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1965ה "חוק תכנון ערים וכפרים ביהודה ושומרון תשכ•
"(החוק הירדני"–418צו )

י מפקד האזור"צווים המאושרים ע•

(יעודיותא"ותמהמנדטורית )תכניות מתאר אזוריות •

תכניות מתאר•

תכניות מפורטות•

החלטות מועצת תכנון עליונה•
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"(המועצה הארצית) "מועצת תכנון עליונה •

"(הועדה המחוזית)"ועדת משנה להתיישבות •

, כלכלה, איכות הסביבה, דרכים)יעודיותועדות משנה •

(רישוי, שמירת טבע

לתכניות מתאר ומפורטות  )ועדת משנה להתנגדויות •

(ולעררים

"(הועדה המקומית)"הועדה המיוחדת לתכנון ובנייה •

"(ועדת שניים)"רשות הרישוי •
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(מנהל התכנון במשרד הפנים)לשכת התכנון •

(רשות מקרקעי ישראל )ט אפוטרופוס "קמ•

(משרד התחבורה)ט תחבורה "קמ•

(המשרד להגנת הסביבה)ט איכות הסביבה "קמ•

(רשות העתיקות)ט ארכאולוגיה "קמ•

(רשות הטבע והגנים הלאומיים)ט שמורות טבע "קמ•

(ש"אוגדת איו) ר "קצין הגמ•

(ראש המנהל האזרחי ומתאם הפעולות) ראש תחום תשתית •

(נציגי משרד הביטחון והמטה הכללי)ת"ואגהיחידה להתיישבות •
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ג צילום אויר"איתור קרקע נדרשת ותיחומה ע•

י משרד הביטחון והמנהל האזרחי"עריכת סקר ע•

י משרד המשפטים"השגת חוות דעת משפטית ע•

הכרזת ופרסום הקרקע כאדמת מדינה•

.בערריםדיון וקבלת החלטות •

אישור תיחום אדמות מדינה•

מתן הרשאה לתכנון•

תכנון•

.הקצאת הקרקע לפיתוח•

5



בס"ד 

מועצה אזורית גוש עציון 
 הועדה המיוחדת לתכנון ורשות רישוי

 
 

 

 תרשים זרימה לתכנית מתאר ומפורטות )תב"ע(
 
 
 
 
 
 

הסדרת מעמד הקרקע 
ואישור "צוות קו כחול" 

קבלת הרשאה לתכנון 

שיפוטים מקצועיים 

)משרד השיכון וכד'( 

חיבור פרוגרמה לתכנון מיפוי וניתוח קרקע 

תכנון תשתיות 

 )מים, ביוב, חשמל( 

אישורי גורמי מנהל 

אזרחי )קמ"טים( 

תכנון אדריכלי 
)חלופות, תשריט, בינוי, 

הוראות ( 

דיון בועדה המקומית 

תכנון דרכים 

 )חלופות, פיסי, תנועה(

אישור שר הבטחון  
להמש  הליכי תכנון 

הכנת התכנית בלשכת התכנון לדיון להפקדה 

אישור מועצת תכנון עליונה להפקדה, 

הפקדה,   ומתן תוק  

 שר הבטחון
הבטחון 
להמש  
הליכי 
תכנון 

 שר הבטחון
הבטחון 

 שר הבטחון
הבטחון 
להמש  
הליכי 
תכנון 

 שר הבטחון
הבטחון 
להמש  
הליכי 
תכנון 

 שר הבטחון
הבטחון 
להמש  
הליכי 
תכנון 
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 ע"י המבקש                                                   ע"י מהנדס המועצה              

 

 

הגשת בקשה להיתר בניה 
 

פתיחת תיק 
מתן מידע תכנוני 
הנחיות וטפסים 

וידוא השלמת אישור בעל 
הקרקע 

 שכנים /  והסכמת ישוב

בדיקת הבקשה 
ביקורת לתיקונים 
 הכנה לדיון בועדה

 
 

  

דיון בועדה 
 

החלטה / דרישות 
 

הודעה 

השלמת התיק 
 

  הועדהבדיקה ע"י מהנדס
המועצה 

הכנת האגרה וההיטלים 

 
הפקת ההיתר 

 
 יו"ר ומהנדס הועדה חתימות

 עריכת הבקשה 
ע"י 

אדריכל או מהנדס 
לפי ההנחיות והמידע 

התכנוני 

קבלת אישור בעל הקרקע 
 

  , ונית) הסתדרות צי

 (הממונה על הרכוש 

השלמת כל דרישות הועדה 
 

תיקונים 
תנאים 
אישורים 

ערבויות 

תשלום אגרות והיטלים 
 

הפקדת ערבויות 

 
 

קבלת ההיתר 

 

 

משכי זמן מירביים לטיפול הועדה בשלבי 
 הוצאת היתר בניה

א
א
 א

 

קביעת פגישה לקבלת מידע 
תכנוני, להוצאת תיק מהארכיב, 

 ו/או לבדיקת תכניות

קבלת רשימת דרישות , 
תנאים להיתר והוראות 
 לעריכת ותיקון הבקשה

 

הבאת בקשה מוכנה ומושלמת 
 לדיון בועדה

 

הפקת היתר בניה לאחר 
אישור הועדה, הגשת דרישה 
לתשלום והחתמת ראש 

 המועצה
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