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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(
)תיקון מס' 7(, התשפ"א-2021

בחוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראתשעה(,התשע"ד-צ1201)להלן1עתיקוןסעיף1
-החוקהעיקרי(,בסעיף1-

החוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור  כללי
)הוראתשעה(,התשע"ד-צ201)להלן-החוק(, 
נחקקבשנתצ201כחלקמהצעדיםהמרכזייםלהתמודדות
יחידות היצע את להגדיל נועד והוא הדיור, משבר עם

הדיורבישראלע

למתחמים הוועדה הוקמה החוק של מכוחו
לאשר מוסמכת אשר הוועדה( - )להלן לדיור מועדפים
תכניותהכוללותהיקףגדולשליחידותדיור,באופןמהיר
ובאפשרותלסטותמהוראותשלכלתכניתאחרתשחלה,
המשולבת הארצית המיתאר )תכנית 5ע תמ"א למעט

לבנייה,לפיתוחולשימור(ע

בקרקעות החלות בתכניות לדון מוסמכת הוועדה
לדיורע מועדפים כמתחמים עליהן הכריזה שהממשלה
החוק,כפישתוקןלאורךהשנים,קבעארבעהסוגיםשל

מתחמיםמועדפיםלדיור:

מתחםבקרקעשעיקרהמקרקעיישראל)80%לפחות(, 1ע
שבוניתןלתכנןלפחות750יחידותדיור;

מתחםביישובמיעוטיםשבוניתןלתכנןלפחות200 2ע
יחידותדיור;

מתחםפינויובינוישבוניתןלתכנןלפחות500יחידות עע
דיור;

מתחםבקרקעמרובתבעליםשבוניתןלתכנןלפחות צע
750יחידותדיורע

יצויןכישניהמסלוליםהאחרוניםנוספולחוקבשנת
2017במסגרתהחוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפים

לדיור)הוראתשעה()תיקוןמס'צ(,התשע"ז-2017ע

החוקנקבעכהוראתזמניתלשםהתמודדותעםמשבר
תקופות לשתי להאריכו אפשרות עם שנים, ל־צ הדיור,
נוספותשלשנהכלאחתעבשנת2018הוחלטלהאריךבשנה
נוספתאתתוקףהוראתהשעהעדחודשמאי2019עבפועל,
נותרההוראתהשעהבתוקףעדיוםכ"דבסיווןהתש"ף)16
ביוני2020(בעקבותפיזורהכנסתה–21והכנסתה–22כחלק
מהארכתתוקףשלכללהוראותהשעהבמקרהשלפיזור

הכנסתלפיסעיף8עלחוק–יסוד:הכנסתע

במהלךשנותפעילותהפעלההוועדהבהיקףנרחב
והגדילהבאופןניכר,בתוךפרקזמןקצריחסית,אתהיצע
הקרקעהמתוכננתלדיורעפעילותהוועדהסייעהלממשלה
לעמודביעדיהלהגדלהניכרתשלהיקףיחידותהדיור
המתוכננות,זאתלצדעבודתהוועדותהמחוזיותהפועלות

מכוחושלחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965)להלן-
חוקהתכנון(ע

עםזאת,ולמרותמאמציהממשלהבשניםהאחרונות,
הצורךבקידוםמהירשלתכניותבוועדהעומדבעינובשל
כי לקבוע מוצע כן, על הדיורע משבר של קיומו המשך
החוקיחוללתקופהנוספתשלארבעשנים,ולתתאפשרות
להאריכובשתיתקופותנוספותשלשנהכלאחתעכמוכן
מוצעיםשינוייםנוספיםלחוקשנדרשיםכדילתתפתרונות
לאתגריםתכנונייםנוספיםשנמצאכייהיהנכוןלטפלבהם
כמפורט הארצית, ברמה ייעודית תכנון ועדת במסגרת

להלן:

)התחדשות ובינוי פינוי במתחמי תכנון קידום 1ע
אושרה אשר לדיור, האסטרטגית התכנית - עירונית(
שרים ועדת של דר/1ע1, 57צ2, מספר ממשלה בהחלטת
לענייניתכנון,בנייה,מקרקעיןודיור)"קבינטהדיור"(מיום
עלכך 2017(,מצביעה בפברואר )ע1 י"זבשבטהתשע"ז
שכדילספקאתצורכיהדיורהעתידייםשלהאוכלוסייה
בישראל,תידרשבישראל,עדשנת0צ20,בנייתןבפועלשל
5ע1מיליוןיחידותדיורחדשותעהתכניתמציבהיעדהקובע
כי5%עמיחידותהדיורהחדשותכאמוריאושרובמסגרת

תכניותלהתחדשותעירוניתע

גדולים במתחמים עירונית התחדשות תכניות אישור
נוטהלהימשךזמןרב,מאחרשהןמצריכותעבודתתכנון
חברתית עבודה תשתית, פתרונות הכוללת מורכבת
ולעיתיםגםשינוייםשלתכניותמיתארמחוזיותוארציותע
עלאףהחסמיםהרביםבקידוםהתחדשותעירונית,אישרה
להתחדשות דיור יחידות 500,צ1 ,2019 בשנת הוועדה
להכריז האפשרות את להשאיר מוצע לפיכך, עירוניתע
עלמתחםפינויובינויהקבועהבסעיףע)א()ע(לחוקואף
להרחיבהגםלמתחמיםנוספיםשקיימיםבהםלפחות100
יחידותדיורהמיועדותלפינויובינויעעודמוצעלשנות
אתההסדרהקייםכךשגםבמתחמיםשניתןלתכנןבהם
00ציחידותדיוריהיהניתןלהכריזעליהםבמסלולזהע
מתחם על מוצעלאפשרבמסגרתההכרזה נוסףעלכך,
נוספת קרקע על גם ולהכריז להוסיף האמור, במסלול
אישורה לצורך הנדרשת שהוכרז, ובינוי פינוי למתחם
השאר, בין וזאת, האמור במתחם התכנית של ויישומה
כדילהבטיחאתהכדאיותהכלכליתלצורךקידוםמיזם
הפינויוהבינויעבמסגרתזאת,מוצעלקבועכיהוספתקרקע
נוספת,בקרקעשהיאמקרקעיישראל,מותניתבהסכמת
רשותמקרקעיישראלעשרהפנים,לאחרהתייעצותעם

ס"חהתשע"ד,עמ'750;התשע"ח,עמ'958ע 1
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ברישה,אחרי"לדיור"יבוא"ולפיתוחמוטהתחבורה"; )1(

אחריפסקה)ע(יבוא: )2(

נוסעים עתירת תחבורה מערכת תחנות סובבת בקרקע הפיתוח קידום ")צ(
במטרהלהביא,ביןהשאר,לייעולהשימושבקרקעולהגברתהשימושבתחבורה

הציבוריתע"

ברישה,אחרי"לדיור"יבוא"ולפיתוחמוטהתחבורה"; )1(

אחריפסקה)ע(יבוא: )2(

נוסעים עתירת תחבורה מערכת תחנות סובבת בקרקע הפיתוח קידום ")צ(
במטרהלהביא,ביןהשאר,לייעולהשימושבקרקעולהגברתהשימושבתחבורה

הציבוריתע"



שרהמשפטים,יהיהרשאילקבוע,בתקנות,הוראותבדבר
אופןהוספתקרקענוספת,לגביקרקעשכולהאוחלקה
אינםמקרקעיישראלעכללהמתחמיםהאלהנדרששיוכרזו
עלידיהממשלהלפיהמלצתמנהלמינהלהתכנוןלאחר
חוק לפי המייעצת הוועדה ראש יושב עם התייעצות

הרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית;

קידוםתכנוןביישובימיעוטיםובמתחמידיורמותאמים 2ע
לאוכלוסייההחרדית-בשלמצוקתהדיורבמגזרהחרדי
ובמגזרהערבי,מוצעכיהוועדהתמשיךלעסוקבתכנון
ביישובימיעוטים,לצדהרחבתהסמכתהלעסוקבתכנון
האוכלוסייה לצורכי יותאם בהם שהתכנון מתחמים
החרדית,לאחרשמתחמיםאלהיוכרזועלידיהממשלה,
לפיהמלצתמנהלמינהלהתכנון,לשםעמידהביעדים
שנקבעובהחלטותהממשלהלענייןזהעכמוכןמוצעכי
200 יישאר מיעוטים ביישובי תכנון בעבור הסף תנאי
יחידותדיור,ובמתחמיםשהםבסמיכותלשכונהשלפחות
החרדית לאוכלוסייה משתייכים מתושביה אחוזים 50
יעמודעל500יחידותדיורלפחותשניתןלתכננןבאופן
שיתאימולצורכיהאוכלוסייההחרדית,ובמתחמיםאחרים
משתייכים תושביה שמרבית לשכונה סמוכים שאינם
על יעמוד הדיור יחידות מספר החרדית- לאוכלוסייה
1,000יחידותדיורלפחותשניתןלתכננןבאופןשיתאימו
לצורכיהאוכלוסייההחרדיתעיובהרכימתחמיםאלהאינם
נכלליםבמכסתהמתחמיםשניתןלהכריזבמסלולמתחם

משמעותילדיורבהתאםלהצעתהחוק;

