
 טיפול במשבר בשוק הדיור

 (ל"וד)הועדה לדיור לאומי •
 (ל"ותמ)הועדה לקידום מתחמים מועדפים •
 (ב"התולחוק  101תיקון )השגה -דיור בר•
הודעות שר הפנים על הוספת מטרה ציבורית •

 (ב"התולחוק  188סעיף )לצורך הפקעה 
 

 ד אברם פורטן"עו: מרצה

 דין-משרד עורכי', ושותהכהן -רוזנברג', ושותאגמון  



   -הליכי תכנון

 משכי זמן ממוצעים לאישור תכנית על פי מחוז
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 תל אביב צפון מרכז ירושלים חיפה דרום

 !!  שנים עד להקמת הבניין 13עוברות , בממוצע

 דין-משרד עורכי', ושותהכהן -רוזנברג', ושותאגמון 

 שנים    



יחסית קצר זמן בפרק זאת - ניכרים באחוזים בישראל  הדיור מחירי העלאת הינו החוק לחקיקת הרקע.  

  את תואם אינו דירות של בנייה קצב כי הינה המחירים לעליית העיקרית הסיבה כי העלה התופעה ניתוח

 :באוכלוסיה הגידול קצב

 :מתוך דברי ההסבר לחוק

 

"למעלה אורכים ...והבנייה התכנון חוק פי על למגורים בנייה תכניות אישור הליכי  

  והקמת מיוחדים הסדרים ,שעה בהוראת לקבוע מבקש המוצע החוק .שנים משלוש

  .למגורים בנייה תכנית אישור בהליכי לטפל – לאומי לדיור ועדה – ייעודי תכנון מוסד

 ".למגורים לבנייה תכניות של ויעיל מהיר קידום לאפשר כדי זאת

 

 

 :ל"וד
 2011-א"תשע, (הוראת שעה)חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבנייה למגורים 

 דין-משרד עורכי', ושותהכהן -רוזנברג', ושותאגמון 



 ?מהי תוכנית לדיור לאומי, ראשית

תנאים מצטברים: 

 .מפורטות הוראות הכוללת תכנית1.

 .להן נלווים שימושים ולהסדרת לפחות דיור יחידות 200 להקמת תכנית2.

 ביישוב לאומי לדיור תכנית או ,ישראל מקרקעי הם ממנה יותר או 40%-ש בקרקע תכנית3.

 .ובינוי פינוי במתחם לאומי לדיור תכנית אוו ,מיעוטים

מיעוטים ביישוב: 

"ישראל מקרקעי הם ממנה יותר או 80% אשר קרקע - "ישראל מקרקעי שעיקרה קרקע. 

מצטברים תנאים – מיעוטים בישוב לאומי לדיור תכנית: 

 השימושים ולהסדרת לפחות דיור יחידות 100 להקמת מפורטות הוראות הכוללת תכנית 1.

 .להן הנלווים

 .מיעוטים יישוב של בתחומו 2.

 מקרקעי שעיקרה קרקע שאינה בקרקע התכנית חלה ואם ,ישראל מקרקעי שעיקרה בקרקע 3.

  הסכמתם את נתנו התכנית בתחום מהקרקע לפחות 80%-ב המחזיקים הקרקע בעלי – ישראל

 .לתכנית

 

 :ל"וד
 2011-א"תשע, (הוראת שעה)חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבנייה למגורים 

 דין-משרד עורכי', ושותהכהן -רוזנברג', ושותאגמון 



 :להלן עיקרי הוראות החוק

 

נוספים ושימושים התשתיות ,החניה ,הפתוחים השטחים ,הציבור מבני להסדרת הוראות קביעת  
   .בתכנית הכלולות הדיור ליחידות הנדרשים

גדולות ודירות קטנות דירות בין והיחס הדיור יחידות של גודלן לעניין הוראות קביעת ,בנוסף  
   .בתחומה

קטנות דירות :במצטבר ,הבאות מהמטרות יותר או לאחת להיות צריכות מהדירות 25%-ש נקבע ,כך,  
  פינוי ובמתחם ;להשכרה יד בהישג דיור או שנים מעשר תפחת שלא לתקופה להשכרה המיועד דיור

  למטרות שיהיו צריכות התכנית לפני מתחם באותו המותרות הדירות על הנוספות מהדירות 10% ,ובינוי
 .האמורות

 

