
 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

במערכת   ינויים
 התכנון

 101בעקבות תיקון 



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

במערכת   ינויים
 התכנון

 101בעקבות תיקון 

מבנה מערכת 
 התכנון

 סמכויות התכנון

התנהלות מוסד 
 התכנון



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

מבנה מערכת 
 התכנון

 סמכויות התכנון

התנהלות מוסד 
 התכנון

המועצה  
 ף"ולחו פ"ולקחש ל"ות הארצית

ל  "וד
 ארצי

 ע"ולנת
ערר  . ו

 ארצית
ב  "ולמ

 ארצית
ועדות  
 עורכים

 ב"ולק

 ועדה 
 ערר. ו מחוזית

ערר  . ו
 ה"לפה

 רישוי. ר ל  "וד
 מחוזית

ועדת  
 משנה

 אחרות ב"ולמ התנגדויות צ"רש

 ועדה 
 מקומית

רשות  
 רישוי



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

מבנה מערכת 
 התכנון

המועצה  
 ף"ולחו פ"ולקחש ל"ות הארצית

ל  "וד
 ארצי

 ע"ולנת
ערר  . ו

 ארצית
ב  "ולמ

 ארצית
ועדות  
 עורכים

 ב"ולק

 ועדה 
 ערר. ו מחוזית

ערר  . ו
 ה"לפה

 רישוי. ר ל  "וד
 מחוזית

 אחרות ב"ולמ התנגדויות צ"רש

 ועדה 
 מקומית

רשות  
 רישוי

ועדת  
 משנה

 הממשלה



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

מבנה מערכת 
 התכנון

 סמכויות התכנון

התנהלות מוסד 
 התכנון

 הממשלה

המועצה  
 הארצית

 ועדה 
 מחוזית

 ועדה 
 מקומית

 ף"ולחו פ"ולקחש ל"ות
ל  "וד

 ארצי

 ע"ולנת
ערר  . ו

 ארצית
ב  "ולמ

 ארצית
ועדות  
 עורכים

 ב"ולק

 ערר. ו
ערר  . ו

 ה"לפה
 רישוי. ר ל  "וד

 מחוזית

 אחרות ב"ולמ התנגדויות צ"רש

רשות  
 רישוי



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

מבנה מערכת 
 התכנון

 סמכויות התכנון

התנהלות מוסד 
 התכנון

 הממשלה

המועצה  
 הארצית

 ועדה 
 מחוזית

 ועדה 
 מקומית

 (א"תמ)תכניות מתאר ארציות 
 (ל"תת)תכניות לתשתיות לאומיות 

 מדיניות התכנון
 (מ"תמ)תכניות מתאר מחוזיות 

 ובסביבה החופית פ"בשכל תכנית 
 מ"ותמא "הקלות לקביעות בתמ

 על החלטות המחוזיות עררים

 תכניות כוללניות
 תכניות מפורטות

 תכניות דרך
 על החלטות המקומיות עררים

 רישוי בשטחים גליליים

 תכניות מפורטות בסמכויות מוגבלות
 רישוי

 הפקעות וחלוקת הקרקע



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

מבנה מערכת 
 התכנון

 סמכויות התכנון

התנהלות מוסד 
 התכנון

 הממשלה

המועצה  
 הארצית

 ועדה 
 מחוזית

 ועדה 
 מקומית

 מקומית. ו
 עצמאית

 מקומית. ו
עצמאית  
 מקומית. ו מיוחדת

 עצמאית  
 עם מתאר



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

מבנה מערכת 
 התכנון

 סמכויות התכנון

 ועדה 
 מקומית

 מקומית. ו
 עצמאית

 מקומית. ו
עצמאית  
 מיוחדת

 מקומית. ו
 עצמאית  
 עם מתאר

 הבהרות+ חדשים  8+ נושאים  12

 נושאים נוספים 12

 נושאים נוספים 2

למעט  , בכפוף לכוללנית, כל נושא
 בודדים

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון
 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר



 

 :מתן סמכויות לצורך – כלל הועדות המקומיות
 

 לטובת הציבור פרוייקטיםעל ביצוע  הקלה•
בניה מהקבוע בתכנית לצורך בניין דירות   20%תוספת של עד 

 (בתכנית בקרקע מדינה)להשכרה  

 תשתית מקומייםשטחי בניה של מתקני הגדלת 

 קביעת מבנים לשימור

 הריסה והפקעה, קביעת זכות מעבר
 

 לאזרחבעלי חשיבות  פרוייקטיםהקלה על •
 הוספת שטחי בניה מינוריים במגרשים  

משטח   15%עד : מגורים בבניה רוויה ושימושים אחרים
 ר"מ 375-המגרש ולא יותר מ

משטח המגרש ולא יותר   7%עד : מגורים בבניה לא רוויה
 ר"מ 175-מ

 ר"מ 50עד 

 

 בישוב עירוני

 כפרי בפריפריה

 כפרי במרכז

 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון



 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 השטח הכולל המותר  
  –בתחום רשות עירונית , לבנייה

 