עקב - לדיור משמעותיים במתחמים תכנון קידום עע
וקידום הוועדה של פעילותה רקע על שחלו השינויים
כי לקבוע מוצע השנים, לאורך ידה על לדיור תכניות
פעילותהוועדהלגביקידוםתכניותמועדפותלדיורשלא
במסלולהייעודישלפינויובינויאובמסלולשליישוב
מיעוטיםויישובבעלאוכלוסייהחרדית,תתמקדבתכניות
מועדפותלדיור,שניתןלתכנןבמסגרתן1,050יחידותדיור
לפחותעזאתלאחרשהממשלהתמצא,בקרקעשעיקרה
מקרקעיישראל-לפיהמלצתמנהלמינהלהתכנוןשתינתן
לענייןמתחמיםאלהלפיסעיףע)ב(לחוק,ובקרקעמרובת
בעלים-לפיהמלצתהצוותהמייעץלפיסעיףע)ג(לחוק,
כיבשלמאפייניוומורכבותושלהמתחם,לרבותבשללוח
והיקף בו התכנון ויישום אישור לצורך הנדרש הזמנים
צורך יש במסגרתו, לתכנן הדיורשניתן השטחויחידות

וחשיבותבקידוםתכנוןהמתחםבוועדהע

כמוכןמוצעלקבועכימספרהמתחמיםשיאושרובמסלול
מכניסתו הראשונה בשנה 15מתחמים זהלאיעלהעל
החל 20מתחמים לתוקףשלתיקוןמוצעזהלחוק,ועל

מהשנההשנייהואילך,ולתתסמכותלשרהפניםלשנות
בצואתמספרהמתחמים,החלמהשנההשנייה,עדל–25
מתחמיםבכלשנהעשרהפניםיהיהרשאילהפעילאת
סמכותולאחרהתייעצותעםשרהבינויוהשיכוןוהשר
להגנתהסביבהולאחרששוכנעכיקיימתהצדקהלכך,
בשיםלב,ביןהשאר,לצורךלעמודביעדידיורשקבעה
הממשלהכמוגםלזמינותהשיווקישליחידותדיורמטעם

המדינה;

תחבורה מוטה לפיתוח מועדפים מתחמים קידום צע
,)2016 באוגוסט 11( התשע"ו באב ז' ביום - ציבורית
תכנית שעניינה 8ע18 מספר ממשלה החלטת התקבלה
הציבורית התחבורה לפיתוח רב–שנתית השקעה
במטרופוליניםושנועדה,ביןהשאר,לפעוללקידוםתכנון
שלקווימטרו,כבסיסלשלבהבאבפיתוחמערכתהסעת
המוניםבמטרופוליןתלאביבעבהמשךלהחלטתממשלהזו
ובהמשךלהחלטותמוסדותהתכנוןהנוגעותלעניין,ובכלל
זההחלטותהוועדהלתשתיותלאומיותעלקידוםתכניות
כאמור,החליטההמועצההארציתלתכנוןולבנייהביוםי'
בטבתהתש"ף)7בינואר2020(,עלעריכתתמ"א70שתייצר
סביב אתהתשתיתהתכנוניתלפיתוחהמרחבהאורבני
70(ע מערכתהמטרובראייהארוכתטווח)להלן-תמ"א
בעקבותהחלטותחשובותאלה,מוצעלהרחיבאתסמכות
הוועדהולהסמיכהלאשרתכניותבמתחמיםמוטיפיתוח
תחבורהבסמוךלתחנותהסעתהמוניםשייקבעובתכנית
76בלחוקהתכנון לתשתיתלאומיתכמשמעותהבסעיף
בתכנית זה לעניין שייקבעו במתחמים תת"ל(, - )להלן
ובהתאם )70 )תמ"א זה לעניין ייעודית ארצית מיתאר

לכלליםשמוצעלקבועבהצעתהחוק;

כמוכן,מוצעלקבועשינוייםבנוגעלדרךפעולתהשל 5ע
הוועדהוזאתבשלהניסיוןשנצברבשנותפעילותהעדכה,

כמפורטבהצעתהחוקע

סעיף1לחוק,שהואסעיףמטרתהחוק,קובעכי  סעיף 1 
הסדרים שעה, כהוראת לקבוע, נועד החוק 
להשיג כדי לדיור, מועדפים מתחמים לתכנון מיוחדים
אתשלושהמטרותהמנויותבסעיףהנוגעותלהגדלהאו

ליצירהשלהיצעיחידותהדיורע

מוצעלהוסיףמטרהרביעיתשלהשגתהיפעלהחוק,
והיאקידוםהפיתוחשלמתחמיםמסוגנוסף-מתחמים
המונים, הסעת לתחנות בסמוך תחבורה פיתוח מוטי
מיתאר בתכנית זה לעניין שייקבעו למתחמים בהתאם
השאר, בין להביא, כדי זאת זהע לעניין ייעודית ארצית
בתחבורה השימוש ולהגברת בקרקע השימוש לייעול

ציבוריתע
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בסעיף2לחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף2

בהגדרה""הוועדה","הוועדהלמתחמיםמועדפיםלדיור"",בכלמקום,המילה )1(
"לדיור"-תימחק;

אחריההגדרה"מינהלהתכנון"יבוא: )2(

""מערכתתחבורהעתירתנוסעים"-רכבתמקומיתעתירתנוסעים,בעלתהנעה
חשמליתוהפרדהמלאהמאמצעיתחבורהאחרים,כפישנקבעהבתכנית

לתשתיתלאומית;";

אחריההגדרה"מקרקעיישראל"יבוא: )ע(

""מתחםמשמעותילדיור"-מתחםמשמעותילדיורהנדרשלצורךעמידהביעדי
הדיורשקבעההממשלה;

"מתחםלדיורמותאםלאוכלוסייההחרדית"-מתחםלדיורהנדרשלצורךעמידה
ביעדיהדיורשקבעההממשלהלאוכלוסייההחרדית,והתכנוןבומותאם

לאוכלוסייההחרדית;

"מתחםמועדף"-מתחםמועדףלדיוראומתחםמועדףלפיתוחמוטהתחבורה;";

אחריההגדרה"מתחםמועדףלדיור"יבוא: )צ(

""מתחםמועדףלפיתוחמוטהתחבורה"-מתחםמועדףלפיתוחמוטהתחבורה
שהוכרזבצולפיסעיףעא,לרבותהרחבהשלמתחםכאמורלפיסעיףעא)ג(;";

בהגדרה"מתחםפינויובינוי",בסופהיבוא"אומתחםשישבו100יחידותדיור )5(
לפחותהמיועדותלהריסהולבנייהמחדש";

הוראהזונועדהלחולעלהמתחמיםשייקבעולעניין
זהבתמ"א70המקודמתבעתהזאת,סביבתחנותהמטרו

)כ–110תחנות(כפישנקבעובתת"לע

מוצעלהוסיףכמההגדרותלחוק,שבהןמוצע  סעיף 2 
לעשותשימושבהצעתחוקזוע 

בתת"ל, שנקבע כפי המטרו את להגדיר מוצע
כ"מערכתתחבורהעתירתנוסעים"עכמוכןמוצעלהגדיר
כ"קרקעסובבתתחנתמערכתתחבורהעתירתנוסעים"
אחדמשניאלה:הקרקעשסובבתאתתחנותהמטרוכפי
שנקבעהאושהוצעהבתכניתמיתארארציתלענייןחוק
זהאוקרקעהמצויהכולהבטווחשאינועולהעל800מטר

מהתחנותשלהמטרוכפישנקבעובתת"לע

מוצעלקבועכי"מתחםמשמעותילדיור"ו"מתחם
לדיורמותאםלאוכלוסייההחרדית"יהיוכאלההנדרשים
לצורךעמידהביעדיהדיורשקבעההממשלה,ובכלהנוגע
למתחםדיורהמותאםלאוכלוסייההחרדית,עלהתכנוןבו

להיותמותאםלאוכלוסייההחרדיתע

מוצעלהגדיר"מתחםמועדףלפיתוחמוטהתחבורה"
ו"תכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורה"כךשיווסףלחוק
סוגנוסףשלמתחםכאמורשעליויוכלולהכריזהממשלה

להיות תוכל ושבו זה, לעניין שמינתה שרים ועדת או
מקודמתהתכניתכאמור,לפיחוקזהע

מוטי והתכנית המתחם של הוספתם בעקבות
"מתחם ההגדרות את להוסיף מוצע כאמור, התחבורה
מועדף"ו"תכניתמועדפת"כךשישמשואתהוראותהחוק
המקודמת ובתכנית לדיור מועדף במתחם הן העוסקות
בתחומוכפישכברקבועהיוםבחוקוהןבמתחםמועדף
זו,ובתכנית לפיתוחמוטהתחבורההמוצעבהצעתחוק

המקודמתבתחומוע

כך ובינוי" פינוי "מתחם ההגדרה את לתקן מוצע
100יחידות שלמתחםכאמורייחשבגםמתחםשישבו
רק ולא מחדש, ובנייה להריסה המיועדות לפחות דיור
הרשותהממשלתית בחוק כהגדרתו ובינוי פינוי מתחם
להתחדשותעירונית,התשע"ו-2016,אומתחםשהוועדה,
החלטה לגביו נתנה האמור, לחוק 15 בסעיף כהגדרתה
התנאים בהתקיים ולפיה האמור הסעיף לפי מקדמית
הבינוי לשר להמליץ בכוונתה סעיף באותו שנקבעו

