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חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 122(, התשע"ח-2018*

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-11965)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-19.תיקוןסעיף19

בסעיףקטן)א()1(,בסופויבוא"ואולםאםמרחבהתכנוןהמקומיכולללכלהיותר )1(
ראשהרשות והתקיימוכלהתנאיםהמפורטיםלהלן,יהיה שתירשויותמרחביות
המרחביתשמספרתושביההואהגדולביותר)בסעיףקטןזה-הרשותהגדולה(או

אחדמסגניושמועצתהמינתהלכך,יושבראשהוועדההמקומית:

מספרהתושביםברשותהגדולההוא18,000אלףאויותר; )א(

מספרהתושביםברשותהגדולההוא80%לפחותממספרכללהתושבים )ב(
במרחבהתכנוןהמקומי;";

בסעיףקטן)א1()1()ד(,בסופויבוא"ואולםאםמרחבהתכנוןהמקומיכולללכל )2(
היותרשתירשויותמרחביותומספרהתושביםברשותהמרחביתשמספרתושביההוא
הגדולביותרהוא80%לפחותממספרכללהתושביםבמרחבהתכנוןהמקומי,יהיה
ראשהרשותהמרחביתשמספרתושביההואהגדולביותראואחדמסגניושמועצתה

מינתהלכך,יושבראשהוועדההמקומית;".

בסעיף158טו)א()4(לחוקהעיקרי,הסיפה,החלבמילים"ואולם,בתקופה",ופסקאות2.תיקוןסעיף158טו
)1(ו–)2(-יימחקו.

הוספתסעיף
158טו1

אחריסעיף158טולחוקהעיקרייבוא:3.

"תנאיםלמתן
רישיוןלהפעלת

מכוןבקרהלעניין
הקמתבניין

מגוריםחדש-
הוראתשעה

בסעיףזה-158טו1. )א(

"בנייהרוויה"-בנייהשלששיחידותדיוראויותר
במבנהאחדבשתיקומותלפחות;

"בנייןרב–קומות"-בנייןשבוהפרשהגובהביןמפלס
הכניסה מפלס ובין לבניין הקובעת הכניסה
לאכלוס המיועדת ביותר הגבוהה לקומה
שהכניסהאליההיאדרךחדרמדרגותמשותף,

עולהעל29מטרים;

"הקמתבנייןמגוריםחדש"-הקמתבנייןחדששאינו
בנייןרב–קומות,המיועדלמגוריםבלבד,בבנייה

רוויה;

"כניסהקובעתלבניין"-כהגדרתהלפיחוקזהלעניין
בקשהלהיתר;

"מידעלהיתר"-כהגדרתובסעיף145)א1()2(.

ו־158כא)א(, 158טו)א()1()ד( בסעיפים האמור אף על )ב(
)תיקון והבנייה התכנון חוק של פרסומו שמיום בתקופה

מס'122(,התשע"ח-22018)בסעיףקטןזה-יוםתחילתושל
תיקוןמס'122(,עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(,

יחולוהוראותאלה:

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2018 במרס 5( התשע"ח באדר י"ח ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-1148,מיוםכ"גבתמוזהתשע"ז)פ1ביוליפ201(,עמ'1218.

ס"חהתשכ"ה,עמ'פ30;התשע"ח,עמ'193. 1

ס"חהתשע"ח,עמ'244. 2

הערות
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להפעיל רישיון לגוף לתת רשאי האוצר שר )1(
ולשמשמכוןבקרהלענייןבקשותלהיתריםשעניינן
הקמתבניןמגוריםחדש,אףאםלאפועליםבשירותו
המנויים מאשר גורם לעניין המורשים הבקרים כל

בסעיף158כא;

