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  ( במחברת   7-4עמ' )  מבוא .1 
 – ביניהן  :השלכות 

 . וכו' ; זהות הדיירים במתחם דירות וגודלןפגיעה בזכות קניינית; קביעת ושינוי ייעודי קרקע; פינוי קרקעות; אחוזי בניה:  כלכליות  -

 : בתי זיקוק באזור חיפה(. דוגמהכמו ההחלטה על מיקומם של מפעלים מזהמים ): סביבתיות -

 :  תרבותיות -

o קיבלו   –)אישור תכנית להקמת חומה בין ישוב ערבי למושב של יהודים  פס"ד מוחארב )  גזענות ו אפליהבות בחשהת

   טענות אלו((;

o  עת  הקמת רמפה של שבת במחלף בני ברק בסמוך לבית ספר. עיריית גב) פס"ד מחלף גבעת שמואל)רגשות דתיים

דיני התכנון והבניה   :הוחלט. תייםבר בשינויים מהושכן לטענתה מדו ,חדשהתכנית דת ביקשה הפקהתנגדה ו מואלש

  ; (( ועדת התכנון לבחון את כלל השיקולים בטרם מאשרת החלטה באחריות. אינם מתייחסים רק למימד הפיזי

o ייהוד המרחב; יישוב הפריפריה; פיזור אוכלוסין וכו'.  :פוליטיות 

o כו'.  הליכי ייבוש נחלים; תעשיית ים המלח  – בינלאומיות 

-  (במחברת   6-5עמ'   –יתרונות וחסרונות  ) פס"ד כביש חוצה ישראל: המחשת השלכות תחום התכנון והבניה על חיינו . 

 :תיאוריות 

 .  )לא מתחום המשפט( מה ואיך לתכנן – תכנוןב -

o שלקחה לתשומת   לראיה רחבה יותרגרידא  הפיזיים, שעסקה בהיבטים מעבר מראייה תכנונית צרהחל  20-בשנות ה

)מעבר מראיה צרה לראיה רחבה של כלל הנסיבות(;   פס"ד כביש חוצה ישראל ר )ולים נוספים ורחבים יותליבה שיק

דורש   ( 12()ב()2ס') ; תחום התכנון והבניה(ל)הרחבת השיקולים והכנסת התחשבות באפליה וגזענות  פס"ד מוחארב 

   ;(נוכחות של סוציולוג במועצה הארצית לתכנון ובניה

. יש הגורסים שנציגי התכנון צריכים להיות נבחרי )כן מתחום המשפט(  הנכונה לקבלת החלטות תכנוניות  ההפרוצדור  –   תכנון  של -

 . ציבור ויש כאלה שמתנגדים לכך, או מבקשים שילוב של השניים )בישראל יש שילוב(

 .חלוקה ושוויון  – חברתיות ;משאב ציבורי, מניעת החצנות שליליות  –  כלכליות :הצדקות 

   בנייהתכנון ו חוק 

 ע"י רשות הרישוי ובהתאם לתוכנית המאושרת.   היתר  להיות עפ"י  / הריסה צריכה  )בניין, דרך(   כל פעולת בניה  –   145ס'    : עיקרון מנחה -

חבר מוסד שמעניק היתר שנוגד תוכנית, דינו   – 48ס'  ;מאסר עד שנתיים או צו הריסה ;סנקציה פלילית: קנס  – 204ס'  :סנקציה -

 מאסר.

o שר הפנים(  –)בעבר   וצרשר האע"י   :ביצוע . 

; עצמאות  העברת  סמכויות ;  הקלה בסגירת מרפסות  –  101מקומית.  וועדה החוזית למועדה  העברת סמכויות מה  –   43תיקון    :תיקונים -

 .לוועדות המקומיות

 ( במחברת  7-14 עמ' )  . מוסדות תכנון2
 היתרים, למעט מכון בקרה.ניין תוכניות או שיש לה סמכות בע כל רשות לחוק התכנון והבניה  1ס'  ? מהו מוסד תכנון 

 : אפשר לחלק את מוסדות התכנון לשני סוגים

 וכו'. הועדות המקומיות; ועדות הערר; ועדות המשנה  ;הועדות המחוזיות ; המועצה הארצית –  חוק התכנון והבניה מכוח .1

בעלי  ; רמ"י; קק"ל ;אל ושר האוצרת ישרממשל  –  והבניהכנון חוק הת מכוח  המקבלים סמכות אחריםחוקים גופים קיימים מכוח  .2

 וכו'.: אדם טבע ודין מקדמים עניינים סביבתיים( דוגמה; ארגונים לא ממשלתיים )כלבי השמירה של הדמוקרטיה. קרקע

 ישראל ממשלת  –מוסד התכנון העליון  
 במדינה.   מוסד התכנון העליוןממשלת ישראל היא 

   (.53ס'  ר ארציות עליהן המליצה המועצה הארצית )ינה; מאשרת תכניות מתאעקרונות תכנון העל במד: קובעת את סמכויות 

 הארציות  הרמה – מוסדות התכנון הארציים 
היא קובעת את עקרונות תכנון העל  . מוסד התכנון העליון , המהווהממשלת ישראלדי נתון בי :אחריות לאישור תכניות מתאר ארציות 

 (.53ס'  ) ות עליהן המליצה המועצה הארציתתפקידה לאשר תוכניות מתאר ארציבמדינה. 

   :2-נחלקים ל – ברמה הארצית מתחת לממשלת ישראל יש את מוסדות התכנון הארציים

   :מקבילות  מוסדות תכנון ארציים בעלי סמכויות ייעודיות  .1

 כוח וכו'.הכנת תכניות לתשתית לאומית כמו כבישים, מסילות ברזל, תחנות  –(  ו6- א6ס' ) לאומיות הוועדה לתשתיות  .א

i. הכרזה משולשת של ראה"מ, שר הפנים ושר האוצר שמדובר בתשתית בעלת חשיבות לאומית; אופן קבלת סמכות : 

אחראית לתת אישור סופי לכל תכנית בניה   – ( תוספת שניה לחוק התכנון והבניה) הוועדה לשמירה על הסביבה החופית  .ב

   ;מקו החוף וכמות מסוימת בתוך היםמ'  300-שחלה על הסביבה החופית. סביבה חופית מוגדרת כ
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כל תכנית שחלה על קרקע    –(  תוספת ראשונה לחוק התכנון והבניה)ושטחים פתוחים    הועדה לשמירה על קרקע חקלאית  .ג

 ;  בל את אישור הועדה לפני אישור הסופי של התכניתחקלאית או על שטחים פתוחים נדרשת לק

 (;  ג48ס' ) הועדה למתקנים ביטחוניים .ד

   –(  לחוק הותמ"ל 4ס' ) מועדפים לדיור למתחמיםהוועדה  .ה

i. קידום תכנית מועדפת לדיור בזמן קצר מאוד.  :תכלית 

ii. ושיכון, הגנת הסביבה, חקלאות ופיתוח  נציגי ממשלה )אוצר, ראה"מ, בטחון, בינוי    11  :(הותמ"ל  לחוק   5ס' )  הרכב

נציגי שלטון מקומי )מתוכם נציג    4ל;  הכפר, משפטים, תחבורה ובטיחות בדרכים, פנים(; נציג רשות מקרקעי ישרא

בניה )מתכן הועדה(; נציג גופים  רשות מקומית בתחום התכנית(; נציג בעל הכשרה מקצועית בענייני תכנון ו

; נציג ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה שימנה שר הרווחה והשירותים שעניינם שמירת איכות הסביבה

 ולא משתנה(.   חברים סה"כ )הרכב קבוע  18 החברתיים.

iii.  )מדובר בתוכניות צפופות, שלא לוקחות בחשבון פיתוח עתידי.  :ביקורת )ארגונים סביבתיים 

 :המועצה הארצית לתכנון ובניה  .2

מוסדות  אנשי מקצוע ו 1/3-; כון מקומיטנציגי של 1/3-כ ;נציגי ממשלה 13נציג מטעמו; שר האוצר או  (:)ב( 2ס' )  הרכב .א

 .  הרכב קבוע ולא משתנה()  חברים סה"כ  36. ייםציבור

(  2)(;  )ג( לחוק התכנון והבניה6  ס' )על החלטות הועדה המחוזית  ועדת ערר    –  חובה(  1) :  ועדות המשנה המתמנות מטעמה .ב

 (, אם כי יכולה לדון בעניינים אלו בעצמה.  )א(+)ב( לחוק התכנון והבניה6 ס' ועדות משנה לעניינים ספציפיים ) –  רשאית

 .  (לחוק התכנון והבניה  )ד(2ס' ) חמש שנים  :הארצית תקופת כהונת המועצה  .ג

i. ה( לחוק התכנון והבניה 2ס'  חבר מועצה יכול לשוב ולהתמנות כחבר מועצה לתקופת כהונה נוספת )  :מינוי חוזר( .) 

תכנית  אישור ייעוץ לשר הממונה לצורך התקנת תקנות;  ;גיבוש מדיניות תכנון ; : יעוץ לממשלההמועצה הארצית  סמכויות  .ד

 .(במחברת   8עמ' )  הכרעה בעררים על החלטות ועדה מחוזית וכו' ת; אר מחוזימת

 : סמכויות שר האוצר

 (. 109ס' )או לא  )ווטו(  יש לו את הסמכות להחליט לגבי תכניות מסוימות אם הן דורשות את אישורו הסופי .1

   :מועדים  .א

i.  ?ליידע את מוסד התכנון הנוגע    ימים  01- ו,  מיום העברת התכנית אליו  לקבל החלטה זו  יום   60לשר יש    דורש אישור

 בדבר, בעניין החלטתו.  

ii.  ?לאשר את התכנית מיום שהוגשה לאישור, אם החליט שהיא טעונה את אישורו ימים 30לשר יש  עד מתי לאשר . 

:  דוגמהגוף תכנוני.  )כמו  מתאר    תוכניות היא לא סמכות להתקין    109ס'  הסמכות שניתנה בידי שר הפנים ב  –   פס"ד אבו מוך  .ב

 הינה כדין.  269 ס' לכן האצלת סמכויות לפי תכניות המתאר. התקנתן של  על  בקרה ופיקוחרק אלא מועצה ארצית(  

   (.151ס' סמכותו להתקין תקנות בנוגע למה ייחשב סטייה ניכרת ) .2

 (. 16ס' ולשנות את גבולותיו ), (13 ס' סמכות לקבוע גבולות של מרחבי תכנון מקומיים ) .3

 גיש התנגדויות.  ים בצו שיכולים להקביעת זהות הארגונ .4

 השר יכול להאציל לאחר סמכויותיו לפי חוק התכנון ובניה. : האצלת סמכויות השר 269 ס'  .5

 .)להתקין תקנות ולאשר תכניות( בנות פועל תחיקתי לא ניתן להאציל סמכות להתקין תקנות חריג: .א

, מכוח אצילת סמכות  פעולה שנעשתה לגביו בלבד אדם שהרגיש כי נגע על ידי: ערעור על החלטות שנתקבלו באופן זה .ב

 כאמור, רשאי לערור לפני שר האוצר.

 הועדה המחוזית   –מוסדות התכנון המחוזיים 
)הרשויות   נציגי השלטון המקומי 5 )מייצגי שרים, נציג מנהל מקרקעי ישראל, מתכנן המחוז(; נציגי השלטון המרכזי  12 :( 7ס' )הרכב 

 חברים סה"כ.    19 אנשי מקצוע. 2פנים ממנה(;  המקומיות ממליצות ושר ה

הועדה המחוזית  מטרת ההרכב המשולב הוא לשלב ראיה כוללת של אינטרס רחב יותר עם ראיה מקומית.    פס"ד חברת נפט  : מהות ההרכב 

 בלתי תלויה ומנותקת מהשפעתם של אינטרסים מקומיים.

לתת הערות      (1)ח על הועדות המקומיות  דם תכנון מחוזי, להיות גוף מפק ביצוע הוראות התכנון הארצי, לק   :סמכויות הועדה המחוזית 

סמכויות בנוגע לאישור   ( 3)  ; עדה הארצית מאשרת ( אותן הו56 ס' הכנת תכניות מתאר מחוזיות ) ( 2) ; ()א(53  ס' על תכנית מתאר ארצית ) 

להורות לוועדה המקומית ( 5) (; א109 ס' , 106 ס' , 100 ' ס, 103 ס' פיקוח על עבודת הוועדות המקומיות )( 4) ; ( א62 ס' תכניות מקומיות )

לתת הוראות לוועדה    ( 7) (;  134  ס' לבטל, להתלות או לשנות כל תכנית שבסמכות הוועדה המקומית )  ( 6) (;  64  ס' להכין תכנית בסמכותה )

 (. 28 ס' המקומית )

   :כלים לפיקוח על הוועדה המקומית 

 (. (3) 103  ס' ת להגיש התנגדות )קבלת העתק של התנגדויות למקומית ואפשרו .1

 (. (3)א() 106 ס' ; 100 ס' התנגדות ) מתכנן המחוז יכול להגיש התנגדות בעצמו וחו"ד על  .2
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לא עומדת   הועדה המקומית. אם (א109 ס' ) חודשים  3תכניות צריכות להיות מאושרות תוך מתום זמן ההפקדה ועד לאישור הסופי  .3

 יכולה להמשיך את ההליך. )זה לא קרה למרות שבמקרים רבים לא עמדו בזמנים(.   תהועדה המחוזי  א)ד( 109 ס' ה אז לפי  בסמכות

כל התוכניות שבסמכות אישור מלאה של הועדה המקומית, הוועדה המחוזית יכולה לשנותן בעצמה ע"י הכנת תכנית חדשה במקום  .4

 (. )בפועל, לא נעשה בזה שימוש(. 134 ס' זו הקיימת )

להכין תכנית מפורטת ואת הנושאים שהתוכנית אמורה לכלול כמו גם להורות על   מקומיתוועדה הל תרשאית להורו  הוועדה המחוזית .5

 (. 64 ס' יישום תכנית שאושרה ) 

 (.ב 11ס'  -11ס' יש סוגים שונים של וועדות משנה מחוזיות ) :וועדות המשנה המחוזיות 

 (: 11ס'  ) ועדות משנה להתנגדויות  .1

 ג' סימן ו'.פרק לפי : לשמוע התנגדויות לתכנית תכלית .א

: יו"ר הועדה המחוזית או ממלא מקומו או מי שהיו"ר מינה מקרב חברי הועדה המחוזית; נציג שר המשפטים; חבר  הרכב .ב

 חברים סה"כ.   5מבין הנציגים הקבועים; חבר מבין נציגי הרשויות המקומיות; חבר שתחבר הועדה המחוזית.  

i.  :לרשות מקומית או ועדה מקומית נה בהתנגדות לתכנית הנוגעת אם ועדת המשנה להתנגדויות ד ניגוד עניינים

מסוימת, שנציג הרשויות המקומיות בוועדת המשנה חבר או עובד רשות מקומית או ועדה מקומית שהתוכנית  

 ימנה היו"ר חבר אחר מבין נציגי הרשויות המקומיות לדיון.   נוגעת לה 

 (: א11 ס' )  ועדות משנה לערערים .2

 . 111ס' לפי   המקומיות לטות וועדות ערררים על החשמיעת ער  :תכלית .א

יו"ר הועדה המחוזית או ממלא מקומו או מי שהיו"ר מינה מקרב חברי הועדה המחוזית; נציג השר לאיכות הסביבה;   :הרכב .ב

 חברים סה"כ.  5נציג שר המשפטים; מתכנן המחוז; חבר מבין נציגי הרשויות המקומיות. 

i.   :או ועדה מקומית מסוימת,  דנה בערר לגבע תכנית הנוגעת לרשות מקומית    שנה לעררים אם ועדת המניגוד עניינים

  שנציג הרשויות המקומיות בוועדת המשנה חבר או עובד רשות מקומית או ועדה מקומית שהתוכנית נוגעת לה  

 ימנה היו"ר חבר אחר מבין נציגי הרשויות המקומיות לגבי הערר.