והשיכוןלהכריזעליוכמתחםפינויובינויבמסלולמיסויע

ובינוי" פינוי למתחם נוספת "קרקע להגדיר מוצע
כקרקעהנמצאתמחוץלמתחםפינויובינוי,אשרנדרשת

לצורךאישורהויישומהשלתכניתבמתחםהאמורע
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אחריההגדרה"קרקעמרובתבעלים"יבוא: )6(

""קרקענוספתלמתחםפינויבינוי"-קרקענוספת,המצויהמחוץלמתחםפינוי
ובינוי,הנדרשתלצורךאישורהויישומהשלהתכניתבמתחםהאמור;

"קרקעסובבתתחנתמערכתתחבורהעתירתנוסעים"-קרקעשהיאאחתמאלה:

או שאושרה ארצית מיתאר בתכנית הוצעה או שנקבעה קרקע )1(
שהועברהלהערותלפיסעיף52)א(לחוקהתכנון,לפיהעניין,לאחר
תחילתושלחוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראת
שעה()תיקוןמס'7(,התשפ"א-2021,כקרקעהסובבתתחנתמערכת

תחבורהעתירתנוסעיםלענייןחוקזה;";

מתחנה מטרים 800 על עולה שאינו בטווח כולה המצויה קרקע )2(
למערכתתחבורהעתירתנוסעיםשנקבעהבתכניתלתשתיתלאומית
כמשמעותהבסעיף76אלחוקהתכנון,ועניינההקמתמערכתתחבורה

עתירתנוסעים;";

אחריההגדרה"קרקעשעיקרהמקרקעיישראל"יבוא: )7(

""תכניתמועדפת"-תכניתמועדפתלדיוראותכניתמועדפתלפיתוחמוטה
תחבורה;";

אחריההגדרה"תכניתמועדפתלדיור"יבוא: )8(

""תכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורה"-תכניתלגבימתחםמועדףלפיתוח
9,הכוללתהוראות מוטהתחבורהשהוכנהוהוגשהלפיהוראותסעיף

כאמורבסעיףצא;"ע

בסעיףעלחוקהעיקרי-עעתיקוןסעיףע

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(,במקום"היאקרקע"יבוא"היאמתחםמשמעותילדיוראומתחם )א(
לדיורמותאםלאוכלוסייההחרדיתהמצויבקרקע";

לאוכלוסייה מותאם לדיור מתחם שהיא "או יבוא בסופה ,)2( בפסקה )ב(
משתייכים מתושביה אחוזים 50 שלפחות לשכונה בסמוך המצוי החרדית

לאוכלוסייההחרדית";

אחריההגדרה"קרקעמרובתבעלים"יבוא: )6(

""קרקענוספתלמתחםפינויבינוי"-קרקענוספת,המצויהמחוץלמתחםפינוי
ובינוי,הנדרשתלצורךאישורהויישומהשלהתכניתבמתחםהאמור;

"קרקעסובבתתחנתמערכתתחבורהעתירתנוסעים"-קרקעשהיאאחתמאלה:

או שאושרה ארצית מיתאר בתכנית הוצעה או שנקבעה קרקע )1(
שהועברהלהערותלפיסעיף52)א(לחוקהתכנון,לפיהעניין,לאחר
תחילתושלחוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראת
שעה()תיקוןמס'7(,התשפ"א-2021,כקרקעהסובבתתחנתמערכת

תחבורהעתירתנוסעיםלענייןחוקזה;";

מתחנה מטרים 800 על עולה שאינו בטווח כולה המצויה קרקע )2(
למערכתתחבורהעתירתנוסעיםשנקבעהבתכניתלתשתיתלאומית
כמשמעותהבסעיף76אלחוקהתכנון,ועניינההקמתמערכתתחבורה

עתירתנוסעים;";

אחריההגדרה"קרקעשעיקרהמקרקעיישראל"יבוא: )7(

""תכניתמועדפת"-תכניתמועדפתלדיוראותכניתמועדפתלפיתוחמוטה
תחבורה;";

אחריההגדרה"תכניתמועדפתלדיור"יבוא: )8(

""תכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורה"-תכניתלגבימתחםמועדףלפיתוח
9,הכוללתהוראות מוטהתחבורהשהוכנהוהוגשהלפיהוראותסעיף

כאמורבסעיףצא;"ע

תיקוןסעיףעבסעיףעלחוקהעיקרי-עע

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(,במקום"היאקרקע"יבוא"היאמתחםמשמעותילדיוראומתחם )א(
לדיורמותאםלאוכלוסייההחרדיתהמצויבקרקע";

לאוכלוסייה מותאם לדיור מתחם שהיא "או יבוא בסופה ,)2( בפסקה )ב(
משתייכים מתושביה אחוזים 50 שלפחות לשכונה בסמוך המצוי החרדית

לאוכלוסייההחרדית";

מוצעלתקןאתסעיףעלחוקשעניינוהכרזהעל  סעיף 3
היא זו הכרזה משמעות לדיורע מועדף מתחם 
כיניתןלקדםעלקרקעשהוכרזהכאמור,תכניתמועדפת

לדיורכאמורבסעיףצלחוקע

לפסקה )1(

כפישהוסברבחלקהכללילדבריההסבר,סעיףעלחוק
קובעארבעהסוגיםשלקרקעשניתןלהכריזעליהכמתחם
מועדףלדיורעמוצעלשנותאתהסמכותלהכריזעלמתחם
מועדףלדיורכךשלפיהמוצעיהיהניתןלהכריזכאמור

עלכלאחדמאלה:

מותאם לדיור מתחם או לדיור משמעותי מתחם 1ע
מקרקעי שעיקרה בקרקע המצוי החרדית לאוכלוסייה

ישראל;

לדיור מתחם או מיעוטים ביישוב המצויה קרקע 2ע
לשכונה בסמוך המצוי החרדית לאוכלוסייה מותאם
שלפחות50%מתושביהמשתייכיםלאוכלוסייההחרדית;

מתחםפינויובינויבתחוםרשותעירוניתאובתחום עע
יישובשמספרתושביועולהעל10,000,וכןקרקענוספת
למתחםפינויובינויהמצויהבתחוםרשותאויישובכאמור;

מותאם לדיור מתחם או לדיור משמעותי מתחם צע
לאוכלוסייההחרדיתהמצויבקרקעמרובתבעליםע
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)ע(,בסופהיבוא"וכןקרקענוספתלמתחםפינויובינויהמצויה בפסקה )ג(
בתחוםרשותאויישובכאמור";

בפסקה)צ(,במקום"היאקרקע"יבוא"היאמתחםמשמעותילדיוראומתחם )ד(
לדיורמותאםלאוכלוסייההחרדיתהמצויבקרקע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הכרזהעלמתחםמועדףלדיורלפיסעיףקטן)א()ע(הכוללקרקענוספת ")א1(
למתחםפינויובינוישמצויהבמקרקעיישראל-תינתןלאחרשהתקבלההסכמת
רשותמקרקעיישראללהכרזהלפיפסקהזו;שרהפנים,לאחרהתייעצותעםשר
המשפטים,רשאילקבועהוראותלענייןאופןהכללתקרקענוספתלמתחםפינוי

ובינוישכולהאוחלקהאינומקרקעיישראלבהכרזהלפיפסקהזוע";

בסעיףקטן)ב(- )ע(

בפסקה)1(,במקום"עד)ע(לפחות"יבוא"עד)צ(לפחות"; )א(

בפסקה)2(,בסופהיבוא"לענייןקרקענוספתלמתחםפינויובינוי-תכלול )ב(
ההמלצההתייחסותלגבימספריחידותהדיורשניתןלתכנןבקרקעהנוספת";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )צ(

הכרזהעלמתחםמשמעותילדיורלפיסעיףקטן)א()1(או)צ(,תינתןלאחר ")ב1(
שהתקיימוהתנאיםהאלה:

הממשלהאוועדתהשריםשמינתהלענייןזה,שוכנעה,לפיהמלצת )1(
כיבשל העניין, לפי המייעץ, הצוות המלצת או התכנון מינהל מנהל
התכנוניים ההיבטים בשל לרבות המתחם, של ומורכבותו מאפייניו
השוניםהנוגעיםלתכנוןבמתחםהאמורובשיםלבללוחהזמניםהנדרש
לצורךאישורויישוםהתכנון,ישצורךוחשיבותבקידוםתכנוןהמתחם
לגרוע כדי זו פסקה בהוראת אין זה; חוק להוראות בהתאם בוועדה,

מהוראותסעיףקטן)ב()1(ו–)ג()1(;

