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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 117(, התשע"ז-2017

1,בהגדרה1עתיקוןסעיף1 בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-11965)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף
"תשתיותלאומיות",במקום"נמלתעופה"יבוא"שדהתעופה"ע

בסעיף2לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ד(יבוא:2עתיקוןסעיף2

תקופתכהונתושלחברהמועצההארציתתהיהחמששנים,ואולםחברהמועצה ")ד(
שתקופתכהונתותמהיוסיףלכהןעדלמינויחבראחרבמקומואועדלמינויומחדש

לפיסעיףקטן)ה(ע"

בסעיף6אלחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ג(יבוא:3עתיקוןסעיף6א

תקופתכהונתושלחברהוועדהלתשתיותתהיהחמששנים,ואולםחברהוועדה ")ג(
שתקופתכהונתותמהיוסיףלכהןעדלמינויחבראחרבמקומואועדלמינויומחדש

לפיסעיףקטן)ד(ע"

בסעיף9לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)א(יבוא:עעתיקוןסעיף9

תקופתכהונתושלחברהוועדההמחוזיתתהיהחמששנים,ואולםחברהוועדה ")א(
שתקופתכהונתותמהיוסיףלכהןעדלמינויחבראחרבמקומואועדלמינויומחדש

לפיסעיףקטן)א1(ע

הוועדהלתקופותכהונה חברהוועדההמחוזיתיכוללשובולהתמנותלחבר )א1(
נוספותע"

לאומיות" "תשתיות הגדרת את לתקן מוצע  סעיפים 
בסעיף1לחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965  1 ו־9
"תשתית" ההגדרה ואת החוק(, - )להלן 
במונח השימוש שבמקום כך לחוק, 61א)ב2()3( בסעיף
"נמלתעופה"ייעשהשימושבמונח"שדהתעופה"עמטרת
התיקוןליצוראחידותבחוקעצמוהעושהשימושבמונח
9ע)3(, )למשלבסעיפים "שדהתעופה"בסעיפיםאחרים
63)ה(ו–188)ב((עבנוסף,זהוהמינוחהמקובלהןלפיחוק
הטיס,התשע"א-2011,המסדיראתנושאהתעופהבישראל,
והןבתמ"א15-תכניתהמיתארהארציתלתפרושתשדות
התעופהעהמונח"שדהתעופה"מתייחסלשדותהתעופה
שדות והן פנים–ארציים תעופה שדות )הן הסוגים מכל

תעופהבין־לאומיים(ע

יצויןכיהתיקוןהמוצעבאלשםהבהרהואינומשנה
אתהמציאותהקיימתע

סעיף2לחוקקובעהוראותלענייןהמועצה  סעיפים
הארציתעסעיףקטן)ד(שבוקובעלאמור: 2, 3, 4 ו־13

תהא הארצית המועצה של כהונתה תקופת ")ד(
חמששניםע"

בהתאםלקבועהיוםבסעיף2לחוק,תקופתכהונתה
שניםע שלהמועצההארציתלתכנוןולבנייההיאחמש
לעת,כפועל המועצהמשתנהמעת הרכבחברי בפועל

השונים ובגופים הממשלה במשרדי אילוצים של יוצא
הממניםלמועצהאתנציגיהםעבשלהוראותסעיף2האמור,
הקובעותמועדאחידלחידושהמינוייםשלכללהחברים
במועצה,אחתלחמששנים,נדרשלעתיםמינוימחדששל
חברהמועצהשהוסמךלתפקידוזמןקצרלפניתוםתקופת

הכהונהשלהמועצהע

החוק,לבטל להצעת 2 מוצע,בסעיף האמור, לאור
אתההוראהבדברתקופתכהונתהשלהמועצההארצית,
ולקבועכיתקופתהכהונהשלכלחברמועצהתהיהחמש

שניםממועדמינויוע

בדומהלמועצההארצית,גםלגביהוועדההמחוזית
והוועדה המחוזית( הוועדה - )להלן ולבנייה לתכנון
בסעיף החופית,ההסדרהקייםהיום, לשמירתהסביבה
3)ב(לתוספתהשנייהלחוק,קובעכי 9)א(לחוקובסעיף

תקופתכהונתןתהיהלחמששניםע

וזהנוסחםשלהסעיפיםהקטניםהאמורים:

