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יד

תוכן עניינים

פרק ד' :שינוי או ביטול או התליה של תשריט לחלוקת קרקע
(סעיף  142לחוק)

733

פרק ה' :הגבלה על חלוקת קרקע-איחוד (סעיפים 144 ,143
לחוק)

737

שער כ"ד :רישוי

743

פרק א' :עבודות טעונות היתר (סעיף  145לחוק)
 .1כללי
 .2היתר בניה
 .3הקמת פרגוד
 .4סעיף (145ו)
 .5שינוי פנימי

745
745
761
764
766
767

פרק ב' :הסכמת המינהל לבקשה להיתר  -רישוי בדרך מקוצרת
 פטור מהיתר  -הנחיות מרחביות (סעיפים 145א עד 145דלחוק)

769

אוגדן שני
פרק ג' :שימוש חורג (סעיף 146א לחוק)

779

פרק ד' :הקלות (סעיף  147לחוק)

791

פרק ה' :שימוש חורג והקלה בתנאים (סעיף  148לחוק)

795

טו

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק ו' :תנאים מוקדמים למתן היתר לשימוש חורג או למתן
הקלות (סעיף  149לחוק)

799

פרק ז' :סטיה ניכרת (סעיף  151לחוק)

807

פרק ח' :ערר (סעיף  152לחוק)

825

פרק ט' :זכויות לפי דינים אחרים (סעיף  155לחוק)

855

פרק י' :סדרי הערר (סעיף  153לחוק)

857

פרק י"א :הגבלות בקרקע חקלאית ובתחום הסביבה החופית
(סעיף  156לחוק)

859

פרק י"ב :מועד להכרעה בבקשות (סעיף  157לחוק)

877

פרק י"ג :הגבלת הספקת חשמל ,מים וטלפון ,אישור תחילת
עבודה ו -בקרת ביצוע על-ידי מכון בקרה (סעיפים 157א157 ,ב,
157ג לחוק)

883

פרק י"ד :חובת התקנת מעליות וגנראטורים (סעיף 158א לחוק)

895

פרק ט"ו :הצמדת מקומות חניה  -בתי שימוש לנשים  -התניית
היתר בהתקנת מקומות חניה (סעיפים 158א158 - 1א 3לחוק)

899

תוספת שניה

טז

תוכן עניינים

שער כ"ה :סידורים מיוחדים לנכים בבניינים
ציבוריים  -נגישות לאנשים עם מגבלות

903

פרק א' :סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים (סעיפים
158ב עד 158ו לחוק)

905

פרק ב' :נגישות לאנשים עם מוגבלות (סעיפים 158ו 1עד 158ו2
לחוק)

909

שער כ"ו :ביטולו של פרק ה 2והוספת פרק ה 3מכוני
מבקרה (סעיפים 158יג עד 158מו)

919

שער כ"ז :מתקנים בטחוניים ומכשולי טיסה

961

פרק א' :הגדרות (סעיף  159לחוק)

963

פרק ב' :סדרי הגשת בקשה להיתר ותוכן הבקשה (סעיף 160
לחוק)

965

פרק ג' :מתקנים בטחוניים (סעיפים  163 ,162 ,161לחוק)

967

פרק ד' :קרקעות חקלאיות (סעיף  164לחוק)

969

פרק ה' :ועדת ערר  -הרכב הוועדה (סעיפים  165עד  168לחוק)

971

פרק ו' :סודיות הדיונים (סעיף  170לחוק)

973

יז

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק ז' :סדרי דיון (סעיף  171לחוק)

975

פרק ח' :פטור (סעיף  172לחוק)

977

פרק ט' :תקנות  -מניעת מכשולי טיסה  -הוראת רישוי -
פיצויים  -התנגדות לתכנית בשל מתקן בטחוני (סעיפים  173עד
 177לחוק)

985

שער כ"ח :שימוש חורג

991

פרק א' :תקופת מקסימום (סעיף  178לחוק)

993

פרק ב' :שימוש חורג (סעיפים  179עד  187לחוק)

995

שער כ"ט :הפקעות

999

פרק א' :מטרת ההפקעה (סעיף  188לחוק)

1001

פרק ב' :סמכות הוועדה המקומית (סעיף  189לחוק)