הפחות לכל ,מסוימת תקופה למשך להשכרה ייועד ,חלקו או כולו ,מסוים שבניין בתכנית לקבוע ניתן  
 .להשכרה יד בהישג לדיור קרקע לייעד ניתן ,בנוסף .שנים עשר של תקופה

 

תקפה לאומי לדיור הוועדה ידי על שאושרה לאומי לדיור תכנית  - לאומי לדיור תוכנית של מעמדה,  
  לאומי לדיור תכנית ,ואולם .ארצית מתאר תכנית למעט ,אחרת מתאר לתכנית תואמת אינה אם גם

  מקרקעי שעיקרה בקרקעו ;הארצית המועצה של אישורה טעונה מחוזית מתאר תכנית תואמת שאינה
  מתאר תכנית תואמת שאינה ,ציבורי גוף י"ע המוגשת מיעוטים ביישוב לאומי לדיור תכנית או ישראל

 .לאומי לדיור הארצית  המשנה וועדת של באישורה מותנית ,מחוזית

 

 

 :ל"וד
 2011-א"תשע, (הוראת שעה)חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבנייה למגורים 

 דין-משרד עורכי', ושותהכהן -רוזנברג', ושותאגמון 



 

במסגרת .לאומי לדיור משנה ועדת תהיה הארצית למועצה - לאומי לדיור המשנה ועדת הקמת  
  לוועדה ,הארצית המועצה של אישור שטעונה לאומי לדיור תכנית בנושא הוועדה של סמכויותיה

  הסותרת בתכנית הנדרש לאישור בנוגע למעט) הארצית למועצה הנתונות הסמכויות כל נתונות
  על לשמירה הוועדה של החלטות על בעררים ולהכריע לדון סמכות ,היתר בין .(מחוזית מתאר תכנית
 .(ף"ולחו) החופית הסביבה לשמירת הוועדה ושל (שפ"ולקח) פתוחים ושטחים חקלאית קרקע

 

  הוועדה של סמכויותיה במסגרת  .לאומי לדיור ועדה תוקם מחוז בכל - לאומי לדיור ועדה הקמת  
  בדבר ולהחליט לדון ;לאומי לדיור תכנית אישור בדבר ולהחליט לדון :מוסמכת הוועדה ,לאומי לדיור

 .רישום לצרכי תשריט אישור

 הרכב הוועדה הארצית–  

 ;מנהל מינהל התכנון –ובהעדרו , יושב ראש המועצה הארצית והוא יהיה היושב ראש   (1)

 ;מקרב עובדי משרדו, נציג ראש הממשלה   (2)

 ;מקרב עובדי משרדו, נציג שר המשפטים   (3)

 ;מקרב עובדי משרדו, נציג שר הבינוי והשיכון   (4)

 ;מקרב עובדי משרדו, נציג שר האוצר   (5)

 ;מקרב עובדי משרדו, נציג השר להגנת הסביבה   (6)

 .שני ראשי רשויות שתבחר המועצה הארצית מבין חבריה   (7)

 .שני נציגים מקצועיים שתבחר המועצה הארצית מבין חבריה   (8)
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 :ל"וד
 2011-א"תשע, (הוראת שעה)חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבנייה למגורים 

הרכב הועדה המחוזית לדיור לאומי: 

 

 .ר ועדה מחוזית או נציג שר הפנים"יו1.

 .מתכנן המחוז2.

 .תשתיות לאומיות; תחבורה; הגנת הסביבה; בינוי: נציגי השרים3.

 .ראש הרשות המקומית4.

 .נציג הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה5.

 .נציג ארגונים מקצועיים לתכנון ולבניה6.

 .נציג ראש הממשלה7.



 :ל"וד
 2011-א"תשע, (הוראת שעה)חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבנייה למגורים 

במקום ,אלו בנושאים לדון מוסמכת הוועדה  - הארצית הוועדה סמכויות: 

  פתוחים ושטחים חקלאית קרקע על לשמירה הערר ועדת ,הארצית המועצה

 .החופית הסביבה לשמירת הערר וועדת

 