 (: ב11ס'  ) ועדות משנה אחרות  .3

 מסמכויותיה, במטרה לזרז ולייעל את הליך התכנון והבניה.הועדה המחוזית רשאית לאצול לוועדת המשנה : תלי תכ .א

  מבין חברי הועדה המחוזית היא תבחר חבר אחד לפחות שהוא נציג הרשויות המקומיות ויו"ר לכל ועדת משנה.   :הרכב .ב

 חברים סה"כ.  5

   :( 43תיקון   ;א12ס' ) ועדת הערר המחוזית 

 ? לכל מחוז תהיה ועדת ערר. ילמ -

שנים לפחות וללא ניגוד עניינים; נציג מתכנן המחוז הבקי בענייני תכנון ובניה; חבר אחד שימנה    5יו"ר שהוא עו"ד בעל ותק של    :הרכב -

 נציגי ציבור שימנה שר הפנים עפ"י המלצת הרשויות המקומיות באותו מחוז.   2שר האוצר שהוא אדריכל או מהנדס;  

לדון בערר על   (2) (; 112ס' ) ת תכניתודחלאשר או ל מקומיותועדות העל החלטת המוסמכות לדון בעררים ( 1)(: ב12 ס' ) סמכות -

דיון  (4)(; )א(152ס' סירוב לתת היתר ) (3) שעוסקים בהגבלות על מתן היתרים בתקופת הליך תכנון;  98ס' או  78ס' תנאים לפי 

 (. )א(152ס' ורג או הקלה ) בערר לדחיית התנגדות להיתר לשימוש ח

 )לא בחומר(  :עובדים חיצוניים

הייתה חשדנית כלפי עובדים חיצוניים מקצועיים כי צריך ראיה  )דעת רוב(  השופטת דורנר  –  הדעת הרווחת הקודמת  פס"ד פריצקי -

 לניגוד עניינים, אי יכולת פיקוח וכו'(.. )חשש  ימית מקומית של הרשויות השונותמרחבית פנ

 .  וחיצוני אין הגבלה רק לייצוג פנימי של הרשויות אפשר גם מקצועי – הדעה הרווחת כיום  ק פס"ד פול -

 הוועדה המקומית  –מוסדות התכנון המקומיים  
   :ת ומקומי  ות ועד ם שלסוגי 2ישנם 

 .  אחראית על שטח מרחב תכנון מקומי שמקביל לשטח של רשות מקומית אחת –( 18ס' )  ועדה מקומית לתכנון ובניה .1

   ;ועדת התכנון המקומית יגם כחבר והמקומית ישמש : כל חברי המועצהבהרכ .א

  מרחב התכנון המקומי כולל יותר מרשות מקומית אחת. –(  19ס' )  ועדה מרחבית לתכנון ובניה .2

  –ככל, נציגות מכל רשות מקומית : הרכב .א

i. הרשויות המקומיות קטנות שכוללות פחות מ-K35 א(19ס'  : לפי הוראות(. 

ii. ומית שכוללת יותר מל רשות מקמרחב שכול-K35 (1()1)א 19  ס' : לפי הוראות   17 .חברים סה"כ 

דעה , להם תהיה כמפורט בסעיףלזמן גם נציגים ממשרדי הממשלה  חייביםלדיוני הוועדה  :( 101תיקון ; )ב(18ס' )  ומייעציםמשקיפים 

 ת, אך אין הם חייבים לשמוע בעצתם.  . מדובר בייעוץ משפטי לנציגי הציבור המרכיבים את הועדה המקומימייעצת

כנציגי ציבור הם מכירים את צרכי   –  יתרון אינם נציגים מקצועיים, נתונים ללחצים של יזמי נדל"ן מקורבים;  –  חסרון : מהות הרכב הועדה

 בהתאם לכך. המקום ואינטרס התושבים, ומקבלים החלטותיהם
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ולהפקיד תכנית מתאר שבסמכותה לאשר, לדון, , (א 61 ס' )  ליזום תוכנית מקומית( 1)סמכויות הוועדות זהות, אך הרכבן שונה.  : סמכויות 

(  4)  (; 106+  103ס' קבלת העתק התנגדויות והגשת חו"ד בנוגע אליהן )( 3) (; 100ס' לתכניות מתאר )  הגשת התנגדות( 2); (א 62ס' )

(  6)(; 154ס' )  סמכות מתן היתרים( 5) (; 100ס' יות )הגדשת ערר למועצה הארצית על החלטות הועדה המחוזית לאשר או לדחות תכנ

 (.27ס' פיקוח על החוק במרחב המקומי )( 6)(;  התוספת השלישית לחוק ) גביית היטל השבחה

 (: הועדה המלאה תתכנס כשמדובר בתכנית קריטית.  )ה(18 ס' ) ועדות משנה מקומיות 

 מתן אפשרות לזרז את תהליך התכנון והבניה.: רציונל -

 הועדה המקומית.  החלטתן כדין  –  בוועדת משנה לתכנון ובניהכל הדיונים של הוועדה המקומית מתקיימים בפועל  :  ( )ו(18ס'  )  סמכות -

 :  הרכב -

o   ;ראש הרשות המקומית או אחד מסגניו שהמועצה מינתה לכך 

o   :במועצת רשות מקומית שמספר חבריה 

 : לא יותר משישה חברי מועצה. 21-פחות מ ▪

 ה. חברי מועצ 10-ר מויותר: לא יות 21 ▪

•   .תישמר יחסיות ייצוג הסיעות בוועדה המקומית גם בוועדות המשנה 

o רשות הארצית לכבאות והצלה בעל הכשרה בתחום בטיחות אש והצלה. סמכותו,  לדיוני ועדת המשנה יוזמן תמיד נציג ה

 הינה כמייעץ בעניינים הנוגעים לבטיחות אש והצלה. 

   :( 101תיקון   ;א31ס'  ) ועדה מקומית עצמאית 

 : לזרז את הליך קבלת ההחלטות בהליכי התכנון והבניה, תוך מלחמה בשחיתויות.  רציונל -

 "עצמאיות".  לכל הועדות המקומיות : להפוך את יעד -

 .  ()בעבר שר הפנים  האוצר שר   ?מי מכיר בוועדה כעצמאית -

   שנים.  5עד  ?לכמה זמן -

גם נוכחות של בעל   .0115.8-החל מ מערכות מחשוב., מדיניות אכיפה, שירות, ותיעיל, צוות מקצועי : קריים להכרהיקריטריונים ע -

 . ((1א)ב()31ס' )  א3ס' או  (3)ב()18ס' מבין הנציגים בדעה מייעצת שימנה 

o שר האוצר רשאי, מטעמים מיוחדים, להסמיך וועדה מקומית כוועדה מקומית עצמאית ללא נציג בעל  ((2א)ב()31ס' )  חריג :

נעשו כל הפעולות הדרושות למינוי נציג אך זה לא מונה מטעמים שאינם תלויים  ( 1): (מצטבר)שוכנע כי  דעה מייעצת אם

נקבע בחו"ד של וועדת הבקרה כי נציג בעל דעה מייעצת אחד לפחות, מבין נציגי  ( 2)בשר האוצר או בוועדה המקומית; 

 ו וועדות המשנה שלה.משתתף באופן קבוע בישיבות הוועדה המקומית א (1)ב() 18ס' השרים ב

 אותה ועדה מקומית, אך מקבלת "שדרוג".  :בהרכ -

o   ?זוהי וועדה מקומית בעלת סמכויות רחבות לדון ולהחליט בכל התכניות בשטח הבנוי והמתוכנן שלה מה משמעות השדרוג  

  .)כמעין תמריץ להתנהלות ראויה וטובה(

▪  עצמאית“ "תכנית מתאר כוללנית"  -שהוגדרה כ שנים מיום 5חייבת להגיש תוך  :מוטלות עליה חובות ,לכן“

 . )בדר"כ באחריות הועדה המחוזית( לאישור הוועדה המחוזית

 שלל הגדרתה כ"עצמאית" וישללו סמכויותיה המורחבות.ית הגישה  לא •

   וועדה מקומית ששר הפנים קבע שהיא וועדה עצמאית מיוחדת. :וועדה מקומית עצמאית מיוחדת 

תכניות פינוי בינוי והתחדשות עירונית,   לאשר היא גם מקבלת סמכות למשל ועדה עצמאית", כויותיה כ"ובנוסף על סמ : משמעות -

 .בהיקפים גדולים מהמותר לוועדה עצמאית

 ( במחברת   14-20עמ'  )  . תוכניות מתאר3

 , ברזולוציות שונות!אותו השטחתכניות המתאר השונות יכולות לחול על  -

;  לצ'קליסט  5בעמ'    פס"ד ערבה תיכונה )  ה יכולה לכלול את הוראות התכנית שמתחתיה אר עליונתכנית מת   : התכניות השונות   מדרג -

 .  (63ס'   ;57ס'  ; 49ס' 

 .פעלת הסמכות הוסבירות   הגוף המחליט  חשוב לשאול את השאלות של סמכות באמצעות פניה לבג"צ  – במבחן 

 ות שקבעו.ר, בהתאם לייעודי הקרקע וההוראלתאום את התוכניות הגבוהות יותהתוכניות ברזולוציות השונות צריכות  -

: תכנית בניין עיר היא בגדר חיקוק )גם אם זה אות מתה שאין רלוונטית עוד, זה עדיין חיקוק שאינו עובר ובטל מעצמו מעמד התכנית  -

 (. פס"ד ליבוביץ )

  : ביטול תכניות, שינוין והתלייתן -

o  'שלמגיש התכנית   בתנאי, להתלותה / לשנותה / ל אותהאשר את התכנית לבטבסמכותו לתכנון שמאפשר למוסד  133ס

   . תינתן הזדמנות להשמיע את דעתו ככל האפשר
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o  'לאחר שנתנה לוועדה המקומית להתלות תכנית שבסמכות המקומית / לשנות  /  המחוזית יכולה לבטלהועדה  134ס ,

 .להשמיע את דעתה או במידה והיא ביקשה זאת

 (. לצ'קליסט 2 עמ' ;  109ס' זכות הווטו של שר האוצר ) תכניות כפופות לבחינתו והטלוכל הת -

 תכניות מתאר ארצית  – תמ"א
תכנית  , רשימה לא סגורה(.  הנושאים מפורטים בסעיף )  בע את התכנון של שטח המדינה כולהתקתכנית המתאר הארצית    (49ס'  )  ?מהי

 . תמתאר ארצית יכולה לכלול עניינים שיכולים להיות נושא לתכנית מתאר מחוזי 

 לתכנון ולבניה.? המועצה הארצית מי מכין /עורך את התכנית 

    : אר ארציות סוגים של תכניות מת  3ישנם 

 ; וכו'( משאבי ציבורי; משאבי טבע: דוגמה) נושאיםתמ"א לפי  .1

 ; : נמל תעופה; סילוק פסולת וכו'(גמהוד) נושא בעל חשיבות ארציתכשהקורה  – תמ"א מפורטת לאזור גיאוגרפי מסוים .2

   : תכנון פיזי + סוציוחברתי. ( 35תמ"א ) שמתווה מדיניות כללית  כוללנית לכל שטח המדינה אתמ" .3

)מסביר את מטרות התכנית, שם התכנית, הגדרות,   ריט ותקנוןש: תמסמכים 2תכנית מתאר ארצית וכל התכנית בכלל כוללות בדר"כ 

 .  גבולות, תנאים לבניה, יחס התכנית לתכנית אחרת וכו'(

 . מצורפת למחברת : שרות "אות המאומרשימת הת 

לפי   אוחלקית, לפי שטחים שונים של המדינה  תוכנית מתאר ארציתין להורות להכסמכות (: למועצה הארצית 50ס' ) תכנית חלקית 

 .  דין כל חלק כדין תכנית מתאר ארציתעניינים שהם  נושא התכנית. 

את נושא התכנית שעומדים לערוך   , בדרך הנראית לה,פרסםלצה הארצית  ע(: על המו51  ס' )  נושא התכנית שעומדים לערוך  חובת פרסום

 ידי מי ששר האוצר מינה לכך, או על ידי מי שזכה לכף במכרז שפרסם.   ההוראות יבוצעו על .הותיתן הוראות לעריכת

רנט של מנהל התכנון  ט יש לפרסם את תכנית המתאר הארצית באתר האינ(: )ג( 52 ס' ) לאחר שנערכה תכנית חובת פרסום באינטרנט 

 וזיות. החל מהיום בו נמסרה למח

הוועדה המחוזית תודיע   ;הוועדה המחוזית רשאית למסור הערות(: 52ס' ) ועיון למקומית ה דעהו ;מסירה למחוזית להערות  –שיתוף 

 . ועדה המחוזיתוי הדלעיין בתכנית במשרעל קבלת התכנית והוראותיה, ותאפשר להן עדות המקומיות שיש להן עניין בתכנית וול

 שתעביר למועצה הארצית, אם כי אינה חייבת.    הוועדה המקומית יכולה לתת הערות אותן תכלול הוועדה המחוזית בהערות -

בחינת עשוי לפגוע בע"י המועצה הארצית  דחיית ההערות או הוועדה המקומית  ע"י הוועדה המחוזית לעיון של  אי העברת התכנית -

 . סבירות התכנית 

 .  הל אחד המאפיינים הסביבתיים של תוכנית מתאר ארצית היא שאין זכות התנגדות: )וערר( ת גדונהת אין 

 ?  למה אין התנגדות לתמ"א: רציונל -

o הרכב המועצה מגוון דיו ומייצג את האינטרסים של כלל הציבור של המחוזית והמקומית  : חובת השיתוף  ביקורת   יש מנגנון + 

 השפעה על הסביבה; והגשת תסקיר  ע+ חובת ביצו  (פס"ד ערבה תיכונה)

o  בזבוז זמן יקרוהימנעות מרציונל יעילות. 

 בבג"צ. הפעלת הסמכות  רצית יש לתקוף את סמכות וסבירות כנית מתאר אכדי לתקוף ת  -

   :אישור התכנית 

  שור.ילממשלה לאאותה מגישה מכינה תמ"א ע"ב הערות הוועדה המחוזית ו ארצית ה: המועצה (53ס' )  ע"י הממשלהאישור   -

o  לדחותה. במועצה / לאשר בשינויהממשלה יכולה לאשר את התכנית ללא שינוי / לאחר דיון חוזר / 

(: אם הממשלה אישרה את התכנית, עליה להודיע על כך ברשומות, ולפרסם אותה בדרך ובמידה שתורה  54ס' ) הודעה ברשומות  -

 המועצה הארצית.  

לדון בתמ"א    בחוק סמכות  ( האם יש למועצה הארצית  1)   ארצית להקמת תחנת ממסר(  ר)הוראה לעריכת תכנית מתא  פס"ד ערבה תיכונה

)גם לפי   מתאר גבוהה יכולה לכלול הוראות של תכניות ברמה נמוכה ממנהתכנית נקבע כי  – ת יא כולל הוראות מפורטומשום שה  28

 :הפעלת הסמכות  סבירות חוסר ( 2) זית או מקומית;ושיהיו כלולות בתכנית מתאר מח מפורטות יכולה לכלול הוראות . לכן, תמ"א (49ס' 

תיות, בעיות גישה ביבעקב השפעות ס)דוגמה:  חשיבות מיוחדתבעל פרויקט שהוא  ארצית  חשיבות  בעל המועצה יכולה להכריע בנושא

ם של הציבור  לל האינטרסיכמייצג את   הרכב המועצה  (3); ות ארצית. במקרה דנן היה מדובר בהסכם בינ"ל ולכן הייתה לו חשיבוכו'( אליו

 . ובה לכךקבלת הערות מהציבור למרות שלא הייתה ח; בנוסף לכך שהערות המחוזיות הועברו לולכן הפגיעה אינה חמורה

 והערר זכות ההתנגדות סמכות הועדות הנמוכות ממנה, היא גוזלת את בברגע שהמועצה הארצית תוספת סמכות על משהו ש :קושי -

 . ב של פניה לבג"ציומשאירה רק נת מהציבור

  22)ב( לתמ"א 5ס' , אך ללא תכנית מפורטת למרות שנקבע בקק"ל הוציאה היתרי בניה עפ"י תוכנית מתאר ארצית  :פס"ד אדם טבע ודין

זאת   ;מחייבת תכניות מתאר מפורטות ההוצאה לפועל של תכנית המתאר הארצית  :חשין . כי הדבר נדרש בטרם מתן היתרי בניה

וללא תכנית    22סיס תמ"א  מוציאים היתרי בנייה על בכאשר  .  שיתוף הציבור(  2ת; )שקיפו(  1)  בדיני התכנון:יסוד  ות  נעקרו  2בהתבסס על  

 . מהציבור התנגדותהזכות  נשללת פוגעים בעקרונות הללו היות ומפורטת,  
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-  ןהמגוו ההמועצהרכב בשל שיתוף ציבור  ההוראות מפורטות בתמ"א כן מהווקיומן של ההנחה שעומדת , מנגד. 

 )תמ"מ( תוכניות מתאר מחוזיות 
 שנים מתחילת החוק.  5המחוזית תוך  תכנית מתאר  תא ועדה מחוזית מכינה כל ?  ( 56ס'  ) מי מכין תמ"מ

 המועצה הארצית תורה למי ששר האוצר ימנה להכין תכנית.  עשתה כן? לא -

 . ועצה הארציתמלאישור של האת התכנית שהכינה מעבירה (? הועדה המחוזית 56ס'  ) מי מאשר

; כל דבר שיש לו חשיבות  מחוז צית בתכנית המתאר הארהדרושים לביצוע קביעת פרטים  ירידה ברזולוציית התכנון  :( 55 ס' ) מטרתה

 .()כולל בטחון ותעסוקה לתוכנית מקומיתמטרה ועשוי לשמש כללית למחוז 

 המחוזות.  המחוזיות כמספר  מספר הוועדות  ת"א, דרום. , ירושלים, צפון, חיפה, מרכז מחוזות: 6

אף עניינים ששייכים  יכולה לכלול התכנית  .(57 כמפורט בסעיף) עדיין ברמת המאקרו)רשימה פתוחה(  :תכנית מתאר מחוזית כוללת 

 אם כי לרוב זה לא קורה, ותקבע בעיקר ייעודי קרקע.  לתכנית מתאר מקומית

ת הן יקדמו מסחר ותעשייה ראייה רחבה יותר, בעוד שאם נותיר זאת למקומי  המחוזית תקבע את ייעודי הקרקע משום שיש לה  :רציונל -

 על פני מגורים.

