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 תיעיפת רבסות

 )א76יף עס(
 

שלדעת , לרבות סביבתם הקרובה, בוצת בנינים או חלק מהםק ונין אב -" תרא", וספת זותב .1
 . אדריכלית או ארכיאולוגית, מיתואל, וריתטסימוסד תכנון הם בעלי חשיבות ה

 

 ). מורישלכנית ת -להלן (כדין תכנית מיתאר מקומית , לשימור אתרים תין תכניד )א( .2

מית ויכול שתוכן על ידי מעונינים קוהמה עד על ידי הוןול שתוככור ימישנית לכת )ב( 
 . 3בכפוף לסעיף 

 

תכנית לשימור שהציע לה , בשינויים או ללא שינויים, ת רשאית לקבלימודה מקעו )א( .3
וף ששר הפנים אישר לכך בדרך כלל או  גאו כל, תרבעל קרקע או רשות מקומית שבתחומה מצוי א

 ). מעוניניםידיר על ושימלכנית ת - הז ףיעבס(באופן מיוחד 

 תכנית לשימור על ידי מעונינים תוך ששה דבר קבלת תחליט במיתוקמעדה הוה )ב( 
 את התכנית שרשאי המציע להגי, ה הועדה בתוך אותו מועדיטלא החל; חדשים מיום שהוצעה

 .וזיתהמחלועדה 

 תסי הכנדי ינים או עלנועמ ידגע על ידי דחיית תכנית לשימור על ינפ מוואה עצרה )ג( 
 . לושים ימים מיום שהודעה לו הדחיהית תוך שדה המחוזשינויים בה רשאי לערור לפני הוע

 

רשאית ,  מקומית תכנית לשימור או החליטה הועדה כי תוכן תכנית כזוהדעשה לוגוה .4
, כניתתב  או שייכלללולכה רבאת, הועדה לקבוע הוראות בדבר איסורים והגבלות על פעולות

תר א -להלן (כל עוד נמצאת התכנית בדיון במוסדות התכנון , ויות לפגוע במטרת השימורשעה
ן תכנית י לענין פרסום הודעה על החלטה להכ79- ו78, 77עיפים  סהוראות; ) לשימורדעושי

, וייביםחמה םייבשינו, יחולו,  ופטור מתשלומי חובהנההכ הלות בתקופתהגברים ויסוא, לשימור
ך תקופת זמן העולה על שנה וטלו למשואולם האיסורים וההגבלות לא י, סעיף זהלפי לטה ל החע

רשאית להאריך את התקופה , באישור הועדה המחוזית, תמיהועדה המקו; ד פרסום ההודעהממוע
 .על שנהלה לא תעת שאמורה לתקופה נוספה

 עד הפקדתה או רומת לשיינכם הודעה על החלטה להכין תוסריום פמ -" ופת הכנהקת", הן זניעל
 .לפי סעיף זהההגבלות עד פקיעתם של האיסורים ו

 

 תמסור על כך הודעה לבעלים ולמחזיקים , מחוזית להפקיד תכנית לשימורהדעיטה ולחה .5
ל ש ע מענם הידויפל םושהודעה כאמור תימסר או תישלח בדואר ר;  בתחום התכניתאכס הנמצנב

 .  והמחזיקיםםילהבע
 

לרבות תוספות , ור מותר לקבוע הוראות בדבר השימושים המותרים באתרמישנית לכתב .6
ראות התכניות  היחס בין הוראות אלה לבין הורבדוכן לקבוע כללים ב, יף לוסבניה שניתן להו
 . החלות על האתר

 

רשאי , הרוצה לעשות שינוי או שימוש באתר, יק של אתר שיועד לשימורזחמל או עב )א( .7
 . לעשות כן רק בהתאם להוראות התכנית לשימור

שינוי "לרבות ,  לחוק145הטעונה היתר לפי סעיף  הלל פעוכ -" נוייש", הזיף עסב )ב( 
 .ך במפורש בתכנית לשימורכ עם נקבא -" פנימי

 