מקרקעי רשות ,ממשלתי משרד  - ממשלתי לדיור תוכנית להגיש הרשאים 

 ועדה ,שלה התכנון מרחב בתחום תוכנית לגבי – מחוזית ועדה ,ישראל

  לגבי – מקומית רשות ,שלה התכנון מרחב בתחום תוכנית לגבי-  מקומית

 .שיפוטה בתחום תוכניות

לרבות ,ישראל מקרקעי שעיקרה בקרקע שאינה לאומי לדיור בתכנית ,בנוסף 

-מ פחות אך ממנה יותר או 40%-ש בקרקע מיעוטים ביישוב לאומי לדיור בתכנית

  על נוסף ,לוועדה ולהגישה התכנית את להכין רשאים ,ישראל מקרקעי הם 80%

 בהינתן ,ישראל מקרקעי שאינה הקרקע בעלי גם ,(א) קטן בסעיף המנויים הגופים

 של אישורה ובהינתן ,ישראל מקרקעי שאינה הקרקע מבעלי 80% של אישורם

 .ישראל מקרקעי רשות

 

 דין-משרד עורכי', ושותהכהן -רוזנברג', ושותאגמון 



 

לאומי לדיור לתכנית התנגדות להגיש רשאי אדם כל - לאומי דיור לתוכנית התנגדות  

  על הודעה פורסמה שבו מהמועד ימים 60 בתוך לוועדה תוגש ההתנגדות .שהופקדה

  התנגדות להגיש יכול ,התכנית הפקדת על הודעה לו לשלוח שצריך מי ,בנוסף .הפקדתה

 .ההודעה קבלת מיום ימים 60 תוך

 

  רק התכנית לאישור תנאים תקבע הוועדה  - לאומי לדיור תוכנית לאישור תנאים  

  קבלת מיום ימים 60 בתוך להתמלא צפויים שהם או ,לקיימם שניתן סבורה היא אם

  כתנאי שהוגשה התכנית במסמכי שינויים הכנסת על הוועדה הורתה אם .ההחלטה

 .המחויבים בשינויים -"תכנית להפקדת תנאים" -15 סעיף הוראות יחולו ,לאישורה

 

בטלה תהא תכנית לאשר הוועדה החלטת - לאומי לדיור תוכנית לאשר החלטה ביטול  

  מסמכים לוועדה הוגשו לא .1 :הבאים במקרים שנדחתה כתכנית התכנית את ויראו

  בתוך ,התכנית לאישור הוועדה שקבעה התנאים מולאו לא .2 .הקבוע במועד מתוקנים

 .ההחלטה פרסום מיום ימים 60
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למעט) לאומי לדיור תכנית של ביצוע  - לאומי לדיור תוכנית ביצוע לתחילת המועד  

  ביצוע יהיה תכנית של ביצוע .שאושרה מיום וחצי שנתיים בתוך יחל (ובינוי פינוי תכנית

 .התכנית בשטח המתוכננות התשתית עבודות מכלל אחוזים 25 של בפועל

 

 וחצי שנתיים עברו אם – שנקבע במועד לאומי לדיור תוכנית ביצוע אי השלכות 

  מצב על הודעה ימסור המחוז מתכנן ,בביצועה החלו ולא התכנית שאושרה מיום

  של שטחה כלול שלה התכנון מרחב שבתחום המחוזית לוועדה התכנית ביצוע

 לעשות רשאית תהיה המחוזית הוועדה אולם ,יפקע לא אמנם התכנית תוקף .התכנית

 . התכנית את לבטל ;התכנית את להתלות ;התכנית את לשנות  :מאלה אחד

 

המחוזית הוועדה י"ע במועד בוצעה שלא לאומי לדיור תכנית התליית או ביטול-        

  השבחה היטל יוחזר .2 .התכנון לחוק 197 סעיף פי על שהתקבלו פיצויים יוחזרו .1

 פיצויים יוחזרו  .4 .התכנית פי על שנעשתה הפקעה כל תבוטל .3 .התכנית בשל

 .שבוטלה הפקעה ביצוע בשל
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  לדיור תכנית לפי להיתר בקשה על - לאומי לדיור תוכנית לפי להיתר בקשה◦

 .1965 -ה"התשכ והבניה התכנון חוק הוראות יחולו לאומי

 

  תכנית לפי היתר שיינתן כך על לה שהוגש ערר לקבל הערר וועדת החליטה אם  ◦

  לרשות להורות או בעצמה ההיתר את לתת  :רשאית הערר וועדת ,לאומי לדיור

 .שתקבע תקופה בתוך ההיתר את ליתן המקומית הרישוי

 