 ומופרטות  תכניות מתאר מקומיות 
 תכנית המתאר המקומיתאם בתכנית מחוזית שטח מסוים צבוע כשטח ציבורי, אז    ירידה ברזולוציית התכנון    :מטרות התכנית המקומית 

 . (61  מפורט בסעיףכ) למשל  "ס וגןימים ותקבע שיהיה שם ברתהיה זו שתפרק את השטח הזה לגו

תגדיר את העניינים בהם נוגעות התוכניות האחרות ביתר פירוט וברזולוציות   ית התכנון רזולוציירידה ב :מטרות התכנית המפורטת 

מותר לקבוע בה הוראות עניין, וכן    ל הקטנות ביותר. כל עוד אין הוראות מתאימות בתכנית מתאר, מותר לקבוע בתכנית מפורטת הוראות לכ

 .  69 המפורטים בסעיףאות בעניינים  כמו גם הור  63  יףסע לפי בעניינים שיכול להיות נושא לתכנית מתאר מקומית 

חברה ממשלתית שעיקר   ;רשות שהוקמה לפי חוק ;משרד ממשלתי  (: (א)ב 61 ס' )  מפורטת  /מי רשאי להכין תכנית מתאר מקומית 

עניין בקרקע  יש לו מי ש או  בעל קרקע כל אחת בתחום מרחבה; רשות מקומית או  ועדה מקומית ;ח מבנים ותשתיות ועיסוקה הוא בפית

 אין תיעדוף בין הגורמים השונים.    .(זה יכול להיות קבלן, )להלן מגיש התכנית

 :  ((19) -(1)א()א62  ס' ) ? המפורטת  / התוכנית המקומית לאשר את בסמכות מי 

רשימה אחד או יותר מהנושאים ב אך ורקכוללת  מפורטתהמקומית או המתאר התכנית  אם – המקומית  דהתכנית בסמכות הוע -

 .(רשימה סגורה)  מפורטת בסעיףש

o :ישנו ניגוד עניינים מפני שהועדה המקומית היא זו שמכינה, מאשרת ודנה בהתנגדויות של התכנית קושי. 

 . (112ס' ) מנגנון פיקוח ערעור למחוזית פתרון: ▪

o ם נמצאים בסמכות הוועדה המקומית? נושאיו איל 

בסמכות    לא . אם קרקעוד הכולל של כל יע טח ששאין שינוי ב בתנאי . )תכנון מחדש של חלקה איחוד וחלוקה( 1)

נובע . בי"ס על חשבון גן: דוגמה. בסעיףכמפורט  ) לצרכי ציבור ציבורהגדלת שטחי ( 3) ;איהרחבת דרך בתוו( 2)  ;(תזיהמחו

שלא   בתנאי) גובה בניין קביעת קו בניין,( 4)  ; (עודייי שינוילהגבלתה מ קיע שטחים. חריג ה המקומית להפ עדמסמכות הו

 ;( , מספר קומות )עניינים טכניים ( שאושרו זי הבניהורגים מאחוח

לפרש    יך אמר שצר  בהמ"ש  –   5רוש ס"ק  יפ:  פס"ד ארסוף  –  שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים(  5)

: ככל שיש השלכה  ינה מהותיתמבח(  זה מבנה אחד או בניינים)האם "בינוי"    יתמבחינה מילול  סעיף מילולית ומהותית.את ה

 . רחבה יותר, נטה להעביר את הסמכות לוועדה המחוזית

 ים. המ"ש אומר שכיום יש מגמה להעביר יותר דברים למקומית ולכן נוטים לפרש בצורה רחבה את הדברב ▪

ושהשטח הכולל המותר לבניה    בכל יעוד קרקע  %50-שאין עליה של יותר מ  בתנאי  משטח א' לב'  ניוד)   בנייהי שטחי  נושי(  6)

שלא גדל סך    בתנאי)  הגדלת מס יחידות דיור( 8) ; (עודייי שינוילהגבלתה מ  חריג )  רשקביעת גודל שטח מג( 7)(; לא משתנה

יות הבניה  . אם אישרה הקלה תפחית מזכו115ס' וף לובכפ 471 ס' לפי  כל עניין שניתן לבקשו כהקלה( 9); השטחים(

 (;עודייי שינוילהגבלתה מ חריג ) שאושרו כבר 

לאות, למשרדים, לאחסנה או לחניה,  שינוי יעוד מקרקע המיועדת למסחר, לחק  –  ת אחוזי בניהוהוספ  שינוי ייעוד ממוקד(  10)

  .(עודייי שינוילהגבלתה מ חריג )  מ"ר 80מסחריים הוא עד ם  . השטח הכולל המותר לבניה לשימושילתחנות דלקרקע לק

 למחוזית!יגיע  –אחר   שינוי ייעוד של קרקעחוץ מאלו, כל  ▪

 . ות המועצההמועצה הארצית יכולה להגיד למחוזית לרשום בתכנית של התמ"מ דברים שבסמכ ▪

ת משרדים או  מ"ר למטר  K.52ל שמשמש למגורים ושטחו לא עולה ערש ממג – תהוספת שטחים למטרות ממוקדו (11)

שימושים  השטח הכולל המותר לבניה לצורך הש( 1) ( מצטבר) בתנאיאו מסחר חזית בניין המיועד למגורים ו מלונאות

רש נמצא  המג( 2) ; (עודייי שינוילהגבלתה מ חריג) רשגממסך השטח הכולל המותר לבניה ב 25%וספים לא יעלה על הנ

 . בסעיףדר כמוג חבת שטחי יחידות דיורהר K5 ; (12)ביישוב שמספר תושביו עולה על 
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אם תכנית המתאר המקומית או המפורטת לא כולל אחד או יותר מהנושאים   –סמכות שיורית  – תכנית בסמכות הועדה המחוזית  -

 המחוזית. הועדה בסמכות , ברי כי היא מפורטת בסעיףברשימה ש

 ( במחברת  20-26 עמ' )  מרכזי-תכניות ומדרגים: יחסי שלטון מקומי.  4
 ניות סולם העדיפויות של תכ

 . ולא נוטלת סמכויות ממוסדות תכנון שמעליה או מתחתיהכל ועדה דנה בעניינים שבסמכותה  :כלל

   חריגים:

  תמ"מ – 57ס' ; לכלול הוראות של תכנית מחוזית תמ"א יכולה  – 49ס'  פס"ד ערבה תיכונה: קביעת הוראות בתכניות גבוהות יותר -

 . מקומית יכולה לכול הוראות של תכנית מפורטתנית תכ   –  63ס' ; תכנית מקומיתהוראות של  ליכולה לכלו

o שילוב של שלושת הסעיפים האלה מביא למסקנות כי :   

 ומפורטות.תכניות מתאר ארציות יכולות לכלול גם הוראות של תכניות מתאר מקומיות  .1

 המחוזית יכולה לכלול הוראות של מפורטת.   .2

   : עת הוראות בתכניות נמוכות יותרבי ק  –  מה קורה הפוך -

o   המועצה הארצית יכולה לחייב את הועדה המחוזית לקבוע בתכנית מתאר מחוזית הוראות שהיא רשאי לקבוע כמו גם הוראות

  .()א( 58ס' ) להורות על כך  ת נדרש  על המועצה הארצית שהמועצה הארצית מוסמכת להם, אך 

o  (69ס' ) 63ס' זה או ב  טים בסעיףמפורמקומית בעניינים מסוימים ש יתכנת  מפורטת יכולה לכלול גם הוראות שלתכנית  . 

o או למלא אחר הוראות תכנית    מחוזית יכולה להורות לוועדה המקומית להכין תכנית שהיא בסמכות הוועדה המחוזיתהועדה  ה

 .  28ס'  סמכויות המחוזית לפי והרחבת האצלת סמכויותמעין . (64ס' )שאושרה 

, אך מעמדן של תקנות התכנון והבניה גבוה מזה של  (פס"ד ליבוביץ )תכנית מתאר מעמדה כשל חקיקת משנה  :ר תכניות המתאמעמד 

אלא אם החריגו עניין באופן  ללא קשר בהיותן אות מתה או בזמן שחלף מהתקנתן. זאת  תכניות המתאר, והן הקובעות במקרה של סתירה

 (. 132ס' מפורש )

 (. 129ס'  <   130ס' <   131 ' ס)  מפורטת<  מקומית<   מחוזית< צית רא  :)מדרג( תוכניות ה  בין סוגי  יחס

 כנית ושמאפשר סטייה מהת קיום מנגנון גמישות    "  אם לא נאמר אחרת בתכנית המתארהסיפא "משמעות    :מנגנון גמישות   –  סייג -

 .  בתנאים מוגדרים מראש

o   ת. וסטייה מתכנית / הוראה שלא על פי מנגנון הגמישות מהווה חריגה מסמכ 

 והוראות בכל זמן נתון וללא הגבלה.ה מתכניון תדיר, במקביל למניעת סטיימתן מענה למציאות המשנה   :רציונל -

נמנע להתערב ולהעמיד : ש "בהמאי עפ"י תמ"א. לבניית שכונה עפ"י תמ"מ בשטח חקהתנגשות בין אישור תכנית ל – בג"ץ רמות  -

חלטה תכנונית מהסוג שמקים בהמ"ש יתערב רק במקום בו נפל פגם בה  את שיקול דעתו תחת שיקול דעתן של רשויות התכנון.

; חריגה קיצונית ממתחם ניגוד עניינים ;חריגה מסמכות  ;חוסר תו"ל –  ( מתחלף) רבות בהמ"ש במעשה המנהליעילה להתע

היה מנגנון  קרה דנן, מב קיים מנגנון גמישות + לפעול לפיו.אם היש לראות יותר  האם רוצים לסטות מתכנית ברמה גבוה הסבירות.

 ל פיו.פעלו עאך לא  גמישות 

 מצבים שמתעוררות שאלת פרשנות:  2  :פרשנות תוכניות 

בסמכות   לה השאלה, אך עותכנית מתאר מקומית / מפורטת להכיןרשאי קובע מי  ( א)ב61  ס'  –  בין מוסדות התכנון ת יוסמכוחלוקת  .1

 : (19) -(1א)א() 62 ' סלפי הרשימה שבבהמ"ש יבחן זאת (. יתזהמחו המקומית או)ות הללו כניואיזו וועדה לאשר את הת

  קומית.ועדה המבסמכות ה אחד או יותר מהנושאים שבסעיף   כוללת אם התכנית   .א

 . חוזיתועדה המבסמכות ה אחד או יותר מהנושאים שבסעיף  ת לא כוללאם התכנית  .ב

  * ?ביחס לייעוד הקרקע ל"אכסון ורווחה" פשדירות נוהפרש את כיצד יש ל) פס"ד מעוז דניאל – רשנות היעוד של השטח בתכנית פ .2

הערכים  , התכליתלה בקנה אחד עם צריך שיע לשון ההוראהפירוש על  ( 2) ; ההוראה ןללשוחוזרים ( 1) :( מצטבר) כללי הפרשנות 

מדרג של  במסתכלים גם ( 3) ; את זההמשלימים זה  התקנון והתשריטצורך כך נבחן את ל  – והמדיניות שהנורמה בקשה להגשים

 .   (ה,+ חקיק אם זו מקומית עולים גם תמ"מ ולתמ"א)  תוכניות אחרות, הסדרים נורמטיביים אחרים שקשורים

 ( במחברת   26-39עמ'  )  ות מקומיות ומפורטות הליכי אישור תוכני.  5

 התכנית אישור < בעררים / בהתנגדויות דיון < התכנית פקדתה < התכנית הכנת

 שלב הכנת תוכנית  .1
 ( )ב(א 61ס' )? יוזם תכנית  /  ןימי מכ .1

מקומית ועדה    ;נים ותשתיות בשעיקר עיסוקה בפיתוח מ  חברה ממשלתית   ; קשהוקמה לפי חו  רשות  ;משרד ממשלתי:  ופים ציבורייםג -

 ;כל אחת בתחום מרחבה או רשות מקומית

 . קרקע או בעל עניין בקרקע לרבות קבלן לבע : גופים פרטיים -

o  מי הוא בעל עניין בקרקע?   
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לא חייב נקבע כי בעל עניין בקרקע  ,(קע ונקבע שהוא בעל ענייןקרב 3%היה לעין כרם ) פס"ד עין כרם  :ר בעב ▪

(  1) :(מצטברים המבחנים)דם אחר אם הוא מקיים את הדרישות ף אמי שגר בקרקע אלא יכול להיות א רקלהיות 

 ;היקף הזיקה לקרקע( 2)  ;זיקה לקרקע

 אחר תשפיע גם עליו. התכנית שגובלת בשטח של אדם: יונלרצ •

גם מי שיש לו עניין בקרקע יהיה נקבע כי לחוק   ( 1ב)ב 61ס' נוסף  101תיקון לאחר : רם( כ)ביטול הלכת עין  כיום ▪

לפגוע בחלק מסוים אחר של  ש ואינו מבק או יותר 75%בשיעור של הנכללת בתכנית מי שיש לו זכות בקרקע 

 ;  יכול להכין תכנית לכל הקרקע() הקרקע הנכללת בתכנית שהוא אינו בעל זכות בה

שיש לו אחוז בעלות קניינית בקרקע ך שלמעשה כל אדם  לה "גם" פותחת את הסעיף, וגורמת לכהמי  סייג: •

 . ק כל מקרה לגופוצריך לבדועם זאת, הכין תכנית מקומית או מפורטת. יכול ל

 .  (רשימה סגורה) סטצ'קליל 6'  בעמ  (19)- (1א()) א62ס' הרשימה בלפי סיווג  :למי מגישים את התוכנית  .2

 .  ך ורק אחד או יותר מהנושאים בסעיףא כוללת תכנית ה כש  – ועדה מקומית  .א

 . רק אחד או יותר מהנושאים בסעיףך וא ת לא כוללית כשהתכנ   –ועדה מחוזית  .ב

 .  מקצועית תמקדמיר להעבירה לבדיקה תכנונית אחרי הגשת התוכנית המוסד המוסמך אמו : (ב62ס'  ) ת ימקדבדיקה מ .3

 ; יום  30בכתב את הערותיו תוך  ימסור  – למהנדס הועדה המקומית  להביא:  אז צריך אם זה בסמכות המקומית  .א

 . יום 30תוך ערותיו בכתב את הימסור  –או מי שהסמיך לכך למתכנן המחוז: צריך להביא ם זה בסמכות המחוזית א .ב

סמכות  ה נמצא כי  אם הוגשה תכנית למקומית, אך :( 26ס' ) ע לתכנית שבסמכות המחוזית ה המקומית בנוגחובת היוועצות בוועד  .4

למחוזית בעניין   בלבד  מתן המלצות צורך ל מקומיתעדה וודיון ביתקיים  ממועד הגשתה למקומית, יום 60תוך , היא של המחוזית אזי

   .עם או בלי שינויים / לדחות(פקיד )לה יתהתכנ

 המלצה.ימים מיום קבלת ה 7 ךצה למגיש התכנית תוהמקומית לשלוח העתק ההמלל הוועדה ע -

הוועדה המחוזית   זאת בעוד. מחוזיתוועדה המקומיים מאשר לעדה המקומית יש יותר הבנה והכרה בדרישות והתנאים לוו :ציונלר -

 משלימים זה את זה. אלו  –מכירה יותר את השיקולים הרחבים והכלל אזוריים  

  הוועדה המחוזית תדון בתכניתאז    הימים  60בתוך  העבירה את המלצתה    אאם הועדה המקומית ל  :( )ב(62ס'  )  הפקדה ללא התייעצות  .5

  .ת הוועדה המקומיתהמלצ  בלי

 .םלא ייחשב לפגזה ועדה המקומית וכנית הוגשה לומהיום שהתימים  60אם חלפו  אך,  פגם בהליךעשויה לעלות כדי   י התייעצות א -

ת /להפקיד בשינויים לדחו   לערער על ההמלצה  רשאי  התוכנית  ישגמ  ()ג( 62  ס' )  הועדה המקומית השגות מגיש התכנית על המלצות   -

 .וועדה המקומיתמהיום שנמסרה לו המלצת ה ימים 15בתוך 

o אותן היא רשאית לקבל או לדחות ולהפקיד את התכנית בתנאים או בשינויים או  ()ד(62ס'  )  עדה המחוזית תדון בהשגות הו ,

 לדחותה. 