והוגשה ,)1( בפסקה כאמור לגוף רישיון ניתן )2(
להיתרכאמורבאותהפסקה לרשותהרישויבקשה
שלגביהנדרשאישורושלגורםמאשרהמנויבסעיף
158כא,ואיןבמכוןבקרהבקרמורשהלענייןאותוגורם
בהודעה לבחור, להיתר, הבקשה רשאימגיש מאשר,
שימסורלרשותהרישויבתוךשבועייםמיוםהגשת
הבקשה,כיעלהבקשהלאתחולחובתבקרתמכון
158יח)ב(, פ15ב, בקרה,לפיהוראותסעיפים145)ב3(,
158כג)א(או261)ה()3א(,לפיהעניין,ככלשהםבתוקף;

הומצאהלמהנדסהוועדהבקשהלקבלתמידע )3(
שפרטיודרושיםלענייןבקשהלהיתרכאמורבפסקה)2(,

יכלולהמידעלהיתרלענייןאותהבקשההודעהבכתב
עלחובתושלהרוצהלהגישאתהבקשה)בפסקהזו
-המבקש(לפנותלמכוןבקרהוכןעלכךשהוארשאי
לבחור,בדרךהאמורהבאותהפסקה,כיעלהבקשהלא
תחולחובתבקרתמכוןבקרהכאמורבאותהפסקה;לא
נמסרהמידעלהיתראונמסרהמידעלהיתרלעניין
בקשהלהיתרכאמורלפנייוםתחילתושלתיקוןמס'122,

יודיעמהנדסהוועדהלמבקש,בכתב,במועדהגשת
ועל בקרה למכון לפנות חובתו על להיתר, הבקשה

אפשרותולבחורכאמור."

158טו)א()4("-4.תיקוןסעיף158כא 158כא)א(לחוקהעיקרי,המילים"בלילגרועמהוראותסעיף בסעיף
יימחקו.

בסעיף158כב)א(לחוקהעיקרי,במקום"השרהממונהעלביצועאותוחיקוק"יבוא5.תיקוןסעיף158כב
"השרכאמורבפסקה)1(או)2(שלסעיף158כא)א(,לפיהעניין,אוהשרהממונהעל

גורםמאשרכאמורבפסקה)3(או)4(שלאותוסעיף,לפיהעניין".

בסעיף158כג)ה(לחוקהעיקרי,במקום"אוהגורםהמאשרכאמורבסעיף158כאיקבעו"6.תיקוןסעיף158כג
יבוא"אועובדבכירמעובדימשרדוהאחראיעלהתחוםהנוגעבדברייתן".

בסעיף158כדלחוקהעיקרי-פ.תיקוןסעיף158כד

האמורבויסומן")א(",ובו,אחרי"יקבע"יבוא"בתקנות"ובמקום"עלביצועאותו )1(
חיקוק"יבוא"השרהממונהכמשמעותובסעיף158כב)א(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

לאנמסרהעמדתהשרהממונהכאמורבסעיףקטן)א(בתוך21ימים,יראו, ")ב(
בתוםאותהתקופה,כאילוקוימהחובתההתייעצותלפיאותוסעיףקטן."

הוספתסעיף
158לא1

אחריסעיף158לאלחוקהעיקרייבוא:8.

להפעיל רישיון לגוף לתת רשאי האוצר שר )1(
ולשמשמכוןבקרהלענייןבקשותלהיתריםשעניינן
הקמתבניןמגוריםחדש,אףאםלאפועליםבשירותו
המנויים מאשר גורם לעניין המורשים הבקרים כל

בסעיף158כא;

והוגשה ,)1( בפסקה כאמור לגוף רישיון ניתן )2(
באותהפסקה להיתרכאמור לרשותהרישויבקשה
שלגביהנדרשאישורושלגורםמאשרהמנויבסעיף
158כא,ואיןבמכוןבקרהבקרמורשהלענייןאותוגורם
לבחור,בהודעה להיתר, הבקשה רשאימגיש מאשר,
שימסורלרשותהרישויבתוךשבועייםמיוםהגשת
הבקשה,כיעלהבקשהלאתחולחובתבקרתמכון
158יח)ב(, פ15ב, בקרה,לפיהוראותסעיפים145)ב3(,
158כג)א(או261)ה()3א(,לפיהעניין,ככלשהםבתוקף;

