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 רשויות מקומיות – רשויות ומשפט מנהלי

 תוכן ענינים
2 Go 1סעיף  הגדרות  
2 Go 2סעיף  וי מהנדס חובהמינ  
2 Go 3סעיף  המהנדס עובד הרשות  
2 Go 4סעיף  תנאי הכשירות  
2 Go 5סעיף  תפקידי המהנדס וסמכויותיו  
2 Go 6סעיף  אצילת סמכויות  
3 Go 7סעיף  ון והבניהתיקון חוק התכנ  
3 Go 8סעיף  הוראות מעבר  
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 *1991-וק הרשויות המקומיות )מהנדס רשות מקומית(, תשנ"בח

 –חוק זה ב .1

 -)בחוק זה  1965-)ב( לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה188כהגדרתם בסעיף  -צרכי ציבור" " 
 התכנון והבניה(; חוק

בניה לצרכי ציבור המבוצעת על ידי הרשות המקומית או מטעמה,  -בניה ציבורית" " 
 לרבות עבודות פיתוח, תכנון, בניה ושינוי בניה, פיקוח ואחזקה;

מי שנתמנה להיות מהנדס הרשות המקומית כאמור  -ונית לברשות מקומית פ -מהנדס" " 
 ;3-ו 2בסעיפים 

 מילוי תפקיד שהוטל על פי חיקוק על מהנדס; -פיקוח ורישוי" " 

 עיריה או מועצה מקומית; -רשות מקומית" " 

הכרת תכנית מתאר, תכניות מפורטות וכל יתר התכניות והמסמכים האחרים  -תכנון עיר" " 
קומית לצרכי תכנון תחומה או לצרכי תכנון מרחב התכנון המקומי שתחומה מהדרושים לרשות 

ת נכלל בו, וכן בקרת תכניות המוגשות על ידי יזמים אחרים למוסדות תכנון של הרשות המקומי
לפי חוק התכנון והבניה, בין שמועצת הרשות המקומית היא ועדה מקומית לפי החוק האמור ובין 

 שאינה ועדה מקומית.

 כל רשות מקומית יהיה מהנדס.ל .2

 –מהנדס יהיה עובד הרשות המקומית ה .3

 במשרה מלאה; -לפחות  10,000בים של הרשות המקומית הוא אם מספר התוש (1)

במשרה חלקית או במשרה מלאה, כפי שתחליט הרשות  -בכל מקרה אחר  (2)
 המקומית.

 י שנתמלאו בו כל אלה כשיר להיות מהנדס:מ .4

-הוא מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח (1)
1958; 

הוא בעל נסיון של חמש שנים  -( 1)3ת מקומית כאמור בסעיף ושבמהנדס ר (2)
( 4)-( ו3(, )2)ב()5לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד התחומים המנויים בסעיף 

הוא בעל נסיון של שלוש שנים לפחות בתחומים  -( 2)3ובמהנדס רשות לפי סעיף 
 כאמור;

 הוא בעל נסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי; (3)

 הוא לא הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש עמה קלון. (4)

 מהנדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו. א() .5

 וזהו תחום תפקידיו וסמכויותיו של מהנדס, בכפוף להוראות כל דין: ב() 

 תכנון העיר; (1)

 הפיקוח והרישוי; (2)

 בורית;יהבניה הצ (3)

 המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.העבודות הציבוריות  (4)

לחוק התכנון והבניה  18ברשות מקומית שמועצתה היא ועדה מקומית כאמור בסעיף  ג() 
יהיה המהנדס, מהנדס הועדה המקומית, וכל תפקיד וסמכות שיש לו בתחום הרשות המקומית, 

 קומית כאמור.מיוקנו לו גם במרחב התכנון של ועדה 

ר ראש הרשות המקומית ובכפוף לכל דין, רשאי להאציל מסמכויותיו הנדס, באישומ .6
ומתפקידיו, כולן או מקצתן, או לענין מסויים, לעובד אחר של הרשות המקומית ובלבד שמי 

                                                      

 (.272עמ'  2066ה"ח תשנ"א מס' ) 6עמ'  31.10.1991מיום  1370ס"ח תשנ"ב מס' ורסם פ* 

 גדרותה

 מהנדס חובה ינומי

 רשותה מהנדס עובדה

 ותרנאי הכשית

 סדפקידי המהנת
 סמכויותיוו

 צילת סמכויותא

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1370.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2066.pdf
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צועית קשהואצלו לו סמכויות כאמור, הוא מהנדס רשוי או אדריכל רשוי ובעל הכשירות המ
 הנדרשת לתחום שבו הואצלה לו הסמכות.

 , יבוא:1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 20במקום סעיף  .7

 מהנדס ומזכיר הועדה המקומית"

 , מהנדס הרשות המקומית יהיה מהנדס הועדה.18בועדה מקומית לפי סעיף  )א( .20

חל עליו, תמנה הועדה המקומית את מהנדס הועדה  19במרחב תכנון שסעיף  )ב( 
רשויות המקומיות )מהנדס רשות מקומית(, מבין הכשירים להיות מהנדס לפי חוק ה

 .1991-התשנ"ב

 מהנדס הועדה המקומית ישמש גם כמזכיר הועדה. )ג( 

י שביום כניסת חוק זה לתוקף משמש בתפקיד מהנדס עיר, מהנדס רשות מקומית, מהנדס מ .8
א ממלא זכיר ועדה מקומית, יראו אותו כאילו מונה לפי חוק זה, אף אם אין הומועדה מקומית או 

, ובלבד שהוא משמש בתפקיד כאמור משך שנה אחת 4אחר תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 
 לפחות.

 
 אריה דרעי  יצחק שמיר  
 שר הפנים  ראש הממשלה  

 
 דב שילנסקי  חיים הרצוג 
 יושב ראש הכנסת  נשיא המדינה 

 

 

 

 

תכנון ה יקון חוקת
 והבניה

 וראות מעברה