עבור נכס הכלול בתכנית לשימור לפי סעיפים  מקומית לשלם פיצויים הדעבעה ותנ )א( .8
 הועדה תיאשר, ראין לה מקור כספי למימון תביעה כאמו  כיההמקומית ראת הדוהוע, 198- ו197
בכל שלב משלבי בירור , תה או לבקשת הרשות המקומית שבתחומה מצוי הנכסמזוית בימוקהמ

 . לביטול התכנית לשימורום תכנית לשינוי אויזל, וגם לאחר פסק דין סופי בה, התביעה

 תוהוחזר הנכס לייעוד שנקבע לו בתכני, )א(יצויים כאמור בסעיף קטן פ ו שולמאל )ב(  
לא תחול חובת תשלום היטל השבחה עקב השינוי או הביטול של , נית לשימורכתלקדמה ש

על מי שהיה בעל זכות בנכס בעת אישור התכנית לשימור ובעת ביטולה או , התכנית לשימור
  . של התכנית לשימורהשינוי

 בלשאות ברוה
 נייםיבה
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

 עהדוה
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

 יתנכתפי  לעויים ניש
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

ש שימווי או ניש
 רומיעד לשונש תרבא

  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

י פסכ ורר מקדעה
 צוייםיפל ןומלמי

  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

 רותדגה
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

 רומישל תינכת
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

ר ומיית לשנכת
די י לצעה עוהש
 ניניםועמ
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת
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 200ולפי הוראות סעיף , 197בסעיף  רור כאמומים תכנית לשוחתבש  ןעיקרקגעו מפנ )א( .9
העיריה ומסי י  לפקודת מס5יחולו על מקרקעין אלה הוראות סעיף , לא שולמו לנפגע פיצויים

י לפטור  זכא;)ג(-ו) ב (םינפוף לאמור בסעיפים קטכב, )פקודהה -להלן  (1938, )פטורין(הממשלה 
 .פגעעוד הוא נ לכו רופקודה הוא מי שנפגע כאמלפי ה

שאי מי ששר הפנים הסמיכו ר, חרי בוהווה מקור הכנסה עקב שימוש מסמ סה הנכיה )ב( 
את שיעור הפטור ואת משך , בהתחשב במידת הפגיעה בנכס ובמקור ההכנסה, לקבוע, לכך

 .תחולתו

להפחית ,  הנוגעת בדבררשות המקומית השתבקל, כך רשאילו יכהסמ ניםהפ ששר ימ )ג( 
 . פגיעה בנכס ובמשך תקופת הפטורה ת במידבשח הפטור בהתרועיש תא

 

 :וזה הרכבה, מור אתריםשימית תקים ועדה לוקמרשות  לכ .10

 או תושאש הרר -לחוק  18 יףלפי סע, ית שהיא ועדה מקומיתמוקשות מרב )1(
ון לפי נכתמרחב ב תוברשות מקומית הנמצא, ראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה-יושב

 ;ראש-והוא יהיה היושב,  המקומית או אחד מסגניותושאש הרר -חוק  ל19סעיף 

 ; של מועצת הרשות שתבחר הרשותםירשה חבלש )2(

 ;תש הרשורא הבקי בענייני תכנון ובניה שמינה תושבד הרוע )3(

די מועצת יב עבקיאשר י,  שימור מבנים ואתרי התיישבותאשי בנו שמצוימ )4(
 .עצתהיה בעל דעה מייי אוהו, תושרה

 

מהנדס הרשות המקומית ומתכנן המחוז שבתחומו ו שימור אתרים יוזמנעדה לוב  דיוןלכל .11
 . עדה או נציגיהםופועלת ה

 

רשימה של אתרים , של שנתיים מיום הקמתה הפך תקוות, תכין, ר אתריםומידה לשעו )א( .12
 ).יםרתאשימת ר -להלן (שלדעתה ראוי לשמרם , הנמצאים בתחומה

ו מידה ניתן לפתח איזב, לשימורי ים יפורטו הטעמים לכך שהאתר ראורתאשימת רב )ב(  
רים ככל שתמצא הועדה חא פרטיםו, וות אחרים ביוכז ילפרטי הבעלים של האתר ובע, את האתר