המיועד לפי תכנית  במגרש 
שאישרה הוועדה המחוזית  

למגורים בבנייה רוויה ובמגרש  
המיועד לפי תכנית כאמור לבנייה  

בשיעור שלא  –שאינה למגורים 
משטח המגרש או   20%יעלה על 

, ר"מ 500בשטח שלא יעלה על 
בנייה  ", בפסקה זו, לפי הקטן

בנייה במגרש של ארבע  –" רוויה
יחידות דיור או יותר במבנה אחד 

 ;  בשתי קומות לפחות



 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% 

 הגדלת השטח הכולל המותר  
  –בתחום רשות עירונית , לבנייה

 

המיועד לפי תכנית  במגרש 
שאישרה הוועדה המחוזית  

למגורים בבנייה רוויה ובמגרש  
המיועד לפי תכנית כאמור לבנייה  

בשיעור שלא  –שאינה למגורים 
משטח המגרש או   20%יעלה על 

, ר"מ 500בשטח שלא יעלה על 
בנייה  ", בפסקה זו, לפי הקטן

בנייה במגרש של ארבע  –" רוויה
יחידות דיור או יותר במבנה אחד 

 ;  בשתי קומות לפחות

 הנמוך ביניהם

20% 



 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)

 הגדלת השטח הכולל המותר  
  –בתחום רשות עירונית , לבנייה

 

במגרש המיועד לפי תכנית  (  2)
שאישרה הוועדה המחוזית  

למגורים בבנייה שאינה בניה  
בשיעור שלא יעלה על  –רוויה 

משטח המגרש או בשטח   7%
,  לפי הגדול, ר"מ 50שלא יעלה על 

ובכל מקרה בשטח שלא יעלה על  
 ;ר"מ 175

 בניה לא רוויה

7% 

 הגדול מביניהם, ר"מ50או 



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 1 (: א)א62
שר הפנים רשאי להסמיך ועדה מקומית כוועדה מקומית עצמאית שיהיו  

נתונות לה הסמכויות לדון ולהחליט על הפקדה ועל אישור של תכניות  
אם נוכח כי היא מקיימת באופן מקצועי  , (ג)או ( 1א)א62כאמור בסעיף 

 . זהויעיל מערכת תכנון ורישוי ומערכת אכיפה של ההוראות לפי חוק 

אלא אם כן  , יסמיך שר הפנים ועדה מקומית כוועדה מקומית עצמאיתלא 
מבין הנציגים , אחד לפחות, מכהן בוועדה המקומית נציג בעל דעה מייעצת

 (.א3)או ( 3()ב)18האמורים בסעיף 

אלא לאחר  , לא יסמיך שר הפנים ועדה מקומית כוועדה מקומית עצמאית
שנתן את דעתו בדבר חשד לעבירות שעניינן טוהר המידות בפעולתה של  

לפי חוות דעת לעניין זה מאת היועץ , עובדיה וחבריה, הוועדה המקומית
 .המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך

תינתן לאחר קבלת המלצת  ( א)החלטה לעניין הסמכה כאמור בסעיף קטן 
מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים ויושב ראש הוועדה המחוזית הנוגעת 

ולאחר קבלת חוות דעת מאת יחידת הבקרה כמשמעותה בסעיף  , בדבר
ימים ממועד   21המלצות וחוות דעת כאמור יוגשו לשר הפנים בתוך ; ג31

 .פניית שר הפנים לקבלתן

 :א31



 קצרין
 משגב

 חיפה

 יקנעם

 נתניה

 הרצליה רעננה
 תל אביב

 נס ציונה

 חולון

 אשדוד

 אשקלון

 להבים

 בני שמעון

 באר שבע

 מודיעין

רשימת הועדות  

 העצמאיות  

 עמק חפר

 זבולון

 יזרעאלים

 שוהם

 הוד השרון

 ישראלמדינת 
 משרד הפנים

 התכנון מינהל

 עצמאית



 עצמאית

 אשקלון

 קצרין
 משגב

 חיפה

 יקנעם

 נתניה

 הרצליה רעננה
 תל אביב

 נס ציונה

 חולון

 אשדוד

 להבים

 בני שמעון

 באר שבע

 מודיעין

 עמק חפר

 זבולון

 יזרעאלים

 שוהם

 הוד השרון

רשימת הועדות  

 העצמאיות  

 ערבה תיכונה

 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 התכנון מינהל



סמכויות נוספות   - " עצמאיות"ועדות מקומיות 

 :לצורך, שהשפעתן מקומית בלבד

 בניהול שטחי הציבור בעיר עצמאותמתן •
 הגבלהוחניון ציבורי ללא שטחי בניה ומגרשים לצורכי ציבור הגדלת 

 לשם הקמתםשימושים במבני ציבור תוספת זכויות סחירות ועירוב 

 ציבוריות באותו  מימוש מטרות במגרש לצורך תוספת זכויות בניה
 (זכות הנאה וכדומה, שטח פתוח, שימור, חיזוק, מיגון)מגרש 

 
 

 לעירבעלי חשיבות  פרוייקטיםהקלה על •
 לצורך  , ביחס לתכנית מאושרתזכויות בניה  60%-120%הוספת

 בקרקע פרטיתדירות להשכרה קביעת בניין 

 שטחי בניה למגורים במגרשים המיועדים   30%-100%הוספת
 באופן יחסי לתכנית המאושרת, למגורים

