
ע"לתבתרשים זרימה 
תנועת ההתיישבות אמנה



המיוחדת לועדהעד –שלב מקדים תכנון התבע 
"(מקומית)"לתכנון ובניה 

?מי
(יזם פרטי, שיכון, ז"מוא)יוזם התכנון •

•GIS תנועת ההתיישבות/ אזרחי לשכת תכנון מינהל/ רשות

מקומיתרשות•

!!(פרטיתבקרקערלוונטילא)מול הממונהמקומיתרשות•

פרטי/שיכון•

פ"מנה•

פ"מנה•

.מול יישוב ומועצהפ"מנה•

רשות מקומית•

?מה
איתור תא שטח•

קרקע פרטית , אדמות מדינה,2003קו כחול עדכני אחרי –בדיקת מקרקעין •

יעדכנשיפוטתחום,ארכיאולוגיה, שמורות טבע, יערות( תפיסה, קו התפר)צווים , רשומה

הקצאה  /חוזי הרשאה–כללית התכנותבדיקת•

לתכנוןבקשת הרשאה•

תקציב לפרויקט•

בניית צוות מתכננים•

ישיבות תכנון•

תקנון ונספחים לאחר שיפוטתשריטסגירת •

םחתופרוטוקול–ובניהמיוחדת לתכנוןבועדהדיון•



אישורים מקצועיים–שלבי ביניים עד לדיון להפקדה 

?מי ואיפה
.  'י רשות מקומית לקמט אפו"ותקנון חתומים עתשריטהעתקים של 4יש להגיש : אפוטרופוס•

חוזים  ' י מח"מקומית וחתימה ערשות+יישובבמקרה של חוזה חטיבה על הקרקע יש צורך בחתימת 
.  התכניתעל מהות , כ יש להגיש לקמט אפוטרופוס בצרוף מכתב נלווה מהרשות"רק אח–בחטיבה 

חתימת אפו הינה תנאי לקיום פורום מקדים. יש לוודא קיום סעיף שימושים מסחריים בתקנון

בקובץ התכניתעם דיסק הכולל גבול . תקנון ונספח בינוי,תשריטשלהעתקתכנוןללשכתלהגישיש•
טופס תנאי סף , מכתב נלווה, פרוטוקול ועדה מקומיתבצרוף,(2012עד CADבגרסת )דיגיטלי 

והצהרת מהנדס

חתכים  , חניותהכולל מאזןותנועהנספח בינוי ונספח דרכים, תקנון, תשריטלהגישיש: תחבורה•
בהגשה הראשונית יש להחתים את .2016חניה חדש  תקןפ"עהמגרשיםבכללרוחב וסימון חניות

לאחר תיקונים מתקבל אישור עקרוני  . מהנדס הרשות על נספח התנועה וכן נספח חתכים לאורך
האישור החתום עובר ישירות מתחבורה ללשכת  . העתקים לחתימה סופית4שלאחריו יש להגיש 

חתימת תחבורה הינה תנאי לדיון להפקדה. תכנון

ישעקרונית)אינדקטיביתגדר+תאורה+דרך-בטחוןלהציג נספח בינוי הכולל מרכיבייש:צ"קש•
אדמותבפוליגוןקושי,טופוגרפיה–מקילותנסיבותישאלא אםתכניתמגבולמטר50לשמור

ותיאום  התכניותהצגת .הינדיעופרמ"אלצ"קשולאשר את התכנון אצל ראש( 'וכיובהמדינה
הינה תנאי לקיום פורום  קשצחתימת (זרגריאןלביא )ד התיישבות בתשתית "י רמ"הפגישה ע

מקדים

ט ארכיאולוגיה  "ותקנון לבני הר אבן סגן קמתשריט+יש להגיש פוליגון בקובץ דיגיטלי : ארכיאולוגיה•
על היזם  , לאחר סקר ראשוני מתקבל אומדן לתשלום חפירות אם נדרש, (יושבים במישור אדומים)

באם . נוספים ישולמו לאחר השלמת החפירה50%. מהאומדן ולאחריו נחתמת התבע50%להעביר 
תשריטסטים של 3להעביריש. לא נדרשת חפירה התבע תחתם עי ארכיאולוגיה ללא תשלום

חתימת ארכיאולוגיה הינה תנאי לדיון הפקדה. ותקנון לחתימה

אזור בעל רגישות נופים יש לקבל אישור שמורות  / במקרים של קרבה לשמורות טבע שמורות טבע •
יושבת  )ט"שמוותקנון לגילה ציונית ממונה סטטוטורית בקמט תשריטיש להגיש . לתכניתטבע 

במקרה הצורך הינה תנאי לדיון להפקדהט"שמוחתימת ( ברחוב עם ועולמו בירושלים/ בקומראן 

במקרה של יער נטוע יש לבצע סקר  , ליך גריעת יערהבמקרה של יער מנדטורי יש לבצע : חקלאות•
חתימת קמט חקלאות הינה תנאי לדיון  התכניתעצים ולקבל אישור קמט חקלאות לקידום 