מספרהמתחמיםהמשמעותייםלדיורבכלשנה,לאיעלהעל- )2(

בשנההראשונה-15מתחמים; )א(

החלמהשנההשנייהואילך-20מתחמים; )ב(

לפסקה )2(

מוצעכיהכרזהעלמתחםפינויובינויכאמורלעיל
מקרקעי רשות הסכמת את טעונה תהיה )1( בפסקה
ישראל,אםהיאכוללתבתחומה"קרקענוספתלמתחם
פינויובינוי"כהגדרתההמוצעתבסעיף2להצעתהחוק,
המצויהבמקרקעיישראלעלגביקרקענוספתכאמורשאינה
כולהאוחלקהבמקרקעיישראל,רשאישרהפנים,לאחר
התייעצותעםשרהמשפטים,לקבועהוראותלענייןאופן
הכללתהבמתחםהפינויוהבינויעקביעתהוראותאלהאינה
מהווהתנאילהכרזהלפיסעיףע)א()ע(המוצע,זאתאףאם

המתחםכוללקרקענוספתלמתחםפינויובינויע

לפסקה )3(

מוצעלקבועכיהמלצתמנהלמינהלהתכנוןנדרשת
גםבנוגעלמספריחידותהדיורשניתןלתכנוןלפיהוראות
סעיףצ)א()צ(המוצע,במתחםלדיורמותאםלאוכלוסייה

החרדיתהנמצאבקרקעשעיקרהמקרקעיישראלע

כמוכןמוצעלקבועכיהמלצתמנהלמינהלהתכנון
לענייןהכרזהעלמתחםפינויובינויתכלולגםהתייחסות
למספריחידותהדיורשניתןלתכנןבקרקעהנוספתלמתחם

הפינויוהבינוי,אםנכללהכזוע

לפסקה )4(

מוצעלסייגאתסמכותההכרזהעלמתחםמשמעותי
לדיורבקיומםשלשניתנאים:תנאימהותיותנאיכמותי,

כמפורטבחלקהכללילדבריההסברע
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בפסקת הקבוע המספר את בצו, לשנות, רשאי הפנים שר )ג(
משנה)ב(,ובלבדשהמספרלאיעלהעל25;צוכאמוריינתןלאחר
התייעצותעםשרהבינויוהשיכוןועםהשרלהגנתהסביבה,לאחר
ששוכנעכיישצורךוחשיבותבשינוימספרהמתחמיםכאמור,בשים
לב,ביןהשאר,לעמידהביעדיהדיורשקבעההממשלהולזמינות

אפשרויותהשיווקשליחידותדיורמאושרותעלידיהמדינה;

לענייןפסקהזו,"שנה"-תקופההמתחילהבמועדשבונכנסלתוקףחוק
לקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראתשעה()תיקוןמס'7(,

התשפ"א-2021,ומסתיימתבחלוף12חודשיםממועדזהע";

בסעיףקטן)ג()1(,אחרי"צ)א()1("יבוא"אוצ)א()צ(,לפיהעניין,"; )5(

בסעיףקטן)ד()ע(ו–)5(ובסעיףקטן)ו(,במקום"שרהאוצר"יבוא"שרהפנים"ע )6(

אחריסעיףעלחוקהעיקרייבוא:צעהוספתפרקב'1

"פרק ב'1 - הכרזה על מתחם מועדף לפיתוח מוטה תחבורה

הכרזה
עלמתחם

מועדף
לפיתוח

מוטה
תחבורה

הממשלהאוועדתשריםשמינתהלענייןזהרשאיותלהכריז,בצו,עאע )א(
עלקרקעסובבתתחנתמערכתתחבורהעתירתנוסעיםכעלמתחםמועדף

לפיתוחמוטהתחבורהע

הכרזהעלמתחםמועדףלפיתוחמוטהתחבורהלפיסעיףקטן)א(,תינתן )ב(
לפיהמלצתמנהלמינהלהתכנוןולפיהיהיהבהכרזההאמורהכדילהביא
לקידוםתכנוןופיתוחהמתחםבשילובעםמערכתהתחבורהעתירתהנוסעים;
המלצתמנהלמינהלהתכנוןלענייןהכרזהלפיסעיףזהתינתןלאחרהתייעצות

עםהרשותהמקומיתשבתחומהמצויההקרקעע

בהכרזהעלמתחםמועדףלפיתוחמוטהתחבורהלפיסעיףקטן)א( )ג(
יצוינוגודלושלהמתחם,מיקומווגבולותיו,לרבותהדרכיםוהתשתיות
הנלוותלו;ואולםבעתהכנתתכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורהלגבי

המתחם,רשאיתהוועדהלעשותאתאלה:

בפסקת הקבוע המספר את בצו, לשנות, רשאי הפנים שר )ג(
משנה)ב(,ובלבדשהמספרלאיעלהעל25;צוכאמוריינתןלאחר
התייעצותעםשרהבינויוהשיכוןועםהשרלהגנתהסביבה,לאחר
ששוכנעכיישצורךוחשיבותבשינוימספרהמתחמיםכאמור,בשים
לב,ביןהשאר,לעמידהביעדיהדיורשקבעההממשלהולזמינות

אפשרויותהשיווקשליחידותדיורמאושרותעלידיהמדינה;

לענייןפסקהזו,"שנה"-תקופההמתחילהבמועדשבונכנסלתוקףחוק
לקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראתשעה()תיקוןמס'7(,

התשפ"א-2021,ומסתיימתבחלוף12חודשיםממועדזהע";

בסעיףקטן)ג()1(,אחרי"צ)א()1("יבוא"אוצ)א()צ(,לפיהעניין,"; )5(

בסעיףקטן)ד()ע(ו–)5(ובסעיףקטן)ו(,במקום"שרהאוצר"יבוא"שרהפנים"ע )6(

הוספתפרקב'1אחריסעיףעלחוקהעיקרייבוא:צע

"פרק ב'1 - הכרזה על מתחם מועדף לפיתוח מוטה תחבורה

הכרזה
עלמתחם

מועדף
לפיתוח

מוטה
תחבורה

הממשלהאוועדתשריםשמינתהלענייןזהרשאיותלהכריז,בצו,עאע )א(
עלקרקעסובבתתחנתמערכתתחבורהעתירתנוסעיםכעלמתחםמועדף

לפיתוחמוטהתחבורהע

הכרזהעלמתחםמועדףלפיתוחמוטהתחבורהלפיסעיףקטן)א(,תינתן )ב(
לפיהמלצתמנהלמינהלהתכנוןולפיהיהיהבהכרזההאמורהכדילהביא
לקידוםתכנוןופיתוחהמתחםבשילובעםמערכתהתחבורהעתירתהנוסעים;
המלצתמנהלמינהלהתכנוןלענייןהכרזהלפיסעיףזהתינתןלאחרהתייעצות

עםהרשותהמקומיתשבתחומהמצויההקרקעע

בהכרזהעלמתחםמועדףלפיתוחמוטהתחבורהלפיסעיףקטן)א( )ג(
יצוינוגודלושלהמתחם,מיקומווגבולותיו,לרבותהדרכיםוהתשתיות
הנלוותלו;ואולםבעתהכנתתכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורהלגבי

המתחם,רשאיתהוועדהלעשותאתאלה:

לפסקה )5(

מוצעלקבועכיההכרזהעלמתחםמשמעותילדיור
אועלמתחםלדיורמותאםלאוכלוסייההחרדיתהמצויים
עלקרקעמרובתבעלים,תינתןלפיהמלצתהצוותהמייעץ
זה לעניין שמינתה השרים ועדת או שהממשלה לאחר
שוכנעהכיניתןלתכנןבאותההקרקעיחידותדיורבהיקף
משמעותי מתחם )לעניין לחוק צ)א()1( בסעיף כאמור
לדיור(אובסעיףצ)א()צ(לחוק)לענייןמתחםלדיורמותאם

לאוכלוסייההחרדית(ע

לפסקה )6(

מוצעכיהרכבהצוותהמייעץישונהכךשבמקום
נציגשרהאוצריבואנציגשרהפניםענוסףעלכך,נציג
הרשויותהמקומיותימונהבידישרהפניםולאבידישר
האוצרעכמוכן,תקנותבדברהגשתבקשהלצוותהמייעץ
הצוות רשאי שלגביהם מתחמים של המרבי והמספר

המייעץלהמליץבכלשנה,ייקבעובידישרהפניםולא
בידישרהאוצרע

מוצעלהוסיףלחוקאתפרקב'1המוצעשכותרתו  סעיף 4
מוטה לפיתוח מועדף מתחם על "הכרזה 
מוצע ההסבר, לדברי הכללי בחלק כאמור תחבורה"ע
להרחיבאתסמכותההכרזהולאפשרלממשלהאולוועדת
שריםשמינתהלענייןזה,להכריזעלמתחמיםמועדפים
לפיתוחמוטהתחבורהעהאפשרותלהכריזעלמתחמים
במסלולזהתהיהבמתחמיםשייקבעולענייןזהבתכנית
שתועברלהערותלפיחוק ארציתשתאושר,או מיתאר
התכנון,אחריתחילתתיקוןזה,אובתחוםשלאיעלהעל
800מטריםמתחנהלהסעתהמוניםשנקבעהבתת"ל,ואולם
האפשרותלאשרתכניתבמסלולזהתתאפשררקלאחר
אישורהשלתכניתהמיתארהארציתבמתחמיםשייקבעו

בתכניתזולענייןחוקזהע
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להתאיםאתהגבולותהמדויקיםשלהמתחםלמצבהקרקע )1(
ולצרכיםהתכנוניים,ובלבדשלאיהיהבכךשינוימהותיבגבולות