מסחר נלווה  ומלונאות  , הוספת שטחי בניה ושימושים לתעסוקה
 במגרשים המיועדים לכך בתכנית מאושרת, בהיקף מוגבל

שטח עיקרי בתת הקרקע, הוספת שטחי שירות מעל לקרקע 

 

 

 בישוב עירוני

 הגבלת שימושים 

 בישוב לא עירוני

 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 התכנון מינהל

 עצמאית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 רשות עירונית

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

הגדלת השטח הכולל המותר  
לבנייה למגורים במגרש המיועד  

למגורים בתכנית שאישרה  
בתחום רשות , הוועדה המחוזית

ובלבד שחלפו חמש  , עירונית
שנים לפחות מיום תחילת  

התכנית האמורה ושהשטח  
הכולל המותר לבנייה למגורים  

לא יגדל ביותר מהשיעור או 
מהשטח המפורט בפסקאות  

 :לפי הגדול, (ג)עד ( א)משנה 

 שנים 5לפני 

 בנייה למגורים% תוספת 
 :בהיקף המתואר בנוסחה הבאה

(1) 
 אופציה 

 ( א)

 :לפי העניין, שיעור כמפורט להלן

 מצב   

(1 ) 

אם מספר הקומות בבניין שניתן  
, להקים במגרש מעל פני הקרקע
לפי התכנית שאישרה הוועדה  

 –אינו עולה על שתיים , המחוזית
מהשטח הכולל המותר   100%

לבנייה במגרש לפי התכנית  
 ;שאישרה הוועדה המחוזית



 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)

 :לפי העניין, שיעור כמפורט להלן

 מצב   

(1 ) 

אם מספר הקומות בבניין שניתן  
, להקים במגרש מעל פני הקרקע
לפי התכנית שאישרה הוועדה  

 –אינו עולה על שתיים , המחוזית
מהשטח הכולל המותר   100%

לבנייה במגרש לפי התכנית  
 ;שאישרה הוועדה המחוזית

הגדלת השטח הכולל המותר  
לבנייה למגורים במגרש המיועד  

למגורים בתכנית שאישרה  
בתחום רשות , הוועדה המחוזית

ובלבד שחלפו חמש  , עירונית
שנים לפחות מיום תחילת  

התכנית האמורה ושהשטח  
הכולל המותר לבנייה למגורים  

לא יגדל ביותר מהשיעור או 
מהשטח המפורט בפסקאות  

 :לפי הגדול, (ג)עד ( א)משנה 

 קומות 2עד  :אז :אם בניה 100%



 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)

 :לפי העניין, שיעור כמפורט להלן

 מצב   

הגדלת השטח הכולל המותר  
לבנייה למגורים במגרש המיועד  

למגורים בתכנית שאישרה  
בתחום רשות , הוועדה המחוזית

ובלבד שחלפו חמש  , עירונית
שנים לפחות מיום תחילת  

התכנית האמורה ושהשטח  
הכולל המותר לבנייה למגורים  

לא יגדל ביותר מהשיעור או 
מהשטח המפורט בפסקאות  

 :לפי הגדול, (ג)עד ( א)משנה 

 קומות 9עד  :אז :אם

אם מספר הקומות בבניין שניתן  
, להקים במגרש מעל פני הקרקע
לפי התכנית שאישרה הוועדה  

עולה על שתיים ואינו  , המחוזית
מהשטח   60% –עולה על תשע 

הכולל המותר לבנייה במגרש לפי  
התכנית שאישרה הוועדה  

 ;המחוזית

 בניה 60%

(2) 

60% 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 



 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)

 :לפי העניין, שיעור כמפורט להלן

 מצב   

(1 ) 
הגדלת השטח הכולל המותר  

לבנייה למגורים במגרש המיועד  
למגורים בתכנית שאישרה  

בתחום רשות , הוועדה המחוזית
ובלבד שחלפו חמש  , עירונית

שנים לפחות מיום תחילת  
התכנית האמורה ושהשטח  

הכולל המותר לבנייה למגורים  
לא יגדל ביותר מהשיעור או 
מהשטח המפורט בפסקאות  

 :לפי הגדול, (ג)עד ( א)משנה 

 :אז :אם

(3) 

אם מספר הקומות בבניין שניתן  
, להקים במגרש מעל פני הקרקע
לפי התכנית שאישרה הוועדה  

 30% –עולה על תשע , המחוזית
מהשטח הכולל המותר לבנייה  
במגרש לפי התכנית שאישרה  

 ;הוועדה המחוזית

 30% קומות 9-יותר מ

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
30% 



 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)
הגדלת השטח הכולל המותר  

לבנייה למגורים במגרש המיועד  
למגורים בתכנית שאישרה  

בתחום רשות , הוועדה המחוזית
ובלבד שחלפו חמש  , עירונית

שנים לפחות מיום תחילת  
התכנית האמורה ושהשטח  

הכולל המותר לבנייה למגורים  
לא יגדל ביותר מהשיעור או 
מהשטח המפורט בפסקאות  

 :לפי הגדול, (ג)עד ( א)משנה 

 :לפי העניין, שיעור כמפורט להלן

 מצב   

(1 ) 
 :אז :אם

(3) 

אם מספר הקומות בבניין שניתן  
, להקים במגרש מעל פני הקרקע
לפי התכנית שאישרה הוועדה  

