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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

 הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מם׳ 70) (רישוי באמצעות מורשה להיתר),
 התשם״ה~2005*

 הוספת פרק ה׳ג 1. אחרי פרק ה׳2 בחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965וו יבוא:

 ״פרק היב: רישוי באמצעות מורשה להיתר

 סימן אי: תחולה ומידע נדרש להיתר
 הגדרות58ויג. בפרק זה —

 ״חוק ההתגוננות האזרחית״ - חוק ההתגוננות האזרחית, התשי׳׳א-ו95ו2;
;  ״חוק שירותי הכבאות״ - חוק שירותי הכבאות, התשי״ט—959 וג

 ״מבנה פשוט״ - כמשמעותו בסעיף 58 ו ז:
 ״מורשה להיתר״ - כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים;

 בקשות 58ויד.(א) מורשה להיתר רשאי להגיש בקשה לפי פרק זה, להיתרים לעבודות
1 ולשימושים הטעונים היתר לפי סעיף 145, שאינם עבודות או שימושים 1 י ^ 

 היתר — 1
 מורשה המנויים בסעיף קטן (ב).

 להיתר . . . . ,
 (ב) מורשה להיתר לא יהיה רשאי להגיש בקשה לפי פרק זה להיתרים,

 לעבודות ולשימושים אלה:
 (ו) עבודה או שימוש הכוללים שימוש חורג בנכס:

 (2) עבודה או שימוש בנכס שלא ניתנה לגביהם הסכמה של כל
 בעלי הזכויות בנכס:

 (3) עבודה או שימוש בשטח, שבתכנית החלה עליהם לא
 נמצאים הפרטים שקבע שר הפנים;

 מבנים ומקומות המשמשים ציבור (ועדה בראשות השופט
 ו׳ זיילר), שנועדו להגביר את האחריות המוטלת על
 האדריכלים המתכננים את המבנים ועל בעלי תפקידים
 אחרים העוסקים בתכנון ובבניה של חלקים שונים במבנים,

 ולהגדיר את היקף אחריותם באופן ודאי יותר.
 סעיף 1 סעיף ו ענינו הוספת פרק ה'3 בחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה—1965 (להלן - חוק התכנון והבניה),
 המסדיר את ההליכים הכרוכים ברישוי בהליך מקוצר

 באמצעות מורשה להיתר.
 סעיף 58 ויד המוצע

 מורשה להיתר רשאי, ככלל, לבקש היתר עבור
 התוויתה של דרך, סלילתה וסגירתה ועבור הקמתו של בנין,
 הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים
 וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה — הכל לפי סעיף

י ר ב  ד
 חוק התכנון והבניה (תיקון מסי 33), התשנ״א —1991
 (להלן — תיקון 33), נחקק בשעתו כהוראת שעה, במטרה
 לקצר את הליכי רישוי הבניה בתקופת קליטת גלי העליה
 הגדולים בראשית שנות ה־90, באמצעות הרשאתם של
 אדריכלים בעלי ניסיון בתחום לבצע בעצמם חלק
 מההליכים לקבלת היתרי הבניה של המבנים שהם
 מתכננים. תיקון 33 עמד בתוקפו במשך חמש שנים, עד שנת

 1997, אך לא חודש.
 מטרתה של הצעת חוק זו לחדש את תוקפה של הוראת
 השעה שבתיקון 33. בעת הדיונים בועדת הפנים ואיכות
 הסביבה בהצעת החוק, הוכנסו בה תיקונים שונים, כחלק
 מהפקת הלקחים שנעשתה בעקבות נסיון העבר, כדי לפשט
 את ההליכים מחד גיסא ולשמור על בטיחות המבנים
 והציבור מאידך גיסא. בין היתר, נעשו תיקונים הנובעים
 מהמלצות דו״ח ועדת החקירה הממלכתית לענין בטיחות

 * הצעת חוק מס׳ פ/2200; הועברה לוועדה ביום י״א בתמוז התשס״ד (30 ביוני 2004).
 י סייח התשכ״ה, עמי 307: התשס״ד עמי 546.

 2 ם״ח התשי״א, עמי.78.

 נ סייח התשי״ט, עמי 199.
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 (4) עבודה או שימוש בנכם או בשטח שנקבע לגביהם בתכנית
 כי הם מיועדים לשימור;

 (5) היתר לבניה של מבנה ששטחו הבנוי הכולל בבקשה להיתר
 עולה על 7,000 מ״ר או שהוא בנין רב קומות לפי סעיף 58וא(ג);

 (6) היתר לעבודה או לשימוש לגבי -
 (א) אגם אגירה:

 (ב) איצטדיון:
 (ג) אתר כריה וחציבה:

 (ד) אתר לטיפול או לסילוק פסולת מוצקה או רעילה:
 (ה) בית חולים:

 (ו) דרך ציבורית הכוללת מחלף, חפיר, גשר או סוללת
 עפר, למעט דרך ציבורית הכלולה בתכנית מפורטת החלה

 באיזור שנועד בתכנית מיתאר לתעשיה:
 (ז) מפעל לייצור חומרי הדברה, אריזתם או אחםנתם;

 (ח) מפעל לטיהור שפכים:
 (ט) מפעל ליציקה, למתכות או לציפוי מתכות:

 (י) מפעל לתעשיה כימית, לתעשיה פטרוכימיה או
 לתעשיית דשנים, או האחסנה הכרוכה בהן;

 (יא) מקום המשמש לשחיטת בעלי חיים;
 (יב) נמל, מעגן או מעגנה!

 (יג) נמל תעופה;
 (יד) סכר-,

 (טו) עורק אספקת המים הארצית;
 (טז) תחנת אוטובוסים מרכזית;

 (יז) תחנת כוח;
 (יח) מפעל או עסק שקבע שר הפנים בתקנות, בהתייעצות
 עם השר לאיכות הסביבה ובאישור ועדת הפנים ואיכות

 הסביבה של הכנסת.