ללא    במחוזית  ניתת תכ הפקד טען כי  שכונתיים, ביניהם ני מסחר  פטיות כנגד הוספת שטחמש ו  ענות תכנוניותנטענו ט:  פס"ד מלגרום  -

   .ההיוועצות בתולא רק באי קיום חו ,ובהחלטהבסמכות פגם  מהווה  היוועצות במקומית

o  לביטו תלוי בנסיבות. ר שכן הדבההחלטה,  ביטול יק  דאך אינו מצפגם קל ערך, אין מדובר ב?  משמעות הפגם בהחלטהמה  

 . ק כל מקרה לגופווויש לבד ה זו תוצאה דרסטית החלט

o  שחווה מהנדס העיר רת ההיוועצות אכן מומשה בהתחשב בנסיבות ), משום שנראה כי מטשאר בתוקף יההחלטה תבע: נק  

הוועדה המקומית העמדה שהציגה ; לתכנית המקומית לא הגישה התנגדותדעתו מכהן גם כמהנדס הוועדה המקומית; 

 (.כו'עור ו רכבעלת דין בע

ממוסד יכול לבקש )במקום תכנית קיימת ממילא( התוכנית  (: מי שרשאי להגיש 77ס' )  כנית בהכנהו ת  –( אופציונלי) שלב ביניים  .6

על ההודעה   ה.כאשר היא עוד לא הופקד  על הכנת התוכנית   ברשומות הודעה  פרסום  ת התכנית בבקשה ל התכנון המוסמך להפקיד א

  .בעיתוןם המוצעים. היא תפורסם ויינ שילפרט את תחום התכנית וה

 גשה.  זכות להתנגדויות ועררים על התכנית שהועדיין יש  תו.סם הודעה מיוזמיכול לפר דייןמוסד התכנון ע -

יווצר פער בין המציאות  שי החשש מכך נולד גיש אותה, חדשה שהוגשה למוסד התכנון המוסמך יודע רק מי שהעל תכנית  :רציונל -

 דה לתת לכך מענה.  הודעה נועבקשה ה , לכןדית האפשריתהעתי אותהתכנונית למצי

לקבוע יכול    יד את התכנית המוסמך להפק  אם פורסמה הודעה על תוכנית בהכנה, מוסד התכנון  (:)א(78ס'  )  היתרים בתקופת הביניים -

 . ת המוצעתכני ת ה ט של חלוקת קרקע בתכניתאישור תשריתנאים לפיהם ינתנו היתרי בניה, היתרים לשימוש בקרקע או 

o ה / יבוטלו התנאים / ישונו.שתופקד / תידחאו עד  שנים 3ה למתן היתרים היא עד  ההתני : תניההה משך   

 . ואשוותיו הקנייניות בקרקע לממימוש זכויולמנוע מצב בו נמנע בעל הקרקע  כדי להאיץ אישור תוכניות :ציונלר ▪

   : הארכת משך ההתניה ▪

 ע"י מוסד התכנון בנימוקים מיוחדים.  שנים נוספות  3- בהתנאים    קףותאת  ניתן להאריך    : הארכה ראשונה •

 .באישור שר האוצר שנים   3-יכול להאריך את התנאים מעבר ל יו"ר מוסד התכנון :נוספת ארכה ה •
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בשלב הביניים של הכנת התוכנית פרסמה הוועדה המחוזית בסמכותה הודעה בדבר הכנת  ) פס"ד שופרסל :78+  77ס' רציונל  -

נתה לבהמ"ש ואמרה שההתנאה  שופרסל פהיתר חייב לקבל את אישור הוועדה מחוזית. התנתה שכן,  . כמו77ס' י "עפ התכנית

מחוזית יכולה ליטול  ההוועדה  נקבע: . ()א(97ס' תחת  הסמכות להיתרים היא אצל המקומית 43נעשתה ללא סמכות כי אחרי תיקון 

 מז להצרתה. זו רחב ובנוסח החוק אין רפרישתה של סמכות תחום    .78ס' באמצעות  באופן עקיףסמכות של ועדה מקומית 

 שלב ההפקדה  .2
 .התכנון המוסמךתופקד ע"י מוסד ,  תכנית מתאר )למעט תמ"א(  )א(85ס'   ?יד מפק מי 

 לדרישות אלה.  ן או שאינה מתאימה שה שלא לפי דרישת מוסד התכנוגם הומוסד התכנון יכול לדחות את התכנית א -

 .בסוף מפקידה אותהול ינים מפני שהועדה המקומית היא זו שמכינה, מאשרת ודנה בהתנגדויות של התכניתגוד ענייישנו נ קושי: -

מוסד לשלוח את ההחלטה לחברי  + יחתמו  התכנון ומזכיר מוסד יו"ר  + בפרוטוקול  זאתלרשום  ?ה צריך לעשות כשמחליטים להפקיד מ

 . ()ג(58ס' )  מקבלת ההחלטה יום 15תוך  ולמגיש התכנון 

  קיד להפאם   ,מהיום שהוגשה ימים 60בתוך חליט  להתכנית את ההתכנון המוסמך לאשר על מוסד : ( (1) )ב(  85ס' ) מועדים ולוחות זמנים

  .להתנאות על הפקדתה /  לדחות /

משמעותי  קלעל ח החלה על כל שטח מרחב התכנון המקומי או ולגבי תכנית  ימים 30בעוד להאריך יכול התכנון מוסד יו"ר  הארכה: -

 . ימים נוספים 90-ב –ממנו 

 .( (2() ב )82ס' ) הימים ממועד זהיחושבו  – שהוחזרהי כתנאי להפקדת התכנית או סמכי לווא"ר מוסד התכנון להגיש מאם דרש יו -

 . באינטרנט ופרסומה קנון והתשריט= הת  הפקדת תכנית? (88ס' )  יך מפקידיםא

באתר   תפורסםעת בדבר. הנוגמחוזית + במשרד הועדה המקומית דה ה עובמשרדי ה מופקדת התכנית  כנית מתאר מקומית:ת  -

 הרשות המקומית הנוגעת בדבר.  טרנט של נבאתר האי אוהאינטרנט של הועדה המקומית 

באתר   תפורסם .בירושליםעותק מועבר למנהל התכנון +  במשרדי הוועדה המחוזית מופקדתהתכנית  מתאר מחוזית: תכנית  -

 ון. נכהאינטרנט של מנהל הת 

בעתון תוך  (  2) ;  ברשומות  (1):  ( מצטבר)ב  עפ"י המועדים לעיל   ע"ח מגיש התכנית  (: תפורסם)א(89ס'  )  הודעה על הפקדת תכנית רסום  פ

, אז איפה שנוהגים  )אם אין במשרדי הרשויות הרלוונטיות ( 3) ; רוחמאאו ממילוי תנאי ההפקדה לפי ה מההחלטה על ההפקדה ימים  15

התקופה שנקבעה    , למשך במקום בולט בתחום התכניתשלט  יפורסם    בשכונות הרלוונטיות  (4)  ;( תחום התכניתב  תולפרסם הודעות פומבי

 . (א89ס'  ) להגשת התנגדויות

מסר לבעלים ולמחזיקים ימ"ר תפורסם או ת K3-הודעה על הפקדת תכנית החלה על שטח שקטן מ : (א89ס' ) דעה אישית פרסום הו  -

 . "ח מגיש התכניתע  ,תחום התכניבמגרשים הגובלים בת

עיקרי הוראות התכנית    ;רחוב ומספרי בתים שהתוכנית נוגעת להם   ;שם השכונה  ;: מספרי גוש והחלקה(92'  ס)  תוכן הודעת ההפקדה  -

כללי של הסביבה בה נמצא תחום  לכל הפחות תיאור    או)   הסביבה במידת הצורך.  תיאור כללי של  ;גשת התנגדויותמען לה;  המופקדת

 (. ()ב( 92ס' המאפשר לזהותה )ן התכנית באופ

לא ניתן היה   אם נפל פגם בפרסום , שביכולתו להתנגד ומתיידע כך הציבור ידע על הפקדת התכנית ו :הודעהלפרסום  רציונל -

 .ת בהמ"ש יבטל את ההחלטה על התכני  להתנגד  

   :קדהה המשמעות של הפמ

מסמכי התכנית או כל מסמך ו (96ס' )ללא תשלום  הופקדה ם בוקובמרשאי לעיין בה מעוניין בתכנית שהופקדה כל ה –  זכות עיון  .1

כין רק מי שהלפני כן ) התכנית הופכת פתוחה לציבור עות היא ש. המשמ(א96ס' )  באינטרנט סמו יפוריועמדו לציבור ואחר שהוגש 

 ; ( פס"ד אד"טעקרון השקיפות,   טוי שלבי) הוגשה ידעו עליה(אותה ומוסד התכנון אליו 

במקרה בו    ,גיטימי של אדםאו באינטרס ל פוגעים בזכותוא מתן זכות להתנגדות בטרם פרסום ושיתוף הציבור השל ה תומטר :רציונל -

 . ך היכולת להתנגדגעה כתוצאה מכם נפא  ם, בהמ"ש לא יחשוש לבטל את ההחלטה של התכנית בהליך הפרסונפל פגם  

  3 האפשרית.נת המתוכנלבין המציאות המאושרת נת מתכונה ציאותבין המצב במ מפערים  מוחשי : חשש יונל רצ – משטרי היתרים .2

 : יים פשרצבים אמ

הרשות   (: )א( 98ס' ) שהופקדה  תכנית השתאושר ועד  אחרי הפקדת תכנית נאסר על מתן היתרים  :הקפאת היתרים כלל .א

   .היתרתן למ  לקבוע תנאיםנית או י מקרקעין שבתחום התכ ולשימוש לגב אסור מתן כל היתר לבניהליכולה אחרי ההפקדה 

i.  ב(98ס' )  ועדת עררלו לפי סעיף זה יכול לערער  וועדה מקומיתשנפגע מהחלטת מי()  . 

ii.  ג(98' ס)  תלמועצה הארצילפי סעיף זה יכול לערער   ועדה מחוזיתשנפגע מהחלטת מי()  . 

ה, ועדיין  ותתכנית שבסמכהועדה המקומית  אם הפקידה    (:()א97ס'  )  מופקדת ובניגוד לעפ"י מאושרת    מתן היתרהוראות ל .ב

לתכנית  שלא בהתאם לגבי המקרקעין שבתחום התכנית מקומית( הדת הרישוי )ע"י וועה, לא יינתן היתר בניה ראושלא 

למי שעלול   זכות טיעון וניתנה ע"ח המבקש הודעה  שפורסמהובתנאי  זאת הוועדה המקומית אשרת אלא אם המופקדת, 

 ; ההחלטהמ עפגילה
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מוסד התכנון שהפקיד תכנית רשאי לאשר מתן היתר לפי תכנית    (:א97ס'  )  רת מאוש וד לבניגומופקדת  י  "פבקשה להיתר ע  .ג

לפני י"ב בטבת תש"י  התכנית שבתוקף אושרה ( 1)  מצטברים תנאים 2-בנו בהתאם לתכנית מאושרת שהפקיד גם אם אי

התנגדות לתכנית  גשה א הול ( 2) ;( ד ישנה וסביר שהמופקדת תאושרת מאוהתכנית המאושר  :רציונל) (5019 בינואר 1)

 . כדי להשפיע על החלטה בדבר קבלת התנגדות שהוגשהשבמתן ההיתר אין או  שהופקדה עד תום תקופת ההפקדה

  יום  60 ך תו חליט שיעיין בה וי צרשר האומוסד התכנון להעבירה ל, על ההחלטה להפקיד את התכניתלאחר מיד  (: 109 ס' )  מכויות השרס

יה בסמכות ועונה על ההיררכ)בודק בעיקר אם הופקדה  צריכה לעבור את אישורו להפקיד רוצים ית שתוכנאם מהיום שהועברה אליו, 

 .  התכנונית(

 טתו.  יום החל מ ימים 10תוך  כנון הנוגע בדבר  דיע על כך למוסד התוי   שכן חליטאם ה  -

 .גשה לאישורוהוכנית ושהתיום  מה מיםי 30תן תוך נ יר שירק באישור השתוקף לתכנית יינתן :  מתן האישור עד למו הגבלת  -

o י השרת ע"יראו את התכנית כמאושר  ? נתן החלטה לא . 

 ים והערר ות ויהתנגדשלב ה. 3
 התנגדויות 

 ות לתמ"א התנגדאין   הגוף שמאשר הוא הגוף שאליו מתנגדים!

 התנגדויות משלב ההפקדה ניתן גם להגיש 

כלל   בחסות מטרותות יש פוטנציאל פגיעה רב בפרטים תכניי. ל ך שותף להליך התכנונהציבור הופבשלב  :רציונל לזכות ההתנגדות 

 ו או להקטינהוע פגיעה בלתי נחוצה בכדי למנ, באמצעות ההתנגדות הפרט יכול לנקוט פעולה אקטיבית טון לחברתיות רצויות על ידי הש

 . (פס"ד ועד אמנים חוכרים ביפו העתיקה)

 . (5%ף ציבורי, אחרת עומד על ה יותר כשהמתנגד הוא גוההתנגדות גבוהקבל  שתת כויהסי): העמידהזכות  –  (100ס' )  נגדמי יכול להת 

   מתאר מחוזית או מקומית או מפורטת שהוקפדו; תכניתבקרקע ורואה עצמו נפגע מ  ןכל מי שמעוניי :יםפרטי ם גורמי .1

 ;  למחברת / בסעיף 32רשימה בעמ'   :גופים ציבוריים .2

ה, אך עליו להוכיח רגם מי שלא נפגע במישירין מפעולה של רשות יכול להגיש עתי כי נקבע : ציבוריעותר  – זכות העמידה  חבת הר .3

חומרת הפגם שנפל בהחלטת הרשות; היות הפעולה הנדונה בעלת חשיבות   ; )דוגמה: חשיבות ציבורית של העניין נוסף דבר מה 

   .ציבורית מיוחדת וכו'(

 כל עוד יעמוד בנטל ההוכחה סקיהערה מתח גם ל לתכניתות תנגדה לכות העמידה הרחבת זזכות ההתנגדות. חשיבות : רציונל -

עמידה של עותר המלין נגד חוקיות הבנה כי קיימת סכנה בעצם שלילת זכות ה, מתוך  או שקיים סיכוי לפגיעה כזושהפגיעה בו ממשית  

 . (פס"ד רענן) נהליהמהאקט 

   (:102ס'  ) מועד הגשת התנגדות 

 מהיום שפורסמה הודעה על הפקדתה;    ים ודשיחתוך גש  התנגדות לתכנית תו :הכלל -

 .  חודשים 3 לע עלה שלא ת ארוכה יותרלקבוע תקופה  רשאיקיד את התכנית  שהפון  מוסד התכנ :החריג  -

    :(103ס' )  קום הגשת התנגדויות מ

 .  בדבר עדה המחוזית הנוגעתו+ עותק לו  המועצה הארצית  תכנית מתאר מחוזית  -

 זית + עותק לוועדה המקומית הנוגעת בדבר. המחות וועד ל  וזית בסמכות הועדה המחתכנית מתאר  -

 .  + עותק לוועדה המחוזית ועדה המקומיתלו  הוועדה המקומית  סמכות בתכנית מתאר  -

בפירוט    (2);  בכתבשה  גהו(  1):  (מצטברהתקיימו )נית לא תתקבל ולא תידון אלא אם  כ התנגדות לת  :( )א(א103'  ס)   ופן הגשת התנגדויות א

מתנגדים  מהמפורטים בסעיף, הכשמדובר בנושא  חריג:, ן מסתמכתדות עליההעובמת את המא תצהירבליווי הוגשה  (3); הנמקות

 . (( ב)א 103'  ס) אחרים יכולים להסתמך על תצהיר בעל התנגדות זההה

   :(104ס' ) יון בהתנגדות ע

 י קבלתן;  "שעלול להיפגע ע רשאי לעיין בהתנגדויות כל מי  הכלל: -

 . (101ס'  התנגדות מטעמי בטיחות טיסה )לפי להגביל  רשאי  , בהתייעצות עם שר הביטחון,רהאוצשר  :הסייג  -

 (?  105ס'  ) בהתנגדויות ודן  מחליט י מ

 המועצה הארצית.    תכנית מתאר מחוזית  -

 .ית להתנגדויותת משנה מחוזוועד   הועדה המחוזית בסמכות  ורטת מתאר מקומית או מפתכנית  -

o (: 11'  ס) ת ועדות משנה להתנגדויו 

 ג' סימן ו'.פרק לפי : לשמוע התנגדויות לתכנית תכלית ▪

: יו"ר הועדה המחוזית או ממלא מקומו או מי שהיו"ר מינה מקרב חברי הועדה המחוזית; נציג שר המשפטים;  הרכב ▪

חברים    5ר שתחבר הועדה המחוזית. חבר מבין הנציגים הקבועים; חבר מבין נציגי הרשויות המקומיות; חב

 "כ.סה
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לרשות  נה בהתנגדות לתכנית הנוגעת אם ועדת המשנה להתנגדויות ד: בהתנגדויות  ניגוד עניינים •

מקומית או ועדה מקומית מסוימת, שנציג הרשויות המקומיות בוועדת המשנה חבר או עובד רשות  

יות "ר חבר אחר מבין נציגי הרשויות המקומימנה היו מקומית או ועדה מקומית שהתוכנית נוגעת לה 

 לדיון. 