הומצאהלמהנדסהוועדהבקשהלקבלתמידע )3(
שפרטיודרושיםלענייןבקשהלהיתרכאמורבפסקה)2(,

יכלולהמידעלהיתרלענייןאותהבקשההודעהבכתב
עלחובתושלהרוצהלהגישאתהבקשה)בפסקהזו
-המבקש(לפנותלמכוןבקרהוכןעלכךשהוארשאי
לבחור,בדרךהאמורהבאותהפסקה,כיעלהבקשהלא
תחולחובתבקרתמכוןבקרהכאמורבאותהפסקה;לא
נמסרהמידעלהיתראונמסרהמידעלהיתרלעניין
בקשהלהיתרכאמורלפנייוםתחילתושלתיקוןמס'122,

יודיעמהנדסהוועדהלמבקש,בכתב,במועדהגשת
ועל בקרה למכון לפנות חובתו על להיתר, הבקשה

אפשרותולבחורכאמור."

158טו)א()4("-4. 158כא)א(לחוקהעיקרי,המילים"בלילגרועמהוראותסעיף בסעיף
יימחקו.

תיקוןסעיף158כא

בסעיף158כב)א(לחוקהעיקרי,במקום"השרהממונהעלביצועאותוחיקוק"יבוא5.
"השרכאמורבפסקה)1(או)2(שלסעיף158כא)א(,לפיהעניין,אוהשרהממונהעל

גורםמאשרכאמורבפסקה)3(או)4(שלאותוסעיף,לפיהעניין".

תיקוןסעיף158כב

בסעיף158כג)ה(לחוקהעיקרי,במקום"אוהגורםהמאשרכאמורבסעיף158כאיקבעו"6.
יבוא"אועובדבכירמעובדימשרדוהאחראיעלהתחוםהנוגעבדברייתן".

תיקוןסעיף158כג

תיקוןסעיף158כדבסעיף158כדלחוקהעיקרי-פ.

האמורבויסומן")א(",ובו,אחרי"יקבע"יבוא"בתקנות"ובמקום"עלביצועאותו )1(
חיקוק"יבוא"השרהממונהכמשמעותובסעיף158כב)א(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

לאנמסרהעמדתהשרהממונהכאמורבסעיףקטן)א(בתוך21ימים,יראו, ")ב(
בתוםאותהתקופה,כאילוקוימהחובתההתייעצותלפיאותוסעיףקטן."

הוספתסעיףאחריסעיף158לאלחוקהעיקרייבוא:8.
158לא1

ספרהחוקים00פ2,כ"הבאדרהתשע"ח,12.3.2018
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"האחראיעלמכוני
הבקרה-מינויו

וסמכויותיו

שרהאוצרימנהאחראיעלמכוניהבקרה)בסעיףזה-158לא1. )א(
האחראי(;האחראייהיהעובדמינהלהתכנון.

ושל הבקרה מכוני של פעולתם על יפקח האחראי )ב(
הבקריםויבקראותן.

האחראייקבעאתתוכנםוצורתםשלטפסיםומסמכים )ג(
הנוגעיםלעבודתמכוןהבקרה,ככלשלאנקבעובתקנותלפי
סעיף158כד)א(אוככלשנקבעבתקנותכאמורכיהוארשאי

לשנותאתתוכנםוצורתםשלמסמכיםכאמור.

האחראירשאילתתהנחיותוהוראותלמכוניהבקרה, )ד(
לרבותלענייןקביעתמפרטיבקרה,לגבינושאיםשיקבעשר
בקרים שלפיהן והוראות הנחיות ולמעט בתקנות, האוצר
מורשיםיפעילואתסמכותםכאמורבסעיף158כג)ה()בסעיף
זה-הוראותהאחראי(;הוראותהאחראייכולשיינתנולכלל

מכוניהבקרהאולמכוןמסוים.