 בקשת מידע 58וטו. (א) מורשה להיתר המגיש בקשה למידע לפי הוראות סעיף 45ו(א1)
 להיתר לוועדה המקומית (בפרק זה — מידע להיתר), יציין בה כי המידע מבוקש

ר ב ס י ה ר ב  ד

 — במקומות המיועדים לשימור:
 — במבנים ששטחם עולה על 7,000 מ״ר;

 — בסוגי מבנים הדורשים מפרטים מיוחדים, או בנושאים
 הקשורים באיכות הסביבה.

 סעיפים 58וטו עד 158יט דומועעים
 בטרם קבלת ההיתר נדרש המורשה להיתר למידע
 הרלוונטי לצורך קבלת ההיתר מרשויות שונות. סעיפים
 אלה באים להסדיר את הגשת הבקשה למידע ואת אופן

 מסירתו..

 45ו לחוק התכנון והבניה. עם זאת, מוצע לקבוע מספר
 חריגים שבהם מורשה להיתר לא יוכל להגיש בקשה להיתר

 בהליך מקוצר:
 — כאשר הבניה כוללת שימוש חורג, כהגדרתו בחוק

 התכנון והבניה:
 — כאשר קיים חשש לעיכובים מחמת סכסוכים צפויים על

 זכויות קנין או התנגדויות צפויות של שכנים:
 — במקומות שבהם בתכניות המיתאר חסרים פרטים
 המאפשרים הוצאת היתר בניה ויש הכרח להכין תכנית
 מפורטת לשם כך(שר הפנים הוא שיקבע מהם פרטים אלה):
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 לצורך בקשה להיתר לפי פרק זה: כן יגיש בקשה כאמור אל הגופים הבאים:
 (ו) כל גוף או רשות שאישור או מידע מהם דרושים לפי כל דין:
 (2) רשות כבאות לפי חוק שירותי הכבאות (להלן - רשות
 כבאות); חובה זו לא תחול לגבי מבנים שקבע שר הפנים בתקנות;
 (3) רשות מוסמכת לפי חוק ההתגוננות האזרחית; חובה זו לא

 תחול לגבי מבנים שקבעו שר הביטחון ושר הפנים בתקנות;
 (4) כל גוף או רשות שקבע מהנדס הוועדה לפי סעיף קטן(ב) וכל

 רשות אחרת שקבע שר הפנים בתקנות.
 (ב) מהנדס הוועדה יעביר את הבקשה לקבלת מידע לכל גורם בוועדה
 המקומית וברשות המקומית שבשטחה נתבקש ההיתר ושאישור או מידע

 מהם דרוש לדעתו, מטעמים שיפרט בכתב.
 (ג) גוף או רשות שקיבלו העתק מבקשת מידע להיתר ימציאו למהנדס
 הוועדה או למורשה להיתר, לפי העגין, בתוך חמישה עשר ימים מיום
 שהומצא להם העתק מן הבקשה, את המידע המבוקש או את התנאים
 למתן אישורם, ויודיעו לו האם יש צורך בקבלת אישורם להבטחת קיום
 התנאים בטרם קבלת ההיתר בהתאם להוראות סעיף 58וכד; גוף או רשות
 כאמור רשאים להמציא מראש למהנדס הוועדה, מידע או תנאים לגבי

 סוגים של בקשות להיתר.

 מסירת 58וטז.(א) מהנדס הוועדה ימסור בכתב, למורשה להיתר, תוך שלושים ימים
ע מיום הגשת הבקשה, את המידע הנדרש וכן את התנאים והמגבלות החלים ד י ? 

 להיתר י 1
 על הנכם או על העבודה או השימוש המבוקשים לפי כל תכנית ובהתאם
 לתנאים שקבעו מוסדות התכנון לפי חוק זה, לרבות את הנחיות מהנדס

 הוועדה, וכן את המידע שמסרו לו בל גוף או רשות.
 (ב) מהנדס הוועדה רשאי, במסגרת מסירת המידע להיתר, לציין
 נושאים שלגביהם תחול חובה על קיום תיאום מוקדם עמו או עם רשויות

 אחרות בטרם הגשת בקשה להיתר לפי סעיף 158כ.

 מסירת 58ויז. מורשה להיתר רשאי להודיע למהנדס הוועדה כי הוא אחראי אישית
 במיישףץ לקבלת המידע להיתר מגוף או מרשות לפי סעיף 58וטו(א); קיבל המורשה
 להיתר, לפי בקשתו, מידע מגוף או מרשות כאמור, יעביר העתק ממנו למהנדס

 הוועדה.
ר ב ס י ה ר ב  ד

 המידע הנדרש, שרוכיז בידי מהנדס הוועדה, יועבר
 למורשה להיתר בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה למידע,
 ויכלול גם את התנאים והמגבלות החלים על הנכס או על
 הבניה המבוקשים, וכן נושאים שלגביהם תחול חובה לקיים
 תיאום מוקדם עמו או עם רשויות אחרות בטרם הוגשה
 הבקשה להיתר (טעיף 58וטז), לחלופין, רשאי מורשה
 להיתר להודיע למהנדס הוועדה כי הוא אחראי אישית
 לקבלת המידע להיתר. במקרה כזה, יעביר המורשה להיתר

 העתק מהמידע שקיבל למהנדס הוועדה (סעיף 158יז).
 שר הפנים יהיה רשאי לקבוע את דרכי מסירת המידע,
 ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת יהיה
 רשאי גם להאריך את התקופות בהן יש להעביר את המידע
 לגבי מבנים מסוימים, ובלבד שלא יעלו על 30 ימים נוספים

 (סעיף 158יח).