 . הועדה המקומית   הוועדה המקומית  סמכות בתכנית מתאר מקומית או מפורטת  -

  בקשר להתנגדות  חוות דעתלהגיש רשאי  כניתתאת השהפקיד  התכנון מוסד :()א(106ס' ) הזכות להגיש חו"ד בקשר להתנגדויות 

מתום   יום 45תוך ארצית מועצה הו"ד ללה להגיש חיכו הנוגעת בדבר המחוזית  –  ת מתאר מחוזית כניהתנגדות לת ( 1)  : שהוגשה לתכנית

הועדה   – התנגדות לתוכנית שהפקידה המחוזית  ( 2)  אלא אם קבעה המועצה מועד אחר; סייג:, 102ס' לפי  מועד הגשת ההתנגדות 

וכנית בסמכות  ת לת התנגדו( 3); 102ס' י גשת התנגדויות לפמתום המועד לה יום  21תוך מחוזית ועדה הלו ו"ד ח ש ית יכולה להגיהמקומ

י  להגשת התנגדויות לפ מתום המועד  ימים 21תוך לוועדה המקומית חו"ד  יכול להגיש או מי שהסמיך לכך  וזמתכנן המח – המקומית 

 . 102ס' 

למגיש  להורות לה או מקצתה, או , כולקבלהאו  לדחותהרשאי התנגדות שה שאליו הוגמוסד תכנון  :()ב(106' ס) תוצאות ההתנגדות 

   .חייב מקבלת ההתנגדותככל המת  התכניתשינוי  על התכנית

  יכריע , לא לתכנית יש התנגדותשאף הוא רשאי להגאם קבלת ההתנגדות עלולה, לדעת מוסד התכנון, לפגוע באדם זכות טיעון:  -

   תינתן לאותו אדם הזדמנות להשמיע את טענותיו.ש  המוסד בהתנגדות עד

 תי מוסד התכנון רשאי לא לשמוע התנגדות של אדם? מ (:)ג(106ס' )  דזהות במאוחן בהתנגדויות יוד

(  2) אם לדעתו הם מייצגים עניין או מקום זהים; יכול לשמוע רק מספר מתנגדיםמוסד התכנון התנגדויות זהות במהותן,  אם הוגשו ( 1)

לתי מנומקת או שהיא  יא ב, שהןדם לכ ששמע קוה חזרה על התנגדות מוסד התכנון יכול להחליט כי יימנע משמיעת התנגדות שיש ב

 ית או קנטרנית. ל פניה טורדננראית ע

:  ( מצטבר)הם שמיע את דבריויורשו לה מנוזוי ולדיון בהתנגדויות  בפומבישמיעת ההתנגדות תהיה (: 107ס' )  שמיעת התנגדויות זימון ל

 . מגיש התכנית  )ב( ; המתנגד )א(

 ;  גם מתכנן המחוז יוזמן  מחוזית בתכנית מתאר ( 3) -

 .מקומיתהועדה הומהנדס יוזמן גם  מחוזיתוועדה הסמכות המתאר שבית תוכנב( 4) -

התכנון הדן  מוסד  ,תיאו במקרה מהו התנגדויותמספר רב של כשיש יותר (: )ב(א107ס' ) ר רב של מתנגדים ר יש מספכאש  ינוי חוקר מ

 ההתנגדויות. יכול למנות חוקר לשמיעתבהתנגדויות לתכנית 

 . 610ס' למתנגד ולמי שהשמיע טענות לפי  נתנו בכתב יהודעה זו ונימוקיה י: ( )ב(108ס' )  יות התנגדוהודעה על הכרעה ב 

 תכנית האישור שלב . 4
לדחות תכנית הטעונה אישורו לאשר בתנאים /  /חליט לאשר מוסד תכנון י :( ()א 108ס' ) והכרעה בהתנגדות  אישור / דחיה של תכנית 

לאחר שמיעת   (3)אם הוגשו;  א)ד( 710ס' לפי  המלצות החוקרעיון ב ( 2) ; גשה אם הו ()א 061ס' לפי עיון בחו"ד  ( 1) : (מצטבר) ראחרק ל

 . למתנגד( בכתב נתן תיה בדבר ההתנגדויות ועל נימוקיה ודעה על הכרע)ה הןההתנגדויות והכרעה ב

סה"כ  ), ימים ממועד זה 03ין  מת(, יש לה102ת תוך חודשיים )לפי ס'  אם לא הוגשה התנגדו :( )ג(108ס'  ) אישור תכנית בהעדר התנגדות 

 ע"י המוסד המוסמך לאשרה,   כמאושרת  נית יראו את התכ חלוף זמן זה ב   ( הפקדת תכנית ה עלמהיום שפורסמה הודע יום 90מחכים 

ותה , לא יראו א109ס' שר האוצר לפי אישור של  ונה אם התכנית טע( 2) ; הימים הללו 30לא אם הוא החליט אחרת תוך א ( 1)  סייגים: -

 עיף זה.  ס קבלת אישור השר לפית אלא לאחר אושרכמ

זאת   לרשום( 1) : ( מצטבר) אם מוסד תכנון החליט לאשר / לדחות תכנית עליו :( )ד(108ס' ) דחיית תכנית  דורה לאישור /ופרוצ מועדים 

ההחלטה ת  קבל מיום  יםימ 51בתוך  לחברי המוסד ולמגיש התכנית  וחלשל( 2) התכנון; בידי היו"ר והמזכיר של מוסד  שייחתם בפרוטוקול 

; מקומיתוועדה תשלח הודעה גם ל בתכנית שבסמכות הועדה המחוזית; ועדה המחוזיתהודעה תשלח גם לו בתכנית מתאר מחוזית )

 .(מחוזיתוועדה גם לתשלח הודעה  המקומיתעדה הוכנית שבסמכות בת

   : (101תיקון  , א109 ' ס)  מועדים לסיום הטיפול בתכנית 

  .התכנית עד לאישורה הגשת מיום  תוך שנהיסתיים   מקומית הועדה ושבסמכות ה כנית ההליך בת (  1)א()  -

o :מיום הגשתה דשיםחו 8בתוך ( ההליך יגמר  א86ס' )לפי  תוכנית מצומצמת אם מדובר ב סייג  . 

o ר  יו" .עמים מיוחדים שירשמוקומית, מטהמלבקשת הוועדה את התקופות הללו  מחוזית יכול להאריךועדה היו"ר ה: הארכה

 (.א)ד( 109ס' ארכה לשר האוצר בצירוף נימוקים )דיע על ההסד התכנון יומו

o ( א) (2  )  מקומית בחלון זמן זהוועדה הה  לא החליטה אם    לוועדה    , את התכנית מזכיר הוועדה יעביר לבקשת מגיש התכנית

לאשרה    /התכנית    ר אתמחוזית תחליט אם לאשיין זה. הוועדה השתקבל את סמכויותיה של הוועדה המקומית לענ  המחוזית 

 ברה אליה התכנית. מהמועד בו הוע חודשים  10בתוך בשינויים / לקבוע תנאים לאישורה / לדחותה 

o  ()תהחודשים מיום שהוחלט על הפקד  10בתוך תכנית מצומצמת  האושרלא אם (  4)א   .תבוטל 

 התכנית.  שתה חודשים מיום הג 18יסתיים בתוך  חוזית ההליך בתכנית שבסמכות הוועדה המ (1ב()) -
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o רשאי, לבקשת הוועדה    הארציתהמועצה  יו"ר  קבוע תקופה ארוכה יותר לגבי סוגי תכניות שיקבע;  יכול ל  שר האוצר:  הארכה

רוף  ארכה לשר האוצר בצידיע על ההיו"ר מוסד התכנון יו .עמים מיוחדים שירשמומט ,את התקופות הללו האריךוזית, להמח

 (. א)ד(109ס' נימוקים )

o (ב )(2  )  בחלון זמן זהמחוזית  וועדה הה  חליטה לא ה אם     כנית  מזכיר הועדה המחוזית יעביר, לבקשת מגיש התכנית, את הת

  חודשים   10בתוך  בתכנית  . המועצה הארצית תחליט  ית לעניין זהוזשתקבל את סמכויותיה של הוועדה המח  מועצה הארצית ל

 .המועד בו הועברה אליהמ

 :שנדון במועצה הארצית ההליך   (ג) -

o  52ס' ות לפי הערשהחליטה על העברת התכנית ל מיום חודשים 12בתוך יסתיים   מתאר ארצית  כנית בת . 

o   הגישה לה אותה.  ם שהוועדה המחוזית מיו חודשים 12בתוך בתכנית מתאר מחוזית יסתיים 

 ה.אישור תכניות התכנון והבנירז את הליכי לז : זמןרציונל להגבלת ה -

 ( שת עררם הגטרעל ההחלטה בהתנגדות )יון חוזר  ד
 כנית וכו'. הפקדת תו  / החליטה לגבי התנגדות מחוזית להתנגדויות ועדת משנה  :סיטואציה 

 יש סיכוי גבוה יותר להעלות את הדיון שוב מחדש לוועדה המקומית / קומית / המחוזיתדונה בוועדת המשנה המוכנית ניככל שהת ,

 .מליאהבמחדש ת תכני בדיון  םכל חבר ועדת משנה יכול ליזו מה.המחוזית בהתא

   :העברת הדיון מגוף קטן לגוף גדול

  במחוזית  ותלפח חברים  2-ך שאז צרי (וזית )מח לגוף הגדול )ועדת משנה( אם רוצים להעביר מהגוף הקטן :(מחוזיתבסמכות ) ד11' ס -

ומה ועדת המשנה פגלטת  כי החמנומקת )הדרישה תהיה    התנגדות.  בהחלטה  הקבלת  מיום    ימים  7תוך  מתוך הגוף הקטן יבקשו זאת  

 . החלטת הוועדה המחוזית(  דין החלטת ועדת משנה כדין  ה11ס' )  .ההחלטה שתתקבל תהא סופית     (או תכנוניתמשפטית  מבחינה  

 במקומיתלפחות  1חבר  ש  ךאז צרי מקומית() לגוף הגדול  )ועדת משנה(  אם רוצים להעביר מהגוף הקטן :ית(מקומכות בסמ) ( ז)18ס'  -

)אם לא   .ההחלטה שתתקבל תהא סופית   מנומקתהדרישה תהיה .  לידיו בהתנגדות החלטה הקבלת מיום  מיםי 7 תוך יבקשו זאת 

 .המשנה המקומית כהחלטת הוועדה המקומית(הוגשה דרישה כזו יראו את החלטת וועדת 

 ית נכ ו אישור / דחיית ת על החלטות מוסדות התכנון בדבר   םרעריע
 ( 110ס' )  הארצית   עצההמו בפני הועדה המחוזית ערר על החלטת 

 : ((א )110' ס)  מי רשאי לערור

 מית הנוגעת בדבר.  ועדה מקומית או רשות מקו (2);  חברי ועדה המחוזית כאחד 3( 1)  – לגוף ציבורימסלול שניתן  :בזכות  -

o יים יותר.קצועמרצית,  מן של המועצה האבזבז את הזדי לא לפים מקצועיים כערעור בזכות ניתן רק לגו :רציונל 

   .)ב(106ס' מי שהשמיע טענות לפי  (3);  חתהמי שהתנגדותו לתכנית נד (2) ; מגיש התכנית( 1)  – גוף פרטימסלול שניתן ל :ות ברש  -

o שיים ולא רוצים להעמיס בכך על המועצה הארצית.  גישו עררים במטרה לקדם אינטרסים אי ניתן להניח כי י :רציונל 

o  אמר שיש שלוש גישות והוא לא מכריע ביניהן:   בהמ"ש ?ות ערער לפרטן רש "ר המחוזית יית מתי ראוי שיו: רםעין כפס"ד 

- ארציות או הנוגעות לקביעת מדיניות כלל-בעלות השלכות תכנוניות כלל רק כאשר מדובר בתכניות – גישה מצמצת  .1

 ארצית. 

 .נית וציבורית רחבהדי כי מדובר בנושאים בעלי חשיבות תכנו –  שה מרחיבהגי .2

  של האינטרסים הנדונים בהחלטה. מבחן ה"עוצמה"מבחן החשיבות או  –  נייםישת בגי:  טההגישה שננק .3

 : ריך שיביאו למתן רשות לערור למדדי עוצמה אשר צדוגמאות 

 ם;  ידי קוורום מצומצ-החלטה בעלת חשיבות שהוכרעה על .1

 גדת את החלטת הוועדה;  התייצבות ציבורית מסיבית בשאלה עקרונית חשובה הנו .2

לתקנם בוועדה, או שהוועדה לא יזמה את בהחלטת הוועדה המחוזית שנזקם מרובה ושלא ניתן פלו גם או חסר שנפ .3

 נם. תיקו

   : החלטה בערר ועדים להגשת הערר + מ

 ימים 15ה בתוך יתן החלטיעדה המחוזית מהיום שהומצאה לעורר החלטת הועדה המחוזית. יו"ר הו יום  15תוך  לערורבקשת רשות  -

 ; ( )ב(110' ס)

תן החלטה יהמעוצה הארצית ת  .((ד )110'  ס)  המחוזית, או הרשות לערור  מהיום שהומצאה לעורר החלטת הועדה  יום  30ך  ותש  יוג   ערר -

 ; ( (ה) 110' ס) ם הגשת תשובות המשיבים או מתום המועד להגשת תשובות, לפי המוקדם מתו יום 90תוך 

 ; ( (ו)110' ס) שמו ירים שהמועד למתן ההחלטה מטעמים מיוחדך את שר האוצר יכול להאריהארכה:  -

 .  ((ז)110' ס) מתן ההחלטה מיום ימים 7  תוךתינתן לצדדים    הודעה על החלטה בערער: -

 ( 112ס' ) פני ועדת הערר המחוזית ב הוועדה המקומית רר על החלטת ע
 .  זיתמחו עדת עררולודחיית תכנית שסמכותה יוגש הוועדה המקומית בדבר אישור / הערר על החלטת ? מי מגישים את הערר ל
 .  בזכות אשון ערעור ר -
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 . מחוזית() עדת משנה לעררווזה מגיע לו ברשות ר על זה שוב אז זה אם רוצים לער -
אחד מבין חברי הוועדה שניים כ( 2); שניים כאחד מבין חברי הועדה המקומית( 1)  (:112ס' ) ?ר ועדת הערויש ערר ללהג י יכול בזכות מ

שניים כאחד מבין (  7) ;  ב()106ס'  לפי    תמי שהשמיע טענו(  6) ;  נדחתה  מי שהתנגדותו(  5) ;  תתכני מגיש ה(  4) ;  מתכנן המחוז(  3) ;  מחוזית

 .  )ב(18ס' י הדעה המייעצת  הנציגים בעל

 דס.הנ מ /  יכלאדר שהוא  חבר אחד שימנה שר האוצר ;הבקי בתו"ב  נציג מתכנן המחוז;  כמוגדר  : עו"ד( א12ס' )  ועדת העררהרכב  

 .רשות רישוי מקומית /  החלטה של ועדה מקומית לדון ולהחליט בערר על    :(ב 12ס' )  סמכות ועדת הערר

 . מחוזית) לוועדת המשנה לערר : אם רוצים לערער על ועדת הערר זה הולך (111ס' ) )ערעור ברשות(  רעורערעור על ע

מגיש    (2) ;  פני ועדת הערר יך בצד להלמי שהיה  (  1)  דת הערר המחוזית:על החלטת הועהערער    דתועיו"ר    ברשותמי יכול להגיש ערר   -

נציג בעל דעה מייעצת כאמור  ( 6)  רחבר ועדת הער( 5)  ; )ב(106 ס' לפי  מי שהשמיע את טענותיו( 4)  ; מגיש התנגדות( 3) ; התכנית

מהנדס הרשות   (9); עדה המקומיתמהנדס הו (8) ; לה לתכנון ולבניהיו"ר הועדה המקומית או ועדת המשנה ש (7)  ;)ב(18 ' סב

 .תהמקומי

 גם ועדת ערר וגם ועדת משנה לערר.  ,תית גם ועדת משנה להתנגדויויש במחוז :שים לבל 

השר    המחוזית או ממלא מקומו; נציג ה  "ר הועדיו  –  ה חברים מתוך הועדה המחוזיתחמיש  :)א( א11'  ס)  הרכב ועדת משנה לערר )מחוזית(