1007

פרק ג' :ביצוע ההפקעה (סעיף  190לחוק)
 .1תכלית פקודת הרכישה לצורכי ציבור
 .2הפקעה לפי חוק תכנון ובניה
 .3זכותו של הנפגע לפיצוי
 .4הפחתת הפיצוי
 .5חוקיות ההפקעה
 .6הפחתת יתרת המגרש בחישוב הפיצוי {סעיף (190א)( )1לחוק}

1011
1012
1014
1015
1024
1030
1034

תוספת שניה

יח

תוכן עניינים

1034
1035
1038

 6.1כללי
 6.2איזונים בדיני הפקעות
 6.3פרשנותו של סעיף (190א)( )1לחוק על-פי ההלכה הפסוקה
 6.4פרשנותו של סיפת סעיף (190א)( )1לחוק התכנון והבניה -
1044
כללי
1045
 6.4.1פרשנות לשונית
1046
 6.4.2פרשנות תכליתית
 6.5השפעתה של ההוראה בדבר הפקעה ללא פיצוי על פרשנות
1051
1058
1062
1063
1063

סיפת סעיף (190א)( )1לחוק התכנון והבניה
 6.6פרשנות הוראת סעיף (190א)( )1לחוק התכנון והבניה
 .7התיישנות תביעה לפיצויי הפקעה
 .8ביטול ההפקעה
 8.1זניחת הצורך הציבורי שביסוד מטרת ההפקעה
 8.2אין קשר הכרחי בין ביטול ההפקעה לבין שינוי ייעוד
המקרקעין במישור התכנוני ,אם בית-המשפט הגיע למסקנה
כי הרשות זנחה את מטרת ההפקעה ,אזי שינוי ייעוד
המקרקעין אינו תנאי להשבת המקרקעין לבעליהם המקוריים 1065
1068
 8.3מהו שיהוי?
 8.4אימתי שיהוי לא יביא לביטול הפקעה?
 .9ההלכה הפסוקה

1070
1072

פרק ד' :חילופי קרקע  -הסכם אינו היתר לחריגה (סעיפים
1077
 192 ,191לחוק)

יט

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק ה' :שיכון חלוף  -דין רכוש שהופקע (סעיפים 194 ,193
1081
לחוק)
פרק ו' :דין מקרקעין שנרכשו בתמורה (סעיפים  196 ,195לחוק)

1087

שער ל' :היטל השבחה

1091

פרק א' :היטל השבחה (סעיף 196א לחוק)

1093

פרק ב' :כללי  -הגדרה ומהות

1113

פרק ג' :עקרונות יסוד

1123

פרק ד' :חובת תשלום היטל השבחה על ברי-רשות

1127

שער ל"א :פיצויים
פרק א' :תביעת פיצויים (סעיפים  198 ,197לחוק)
 .1כללי
 .2מהות הפגיעה במקרקעין
 .3זכותו של בעל הסכם פיתוח לתבוע מכוח סעיף  197לחוק
התכנון והבניה
 .4זכותה של רשות מקומית לתבוע על-פי סעיף  197לחוק התכנון
והבניה
 4.1ההגנה על זכות הקניין של רשות ציבורית
 .5ניגוד עניינים במימוש זכות הרשות המקומית לתבוע פיצוי

תוספת שניה

כ

1131
1133
1133
1151
1152
1157
1158
1165

תוכן עניינים

 5.1הפתרון המעשי לניגוד העניינים הפרסונלי בוועדה
1171
המקומית
1173
 .6פיצוי בשל תכניות עתידיות
174
 .7תביעת פיצויים  -מועד להגשה והתיישנות
1178
 .7.1האם קביעה זו נכונה גם לגבי תכנית מיתאר ארצית?
פרק ב' :פטור מתשלום פיצויים  -אין פיצויים למעשים שלאחר
1181
הפקדת התכנית (סעיפים  201 ,200לחוק)
פרק ג' :פיצויים על הפסקת חריגה (סעיף  202לחוק)

1205

פרק ד' :פיצויים בשל תכנית הכוללת ייעוד מקרקעין למתקן גז
1207
(סעיף 202א לחוק)

שער ל"ב :רשימת שמאים מכריעים
פרק א' :כשירות לכהונה כשמאי מכריע (סעיף 202ה לחוק)

