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  "1992(להלן: "החלטת  360מספר  22.11.92החלטת ממשלה מיום 

  

 , ששינתה באופן מהותי את מדיניות 360התקבלה החלטת הממשלה מספר  22.11.92ביום 

   בהחלטת ממשלה זו נקבע בין השאר: ההתנחלות בשטחי יש"ע כפי שנהגה עד אז.

  

הבניה לפי המפורט  בדבר הפסקת שיכון ושר האוצר ...לאשר את החלטת שר הבינוי וה"  .א

מענקי מקום בהלוואות כמפורט  בנספח א' המצורף ואת החלטת השרים בדבר המרת

  בנספח ב' המצורף...

שומרון וחבל עזה,  לאשר את הפסקת פעולות הבניה בישובים הישראלים באזור יהודה  .ב

רות הממשלה, בהתאם במזכי שנעשו מכוח החלטות הממשלה הקודמות והשמורות

  להחלטת השרים האמורה...

יהודה שומרון  תותר בניה פרטית למגורים בתחומי הישובים הישראלים הקיימים באזור  .ג

כדין, ובלבד שהתשתית והבניה  וחבל עזה, על יסוד תכניות מתאר מפורטות שקיבלו תוקף

  המדינה. לא תהיינה כרוכות בהוצאה מתקציב

החלטה זו לגבי  ניות מתאר שטרם קיבלו תוקף עד ליום מתן) ההליכים הנוגעים לתוכ1(  .ד

יופסקו, זולת אם ועדת חריגים  –ישובים ישראליים באזור יהודה שומרון וחבל עזה 

  המליצה אחרת....

באזורים תהיה טעונה  כל הרשאה חדשה לתכנון (והקצאת קרקע לבניה על אדמות מדינה)  .ה

  אשור של ועדת החריגים האמורה.

  וחבל עזה. האמור לעיל יעוגן בהתאמה בתחיקת הביטחון באזורי יהודה שומרון  .ו

  אכיפת המדיניות הנ"ל תיעשה על ידי יחידות פיקוח"  .ז

  

 , כפרים ובנייניםבצו בדבר חוק תכנון עריםהחלטת ממשלה זו קיבלה ביטוי בחקיקה באזור 

שהוציא  1993 –), התשנ"ג 1385(הפסקת הליכי תיכנון) (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מספר 

ההוראה העיקרית שנקבעה בצו,  אלוף פיקוד מרכז בו נקבעה הפסקת הליכי תכנון באזור.

בתכנית שעובר לקבלת ההחלטה לא  מתייחסת להפסקת הליכי תכנון, ולפיה מוסד לתכנון לא ידון

ההוראה לתת תוקף לתוכנית. בצד  קיבלה עדיין תוקף, ולא תעשה פעולה אחרת שיש בה כדי

שבאו בפניה והחליטה בהן. ועדת  הוקמה ועדת חריגים, שככל הידוע לי דנה בבקשות -הגורפת 

 1993ככל הידוע לי החל מסוף שנת  החריגים אישרה בניה בשטחים, באופן מצומצם יותר, אולם

  החריגים. ואילך, הלכו ופחתו אשורי הבניה שניתנו על ידי ועדת

  

 150יטה לבטל את ההחלטה על הקפאת הבניה (בהחלטה מספר לאחר מכן, ממשלת נתניהו החל

  ). 2.8.96מיום 

 