 .כוןלשימור אתרים לנ

 .ים תשמש את הועדה לשימור אתרים ואת מוסדות התכנוןרתאימת השר )ג( 

 . רשימת האתרים ור אתרים רשאית בכל עת לשנות אתמישעדה לוה )ד( 

חוק יחולו על הועדה לשימור אתרים כאילו היתה מוסד ל'  ברקבפ' ן ומיסראות וה )ה( 
 . ם המחוייביםייובשינ, ןונתכ

 

תייעץ הועדה לשימור אתרים , 15- ו14, 12דיה וסמכויותיה לפי סעיפים יקפסף לתונב .13
, רחב תכנונה כולל את תחום הרשות המקומיתמשית  המקומדהלמועצת הרשות המקומית ולוע

ה שה על ידאם נתבק, ית היא לייעץ לועדה המחוזיתאשרוכן , םירמורם של אתישל עגובכל ענין הנ
 . לעשות כן

 

כי , פי חוות דעתו של מהנדס הרשות המקומית-על,  לשימור אתריםהדערה הובס )א( .14
 הראו ששימורו של האתר ייפגם בצו, המיועד לשימור נשקפת סכנה ממשית של הרס רתלא

רשות רשאית הועדה לשימור אתרים באמצעות מהנדס ה, פגוע במטרת השימורל ההעלול
נשקפה לאתר ; חזקה באתר תוך תקופה שתקבע אלדרוש מן הבעלים לבצע עבודות, המקומית

שאית הרשות המקומית לבצע ר, ותדולים את העבו הבעביצע אול ממשית של הרס ההמיועד סכנ
, האמורותוהבעלים יחוייבו בהחזר ההוצאות , האתר של יסתות הריות למניענויחה תאת העבודו

 .כולן או חלקן, רשות המקומית לשאת בהוצאות אלהאם לא החליטה ה

, דיירהק הגנת וי דייר מוגן לפי חדנכס המוחזק בי) א(מור בסעיף קטן אכ ה אתריה )ב( 
, קומיתמה הרשות סדבאמצעות מהנ, רשאית הועדה לשימור, )ןגוייר מד -הלן ל (1972-ב"תשל

ועל העבודות האמורות , ה שתקבעה באתר תוך תקופדות אחזקלדרוש מן הדייר המוגן לבצע עבו
 .  לחוק האמור70הוראות סעיף , ם המחוייביםייבשינו, יחולו

 יםסממפטור 
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

 מורלשי ועדה
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

  םתפיתנת משמזה
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

 םירתא תמישר
 מורישל
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

 מורישל הדעידי וקפת
  )31' ס מתיקון(
 1991-א"נשת

 הקזחדות אובע
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת



 1965-ה"תשכ, חוק התכנון והבניה
 

    המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע
http://www.nevo.co.il/Law_word/law01/044_001.doc 

ות בין בעל הנכס לבין הדייר דועבה אות לביצוע ההוצלוקתח רטתפו, ורמאכרישה דב )ג( 
תב של שתינתן לאחר שעיין בחוות דעת בכ, ומיתקמהרשות ה שביעה של ראק יפ לע, המוגן
א העבודות וליתר שוהמתייחסות לנכס נ, מית ושל היועץ המשפטי שלהנדס הרשות המקומה

 .נסיבות הענין

 תרשאית הרשו, יועד סכנה ממשית של הרסהמר אתת ונשקפה לודהעבו ווצעא בל )ד( 
יוניות למניעת הריסתו של האתר והוצאות העבודה יחולו בהתאם חה בודותעה ית לבצע אתמוקמה

 ).ג(-ו) ב(, )א(טנים לחלוקה שנקבעה על פי סעיפים ק

ה הועד הנתרשאי אדם שמי, האתר והערכת הצורך בעבודות אחזקה תקם בדישל )ה( 
 תמכויוסה, ו לענין זהל ויהיו, נס לאתר ולערוך את הבדיקות הנדרשותכלהי ,ימור אתריםשל
 .  לחוק257קבועות בסעיף ה

 

בודות אחזקה באתר על ידי מי שנדרש לכך בתוך הזמן שהקציבה הועדה ע ו בוצעאל )א( .15
כי , חוות דעת של מהנדס הרשות המקומיתי פ-עלהועדה  וסברה, 14ף יר אתרים כאמור בסעלשימו