חמש תהיה מחוזית ועדה של כהונתה תקופת  )א( "9ע
שנים;אךאםלאנכנסהלתפקידהועדהמחוזיתחדשה
תמשיךהועדההקודמתששהחדשיםנוספיםבכהונתה,
ובתוםהתקופהשלששהחדשיםתתחילהועדההמחוזית

החדשהלפעולבכלמספרשלחבריםשנתמנועדאזע"

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ז,עמ'ע88ע 1
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במקוםסעיף12גלחוקהעיקרייבוא:5עהחלפתסעיף12ג

"הקמתועדותערר
נוספות

שרהאוצררשאילהורותבצועלהקמתועדותעררנוספות12גע
במחוזמסויםשיקבעע"

בסעיף12הלחוקהעיקרי,סעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(-בטליםע6עתיקוןסעיף12ה

אחריסעיף12זלחוקהעיקרייבוא:7עהוספתסעיף12ז1

"הקמתועדותערר
נוספות

שרהאוצררשאילהורותבצועלהקמתועדותעררנוספות12ז1ע
לפיצוייםולהיטלהשבחה,במחוזמסויםשיקבעע"

בסעיף19לחוקהעיקרי-8עתיקוןסעיף19

בסעיףקטן)א(,בפסקה)2(,במקום"שבעהחבריםשימנה"יבוא"שבעהחברים, )1(
ובמרחבתכנוןמקומישבומספרהרשויותהמרחביותעולהעלחמש-מספרחברים
חברים,שימנה",במקום"לייצוגשלכל בתוספתשני המרחביות הרשויות כמספר
הרשויותהמרחביותולמספר"יבוא"למספר"ובמקום"ובלבדשלא"יבוא"ובלבדשלכל

רשותמרחביתיהיהנציגאחדלפחות,שלא";

החלפתסעיף12גבמקוםסעיף12גלחוקהעיקרייבוא:5ע

"הקמתועדותערר
נוספות

שרהאוצררשאילהורותבצועלהקמתועדותעררנוספות12גע
במחוזמסויםשיקבעע"

תיקוןסעיף12הבסעיף12הלחוקהעיקרי,סעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(-בטליםע6ע

הוספתסעיף12ז1אחריסעיף12זלחוקהעיקרייבוא:7ע

"הקמתועדותערר
נוספות

שרהאוצררשאילהורותבצועלהקמתועדותעררנוספות12ז1ע
לפיצוייםולהיטלהשבחה,במחוזמסויםשיקבעע"

תיקוןסעיף19בסעיף19לחוקהעיקרי-8ע

בסעיףקטן)א(,בפסקה)2(,במקום"שבעהחבריםשימנה"יבוא"שבעהחברים, )1(
ובמרחבתכנוןמקומישבומספרהרשויותהמרחביותעולהעלחמש-מספרחברים
שניחברים,שימנה",במקום"לייצוגשלכל בתוספת המרחביות הרשויות כמספר
הרשויותהמרחביותולמספר"יבוא"למספר"ובמקום"ובלבדשלא"יבוא"ובלבדשלכל

רשותמרחביתיהיהנציגאחדלפחות,שלא";

"התוספת השנייה

עעעע

3ע

)ב(תקופתכהונתהשלהועדהתהיה5שניםע"

באופןדומהלתיקוןהמוצעלסעיף2ומאותםהטעמים,
מוצע,בסעיפיםעו־13להצעתהחוק,לשנותהסדריםאלה,
ולקבועכיתקופתכהונתושלחברהוועדההמחוזיתוחבר

הוועדהלשמירתהסביבההחופיתתהיהחמששניםע

כמוכןמוצעלהבהירלגביחברהוועדההמחוזיתכי
הואיוכללשובולהתמנותלתקופותכהונהנוספות,בדומה
לאפשרותהקיימתלחברהמועצההארציתולחברהוועדה

לשמירתהסביבההחופיתע

המינויים לקבועכי אלה,מוצע לתיקונים בהמשך
אם המינוי, שניםממועד חמש בתום יפקעו לא כאמור
טרםמונהחבראחראוחודשהמינויעלשםהבהירותמוצע
לקבועהוראהדומהגםלגביהכהונהשלחברהוועדה
לתשתיות)ר'סעיף3להצעתהחוק(אשרלגביהנקבעכבר
היוםכיתקופתהכהונהתחושבלגביכלחברבנפרדולא