  ,זה חוק ביצוע על ממונים הפנים ושר הממשלה ראש  - ודיווחן תקנות ביצוע◦

 הפנים ושר הממשלה ראש .לביצועו הנוגע בכל תקנות להתקין רשאים והם

 תחילתו ביום החל ,חודשים לארבעה אחת הסביבה והגנת הפנים לוועדת ידווחו

 .ביישומו ההתקדמות על ,זה חוק של
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 :ל"וד
 2011-א"תשע, (הוראת שעה)חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבנייה למגורים 

הוועדה  ' מתכננים למען זכויות תכנון נ -במקום  44796-05-12( ם-י) מ"עת
 :לדיור לאומי במחוז ירושלים 

   חלק מהעתירות שהוגשו כנגד החלטות של המשיבות שניתנו מכוח חוק
 . הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה במגורים התקבלו באופן חלקי

כדי , מוכשרים ומקצועיים ככל שיהיו, אין די בניסיונם של חברי הוועדה
לבסס את ההחלטות לפיהן ייעוד של דירות לדיור בהישג יד להשכרה  

יפגע בהיתכנות הכלכלית של התכניות לנוכח עלויות הפיתוח הגבוהות 
והיה על הוועדה לקיים בחינה מקצועית ומעמיקה יותר ; הכרוכות בהן

באופן שיהלום את תכליותיו ומטרותיו  , בעניין זה בטרם קבלת החלטותיה
 .  וזאת משבחרו המשיבים לדון בתוכנית במסלול זה, לים"הודשל חוק 

וממילא לא , משלא התקיים הליך של איסוף תשתית רלבנטית להחלטות
-הרי שההחלטות לא נשענו על –נבחנו כל העובדות הרלבנטיות לקבלתן 
-ומתחייבת התערבותו של בית; יסוד תשתית עובדתית ומקצועית כנדרש

 .  המשפט

 על כל  –משהוועדה עצמה מצאה כי נדרשת לה חוות דעת מטעם מומחה
עליה לקבל את החלטתה רק לאחר שחוות דעת כזו תונח  –הכרוך בה 

 .  שהתבקשה" חוות דעת מומחה"ולא להסתפק בתחליף שאינו , לפניה

 דין-משרד עורכי', ושותהכהן -רוזנברג', ושותאגמון 



 :ל"ותמ
 2014–ד"התשע, (הוראת שעה)מועדפים לדיור  במתחמיםחוק לקידום הבנייה 

 

השגת לשם לרבות ,לדיור מועדפים מתחמים לתכנון מיוחדים הסדרים ,שעה כהוראת ,לקבוע בא זה חוק  

  לטווח להשכרה דיור יחידות של היצע יצירת;הדיור יחידות היצע של מהירה הגדלה :אלה מטרות

 .מופחת במחיר ארוך לטווח להשכרה דיור יחידות של היצע יצירת;ארוך

לחוק ההסבר דברי מתוך: 

  קרקע למתחמי ביחס לדיור בניה תכניות של היעיל קידומם את לאפשר נועד המוצע החוק"

  מיוחד תכנוני הליך במסגרת ,לדיור מועדפים כמתחמים הממשלה ידי על שהוכרזו

  של למדינה השבתם את לקדם החוק הצעת מבקשת ,כן כמו .(בניה תכנית -להלן)

  של מהירה השבה .למדינה השבה חובת עליו שחלה מי ידי על המוחזקים מקרקעין

  ההליך במסגרת שיאושרו הבנייה תכניות  של ביצוען את תאיץ המדינה לידי המקרקעין

 .המוצע החוק לפי המיוחד התכנוני

  במחירי המשמעותית העלייה עם הממשלה בהתמודדות נוסף נדבך הוא המוצע החוק

 ."בישראל הנבנות הדיור יחידות להגדלת והצורך הדיור

 
 דין-משרד עורכי', ושותהכהן -רוזנברג', ושותאגמון 
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 ?מהי תכנית מועדפת לדיור, ראשית

  תכנית מועדפת לדיור תכלול הוראות המאפשרות להוציא מכוחה היתר לבנייה או לשימוש בלא

אולם לגבי חלק מתחום התכנית אפשר שתידרש תכנית נוספת , צורך באישורה של תכנית נוספת

וביישוב , יחידות דיור לפחות 750ובלבד שהתכנית כוללת הוראות להקמת , לשם הוצאת היתר בו