 מוצע לקבוע כי מורשה להיתר יגיש בקשה למידע
 למהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה(להלן — מהנדס
 הוועדה), וכן לכל גוף או רשות שאישורם או מידע מהם
 דרוש לפי כל דין, לכל גוף או רשות שקבע מהנדס הוועדה
 ולכל רשות אחרת שקבע שר הפנים (סעיף 58וטמא)). על
 מהנדס הוועדה להעביר את הבקשה למידע לכל גורם
 בוועדה המקומית וברשות המקומית שאישורו או מידע

 ממנו דרוש לדעתו(סעיף 58וטמב)).
 גוף או רשות שקיבלו בקשה למידע כאמור, יעבירו את
 המידע למהנדס הוועדה או למורשה להיתר, לפי הענין,
 בתוך 15 ימים. הגופים והרשויות האמורים יהיו רשאים גם
 להמציא מראש למהנדס הוועדה מידע או תנאים לגבי

 סוגים של בקשות להיתר (סעיף 58וטמג)).
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 תקנות בדבר 158יח. שר.הפנים רשאי —
 מסירת

 מידע (ו) לקבוע דרבי מסירת מידע להיתר מגוף או מרשות למורשה להיתר,
 והארכת בין במישרין ובין על ידי מהנדס הוועדה;

 מועדים
 (2) . באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לגבי סוגים של
 מבנים שיקבע, להאריך את התקופות הקבועות בסעיפים 58וטו(ג)

 ו־58וטז(א), ובלבד שלא יעלו על שלושים ימים נוספים.
 תקפו של 158 יט. (א) מידע להיתר התואם הוראות כל דין ושנמסר למורשה להיתר
 מידע להיתר יעמוד בתוקפו עד תום שנה מיום מסירתו, ולא ניתן יהיה לשנותו, להוסיף

 עליו או לגרוע ממנו: הוראה זו לא תחול -
 (ו) לגבי תנאים שנקבעו לפי סעיף 78;

 (2) לגבי הוראות שנקבעו בתכנית שהופקדה או שאושרה
 באותה שנה;

 (3) אם חל שינוי בדין שיש בו כדי לשנות לגבי מתן ההיתר.
 (ב) אין באמור בסעיף קטן(א) כדי למנוע תיקון טעות לשונית־טכנית,
 פליטת קולמוס. השמטה מקרית, טעות הדפסה, שיבוש של העתקה, טעות
 אריתמטית בחישוב וכיוצא באלה, ובלבד שהתיקון ייעשה מיד לאחר
 גילוי הטעות במידע והודעה בכתב על כך תימסר מיד למורשה להיתר.

 סימן ב׳: סדרי הרישוי

 58וכ. בקשה להיתר תיערך ותיחתם בידי מורשה להיתר, תיחתם בידי מבקש
 ההיתר, יצוין בה שמם של המהנדסים האחראים לתכנון שלד הבנין ולביצוע
 השלד, ובמבנה פשוט - שמו של המהנדס או ההנדסאי האחראי לביצוע השלד

 ויצורפו לה-המסמכים המפורטים בסעיף 58וכא.

 58ובא.לבקשה להיתר יצורפו -
 (ו) תצהיר של מבקש ההיתר המפרט את ענינו בנכס;

 (2) מסמכים ערוכים וחתומים בידי מי שרשאי או חייב לחתום עליהם
 לפי תקנות שהתקין שר הפנים לענין בקשות להיתרים וכן בידי כל בעלי

 הזכויות בנכס;

 (3) תצהיר של המורשה להיתר, כאמור בסעיף 58וכב;

 בקשה
 להיתר

 מסמכים
 נלווים

 לבקשה
 להיתר

 הוראות חוק התכנון והבניה וחוקי תכנון נוספים, כמפורט
 בהצעת החוק, את התכניות החלות על השטח שהבקשה
 להיתר מתייחסת אליו, וההקלות שאושרו לנכס ככל
 שאושרו, את התנאים שהתנו כל גוף או רשות, את המידע
 שנמסר ואת האישורים על פיהם. לגבי תצהיר זה. יהיה
 המורשה להיתר רשאי להסתמך על חוות דעת שיקבל
 ממומחה לאותו תחום, ולצרף תצהיר החתום בידי אותו
 מומחה אם הענין אינו מצוי בתחום מומחיותו שלו(סעיפים

 58וכא(ג), 58וכב(א)(ו) ו־58וכב(ב));
- תצהיר של המהנדס האחראי לתכנון שלד הבנין
 ולעריכת החישובים הסטטיים, ולפיו הוא פעל לפי הכללים
 והרמה המקצועית הנהוגים ולפי כל דין(סעיף 58וכא(4»:

י ר ב  ד
 מידע להיתר שנמסר למורשה להיתר יעמוד בתוקפו
 במשך שנה מיום מסירתו, ולא ניתן יהיה לערוך בו שינויים,
 אלא אם אם מדובר בתנאים שנקבעו לגבי תקופת ביניים,
 בתכנית שהופקדה או שאושרה באותה השנה או שבמקרים

 שבהם חל שינוי בדין המשפיע על ההיתר (סעיף 58ויט).
 סעיפים 58וכ עד 158בב המועעיס

 סעיפים אלה באים לקבוע מה תכלול בקשה להיתר
 המוגשת באמצעות מורשה להיתר ואילו מסמכים יצורפו

 לה (סעיף 58וב). מוצע כי לבקשה יצורפו:
- תצהיר של מבקש ההיתר המפרט את ענינו בנכס(סעיף

 58וכא(ו))
 — תצהיר של המורשה להיתר, ולפיו הבקשה תואמת את
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 (4) תצהיר של המהנדס או, לגבי מבנה פשוט - של הנדסאי הבנין
 האחראי לתכנון שלד הבנין ולעריכת החישובים הסטטיים, שבו יצוין כי
 הוא תכנן את שלד הבנין וערך את החישובים הסטטיים לפי הכללים
 והרמה המקצועית הנהוגים בעת הגשת הבקשה ושנתקיימו לגביהם

 הוראות כל דין הנוגע לעני!;

 (5) אישור רשות כבאות ולפיו הבקשה תואמת את ההוראות לפי חוק
 שירותי הכבאות ולפי חוק הבטיחות במקומותיציבוריים, התשכ״ג-962ו2;
 אישור כאמור לא יצורף אם הבקשה היא להיתר במבנה שאיןיחובה ליידע

 לגביו את רשות הכבאות כאמור בסעיף 58וטו(א)(2);
 (6) אישור רשות מוסמכת לפי חוק ההתגוננות האזרחית, ולפיו הבקשה
 תואמת את ההוראות לפי החוק האמור: אישור כאמור לא יצורף אם
 הבקשה היא להיתר במבנה שאין חובה ליידע לגביו את הרשות

 המוסמכת, כאמור בסעיף 158טו(א)(3):
 (7) אישור כל גוף או רשות שאישורם דרוש כי התקיימו התנאים
 שנקבעו על ידם בטרם הגשת הבקשה להיתר, כפי שנמסר במידע להיתר:
 (8) העתק של פוליסת ביטוח אחריות מקצועית של המורשה להיתר
 כנגד הסיכונים הנובעים מפעולותיו, בהתאם לתקנות שיקבע שר הפנים
 בהתייעצות עם שר האוצר, וכן אישור של סוכן ביטוח, כהגדרתו בחוק
 הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-ו3198, כי הפוליסה האמורה עונה על

 התנאים שנקבעו בתקנות כאמור.