המתחם;
להרחיבאתשטחהמתחםמעברלשטחשהוכרזלפיסעיףקטן)א(, )2(
כךשיכלולשטחיםנוספיםהנדרשיםלצורךיישוםמיטבישלהתכנית,
ובלבדששטחההרחבהאינועולהעל20%מגודלהמתחםשהוכרז

ושהמתחםעומדבהוראותסעיףזהלאחרההרחבהע"
תיקוןכותרת

פרקג'
בפרקג'לחוקהעיקרי,בכותרת,המילה"לדיור"-תימחקע5ע

בסעיףצלחוקהעיקרי-6עתיקוןסעיףצ

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(,אחרי"סעיףע)א()1(או)צ("יבוא"עלמתחםמשמעותילדיור" )א(
ובמקום"750"יבוא"1,050";

בפסקה)2(,אחרי"סעיףע)א()2("יבוא"עליישובמיעוטים"ובסופהיבוא )ב(
"ולענייןהכרזהלפיסעיףזהעלמתחםלדיורמותאםלאוכלוסייההחרדיתהמצוי
בסמוךלשכונהשלפחות50אחוזיםמתושביהמשתייכיםלאוכלוסייההחרדית

-500יחידותדיורלפחות;";
בפסקה)ע(,במקום"500"יבוא"00צ"; )ג(

אחריפסקה)ע(יבוא: )ד(

מותאם לדיור מתחם על )צ( או ע)א()1( סעיף לפי הכרזה לעניין ")צ(
לאוכלוסייההחרדית-1,000יחידותדיורלפחותע";

בסעיףקטן)ב()צ(,במקוםהסיפההחלבמילים"כילפחות"יבוא"כילפחות15% )2(
מיחידותהדיורבמתחםמועדףלדיוריימכרואויוחכרולציבורזכאיםבמחירמופחת
ממחירהשוקשלהן,שיעוריחידותהדיורבהישגידיהיה15%;מחציתיחידותהדיור
דיור יחידות - השנייה והמחצית ארוך, לטווח להשכרה דיור יחידות יהיו כאמור

להשכרהלטווחארוךבמחירמופחת";

בסעיףקטן)ד()1(,אחרי"לשמש"יבוא"בעיקר"ע )ע(

הכרזהעלמתחםמסוגזהתינתןלפיהמלצתמנהל
מנהלהתכנון,ולפיהיהיהבהכרזהכדילהביאלקידום
התחבורה מערכת עם בשילוב המתחם ופיתוח תכנון
עם התייעצות לאחר תינתן המלצתו הנוסעים; עתירת

הרשותהמקומיתשבתחומהמצויההקרקעע

בדומהלמתחמיםמועדפיםלדיור,מוצעלקבועכי
יהיהניתןגםבמתחםמסוגזהלשנותאתגבולותהמתחם

המוכרז,כמפורטבסעיףעאהמוצעע

שכן לחוק ג' פרק כותרת את לשנות מוצע  סעיף 5 
הוראותיויחולובהתאםלמוצעגםעלתכנית 

מועדפתלפיתוחמוטהתחבורהע

מוצעלתקןאתסעיףצלחוקשכותרתו"תכנית  סעיף 6
מועדפתלדיור"ע 

לפסקה )1(

הנדרשות הדיור יחידות מספר את לשנות מוצע
להיכללבתכניתמועדפתלדיור,כפישפורטבהרחבהבחלק

הכללישלדבריההסברע

לפסקה )2(

)ב()צ( מוצעלשנותאתההסדרשנקבעבסעיףקטן
ולקבועהפחתהשלהיקףיחידותהדיורבהישגידמ–0%ע
ל–15%,ומחציתמיחידותהדיורבהישגידיהיויחידות
דיורלהשכרהלטווחארוךומחציתןלהשכרהלטווחארוך
או הממשלה בהחלטת נקבע אם זאת מופחתע במחיר
בהחלטתמועצתמקרקעיישראלכי15%מיחידותהדיור
במתחםהמועדףלדיוריימכרואויוחכרולציבורזכאים

במחירמופחתממחירהשוקשלהןע

לפסקה )3(

מוצעלהבהירכיתכניתמועדפתלדיוריכולהלכלול
הנדרשים ולמסחר לתעסוקה לרבות נוספים, שימושים
בתכנית הנכללות הדיור יחידות את בעיקר לשמש

ובסביבתה,ולארקאותןע
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הוספתסימןא'1
בפרקג'

אחריסעיףצלחוקהעיקרייבוא:7ע

"סימן א'1: תכנית מועדפת לפיתוח מוטה תחבורה

תכנית
מועדפת
לפיתוח

מוטה
תחבורה

תכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורה,תכלולהוראותאלה:צאע )א(

הוראותבנוגעלפיתוחהמתחם,בדגשעלשילובםשלייעודי )1(
הקרקעוהשימושיםהמותריםבהםעםמערכתהתחבורהעתירת

הנוסעים,לרבותעםתחנתמערכתהתחבורהעתירתהנוסעים;

הוראותהמאפשרותלהוציאמכוחןהיתרלבנייהאולשימוש )2(
בלאצורךבאישורהשלתכניתנוספת,ואולםהוועדהרשאיתלקבוע
לגביחלקמתחוםהתכניתשאינומשמעותי,כיביצועהעבודותעלפיה

יהיהטעוןתכניתנוספתטרםמתןההיתראוביצועהעבודהע

תכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורהיכולשתכלולכלהוראה )ב(
אחרתשניתןלקבועבתכניתמפורטתלפיחוקהתכנוןע

לאחר אלא תחבורה מוטה לפיתוח מועדפת תכנית תאושר לא )ג(
אישורהשלתכניתמיתארארציתכאמורבסעיףקטן)ד()2(,ובלבדשתחום
התכניתנקבעבתכניתהמיתארהארציתהאמורה,כקרקעהסובבתתחנת

מערכתתחבורהעתירתנוסעיםלענייןחוקזהע

כוחהשלתכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורהשאישרההוועדה )ד(
לפיחוקזה,יפהמכלתכניתאחרתשאושרהלפיכלדין,למעטהתכניות
המפורטותלהלן,ויראובהשינוילכלתכניתאחרתהחלהבשטחה,למעט

התכניותהאמורות,בכפוףלהוראותסעיף8)ב(:

תמ"א5ע; )1(

תכניתמיתארארציתשאושרהלענייןחוקזהלאחרתחילתו )2(
,)7 מס' )תיקון לדיור מועדפים במתחמים הבנייה לקידום חוק של
התשפ"א-2021,שבהנקבעתחוםקרקעהסובבתתחנתמערכתתחבורה

עתירתנוסעים;

תכניתלתשתיתלאומיתכמשמעותהבסעיף76בלחוקהתכנון )ע(
שעניינההקמתמערכתתחבורהעתירתנוסעיםאשרלגביהנקבע
בתכניתהמיתארהארציתהאמורהבפסקה)2(,תחוםקרקעסובבת

תחנתמערכתתחבורהעתירתנוסעיםע"

הוספתסימןא'1אחריסעיףצלחוקהעיקרייבוא:7ע
בפרקג'

"סימן א'1: תכנית מועדפת לפיתוח מוטה תחבורה

תכנית
מועדפת
לפיתוח

מוטה
תחבורה

תכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורה,תכלולהוראותאלה:צאע )א(

הוראותבנוגעלפיתוחהמתחם,בדגשעלשילובםשלייעודי )1(
הקרקעוהשימושיםהמותריםבהםעםמערכתהתחבורהעתירת

הנוסעים,לרבותעםתחנתמערכתהתחבורהעתירתהנוסעים;

הוראותהמאפשרותלהוציאמכוחןהיתרלבנייהאולשימוש )2(
בלאצורךבאישורהשלתכניתנוספת,ואולםהוועדהרשאיתלקבוע
לגביחלקמתחוםהתכניתשאינומשמעותי,כיביצועהעבודותעלפיה

יהיהטעוןתכניתנוספתטרםמתןההיתראוביצועהעבודהע

תכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורהיכולשתכלולכלהוראה )ב(
אחרתשניתןלקבועבתכניתמפורטתלפיחוקהתכנוןע

לאחר אלא תחבורה מוטה לפיתוח מועדפת תכנית תאושר לא )ג(
אישורהשלתכניתמיתארארציתכאמורבסעיףקטן)ד()2(,ובלבדשתחום
התכניתנקבעבתכניתהמיתארהארציתהאמורה,כקרקעהסובבתתחנת

מערכתתחבורהעתירתנוסעיםלענייןחוקזהע

כוחהשלתכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורהשאישרההוועדה )ד(
לפיחוקזה,יפהמכלתכניתאחרתשאושרהלפיכלדין,למעטהתכניות
המפורטותלהלן,ויראובהשינוילכלתכניתאחרתהחלהבשטחה,למעט

התכניותהאמורות,בכפוףלהוראותסעיף8)ב(:

תמ"א5ע; )1(

תכניתמיתארארציתשאושרהלענייןחוקזהלאחרתחילתו )2(
,)7 מס' )תיקון לדיור מועדפים במתחמים הבנייה לקידום חוק של
התשפ"א-2021,שבהנקבעתחוםקרקעהסובבתתחנתמערכתתחבורה