אשר לגביהן מתאפשר להוציא היתר לבנייה או לשימוש בלא , יחידות דיור לפחות 500 –מיעוטים 

 .צורך באישורה של תכנית נוספת

יהיו בתחום הקרקע שהיא מקרקעי ישראל  , למעט ביישוב מיעוטים, אושרה תכנית מועדפת לדיור

מסך יחידות הדיור שנקבעו בתכנית האמורה יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך ויחידות דיור  30%

מיחידות הדיור שנקבעו בתכנית יהיו יחידות  15%-כך ש, להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת

מיחידות הדיור יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר   15%-דיור להשכרה לטווח ארוך ו

 .מופחת

השטחים הציבוריים הפתוחים  , תכנית מועדפת לדיור תכלול הוראות להסדרת מבני הציבור

והחניה שיהיו בתחומה והוראות להסדרת הדרכים והתשתיות הנדרשות לשמש בעיקר את יחידות 

 .בתנאים מסוימים, ניתן לכלול בתכנית שטחי מסחר ותעסוקה. הדיור הנכללות בתכנית ובסביבתה

 דין-משרד עורכי', ושותהכהן -רוזנברג', ושותאגמון 
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 :הכרזה על מתחם מועדף לדיור

 הממשלה או ועדת שרים שמינתה לעניין זה רשאיות להכריז בצו על קרקע שעיקרה

ובלבד שלא יוקם  , כעל מתחם מועדף לדיור, מקרקעי ישראל או על קרקע ביישוב מיעוטים

 .  במתחם האמור יישוב חדש

  הכרזה כאמור תינתן לפי המלצת מנהל מינהל התכנון לאחר ששוכנע כי ניתן לתכנן באותה

 .  יחידות דיור לפחות 500 –וביישוב מיעוטים , יחידות דיור לפחות 750קרקע 

 אולם  , מיקומו וגבולותיו, ייקבע גודלו של המתחם המועדף לדיור( א)בהכרזה לפי סעיף קטן

בעת הכנת התכנית תהיה הוועדה רשאית להתאים את הגבולות המדויקים של המתחם  

 .ובלבד שלא יהיה בכך שינוי מהותי בגבולות המתחם, למצב הקרקע ולצרכים התכנוניים

 

 דין-משרד עורכי', ושותהכהן -רוזנברג', ושותאגמון 
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 :מוסד התכנון האמון על יישום החוק

וזה הרכבה , תוקם ועדה ארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור– 

 ;והוא יהיה היושב ראש, מקרב עובדי משרדו, נציג שר הפנים (1)

 ;מקרב עובדי משרדו, נציג ראש הממשלה (2)

 ;מקרב עובדי משרדו, נציג שר האוצר (3)

 ;מקרב עובדי משרדו, נציג שר הביטחון (4)

 ;מקרב עובדי משרדו, נציג שר הבינוי והשיכון (5)

 ;מקרב עובדי משרדו, נציג השר להגנת הסביבה (6)

 ;מקרב עובדי משרדו, נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר (7)

 ;מקרב עובדי משרדו, נציג שר המשפטים (8)

 ;מקרב עובדי משרדו, נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים (9)

 ;שימנה מנהל הרשות מקרב עובדי הרשות, נציג רשות מקרקעי ישראל( 10)

 ;והוא יהיה מתכנן הוועדה –בעל הכשרה מקצועית בענייני תכנון ובנייה שימנה שר הפנים ( 11)

וכן שלושה ראשי רשויות מקומיות  , ראש הרשות המקומית שבתחומה נכלל רוב שטח התכנית הנדונה( 12)
במקומו של ראש רשות מקומית כחבר הוועדה לפי פסקה  ; נוספים שתבחר המועצה הארצית מבין חבריה

 ;שימנה לכך ראש הרשות המקומית, זו יכול לבוא מהנדס הרשות המקומית או עובד אחר שלה

שימנה שר הפנים מתוך רשימת  , נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה( 13)
 .מועמדים שהארגון האמור יגיש לו

 

 דין-משרד עורכי', ושותהכהן -רוזנברג', ושותאגמון 
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  לוועדה למתחמים מועדפים לדיור תהיה ועדת משנה לשמיעת התנגדויות לתכנית מועדפת

ועדת המשנה תהיה בת חמישה חברים מבין חברי הוועדה למתחמים מועדפים  ; לדיור

 :והם, לדיור

 ;והוא יהיה היושב ראש, נציג שר הפנים  (1)