 תצהיר 58וכב. (א) בקשה להיתר כאמור בסעיף 58וכ, תהיה נתמכת בתצהיר של
 להיתר י מורשה מורשה להיתר ובו יצהיר כמפורט להלן:

 (1) הבקשה תואמת את כל אלה:
 (א) הוראות לפי חוק זה, ובפרט הוראות לפי סעיף 58ויד,
 וכן הוראות לפי חוק ההתגוננות האזרחית, חוק שירותי
, חוק  הכבאות, חוק למניעת מפגעים, התשכ״א-ו96ו4
 הבטיחות במקומות ציבוריים, התשב״ג-962ו, וחוק משק
 החשמל, התשנ״ו-996ו5, לגבי חשמל, ככל שהן נוגעות

 למבנה שלגביו מבוקש ההיתר:

 (ב) תכניות החלות על שטח שלגביו הבקשה להיתר
 מוגשת, והקלות שאושרו לנכס ככל שאושרו:

 (ג) התנאים שהתנו כל גוף או רשות, המידע שנמסר
 באמור בסעיפים 58וטו ו־ 58וטז והאישורים על פיהם. אם

 נדרשו:

ר ב ס י ה ר ב  ד
 ואישור רשות מוסמכת לפי חוק ההתגוננות האזרחית,
 התשי״א-1951, בדבר התאמת הבקשה להוראות החוק
 האמור (סעיף 58וכא(6)), אלא אם כן מדובר במבנה שבו

 — אישור רשות כבאות בדבר התאמת הבקשה להוראות
 חוק שירותי הכבאות, התשי״ט-959ו וחוק הבטיחות
 במקומות ציבוריים, התשכ״ג—1962 (סעיף 158כא(5))

 2 ם״ח התשכ״ג, עמי 2.

 נ סייח התשמ״א, עמ׳ 208.

 1 סייח התשכ״א, עמי 58.

 5 סייח התשנ״ו, עמי 208.
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 (2) אין לו קשר עסקי עם מבקש ההיתר, למעט בענין העבודה
 או השימוש נושאי ההיתר, והוא אינו נמצא בניגוד ענינים בין
 עיסוקיו לבין עיסוקו במורשה להיתר העלול לפגוע בחובת

 האמונים שלו לפי הוראות סעיף 58וכג;
 (3) הוא הסתמך בענין פלוני על מידע שקיבל לפי סעיף 58ויז
 שלא באמצעות מהנדס הוועדה; &רטי מידע באמור, מקורו

 והאסמכתא לו יצורפו לתצהיר.
 (ב) מורשה להיתר רשאי לציין בתצהירו כי בכל הנוגע לענין פלוני
 שאינו בתחום מומחיותו, תצהירו ניתן בהתאם לחוות דעת שקיבל
 ממומחה שהוא מורשה על פי כל דין לתכנן את אותו ענין המצוי בתחום
 מומחיותו, ובלבד שצירף לבקשה להיתר תצהיר החתום בידי אותו

 מומחה ולפיו התקיימו לגבי אותו ענין הוראות סעיף קטן(א)(ו).

 חובת 158כג. מורשה להיתר, בפעולתו למתן היתר לפי הוראות פרק זה, יחוב חובת
 אמונים אמונים למוסדות התכנון, ינהג בתום לב ולא יעדיף את עניניו האישיים או את

 עניניו של אחר על פני אלה של מוסדות התכנון.

 מתן היתר 158כד.(א) הוגשה בקשה להיתר לפי הוראות סעיף 158כ ולא החליטה רשות
 הרישוי המקומית כאמור בסעיף קטן(ב) או בסעיף 58וכו בתוך 30 ימים

 מיום הגשת הבקשה, יראו את הבקשה להיתר כמאושרת.
 (ב) רשות הרישוי המקומית רשאית לאשר את הבקשה להיתר בתנאים
 ובשינויים כפי שתקבע: אושרה בקשה להיתר כאמור והמורשה להיתר
 הגיש בקשה מתוקנת בצירוף תצהיר שלפיו הבקשה להיתר תוקנה כנדרש
 ולא החליטה רשות הרישוי המקומית כאמור בסעיף 58וכו בתוך עשרה
 ימים מיום הגשת הבקשה המתוקנת, יראו את הבקשה להיתר כמאושרת.
 (ג) הורתה רשות הרישוי המקומית למורשה להיתר לצרף לבקשה
 להיתר אישור שהיה עליו לצרף לבקשה על פי כל דין, ושלו צירף את
 אותו אישור לא היתה רשות הרישוי המקומית מסרבת לאשר את ההיתר
 כאמור בסעיף 58וכו או היתה מורה לתקן את הבקשה להיתר כאמור
 בסעיף קטן (ב), .יראו את הבקשה להיתר כמאושרת ביום .צירופו של

 האישור האמור.

