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 עיקרי התיקון

 .בספר החוקים 101פורסם תיקון  07.04.2014בתאריך 

 

 :עיקרי התיקון 

 רישוי

 מדרג סמכויות
 דיור בהישג יד

 הליכי תכנון

  

  
  

  
  

    

  



 מדרג סמכויות      

 :עקרונות מנחים

 הכללה ושילוב הועדות המקומיות 

 כגורם מרכזי במערכת התכנון 

  

 חלוקה מאוזנת יותר של נטל 

 הסמכויות 

  



 מדרג מוסדות וסמכויות      

 הועדות  המחוזית  

 [לשכת התכנון]

התווית מדיניות  

 ארצית ועקרונות

,  ראייה על מקומית

 תכניות מורכבות

מענה  

 מקומי

 ועדה  מקומית  

 [יחידת ההנדסה]

 

 ועדה  מקומית מוסמכת

 המועצה הארצית  

 [התכנון מינהל]



 מדרג מוסדות וסמכויות      

התווית מדיניות  

 ארצית ועקרונות

,  ראייה על מקומית

 תכניות מורכבות

מענה  

 ועדה  עצמאית     מקומי

 ועדה  מקומית  

 הועדות  המחוזית  

 [לשכת התכנון]

 המועצה הארצית  

 [התכנון מינהל]

 

     ועדה  עצמאית עם תכנית מתאר כוללנית

 ועדה  עצמאית מיוחדת    



 מוסדות חדשים      

ועדת משנה  

לקידום  

 תכניות

 ועדת  

ערר לרשות  

 רישוי מחוזית  

ועדת משנה  

לקידום  

 תכניות  

ועדת ערר  

בהרכב  

 מורחב  

 ועדה  עצמאית    

 ועדה  מקומית  

 הועדות  המחוזית  

 [לשכת התכנון]

 המועצה הארצית  

 [התכנון מינהל]

 

     ועדה  עצמאית עם תכנית מתאר כוללנית

 ועדה  עצמאית מיוחדת    



 מדרג סמכויות      

 :עקרונות מנחים

 הכללה ושילוב הועדות המקומיות 

 כגורם מרכזי במערכת התכנון 

  

 חלוקה מאוזנת יותר של נטל 

 הסמכויות 

  



 מדרג סמכויות ועדה מקומית

 :תוספת סמכויות לוועדה מקומית בהתאם לרמתה המקצועית

 סמכויות קיימות 12 –מקומית רגילה 

 (סמכויות 20כ "סה)סמכויות חדשות  8תוספת 

 (  מוסמכת)מקומית עצמאית 

 (סמכויות 32כ "סה) סמכויות 12תוספת 

 מקומית עצמאית מיוחדת  

 (סמכויות 34כ "סה) סמכויות 2תוספת 

 מקומית עם תכנית מתאר כוללנית 

 מלוא הסמכויות בכפוף לתוכנית המתאר הכוללנית

9 



 מדרג סמכויות      

 

 לאזרחפרויקטים בעלי חשיבות 

 סמכויות כל ועדה מקומית  

 

 פרויקטים לטובת הציבור  

    

 לרשימת הסמכויות המלאה



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (2) (:א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

8 13 
5 

הרחבת  5
 דרך



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (:א)א62

(1) 

(2) 

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

8 13 
5 

5 

15 13 
5 

5 



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (:א)א62

(1) 

(2) 

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

8 13 
5 

5 

15 13 
5 

5 



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (:א)א62

(1) 

(3) 

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 ציבורשטחי 

 שטח 
 לא ציבורי

 שטחי ציבור

 שטח
הגדלת  לא ציבורי

 שטחים



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (:א)א62

(1) 

(3) 

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 ציבורשטחי 

 שטח 
 לא ציבורי

 שטחי ציבור

 שטח
 לא ציבורי

 דת תרבות בריאות תחבורה חינוך

 שווקים חניה עתיקות גנים
בתי  

 קברות



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (3) (:א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 ציבורשטחי 

 שטח 
 לא ציבורי

 שטחי ציבור

 שטח
 לא ציבורי

מתקני  
 תשתית

 דת תרבות בריאות תחבורה חינוך חירום

 שווקים חניה עתיקות גנים
בתי  

 רווחה קברות



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (:א)א62

(1) 