 המקומיות.יות והרש כנן המחוז; חבר מבין נציגימשפטים; מתלאיכות הסביבה; נציג שר ה

לרשות מקומית או ועדה מקומית מסוימת, שנציג הרשויות  תכנית הנוגעת גבי לבערר נה דלעררים אם ועדת המשנה  ניגוד עניינים: -

"ר חבר אחר מבין נציגי  ימנה היו המקומיות בוועדת המשנה חבר או עובד רשות מקומית או ועדה מקומית שהתוכנית נוגעת לה 

 . ()א(א 11' ס) לדיוןיות הרשויות המקומ

 תירה מנהלית ע
 . 1-העתירה נגד החלטה של רשות או של גוף המנוי בתוספת  :(לעניינים מנהליים  ש בהמ"לחוק  (1) 5ס'  ) מהי עתירה מנהלית 

ר  החלטת ש/  תמ"מ/  עתירות כנגד תמ"א :( לעניינים מנהליים ש בהמ"לחוק  10ס' )  מ"ש לעניינים מנהלייםהומה לב  לך לבג"צמה הו

 .  מ"ש לעניינים מנהלייםהלבמנהליות בדבר עניינים אחרים ילכו . עתירות לבג"ץ ילכו  וצרהא

בלבד:   ט המנהלימיוחדות למשפ ות הטענות הן טענות משפטי –: ההליך המשפטי ובהתאם לכך הטענות נהליות מה מאפיין עתירות מ

 ל. , חוסר תו"יגוד עניינים, חוסר שקיפות רות, נחוסר סמכות, חוסר סבי 

  45-מיאוחר לא ן, ואם לא נקבע אז (: עד למועד שנקבע בדילתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים 3תקנה )  ועד הגשת עתירה מנהלית מ

 .(ךקה לכ אה הצדדמנות להגיב לבקשה אם רזשיב ה"ש נתן למלאחר שבהמניתן להאריך מהיום שההחלטה פורסמה כדין. ) ימים

 ( 811ס' )   פרסום תוכנית אישור סופי +  
   (: )ב(118ס' ) רסום לאחר אישור תוכנית פ

  של הוועדה המקומית או באתר האינטרנט של  תכנית שאושרה תפורסם באתר האינטרנט  :עדה מקומית תכנית מתאר שבסמכות וו  -

 .  רשות מקומית הנוגעת בדבר

 הפנים.ד באתר האינטרנט של משר :תכנית מתאר אחרת  -

 15 יה יה להוציא ממנה היתרי בניה וניתן יהיה  ניתן , תוכנית מאושרת ומפורסמת, לאחר שה. אזכנסת לתוקףהיא נ , יום לאחר הפרסום

 .לקבל פיצויים בגין פגיעה או השבחה

 ברשומות. יה  והוראותלפרסם את מסמכי התכנית  אין חובה:  ( ג() 911) ברשומות   סום מסמכי התכנית פר

 . על אישור ברשומות / בעיתון מיום פרסום הודעה ימים 15  בתוםילה ה מתחכנית שאושרת:  (א() 119' ס) חילתה של תכנית ת 

 .197ס' פיצויים לפי   ם ההודעה ברשומות יהיה המועד הקובע לעניין תביעתיום פרסו: ()ב( 119ס' )  עד קובע לתביעת פיצוייםמו -

 

ויים בגין  פיצ  לקבל, היתרי בניה ציא ממנה : אפשר להות ומפורסמליכים אלו התכנית מאושרת אחרי שעוברים את כל תה***

 ** *כניתתשלום השבחה עקב ת, גיעה מתכניתפ

 ( במחברת  39-41עמ' )  עקב תכנית  היטל השבחה .  7
 רים: היטל השבחה או פיצויים עקב פגיעה מתכנית. דב  2אחרי שהתכנית אושרה והיא נכנסה לתוקף. יכולים לקרות  

 . נון והבניההתכ של חוק בתוספת השלישית ה מופיעים כל ההסדרים הנורמטיביים בנושא ז -

 תכנוני שמוטל על מי שהרוויח מהחלטה תכנונית    מס ?מהו היטל השבחה

 ד לכסות הוצאות רשויות התכנון.  ל נועההיט בפועלשיחלוק ברווח. האזרח יוצא נשכר מהחלטה שלטונית ולכן ראוי  :רציונל -

שנקבעו, בתוספת השלישית ועל   בדרכיםו ם תנאיוב עור בשיל השבחה: תגבה היט ועדה מקומית ה :( א196' ס)  היטל השבחהי גובה מ

 .פיה

 .רשות מקומית לתכנון ובניה או של  הוועדה המקומית של   לכיסוי הוצאותהולך או  הכסףצרכי תכנון למיניהם. :  (13ס'  ) ייעוד ההיטל

  : ( מתחלף)( ן עצמורקעילא מהמק ) עקבשל מקרקעין  םייעליית שוו :( 1' ס) ( מצבים אפשריים 3) השבחה המחייבת תשלוםמתי נוצרת 

 . )מהייעוד שנקבע בתכנית(  התרת שימוש חורג  (3);  (נייה או בהיקף אחוזי בניהלה בקומות בבדר"כ הק)  מתן הקלה(  2)ת;  יאישור תכנ(  1)
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 מקומית או מפורטת. כל מקום שכתוב תכנית בתוספת הכוונה לתוכנית   :( 1ס' ) ג של תכנית איזה סו –  אישור תכנית  -

o :כך שניתן  )  מפורטות גם תכניות מתאר ארציות / מחוזיות שהן    קה מרחיבה וקובעת שיכולות להיוםבפסיהפרשנות    סייג

אם הן מצביעות על תאר מקומית, לכן כנית מל אחת מהן מהווה שינוי של תושינוי בדרך זו ש, (להוציא מהן היתרי בניה

 . (ומית המק  מועד נ' הוועדה) השבחהטל ן הייהקבותהשבחה ספציפית, ניתן לחייב בע

  פרשנות מרחיבה זו בעייתית משום שהכנסות ההיטל עוברות לוועדה המקומית, בעוד שההוצאות היו קושי: ▪

   ת המס.ונל הטלוזה נוגד את רצי תזיעצה הארצית / הוועדה המחומושל ה

   (: א()2ס' )  בחהאיזו פעולה תכנונית תחשב כהש  -

o או מקרקעיןב הרחבתן של זכויות הניצול  

o הורדת חסם נורמטיבי  גם דרך שאינה הרחבת זכויות הניצול, כלומר ש"דרך אחרת" זה    סי אנד סאן  פס"ד  בדרך אחרת-

מהווה ר מקומית קודמת וראות של תכנית מתא נית מפורטת המאפשרת קבלת היתרי בניה מכוח הע"י תכבירוקרטי 

 .(הוצאה מהכוח אל הפועל)בחה הש

 שימוש חורג. לניתן אישור   /  הקלההתכנית / ניתנה ה אושרה  שבו יוםפי  הל  :לפי איזה מועד מחשבים את ההשבחה 

)=אישור התכנית, התרת השימוש החורג או מתן   אירוע מסגע שיש בר : (( לתוספת השלישית 1) 4ס' ) שומת ההשבחהמועד עריכת 

 את גובה ההשבחה.  השמאי קובעיוצאת שומת השבחה,  ההקלה(

אישור תכנית עד למימוש הזכויות במקרקעין שהם חלה  מת ההשבחה עקב שו ריכתרשאית לדחות את ע הוועדה המקומית :סייג -

 השבחה.ה

 (: )א(14ס' ) ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחהול ה רר על שומת ההשבחע

   ;מיום שבו הובאה השומה לידיעת החייב  ימים 45תוך  ב :יובהח  עצםעל  -

 . ממועד הצגת לוח השומה שנהבתוך   ב:החיו  גובהעל  -

o :בבקשה שימנה   ות האמורות לעיל,, בתקופןשמאי המקרקעיליו"ר מועצת בעל המקרקעין יכול לגשת  ()ב(41ס' ) סייג

  שמאי מכריע לצורך הכרעה בעניין גובה החיוב.

 .  רשמויו"ר מועצת שמאי המקרקעין רשאי להאריך את התקופות האמורות מטעמים מיוחדים שי הארכה: ▪

ימים ממועד קבלת הפניה על   15תוך קומית בהיטל ולוועדה המ חייביו"ר מועצת השמאים יודיע ל מועדים: ▪

 זהותו של השמאי המכריע שמינה.

 .גובה היטל ההשבחהת ערר על צר תהליכים ולהימנע מהגשמאפשר לק :ציונלר ▪

   מטעמים מיוחדים שירשמו.תקופות האמורות יו"ר ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך את ה הארכה: -

 . (חזכות הקניינית בשטכתלות בסוג הלדורות ) החוכר / הבעלים ?()א( לתוספת השלישית 2ס' ) משלםמי 

   (:מתחלף ) יחול על מקרקעין היטל בעקבות אישור תכנית  :(( )א2ס' )  מקרקעין משלמיםל איזה ע

  אוהנמצאים בתחום התכנית  -

 . (לצ'קליסט 15 עמ' , טנרהלכת וי) דהגובלים עמו בלב -

 מחצית ההשבחה.  ?(3ס' ) טל מה שיעור ההי

עד  . (במקרקעין לגביהם חל ההיטלזכות את ה) ההשבחהאת  מימש לא יאוחר מהמועד בו החייב בהיטל  : ( )א(7ס' ) מועד תשלום ההיטל 

 בניה. הליום המימוש יחולו הפרשי הצמדה למדד או לתשומות 

)א(   בה הנישום מימש את הזכויות עד לאותו מועדדה שובהתאם למי מביניהםלפי המוקדם  (?1' ס) מה זה מימוש זכות במקרקעין -

ם  או היתר לשימוש חורג שבעקבותיה קלההניתנה ת / יאושרה תכנ ר לשימוש או בניה במקרקעין שלא היה ניתן אלמלא קבלת הית

רות בהם  לדו  רההחכיהעברתם או    ג();  שבעקבותיו חל ההיטל  כניתבפועל עקב אישור התבמקרקעין  התחלת השימוש  )ב(  חל ההיטל;  

למעט העברה מכוח דין ) ה או ללא תמורהנקסי המקרקעין בתמורהטעונה רישום בפ בהםזכויות ת קבשלמות או חלקית, או הענ

 .(בורוה ללא תמורה מאדם לקוהעבר

  כספו את   משלםתחזיר להמקומית הועדה     הפחתת חיוב בהיטל או ביטולולפי תוספת זו על  ים בהליכ אם הוחלט : (17ס'  ) חזר היטל ה

 .וללא הצמדה בתוספת פיגורים

ה יעוד להקמת שמשנשנים,    3-מותנית מוגבלת בזמן ל: דובר בתכנית  ד *הפטריארך היווני* פס"   אם ההשבחה לא מומשה או בוטלה -

בחה לא מומשה, לא הייתה במקרה דנן, ההש. קעפישינוי היעוד התכנית בחלון זמנים הקבוע מש . במצב בו לא תמובתי מלון

דיני עשיית עושר ולא במשפט,   :קבענ . מימושהבטרם  לםאך היטל ההשבחה כבר שו , תכנית ישור הבפועל כתוצאה מא שרות עהת

 . שרות אין היטלבאין התעפעולה התכנונית. ש, כי הנישום לא התעשר מה היה מימו לאיש להחזיר את היטל ההשבחה אם 

o  'ביטול / פחתה על הו כי לא היה הליכים שבהם החליטבמקרה דנן לא חל  17ס. 

פטור    (2);  עקב מצבו בכלכליהיטל השבחה  בעל מקרקעין מתשלום    אית לפטוררש המקומית  הועדה  (  1)   (:19ס'  )   טורים מהיטל השבחהפ

השבחה במקרקעין ב( ו; ליטו כך באמצעות צנוי או שר האוצר החשיקום / כאשר שר הבי שבחה של מגורים בשכונתהא(  – אוטומטי
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וכו'  טל השבחה לגביהםלא תחול חובת תשלום הישושר הפנים נוי בצו ע"י שר הבי זישוב או בחלק ממנו שהוכרים בלמגורים המצוי

 . (בסעיף)

 ( במחברת   41-46עמ'  )  מפורטת(/תמ"ק /מ"מת /תמ"א) עקב תכנית   פגיעה במקרקעין –  פיצויים.  8
גין פגיעה במקרקעין לבין אינטרס הציבור הכולל ים ב הכוללת בחובה את הזכות לפיצוי*** זכות הפיצוי מאזנת בין זכות הקניין 

 לים כלכליים וחברתיים* שיקו

 (: ( )א197ס' )  עת פיצוייםתבי  מי יכול להגיש 

 . מפורטת /מקומית   / תמ"מ  / תכנית רלוונטי גם לפה. התכנית יכולה להיות תמ"א הדיון לגבי מהי –  נפגעו ע"י תכנית מקרקעין ש  .1

 . רך הפקעהלא בדש  .2

 .ים עמו גובל אות  בתחום התכני .3

רק מרגע  ביעההוא יום תחילתה של תכנית. אפשר להגיש תהמועד שקובע את הספירה להגשת התביעה לפיצויים  – אישור תכנית  -

 שרת.  שתכנית מאו

 . ביום תחילתה של התכניתין או בעל זכות בהם על מקרקעב .4

 לשים לב:  

o  (דהעמו בהמשך ט פירו)  ()ב(197ס' ) שנים 3תוך  הגשת התביעה לפיצוי . 

o  200ס' בכפוף לאמור ב   ( בהמשך העמודפירוט פטור מתשלום פיצויים).   

 ; הועדה המקומיתלמשרדי  ?( )ב(197ס' ) יםמי מגשים את תביעת הפיצויל

 ריד בין המקרקעין שנפגע לבין התכנית ויש לבחון כל מקרה לגופו. המבחן הוא טיב הגורם המפ טנרבפס"ד וי ?  מיהו גובל

. זאת לאור  המאושרת קו הכחול של התכניתבל פיזי בגו –  ולא גיאוגרפית  מבחינה פיזית גובל יהיה גובל ילה : משמעות המהכלל -

 ילות וודאות.  שיקולי יע

 .  ביש שכונתי ולא עירוניכ –כביש צר  ( 2)  ;בדשטח פתוח צר שרוחבו מטרים ספורים בל( 1):  חריגים 2למעט  -

o יש צר?!(. ו כבונים לפרשנות )מהתחריגים אלו עדיין נ :קושי 

   : הרחבת גבולות הפיצוישיקולים בעד ונגד 

 ; לקניין, צדק חלוקתי, יעילות התכנון זכות –  בעד -

לקיים מבחן  , לא מוצדקעגל הנפגעים()מיהו מ ודאות, פגיעה בוהמקומיות שמשלמות מכיסן לם צמיחה, העמסה על ועדותבו – נגד -

 . שרירותי

   :ועדים מ

 ;קופה זו חלה התיישנות לאחר ת    אישור+ פרסום( ) תוקפה  מיום תחילת שנים   3תוך תוגש   :()ב( 197ס' )  הגשת תביעת פיצויים -

o וס מניין הימים.פ נית, והחלפת בעלות לא מזכה באייום אישור התכ אות לפיצויים הוא קובע לעניין הזכהמועד ה 

o  :פה.  עברה התקו כבר  עמים מיוחדים שיירשמו, אף אםשר האוצר יכול להאריך את התקופה האמורה מטהארכה 

 פס"ד סולימאני :הטעמים המיוחדים ▪

 ת סבירה לדעת על התכנית הפוגעת.סיבות האישיות של המבקש וחוסר אפשרוהנ – סובייקטיבי •

כנית, ההשפעה ו גיעה הנטענת כתוצאה מהתדת האיחור בהגשת תביעה, מידת הפמי – קטיבייאובי •

 .וישיש לאיחור על יכולתה של הרשות לממן את הפיצ

o וע במסלול הנזיקי. בחלוף מועדים אלו עדיין ניתן לתבה: הער 

שת התביעה, אם לקבלה או לדחותה,  מיום הג  תשעים ימיםהועדה המקומית תדון בתביעה ותחליט, בתוך  :( 198 ס' ) קבלת החלטה -

 . מהו הסכום המוצע כפיצויים –ואם החליטה לקבלה 

   : ביעה לפיצוייםת 

 פרקטיקהדה המקומית יצרה יחה, ממנה הוא מרוויח(, הווע)אשר לרוב מגיש תכנית משב רטיו יוזם התכנית הוא אדם פבמצב ב -

ה פיצויים שיקבעו לנפגע, בעוד שהוועדמגיש תכנית זו תחתיו מתחייב הוא לשלם  עם    פוי שי הסכם  במסגרתה נחתם    ( (1א)א() 197ס' )

 להעברתם הכסף.   כצינורזית תמשמש המחו

   . ()א(198ס'  ) טענותיו תן לו הזדמנות להשמיעישעלול לשאת בתשלום הפיצויים ות ל מית מודיעה לכהמקומי הועדהלכן,  -

אשר   לדחותה ומה הסכום המוצע לפיצויים התביעה אם לקבלה /  מיום הגשת ימים 90תוך ותחליט הפיצויים יעה בהוועדה תדון בת -

 .()ב( 198ס'  ) חו"ד שמאית על יתבסס  

 . ()ג(198ס' ) תה על החלט( )המשפהשיב עדה המקומית לתובע ולמהוו דיעתות הפיצויים חליטה בתביעאחר שהל -

 . ()ד(981ס' ) מיתום המצאת החלטת הועדה המקומי ימים 45תוך   ערר על החלטת הועדה שרשאים להגי  התובע או המשיב -

o עמים מיוחדים שירשמולפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך את התקופה האמורה מט ועדת הערר: יו"ר הארכה . 