שער ל"ג :עבירות ועונשים

1209
1211
1215

פרק א' :הגדרות (סעיף  203לחוק)

1217

פרק ב' :עונשין (סעיף  204לחוק)

1219

פרק ג' :אמצעים נוספים (סעיף  205לחוק)

1221

פרק ד' :צו בית-המשפט  -חובה (סעיף  206לחוק)

1231

כא

תוספת שניה

תוכן עניינים

1237
1237

פרק ה' :מועד לביצוע הצו (סעיף  207לחוק)
 .1כללי
 .2תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי סעיף  207לחוק) -
מבוא
 .3הגשת הבקשה  -תקנה  2לתקנות
 .4תגובת המשיב לבקשה  -תקנה  3לתקנות
 .5הדיון בבקשה  -תקנה  4לתקנות
 .6הודעת החלטה  -תקנה  5לתקנות

1243
1244
1250
1251
1252

 .7אי-עמידה בתקנות  -תקנה  6לתקנות
 .8בקשה להארכת מועד במסגרת הליכי ערעור  -תקנה  7לתקנות

1252
1255

פרק ו' :ביצוע צו (סעיף 207א לחוק)

1257

פרק ז' :מעצר הנשפט עד ביצוע הצו (סעיף 207ב לחוק)

1265

פרק ח' :שמירת דינים (סעיף 207ג לחוק)

1267

פרק ט' :האחראי לעבודה ולשימוש הטעונים היתר (סעיף 208
1269
1269
1273

לחוק)
 .1כללי
 .2אדם המעורב בבניה
 .3בעל ההיתר לביצוע העבודה או השימוש  -סעיף (208א)()1
1274
לחוק
1274
 .4בעלי מקרקעין  -סעיף (208א)( )3לחוק
1274
 .5המבצע בפועל את העבודה  -סעיף (208א)( )6לחוק

תוספת שניה

כב

תוכן עניינים

 .6המשתמש בפועל במקרקעין  -סעיף (208א)( )7לחוק
 .7האחראי לעבודה או לשימוש  -סעיף (208א)( )8לחוק
 .8הגנה טובה  -סעיף (208ב) לחוק

1275
1275
1276

פרק י' :אחריות פלילית של בעל המקרקעין או של המחזיק
1281
(סעיף  209לחוק)
פרק י"א :עבירה לפי פרק ה'( 1סעיף 209א לחוק)

1285

פרק י"ב :אי-קיום צו בית-המשפט (סעיף  210לחוק)

1289

פרק י"ג :סמכויות מוסד התכנון (סעיף  211לחוק)

1303

פרק י"ד :הריסה ללא הרשעה וביצוע על-ידי הוועדה המקומית
(סעיפים  212ו 213 -לחוק)
 .1הריסה ללא הרשעה  -סעיף  212לחוק
 .2ביצוע על-ידי הוועדה המקומית  -סעיף  213לחוק

1309
1310
1328

פרק ט"ו :הודעה כוזבת (סעיף  214לחוק)

1331

פרק ט"ז :ביטול עקב הודעה כוזבת (סעיף  215לחוק)

1333

פרק י"ז :בטלות היתר שניתן בהליך רישוי בדרך מקוצרת על-פי
1337
מידע שאינו נכון (סעיף 215א לחוק)

כג

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק י"ח :ביטול עקב מתן פרטים בלתי-נכונים (סעיף 216
1339
לחוק)
פרק י"ט :מניעת מילוי תפקיד (סעיף  217לחוק)

1343

פרק כ' :חיוב בתשלום אגרה (סעיף  218לחוק)

1349

פרק כ"א :קנס או תביעה לגביית רווחים מבניה בלתי-חוקית
(סעיף  219לחוק)

1353

פרק כ"ב :דיור חלוף (סעיף  220לחוק)

1411

פרק כ"ג :רישום בפנקסי מקרקעין (סעיף  221לחוק)

1415

פרק כ"ד :גביית הקנס הנוסף (סעיף  222לחוק)

1431

פרק כ"ה :תשלום קנסות (סעיף  223לחוק)

1433

פרק כ"ו :הפסקת ביניים מינהלית (סעיף  224לחוק)

1441

פרק כ"ז :הפסקת בניה על-ידי קצין משטרה והגא (סעיף 225
1451
לחוק)
פרק כ"ח :מסירת צו הפסקה לבעל מקרקעין (סעיף 225א לחוק)