איןחובהלפרסםאתהוראותהאחראיברשומות,)ה( )1(
מתן על הודעה ברשומות יפרסם האחראי ואולם

הוראותכאמורועלמועדתחילתן.

הוראותהאחראיוכלשינויבהן,יפורסמובאתר )2(
האינטרנטשלמינהלהתכנון,ורשאישרהאוצרלקבוע

דרכיםנוספותלפרסומן."

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה)תיקון

מס'101(-מס'3

בחוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'101(,התשע"ד-9-32014.

בסעיף81- )1(

בסעיףקטן)ו(- )א(

בפסקה)3(,במקום"סעיףקטן)ג1("יבוא"סעיפיםקטנים)ב3(ו–)ג1("; )1(

בפסקה)8(,במקום"סעיפיםפ15בו־פ15ג"יבוא"סעיףפ15ג"ובמקום )2(
"כנוסחם"יבוא"כנוסחו";

בפסקה)10(,אחרי"פרקה'3"יבוא"למעטהוראותסעיפים158יח)ב( )3(
ו־158כג)א(שבו";

בפסקה)15(,במקום"סעיף261)ה()3א(,)4("יבוא"סעיף261)ה()4("; )4(

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )ב(

בסעיףקטןזה-")ו1( )1(

"בנייהרוויה"-בנייהשלששיחידותדיוראויותרבמבנה
אחדבשתיקומותלפחות;

"בנייןרב–קומות"-בנייןשבוהפרשהגובהביןמפלסהכניסה
הגבוהה לקומה הכניסה מפלס ובין לבניין הקובעת
ביותרהמיועדתלאכלוסשהכניסהאליההיאדרךחדר

מדרגותמשותף,עולהעל29מטרים;

"הקמתבנייןמגוריםחדש"-הקמתבנייןחדששאינובניין
רב–קומות,המיועדלמגוריםבלבד,בבנייהרוויה;

ס"חהתשע"ד,עמ'4פ4;התשע"ח,עמ'פפ. 3
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"כניסהקובעתלבניין"-כהגדרתהלפיחוקזהלענייןבקשה
להיתר.

תחילתןשלהוראותסעיפים145)ב3(,פ15ב,158יח)ב(,158כג)א( )2(
ו־261)ה()3א(לחוקהעיקריתהיהכמפורטלהלן)להלן-יוםהתחילה

הנדחה(:

לענייןבקשותלהיתריםשעניינןהקמתבנייןמגורים )א(
חדש-ביוםט"זבניסןהתשע"ח)1באפריל2018(;

לענייןבקשותלהיתריםשאיןעניינןהקמתבנייןמגורים )ב(
חדש-ביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(.";

ו–)ו1(", )ו( )ו("יבוא"בסעיפיםקטנים )ז(,במקום"בסעיףקטן בסעיףקטן )ג(
אחרי"ושלושהחודשים"יבוא"אולדחות,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבה
שלהכנסת,בצו,אתיוםהתחילההנדחהלענייןבקשותלהיתרכאמורבסעיף

קטן)ו1()2()ב(בשנתייםנוספות"ובמקום"באותוסעיףקטן"יבוא"באותםסעיפים
קטנים";

בסעיף82)ג(,בסופויבוא"לאנקבעותקנותראשונותבדברתנאיכשירותכאמור )2(
בתוך120ימיםמיוםתחילתושלחוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'122(,התשע"ח-42018,

יקבעשרהאוצראתהתקנותהראשונותכאמור";

בסעיף83- )3(

בכותרתהשוליים,אחרי"תחולה"יבוא"הוראתשעה"; )א(

בסעיףקטן)ג(,אחרי"יוםהתחילההמאוחר"יבוא"אויוםהתחילההנדחה, )ב(
לפיהעניין,";

אחריסעיףקטן)יג(יבוא: )ג(

בסעיףזה-")יד( )1(

"האחראי"-כמשמעותובסעיף158לא1לחוקהעיקרי;

"הקמתבנייןמגוריםחדש"-כהגדרתהבסעיף81)ו1(;

"מידעלהיתר"-כהגדרתובסעיף145)א1()2(לחוקהעיקרי;

"רשותהרישוי"-כמשמעותהבחוקהעיקרי.