 30% –עולה על תשע , המחוזית
מהשטח הכולל המותר לבנייה  
במגרש לפי התכנית שאישרה  

 ;הוועדה המחוזית

 30% קומות 9-יותר מ



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (: 1 א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

(8) 

הגדלת השטח הכולל המותר  
-לבנייה לצורך בנייה בקומות תת

 ;בתחום רשות עירונית, קרקעיות

 רשות עירונית

 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

(8) 

הגדלת השטח הכולל המותר  
-לבנייה לצורך בנייה בקומות תת

 ;בתחום רשות עירונית, קרקעיות

 רשות עירונית

 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

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 תעסוקה

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 ...במועצה אזורית

(10) 

 תעסוקה
הוספת שימוש במגרש המיועד  

לתעסוקה בתכנית שאישרה  
בתחום רשות , הוועדה המחוזית

למסחר הנלווה  , עירונית
ובלבד שהשטח הכולל , לתעסוקה

המותר לבנייה לצורך השימוש  
מהשטח   10%האמור לא יעלה על 

הכולל המותר לבנייה באותו  
 ;מגרש

 מסחר 10% ברשות עירונית   



 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
הוספת שימוש במגרש המיועד  

לתעסוקה בתכנית שאישרה  
בתחום רשות , הוועדה המחוזית

למסחר הנלווה  , עירונית
ובלבד שהשטח הכולל , לתעסוקה

המותר לבנייה לצורך השימוש  
מהשטח   10%האמור לא יעלה על 

הכולל המותר לבנייה באותו  
 ;מגרש

 מסחר 10% ברשות עירונית   



 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

הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית  
גם אם יש בכך , לצורכי ציבור

כדי להקטין שטחים אחרים  
,  לעניין פסקה זו; לצורכי ציבור

יקראו את הוראת סעיף קטן  
יבוא  (" 3)-ו"כך שאחרי ( 1()א)
 ;("5()1א)או בסעיף קטן "

 מבני ציבור
 

 
 שטחי ציבור

 אחרים



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (6) (: 1 א)א62

הוספת שימושים לצורכי ציבור  
במגרש המיועד לצורכי ציבור וכן  

הגדלת השטח הכולל המותר  
לבנייה לצורכי ציבור במגרש 

 ;המיועד לצורכי ציבור

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 צרכי 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) 

הוספת שימושים לצורכי ציבור  
במגרש המיועד לצורכי ציבור וכן  

הגדלת השטח הכולל המותר  
לבנייה לצורכי ציבור במגרש 

 ;המיועד לצורכי ציבור

 צרכי 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

הוספת שימושים שאינם לצורכי 
ציבור והגדלת השטח הכולל  

המותר לבנייה לצורך השימושים  
 –בפסקה זו )הנוספים כאמור 

במגרש  , (השימושים הנוספים
, המיועד למבני ציבור

מקרקעי ישראל או שהוא   שהוא
בכפוף , בבעלות רשות מקומית

 :להוראות אלה

השימושים והגדלת  הוספת (  א)
השטח כאמור יהיו מותנות  

במימוש בניית מבני הציבור 
שטרם נבנו באותו מגרש בעת 

 ;אישור התכנית לפי פסקה זו

השימושים במסגרת  הוספת (  ב)
השטח הכולל המותר לבניה  

או הגדלת  , למבני הציבור במגרש
השטח הכולל המותר לבנייה  

לצורך השימושים הנוספים לא 
מסך השטח הכולל   20%יעלו על 

המותר לבנייה למבני הציבור  
 .במגרש

ניתן יהיה לממש בנייה או  לא (  ג)
הוספת שימושים כאמור בשטח 

משטח מבני   20%העולה על 
הציבור שבנייתם מומשה במגרש 
לאחר אישור התכנית לפי פסקה  

 ;זו



 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

הוספת שימושים שאינם לצורכי 
ציבור והגדלת השטח הכולל  

המותר לבנייה לצורך השימושים  
 –בפסקה זו )הנוספים כאמור 

במגרש  , (השימושים הנוספים
, המיועד למבני ציבור

מקרקעי ישראל או שהוא   שהוא
בכפוף , בבעלות רשות מקומית

 :להוראות אלה

השימושים והגדלת  הוספת (  א)
השטח כאמור יהיו מותנות  

במימוש בניית מבני הציבור 
שטרם נבנו באותו מגרש בעת 

 ;אישור התכנית לפי פסקה זו

השימושים במסגרת  הוספת (  ב)
השטח הכולל המותר לבניה  

או הגדלת  , למבני הציבור במגרש
השטח הכולל המותר לבנייה  

לצורך השימושים הנוספים לא 
מסך השטח הכולל   20%יעלו על 

המותר לבנייה למבני הציבור  
 .במגרש

ניתן יהיה לממש בנייה או  לא (  ג)
הוספת שימושים כאמור בשטח 

משטח מבני   20%העולה על 
הציבור שבנייתם מומשה במגרש 
לאחר אישור התכנית לפי פסקה  

 ;זו

 במועצה אזורית

המגרש בתחום מועצה  היה (  ד)
אזורית יחולו לגביו הוראות  

פסקה זו רק אם שטחו אינו עולה 
 ;ר"מ 3,000על 

 דונם 3רק במגרש עד 



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

המגרש בתחום מועצה  היה (  ד)
אזורית יחולו לגביו הוראות  

פסקה זו רק אם שטחו אינו עולה 
 ;ר"מ 3,000על 

 (:1א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

(11) 