 ;נציג שר המשפטים  (2)

 ;מתכנן הוועדה  (3)

;                                          ראש הרשות המקומית שבתחומה נכלל רוב שטח התכנית הנדונה או מי שבא במקומו  (4)

 .חבר נוסף שתבחר הוועדה למתחמים מועדפים לדיור מבין חבריה( 5)
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 :סמכויות הוועדה

יהיו לוועדה כל הסמכויות והתפקידים של  , בענייני תכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור

והכול למעט לעניין סמכות  , לפי כל דין או תכנית, המועצה הארצית ושל כל מוסד תכנון אחר

 .הקלה או שימוש חורג, למתן היתר

 :על אף האמור

  אלא באישור  , ארצית מיתארלא תאשר הוועדה תכנית מועדפת לדיור בסטייה מתכנית

 .הממשלה או ועדת שרים שמינתה לעניין זה

35א "אולם ככל שנדרש לפי תמ, 35א "לא תאשר הוועדה תכנית בסטייה מהוראות תמ  

תהיה נתונה לוועדה הסמכות למתן  , לתכנית מועדפת לדיור, אישור של מוסד תכנון כלשהו

 .האישור כאמור

  יוקנו לוועדה סמכויות הוועדה לשמירת הסביבה החופית לפי התוספת השנייה לחוק

לפי הצעת שר  , בצו ההכרזה על מתחם מועדף לדיור, ובלבד שהורתה הממשלה, התכנון

  35א "כי לגבי אותו מתחם יהיו נתונות לוועדה גם הסמכויות האמורות בעניין תמ, הפנים

 .ף"הולחואו /ו

 דין-משרד עורכי', ושותהכהן -רוזנברג', ושותאגמון 
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 :הליכי התכנון

אלה רשאים להכין תכנית מועדפת לדיור ולהגישה לוועדה: 

 ;רשות מקרקעי ישראל או מי שקיבל ממנה הרשאה לכך (1)

 ;  משרד הבינוי והשיכון או מי שקיבל ממנו הרשאה לכך (2)

 ;החברה הממשלתית לדיור להשכרה (3)

 .גם משרד הפנים או מי שקיבל ממנו הרשאה לכך –ביישוב מיעוטים (4)

יעביר מגיש התכנית העתק ממנה לכל ועדה מחוזית  , הוגשה תכנית מועדפת לדיור לוועדה

 .כולו או חלקו, ולכל ועדה מקומית שבתחום מרחב התכנון שלהן נכלל שטח התכנית
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לא יאוחר מחמישה ימי עבודה לפני מועד  , מתכנן הוועדה יגיש לחברי הוועדה
 :חוות דעת תכנונית בכתב הסוקרת את כל אלה, הדיון בתכנית

 ;הוראותיה והתאמתה להוראות חוק זה, עיקרי התכנית( 1)

 ;עיקרי השינויים המוצעים בה בהתייחס למצב התכנוני הקיים (2)

 ;ארציות ומחוזיות מיתארמידת התאמתה של התכנית לתכניות  (3)

השפעותיה של התכנית המוצעת על ההיבטים התכנוניים השונים הנוגעים  (4)
 ;לתכנית ולסביבתה

, לתשתיות, לשטחים ציבוריים פתוחים, השטחים המיועדים למבני ציבור (5)
וקיומם בתחומה של  , לתחבורה ולחניה הנדרשים לצורך התכנית המוצעת

התכנית ובסביבתה הקרובה באופן ובהיקף הנותנים פתרון לצרכים הנובעים 
 ;מהתכנית

 –לעניין תכנית מועדפת לדיור החלה על אתר המיועד לשימור בתכנית אחרת  (6)
 ;השפעת התכנית על אתר כאמור

נוף  , לרבות ערכי טבע, עיקרי ההיבטים הסביבתיים הנוגעים לתכנית ולסביבתה (7)
 ;ומורשת

לרבות התייחסות לחוות הדעת של היועצים המקצועיים , המלצותיו לגבי התכנית (8)
 .של הוועדה
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ימי עבודה מיום משלוח ההודעה על  45בתוך , הוועדה תקיים דיון בתכנית מועדפת לדיור
לדחותה או להתנות תנאים  , בתום הדיון תחליט הוועדה להפקיד את התכנית; קליטתה