 ד ב ר י ה ם ב ר

 סעיפים 58וכד ו־158כה המוצעים
 סעיפים אלה עוסקים בהליכי מתן ההיתר. מוצע לקבוע
 כי על רשות הרישוי המקומית לקיים את כל ההתייעצויות
 שעליה לקיים על פי כל דין ולהחליט בענין הבקשה להיתר
 בתוך 30 ימים מיום הגשתה. 'במקרה של אי מתן הודעה
 בתוך התקופה האמורה, תיראה הבקשה כמאושרת. בנוסף,
 רשות הרישוי המקומית רשאית להודיע למורשה להיתר כי
 היא מאשרת את הבקשה בתנאים ובשינויים כפי שתקבע.
 במקרה כזה, המורשה להיתר יוכל להגיש מחדש בקשה
 מתוקנת, ועל רשות הרישוי להודיע על החלטתה בתוך
 עשרה ימים מיום הגשת הבקשה המתוקנת. לא עשתה כן
 יראו את הבקשה כמאושרת (סעיף 58וכד). הבקשה להיתר
 תהיה להיתר רק לאחר שאושרה ולאחר ששולמו כל
 האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים שמבקש ההיתר

 חייב בהם בשל הבקשה האמורה (סעיף 58וכה).

 אין חובה לקבל אחד האישורים כאמור:
 — אישור כל גוף או רשות שאישורם דרוש לכך שהתקיימו
 התנאים, שנקבעו על ירם כפי שנמסר במידע להיתר

 (58וכא(7)):'
 — העתק פוליסת ביטוח אחריות מקצועית של המורשה

 להיתר כנגד הסיכונים הנובעים מפעולותיו(158 כא(8».
 סעיף 158 בג המוצע

 , על מנת להבטיח כי השיקולים העומדים לנגד עיניו של
 המורשה להיתר הם שיקולי התכנון והבטיחות, ולא
 שיקוליו העסקיים או שיקולים אחרים, מוצע לחייב מורשה
 להיתר בחובת אמונים למוסדות התכנון ובפעולה בתום לב.
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 (ד) הוטלה לפי כל דין על הוועדה המקומית חובת התייעצות עם גוף
 או רשות, לענין מתן ההיתר, יקיים אותה מהנדס הוועדה בתוך המועד
 האמור בסעיף קטן(א); רשות הרישוי המקומית תחליט בענין מתן ההיתר

 בשים לב להתייעצות שקיים מהנדס הוועדה כאמור.

 58וכה. לא יראו בקשה להיתר כהיתר שהוצא אף אם הבקשה אושרה או שראו
 אותה כמאושרת בהתאם לסעיף 58וכד, אלא אם כן שולמו האגרות, ההיטלים

 והתשלומים האחרים שמבקש ההיתר חייב בהם בשל הבקשה האמורה.

 58וכו. רשות הרישוי המקומית רשאית בהחלטה מנומקת בכתב לסרב לתת היתר
 ולהודיע למורשה להיתר בתוך התקופות האמורות בסעיף 58וכד'—

 (ו) כי הבקשה להיתר אינה תואמת את המידע להיתר או כל הוראה,
 תכנית, תנאי או תקנה המפורטים בסעיף 58וכב:

 (2) כי העבודה או השימוש שבבקשה להיתר אינם ראויים לאישור בשל
 היותם חורגים באופן בולט מסביבתם, בשל חשש לפגיעה באתרים בעלי
 חשיבות היסטורית, לאומית, אדריכלית או ארכיאולוגית, או בשל חשש
 כי העבודה או השימוש יהוו מפגע לסביבתם, ובלבד שרשות הרישוי
 המקומית הודיעה מראש בעת מסירת המידע להיתר כי בשל ייחודו של
 המקום היא עשויה לבחון את התאמת העבודה או השימוש או את היותם

 מפגע לסביבתם כאמור בפסקה זו.

 58וכז. (א) הודיעה רשות הרישוי המקומית על החלטתה כאמור בסעיף 58וכו,
 רשאי המורשה להיתר, לערור עליה לפני ועדת ערר בהתאם לסעיף 2וא
 בתוך שלושים ימים מיום המצאת ההחלטה לידיו; העתק מן הערר יוגש

 למהנדס הוועדה.
 (ב) ועדת הערר שאליה הוגש ערר כאמור בסעיף קטן(א), תתן החלטתה
 בערר בתוך שלושים ימים מיום הגשתו, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של
 יושב ראש ועדת הערר, כי העתק מן הערר הומצא למהנדס הוועדה וכי

 הוא הוזמן להשמיע עמדתו בפני ועדת הערר.

 58וכח. נוכח מורשה להיתר, וכן מי שחלה עליו חובה לקיים פיקוח עליון על בניה
 בהתאם להוראות פרק זה, כי בבנין נושא ההיתר, נעשים עבודה או שימוש
 בניגוד להיתר, לתכנית או לחוק, יורה לבעל ההיתר לפעול לתיקון הליקויים
 וידווח לוועדה המקומית לא יאוחר משלושה ימים מיום שנודע לו על עבודה או

 שימוש כאמור.

 תשלומי
 חובה

 סירוב
 לתת
 היתר

 ערר על
 סירוב לתת

 היתר

 חובת
 דיווח

ר ב ס  ה
 בתוך 30 ימים מיום המצאת ההחלטה לידיו, וועדת הערר
 תידרש להחליט בענין בתוך 30 ימים נוטפים (סעיף 58וכז).

 סעיפים 158כח ו־158כט המוצעים
 מוצע לקבוע כי אם נוכח מורשה להיתר או מי שחלה
 עליו חובה לקיים פיקוח עליון, כי בבנין נושא ההיתר
 נעשית בניה בניגוד להיתר, לתכנית או לחוק, יהיה עליו
 להורות לבעל ההיתר לפעול לתיקון הליקויים ולדווח
 לוועדה המקומית בתוך שלושה ימים על כך, ועל תיקון
 י הליקויים, אם תוקנו אם לא תוקנו הליקויים בתוך 15 ימים

 מיום שניתנה ההוראה לתקנם — יותלה ההיתר.

י ר ב  ד
 סעיפים 58ובו 1־158כז המוצעים

 רשות הרישוי המקומית רשאית לקבוע, בהחלטה
 מנומקת בכתב, כי הבקשה להיתר אינה תואמת את המידע
 להיתר שנמסר או כל הוראה, תכנית, תנאי או תקנה שחלים
 עליה, וכן כי הבניה שבבקשה להיתר אינה ראוי לאישור
 משום שנושא הבקשה להיתר חורג באופן בולט מסביבתו,
 בשל חשש מפגיעה באתרים בעלי חשיבות היסטורית,
 לאומית, אדריכלית או ארכיאולוגית או בשל חשש כי נושא

 הבקשה יהווה מפגע סביבתי(סעיף 158כו).