 מבני ציבור

 במועצה אזורית ציבורי-לא 20% ברשות עירונית

 דונם 3רק במגרש עד 

הוספת שימושים שאינם לצורכי 
ציבור והגדלת השטח הכולל  

המותר לבנייה לצורך השימושים  
 –בפסקה זו )הנוספים כאמור 

במגרש  , (השימושים הנוספים
, המיועד למבני ציבור

מקרקעי ישראל או שהוא   שהוא
בכפוף , בבעלות רשות מקומית

 :להוראות אלה

השימושים והגדלת  הוספת (  א)
השטח כאמור יהיו מותנות  

במימוש בניית מבני הציבור 
שטרם נבנו באותו מגרש בעת 

 ;אישור התכנית לפי פסקה זו

השימושים במסגרת  הוספת (  ב)
השטח הכולל המותר לבניה  

או הגדלת  , למבני הציבור במגרש
השטח הכולל המותר לבנייה  

לצורך השימושים הנוספים לא 
מסך השטח הכולל   20%יעלו על 

המותר לבנייה למבני הציבור  
 .במגרש

ניתן יהיה לממש בנייה או  לא (  ג)
הוספת שימושים כאמור בשטח 

משטח מבני   20%העולה על 
הציבור שבנייתם מומשה במגרש 
לאחר אישור התכנית לפי פסקה  

 ;זו



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (:ה)א31

שר הפנים רשאי להסמיך ועדה מקומית עצמאית כוועדה  
מקומית עצמאית מיוחדת שיהיו נתונות לה הסמכויות לדון  

ולהחליט על הפקדה ועל אישור של תכניות כאמור בסעיף  
אם נוכח כי היא מקיימת באופן מקצועי ויעיל  , (2א)א62

רישוי ואכיפה של ההוראות לפי חוק זה ברמה , מערכת תכנון
הנדרשת לשם הפעלת סמכויותיה של ועדה מקומית עצמאית  

לעניין הסמכה כאמור יחולו הוראות סעיפים קטנים  ; מיוחדת
 (.ד)עד ( ב)



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (:2א)א62

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

-ו( א)בלי לגרוע מסעיפים קטנים 
תכנית בסמכות ועדה  , (1א)

מקומית לעניין ועדה מקומית  
עצמאית מיוחדת יכול שתהיה גם 
תכנית מיתאר מקומית או תכנית  

 :מפורטת שהיא אחת מאלה
 

תכנית לפינוי ובינוי במתחם פינוי  
 ;א33כהגדרתם בסעיף , ובינוי

(1) 
 פינוי בינוי



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (2) (:2א)א62

תכנית במתחם להתחדשות  
 ;  עירונית

מתחם להתחדשות  ", בפסקה זו
אזור  בשטח המיועד   –" עירונית

שקבעה , לבינוי לפי תכנית
 .הוועדה המחוזית לעניין זה



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (:ג)א62
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן  

אישרה הוועדה המחוזית  , (א)
תכנית מיתאר מקומית ומתקיים  

 –בחוק זה )בה המפורט להלן 
יראו כתכנית  , (תכנית כוללנית

לעניין  , בסמכות ועדה מקומית
ועדה מקומית עצמאית או ועדה 

,  מקומית עצמאית מיוחדת
תכנית מיתאר מקומית או תכנית  

מפורטת החלה בשטח שעליו  
,  חלה התכנית הכוללנית

שמתקיים בה האמור בסעיף קטן  
ולא יחולו לעניין אותה ועדה , (ד)

מקומית הוראות סעיפים קטנים  
למעט סעיף קטן  ( 2א)-ו( 1א)
ובלבד שאם התכנית  , (2()1א)

ט  "הכוללנית אושרה לפני יום י
,  (2006ביוני  15) ו"התשסבסיוון 

ביום ההחלטה של הוועדה  
המקומית על הפקדת התכנית  

האמורה טרם חלפו עשרים שנים  
מיום אישורה של התכנית  

 :הכוללנית

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

 התכנית הכוללנית
 י המחוזית "ע

ואם לפני  ; 15/6/2006בתנאי שהכוללנית אושרה לאחר 
 .שנה מיום אישורה 20עוד לא חלפו  –התאריך הזה 

 תואמת את קביעות הכוללנית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 א62
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן  

אישרה הוועדה המחוזית  , (א)
תכנית מיתאר מקומית ומתקיים  

 –בחוק זה )בה המפורט להלן 
יראו כתכנית  , (תכנית כוללנית

לעניין  , בסמכות ועדה מקומית
ועדה מקומית עצמאית או ועדה 

,  מקומית עצמאית מיוחדת
תכנית מיתאר מקומית או תכנית  

מפורטת החלה בשטח שעליו  
,  חלה התכנית הכוללנית

שמתקיים בה האמור בסעיף קטן  
ולא יחולו לעניין אותה ועדה , (ד)

מקומית הוראות סעיפים קטנים  
למעט סעיף קטן  ( 2א)-ו( 1א)
ובלבד שאם התכנית  , (2()1א)