 .להפקדתה

יתקן מגיש , כתנאי להפקדתה, הורתה הוועדה על הכנסת שינויים במסמכי התכנית שהוגשה
,  התכנית את מסמכי התכנית ויגישה למתכנן הוועדה כשהיא מתוקנת בהתאם להחלטת הוועדה

קבע מתכנן הוועדה שהמסמכים  ; בצירוף דוח המפרט את כל השינויים שנערכו במסמכי התכנית
יודיע על כך למגיש התכנית ויצרף את נוסח ההודעה על הפקדת  , תוקנו בהתאם להחלטת הוועדה

 .התכנית שיש לפרסם

 הודעה על הפקדת תכנית מועדפת לדיור תפורסם בתוך עשרה ימים מיום שקיבל מגיש התכנית
 .את הודעת מתכנן הוועדה כאמור

לכל אחד  , בתוך התקופה האמורה, הוועדה תשלח הודעה על הפקדת תכנית מועדפת לדיור
 :מאלה

לוועדות המקומיות ולמהנדסי הוועדות המקומיות שבתחום מרחב התכנון שלהן נכלל שטח   (1)
 ;ולמנהלים הכלליים או למזכירים של הרשויות המקומיות שבתחומן נכלל שטח התכנית, התכנית

 ;  לוועדות המקומיות ולמהנדסי הוועדות המקומיות שמרחב התכנון שלהן גובל בשטח התכנית (2)

ואם שטח התכנית גובל בתחום מחוז , למתכנן המחוז שבתחומו חלה התכנית, לוועדה המחוזית (3)
מתכנן המחוז יעביר את ההודעה כאמור לחברי הוועדה ; גם למתכנן המחוז הגובל –אחר 

  .המחוזית

  ;למנהלים הכלליים של משרדי הממשלה (4)

 ;לחוק התכנון 91לגופים המנויים בסעיף  (5)

 .לחוק התכנון ( א()9)ב119לתאגידים המנויים בסעיף  (6)
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התנגדות לתכנית: 

 .כל אדם רשאי להגיש התנגדות לתכנית מועדפת לדיור שהופקדה (א)

 .ימים מהמועד שבו פורסמה הודעה על הפקדת התכנית 60התנגדות תוגש לוועדה בתוך  (ב)

יושב ראש הוועדה ימנה חוקר לשמיעת ההתנגדויות שיוגשו לתכנית מועדפת לדיור. 

 30החוקר ישמע את ההתנגדויות ויגיש לוועדת המשנה להתנגדויות את המלצותיו בתוך  

מתכנן הוועדה רשאי להגיש את  ; ימי עבודה מתום המועד האחרון להגשת התנגדויות

עמדתו בקשר להמלצות החוקר עד למועד הדיון בוועדת המשנה להתנגדויות בהמלצות  

 .אלה

ימי   30בתוך , תחליט ועדת המשנה, הוגשו לוועדת המשנה להתנגדויות המלצות החוקר

 .כולן או חלקן, לקבל או לדחות את ההתנגדויות, עבודה ממועד הגשת המלצות החוקר

בתוך שבעה ימי עבודה מיום החלטת ועדת המשנה להתנגדויות כאמור בסעיף הקודם  ,

עם או בלי שינויים או  , תחליט הוועדה למתחמים מועדפים לדיור לאשר את התכנית

 .או לדחותה, בתנאים שתקבע
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 :ורישוי, מועדי ביצועה, פרסום הודעה על אישור תכנית מועדפת לדיור

  החליטה הוועדה לאשר תכנית מועדפת לדיור וקבע מתכנן הוועדה כי מולאו התנאים

יודיע למגיש התכנית על אישור התכנית ויצרף את  , אם נקבעו כאלה, שנקבעו לאישורה

 .  נוסח ההודעה על האישור שיש לפרסם לפי חוק זה

בעיתון, על חשבונו, הודעה על אישור תכנית מועדפת לדיור תפורסם על ידי מגיש התכנית  ,

 .בתוך עשרה ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על ידי מתכנן הוועדה

ביום פרסום הודעה על אישורה בעיתון או  , לעניין כל דין, תחילתה של תכנית מועדפת לדיור

 .לפי המאוחר, באתר האינטרנט של משרד הפנים

לעניין סעיף זה יראו  ; ביצועה של תכנית מועדפת לדיור יחל בתוך ארבע שנים מיום אישורה

