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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 114(, התשע"ז-2017

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-11965)תהתן-החוקהעיקרי(,אחריסעיף197יבוא:1צתיקוןסעיף197

"התנייתהתיכי
תכנוןבכתבשיפוי

אתהפקדת197אצ רשאיתהתנות בתכנית מוסדתכנוןהדן )א(
התכנית,אתאישורהאואתמתןההיתרתפיה,בהפקדתכתב

שיפוימתאאוחתקימפניתביעותתפיסעיף197צ

בסעיף כאמור שיפוי כתב הפקדת תדרוש הסמכות )ב(
קטן)א(תהיהנתונהגםתוועדהמקומיתהדנהבבקשהתמתן
שאינו תכנון מוסד אישור נדרש שבה תכנית מכוח היתר

רשותרישוי,כתנאיתמתןההיתרצ"

סעיף197תחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965  כללי
)תהתן-החוק(,קובעאתהזכאותשתמישנפגע 

מתכניתתפיצוייםמהוועדההמקומיתצ

מוסדותהתכנוןנהגותדרושכתבישיפויממבקשי
ההיתר,כנגדתביעותבשתסעיף197תחוקוזאתכבטוחה
תכךשאישורהתכניתתאיפגעביכותתהשתהוועדהתמתא
אתתפקידהצהעדראפשרותתדרושכתבישיפויעתותהיה
תמנועממוסדותהתכנוןתהביאבחשבוןשיקותמשמעותי
ונדרששהואההשתכותהכתכתיותעתהוועדההמקומית

כתוצאהמאישורהתכניתצ

בפסקהדיןע"א5958/15פרחיביקתבע"מנ'הוועדה
המקומיתתתכנוןובנייה-ראשוןתציוןואח'שניתןביום
ט"ובכסתוהתשע"ז)15בדצמבר2016(ופורסםבנבו)תהתן-
התכתפרחיביקת(,קבעביתהמשפטהעתיוןכימוסדתכנון
אינורשאיתדרושכתבשיפויתענייןתביעותתפיסעיף197
תחוק,וזאתמאחרשתאקיימתהוראתחוקמסמיכהתעניין
זהציצויןשבמקביתהוגשהבקשהתדיוןנוסףתביתהמשפט
העתיון,והיועץהמשפטיתממשתההודיעעתהתייצבותו

והוגשהעמדהמטעמוצ

בטבת כ"ח מיום )דר/128( 2336 ממשתה בהחתטת
חקיקה תיקון תקדם הוחתט ,)2017 בינואר 26( התשע"ז
שיסדיראתהאפשרותשתמוסדתכנוןתהתנותאתהקידום
שתהתיךתכנון,בהפקדתכתבשיפוימפניתביעהתפיצויים

תפיסעיף197תחוקתטובתהוועדההמקומיתצ

מוסד שת סמכותו את תהסדיר כעת מוצע תפיכך,
תכנוןתהתנותקידוםהתיכיתכנוןבהפקדתכתבישיפוי

תענייןתביעותתפיסעיף197תחוקצ

או שניתנו שיפוי כתבי גם תהסדיר מוצע כן כמו
המוצעבהתאםתפרקטיקה החוק שנדרשותפניתחיתת
תמנוע כדי וזאת התכנון, במוסדות שנהגה האמורה
רבותומורכבותבנוגעתתוקפםומשמעותם התדיינויות
שתהדרישותאושתכתביהשיפוישנדרשווניתנוכאמור,
וכןבנוגעתתוקפןשתתכניותשהופקדואושאושרואו

היתריםשניתנו,בהתבססעתקיומושתכתבהשיפויאו
עתהאפשרותתדרושכתבשיפויכאמורצ

מוצעתהוסיףתחוקאתסעיף197אותקבועבוכי  סעיף 1
מוסדתכנוןשדןבתכנית,יהיהרשאיתהתנות 
אתהפקדתהתכנית,אתאישורהאומתןההיתריםתפיה,
בהפקדתכתבשיפוימתאאוחתקימפניתביעותשיוגשו