רשאית הרשות המקומית , העלולה לסכל את מטרת השימור הרע בצוגפיקיים חשש שהאתר י
 .להפקיע את האתר או חלק ממנו, שבתחומה מצוי האתר

כך ל ורדה המחוזית אישאלא אם כן נתנה הוע) א(תר כאמור בסעיף קטן א ע יופקאל )ב( 
דה עוהרים ובפני תא רומיהזדמנות להביא טענותיו בפני הועדה לשס נכ הנתנה לבעלאחר של
 .יתזוחהמ

לא תובא בחשבון אפשרות , )א(סעיף קטן כאמור ב, יים בתמורה להפקעהוצירכי פצל )ג( 
 .לא נועד האתר לשימורלוהפיתוח של הקרקע אי

פוף כב, ורמכרו או להחכי למקומית הרשאית הרשות, הזלפי סעיף  רתפקע אוה )1( )ד( 
 ; האתררומטח שיבויאו החכירה  הריכמהובלבד שבתנאי , )2(לאמור בפסקה 

לתקופת זמן העולה על , )1( בפסקה כאמור, רה למכירה או לחכירתאעמד הוה )2(
תוך חמש שנים מיום ההפקעה יהיה מי שהאתר הופקע ממנו זכאי לרכשו , חמש שנים

מיום שהודיעה לו הרשות ם מי י60תוך , ונהראש בזכות, יןלפי הענ, לחכרו או
ובלבד שמחיר המכירה או , תר כאמוראה יר אתכחהלמכור או ל התנווכהמקומית על 

 ;חת ממחיר שקבע השמאי הממשלתי הראשי או מי שהוא הסמיך לכךרה לא יפהחכי

 .לכך ךמי או מי שהוא הסכירה לפי סעיף זה טעונה אישור שר הפניםח וירה אכמ )3(

 תודת הקרקעוקפ יפ לתבוצע ההפקעה ע, ת מיוחדות בתוספת זואוהורו  נקבעאל )ה( 
בהודעה , כאילו הורשתה הרשות המקומית שבתחומה מצוי האתר, 1943, )כי ציבוררצלכישה ר(

 או של היועץ המשפטי שר האוצר את התפקידים של לאלהשתמש בסמכויות ולמ, ברשומות
 . הפקעה ליםמדרקעין העוהמק לענין, רהפי הפקודה האמולה לממשל

 

רשאי , )א(15 או 14, 9ידי החלטות שנתקבלו לפי סעיפים - נפגע עלומצואה ערה )א( .16
יושב ראש הועדה ; לערור עליהן בפני ועדת ערר בת שלושה חברים שימנה לענין זה שר המשפטים

 . יהיה עורך דין בעל ותק של שלוש שנים לפחות

 פטור שניתן או לשנות את לטבאית לשר, 9 בערר לענין סעיףדנה ה רדת ערעו )1( )ב( 
 ;שיעור הפטור ואת משך תחולתו

טל את דרישת הועדה לשימור לברשאית , 14דנה בערר לענין סעיף ה רדת ערעו )2(
וכן , האמורות בסעיףודות  העבעויצמי תחול חובת ב להורות על, לשנותה, אתרים

, הרשות המקומיתו ן המוגרייהד, ל הנכסעב ןיב להורות על חלוקה שונה של ההוצאות
 ;הכל לפי הענין

רשאית לבטל החלטה בדבר הפקעת , )א(15דנה בערר לענין סעיף ה רדת ערעו )3(
 .אתר או חלק ממנו

ליה לפני בית משפט לענינים  עערערערר רשאי לה דתת ועטלהח נפגע מומצואה ערה )ג( 
 .מינהליים

 ). וטלב( )ד( 
 

 .ת זו באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהןפסואות תרוה .17
 

 וייםפיצועה קפה
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

 ררע
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

 ) 50' תיקון מס(
 2000-ס"תש

 ) 50' תיקון מס(
 2000-ס"תש
 םינרת דיימש
  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת

  )31' סתיקון מ(
 1991-א"נשת