158כג)א( 158יח)ב(, פ15ב, 145)ב3(, בסעיפים האמור עלאף )2(
לאותו 158כו סעיף לפי ובהוראות העיקרי לחוק ו־261)ה()3א(
חוק,בתקופהשמיוםט"זבניסןהתשע"ח)1באפריל2018(עדיום
כ"הבאדרב'התשע"ט)1באפריל2019()בסעיףקטןזה-תקופת
ההיערכות(יחולולענייןבקשהלהיתרשעניינההקמתבנייןמגורים

חדש)בסעיףקטןזה-בקשהלהיתר(הוראותאלה:

שימסור בהודעה לבחור, רשאי להיתר בקשה מגיש )א(
לרשותהרישויבתוךשבועייםמיוםהגשתהבקשה,כיעל
הוראות לפי בקרה, מכון בקרת חובת תחול לא הבקשה
סעיפים145)ב3(,פ15ב,158יח)ב(,158כג)א(ו־261)ה()3א(לחוק

העיקרי,לפיהעניין;

"כניסהקובעתלבניין"-כהגדרתהלפיחוקזהלענייןבקשה
להיתר.

תחילתןשלהוראותסעיפים145)ב3(,פ15ב,158יח)ב(,158כג)א( )2(
ו־261)ה()3א(לחוקהעיקריתהיהכמפורטלהלן)להלן-יוםהתחילה

הנדחה(:

לענייןבקשותלהיתריםשעניינןהקמתבנייןמגורים )א(
חדש-ביוםט"זבניסןהתשע"ח)1באפריל2018(;

לענייןבקשותלהיתריםשאיןעניינןהקמתבנייןמגורים )ב(
חדש-ביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(.";

ו–)ו1(", )ו( )ו("יבוא"בסעיפיםקטנים )ז(,במקום"בסעיףקטן בסעיףקטן )ג(
אחרי"ושלושהחודשים"יבוא"אולדחות,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבה
שלהכנסת,בצו,אתיוםהתחילההנדחהלענייןבקשותלהיתרכאמורבסעיף

קטן)ו1()2()ב(בשנתייםנוספות"ובמקום"באותוסעיףקטן"יבוא"באותםסעיפים
קטנים";

בסעיף82)ג(,בסופויבוא"לאנקבעותקנותראשונותבדברתנאיכשירותכאמור )2(
בתוך120ימיםמיוםתחילתושלחוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'122(,התשע"ח-42018,

יקבעשרהאוצראתהתקנותהראשונותכאמור";

בסעיף83- )3(

בכותרתהשוליים,אחרי"תחולה"יבוא"הוראתשעה"; )א(

בסעיףקטן)ג(,אחרי"יוםהתחילההמאוחר"יבוא"אויוםהתחילההנדחה, )ב(
לפיהעניין,";

אחריסעיףקטן)יג(יבוא: )ג(

בסעיףזה-")יד( )1(

"האחראי"-כמשמעותובסעיף158לא1לחוקהעיקרי;

"הקמתבנייןמגוריםחדש"-כהגדרתהבסעיף81)ו1(;

"מידעלהיתר"-כהגדרתובסעיף145)א1()2(לחוקהעיקרי;

"רשותהרישוי"-כמשמעותהבחוקהעיקרי.