 (א4)

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 הגובה קביעת

קביעה או  
שינוי גובה 

בניין ומספר  
 קומות



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (:א)א62

(1) 

 (א4)

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

קביעה או  
שינוי גובה  

בניין ומספר 
 קומות

 ללא שינוי השטח הכולל



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (7) (:א)א62
 גם אם לא נקבע גודל מגרש בתכנית שאישרה המחוזית

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

קביעה או שינוי  
 גודל שטח מגרש
 ללא שינוי השטח הכולל



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (:א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 שנים 10דירה בנויה מזה 

 140 ד"יח/ר"מ 120-השלמה ל

(12) 

הרחבת שטח 
 יחידת דיור



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (13) (:א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 לשימור

קביעה או שינוי  
ייעוד קרקע 

 לשימור



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (13) (:א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 לשימור לשימור

קביעה או שינוי  
ייעוד קרקע 

 לשימור

שינוי / ללא קביעה 
ביחס לתכנית  

י  "שאושרה ע
 מחוזית.ו



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (14) (:א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 מקרקעי ישראל

הגדלת שטח  
  20% –לבנייה 

והוספת שימוש  
  25% –למסחר 

 בדיור  
 בהישג יד

 
 מדינה מגישה

 חלה 6תוספת 



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (14) (:א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 מקרקעי ישראל

 הבניין כולו להשכרה

 מסחר 25%עד 

20% 

 ללא תכתיבי חניה

הגדלת שטח  
  20% –לבנייה 

והוספת שימוש  
  25% –למסחר 

 בדיור  
 בהישג יד

 
 מדינה מגישה

 חלה 6תוספת 



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (15) (:א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 שטחי שירות

הוספת שטחי 
שירות תת  
 קרקעיים

 למטרות עיקריות



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (16) (:א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 רשות עירונית

 (א)

20% 

 בניה רוויה למגורים

 הנמוך ביניהם

(1) 

הגדלת שטח  
לבניה בתחום 
 רשות עירונית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (16) (:א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 רשות עירונית

 (א)

 בניה רוויה למגורים

(1) 

20% 

 הנמוך ביניהם

20% 

הגדלת שטח  
לבניה בתחום 
 רשות עירונית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (16) (:א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 רשות עירונית

 (2) (א)

 בניה לא רוויה

7% 

 הגדול מביניהם, ר"מ50או 

הגדלת שטח  
לבניה בתחום 
 רשות עירונית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (16) (:א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 רשות עירונית

 (ב)

 1/8/89פני ל

7% 

 הקלה

הגדלת שטח  
לבניה בתחום 
 רשות עירונית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

הגדלת שטח  
לבניה במועצה  

 אזורית

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (17) (:א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 מועצה אזורית 

7% 

 הגדול מביניהם, ר"מ50או 

 (א)



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (17) (:א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 מועצה אזורית 

7% 

 הגדול מביניהם, ר"מ50או 

 (ב) (א)
 הקטן הקטן

הגדלת שטח  
לבניה במועצה  

 אזורית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (17) (:א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 מועצה אזורית 

7% 

 הגדול מביניהם, ר"מ50או 

 (ב) (א)
 הקטן הקטן

 ( ג)

הגדלת שטח  
לבניה במועצה  

 אזורית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (17) (:א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 מועצה אזורית 

 הקטן

 ( ג)

7% 

 הגדול מביניהם, ר"מ50או 

 ( ד)

 1/8/89אחרי 

7% 

 הקלה

הגדלת שטח  
לבניה במועצה  

 אזורית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (:א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 הקטן

 מועצה אזורית 

(17) 

 1/8/89לפני 

 ( ד)

7% 

 הקלה

הגדלת שטח  
לבניה במועצה  

 אזורית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (18) (:א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית"ע

 מתקני תשתית מקומיים

 דלק ייצור

 גז הפקה

 נפט אספקה

 חשמל אגירה

 מים טיפול

 ביוב הולכה

 פסולת

 מתקני תקשורת

 המקומיאם הם מיועדים לשרת בעיקר את מרחב התכנון 

הגדלת שטח  
במתקנים 
 הנדסיים



 מדרג סמכויות      

 