מכלל עבודות התשתית המתוכננות בשטח התכנית כתחילת ביצועה   25%ביצוע בפועל של 

שר הפנים ושר הבינוי והשיכון רשאים לקבוע כללים בדבר אופן החישוב של  ; של תכנית

 .שיעור עבודות התשתית כאמור

  הוגשה לוועדה למתחמים מועדפים לדיור בקשה לאחר שהוועדה המקומית או רשות הרישוי

,  תהיה הוועדה מוסמכת לתת את ההיתר בעצמה, המקומית לא נתנו את ההיתר במועדו

ולעניין זה יהיו נתונות ליושב ראש הוועדה ולמתכנן הוועדה כל הסמכויות הנתונות לרשות  

 .הרישוי המקומית לפי חוק התכנון
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 לחוק התכנון והבנייה 101תיקון 
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 (ב"התולחוק  188סעיף )הודעות שר הפנים על הוספת מטרה ציבורית לצורך הפקעה 

 
 :מטרת ההפקעה

188. (א)   המקומית להפקיע על פי חוק זה מקרקעין שנועדו בתכנית   לועדהמותר

 .לצרכי ציבור

שטחי נופש או , גנים, דרכים: כל אחד מאלה –בסעיף זה , "צרכי ציבור"  (ב)          

תחנות  , מזחים, נמלים, שדות תעופה, שטחי חניה, עתיקות, שמורות טבע, ספורט

,  מבנים לצרכי חינוך, בתי קברות, בתי מטבחיים, שווקים, תחנות אוטובוסים, רכבת

,  ציבוריםמקלטים ומחסים , מרפאות, בתי חולים, מוסדות קהילתיים, דת ותרבות

מיתקנים להספקת  , מזבלות, ביוב מיתקני, תחנות משטרה ותחנות שירות לכיבוי אש

 .וכל מטרה ציבורית אחרת שאישר שר הפנים לעניין סעיף זהמים 
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 (ב"התולחוק  188סעיף )הודעות שר הפנים על הוספת מטרה ציבורית לצורך הפקעה 

מטרות ציבוריות שאישר אותן שר הפנים נכון להיום: 

 

 .(1978)מחסן חירום של רשות מקומית 1)

 (.1979)תחנות מוניות 2)

מוסדות הכוללים יחידות סיעודיות לקשישים ומעונות דיור מוגן לקשישים , בתי אבות3)
(1982.) 

 (.1983)תחנות משטרה ותחנות שירות לכיבוי אש 4)

 (.1991)שכונות מגורים לצורך קליטת עלייה 5)

 (.1992)מתקני תקשורת של בזק 6)

 (.1996)בתי משפט ומשרדים ראשיים של רשויות מקומיות 7)

 (.2003)מגרשים לקיום השתלמות מעשית בנהיגה 8)

 (.2004)מעונות לסטודנטים 9)

 (.2004)מעון למגורי אנשים עם מוגבלות 10)

 (.2004)מתקנים לתחזוקה ותפעול של רכבת קלה 11)

 (.2012)מתקני טיפול בפסולת 12)

 (.2014)דיור בהישג יד להשכרה 13)
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 (ב"התולחוק  188סעיף )הודעות שר הפנים על הוספת מטרה ציבורית לצורך הפקעה 

 

 דיור בהישג יד להשכרה– 

 :בהתקיים התנאים הבאים

 .כל יחידות הדיור בבניין יהיו בייעוד של דיור בהישג יד להשכרה1.

 בהתאם , יחידות הדיור יושכרו רק לזוכה בהגרלה שתערוך הרשות המקומית2.

 .  ובלבד שהזוכה אינו בעלים של דירה, לקריטריונים שתקבע רשות מקרקעי ישראל3.

 .מיחידות הדיור לבני המקום 15%הרשות המקומית רשאית לשריין 4.

יחידות הדיור יושכרו על פי הסכם שייחתם בין הזוכה לרשות המקומית לתקופה           5.

 .של שנה אחת לפחות

מדמי השכירות הממוצעים באותה עת          20%-דמי השכירות יהיו בשיעור שיפחת ב6.

 .בין משכיר מרצון לשוכר מרצון

 .  האחריות על ההפעלה והניהול תוטל על הרשות המקומית7.

 .תעלה על שש שנים ששלאהשכירות לתקופה מצטברת 8.
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