תפיסעיף197תחוקצ

קידום תהתנות האם תכנון מוסד שהחתטת יובהר
התיכיתכנוןבהפקדתכתבשיפויוהיקפו,תיעשהבמסגרת
בחינתכתתהשיקותיםוהאיזונים,שייבחנותגביהמקרה

המסויםשבפנימוסדהתכנוןהמוסמךצ

מכוח היתרים הוצאת תהתנות הסמכות כן, כמו
התכנית,בהפקדתכתבשיפויתעתהוצאתההיתר,בנוגע
תא שהקנייתן זכויות )כתומר בתכנית שהוקנו תזכויות
הותנתהבתכנית,בהפעתתשיקותדעתתכנונינוסףשת
מוסדתכנוןשאינורשותרישוי,תעתהבקשהתהיתר(תהיה
תא בתכניתצ דן שהוא בשעה רק התכנון תמוסד נתונה
נכתתההתניהזובקביעתמוסדהתכנוןבשעהשהואדן
בתכניתכאמור,תאתהיהסמכותתדרושכתבשיפויתעת

ההיתרתגביהזכויותהמוקנותכאמורצ

שבהן מותנות, תזכויות בנוגע תקבוע, מוצע בנוסף
נדרשאישורושתמוסדתכנוןשאינורשותרישויכתנאי
מסתיים התכנוני וההתיך המותנות, הזכויות תהקניית
תמעשהרקתאחרהפעתתשיקותהדעתהתכנונישתמוסד
התכנוןבשתבההיתר,כיועדהמקומיתרשאיתתהתנות
המותנות,בהפקדתכתב ההיתרתגביהזכויות מתן את
שיפוי,זאתגםאםתאנקבעהבהוראותהתכניתהוראה

בדברהאפשרותכאמורצ

הארצית המיתאר תכנית מכוח בהיתר תמשת, כך
ההתיך ,38 תמ"א - אדמה רעידות מפני מבנים תחיזוק
בבקשה ההחתטה בעת רק ומסתיים מתגבש התכנוני
תהיתרצתפיכך,מבחינהמהותיתבמצביםאתה,שתבהדיון

בבקשהתהיתרכמוהוכדיוןבתכניתצ

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ז,עמ'160צ 1
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1תחוקזה,יחותוגםעתדרישה2צתחותה 197אתחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף הוראותסעיף
תהפקדתכתבשיפוימתאאוחתקימפניתביעותתפיסעיף197תחוקהעיקרי,שניתנה
תפנייוםט"ובכסתוהתשע"ז)15בדצמבר2016()תהתן-המועדהקובע(,ויראואת
הדרישהכאמור,כאיתונדרשהתפיהוראותסעיף197אהאמור;כמוכןיראוכתבשיפוי
מפניתביעותתפיסעיף197תחוקהעיקרישהופקדתפניהיוםהקובעכאיתוהופקד

מכוחדרישהכאמורצ

1תחוקזה,יחותוגםעתדרישה2צ 197אתחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף הוראותסעיף
תהפקדתכתבשיפוימתאאוחתקימפניתביעותתפיסעיף197תחוקהעיקרי,שניתנה
תפנייוםט"ובכסתוהתשע"ז)15בדצמבר2016()תהתן-המועדהקובע(,ויראואת
הדרישהכאמור,כאיתונדרשהתפיהוראותסעיף197אהאמור;כמוכןיראוכתבשיפוי
מפניתביעותתפיסעיף197תחוקהעיקרישהופקדתפניהיוםהקובעכאיתוהופקד

מכוחדרישהכאמורצ

תחותה

המקומית תוועדה המאפשרת הוראה כי יצוין
תהתנותמתןהיתרמכוחתמ"א38,בהפקדתכתבשיפוי
תגביתביעותתפיסעיף197עקבההיתרמכוחהתמ"א,אף

נקבעהתאחרונהבמסגרתתיקון3/אתתמ"אצ

בעקבותהתכתפרחיביקת,מוצעתהסדירבחוקאת
הסמכותתכך,סמכותשכאמורככתתתתייחסתשתבקידום
התכנית,וכפישהוסבר,במקריםמתאימים,דוגמתתמ"א
38אותמ"א18)תכניתהמיתארהארציתתתחנותתדתוק(