 מורשה להיתר יהיה רשאי לערור על החלטה כאמור
 לפני ועדת ערר בהתאם לסעיף 12א לחוק התכנון והבניה
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 58ובט.לא תוקנו ליקויים כאמור בסעיף 58וכח בתוך 15 ימים' מיום שהורה
 המורשה להיתר, או מי שחלה עליו חובה לקיים פיקוח עליון על בניה בהתאם
 להוראות פרק זה, על תיקון הליקויים - יראו את ההיתר כמותלה; תוקנו

 הליקויים — ידווח נותן ההוראה לרשות הרישוי המקומית.

 58ול. (א) מבלי לגרוע מכל סמכות על פי כל דין, יהיה מוסמך מוסד התכנון
 שאליו הוגשה הבקשה להיתר, להורות על ביטול או התליית היתר
 שהוצא בהתאם להוראות פרק זה, אם נוכח כי ההיתרניתן בניגוד
 להוראות החוק, התקנות, התכניות החלות על השטח שלגביו ניתן ההיתר

 או המידע להיתר שנמסר לפי סעיפים 58וטז ו־58ויז.

 (ב) מוסד התכנון לא יפעיל את סמכותו על פי סעיף קטן (א), אלא
 בתוך 5ו ימים מיום שהובא לידיעתו כי ההיתר ניתן בניגוד לאמור בסעיף
 קטן (א) ולאחר שניתנה הזדמנות למבקש ההיתר להשמיע את טענותיו.

 58ולא.(א) מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, מורשה להיתר ישא באחריות
 ת ל ל ו  כ

 (!) לתכנון המבנה נושא ההיתר, לרבות כל מרכיביו ותחומי
 העבודה הנכללים בו, ולהתאמתו להוראות כל דין ולהוראות
 התכניות החלות על השטח שלגביו הוגשה הבקשה להיתר

 ושפרטיהן נמסרו במידע להיתר לפי סעיפים 58וטז ו־ 58ויז:
 (2) לפיקוח עליון על הבניה, לרבות להתאמתה לתכניות כאמור

 ולהיתר.
 (ב) מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, מתכנן שלד הבנין נושא
 ההיתר ישא באחריות כוללת לתכנון השלד לפי הוראות כל דין, ולפיקוח
 עליון על ביצוע עבודות השלד, בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ג) ו־(ד)..
 (ג) (ו) מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, קבלן ראשי האחראי
 לביצוע העבודה ישא באחריות לביצוע הבניה לפי ההיתר
 ולאיכותה לרבות לקיום פיקוח מלא וביקורת על הביצוע, בנוסף
 לאחריות הכוללת של המורשה להיתר ושל מתכנן שלד הבנין,

 כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב);
 (2) על אף האמור בפסקה (1), יכול שהמורשה להיתר או מתכנן
 שלד הבנין יהיו אחראים גם לפיקוח מלא ולביקורת על הביצוע
 של התחום שתכננו, אם הוסכם על כך בינם ובין הקבלן הראשי
 וכפי שיוסכם; הודעה על הסכם כאמור תימסר בכתב למהנדס

 הוועדה לפי טופס שנקבע.

 תיקון
 ליקויים

 ביטול
 ההיתר

 אחריות
 לתכנון

 ולביצוע

 סעיף 58 ולא המוצע
 סעיף זה נועד להגדיר את תחומי האחריות של
 המורשה להיתר ושל גורמים אחרים העוסקים בתכנון

 המבנה נושא ההיתר.
 מוצע להטיל על המורשה להיתר אחריות כוללת
 לתכנון המבנה נושא ההיתר, להתאמתו להוראות כל דין
 ולהוראות התכניות החלות על השטח שלגביו הוגשה
 הבקשה להיתר, ולפיקוח עליון על הבניה. אחריות דומה,

י ר ב  ד
 סעיף 158 ל המוצע

 מוצע להסמיך מוסד תכנון שאליו הוגשה בקשה להיתר
 להורות על ביטול או התליית ההיתר, אם נוכח כי ההיתר
 ניתן בניגוד להוראות החוק, התקנות, התכניות החלות עליו
 או המידע שניתן לגביו(סעיף קטן(א)). הוראה כאמור תינתן
 בתוך 15 ימים מיום שהובא לידיעת מוסד התכנון כי ההיתר
 ניתן בניגוד להוראות האמורות, ורק לאחר שניתנה למבקש

 ההיתר הזדמנות להשמיע את עמדתו(סעיף קטן(ב)).
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 (ד) אין באחריות האמורה בסעיפים קטנים (א) עד (ג) כדי לגרוע
 מאחריותו של מומחה לגבי תחום מתחומי העבודה או השימוש נושאי

 ההיתר שניתנה לגביו חוות רעתו לפי הוראת סעיף 158כב(ב).
 (ה) שר הפנים באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע

 מהו פיקוח עליון לעניין סעיף זה.