ט  "הכוללנית אושרה לפני יום י
,  (2006ביוני  15) ו"התשסבסיוון 

ביום ההחלטה של הוועדה  
המקומית על הפקדת התכנית  

האמורה טרם חלפו עשרים שנים  
מיום אישורה של התכנית  

 :הכוללנית

 מצב מוצע
 בסמכות מקומית

 מצב מאושר
 י המחוזית "ע

ואם לפני  ; 15/6/2006בתנאי שהכוללנית אושרה לאחר 
 .שנה מיום אישורה 20עוד לא חלפו  –התאריך הזה 

 תואמת את קביעות הכוללנית

 התכנית הכוללנית
 י המחוזית "ע

 (:ג)



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 א62 מינהל התכנון
 מקומית

 עצמאית

 מיוחדת

 עם מתאר

 (:ה)
עצמאית ועצמאית מיוחדת  סמכויותיה של ועדה •

( המועד הקובע)לאחר ההסמכה שנים  5יפקעו אם 
 .תכנית כוללניתלמחוזית הוגשה לא 

למעט לגבי  , הסמכויות תפקענה במועד הקובע•
 .תכניות שכבר הופקדו

 .השר רשאי להאריך את התקופה עד שנתיים נוספות•

חוזרים למועד , אם המחוזית דוחה את הכוללנית•
 .הקובע

גם תכנון כוללני לגבי רוב השטח , בוועדה מרחבית•
 ".המועד הקובע"יחשב כתכנית כוללנית לענין 

הוגשה לוועדה המחוזית  לא (  1)
תכנית כוללנית החלה על מרבית  

שטח מרחב התכנון של ועדה  
מקומית עד תום חמש שנים מיום  

בסעיף )א 31שהוסמכה לפי סעיף 
לא , (המועד הקובע –קטן זה 

יחולו הוראות סעיפים קטנים  
לעניין הוועדה  , (2א)-ו( 1א)

האמורה מהמועד הקובע עד 
 .להגשת תכנית כוללנית כאמור

הוועדה המקומית  הפקידה    (2)
לפני המועד  , (1)כאמור בפסקה 

תכנית בסמכות ועדה  , הקובע
מקומית עצמאית או תכנית  

בסמכות ועדה מקומית עצמאית  
מיוחדת לפי הוראות סעיפים  

תמשיך  , (2א)או ( 1א)קטנים 
לחול הסמכות האמורה לעניין  

 .אותה תכנית
 
 

הפנים רשאי לדחות את שר (   3)
המועד הקובע לתקופות שלא 

יעלו יחד על שנתיים אם מצא כי  
הדחייה נדרשת לשם השלמת  

הפעולות להגשת התכנית  
החליט שר הפנים  ; הכוללנית

תפורסם הודעה על כך , כאמור
ברשומות ובאתר האינטרנט של 

 .משרד הפנים

הוגשה  , סעיף קטן זהלעניין    (4)
תכנית כוללנית ונדחתה על ידי  

יראו אותה  , הוועדה המחוזית
 .ממועד הדחייה כאילו לא הוגשה

 
 

 
 

 

,  (1)אף הוראות פסקה על (   5)
לא הוגשה לוועדה המחוזית  

תכנית כוללנית החלה על מרבית  
 19שטחו של מרחב תכנון שסעיף 

אך , חל עליו עד המועד הקובע
הוגשה תכנית כאמור עד המועד  
הקובע החלה על רוב שטחה של 

רשות מרחבית באותו מרחב  
,  תכנון שהתכנית חלה בתחומה

לא יפקעו הסמכויות של הוועדה  
המקומית לפי סעיפים קטנים  

לגבי תחומה של , (2א)-ו( 1א)
 .אותה רשות מרחבית



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

מבנה מערכת 
 התכנון

 סמכויות התכנון

 ;משקיפים בוועדות המקומיות1.

 ;פרסום באינטרנט2.

 ;"מה אם לא"לוחות זמנים לאישור תכניות ו3.

 ;ניגוד עניינים וטוהר מידות4.

 ;ימים אחרי קבלתה 3 –פרסום החלטה 5.

 משקיפים

 אינטרנט

 לוחות זמנים

 ניגוד ענינים

 בעלי ענין

 תוקף החלטה



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 משקיפים

 אינטרנט

 לוחות זמנים

 מצומצמת

 ניגוד ענינים

 בעלי ענין

 תוקף החלטה

 ד קטנות"יח

 ועדה מקומית

 פנים

 סביבה

 שיכון משטרה

 תחבורה

 בריאות

 י"רמ

 הארגונים
 המקצועיים

 חקלאות
 ג"רט

 נציגי שר הפנים 2



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 משקיפים

 אינטרנט

 לוחות זמנים

 מצומצמת

 ניגוד ענינים

 בעלי ענין

 תוקף החלטה

 ד קטנות"יח

 ביום הגשתן, על כל מסמכיהן, תכניות

 שבוע לפני, סדרי היום של מוסד התכנון

, משקיפים, מהנדס)חוות הדעת השונות 
 (אחרים

 פרוטוקולים

,  הקלה ושימוש חורג, הודעות על הפקדה
 ואישור



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 משקיפים

 אינטרנט

 לוחות זמנים

 מצומצמת

 ניגוד ענינים

 בעלי ענין

 תוקף החלטה

 ד קטנות"יח

 3שנה  2שנה  1שנה 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

תכנית  
 מפורטת

 