(לשכת תכנון בהתאם לצורך הנקודתייורלפי החלטת )לתוקף /להפקדה 

במקרה בו אין תכנית אב  . ס"איכויש להגיש נספח מים וביוב לנינה בקמט –מים וביוב : איכוס•
מ שתאושר  "ע)מאושרת לביוב יש להגיש בנוסך לנספח תכנית אב לביוב לאליעזר בלשכת תכנון 

במקרים של רגישות נופית יש לקבל הנחיות–תכנון סביבתי ( ס"לאיכובמסגרת ועדת משנה 
הינה תנאי לדיון להפקדהאיכוסחתימת . ס"איכוקמטשל(סטרניןלב)סביבתיממתכנןתכניוניות

?מה
העתקים לקמט  4–למינהלהגשה ראשונית •

אפוטרופוס

תיקלפתיחתאחדהעתק–תכנוןללשכתהגשה•

:קמטיםאישורי•

(ת"מפע)קמט תחבורה 

(בטחוןמרכיבי)צ"קש

קמט ארכיאולוגיה

טבעקמט שמורות

קמט חקלאות

קמט איכות סביבה



אישורים מנהליים–שלבי ביניים עד לדיון להפקדה 

תנאים מקדימים ותהליך
כל  , אחת לשלושה שבועות ביוזמת לשכת תכנון•

פ סדר  "מקודמת עצ"וקשתכנית שיש לה אפו 
.ומינהלעדיפויות משוקלל של כלל הרשויות 

על  רמאדרושה חתימת פורום מקדיםלאחר•
כל תכנית  , ביוזמת תשתית ולשכת תכנון. התכנית

שאושרה בפורום מקדים מקודמת על פי סדר 
ומינהלעדיפויות כלל הרשויות 

מדיני ניתן בכל שלב משלבי התכנון החל  דרגאישור•
אישור , אישור עקרוני לקידום הליכים: רמאמאישור 

אישור , אישור פרסום להפקה, סדר יום להפקדה
סדר יום לתוקף ופרסום לתוקף אם הפרסום נעשה  

בסמיכות לדיון אישור לקיום הידון מהווה אישור 
תכניותיופיעו אך ורק התכניותברשימת . לפרסום

י לשכת תכנון אחרי קבלת כל האישורים "שנבדקו ע
.המקצועיים

?מה

פורום מקדים•

רמאפורום •

אישור דרג מדיני•



מהפקדה ועד לתוקף–ההליך הסטטוטורי 

תנאים מקדימים

אם נדרש  . ואיכוסת"מפע, ארכיאולוגיה , צ"קש, אישורי אפו: הפקדה•
תכנית שלא נבדקה בדיקה מקדמית ברשינהלא תעלה . שמוט וחקלאות

כדאי להיעזר בבדיקה מקדמית של הבודקות עבור  )מינהלשל בודקי 
יש להקפיד על שימוש בתקנון  , הרשויות שיושבות בחטיבה להתיישבות

(ש"תכנון מחוז יומינהלאחוד המופעים באתר ותשריט

משלוח . פרסום להפקדה על פי הנחיות הפרסום של לשכת תכנון •
תיעוד צילום וגזרי עיתונים לפרסום עם מכתב נלווה מטעם הרשות

במקרים בהם אין תכנית  לאיכוסועדת משנה –להפקדהתנאיםמילוי•
ועדת משנה לדרכים  , אב מאושרת לביוב הכוללת את תכולת התבע

,  עדכון תחום שיפוט אם נדרש, י"נתבמקרים בהם יש חיבור לכביש 
('תסקיר השפעה על הסביבה כדוג)אישורים נוספים ככל שיידרשו 

אם הוגשו התנגדויות יש לקיים דיון בהתנגדויות ברשות המקומית •
לאחר מכן יתקיים דיון הועדת משנה  , ולהגיש את המלצת הרשות

.ע"במתלהתנגדויות 

דיון לתוקף יתקיים לאחר מילוי כל תנאי ההפקדה ובמידת הצורך  •
בתיקון הנגרש על פי פרוטוקול התנגדויות

יום15פרסום לתוקף ל•

?מה

דיון להפקדה•

יום60ללהפקדהפרסום•

?תנאיםישנםהאם–פרוטוקול הפקדה•

•

התנגדויות  •

לתוקףדיון•

פרסום לתוקף•



תכנון

צוות תכנון, תקציב,  לתכנוןהרשאה,קרקע–התכנות •

.מים וביוב, תנועה, בינוי: נספחים, תקנון, תשריטתכנון •

מקומיתבועדהאישור •

מנהלי

צ"קש, אפו–פורום מקדים •

אישור פורום מקדים–רמאפורום •

אישור דרג מדיני•

סטטוטורי

ס"איכו, ת"מפע, ארכיאולוגיה, צ"קש, אפו–דיון להפקדה •

יום להתנגדויות60השלמתם ופרסום ל–תנאים להפקדה •

השלמת תנאים–התנגדויות •

דיון לתוקף•

יום15פרסום לתוקף ל•

..בקצרה



!מזל טוב

ע"תביש לכם 

מאושרת

להתחילקדימה

...לבנות

chamutal@amana.org.il. נשמח לסייע בכל שלב משלבי התכנון והקידום במידע רלוונטי ובכל ענין שיידרש


