
 ן יום לפעוטות בדירת מגוריםהיתר להפעלת מעו

 ב151סעיף  – 1965-לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 131תיקון 

 הנחיות וקריטריונים כלליים .1

שלפי התכנית החלה לא הותר בה שימוש לשם על מעון יום לפעוטות שפועל בתוך דירה במבנה מגורים, 

 : יחולו הוראות אלההפעלת מעון יום, 

  המעון יהיה פטור מקבלת ההיתר לשימוש חורג או היתר להפעלת מעון – פעוטות 6עד.  

  המעון יהיה פטור מקבלת היתר לשימוש חורג, ובלבד שקיבל היתר להפעלת  – פעוטות 36-ל 7בין

 מעון לפי סעיף זה והוא בעל רישיון או רישיון זמני להפעלת מעון יום. 

אשר להפעלתו  –פעוטות  36בדירת מגורים בו שוהים מעל יובהר כי התיקון לחוק אינו חל על מעון יום 

ככל שהשימוש האמור אינו מאושר בהתאם לתוכניות החלות  נדרש היתר לשימוש חורג בהתאם לדין

 . במקרקעין

 ההליך  .2

 הוועדה המקומית לא תיתן היתר להפעלת מעון אלא בכפוף להתקיימות התנאים הבאים:

הכוללת את  לוועדה המקומיתהמבקש הגיש לוועדה המקומית בקשה להיתר להפעלת מעון  .א

 : האמור

 ;כתובת הדירה 

 ;המספר המרבי של פעוטות שישהו במעון היום 

 ( 3הצהרה של מבקש ההיתר על ביצוע הפרסום כאמור בפסקה;) 

  או 2018-כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"טרישיון או רישיון זמני ,

 ימים  60התחייבות של מבקש ההיתר להגיש בקשה לרישיון כאמור בתוך לחילופין 

  ,יש לצרף טופס הסכמת בעלי המקרקעין להפעלת מעון במידה ומבקש ההיתר אינו בעל הדירה

לא תידרש הסכמת רשות כנון והבניה לגבי מקרקעי ישראל כהגדרתם בחוק הת. יום במקרקעין

 .מקרקעי ישראל למתן ההיתר

 הודעה המפרטת את מהות הבקשה להיתר ואת המועד להגשת התנגדויות על גבי שלטפורסמה  .ב

ולט בחזית מבנה המגורים שלגביו הוגשה הבקשה במקום ב ,לחוק א89תנאי סעיף הערוך בהתאם ל

 להגשת ההתנגדויות;וכן במבנים הגובלים עימו, בכל התקופה 

הודעה המפרטת את מהות הבקשה והמועד להגשת התנגדויות נמסרה לכל הבעלים והמחזיקים  .ג

בקרקע או בבניין בהם מבוקש הפעלת המעון, ולכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבניין הגובלים 

 לחוק.  )ב(-א()א( ו2)א()149סעיף עם הקרקע או הבניין בהם מבוקש הפעלת המעון לפי 



 התנגדויות .3

התנגדויות יכול שיוגשו ע"י בעל דירה או מחזיק דירה במבנה המגורים לגביו הוגשה הבקשה או במבנים 

 יום ממועד פרסום ההודעה על גבי שלט כאמור לעיל.  15הגובלים עימו בתוך 

תודיע הוועדה המקומית  –הוגשה התנגדות ממנה עולה כי מתן ההיתר יגרום פגיעה מרחבית משמעותית 

 יום.  30למבקש ההיתר ותיתן לו הזדמנות להציע דרך לתיקון הפגיעה בתוך 

תיתן הוועדה למבקש ההיתר הזדמנות  -סברה הוועדה כי הפגיעה המתוארת אינה ניתנת לתיקון 

 ימים מקבלת ההודעה.  30להשמיע טענותיו בתוך 

יום. לא נתנה  30המבקש להיתר להתנגדות תיתן הוועדה המקומית החלטתה בתוך  תתגובלאחר קבלת 

 יראו את הבקשה כאילו אושרה בתום המועד האמור .  –החלטה 

 החלטה  .4

 יום מיום שהוגשה הבקשה.  45תינתן תוך בבקשה החלטה 

לדחות או להיתר להפעלת מעון הרואה את עצמו נפגע מהחלטת הוועדה המקומית לסרב לבקשתו 

ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה  15, רשאי לערור בפני ועדת הערר בתוך וגשה לבקשההתנגדות שה

 .בדבר הסירוב או הדחייה

 הבהרות  .5

  ב לחוק התכנון והבניה משום אישור או רישיון להפעלת מעון יום 151אין בהיתר להפעלת מעון לפי סעיף

 . 2018-פעוטות, התשע"טלפעוטות לפי חוק בחוק הפיקוח על מעונות יום ל

  אין בקבלת היתר להפעלת מעון לפי סעיף זה כדי לגרוע מהאיסור להפעיל מעון יום ללא רישיון כאמור

 לחוק הפיקוח. 4בסעיף 

  מובהר כי סמכותה ואחריותה של הוועדה המקומית בדונה בבקשה להיתר להפעלת מעון מתוחמת רק

פיקוד העורף וכיוצא , כיבוי אש, בריאות כגון: נוספים ואישוריםלנושא הפגיעה המרחבית ולא להיבטים 

 .פעילות המעונות תהיה באחריות הרגולטור בהתאם לחוק הפיקוח על מעונות יום. בזה

 היתר להפעלת מעון יום לא מהווה היתר בניה או היתר לרישוי עסקים. 

 