158כג)א( 158יח)ב(, פ15ב, 145)ב3(, בסעיפים האמור עלאף )2(
לאותו 158כו סעיף לפי ובהוראות העיקרי לחוק ו־261)ה()3א(
חוק,בתקופהשמיוםט"זבניסןהתשע"ח)1באפריל2018(עדיום
כ"הבאדרב'התשע"ט)1באפריל2019()בסעיףקטןזה-תקופת
ההיערכות(יחולולענייןבקשהלהיתרשעניינההקמתבנייןמגורים

חדש)בסעיףקטןזה-בקשהלהיתר(הוראותאלה:

שימסור בהודעה לבחור, רשאי להיתר בקשה מגיש )א(
לרשותהרישויבתוךשבועייםמיוםהגשתהבקשה,כיעל
הוראות לפי בקרה, מכון בקרת חובת תחול לא הבקשה
סעיפים145)ב3(,פ15ב,158יח)ב(,158כג)א(ו־261)ה()3א(לחוק

העיקרי,לפיהעניין;
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הומצאהלמהנדסהוועדהבקשהלקבלתמידעשפרטיו )ב(
דרושיםלענייןהבקשהלהיתר,יכלולהמידעלהיתרלעניין
להגיש הרוצה של חובתו על בכתב הודעה בקשה אותה
למכון לפנות המבקש( - זו משנה )בפסקת הבקשה את
בקרהוכןעלכךשהוארשאילבחור,בדרךהאמורהבפסקת
משנה)א(,כיעלהבקשהלאתחולחובתבקרתמכוןבקרה
כאמורבאותהפסקתמשנה;לאנמסרמידעלהיתראונמסר
המידעלהיתרלענייןבקשהלהיתרלפנייוםתחילתושל
חוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'122(,התשע"ח-2018,יודיע
מהנדסהוועדהלמבקש,בכתב,במועדהגשתהבקשהלהיתר

עלחובתולפנותלמכוןבקרהועלאפשרותולבחורכאמור;

עלאףהאמורבסעיף158כוובהוראותלפיו,ביקשמגיש )ג(
בקשהלהיתרלהתקשרעםמכוןבקרהבקשרלבקשהלהיתר
שהוגשהבתקופתההיערכות,לאיידרשלשלםלמכוןאגרה
בעדבקרתתכןאובעדבקרתביצועלגביאותהבקשהלהיתר
וההתקשרותעםמכוןהבקרהאופעולתולאיותנובתשלום
תשולםלמכוןהבקרהמאוצר כאמור אגרה כאמור; אגרה
מגיש על היה שבו החודש מתום 30ימים בתוך המדינה
158כו, סעיף הוראות אגרהלפי אותה את לשלם הבקשה

בכפוףלהגשתדוחכאמורבסעיףקטן)טו(;

שולמההאגרהמאוצרהמדינהכאמורבפסקתמשנה)ג( )ד(
חלקה, או כולה האגרה, את להחזיר הבקרה מכון ונדרש
כאמור האגרה תוחזר 158כו, סעיף לפי להוראות בהתאם

למדינהבמועדיםשנקבעולכךבאותןהוראות;

ניתןלמכוןבקרהרישיוןלפיהוראותסעיף158טואו )ה(
158טו1לחוקהעיקרי,ישולםלו,בתוך30ימיםממועדמתן
הרישיון,מענקבסך150,000שקליםחדשיםמאוצרהמדינה;
שלפיהם כאמור ברישיון תנאים לקבוע רשאי האוצר שר
תחולעלמכוןבקרהחובהלהשיבאתהמענקשקיבלכאמור;

הסכומיםהמפורטיםבסעיףקטןזהישולמובתוספתמס )ו(
ערךמוסףלפיחוקמסערךמוסף,התשל"ו-5פ519;

כלסכוםלפיסעיףקטןזהשלאשולםבמועדויישא )ז(
ריביתפיגוריםהחשבהכללי,בחישוביומימהמועדשהיה
הכללי"- צריךלשלמו;לענייןזה,"ריביתפיגוריםהחשב
כמשמעותהבהודעהבדברשיעורריביתהחשבהכלליכפי

שהיאמתפרסמתברשומות;

שרהאוצר,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשל )ח(
הכנסתרשאי,בצו,לקצראתתקופתההיערכותאולשנותאת
המתווהשנקבעבסעיףקטןזהלענייןתשלוםאגרותומענקים.