 עצמאות בניהול שטחי הציבור בעיר  

 בעלי חשיבות עירונית  ופרויקטים 

 ועדה מקומית עצמאית  סמכויות 

  

 לרשימת הסמכויות המלאה



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 רשות עירונית

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 שנים 5לפני  י המחוזית "ע

 בנייה למגורים% תוספת 
 :בהיקף המתואר בנוסחה הבאה

(1) 
 אופציה 

 ( א)
 מצב   

(1 ) 

הגדלת שטח  
 לבניה

 ברשות עירונית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 רשות עירונית

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 שנים 5לפני  י המחוזית "ע

 בנייה למגורים% תוספת 
 :בהיקף המתואר בנוסחה הבאה

(1) 
 אופציה 

 ( א)
 מצב   

(1 ) 
 קומות 2עד  :אז :אם בניה 100%

הגדלת שטח 
 לבניה

ברשות  
 עירונית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 רשות עירונית

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 שנים 5לפני  י המחוזית "ע

(1) 
 אופציה 

 ( א)
 מצב   

 בניה 60% קומות 9עד  :אז :אם

(2) 

60% 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

הגדלת שטח  1
 לבניה

ברשות  
 עירונית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 רשות עירונית

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 שנים 5לפני  י המחוזית "ע

(1) 
 אופציה 

 ( א)
 מצב   

(1 ) 
 :אז :אם

(3) 
 30% קומות 9-יותר מ

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
30% 

הגדלת שטח 
 לבניה

ברשות  
 עירונית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 רשות עירונית

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 שנים 5לפני  י המחוזית "ע

(1) 
 אופציה 

 ( א)
 מצב   

(1 ) 
 :אז :אם

(3) 
 30% קומות 9-יותר מ

הגדלת שטח 
 לבניה

ברשות  
 עירונית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 רשות עירונית

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 שנים 5לפני  י המחוזית "ע

(1) 
 אופציה 

 ( א)
 אופציה 

 ( ב)
 דירה ממוצעת 20%

הגדלת שטח 
 לבניה

ברשות  
 עירונית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 רשות עירונית

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 שנים 5לפני  י המחוזית "ע

(1) 
 אופציה 

 ( א)
 אופציה 

 ( ב)
 דירה ממוצעת 20%

 אופציה 

 ( ג)

הגדלת שטח 
 לבניה

ברשות  
 עירונית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 רשות עירונית

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 שנים 5לפני  י המחוזית "ע

(1) 
 אופציה 

 ( א)
 אופציה 

 ( ב)
 אופציה 

 ( ג)

 +15%  
 משטח המגרש

(2) 

הגדלת שטח 
 לבניה

ברשות  
 עירונית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 ( א) (2) (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

אך הוחכרה לדורות   -או כן ; קרקע שאינה מקרקעי ישראל:  'סעיף ב* 
 .וחלפו שנתיים, או אחרי; שנים 3וחלפו  1/8/14או עד ; 1/8/09לפני 

 *קרקע פרטית

 ברשות עירונית

 (:א)3סעיף , התוספת השישית
 על או מגרש על יחולו זו תוספת הוראות כי (2()1א) או (14()א)א62 בסעיף כאמור בתכנית נקבע
  לפי ,בבניין או במגרש למגורים הדיור יחידות כל ישמשו ,בניינים כמה שבו במגרש אחד בניין

 (...)  .ארוך לטווח להשכרה ,העניין

 התוספת השישית

הגדלת שטח 
 לבניה

ברשות  
 עירונית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 ( א) (2) (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 *קרקע פרטית

 ברשות עירונית

אך הוחכרה לדורות   -או כן ; קרקע שאינה מקרקעי ישראל:  'סעיף ב* 
 .וחלפו שנתיים, או אחרי; שנים 3וחלפו  1/8/14או עד ; 1/8/09לפני 

 (:א)3סעיף , התוספת השישית
 על או מגרש על יחולו זו תוספת הוראות כי (2()1א) או (14()א)א62 בסעיף כאמור בתכנית נקבע
  לפי ,בבניין או במגרש למגורים הדיור יחידות כל ישמשו ,בניינים כמה שבו במגרש אחד בניין