 סימן גי: הליכים נגד מורשה להיתר

 158 לב. (א) שר המשפטים ימנה ועדה לבירור תלונות נגד מורשה להיתר
 (להלן - ועדת הבירור) ואלה חבריה:

 (1) מי שהוא כשיר להתמנות שופט של בית המשפט המחוזי —
 מתוך רשימה שערך שר המשפטים בהתייעצות עם לשכת עורכי

 הדין בישראל והוא יהיה היושב ראש:
 (2) שני חברים בלשכה או בארגון כאמור בסעיף 3(4) (להלן -
 הארגון) בחוק המהנדסים והאדריכלים, הכשירים להיות מורשים

 להיתר — מתוך רשימה של אדריכלים שהמליץ עליהם הארגון:
 (3) אדריכל שהוא עובד בשירות הציבור, הכשיר להיות מורשה
 להיתר לפי חוק המהנדסים והאדריכלים - מתוך רשימה של
 אדריכלים כאמור שערך השר או מי שהוסמך לבך על ידיו: לענין
 זה, ״שירות הציבור״ - כמשמעותו בחוק שירות הציבור (הגבלות

 לאחר פרישה), התשכ״ט-969ו8:

 (4) חבר מועצת ההנדסה והאדריכלות שהוקמה לפי סעיף 3 לחוק
 המהנדסים והאדריכלים (להלן - מועצת ההנדסה והאדריכלות),

 בהמלצת המועצה.
 (ב) שר המשפטים יקבע את סדרי העבודה של ועדת הבירור,
 ובהתייעצות עם שר האוצר - את הגמול שיקבלו חבריה בעד השתתפותם

 בישיבות והוצאותיהם.
 (ג) ועדת הבירור תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בתקנות.

 58ולג.(א) תלונה נגד מורשה להיתר כי מסר תצהיר בקשר להיתר או בקשר
 לסעיף 157 א(ה2), ביודעו שאינו תואם את דרישות החוק, התקנות או התכניות
 החלות על נכס שלגביו הגיש בקשה או פרטים מן המידע להיתר, תוגש לועדת
 הבירור בידי רשות הרישוי המקומית או המחוזית, באמצעות שר התעשיה

 המסחר והתעסוקה, או מי שהוסמך לכך על ידיו.

 ועדת
 בירור -
 מורשה
 היתר

 הגשת
 תלונות
 לועדת
 הבירור

ר ב ס י ה ר ב  ד
 מורשים להיתר.

 מוצע להקים ועדה לבירור תלונות נגד מורשים להיתר
 (להלן - ועדת הבירור). שתמונה על ידי שר המשפטים
 (טעיף 158לב). רשות רישוי מקומית או מחוזית תהיה
 רשאית להגיש לועדת הבירור תלונה נגד מורשה להיתר,
 אם מסר תצהיר בקשר להיתר, לפי סעיף 58ובב המוצע,
 ביודעו שאינו׳ תואם את דרישות החוק, התקנות או
 התכניות החלות על נכס שלגביו הגיש בקשה, או פרטים

 מן המידע להיתר (סעיף 58ולג).

 לגבי שלד הבנין, מוצע להטיל על מתכננו. על הקבלן
 הראשי תוטל האחריות לביצוע הבניה לפי ההיתר

 ולאיכותה.
 האחריות שהוטלה על המורשה להיתר, על מתכנן
 שלד הבנין ועל הקבלן הראשי לא תגרע מאחריותו של
 מומחה שתכנן תחום מתחומי העבודה לגבי התחום שתכנן.

 סעיפים 58ולב עד 58 ולו המוצעים
 סעיפים אלה ענינם הקמת ועדת לבירור תלונות נגד

 סייח התשכ״ט, עמי 144.
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 (ב) הוגשה תלונה נגד מורשה להיתר, רשאית ועדת הבירור, אם נוכחה
 כי מן הראוי לעשות בן, להורות על השעיית המורשה להיתר זמנית עד

 למתן החלטה סופית בענינו.

 החלטת 58ולד. (א) לאחר ששמעה ועדת הבירור את טענות רשות הרישוי שפנתה
1 אליה ולאחר שנתנה למורשה להיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו, ו ר י ב ת ה י ע  ו

 תחליט יענין ותודיע על החלטתה המנומקת למורשה להיתר, לרשות
 הרישוי הנוגעת בדבר, לשר התעשיה המסחר והתעסוקה ולמועצת

 ההנדסה והאדריכלות.
 (ב) ועדת הבירור רשאית להחליט על אחד או יותר מאלה:

 '(1) התליית תעודת מורשה להיתר או הפסקת, הרישום בפנקס
 המהנדסים והאדריכלים, והכל לתקופה שתקבע:

 (2) ביטול תעודת מורשה להיתר או ביטול הרישום בפנקס
 המהנדסים והאדריכלים.

 ערעור על 158לה.(א) רשות הרישוי או המורשה להיתר רשאים, בתוך שלושים ימים
ת _ מיום שקיבלו הודעה על החלטת ועדת הבירור לפי סעיף 58 ו לד או על ט ל ח  ה

 ועדת הבירור י 1
 השעיה זמנית לפי סעיף 158 לג(ב), לערער עליה לפני בית המשפט

 המחוזי.
 (ב) בית המשפט רשאי להחליט על עיכוב ביצוע החלטה של ועדת

 הבירור על פי בקשת המורשה להיתר.
 (ג) בבואו להכריע בערעור רשאי בית המשפט לקבל או לדחות את
 הערעור, כולו או מקצתו, לשנות את ההחלטה של ועדת הבירור או
 לבטלה ולתת אחרת במקומה או להחזיר את ההחלטה עם הוראות לדיון

 חוזר בועדת הבירור.

 דין פלילי 58ולו. הליך לפי סעיף 58ולג אין בו כדי למנוע, לעכב או לבטל הליך פלילי או
י הליך משמעתי בשל מעשה או מחדל המשמש עילה להליך לפי הסעיף האמור: ת ע מ

ו  מש
 הליך פלילי או משמעתי כאמור אין בו כדי לעכב הליך לפגי ועדת הבירור.״

 2. בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח-958ו', אחרי סעיף ו1א יבוא: תיקון חוק
 המהנדסים

 והאדריכלים
 ״אדריכל ווב. (א) השר, או מי שהוסמך לכך על ידו, רשאי לרשום, לפי בקשתו,
 להיתר אדריכל רשוי, במורשה להגיש בקשה להיתר לפי פרק הי3 לחוק התכנון

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ועדת הבירור תוכל, לאחר שנתנה למורשה להיתר להליך לפי הסעיף האמור, וכי לא יהיה בהליך פלילי או
 הזדמנות להשמיע את טענותיו, להתלות את תעודתו או משמעתי כאמור כדי לעכב הליך בפני ועדת הבירור (סעיף