עתירתנוסעים;

תכניתלתשתיתלאומיתכמשמעותהבסעיף76בלחוקהתכנון )ע(
שעניינההקמתמערכתתחבורהעתירתנוסעיםאשרלגביהנקבע
בתכניתהמיתארהארציתהאמורהבפסקה)2(,תחוםקרקעסובבת

תחנתמערכתתחבורהעתירתנוסעיםע"

א'1 סימן את לחוק ג' לפרק להוסיף מוצע  סעיף 7
מוטה לפיתוח מועדפת "תכנית שכותרתו 
תחבורה"עעלתכניתזוהוסברלעילבהרחבהבחלקהכללי
שלדבריההסברעהוראותתכניתזוייקבעובדגשעלשילוב
ייעודיהקרקעעםמערכתהתחבורהעתירתהנוסעיםעכמו
כןיתאפשרלהוציאמכוחהשלהתכניתהיתרבנייהבלא
צורךבאישורהשלתכניתנוספת,בדומהלתכניתמועדפת
משמעותי שאינו חלק לגבי לקבוע יתאפשר וכן לדיור,
מתחוםהתכנית,כיביצועהעבודותעלפיהתכניתיהיה

טעוןתכניתנוספתטרםמתןההיתראוביצועהעבודהע

מהוראותיה לסטות יכולות כאמור תכנית הוראות
)תכנית 5ע תמ"א למעט שחלה, אחרת תכנית כל של

המיתארהארציתהמשולבתלבנייה,לפיתוח,ולשימור(,
זה חוק לעניין שאושרה ארצית מיתאר תכנית למעט
לאחרתחילתושלתיקוןמוצעזה,שבהנקבעתחוםקרקע
הסובבתתחנתמערכתתחבורהעתירתנוסעים,ולמעט
נוסעים עתירת תחבורה מערכת הקמת שעניינה תת"ל
האמורה, הארצית המיתאר בתכנית נקבע לגביה אשר
תחוםקרקעסובבתתחנתמערכתתחבורהעתירתנוסעיםע

כמפורטבדבריההסברלסעיףצלהצעתהחוק,אישור
תכניתבמסלולזהיתאפשררקלאחראישורהשלתכנית
מיתארארציתבמתחמיםשייקבעובתכניתזולענייןחוק

זהע
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תיקוןכותרתסימן
ב'בפרקג'

בפרקג'לחוקהעיקרי,בסימןב',בכותרת,המילה"לדיור"-תימחקע8ע

בסעיף5לחוקהעיקרי-9עתיקוןסעיף5

בכותרתהשוליים,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)א(,ברישה,המילה"לדיור"-תימחקע )2(

בסעיף6לחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(,בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחקע10עתיקוןסעיף6

בסעיף7לחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(,ברישה,המילה"לדיור"-תימחקע11עתיקוןסעיף7

בסעיף8לחוקהעיקרי,בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק;12עתיקוןסעיף8

בסעיף9לחוקהעיקרי-ע1עתיקוןסעיף9

בכותרתהשוליים,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

ברישה,המילה"לדיור"-תימחק; )א(

במקוםפסקה)צ(יבוא: )ב(

במתחםמועדףלדיורכאמורבסעיףע)א()2(אובמתחםדיורמותאם ")צ(
לאוכלוסייההחרדיתכאמורבסעיפיםע)א()1(או)צ(,גםמשרדהפניםאו

מישקיבלממנוהרשאהלכך;";

בסעיףקטן)א1(,המילים"או)צ("-יימחקו; )ע(

בסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,המילה"לדיור"-תימחק; )צ(

סעיףקטן)ה(-בטלע )5(

בסעיף10לחוקהעיקרי-צ1עתיקוןסעיף10

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ה(,במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"ע )2(

בסעיף12לחוקהעיקרי,בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחקע15עתיקוןסעיף12

סעיפים 8 עד 12, 13)1(, 2)א( ו–)4(, 14, 15, 16)1(, 17 עד 
21, 22)1( ו–)5(, 23 עד 25, 28)1( ו–29

מוצעלהשמיטאתהמילה"דיור"בחלקמהוראות
מועדפת תכנית על גם יחולו כי מוצע ולגביהן החוק,

לפיתוחמוטהתחבורהולארקעלתכניתמועדפתלדיורע

כמוכןמוצעבחלקמהוראותהחוקלקבועכיבמקום
"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"כךשבמקוםשבונדרש

פרסוםבאתרהאינטרנט,הואייעשהבאתרמינהלהתכנון
שישלואתראינטרנטנפרדע

סעיף 13)2()ב(, )3( ו–)5(

מוצעלתקןאתסעיף9לחוקולקבועבוכימשרדהפנים
אומישקיבלממנוהרשאהלכך,יהיהרשאילהכיןתכנית
מועדפתלדיורולהגישהלוועדהבמתחםהמצויביישוב

מיעוטים,אובמתחםדיורמותאםלאוכלוסייההחרדית,
בקרקעשהיאמקרקעיישראלאובקרקעמרובתבעליםע

משמעותי במתחם תכנית כי לקבוע מוצע כן כמו
לאוכלוסייה מותאם לדיור במתחם תכנית או לדיור
החרדיתהחלותבקרקעמרובתבעלים,יכולשיוגשולוועדה
עלידיהגורמיםהמפורטיםסעיף9)א(לחוקבלבדאועל
ידימישקיבלמהםהרשאהלפיסעיף9)א1(לחוק,ולאעל
ידימישרשאילהגישתכניתלפיסעיף61אלחוקהתכנוןע
זאתועוד,מוצעלבטלאתסעיףקטן)ה(מאחרשאיןבו
כלצורךבשלחוותדעתמנהלמינהלהתכנוןאשרניתנת
לגבימתחםזהקודםהכרזתווהכוללתהתייחסותלהיבטים
התכנונייםהנדרשים,ולנוכחהעובדהכיהתכניתמוגשת

בתחוםהמתחםשהוכרזע
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בסעיףע1לחוקהעיקרי-16עתיקוןסעיףע1

בכותרתהשולייםובסעיףקטן)א(,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"סעיףע)א()ע("יבוא"אולענייןתכניתמועדפתלפיתוחמוטה )2(
תחבורה";

מועדפת" "בתכנית יבוא לדיור" מועדפת "בתכנית במקום )ג(, קטן בסעיף )ע(
ואחרי"ע)א()ע("יבוא"אולענייןתכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורה"ע

בסעיףצ1לחוקהעיקרי,בכותרתהשוליים,המילה"לדיור"-תימחקע17עתיקוןסעיףצ1
בסעיף15לחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(-18עתיקוןסעיף15

ברישה,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בפסקה)ע(,במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"ע )2(
בסעיף16לחוקהעיקרי,בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחקע19עתיקוןסעיף16
בסעיף17לחוקהעיקרי-20עתיקוןסעיף17

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"ע )2(
בסעיף18לחוקהעיקרי-21עתיקוןסעיף18

בסעיףקטן)א(,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב()ע(,במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"ע )2(
בסעיף19לחוקהעיקרי-22עתיקוןסעיף19

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"0ע"יבוא"5צ"; )2(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ע(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאייושבראשהוועדה,מטעמיםשיירשמו, ")ג1(
להחליטכיאיןלמנותחוקרבנסיבותהעניין;החליטיושבראשהוועדהכאמור,
עבודה ימי 0ע בתוך ותחליט, בהתנגדויות, להתנגדויות המשנה ועדת תדון
מתוםהמועדהאחרוןלהגשתהתנגדויותלפיסעיף18)ב(,לקבלאולדחותאת

ההתנגדויות,כולןאוחלקןע";
בסעיףקטן)ד(,אחרי")ג("יבוא"או)ג1("; )צ(

בסעיףקטן)ו(,במקום"הוגשה"יבוא"הוגשו"ובמקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"ע )5(

תיקוןסעיףע1בסעיףע1לחוקהעיקרי-16ע

בכותרתהשולייםובסעיףקטן)א(,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"סעיףע)א()ע("יבוא"אולענייןתכניתמועדפתלפיתוחמוטה )2(
תחבורה";

מועדפת" "בתכנית יבוא לדיור" מועדפת "בתכנית במקום )ג(, קטן בסעיף )ע(
ואחרי"ע)א()ע("יבוא"אולענייןתכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורה"ע

תיקוןסעיףצ1בסעיףצ1לחוקהעיקרי,בכותרתהשוליים,המילה"לדיור"-תימחקע17ע

תיקוןסעיף15בסעיף15לחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(-18ע

ברישה,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בפסקה)ע(,במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"ע )2(

תיקוןסעיף16בסעיף16לחוקהעיקרי,בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחקע19ע

תיקוןסעיף17בסעיף17לחוקהעיקרי-20ע

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"ע )2(

תיקוןסעיף18בסעיף18לחוקהעיקרי-21ע

בסעיףקטן)א(,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב()ע(,במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"ע )2(