 (...)  .ארוך לטווח להשכרה ,העניין

הגדלת שטח  
 לבניה

 ברשות עירונית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 ( א) (2) (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 *קרקע פרטית

 ברשות עירונית

(1 ) 
 קומות 2עד 

הגדלת שטח   120%
לבניה ברשות  
 עירונית לדיור  

 בהישג יד



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 ( א) (2) (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 *קרקע פרטית

 ברשות עירונית

(1) 
 קומות 2עד 

(2) 

120% 

9 

85% 

הגדלת שטח  
לבניה ברשות  
 עירונית לדיור  

 בהישג יד



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 ( א) (2) (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 *קרקע פרטית

 ברשות עירונית

(1) 
 קומות 9עד 

(2) 

85% 

(3) 
 מעל

60% 

הגדלת שטח  
לבניה ברשות  
 עירונית לדיור  

 בהישג יד



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

(3) 

 תעסוקה מלונאות

40% 40% 

 היי טק
 

 תעשייה
 

 מלאכה
 

 משרדים
 

 מרפאות
 

הגדלת שטח  
 לבניה

ברשות עירונית  
לתעסוקה או 

 מלונאות



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

(3) 

 תעסוקה מלונאות

 היי טק
 

 תעשייה
 

 מלאכה
 

 משרדים
 

 מרפאות
 

40% 40% 

הגדלת שטח  
 לבניה

ברשות עירונית  
לתעסוקה או 

 מלונאות



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

(4) 

 שירות. ש 30%+  כל יעוד

הוספת  
 שטחי שירות



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (4) (: 1 א)א62

40% 40% 

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 שירות. ש 30%+  כל יעוד

הוספת  
 שטחי שירות



40% 40% 

 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (4) (: 1 א)א62

הוספת  
 שטחי שירות

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 שירות. ש 30%+  כל יעוד



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

(5) 

 מבני ציבור

שטחי ציבור  
 אחרים

 מבני ציבור
 

 
 שטחי ציבור

 אחרים

הגדלת שטחים 
 לצרכי ציבור



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (6) (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 הגדלת  צרכי ציבור
 מבני ציבור



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

(6) 

 הגדלת  צרכי ציבור
 מבני ציבור



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

(7) 

 חניון ציבורי

 הגדלת 
 שטח 

 לחניון ציבורי



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

(8) 

 רשות עירונית

 כל יעוד

הגדלת שטח  
לבנייה תת  

 קרקעית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

(8) 

 רשות עירונית

 כל יעוד

הגדלת שטח  
לבנייה תת  

 קרקעית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 תעסוקה תעסוקה

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 היי טק
 

 תעשייה
 

 מלאכה
 

 משרדים
 

 מרפאות
 

(9) 

שינוי ייעוד  
הקרקע והוספת 

שימושי  
 תעסוקה



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

(9) 

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 תעסוקה

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 תירות    תעסוקה

 ...במועצה אזורית

 היי טק
 

 תעשייה
 

 מלאכה
 

 משרדים
 

 מרפאות
 

שינוי ייעוד  
הקרקע והוספת 

שימושי  
 תעסוקה



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 תעסוקה

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 ...במועצה אזורית

(9) 

 תעסוקה

 היי טק
 

 תעשייה
 

 מלאכה
 

 משרדים
 

 מרפאות
 

(10) 

 תעסוקה

הוספת שימוש 
במגרש המיועד 

 לתעסוקה



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 תעסוקה

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 ...במועצה אזורית

(10) 

 תעסוקה

 מסחר נלווה 10% ברשות עירונית   

הוספת שימוש 
במגרש המיועד 

 לתעסוקה



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 ...במועצה אזורית

 תעסוקה

(10) 

 תעסוקה

 מסחר נלווה 10% ברשות עירונית   

הוספת שימוש 
במגרש המיועד 

 לתעסוקה



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 (:1א)א62 מינהל התכנון

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

(11) 

 מבני ציבור

 ציבורי-לא 20% ברשות עירונית

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר
הוספה והגדלת 
שטח לשימושים  

שאינם לצרכי 
 ציבור



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 (:1א)א62 מינהל התכנון

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

(11) 