תוספת שניה

כד

1453

תוכן עניינים

פרק כ"ט :בקשת אישור צו הפסקה מינהלי (סעיף  226לחוק)

1457

פרק ל' :אישור צו הפסקה מינהלי (סעיף  227לחוק)

1461

פרק ל"א :סירוב לאשר צו הפסקה מינהלי (סעיף  228לחוק)

1463

פרק ל"ב :ערעור בענייני צו הפסקה מינהלי (סעיף  229לחוק)

1465

פרק ל"ג :תוכן צו הפסקה מינהלי (סעיף  230לחוק)

1467

פרק ל"ד :הריסת תוספת הבניה אחרי צו הפסקה מינהלי (סעיף
1469
 231לחוק)
פרק ל"ה :ביצוע הריסה מינהלית (סעיף  232לחוק)

1471

פרק ל"ו :הריסה אינה פוטרת מאחריות פלילית (סעיף 233
1473
לחוק)
פרק ל"ז :שמירת סמכויות (סעיף  234לחוק)

1475

פרק ל"ח :תקפו של צו הפסקה מינהלי (סעיף  235לחוק)

1477

פרק ל"ט :בקשת ביטול צו הפסקה מינהלי (סעיף  236לחוק)

1479

פרק מ' :אי-קיום צו הפסקה מינהלי (סעיף  237לחוק)

1481

כה

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק מ"א :נזיקין (סעיף  238לחוק)

1493

פרק מ"ב :צו הריסה מינהלי (סעיף 238א לחוק)

1495

פרק מ"ג :צו הפסקה שיפוטי ואי-קיום צו הפסקה שיפוטי
1545
(סעיפים  239ו 240 -לחוק)
פרק מ"ד :הריסה על אי-קיום צו ביניים (סעיף  241לחוק)

1563

פרק מ"ה :ביצוע צו הריסה שיפוטי (סעיף  242לחוק)

1573

פרק מ"ו :צו הריסה שיפוטי  -מתי (סעיף  243לחוק)

1575

פרק מ"ז :דיון בצו הריסה שיפוטי (סעיף  244לחוק)

1577

פרק מ"ח :גביית הוצאות (סעיף  245לחוק)

1579

פרק מ"ט :צו זמני למניעת פעולות (סעיף  246לחוק)

1581

פרק נ' :כפיית צו מניעת פעולות (סעיף  247לחוק)

1611

פרק נ"א :שמירת סמכויות (סעיף  248לחוק)

1613

פרק נ"ב :אי-קיום צו מניעת פעולות (סעיף  249לחוק)

1615

תוספת שניה

כו

תוכן עניינים

פרק נ"ג :ערעור על צווים (סעיף  250לחוק)

1617

פרק נ"ד :זכות הערעור שמורה (סעיף  251לחוק)

1625

פרק נ"ה :היתר שהושג בטענות שווא (סעיף  252לחוק)

1627

פרק נ"ו :אחריות של תאגיד (סעיף  253לחוק)

1629

פרק נ"ז :זכות מעצר (סעיף  254לחוק)

1639

פרק נ"ח :בזיון בית-המשפט (סעיף  255לחוק)

1641

שער ל"ד :שונות

1645

פרק א' :בוררות (סעיף  256לחוק)

1647

פרק ב' :אגרה השנויה במחלוקת (סעיף 256א לחוק)

1653

פרק ג' :כניסה למקרקעין (סעיף  257לחוק)

1655

פרק ד' :מינוי מפקחים (סעיף 257א לחוק)

1661

פרק ה' :ייצוג ועדה מקומית לפני בית-המשפט (סעיף 258
1663
לחוק)
פרק ו' :כבישים ודרכים (סעיף  261לחוק)

כז

1673

תוספת שניה

תוכן עניינים

פרק ז' :עסקאות ועובדים בוועדה מקומית לפי סעיף ( 19סעיף
1685
 263לחוק)
פרק ח' :ביצוע ותקנות (סעיף  265לחוק)

1687

פרק ט' :פטורים (סעיף  266לחוק)

1693

פרק י' :תוספת ראשונה (לסעיף 156א לחוק)

1697

פרק י"א :תוספת שלישית (לסעיף  196לחוק)

1707

תוספת שניה

כח