תיקוןסעיף19בסעיף19לחוקהעיקרי-22ע

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"0ע"יבוא"5צ"; )2(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ע(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאייושבראשהוועדה,מטעמיםשיירשמו, ")ג1(
להחליטכיאיןלמנותחוקרבנסיבותהעניין;החליטיושבראשהוועדהכאמור,
עבודה ימי 0ע בתוך ותחליט, בהתנגדויות, להתנגדויות המשנה ועדת תדון
מתוםהמועדהאחרוןלהגשתהתנגדויותלפיסעיף18)ב(,לקבלאולדחותאת

ההתנגדויות,כולןאוחלקןע";
בסעיףקטן)ד(,אחרי")ג("יבוא"או)ג1("; )צ(

בסעיףקטן)ו(,במקום"הוגשה"יבוא"הוגשו"ובמקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"ע )5(

מוצעכיההוראותהקבועותבחוקלגביתכנית  סעיף
נוסף דיון לקיום הנוגע בכל לדיור מועדפת  16)2( ו–)3(

בהפקדתהתכניתבוועדהוהמועדלקיומושל 
דיוןנוסףזה,יחולוגםעלתכניתמועדפתלפיתוחמוטה

תחבורהולארקעלתכניתמועדפתלדיורע

חוקר למנות חובה נקבעה לחוק 19 בסעיף  סעיף
לשמיעתהתנגדויותשהוגשולתכנית,אםהוגשוע )2(22 
בהתאםלניסיוןשנצברעלהכילעיתים,בשל  עד )4(

מספרמועטשלהתנגדויותאואופיההתנגדויות, 
החוק את לתקן מוצע לפיכך חוקרע למנות הצדקה אין

ולאפשרליושבראשהוועדהלהחליטבמקריםשמצאכי
איןהצדקהלמינויחוקר,להחליטשלאימונהחוקר,וועדת
המשנהתשמעותמליץלוועדהלגביההתנגדויותבתוך0ע

ימיםמתוםהמועדלהגשתהתנגדויותע

נוסףעלכך,אםמונהחוקרלשמיעתהתנגדויות,נקבע
בסעיףכיהואיגישאתהמלצותיולוועדתהמשנהבתוך
0עימיםמתוםהמועדלהגשתהתנגדויותעמהניסיוןשנצבר
עולהכיישקושיממשילעמודבמועדזהועלכןמוצע

להאריכול–5צימיםמתוםהמועדכאמורע
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בסעיף21לחוקהעיקרי-ע2עתיקוןסעיף21

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"ע )2(

בסעיף22לחוקהעיקרי-צ2עתיקוןסעיף22

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"ע )2(

בסעיףע2לחוקהעיקרי-25עתיקוןסעיףע2

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

במקום"משרדהפנים"יבוא"מינהלהתכנון"ע )2(

בסעיף25לחוקהעיקרי,בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק,ובכלמקום,במקום26עתיקוןסעיף25
"מתכנן"יבוא"יושבראש"ע

בסעיף26לחוקהעיקרי-27עתיקוןסעיף26

בכותרתהשוליים,אחרי"ביצוע"יבוא"של"והמילה"לדיור"-תימחק; )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

ביצועהשלתכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורה,יחלבתוךארבע ")א1(
שניםמיוםאישורה;שרהפניםרשאילקבועכלליםבדברשיעורהעבודות
בשטחהתכניתשייחשבכתחילתביצועהשלהתכנית,סוגהעבודותשיילקחו

בחשבוןלשםכך,ואופןחישובהשיעורע";

בסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(,אחרי"בסעיףקטן)א("יבוא"אובסעיףקטן)א1("ע )ע(

בסעיף27לחוקהעיקרי-28עתיקוןסעיף27

בכלמקום,המילה"לדיור"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב(- )2(

במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

ישבהצמצוםשלהשטחהכוללשלכלאחדמייעודיהקרקעהאלה: )1("
צורכיציבור,דרךאותשתית,לרבותצמצוםהשטחהכוללשלסוגמסויםשל

צורךציבוריאושלתשתיתלטובתסוגאחרשלצורךציבוריאותשתית;";

בפסקה)2(,אחרי"המותרלבנייה"יבוא"או"והמילים"אוצמצוםמגבלות )ב(
הנובעותמקיומהשלדרךאותשתית"-יימחקו;

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ע(

מוצעלתקןאתסעיף25לחוקולקבועכייושב  סעיף 26 
ראשהוועדהיאשראתהתשריטלצורכירישום 
כאמורבסעיףזהעתיקוןזהנדרש,ביןהשאר,בשלהוראות
שנקבעובתקנותהמקרקעין)ניהולורישום(,התשע"ב-2011
את שמאשר מי זהות לעניין אחיד הסדר ליצור וכדי

התשריטכאמורע

מוצעלתקןאתסעיף26לחוקולהוסיףבואת  סעיף 27 
סעיףקטן)א1(המוצע,ובולקבועמועדלביצוע 
תכניתמועדפתלפיתוחמוטהתחבורה,בתוךארבעשנים

מיוםאישורהעעודמוצעלקבועכישרהפניםיהיהרשאי
לקבועאתההוראותשקיומןייחשבכתחילתהביצועשל

התכניתע

מוצעלתקןאתסעיף27לחוקשכותרתועריכת  סעיף
שינוייםבתכניתמועדפתלדיורעבסעיףזהנקבע  28)2( ו–)3(
כישינוייםמסוימיםלתכניתמועדפתיכולים 
תכנית או ארצית מיתאר תכנית במסגרת רק להתבצע
מועדפתלדיוראחרתעהניסיוןשנצברמוכיחכילעיתים
רק יתבצעו אלה ששינויים לכך הצדקה אין קרובות

ר ב ס ה י  ר ב ד



619 הצעותחוקהממשלה-8עצ1,י"זבאבהתשפ"א,2021ע7ע26

)ב(,מוסדתכנוןרשאילאשרתכניתהכוללת עלאףהאמורבסעיףקטן ")ג(
שינוייםלתכניתמועדפתכאמורבפסקאות)1(עד)ע()בסעיףזה-תכניתמשנה(,
אםקבעהזאתהתכניתהמועדפתובתנאיםשקבעה,אושניתןאישורהוועדה
לתכניתהמשנה,ובלבדשהתכניתהמועדפת,לאחרשינויה,תעמודבהוראות

סעיפיםצו–צא,לפיהענייןע

הוועדהרשאיתלאשר,בתחוםתכניתמועדפת,תכניתהכוללתשינויים )ד(
לתכניתמועדפת,ובלבדשהתכניתהמועדפת,לאחרשינויה,תעמודבהוראות

סעיפיםצו–צא,לפיהענייןע"

בסעיף28)ג(לחוקהעיקרי,המילה"לדיור"-תימחקע29עתיקוןסעיף28

בסעיף29אלחוקהעיקרי,בכלמקום-0עעתיקוןסעיף29א

במקום"תכניתמועדפתלדיור"יבוא"תכניתמועדפת"; )1(

במקום"וכןהוראותכאמורבסעיףצ)א("יבוא"אשרלגביהןמתאפשרלהוציא )2(
היתרלבנייהאולשימושבלאצורךבאישורהשלתכניתנוספת"ע

תיקוןסעיפים29ב
עד29ה

בסעיפים29בעד29הלחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"תכניתמועדפתלדיור"יבוא1עע
"תכניתמועדפת"ע

בסעיףצעלחוקהעיקרי-2עעתיקוןסעיףצע

בסעיףקטן)א(- )1(

המילה"לדיור"-תימחק; )א(

לדיור מועדפים במתחמים הבנייה לקידום "חוק יבוא זה" "חוק במקום )ב(
)הוראתשעה()תיקוןמס'7(,התשפ"א-2021";

בסעיףקטן)ב(,המילה"לדיור"-תימחקע )2(

)ב(,מוסדתכנוןרשאילאשרתכניתהכוללת עלאףהאמורבסעיףקטן ")ג(
שינוייםלתכניתמועדפתכאמורבפסקאות)1(עד)ע()בסעיףזה-תכניתמשנה(,
אםקבעהזאתהתכניתהמועדפתובתנאיםשקבעה,אושניתןאישורהוועדה
לתכניתהמשנה,ובלבדשהתכניתהמועדפת,לאחרשינויה,תעמודבהוראות

סעיפיםצו–צא,לפיהענייןע

הוועדהרשאיתלאשר,בתחוםתכניתמועדפת,תכניתהכוללתשינויים )ד(
לתכניתמועדפת,ובלבדשהתכניתהמועדפת,לאחרשינויה,תעמודבהוראות

סעיפיםצו–צא,לפיהענייןע"

תיקוןסעיף28בסעיף28)ג(לחוקהעיקרי,המילה"לדיור"-תימחקע29ע

תיקוןסעיף29אבסעיף29אלחוקהעיקרי,בכלמקום-0עע

במקום"תכניתמועדפתלדיור"יבוא"תכניתמועדפת"; )1(

במקום"וכןהוראותכאמורבסעיףצ)א("יבוא"אשרלגביהןמתאפשרלהוציא )2(
היתרלבנייהאולשימושבלאצורךבאישורהשלתכניתנוספת"ע

בסעיפים29בעד29הלחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"תכניתמועדפתלדיור"יבוא1עע
"תכניתמועדפת"ע