לגביהוועדהבכללותהע

כלהלן: קובע היום בנוסחו לחוק 12ג סעיף  סעיפים
5, 6 ו–7

"הקמת ועדות ערר נוספות

הועדות עם התייעצות לאחר האוצר, שר )א( 12גע
המקומיותהנוגעותבדבר,רשאילהקיםועדותעררנוספות
לפיסימןזה,למרחבתכנוןמקומיאחדאויותר,שבמחוז

מסוים,אםנוכחכיישצורךלעשותכןע

)ב(הודעהעלהקמתועדתהערר,הרכבה,ותחום
סמכותה,תפורסםברשומותוהעתקהיישלחליושבראש
יושב הערר; ועדת הוקמה שבתחומה המחוזית הועדה
לועדות מההודעה העתק ישלח המחוזית הועדה ראש

את ימסרו המקומיות והועדות שבמחוז, המקומיות
ההודעהלכלדורשע"

כדילייעלאתתפקודועדותהעררולאפשרקידום
הליכירישויבלוחותזמניםמהירים,מוצע,בסעיף5להצעת
החוק,להחליףאתהוראותסעיף12גלחוקולקבועהליך
יעילוגמישיותרלהקמתועדותעררנוספותבמחוזמסויםע

להצעת 6 בסעיף מוצע, האמור, לתיקון בהמשך
12ה סעיף של ו–)ג( )ב( קטנים סעיפים את לבטל החוק,

לחוקהקובעיםכלהלן:

הוקמהבמחוזיותרמועדתערראחת,רשאישר ")ב(
הפנים,בהסכמתשרהאוצר,לקבועאתשיעורהשתתפותן
שלהרשויותהמקומיותבהוצאותיהןשלהועדותהנוספות

שהוקמו,בהתחשבבאגרותהעררשיגבובאותומחוזע

קבעשרהפניםאתסכוםשיעורהשתתפותה )ג(
שלרשותמקומיתלפיסעיףקטן)ב(,יהיהסכוםזהחוב
המגיעממנהלאוצרהמדינה,מיוםשהומצאהלההודעה
עלכךמשרהפנים;מותרלאוצרהמדינהלנכותחובכאמור
מתוךהסכומיםהמגיעיםמאוצרהמדינהלרשותהמקומית
עלפידיןאוהסכם,אובדרךאחרת,עלפידרישתשר
הפנים,וזאתעלאףכלמשכון,שעבוד,עיקולאואיסור
את ורואים האמור, הסכום על המוטלים אחר, העברה

התשלוםלועדתהעררכתשלוםלרשותהמקומיתע"

סעיפיםקטניםאלהמתייתריםלאורהתיקוןהמוצע
לסעיף12גשכןתקציבועדותהעררהנוספותככלשיוקמו,

ייכללבתקציבמינהלהתכנון)ראוסעיף12ה)א(לחוק(ע

המנויים מהטעמים מוצע, החוק להצעת 7 בסעיף
לעיל,לקבועהוראהדומהלענייןמינויועדותעררנוספות

לפיצוייםולהיטלהשבחהע

סעיף19)א()2(לחוקקובע,כיבוועדהמקומית  סעיף 8
שמרחבהתכנוןשלהכולליותרמרשותמקומית 
אחת)להלן-רשויותמרחביות(,ימנהשרהפניםשבעה
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בסעיףקטן)א1(,אחריפסקה)2(יבוא: )2(

הוראותפסקאות)1(ו–)2(יחולוגםעלמרחבתכנוןמקומישבתחומושתי )3("
רשויותמרחביותבלבד,בהתקייםשנייםאלה:

זו- המרחביתשבהמספרהתושביםגדוליותר)בפסקה ברשות )א(
הרשותהגדולה(,מספרהתושביםהואפישלושהלפחותממספרהתושבים

ברשותהמרחביתהאחרת;

מספרהתושביםברשותהגדולההואעשריםאלףאויותרע" )ב(

בסעיף61א)ב2()3(לחוקהעיקרי,בהגדרה"תשתית",במקום"נמלתעופה"יבוא"שדה9עתיקוןסעיף61א
תעופה"ע

הוספתסעיף
119א1

אחריסעיף119אלחוקהעיקרייבוא:10ע

"העברתהדיון
למוסדתכנוןאחר

החלמוסדתכנוןלדוןבתכנית,ובטרםהשליםאתהדיון119א1ע
בהעברההסמכותלגביאותהתכנית,לפיהוראותחוקזה,
למוסדתכנוןאחר,יעבירמוסדהתכנוןאתהדיוןלמוסד
התכנוןהאחר,ואולםאםהחליטעלהפקדתהתכניתלפני
לו נתונה תהיה האחר, התכנון למוסד הסמכות שעברה