תכנית  
 מצומצמת

 

כוללנית  
וסמכות  
 מחוזית

הועברה  
למועצה  
 הארצית

 חודשים 12

 חודשים 10

 חודשים 18

 חודשים 10
 מיום העברתה



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 משקיפים

 אינטרנט

 לוחות זמנים

 ניגוד ענינים

 בעלי ענין

 תוקף החלטה

 ד קטנות"יח

 :ב44
,  ש קבע שבגלל זה הוא מנוע"וביהמ, מי שהורשע בעבירה•

 ;פסול מלכהן כחבר מוסד תכנון

הוועדה לבחינת השעיה רשאית להשעות מי שהוגש נגדו  •
 ;כתב אישום

 :ג44
 .לא יכהן במוסד תכנון מי שיש לו ניגוד ענינים תדיר•

 :ד44
לכל חברי  " הסדר ניגוד עניינים"ש הוועדה יקבע "יועמ•

 .  רק מי שהסכים לו יוכל להשתתף בישיבותיה. הוועדה



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 משקיפים

 אינטרנט

 לוחות זמנים

 מצומצמת

 ניגוד ענינים

 תוקף החלטה

 ד קטנות"יח

, החלטת מוסד תכנון תכנס לתוקף במועד קבלתה
 .ימים 3ותפורסם תוך 

 החלטות
 
 
 

 :תאריך
 :משתתפים

 :סדר יום
 :החלטות

 
 
 
 
 

 פרוטוקול הדיון
 
 

 :תאריך
 :משתתפים

 :סדר יום
 :קוורום
 :נוכחות
 :הודעות

 :מהלך הדיון
 :הצעות החלטה

 :התפלגות ההצבעה
 
 

 יאושרר בישיבה הבאה ימים 3יפורסם תוך 



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

קרונות הליכי  
 הרישוי

 101לפי תיקון 

 מסלולי הרישוי

 רישוי זמין 

 הנחיות מרחביות

 פטור מהיתר



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 רישוי מלא

 

 

 יום 90עד 

 

 

 כל שאר ההיתרים

 
 

 רישוי מקוצר

 

 יום  45עד  

 

 תוספות בניה

 ,ר"מ 25עד  

 ,בניה על גגות

 , הוספת מרפסת

 ,סגירת מרפסת

 , הוספת מעלית

 פרגולה מבטון
 

 פטור

 ימים 0

 ,ר"מ 6מחסן עד 

 ר"מ 50פרגולה עד 

 ,סוככים, גגונים

 'מ1.5גדר בגובה 

 ,עבודות פיתוח

 ,התאמות נגישות

 דוד שמש, מזגן

 מסלולי הרישוי

  



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 יהווה שיקול בשלילת הסמכה ז"בלואי עמידה 

 רישוי מלא

 

 

 יום 90עד 

 החלטה בהעדר 

 לועדתערר 
 הערר 

 רישוי מקוצר

 

 יום  45עד  

 בהעדר החלטה

 .אוטומטירישוי 
 סמכות סירוב 

 הרישוי לרשות 
 

 פטור

 ימים 0

 .רישוי עצמי מלא

 ללא התערבות 

 רשות הרישוי

 מסלולי הרישוי



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

  ושעריםגדרות  –' אסימן 

  גגונים וסככות –' סימן ב

 שימושים נלווים למבנה –' סימן ג

 מהיתרבנין הפטורים פריטי 

 מסלולי הרישוי

 רישוי זמין 

 הנחיות מרחביות

 פטור מהיתר

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9xNqXMGX75WyTM&tbnid=Oy5xH2KsZ95OQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ofergates.com/acontent catalogue/c4818.php&ei=XGLOUoiJBouY1AXQ0oDgAw&bvm=bv.59026428,d.ZG4&psig=AFQjCNGJ-UaX0XEMEQvD0Y2DETUTVuGnbQ&ust=1389343695916084
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rcAB27gjN3ciTM&tbnid=6HH3y4WcUNLL9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.haigidur.co.il/home/doc.aspx?mCatID=69&ei=Az3OUsrVN6b70gW2hoHQCw&psig=AFQjCNHUf50uZ4NN8acQ0a6h0Hj7G44o4Q&ust=1389334135468336
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OUTGljCR_lwwHM&tbnid=nbM5az0WYMT4CM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.adira.co.il/companies/1644/products/10521&ei=EW7NUqrpCJGb0wXFvYC4DQ&psig=AFQjCNENUB7oTBbPTCgNbF7zjzx_KmAkCQ&ust=1389281025530661
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=07HdJhMLMHMs7M&tbnid=Q-X3o3NPEmHUaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ybay1.co.il/products19.aspx?sHome=zameret&pg=492&ei=6m7NUqDTLYfS0QWNrYDADw&psig=AFQjCNGbdzsxDYG5B9TZnRnqVFepDPl_3A&ust=1389281279451994
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uAoI4_SrQ90GnM&tbnid=4wihIqJDlE91JM:&ved=&url=http://www.doronbendavid.co.il/2.html&ei=0dgBU7e3BaOp0QWhrYCAAQ&bvm=bv.61535280,d.ZG4&psig=AFQjCNE3rUzvCpzfkfjXLO6rUzpe37Dpkw&ust=1392716369767767
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HHu0YapBYolh0M&tbnid=JWOMWKbVeNR2OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.orhasahar.co.il/230319/%D7%93%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&ei=N1_OUpeUA4HZ0QWkkoHYAg&bvm=bv.59026428,d.ZG4&psig=AFQjCNEbAzlRKdYo6HgWmzbKMm8cIgOhhg&ust=1389342849639179
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2C4pGkQJE1anaM&tbnid=z01FrcnLV5gVsM:&ved=&url=http://www.2all.co.il/Contact_AddMsg.asp?IsAddContact=true&ID=66655&Ftype=66655&ei=sTL3Uo3MNM7y7AaS5IDQDA&bvm=bv.60983673,d.ZG4&psig=AFQjCNGlQmdumxGldhn2_Ycj7L6zIC5mgg&ust=1392018482260481