 להפסיק את רישומו בפנקס המהנדסים והאדריכלים 158לו).
 לתקופה שתקבע או לבטל לחלוטין תעודה או רישום כאמור סעיף 2 מוצע לתקן את חוק המהנדסים והאדריכלים.
 (סעיף 158לד<. התשי״ח-1958 (להלן חוק המהנדסים
 רשות רישוי או מורשה להיתר יהיו רשאים לערער על והאדריכלים), ולקבוע בו מהם התנאים הבסיסיים שבהם
 החלטת ועדת הבירור בתוך 0ג ימים מיום מתן ההחלטה נדרש אדריכל לעמוד כדי שיוכל לשמש כמורשה להיתר,
 לפני בית המשפט המחוזי(סעיף 58ולה). הסדרי רישומם של המורשים להיתר בפנקס המהנדסים

ר והאדריכלים. ן ף ו ת ב ך ע י ן נ פ ך ב י ל ה ה ב י ה א ו י ל ע כ ו ב  עוד מוצע לק
 כדי לעכב או לבטל הליך פלילי או משמעתי המשמש עילה

 סייח התשי״ח, עמ; 108: התשנ״א, עמי 94.
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 והבניה, התשכ״ה—1965 (להלן — מורשה להיתר) ולתת לו תעודת מורשה
 להיתר אם נוכח כי האדריכל הבין בתור אדריכל רשוי במשך חמש שנים
 לפחות, בקשות להיתרי בניה בישראל, במספר ובהיקף שקבעו השר ושר

 הפנים, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.
 (ב) לא יירשם אדריכל רשוי כמורשה להיתר בפנקס המהנדסים
 והאדריכלים, אם בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה הוא הורשע
 בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה, אין הוא ראוי להיות
 מורשה להיתר, בעבירה לפי פרק י׳ לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
.  או בעבירה לפי סימנים ד׳ ו־ה׳ בפרק ט׳ בחוק העונשין, התשל״ז-01977ו
 (ג) בקשה לתעודת מורשה להיתר לפי סעיף זה תוגש לפי טופס ובצירוף

 נספחים, כפי שייקבע בתקנות שיתקין השר בהסכמת שר הפנים.

 ו וג. נוכח השר או מי שהוסמך לכך על ידו כי נתן לאדם תעודת מורשה להיתר
 בלא שהתקיימו התנאים הנדרשים בהוראות לפי סעיף ווב, רשאי הוא להורות
 על ביטול הרישום כמורשה להיתר בפנקס המהנדסים והאדריכלים ולבטל או
 להתלות את התעודה, ובלבד שנתן למורשה להיתר הזדמנות להשמיע את

 טענותיו.״

 שר הפנים ידווח אחת לשנה, החל מתום שנה לאחר תחילתו של פרק זה, לוועדת הפנים
 ואיכות הסביבה של הכנסת, על הפעלתו של פרק ה׳3 לחוק התכנון והבניה, היתשכ״ה—1965

 כנוסחו בסעיף ו לחוק זה.

 4. (א) תחילתו של חוק זה בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו.
 (ב) החוק יחול במרחבי תכנון מקומיים, ששר הפנים יקבע בצו, לאחר שנוכח כי הם

 ערוכים לטיפול בבקשות של מורשה להיתר בהתאם לנדרש על פי חוק זה.

 5. צו לפי סעיף 4(ב) יוצא בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה, ויעודכן מעת לעת.

 6. חוק זה יעמוד בתוקפו במשך חמש שנים.

 ביטול
 רישום

 מורשה
 להיתר
 בפנקס

 דיווח לועדת 3.
 הפנים ואיכות

 הסביבה

 תחילה ותחולה

 חובת הוצאת צו

 תוקף

ר ב ס  ה
 סעיפים ג 6-1 מוצע לקבוע בשלב זה את ההוראות
 שבהצעת חוק זו כהוראת שעה שתעמוד
 בתוקפה במשך חמש שנים מיום תחילתו של החוק המוצע.
 זאת, על מנת שניתן יהיה ללמוד מן הניסיון שיצטבר,
 ולהפיק לקחים להמשך(סעיף ג). בנוסף, לשם הפקת לקחים
 מהפעלת החוק אגב ייושמו, מוצע לקבוע כי שר הפנים
 ידווח לוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת על יישום

 החוק מדי שנה (סעיף 6).
 סעיפים 4 ו־5 כדי לאפשר היערכות מתאימה לחוק
 המוצע, מוצע לקבוע כי החוק ייכנס
 לתוקף בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו וכי השימוש
 בהליך של רישוי באמצעות מורשה להיתר יתבצע רק
 במרחבי תכנון ששר הפנים קבע כי הם ערוכים לכך, בצווים

 שיקבע ואשר יעודכנו מעת לעת.

 אזולאי, דניאל בגלולו. רומן ברונפמן, ואסל טאהא, עסאמ מח׳ול

ר ב  ד
 סעיפים 11 ב ו־1 וג המוצעים

 מוצע לקבוע כי אדריכל רשוי, כמשמעותו בחוק
 המהנדסים והאדריכלים, שהכין במשך חמש שנים לפחות
 בקשית להיתרי בניה בישראל, במספר ובהיקף שיקבע שר
 הפנים ושר התעשיה המסחר והתעסוקה, ושלא הורשע
 בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה בעבירות בשירות
 הציבור או כלפיו בעבירות שוחד, בעבירות של פגיעות גוף
 או בעבירות אחרות שמפאת מהותן, חומרתן ונסיבותיה!,
 אין הוא ראוי להיות מורשה להיתר, יהיה זכאי לשמש
 כמורשה להיתר, ושר התעשיה המסחר והתעסוקה יהיה
 רשאי לרשום אותו ככזה בפנקס המהנדסים והאדריכלים,

 ולתת לו תעודה המעידה על כך (סעיף ווב).

 אם יתברר כי לא התקיימו במורשה להיתר התנאים
 האמורים, יוכל שר התעשיה המסחר והתעסוקה לבטל את
 התעודה, לאחר שנתן למורשה להיתר הזדמנות להשמיע

 את טענותיו(סעיף 11 ג).
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