ליו"ר  רשאים לפנות  ם בהסכמהכל הצדדי, משנתבע ם נמוך יותר כואם הועדה חושבת שראוי לפצות בס :( )ה(198 ס' ) יעאי מכרשמ -

  .ימים 45תוך מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שיבנה שמאי מכריע לצורך הכרעה במחלוקת סכום הפיצוי  
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o :וחדים שירשמו.  ה מטעמים מיאמורמקרקעין רשאי להאריך את התקופה השמאי היו"ר מועצת  הארכה 

 זק. בעד הנמי שנתנו לו שימוש חורג ועכשיו מפסיקים לו אותו לא יהיה זכאי לפיצויים  (: 022ס' )  י פיצויים על הפסקת חריגהא

 ומן הצדק שישולמו פיצויים כאמור. אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות סייג: -

 : תנאים מצטברים 3בהתקיים להתגונן מפני תשלום פיצויים מעין זה להוכיח ו כולההועדה המקומית י (:200ס' )  םיטור מתשלום פיצויפ

 . מחברת ב 45עמ'   –  200ס'  ברשימה של וכנית הנמנית עם אחת ההוראות ע"י הוראה שבתאם הקרקע נפגעה  .1

 בנסיבות העניין. סבירתחום העוברת את  הפגיעה אינה .2

בקביעת הזכות לפיצויים  (  ות בניה+ צמצום זכוי  תוכנית לשצ"פיעוד של חלק מהוי יירידה בשווי המקרקעין בעקבות שינ)  ד הורוביץ "פס -

  ( לא רשימה סגורה )  שיקולים  3-בעריכת האיזון יש להתחשב ב  מדובר רק בבחינת ירידת ערך המקרקעין, אלא יש שיקולים נוספים.לא  

. אחוז זה לא משמעותי וזה סביר לחלוטין 3-4)  געים קרקעין הנפגודל הירידה בערך המ( 1: ) לפגיעה מבחן לבחינת תחום הסביר ה –

יותר   הפגיעהככל שיש יותר פיזור ן אנשים שונים )ביפיזור הנזק מידת ( 2); (ונקבע שזה סביר 11.8%ה ירידה של ה דנן הייתבמקר

 יותר.  הסביר  פגיעהמשמעותי אז הר ככל האינטרס הציבורי יות (3); (הסביר

   .וייםפיצ  ם לנפגעלשל מן הצדק אין זה  .3

 לל שההליכים התארכו יתר על המידה. פיצויים בג  לתת קבמקרה הנדון מן הצד ד הורוביץ "פסהמבחן הוא נסיבות המקרה:   -

 .  (לא בחומר)  בצורה צרה 200מפרשים את ס' נקבע ש בפס"ד פרי הארץ בפסיקה:   200ס' רשנות פ

 ( במחברת  46-52עמ' )  רת ישוי: היתרי בנייה, הקלות, שימוש חורג, סטייה ניכשלב הר. 9
 *** כוח אל הפועלטי בלבד ולא ניתן להוציאו מהישוי התכנון נותר תיאור***ללא הר

   של עבודות קטגוריות   3יש   (: ()א 145ס' ) רשימת עבודות הטעונות היתר 

   ;רתההתווייתה של דרך, סלילתה וסגי .1

 .  ם וכל תיקון בויין קייהקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנ .2

הדירה   חה שלשט ; אינו פוגע בזולת ואינו משנה את והצד החיצוני שלשלד הבנייה ו שאינו משפיע על   למעט שינוי פנימי בדירה :סייג -

 .; או את מספר של יחידות הדיור( שנסגרה כדין  )חוץ ממרפסת

   פס"ד גולדשטיין  ?מהי "הקמה" של בניין  -

o  (קצרעית, באופן ארעי ולזמן הצבה רג) מבחן הזמן השלום:בהמ"ש . 

o נה  ם יותר מש היה עבירת בניה, אך המבנה הוצב ש מבנה שבא שלם למקום לא תהנחה זמנית של  המחוזי:המ"ש ב

 כי הוא זמני.  ער בתו"ל כוונת המערואין עניין ל

o  כלולכמ כיבים )ר 2-כדי שהקמתו של מבנה תחשב הקמה. מורכב מ מבחן הקביעותהמבחן הקובע  :העליוןבהמ"ש  ,

   : (חן כל מקרה לגופובנ

ך את  יכול להפוזה  .  עומד  ך הזמן שהבניין נמצאמש  –   זמןחן משך המב   –ם מן היישוב(  )האד  מבחן אובייקטיבי ▪

 .  עותשל קבי  לאיכותשל משך הזמן  הכמות

אם זה זמני  ) ן שהמבנה יהיה זמני או קבועהתכוואם המקים ה –  הכוונהמבחן  –)המקים(  יקטיבימבחן סובי ▪

 (. ין צורך בהיתר!א

 תכנית.כל    ימוש הטעונים היתר כדי להבטיח ביצועכל עבודה אחרת בקרקע ובבניין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כש .3

 :עבודות אלו 3-ב לים להגשת בקשת היתר וקבלת ההיתרשלושה מסלו
 ( )ב(145ס' ) התאמה לתכנית   –המסלול הירוק   .1

 . בדיוק אם את התוכנית המתאר שחלה על המקוםבו ההיתר תומצב  :סיטואציה 

 .  אחראית לתת את ההיתרהיא שהמקומית רשות הרישוי   :סמכות לתת היתר

 .המקומית ומהנדס הועדה ,מקומיתועדת המשנה של הוועדה יו"ר  (:30ס' )  הרישוי המקומית הרכב רשות  -

, להנחיות  מתאימים לתכנית ימוש שבעדם מבוקש היתר (: לא יינתן היתר אלא אם כן העבודה או הש()ב 145ס' ) מה לתכנית תאה

 קע או הבניין הנדונים.  להוראות אחרות החלות הקרהמרחביות שנקבעו ו

תה  ז מסחרי. בהיתר בניה הראשון הם קיבלו שטח מסוים לפי איזה שהוא חשבון שהועדה עשהם רצו להקים מרכ :טיין פס"ד רובינש  -

ר חייב שיהיה מותאם להוראות החוק  ההית ההלכה:  .םבקשה לאחוזי בנייה נוספי ודחו הסתבר אח"כ שהשיטה הזו לא נכונהו

 , אין הכשרה בדיעבד של בניה.  קיימותיצור זכויות שלא אי אפשר ל ת.כניווהת 

ניתן היתר  ה חריגה ב אחת  הישנה דוגמבניגוד לרובינשטיין,  :של סעד מן הצדק חוק מהטעם להוצאת היתר בניה בניגוד ל  חריג  -

שאינו מוכר ע"י  יישוב  בביקשו להקים גשר  :יות בג"צ עמותת הפורום לדו קיום בנגב נ' משרד התשת   בניגוד לחוקשל מבנה הקמה ל

בעקבות כך שהמדינה לא  . התעלה המוצפתבחציית הש לתלמידיםחיים  המעבר בין היישוב לבית הספר כרוך בסיכוןהמדינה שכן 

וקבע כי יש להתיר    השפיטה  :חו"יג ל15ס' לפי    יק כסעד מן הצדק הענ  בהמ"ש תר בניה.  יומו של היישוב, לא ניתן להוציא הימכירה בק

 ש, ככלל, יירתע משימוש בסמכות בלתי קונבנציונלית זו.  עם זאת, בהמ" .בניית הגשראת 

 ה(. )אין שיקולים משפטיים, נטו פרוצדור  !אין כמעט שיקול דעת לא לתת היתר ,= זכות קניין  עפ"י התכנית  היתר
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טת  ממועד קלי י עבודהימ 45בתוך  רשות הרישוי המקומית תתקבלבדבר היתר ע"י  החלטה (:101תיקון , ( 1)ב145ס' ) ת זמניםחולו

 הבקשה.

 קשות היתר.  דים אחרים לעניין סוגים שונים של בע מועששר האוצר יכול לקבו סייג: -

 . ()א(157ס' ) למתן היתר = סירובלא במועדהחלטה  -

o :א(157ס' ) ועדת העררול  להגיש עררוב, המבקש יכול אם התקבל סיר ערעור() . 

 . ()א(157ס' ) הערר ם שהוגשמהיו ימים 30ההחלטה בערר תתקבל בתוך : מועד החלטה ▪

   : (101תיקון ,  ב145ס' ) ישוי בדרך מקוצרת ר

(:  מצטברם )יים לגביהתק, ושמ (במחברת   94עמ'  )  ינים, עבודות ושימושים קבע שר האוצרם של בנים מסוימילגבי סוגי  ( א) לגבי מה?   -

על אופיין הסביבה וחזות הבניין, על  הם לא עשויים ליצור השפעה מהותית על  (  2) הם לא עשויים ליצור סיכון או הפרעה של ממש;    (1)

 .  דון בהליך מקוצרהרישוי יי  ומאפייניהן

 .ממועד קליטת הבקשה יום  25תוך  על ההחטה להתקבל  ( 1) )ב( מתי? -

 .(( 2) ב() ) שה תואמת לתכניות ולהנחיות המרחביותטה שהבקהחל = לא במועדהחלטה  -

 ימי עבודה 40בתוך  (1)ד()145 ' סות הרישוי המקומית תשלח למבקש הודעה על פירוט החיובים האמורים ברש: מסירת הודעה -

 . ((3ב()))  ממועד קליטת הבקשה להיתר

כניות ואת ההנחיות המרחביות,  ויתר תואמת את התהחליטה רשות הרישוי המקומית כי בקשה לה :(( 4)ב() ) מועד למתן ההיתר  -

מכון  ( 1) : (מצטבראלה )מיום שהתמלאו  חמישה ימי עבודהתיתן את ההיתר בתוך  ה על פירוט החיובים במועד האמורושלחה הודע

ימי  10ך בתוות הרישוי שהמבקש הגיש לר ( 2) כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי התוצאות תקינות, אם נדרש;  הבקרה אישר

 , אישור על תשלום החיובים. את פירוט החיוביםמהמועד שבו קיבל את ההודעה  עבודה

העבודות לקיים  על  מנוע של מזגן(. דברים קטנים יחסית.  דוגמה:  )  לקבל פטור מהיתר  ותיכולודות שרשימה של עב  (:ג145ס'  )  טור מהיתר פ

השפעה על   (3) ; של ממש הפרעה או מטרד לסביבה ,סיכון הםבאין ( 2); פשוטים מבחינה הנדסית  ( 1): (מצטבר הבאים ) התנאיםאת 

 לא פוגעים בשלד הבניין, יציבותו וכו'.הם  (4) ; חזות הבניין והסביבה מעטה

 ( הליך תכנון בקטן כמו ) קלהסטייה   – האדום המסלול  .2
   .(151ס' ל לפי )זה הגבו אך לא מגיעים לכדי סטייה ניכרת כנית ומהתחורגת להיתר בקשה כש:  סיטואציה 

 . (א() 147ס' ;  )א( 146ס'  ) יש סמכות לתת את ההיתרוועדה המקומית ל  :סמכות לתת היתר

 : מצבים 2-יקרה ב

 .  (ים בתוך בית מגוריםאם רוצים להקים מרפאת שינידוגמה: )  ימוש חורגסטייה לא ניכרת של ש : ()א(146ס' )  שימוש חורג .1

 . (148 ס' ) ! מוגבלת מראש השימוש החורג ניתן לתקופה  -

באחוזי  ( 2); )יותר / פחות(  במס' הקומות( 1)ם:  מקרי 2-ב לא ניכרת של הקלה סטייה   :( )א(147ס' )  145ס' למבקש היתר לפי  הקלה .2

  .הבניה

 : (מצטברים) (149ס'  ) לשימוש חורג או להקלה ת ההיתרתנאים מוקדמים לקבל

זו יוגשו  גדויות לבקשהההתנכי  ת+ הודעה הקובע (בתכנוןכמו )המבקש ח ע"שימוש חורג  /להקלה ן בעיתו הבקשהרסום חובת פ .1

 )תקופה מקוצרת להתנגדות(;  ד הפרסום עממו ימים 15תוך 

תישאר  )   חלה הבקשה  םהניין שעליאו בחזית הקרקע או הב  טבמקום בולוהצגתה  מהות הבקשה    מפרטת אתה  במקוםהודעה  הצבת   .2

   ;(עומדת כל תקופת הגשת ההתנגדויות

הוגשה הבקשה, לכל הבעלים המחזיקים חזיקים בקרקע לגביהם  ח המבקש לכל הבעלים והע"על מהות הבקשה    הודעחובה למסור ה .3

ר לדעת הוועדה ע או בבניין אשזיקים בקרק, לכל הבעלים והמח(לצ'קליסט 15 עמ'  פס"ד ויטנר)לפי  בקרקע או בבניין הגובל בקרקע

 .  ()א( 2ס' ) אישור הבקשהייפגעו או עלולים להיפגע מ

 . סירוביראו בזה  ממועד קליטתה   םיו 90תוך  או שימוש חורג בהקלה נתנה החלטה   לאאם הוועדה  ()ב(157ס'  ) ועד הכרעת בקשות מ

 ערעור:

   :ג יש להר ועערמי יכול ל  -

o ב(157ס' )  ר לוועדת העררעלעריכול   (סירוביש לא קיבלה החלטה )י שהבקשה שהגמ()  . 

o רג או הקלה לשימוש חולדחות התנגדות    /היתר  לסירוב  או וועדה מקומית  ת  של רשות רישוי מקומי  מי שנפגע מהחלטה

 ; ( )א(152ס' )מהיום שהומצאה לו ההחלטה בדבר הסירוב או הדחייה  יום 30תוך  ועדת ערר וערער לשהוגשה יכול ל

 (.153  ' ס) וועדת העררנותיהם בפני הם רשאים להשמיע את טע .  הרישוי מבקש ההיתר, המתנגד ונציגי לדיון יזומנוסדרי הערר:  -

 : הוצאת היתרים לאחר דיון בבקשה

 (. 55קנה ת להבטחת התשלומים ) ויות לאחר תשלום החיובים / לאחר שניתנו ערב  ימים 5תוך   היתר יינתן -

תנאים נוספים לפי  רבים. רשות הרישוי יכולה לקבוע גם  יום הוצאת ההיתר יש תנאיםב –עצמו  למתן ההיתר תנאיםניתן לקבוע  -

 . (56תקנה  ) ל דעתהוקשי
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 תוקף ההיתר:   -

o ((א )59תקנה ) מהיום שניתן שנים 3- תקף ל  . 

o ג( 59תקנה ) ואם לא ההיתר פוקע רגלממש את המימוש חו / נה להתחיל לעבודצריך תוך ש()   יש הבדל בין מתן

 .לתוקףהיתר למתי הוא בפועל נכנס 

o  (.ד( ) 95תקנה קף ההיתר ) קע תויפ נהלתקופה העולה על ש  השלמבטרם הואו הבנייה העבודה אם הופסקה 

   ר:ארכת תוקף ההית ה -

o מנימוקים מיוחדים    שנים  6שלא תעלה על  ת תוקף ארוכה יותר,  קבוע תקופיכולה לרשות הרישוי המקומית  תחילה:  מלכ

 . ()א( 59תקנה קים זאת )שיירשמו אם ראתה כי היקפה ומורכבותה של העבודה או הבניה המותרת על פיו מצדי

o יעבד:  דב 

 . ()א(06תקנה ) שנים  3מקסימום  עודללבקשת בעל ההיתר יתר שפקע אפשר להאריך ה ▪

  לא יחודש או יוארך תוקפו של היתר אם קיימת מניעה לפי דין למתן ההיתר במועד חידושו או הארכתו  ג:סיי ▪

 (.ב( )60תקנה )

 הוראות מיוחדות לשימוש חורג:

 .  (148ס' ) להמתכנית או הקג ההיתר לשימוש חורשל   ה מראש הגבל -

 ג בבניינים או קרקעות.רהמקומית תמליץ על תקופה בה מותר השימוש החו הועדה :( 178ס' ) חורג התקופה המרבית לשימוש  -

 .(182ס' ) מחייבת ה המקומית לעניין זה קביעת הוועד -

 (. 180  ס' ) ות בסעיףהמפורטאר לאלה שבשים לב לכל הנסיבות ובין ה בבניינים ום לחריגה תקופת מקסימת חובת קביע -

 .  גורתו ואופיו של השימוש החהתקופה המרבית תיקבע בשים לב לנסיבות ומיד (:181ס' )  אופי נסיבות ומידת השימוש החורג -

 : הפסקת החריגה  -

o השלום רשאי להוציא צו למשתמש אם לא הפסיק.   ש"בהמג. ורייפסק השימוש הח (:183ס' )  בתום התקופה המרבית 

o בר נראה לה  אם הדג ורועדה המקומית להורות על הפסקת שימוש חרשאית ה (:)א(184ס' )  לפני התקופה המרבית

 )או הריסת בניין חורג וכו'(.דרוש לצרכי התכנון 

מצאת  מיום ה ום י 30הנפגע מההחלטה יכול להגיש ערר תוך (: ב() 184ס' ) הערר על החלטת הפסקת החריג  ▪

ועדה המקומית לאשר את הוראות הו /הערר רשאית לקבל את הערר  דה המקומית לידיו. וועדתחלטת הועה

 עם או בלי שינויים.  