 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 פטור מהיתר

  טכנייםמבנים  –' דסימן 

 זמנייםמבנים ועבודות  –' סימן ה

 מחסן ומבנה לשומר –' סימן  ו

 מהיתרבנין הפטורים פריטי 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=T1lnA-EPeY2x2M&tbnid=fG9amsikJ6fI9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mivnit.co.il/61896/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%94&ei=Os5wU5iKJeON7AarpYGoDg&bvm=bv.66330100,d.ZGU&psig=AFQjCNEEhzMlhWpfiwaXDdOtgpUXQfNvgQ&ust=1399988118887761
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Wcss0P6JjcIHUM&tbnid=TRF9Wd00oRZNaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.yahelenergy.co.il/category/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA&ei=wmjOUq_gO8uY1AXZ0ICgAQ&bvm=bv.59026428,d.ZGU&psig=AFQjCNGJB-FPCJPar2qgOZf3qXsoyG4WXw&ust=1389345290071790
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=I5lei5g8Q4unpM&tbnid=4UQQEgwXuX9FPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ecowest.co.il/?p=146&ei=eNNwU9KVDovn7Aau_IGAAg&bvm=bv.66330100,d.ZGU&psig=AFQjCNE7PlSo8roV0V0ECRUgCzYSk-4kpA&ust=1399989492292528
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5E6ulp1nAH3WwM&tbnid=XSwBZ719QPKgxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kerenor-semes.co.il/%D7%A1%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3&ei=7zn3UrxQx5bRBcC-gZgH&bvm=bv.60983673,d.ZGU&psig=AFQjCNFoP0c0dOI456XevsTpep8XzfkOsQ&ust=1392020240054675
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=l2jtBn6plhGT1M&tbnid=FFEbVBCtJC46hM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.home-inspections.co.il/lightweight-construction/containers-based&ei=RdRwU9LNGMrn7AaLt4CABA&bvm=bv.66330100,d.ZGU&psig=AFQjCNHxHPAnslOutm0CGL8Rt5YqOKU9Wg&ust=1399989690696193


 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 פטור מהיתר

 מהיתרבנין הפטורים פריטי 

 נגישותעבודות פיתוח ושיפור  –' זסימן  

 ותורןצלחת קליטה , אנטנה –' סימן ח

 הריסה ופירוק –' סימן ט

bonim.pnim.gov.ilhttp:// 
 

http://www.google.co.il/imgres?biw=1024&bih=633&tbm=isch&tbnid=eL3t1oD8CDIcpM:&imgrefurl=http://www.dokranim.com/PAGE17.asp&docid=5c3yE39_ZsAPYM&imgurl=http://www.2all.co.il/web/Sites2//dokranim/147454_(27).jpg&w=406&h=260&ei=DWnNUo_eNuqv7Ab9xoHwCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:90,s:0,i:353&iact=rc&page=6&tbnh=162&tbnw=229&start=78&ndsp=18&tx=132&ty=96
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_LEHTWimX9HNiM&tbnid=NrdcXKrfHmrfXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.home-central.co.il/service/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%A2%D7%94&ei=-UNqU9GnAciIyAG0p4HwAw&bvm=bv.66111022,d.ZGU&psig=AFQjCNG07hza3fM8S_6N6nEq6pl3I3AobQ&ust=1399559484489045
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qUu58-Ps32stPM&tbnid=muvfbTv__M-DtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/NegishutMivnimZiburiyim/NegishutMivneZiburiKayamRechivimNegishimBabinyan/HitgabrutAlHefresheiGova/Pages/HefreshGova1ad20cm.aspx&ei=ldRwU9S3Icar7AaOwYDIAQ&bvm=bv.66330100,d.ZGU&psig=AFQjCNFRXxSHTnpcblJEju662--yKOhYMA&ust=1399989762856266
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=djd8G-0aSnOsRM&tbnid=B1pNRWvQSWNprM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.r-shiputzim.co.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%94.html&ei=zc5wU7iwA8iV7AaB4YHYAQ&bvm=bv.66330100,d.ZGU&psig=AFQjCNHPwzs_DKFfeMyG7AowVXYq7x38sA&ust=1399988270146798
http://bonim.pnim.gov.il/
http://bonim.pnim.gov.il/


 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 התכנון מינהל