הסמכותלהמשיךולדוןבתכניתע"

חבריםמתוךרשימתאנשיםשהמליצועליהםהרשויות
המרחביות)זאתנוסףעליושבראשהוועדה,שימנהשר
האוצר(עהסעיףקובעעודכישניחבריםלפחותמביןשבעת
הרשויות של המועצות חברי יהיו לא כאמור החברים

המקומיותהחברותבמרחבהתכנוןהמקומיע

כדילאפשראתהייצוגשלנבחריהציבור,במצבשבו
מרחבהתכנוןכולליותרמחמשרשויות,מוצעלקבועכי
השווה מספר בוועדהכאמוריעמודעל החברים הרכב
למספרהרשויותבתוספתשלשניחבריםנוספיםעמצבזה
יאפשרייצוגשלכלהרשויותבוועדהבאמצעותנבחרי
הציבור,ובנוסףיהיובוועדהעודשניחבריםשאינםחברי

המועצהברשויותכאמורע

תכנון במרחב כי קובע לחוק 19)א1( סעיף בנוסף,
מקומישבוכלולותיותרמרשותמקומיתאחת,אךלפחות
באחתמהרשויותכאמורמספרהתושביםהוא35,000או
יותר,לאיחולוהוראותסעיף19)א(לחוק,והרכבהוועדה
17חבריםעבמקרהכזהשרהפניםיקבע המקומיתיהיה
אתמספרהנציגיםשלכלרשותמרחביתבוועדהבהתאם
זוגם 19)א1(האמורעמוצעלהחילהוראה לקבועבסעיף
שתי המקומי התכנון במרחב כלולות שבהם במקרים
רשויותמקומיותבלבד,ומספרהתושביםברשותהגדולה
מביןהשתייםהואפישלושהלפחותממספרהתושבים
הוא הגדולה התושביםברשות ומספר השנייה, ברשות
20,000לפחותעזאתמכיווןשבמצביםאלה,נכוןלתתייצוג

משמעותילרשותהגדולה,בדומהלהסדרהקייםלעניין
רשותשמספרהתושביםבההוא35,000אויותרע

מוצעלקבועהוראהלענייןמוסדתכנוןשהחל  סעיף 10
את השלים ובטרם שבסמכותו בתכנית לדון 
הדיוןבהעברההסמכותלגביהתכניתלמוסדתכנוןאחר,
מוסד מיהו לשאלה בנוגע אי–בהירות למנוע כדי וזאת
מסוג במצבים בתכנית ולדון להמשיך המוסמך התכנון
לדון החלה מחוזית ועדה שבו במקרה לדוגמה כך זהע
בתכניתשבסמכותהובטרםהשלימהאתהדיוןבהאושרה
תכניתכוללניתבתחוםהתכניתעבמצבזה,ככלשהוועדה
המקומיתהיאועדהמקומיתעצמאית)כמשמעותהבסעיף
31אלחוק(וככלשהתכניתשהוועדההמחוזיתהחלהלדון
תהיה הכוללנית, התכנית את סותרת אינה כאמור בה
הסמכותלגביהנתונה,ככלל,לוועדההמקומיתהעצמאית,

בהתאםלקבועבסעיף62א)ג(ו–)ד(לחוקע

עלפיההסדרהמוצע,ככלשלאנקבעוהוראותאחרות
בחוק,המועדהקובעלענייןהסמכותיהיהמועדההחלטה
שהחללדון ככלשמוסדהתכנון התכנית- הפקדת על
בתכניתטרםהחליטעלהפקדתהתכנית,תועברהתכנית
למוסדהתכנוןהמוסמך,אךאםמוסדהתכנוןכברהחליט
החלטה וקיבל בתכנית דן )כלומר התכנית את להפקיד
מהותיתלגביה(,הסמכותלגביאותהתכניתתמשיךותהיה

למוסדהתכנוןשהחליטלהפקידהע
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בסעיף9ע1)א(לחוקהעיקרי,בפסקה)ע(,בסופהיבוא"הוראותפסקהזולאיחולולגבי11עתיקוןסעיף9ע1
תכניתמיתארארציתאותכניתמיתארמחוזיתשניתןלהוציאמכוחההיתראולבצע
עבודותבלאצורךבאישורהשלתכניתנוספתטרםמתןההיתראוביצועהעבודה,

אםמתקייםאחדמאלה:

של אישור טעונים אינם החורג השימוש או ההקלה כי בתכנית נקבע )א(
המועצההארצית;

המועצההארציתהחליטהכיההקלהאוהשימושהחורגאינםטעוניםאת )ב(
אישורהע"

בסעיף158כאלחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:12עתיקוןסעיף158כא

עלאףהוראותסעיףזה,רשאישרהאוצרלקבועכיבמכוןבקרהמסוגשיקבעלא ")ד(
תידרשהעסקתבקרמורשהלענייןגורםמאשרמהגורמיםהמנוייםלפיסעיףזה,כפי
שיקבע;תקנותלפיסעיףקטןזהייקבעולאחרהתייעצותעםהשרהממונהעלאותו

גורםמאשרע"

תיקוןהתוספת
השנייה

בתוספתהשנייהלחוקהעיקרי,בסעיף3,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא:13ע

תקופתכהונתושלחברהוועדהתהיהחמששנים,ואולםחברהוועדהשתקופת ")ב(
כהונתותמהיוסיףלכהןעדלמינויחבראחרבמקומואועדלמינויומחדשלפיסעיף

קטן)ג(ע"

בסעיף9ע1)א(לחוקהעיקרי,בפסקה)ע(,בסופהיבוא"הוראותפסקהזולאיחולולגבי11ע
תכניתמיתארארציתאותכניתמיתארמחוזיתשניתןלהוציאמכוחההיתראולבצע
עבודותבלאצורךבאישורהשלתכניתנוספתטרםמתןההיתראוביצועהעבודה,

אםמתקייםאחדמאלה:

תיקוןסעיף9ע1

של אישור טעונים אינם החורג השימוש או ההקלה כי בתכנית נקבע )א(
המועצההארצית;

המועצההארציתהחליטהכיההקלהאוהשימושהחורגאינםטעוניםאת )ב(
אישורהע"

תיקוןסעיף158כאבסעיף158כאלחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:12ע

עלאףהוראותסעיףזה,רשאישרהאוצרלקבועכיבמכוןבקרהמסוגשיקבעלא ")ד(
תידרשהעסקתבקרמורשהלענייןגורםמאשרמהגורמיםהמנוייםלפיסעיףזה,כפי
שיקבע;תקנותלפיסעיףקטןזהייקבעולאחרהתייעצותעםהשרהממונהעלאותו

גורםמאשרע"

תיקוןהתוספתבתוספתהשנייהלחוקהעיקרי,בסעיף3,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא:13ע
השנייה

תקופתכהונתושלחברהוועדהתהיהחמששנים,ואולםחברהוועדהשתקופת ")ב(
כהונתותמהיוסיףלכהןעדלמינויחבראחרבמקומואועדלמינויומחדשלפיסעיף

קטן)ג(ע"

כי שבו )ע( בפסקה קובע לחוק 9ע1)א( סעיף  סעיף 11
בהקלהאובשימושחורגמתכניתמיתארארצית 
אומתכניתמיתארמחוזית,נדרש,נוסףעלההליךהרגיל

הקבועבסעיףהאמור,גםאישורהמועצההארציתע

כדילאפשראתקידוםהליכיהרישויבלוחותזמנים
שלגבי כך האמורה )ע( פסקה את לתקן מוצע מהירים
שניתן מחוזית מיתאר תכנית או ארצית מיתאר תכנית
להוציאמכוחןהיתראולבצעעבודהבלאצורךבאישורה
עבודה, ביצוע או ההיתר מתן טרם נוספת תכנית של
שיבוקש ככל כי התכנית, בהוראות לקבוע ניתן יהיה
שימושחורגאומתןהקלהממנה,לאיהיהצורךבאישור

המועצההארציתע

בנוסף,ככלשלאנקבעההוראהכאמורבתכניתמסוג
זה,תהיהרשאיתהמועצההארציתלקבלהחלטהכיהקלה

אושימושחורגממנהלאתהיהטעונהאתאישורהע

יובהרכיקביעהאוהחלטהכאמוריכולשיהיוביחס
היא כי ומובן ממנו, לחלק או התכנית של שטחה לכל
יכולהלכלולאתהתנאיםשבהםלאיהיהצורךבאישור

המועצההארציתע

)א(שבו, קטן קובע,בסעיף 158כאלחוק סעיף  סעיף 12
כימכוןבקרהיעסיקבקרמורשהלענייןארבעה 
)שר האמור הקטן בסעיף שנקבעו כפי גורמיםמאשרים