ס"חהתשל"ו,עמ'52. 5
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)יד(,עדה־5בכל מכוןבקרהיגישלאחראיכהגדרתובסעיףקטן )טו(
חודש,דוחלענייןבקשותלהיתרכמשמעותןבאותוסעיףקטןוהיתרים
בטיפולושהבקשהלהיתרלגביהםהוגשהבתקופתההיערכותכמשמעותה
בסעיףהקטןהאמור;הדוחיוגשלגביהחודששקדםלהגשתוויפורטובו
הבקשותלהיתריםוההיתריםכאמורשלגביהםהתקשרלפיהוראותהחוק
העיקרי,סכומיהאגרהשישלשלםלמכוןהבקרהבעדכלהתקשרותכאמור

וכלמידענוסףשידרושהאחראילענייןזה."

דיווחלכנסת-
הוראתשעה

בתקופהשלשנתייםמיוםפרסומושלחוקזהידווחשרהאוצרלוועדתהפניםוהגנת10.
הסביבהשלהכנסת,מדישישהחודשיםהחלביוםפרסומושלחוקזה,עלכלאלה:

יישוםהוראותהחוקהעיקרילענייןמכוניבקרה,ובכללזהבענייניםאלה: )1(

פעילותמכוניהבקרה; )א(

מספרמגישיבקשהלהיתרשבחרובתקופתההיערכותכמשמעותהבסעיף )ב(
83)יד()2(לחוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'101(,התשע"ד-2014,כנוסחובחוקזה

כיעלהבקשהתחולחובתבקרתמכוןבקרה;

מספרהמקריםשבהםנדרשאישורושלגורםמאשרהמנויבסעיף158כא )ג(
לחוקהעיקריואיןבמכוןהבקרהבקרמורשהלענייןאותוגורםמאשרכאמור

בסעיף158טו1לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה;

83)יד(לחוק יישוםהמתווהשנקבעלענייןתקופתההיערכותבהוראותסעיף )2(
התכנוןוהבנייה)תיקוןמס'101(,התשע"ד-2014,כנוסחובחוקזה.

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

)יד(,עדה־5בכל מכוןבקרהיגישלאחראיכהגדרתובסעיףקטן )טו(
חודש,דוחלענייןבקשותלהיתרכמשמעותןבאותוסעיףקטןוהיתרים
בטיפולושהבקשהלהיתרלגביהםהוגשהבתקופתההיערכותכמשמעותה
בסעיףהקטןהאמור;הדוחיוגשלגביהחודששקדםלהגשתוויפורטובו
הבקשותלהיתריםוההיתריםכאמורשלגביהםהתקשרלפיהוראותהחוק
העיקרי,סכומיהאגרהשישלשלםלמכוןהבקרהבעדכלהתקשרותכאמור

וכלמידענוסףשידרושהאחראילענייןזה."

בתקופהשלשנתייםמיוםפרסומושלחוקזהידווחשרהאוצרלוועדתהפניםוהגנת10.
הסביבהשלהכנסת,מדישישהחודשיםהחלביוםפרסומושלחוקזה,עלכלאלה:

דיווחלכנסת-
הוראתשעה

יישוםהוראותהחוקהעיקרילענייןמכוניבקרה,ובכללזהבענייניםאלה: )1(

פעילותמכוניהבקרה; )א(

מספרמגישיבקשהלהיתרשבחרובתקופתההיערכותכמשמעותהבסעיף )ב(
83)יד()2(לחוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'101(,התשע"ד-2014,כנוסחובחוקזה

כיעלהבקשהתחולחובתבקרתמכוןבקרה;

מספרהמקריםשבהםנדרשאישורושלגורםמאשרהמנויבסעיף158כא )ג(
לחוקהעיקריואיןבמכוןהבקרהבקרמורשהלענייןאותוגורםמאשרכאמור

בסעיף158טו1לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה;

83)יד(לחוק יישוםהמתווהשנקבעלענייןתקופתההיערכותבהוראותסעיף )2(
התכנוןוהבנייה)תיקוןמס'101(,התשע"ד-2014,כנוסחובחוקזה.

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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