גםתשתבהרישוישבומתגבשומסתייםההתיךהתכנוניצ

עודיובהר,כיבסעיפים119דו־202ב)ב(תחוקהקיים
נקבעוהוראותמפורשותתענייןשיפויועדהמקומיתבעד
פיצוייםשהושתועתיהתפיסעיף197עקבאישורתכנית
דרךאומתןהיתרתמיתקןשידורתתקשורתבשיטההתאיתצ
תענייןהיחסשביןהוראתהחוקהמוצעתתביןהוראותחוק
אתה,יובהרכיעתמקריםאתהיחותוההוראותהספציפיות
החוק בהצעת ואין שיפוי, מתן תעניין הקיים שבחוק
ובהסדרהכתתישמוצעתקבועבמסגרתה,כדיתהשפיעעת
ההוראותהפרטניותכאמורכפישפורשוויושמובפועת

עדכהצ

מוצעתהסדירותהחיתאתהוראותסעיף197א  סעיף 2
המוצעכנוסחובסעיף1תהצעתהחוקגםעת 
בכסתו ט"ו יום תפני שנדרשו או שהוגשו שיפוי כתבי
התשע"ז)15בדצמבר2016()תהתן-המועדהקובע(ותקבוע
כייראואתהדרישהכאמור,כאיתונדרשהתפיהוראות
סעיף197אהאמורצכמוכןמוצעכייראוכתבשיפוימפני
תביעותתפיסעיף197תחוקהעיקרישהופקדתפניהיום

הקובעכאיתוהופקדמכוחדרישהכאמורצ

ביקת פרחי התכת התקבתה כאמור הקובע במועד
ואשרממנהואיתךהיהידועשתאניתןמבחינהחוקית

197תחוקבתאהסמכה תדרושכתבישיפויתענייןסעיף
מפורשתתענייןזהצ

ההסדרהמוצעיאפשראתהמשךהוצאתההיתרים
והתיכיאישורהתכניותשקידומםהוקפאעקבהתכתפרחי
ביקתוכןימנעהתדיינויותרבותומורכבותבנוגעתתוקפם
וכן כאמור, שניתנו השיפוי כתבי שת או הדרישות שת
בנוגעתתוקפןשתתכניותשהופקדואושאושרואוהיתרים
שניתנו,בהתבססעתהאפשרותתדרושכתבשיפויאועת
קיומושתכתבהשיפויכאמור,זאתבהתאםתפרקטיקה

שנהגהבמוסדותהתכנוןצ

זאתועוד,ההסדרהכאמורתבטיחשתביעותתפיצויים
תפיסעיף197תחוקביחסתתכניותשהופקדואואושרועת
ידימוסדותהתכנון,בהתבססעתקיומושתכתבשיפוי,
תאיוטתועתכתפיהוועדההמקומיתאתאעתנותןכתב

השיפויצ

תפיכךכאמורמוצעתקבוע,כייראודרישותתכתב
שיפוישנדרשותפניהמועדהקובעכתנאיתקידוםהתיכי
תכנון,כאיתונדרשוכדיןצכמוכןמוצעתקבועכייראוכתבי
שיפוישניתנוכדיתקדםהתיכיתכנוןגםאםתאנדרשו

במסגרתהחתטותמוסדתכנון,כאיתוניתנוכדיןצ

יובהרכיאיןבהוראהמוצעתזו,כדיתהכשירדרישות
תכתבישיפוישנדרשושתאבהתאםתפרקטיקהשנהגה
ככת תמשת, כך הדיןצ פסק תמועד עד התכנון במוסדות
שתעתמתןהיתרתגביזכויותמוקנות,הועתתהדרישה
תקבתתכתבשיפוי,כתנאיתמתןההיתר,אףשאפשרותזו
תאעוגנהתעתאישורהתכנית,הרישאיןבסעיףזהכדי
תתתתוקףתדרישותשהיהבהןכדיתפגועבזכויותמוקנות

שתמבקשההיתרצ
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