 מבני ציבור

 ציבורי-לא 20% ברשות עירונית

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר
 במועצה אזורית

 דונם 3רק במגרש עד 

הוספה והגדלת 
שטח לשימושים  

שאינם לצרכי 
 ציבור



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 (:1א)א62 מינהל התכנון

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

(11) 

 מבני ציבור

 במועצה אזורית ציבורי-לא 20% ברשות עירונית

 דונם 3רק במגרש עד 

הוספה והגדלת 
שטח לשימושים  

שאינם לצרכי 
 ציבור



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 (:1א)א62 מינהל התכנון

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

(12) 
 קרקע שאיננה מבני ציבור

עם  פ"שפ, שימור, מיגון, חיזוק:  ציבוריותמטלות 
  .ועוד, זיקת הנאה

15% 

הוספת   15%
שימושים  

והגדלת שטח 
 לקרקע שאיננה

 למבני ציבור



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 (:1א)א62 מינהל התכנון

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

(12) 
 קרקע שאיננה מבני ציבור

עם  פ"שפ, שימור, מיגון, חיזוק:  ציבוריותמטלות 
  .ועוד, זיקת הנאה

15% 

15% 

 דונם 3רק במגרש עד  :במועצה אזורית

הוספת  
שימושים  

והגדלת שטח 
 לקרקע שאיננה

 למבני ציבור



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 (:1א)א62 מינהל התכנון
 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

(12) 

עם  פ"שפ, שימור, מיגון, חיזוק:  ציבוריותמטלות 
  .ועוד, זיקת הנאה

15% 

 דונם 3רק במגרש עד  :במועצה אזורית

 קרקע שאיננה מבני ציבור

הוספת   15%
שימושים  

והגדלת שטח 
 לקרקע שאיננה

 למבני ציבור



 (2א+  1א)סמכויות מורחבות 

שנים ממועד הסמכת הועדה  5מחוזית בתום .לוכוללנית . אי הגשת ת•

ביטול הסמכויות הנוספות לוועדה עצמאית  =( המועד הקובע)המקומית 

 .ועצמאית מיוחדת

 סמכות השר לדחות את פקיעת הסמכויות לתקופה של עד שנתיים•

 לא יפקעו הזכויות –( לפני מועד פקיעת הזכויות)בתכניות שהופקדו •

 חזרה למועד הקובע, אם הועדה המחוזית דוחה את התכנית•

 



 ועדה מקומית עצמאית 
 תכנית כוללנית  עם 

 הסמכויות בכפוף לתוכנית המתאר הכוללניתמלוא 

או שאם אושרה לפני   15.06.2006תכנית שאושרה החל מ = עדכנית תכנית •

 .  שנה מיום אישור התכנית 20טרם עברו , תאריך זה

יהיו לוועדה המרחבית סמכויות  , כוללנית החלה על רשות מרחבית.הוגשה ת•

 .מורחבות לעניין אותה רשות

 

 



 ועדה מקומית עצמאית 
 תכנית כוללנית  עם 

 הסמכויות בכפוף לתוכנית המתאר הכוללניתמלוא 

קווי  , יעודי קרקע, לא תכלול חלוקה למגרשים)תכנית כוללנית אינה מפורטת •

 (.בנין ושטחי בניה ברמת מגרש מסוים

 י ולנושאים נוספים  "ניתן לסתור הוראות תכנית כוללנית לנושא דב•

 :  בהשנקבעו ככל , בנושאים אלה, ניתן לסתור הוראות תכנית כוללניתלא •

הגדלת השטח  , ד"מספר יח, שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים, קומות' ומסגובה •

 .  אזוריתובמועצה הכולל המותר לבניה ברשות עירונית 

   

 

 

 

 



 תכנית בסמכות מחוזית

   –תכניות בסמכות מקבילה 

 :  המחוזיתלהגיש לוועדה ציבורי בחר תכנית שגוף 

 דרך או תשתית , לצרכי ציבורהמייעדת שטח תכנית •

 (ד"יח 400מינימום ) למגוריםתכנית •

 לשיכון ציבורי תכנית •

 (מתחם)לפינוי ובינוי תכנית •

 לשימור תכנית לאתר •

 ( שר הפנים)בעלת חשיבות לאומית או מחוזית  תכנית•

   

 

 