הבריאותאועובדמעובדימשרדו;השרלהגנתהסביבה
אועובדמעובדימשרדו;הרשותהארציתלכבאותוהצלה
אוממלאתפקידבה;הרשותהמוסמכתכמשמעותהבחוק
)ב(של ההתגוננותהאזרחית,התשי"א-1951(עסעיףקטן
הסעיףהאמורמסמיךאתשרהאוצרלקבועבתקנותכי
תידרשהעסקתבקרמורשהלענייןגורמיםמאשריםנוספיםע
לפיסעיף158כגלבקרמורשהיהיונתונותהסמכויותשל
גורםמאשרלפיהחיקוקשלגביוהואמורשה,למתןאישור,
לתיאוםאולהתייעצותבענייןבקשהלהיתרועבודהלפי

היתרלפיהחוקע

הבקרה, מכוני בהפעלת הכרוכה המורכבות בשל
לעניין רק ויפעלו יוסמכו מסוימים בקרה שמכוני יכול
סוגיבקשותמסוימים)ראולמשללענייןזהאתהוראות
סעיף158טז)ב(לחוק(עבהמשךלכךובשיםלב,ביןהשאר,
לסוגיעבודותמסוימות,אשרלגביהןהסמכויותשלחלק
לשר לאפשר מוצע מצומצמת, המאשרים מהגורמים
הם כי מסוים, מסוג בקרה מכוני לעניין לקבוע האוצר
אינםנדרשיםלהעסיקבקרמורשהלגביגורםמאשראחד
אויותרמהגורמיםהמנוייםבסעיף,וזאתלאחרשהתייעץ

עםהשרהממונהעלאותוגורםמאשרע

יובהרכיככלשלאימונהבקרמורשהלענייןגורם
מאשר,ייוותרוהסמכויותבידיהגורםהמאשרע
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תיקוןחוקהתכנון
והבנייה)תיקון

מס'101(

בחוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'101(,התשע"ד-ע2201,בסעיף81)ז(,במקום"שנתיים"ע1ע
יבוא"ארבעשנים"ע

)תיקון והבנייה התכנון לחוק ו–)ז( 81)ו( סעיף  סעיף 14
,)101 101(,התשע"ד-ע201()להלן-תיקון מס' 
קובעהוראותתחילהבנוגעלהוראותהחוקשעניינןרישוי
ובכללזהלענייןההוראותהנוגעותלמכוניהבקרהעעלפי
הסעיףהאמוריוםהתחילהלענייןהוראותאלהיהיהביום
כ'בטבתהתשע"ו)1בינואר2016()להלן-יוםהתחילה
המאוחר(,תוךמתןאפשרותלשרהאוצרלדחותבצואת
יוםהתחילההמאוחראולהחילובאופןמדורג,לפרקזמן
שלאיעלהעלשנתייםמיוםהתחילההמאוחרעדחייהלפי
השאר,בשיקולים בהתחשב,בין האמורתיעשה הסעיף
המקומיות הוועדות מוכנות שעיקרם, בסעיף, המנויים
ורשויותהרישוי,ומוכנותמכוניהבקרהלספקשירותים

לכללמבקשיההיתריםבמרחביהתכנוןהשוניםע

עלפיהסעיףהאמורנכנסולתוקףמרביתההוראות
שעניינןרישוי,כפישנקבעובתיקון101לחוק,למעטכמה

הוראותשעיקרןהחובהלבקרתתכןובקרתביצועבמכוני
בקרהואישורלתחילתעבודותעלגביהוראותאלהנדחה
)1בינואר יוםהתחילהבצועדיוםי"דבטבתהתשע"ח
)ר'צוהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'101()דחייתיום )2018
התחילההמאוחרשלהחוק)מס2((,התשע"ז-2017)ק"ת

7823עמ'1183((ע

הבקרה, מכוני בהפעלת הכרוכה המורכבות בשל
והצורךלהחילאתפעילותהמכוניםבאופןמדורג,בשיםלב
למוכנותמכוניהבקרהלתתשירותבהתאםלהוראותהחוק
כאמור,ובשיםלבלפעולותשבוצעוולפעולותשעודנדרש
לבצעלשםכך,מוצעלתקןאתסעיף81)ז(לתיקון101,באופן
שיאפשרלשרהאוצרלדחותבצואתיוםהתחילההמאוחר
אולהחילובאופןמדורגכאמורבסעיףזה,לתקופהשל

שנתייםנוספותע
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