 מיום הגשת הערר.  ימים 60ך תו  :מועד לקבלת החלטה ע"י וועדת הערר •

 טת ועדת הערר. לא ניתן לערור על החל •

 . החריגהת הפסק פיצויים על ום  תשלפטור של המדינה מ  יש (: 202ס' )  יגהפטור על הפסקת חר -

o :אמור.  פיצויים כאלא אם מן הצדק שישולמו  סייג 

ה, ועדיין  ותתכנית שבסמכהועדה המקומית  אם הפקידה    (: ()א 97ס'  )   מופקדת תכנית  ובניגוד למאושרת  תכנית  עפ"י    מתן היתר הוראות ל

אלא  לתכנית המופקדת, שלא בהתאם לגבי המקרקעין שבתחום התכנית מקומית( הדת הרישוי )ע"י וועה, לא יינתן היתר בניה ראושלא 

 ; ההחלטה מ עפגילמי שעלול לה זכות טיעון וניתנהע"ח המבקש הודעה  שפורסמהובתנאי  ת הוועדה המקומיתזא  אשרת אם

 סטייה ניכרת  –  השחורהמסלול .  3
 . ה(דשיש להכין תכנית ח ) ! א יינתן היתרל   רתנית סטייה ניכוכסוטה מהתבקשה להיתר כשה  :ציה איטוס – כלל

   (.)א(151ס'  )ן החלה על קרקע או בנייית כנותמ כרת בסטייה נילשימוש חורג תר הי ה או הקל אין

 ? סטייה ניכרת הי מ

 ; ()ב(151ס' ) יה ניכרת יבנוסף למה שכתוב בתכנית נחשב לסטהבנייה לל המותר הכושטח ל  תוספת .1

   : (חברת במ  51עמ' )  2תקנה  בהגדרה של סטייה ניכרת בם אלמנטידוגמה ל  –  ה שכתוב בתקנות כסטייה ניכרתמ .2

 הסביבהין או בקרקע שיש בו שינוי מהשימוש שנקבע בתכנית והוא משנה את אופייה של שימוש בבני –  מוש חורג שי .א

 .הקרובה

/ באופן שלא   יה של הסביבה הקרובהיה בשינוי מהוראות הבניה הקבועות בתכנית, המשנה את אופיבנ –  בניה בשינוי .ב

 בתכנית. מוש בבניין בהתאם לייעוד הקבוע לויאפשר לעשות שי

 ניינים המותר לפי התכנית. ר הבמספ על  בניינים במגרשהוספת  .ג

i. :הבניין  דכנית כמרחק שבין גבול הבניה מצמהמרחק שנקבע בת 2שמר מרחק הגדול פי בין הבניינים נ אם  סייג

 .אים בסעיףהתנוהתקיימו גרש ובין גבול המ

 . ()ב(151ס'  ) שר האוצר יכול לקבוע מה נחשב לסטייה ניכרת -

 (.  במחברת  51עמ' )  מעבר לזה זה נחשב סטייה ניכרת הוספת הקומות המותרת, אם מוסיפיםשימת נותנת את ר 8קנה ת  .3

 כתוספת קומה. קומות ומעלה לא ייחשב 16מטר בבניין  2.20מרתף וקומה בגובה  חריג: .א
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  בשינוי התכנית. ל היתר אלא יש צורך שיש סטייה ניכרת, לא ניתן לקבכ  )א(151ס' לפי  :נפקות 

 ( במחברת   52-59  עמ' )  (בניה התכנון וק ה חופרק ח' ל)  הפקעות . 12
 ***  בעלות פרטית ולא לחכירה לדורות רק לנציין שהסדר ההפקעה שייך   ***

פגיעה  ) וכנגדה משלמים פיצויים ציבוריתטרה למען מ י המדינה"ע המתבצעת קרקעב זכויות פרטיותשל  כפויה רכישה? זו העק מהי הפ

   .(דיק זאתי להצי מי הציבור כדוכי הכל עניין של פרספקטיבה וזה תלאם   –טרה לקדם אינטרס ציבורי כות הקניין של האזרח במבז קשה

  תכנון והבנייה, חוק חוצה ישראל, חוק פינוי ובינוי. פקודת הקרקעות, חוק ה :להפקעה מקור הנורמטיבי ה

גמישות תכנונית    (2) ;  כשהקרקע נחוצה למדינה   ליםעיית הסחטנות של הבעב(  1) ?  יע ולא לרכוש במו"ממדוע לתת למדינה סמכות להפק 

 ים(.)וחוסר וודאות לפרטנה למדי

ולכן בעלי קרקע לא ירצו  , הקרקעסומכים על כך שייקחו את  כי חשש להשקעת חסר ( 2)  ;פגיעה בזכות הקניין( 1) :דוע לתת פיצוי מ

מנגנון ביקורת על  (  4) ;  (ם שאנשים יתחלקו בנטלי הפיתוחצדק חלוקתי של נטל הפיתוח )אנחנו רוצי(  3)  ;קרקע שלהםפיתוח הלהשקיע ב

 ."שידה לא תהיה קלה על ההדק"המדינה 

 . עדה המקומיתהו  רק  : (189ס' ) מי יכול להפקיע 

דרושה, לדעת הועדה  כשההפקעה מפורטתלאחר תחילת תוקפה של תכנית מתאר מקומית או בכל עת  ? ( 189ס' )  אפשר להפקיעמתי 

  .רהה נועדו בתכנית האמושל למטרה ציבוריתהמחוזית, 

 .  שנועדו בתכנית לצרכי ציבורמקרקעין אלו  רק אםלהפקיע  מותר לוועדה המקומית  :()א(188ס' )  המטרת ההפקע

   בנוסף   (כמפורט בסעיף)ים גנים, שטחי נופש וכו' : דרכ((ב )188ס' )  צרכי ציבור -

  54-53 עמ'  –וכו'  ובין פרטייםט; טובין חברתיים טובין ציבוריים;) סעיףהלעניין  שאישר שר האוצראחרת  רה ציבורית מטלכל  -

 . (ברת במח

ממנה נוצל   10%כאשר  הופקעה חלקת קרקע של העותרת באזור ארמון הנציב פס"ד ספוליסקי :וציבוריות ערבוב מטרות פרטיות  -

א צורך ציבורי, למרות  גם היעה של משקיעי חוץ היא שהשק נקבע. ס מטבע חוץ למדינהרים במטרה להכנילמכירה לז יםלקוטג'

 . (כבוד האדם  :חו"יעקב    ום זה כבר לא יחשב למטרה ציבורית יה, ו70-זה היה בשנות ה )אך    שלכאורה טמון רווח למדינה בהפקעה כזו 

תו של  זיק  (2); מוגדרמסוים וומו של צורך ציבורי קי (1)  (מבחני קרסיק ) :תנאים 3ימו ההפקעה צריכה להיות לצורך ציבורי ושיתקי -

ת הצורך  ם צורך בהפקעת המקרקעין המסוימים כדי לממש אקיו ( 3) ; ההצורך הציבורי המסוים למקרקעין המסוים המיועדים להפקע

 ( לא בחומר) .בוריהצי

 :)מצטבר(  קעהפביצוע ה שלבי 

מעלים  ה  ויות ופנו עליו עררים והתנגד)עוברים את כל ההליך התכנוני שדיבר   לצורכי ציבורמקומית  תכנית    פ"יע   השטח  ייעוד  :188ס'  .1

 .  (ת תכנוניות טענו

 : שינוי ייעוד הולך לוועדה המחוזית.לזכור -

 . הפקעה לכי המקרקעין מיועדים רה הגד :189' ס .2

לאחר  , הוועדה המחוזית הורתה למקומיתחלטתה ובמקרה בו בה( א62ס' )אם התכנית בסמכות הוועדה המקומית  .א

 .על שיקול דעתה ע"י המחוזית קומיתמנגנון ביקורת על המ  לעשות כן ת חייב היא  –ות, להפקיע  עצהתיי

 : זית אם התכנית בסמכות הוועדה המחו .ב

i. צורך בהסכמת הוועדה המחוזית אין   –בתכנית להפקעה  נועדו המקרקעיןש הקבע . 

ii. הוועדה המקומית לבקש את רשות הוועדה המחוזית. על  – קעה נועדו להפשהמקרקעין בתכנית   לא קבעה 

פרטת  מה  פקודת הקרקעות   "יפ השלב הבא הוא שלב ההפקעה שנעשית עאם אין הוראה אחרת בחוק תו"ב    .שלב ההפקעה :  190ס'   .3

 : ד מבצעים הפקעהכיצ

 :ת פקודת הקרקעווע לפי  ביצ .א

i. כל הניתן פרטים  שתוכנה צריך לכלול כ פרסום הודעה, מסירת הודעה: (לפקודה 5ס' )  ם ומתן הודעהאופן פרסו

 לות ההפקעה. תה, תיאור המקרקעין המיועדים להפקעה, מידות המקרקעין וגבושורים להפקעה: מטר רבים הק

ii. עקרונות ביצוע, זכות טיעון ועוד. :(לפקודה  11-6ס' ) וןזכות טיע 

iii. (תוספת טופס א' ) ורך ציבוריזכות בקרקע לצש  הודעה על כוונה לרכו. 

 : (לפקודת הקרקעות  12ס'  ) צוייםקרונות לחישוב הפיע

    פשי, ללא אלמנט ההפקעה.כאילו הקרקע נרכשה בשוק חוהתייחסות  – העובדה שזה נעשה בכפיה לא לוקחים בחשבון את .א

שווי הקרקע  פ"יאת השווי מעריכים ע  קבל ממכירת הקרקע אילו נמכרה בשוק ע"י המוכר.סכום שהיה מתאותו ה גובה הפיצוי יהיה .ב

 . חה שתהיה לאחריה(ודעה על ההפקעה, ללא התחשבות בהשבם ההלפי הערך בעת פרסו) לפני הייעוד למטרה ציבורית

 : ללא פיצוי פקעהה

   .(למחברת  57בעמ'    עפ"י תנאי הסעיף)ללא פיצוי משטח הקרקע  25%עד    לפקודת הקרקעות  20ס'  -

o ג(( 2)20ס' ) תו, לפי שיקול דע מרבע עו פחותסמכות להעניק פיצויים גם אם הפקילשר האוצר יש  :חריג()  . 
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משטח    40%עד    , דת ובריאותינוך, תרבותט, בנייני חצרכי גנים, שטחי נופש וספורלכשההפקעה היא      כנון והבניהלחוק הת   190  ס'  -

 .  ללא פיצוי רש יהיה גהמ

o :חת שוויה של יתרת המגרש.ו לא בתשלום, אם כתוצאה מכך יפרש בתשלום אלא יופקע שטח המג סייג 

o לפי  40%-מ  עו פחותגם אם הפקיהורות לוועדה המקומות לשלם פיצויים  יכול לשר האוצר    שר הפנים, בהסכמת  :חריג ,

 .  (( 2) 190)  תושיקול דע

o היא גילום ההשבחה שבעל המקרקעין מרוויח.  40%הקרקע עוברת השבחה ולכן ההפחה של  :להרציונ 

 ? 25%- או ה  40%- את ה יכולה הרשות לא לשלםת האם בכל זא  100%מה קורה כשמפקיעים   -

o :אחוז.  60ו בפועל רק אמר שכן, שישלמ בהמ"ש' 79עד שנת   פס"ד פייצר  בעבר 

o שלאאמרו  '97משנת  פס"ד הועדה המקומית נ' הולצמן  ה:ההלכהיפוך   – כיום  . 

 . ריך לשלם הכלוצ 5%2-או ה 40%- ם את הלא מנכי בטוח  הפקעה %001במצב של  ▪

 תה.פגיעה לא מידתית בזכות לקניין ולכן אין הצדקה להפח  רציונל: •

להסתמך  ו צריך לבדוק אם החלק שנותר הושבח או לא :סיבותזה תלוי נ  – הפקעה %100- במצב של פחות מ ▪

 :  על חו"ד שמאי

 . 25%  / 40%-אפשר לנכות את ה –  אם הושבח •

 . 25%/   40%- ר לנכות את האי אפש – אם לא הושבח •

 (קרסניק )  ?זה שונההייעוד הציבורי ה, שולם עליהם פיצוי  אך מת ה קורה כשהפקיעו קרקע למטרה ציבורית מסוימ

   (: 195ס' )  כאשר מדובר במקרקעין שנרכשו בתמורה )שולמו פיצויים( .1

i. טרה שלה נועדו בתכנית,  דם אחר למלא להשכיר /  מותר למכור  ויעודם לא שונה  מלא על המקרקעין האלה שולם פיצוי אם

 אם שר האוצר נתן אישור. 

ii. השיב את  ל נים זכות ראשושתינתן  בתנאיכיר מותר למכור / להש  שונהויעודם  מלא על המקרקעין האלה שולם פיצוי אם

ף שווי ההשבחה  במחיר שלא יעלה על הסכום ששולם לו בצירו יום  30למשך ילה חת כלמי שרכשו ממנו אותה מל הקרקע

 .כנית ומהת 

 אופציות:  2צוי על המקרקעין אז יש ם לא שולם פיא  (196  ס' ) וייעודם שונה פיצויים לא תשלום כאשר מדובר במקרקעין שהופקעו ל .2

i. שווי העכשווי לפי הייעוד החדש(.ב) ופקעה ממנווועדה תשלם פיצויים למי שהה 

ii.  יחזירו לו את הקרקע  –מעוניין אם מי שהופקע ממנו.   

איתה    על לא עשתהקרקע אבל בפועה את ההרשות המקומית הפקי)  ביץ הלפס"ד    :יהוי הועדה במימוש התכנית לשמה הופקע השטח ש 

 ההפקעה.לבין צורך ציבורי קש"ס בין היומו של רש קנד :בהמ"ש קביעות  . (שנה 19כלום במשך  

 ( מצטבר –  קרסיק חני מב : )תנאים 3  יםקישי  או מטרה ציבורית   לצורך ציבוריההפקעה צריכה להיות  -

 .. קיומו של צורך ציבורי מסוים ומוגדר1

 .ים להפקעההמיועד סוים למקרקעין המסוים. זיקתו של הצורך הציבורי המ2

 .וריהציב. קיום צורך בהפקעת המקרקעין המסוימים כדי לממש את הצורך 3

 . ך חייהלהישמר לכל אורה )הצורך הציבורי / המטרה הציבורית( צריכמטרת ההפקעה  -

כאשר חלוף זמן  ללא שיהוי בזמן סביר מימוש של הפקעה צריך להיעשות  , ברי כי רשות מנהלית מחובת ההגינות שחלה על כחלק  -

  .חלוף הצורך הציבורי בהפקעה, כמו גם תהות יכולים להביא לביטול ההפקעהלא סביר ומצב של הש 

  מבחני השיהוי בביצוע ההפקעה: -

o לגופו של עניין ותלוי בנסיבות.   כל מקרה יבחן ה שיהוי ה סביר ומה זחן מה זהמב 

o פנים:   2יש לכך   יצוע.הבמיום ולא  מיום אישור ההפקעהההפקעה  ת תקופת בוחנים את סבירו 

 עה.קחת מטרת ההפעל זניכשלעצמו ים מצביע השיהוי לעית – פן ראייתי ▪

בה המוטלת על  גם מנהלי של הרשות לממש את מטרת ההפקעה. זו הפרת החופ  – )שיהוי מנהלי( פן מהותי  ▪

רשות לנהוג באופן סביר ובשקידה ראויה למימוש מטרת ההפקעה, אשר עלולה, לעיתים להביא לביטול ה

 קעה.ההפ

o ף, בהמ"ש יבחן בנוס : 

 האם השיהוי חורג מהסביר. ▪

 צאה מהשיהוי.כתו מהו הנזק לבעל המקרקעין שהופקעה ממנו הקרקע ▪

 מה הנזק לאינטרס הציבורי כתוצאה מביטול ההפקעה. ▪

 