 



 תכנית בסמכות מחוזית

 :  תכניות בסמכות מחוזית בלבד

 כוללניתתכנית •

 ביטחונייםלמתקנים תכנית •

לחוק או   77שהועדה המחוזית פרסמה לגביו סעיף בשטח ( שאינה נושאית)תכנית •

 אותההפקידה 

אלא  )מחוזית . י ו"דרך או  תשתית  שאושרה ע, תכנית המשנה תכנית לצרכי ציבור•

תשתית  וגם דרך או , ציבורלצרכי שטח שיועד  מצמצמתאו ייעוד משנה   אינהאם  

 (.מקומית.בס= ביצועה קשיים על מערימה  לא

אלא ) מחוזית.וי "ד לפחות שאושרה ע"יח 400 -תכנית המשנה  תכנית  למגורים ל•

 (.מקומית.ס=מערימה קשיים על ביצועה   לאוגם   ד"יחמספר  מקטינה לאאם היא 

תכנית בעלת חשיבות המשנה הוראות שתכנית קודמת לשיכון ציבורי או תכנית •

 .  לאומית קבעה כי אין לשנותן בסמכות מקומית



 הליכים      

 חיזוק מעמד מהנדס ועדה•

מעמד נציגים בעלי  הוספה וחיזוק •

 ( משקיפים)דעה מייעצת 

של מהנדס  מקצועיות דעת חוות •

 חבר ועדה מחוזית ומשקיפים, ועדה

 (109' ס)תכנונית בקרה •

 ועדת ערר מורחבת•

 הקמת יחידת בקרה של משרד הפנים•

 הפעלת סנקציות•

פסלות כהונה  , הסדר ניגוד עניינים•

 והשעיה

 מקצועיות ובקרה פישוט והתייעלות שקיפות



חיזוק מעמד מהנדס הועדה  
 המקומית 

המהנדס לכל ישיבות מועצת הרשות המקומית או ועדה חובת הזמנה של •

 מוועדותיה

 2/3נדרש רוב של : הגנה מפיטורין -ברשות מקומית אחת בוועדה מהנדס •

 הפנים  זכות לטעון בפני המליאה ובפני ועדה שימנה שר , מהמליאה

  -ממלא מקום •

שר הפנים יקבע הוראות בנוגע למינוי   -במספר רשויותבוועדה מהנדס •

 מכהונהוהעברתו 

 אפשרות למינוי מזכיר וועדה מקומית  :  -/  +•

 

 



 הסמכת ועדות מקומיות

 

 :  תהליך ההסמכה

 המלצת מנהל מינהל התכנון  •

 ר הוועדה המחוזית"המלצת יו•

 חוות דעת מאת יחידת הבקרה•

 אחד לפחות  , כהונה של חבר בעל דעה מייעצת•

 התייחסות השר לחשד לעבירות שעניינן טוהר המידות•

 

,  ייעוד תקציבים להדרכה וקידום ועדות מקומיות לצורך הסמכתן

 בהתאם לאמות מידה שיקבעו ובהתחשב במצבן הכלכלי  

 סמכויות ואחריות= מקצועיות 

  



 מטריצת ההסמכה

 

 תכנון

 רישוי

 מנהלה

 קבלת החלטות

 תכנון

 קידום תכניות

 רישוי

 מידע

 ארכיב

 אכיפה

 גבייה

 מקרקעין



 הליכים      

 לוחות זמנים קציבת•

 תכנית מצומצמת•

 תנאי סף•

 ביטול חובת פקיד היערות•

כניסת לתוקף של החלטה במועד •

 קבלתה

 פ"בולקחשמניעת כפל דיונים •

 מקצועיות ובקרה פישוט והתייעלות שקיפות



 [א86]תכנית מצומצמת 

 .תכנית בסמכות מקומית•

 דונם    5חלה על שטח של עד •

שטח  , בינוי או עיצוב אדריכליים, קו בניין: אלו בלבד( נקודתיים)עוסקת בנושאים •

 .הוספת שטחי שירות בתת הקרקע, (ר"מ 140)ד "הרחבת יח, הקלה, מגרש מזערי

יום מהגשה התכנית   45בתוך , ר הועדה המקומית"החלטה להפקיד בסמכות יו•

 : בכפוף ל

 בדיקה תכנונית ומשפטית מוקדמת•

 חוות דעת חיובית של מהנדס הוועדה המקומית  •

 