תיקוןסעיפים29ב
עד29ה

תיקוןסעיףצעבסעיףצעלחוקהעיקרי-2עע

בסעיףקטן)א(- )1(

המילה"לדיור"-תימחק; )א(

לדיור מועדפים במתחמים הבנייה לקידום "חוק יבוא זה" "חוק במקום )ב(
)הוראתשעה()תיקוןמס'7(,התשפ"א-2021";

בסעיףקטן)ב(,המילה"לדיור"-תימחקע )2(

במסגרתתכניתמיתארארציתאותכניתמועדפתחדשהע
השינויים את ולצמצם הסעיף את לתקן מוצע כן, על
שהוראהזוחלהעליהםעבמסגרתזומוצעלתקןאתנוסחו
שלסעיףקטן)ב()1(ולקבועבוכילאתאושרתכניתשיש
בהצמצוםשלהשטחהכוללשלכלאחדמייעודיהקרקע
האלה:צורכיציבור,דרךאותשתיתעיובהרלענייןזה,כי
יהיהנדרשלשמראתשטחוהכוללשלכלאחדמהייעודים
הנזכריםכפישנקבעובתכניתהמועדפת,כךשלאיהיה
ניתןלשנותייעודמצורךציבוריאחדלאחר,אומייעוד

לתשתיתמסוימתלתשתיתאחרתע

כמוכןמוצעלתתסמכותלוועדהלקבועבמסגרת
התכניתעצמה,לפישיקולדעתה,כיגםבנושאיםשנקבעו
בחוק,כולםאוחלקם,יהיהניתןלאשרתכניתשמשנה
מהתכניתשאישרההוועדה,גםאםאינהתכניתמיתאר
ארציתאותכניתמועדפתענוסףעלכךמוצעכיגםלגבי
תכניותשלאנקבעהבהןהוראהכאמור,תוסמךהוועדה
לתתאישורלתכניתשמשנהמהוראותתכניתמועדפת,
ולאיהיהצורךבתכניתמיתארארציתאובתכניתמועדפת
חדשהעזאתועוד,מוצעלהסדיראתסמכותהוועדהלאשר
לקבוע מוצע ידהע על שאושרה לתכנית מתקנת תכנית
כיכלתכניתמתקנתלתכניתמועדפת,בתחוםהתכנית

המועדפתהמאושרת,תהיהבסמכותהוועדה)לצדסמכות
מקבילהבהתאםלהוראותסעיף27לחוקכנוסחובהצעת
חוקזו(עמוצעלקבועכימכלולאפשרויותאלהיחולורק
אםהתכניתהמשנהתעמודבהוראותסעיפיםצו–צאלחוק

כנוסחםבעתאישורהתכניתשאותהמבקשיםלשנותע

לחוק 29ט עד 29א סעיפים את לתקן מוצע  סעיפים 
"הסדרת שכותרתו לחוק ג'1 בפרק הקבועים  30 ו–31

הזמינותשלמתחםמועדףלדיורושלמתחמי 
תכניותרחבותהיקףלדיור"עבהתאםלשינוייםהמוצעים
בהצעתהחוק,ובכללזהלענייןתכניתמועדפתלפיתוח
אלה סעיפים לתקן מוצע ציבורית, תחבורה מוטה
ולהתאימםלשינוייםהאמוריםענוסףעלכך,מוצעלהבהיר
תום לאחר גם לחול ימשיכו לחוק, ג'1 פרק הוראות כי

התקופותבהתאםלקבועבסעיףצעהמוצעע

מוצעלתקןאתסעיףצעלחוקשכותרתו"הוראת  סעיף 32 
שעה"ולתקןבואתהמועדשנקבעבסעיףזה,כך 
שהחוקיחולעלתכניתמועדפתשהוגשהלוועדהונקלטה
בהבהתאםלהוראותסעיף10)ב(לחוק,עדלתוםצשנים
ממועדתחילתהתיקוןהמוצע,לצדסמכותלהאריךאת
התקופההאמורהבשתיתקופותנוספותשלשנהכלאחת,

בהתאםלקבועבסעיףצע)ב(לחוקע
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אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ע(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(הוראותסעיף27)ד(כנוסחובסעיף ")ג(
28)ע(לחוקזה,ימשיכולחוללמשךשנתייםנוספותמתוםהתקופההאמורהבסעיף
קטן)א(אומתוךהתקופההמוארכתכאמורבסעיףקטן)ב(,אםהוארכה)להלן-
התקופההנוספת(,עלתכניתשהוגשהלוועדהונקלטהבהבהתאםלהוראותסעיף

10)ב(כנוסחובסעיףצ1לחוקזה,במהלךהתקופההנוספתע

עלאףהאמורבסעיף27)ב(כנוסחובסעיף28)2(לחוקזה,בתוםהתקופה )ד(
הנוספת,רשאיתהוועדההמחוזיתלאשרתכניתהכוללתשינוייםלתכניתמועדפת

כאמורבפסקאות)1(עד)ע(שבסעיףהאמור,ובלבדשיתקיימושניאלה:

אםהתכניתכוללתהפחתהשלמספריחידותהדיור-התקבלאישור )1(
המועצההארצית;

התכניתלאחרשינויה,תעמודבהוראותסעיפיםצו–צא,לפיהענייןע" )2(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(הוראותפרקג'1כנוסחובסעיפים0ע )ה(
ו–1עלחוקזה,יחולועלתכניתמועדפת,תכניתרחבתהיקףלדיורותכניתרחבת

היקףלדיורבתוקף,גםלאחרתוךהתקופההנוספתע"

הוראותהחוקהעיקריכנוסחוטרםתחילתושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהתחילה(,עעעהוראתמעבר )א(
ימשיכולחולעלתכניתמועדפתלדיורשהופקדהעדיוםכ"דבסיווןהתש"ף)16ביוני

2020(ע

החליטההממשלהלהכריזעלמתחםמועדףלדיורעדיוםכ"דבסיווןהתש"ף )ב(
)16ביוני2020(לפיסעיףעלחוקהעיקריכנוסחוטרםיוםהתחילה,יראואתאותה
החלטהכהחלטהלהכרזהשניתנהלפיסעיףעלחוקהעיקריכנוסחולאחריוםהתחילה,
ואולםהיאלאתבואבמנייןההכרזותלענייןסעיףע)ב1()2(כנוסחובסעיףע)צ(לחוקזה;
תכניתמועדפתלדיורשתוגשלאחריוםהתחילה,לגבימתחםשהוחלטלהכריזעליו
כאמור,לפיסעיףע)א()1(או)צ(לחוקהעיקריכנוסחוטרםיוםהתחילה,תכלולהקמה

של1,050יחידותדיורלפחותע

כמוכן,מוצעלקבועכיגםבחלוףהתקופהבהתאם
לסעיףצע)א(או)ב(,תוסמךהוועדה,לתקופהנוספתשל
שנתיים)להלן-התקופההנוספת(,לאשרבתחוםתכנית
מועדפת,תכניתהכוללתשינוייםלתכניתמועדפתשהוגשה
להונקלטהבמהלךהתקופההנוספת,ובלבדשהתכנית
המועדפתלאחרשינויה,תעמודבהוראותסעיפיםצו–צא
לחוק,לפיהענייןעסמכותזונדרשתבאותםמצביםשבהם
ייתכןשתהיההצדקהלשנותמתכניתמועדפתשאושרה
)שינוישלאיתאפשרבתכניתמיתארמקומיתלפיסעיף
27לחוק(,וכדילהימנעמהצורךבאישורתכניתמיתאר

ארציתלשינויכאמורע

זאתועוד,מוצעלקבועכילאחרהתקופההנוספת,
תוסמךהועדההמחוזיתלאשרתכניתשישבהשינויים
27)ב()1( בסעיף כאמור בנושאים אף מועדפת, מתכנית
עד)ע(,ובלבדשאםהתכניתהמשנהכוללתהפחתהשל
מספריחידותהדיור-התקבלאישורהמועצההארצית
ושהתכנית,לאחרשינויה,תעמודבהוראותסעיפיםצו–צא

לחוק,לפיהענייןעסמכותזונדרשת,כדילהימנעמהצורך
באישורתכניתמיתארארציתלשינויכאמורע

המוצע לתיקון מעבר הוראת לקבוע מוצע  סעיף 33
בהצעתחוקזועמוצע,כיעלתכניותשהופקדו 
עדלמועדפקיעתהחוק,קריעדיוםכ"דבסיווןהתש"ף

)16ביוני2020(,ימשיכולחולהוראותהחוקכנוסחוערב
תיקוןזהע

פעילות ברציפות לפגוע שלא כדי כך, על נוסף
הוועדה,וכדילייתראתהצורךלאשרשובהכרזותשכבר
תוסמך הוועדה כי לקבוע מוצע בעבר, עליהן הוחלט
על שהוכרזו לדיור מועדפים מתחמים ולקדם להמשיך
ידיהממשלהאושהממשלההחליטהלהכריזעליהם)גם
אםטרםפורסםצוההכרזה(לפיהוראותהחוקערבתיקון
זה,ובלבדשהתכניתשתוגשלגבימתחמיםאלהתעמוד
הדיור יחידות לענייןהיקף צ)א(המוצע סעיף בהוראות

שייקבעבהע
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