קציבת לוחות זמנים להחלטה  
 לאישור תכנית

 הגשה

 / הפקדה

 התנגדויות הערות מחוזות
 החלטה

 דחיה/אישור

 חודשים 12 מ"בסותכנית 

 תכנית מצומצמת 

 מ"בסו

 חודשים 8

 תכנית בסמכות

 מחוזית
 חודשים 18

 חודשים 12 מ"תמ

 א"תמ
 חודשים 12

משנה לקידום . ו
 תכניות בוועדה מחוזית

 חודשים 10

משנה לקידום . ו
 תכניות במועצה ארצית

 חודשים 10

 חדש

 חדש

 .  ניתן להאריך את התקופות מטעמים מיוחדים•

 השר רשאי לקבוע תקופות ארוכות יותר לגבי סוגי תכניות מסוימות - מחוזית.בסבתכניות •

 חודשים10
אישור למתן  

 תוקף



 פ "ולקחש

על קרקע חקלאית מועברת למועצה  הסמכות להכריז ולבטל הכרזה •

 ,  (פ"התייעצות עם הולקחש)הארצית 

ביטול  -פ בהחלטה הראשונית על הפשרת קרקע "מיקוד הולקחש•

פ לאחר שאישרה בשטח מסוים "הצורך באישור חוזר של הולקחש

 .תכנית המייעדת אותו למטרה שאינה חקלאות או שטחים פתוחים

למעט  , באישור ועדה מחוזית בלבד –שימוש חורג בקרקע חקלאית •

 .מ לקרקע חקלאית או לשטחים פתוחים"במקרה שיועדה בתמ



 הליכים      

 שהוגשהפרסום תכנית •

הודעה למתכנן המחוז בדבר תכנית  •

 שהוגשה לוועדה מקומית

זכות עיון במסמכי מוסד תכנון  •

 באינטרנטוחובת פרסומם 

פרסום סדר יום שבוע לפחות לפני •

 הדיון

  3פרסום החלטות מוסד תכנון תוך •

 מקבלתןימים 

 מקצועיות ובקרה פישוט והתייעלות שקיפות



 דיור בהישג יד      

 :מסלולי דיור בהישג יד

י  "יעדים לשווק ע

 המדינה  

1 

בוועדות   תמרוץ

 מקומיות  

2 

 דירות קטנות 

3 

ד  "יח: קביעת יעדים לשיווק דירות בהישג יד על ידי המדינה

ד לשכירות "יח( + במנגנון זכאות)לשכירות במחיר מופחת 
 .בנגב ובגלילכולל . שנים 10 -ארוכת טווח שלא תפחת מ

מנגנון  ללא , שנים לפחות 10-השכרה במחיר השוק ל

 [קרקע פרטית+ קרקע מדינה ]. תמרוץ. זכאות

. 

  

  

  

  

  
  

  100דירות קטנות בתכנית הכוללת מעל  20%הקצאת 

יחידות לדונם 7יחידות דיור וצפיפות מעל   



 הוראות מעבר 

 יחולו הוראות החוק הקיים –תכנית שהופקדה או נדחתה לפני יום התחילה   •

ולפי החוק החדש אמורה , תכנית שהוחלט להפקידה לפני יום התחילה  •

תועבר לוועדה המקומית וימשיכו לדון בה לפי  –להיות בסמכות מקומית 

 .    הוראות החוק החדש

גם אם לא מכהן  , ניתן להסמיך ועדה מקומית –במהלך שנה מיום התחילה •

חודשים מיום התחילה לא מכהן   30אם בתום . בה נציג בעל דעה מייעצת

לא תתאפשרנה סמכויות   –נציג בעל דעה מייעצת ואין לה תכנית כוללנית 

 .   מורחבות

 

 



 

 

 

הוא חוק בחיים  ואלה המתבוננים רק  שינוי"

 "יחמיצו בוודאי את העתיד –לעבר או להווה 
 

 קנדי. ון פ'ג

        

 

 ?מה נדרש מאתנו

  

  



 !בהצלחה


