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 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה( )הוראת שעה(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(,  
ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

בתקופה של עד שנה מפרסומן של תקנות אלה יראו כאילו בתקנות התכנון והבנייה   .1
)רישוי בנייה(, התשע"ו-22016 )להלן - התקנות העיקריות( -

)1( בתקנה 15, במקום תקנות משנה )ג( עד )ה( בא:

בעניין  החלטתו  על  הודיע  לא  שהמהנדס  להיתר  מידע  לקבלת  ")ג( בקשה 
אלה,  משנה  בתקנות  האמור  במועד  )ב(  או  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  קליטתה 

יראו כבקשה שנקלטה בתום אותה תקופה.

)ד( התקבלה הודעת המהנדס כאמור בתקנת משנה )ב(, עורך הבקשה רשאי 
בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת המהנדס, להגיש בקשה מתוקנת, בלא תשלום 

נוסף.

התמלאו  לא  אם  אף  הגשתה,  במועד  תיקלט  שהוגשה  מתוקנת  )ה( בקשה 
הבקשה  את  יראו   ,14 בתקנה  כאמור  אגרה  שולמה  לא  ו־12;   11 תקנות  לגביה 

כבקשה שלא נקלטה.

בקשה  הוגשה  ולא  )ב(  משנה  בתקנת  כאמור  המהנדס  הודעת  )ו( התקבלה 
מתוקנת במועד האמור בתקנת משנה )ד(, לא תיקלט הבקשה, ותימסר הודעה 

לעורך הבקשה ולמבקש המידע להיתר.";

)2( בתקנה 16, אחרי תקנת משנה )ה( בא:

עומדת  אינה  שנקלטה  להיתר  מידע  לקבלת  שבקשה  המהנדס  ")ה1( מצא 
בתקנות 11 או 12, יפרט המהנדס בפנייתו מהם הפרטים החסרים בבקשה לקבלת 

מידע להיתר.";

)3( בתקנה 20, אחרי תקנת משנה )ב( בא:

עומדת  אינה  שנקלטה  להיתר  מידע  לקבלת  שבקשה  המהנדס  ")ג( מצא 
בתקנות 11 או 12, ימסור המהנדס את המידע להיתר כאמור בתקנת משנה )א( 
ו־)ב(, ככל האפשר, ויפרט מהו המידע שאין בידו למסור בשל הפרטים החסרים 

בבקשה לקבלת מידע להיתר."; 

)4( בתקנה 23, אחרי תקנת משנה )ג( בא:

שפוקע  להיתר  מידע  של  תוקפו  ו־)ב(,  )א(  משנה  בתקנת  האמור  אף  ")ד( על 
בתקופה שמיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( עד יום ט"ז בטבת התשפ"א )31 

בדצמבר 2020( יוארך לתקופה של שנה נוספת ממועד פקיעתו.";

)5( בתקנה 24, אחרי "22)א(" בא "או שלא נמסר מידע כאמור בתקנה 20)ג(,";

)6( בתקנה 25, בסופה בא "למעט אם המידע להיתר לא נמסר בשל כך שהבקשה 
לקבלת מידע אינה עומדת בתקנות 11 או 12, כאמור בתקנה 20)ג(";

)7( בתקנה 46, אחרי תקנת משנה )ד( בא:

הוראת שעה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474; התשע"ה, עמ' 212.  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 1512; התש"ף, עמ' 1416.  2
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להיתר  בקשה  לאשר  החלטה  של  תוקפה  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  ")ה( על 
שפוקע בתקופה שמיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( עד יום ט"ז בטבת התשפ"א 

)31 בדצמבר 2020( יוארך לתקופה של שנה נוספת ממועד פקיעתו.";

)8( בתקנה 59, אחרי תקנת משנה )א( בא: 

")א1( על אף האמור בתקנת משנה )א( ובתקנה 60)א(, תוקפו של היתר שפוקע 
בתקופה שמיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( עד יום ט"ז בטבת התשפ"א )31 

בדצמבר 2020( יוארך לתקופה של שנה נוספת ממועד פקיעתו.";

)9( בתקנה 100, אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:

")ה( רשות רישוי רשאית שלא לדרוש ערבות כאמור בתקנת משנה )א( לשם 
הבטחת השלמת תנאי כאמור בתקנה 99)א()5(."

)א( תחילתן של תקנות 15, 16, 20, 24 ו־25 לתקנות העיקריות, כתיקונן בתקנות אלה,   .2
60 ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה( והן יחולו על בקשה לקבלת מידע שתוגש 

ביום התחילה או לאחריו.

)ב( תקנות אלה יחולו, לפי העניין, על בקשה לקבלת מידע או בקשה לתעודת גמר 
פקיעת  לאחר  התקבלה  כאמור  בבקשה  ההחלטה  אם  אף  תוקפן,  בתקופת  שהוגשה 

תוקפן של תקנות אלה.

ה' באב התש"ף )26 ביולי 2020(
)חמ 3-5221(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

 צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים 
לפינוי ובינוי במסלול מיסוי( )הוראת שעה( )מס' 5(, התש"ף-2020

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הנוגעות  המקומיות  הרשויות  בהסכמת  יזמים,  לבקשת  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 

בדבר ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף 15)א( לחוק, אני מצווה לאמור: 

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי:  .1
)א( בית שמש "הסביון": גוש 5220 חלקות 83-81;

)ב( קריית אונו "התאנה": גוש 6490 חלקות 285, 286, 297; 

)ג( ירושלים "סן מרטין 23/25": גוש 30199 חלקה 31; גוש 30200 חלקה 1. 

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.  .2
כ"ב בתמוז התש"ף )14 ביולי 2020(

)חמ 3-5405(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבינוי והשיכון  

 תחילה ותחולה

מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול 

מיסוי

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

תוקף
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הודעת המשקלות והמידות )אגרות( )מס' 2(, התש"ף-2020

בהתאם לתקנה 116א לתקנות המשקלות והמידות, התשכ"ג-11963 )להלן - התקנות 
העיקריות(, אני מודיע לאמור: 

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2019 ספטמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
 מרס 2019, נוסח תקנות 112 עד 116 לתקנות העיקריות הוא מיום ב' בתשרי התש"ף

)1 באוקטובר 2019(*, כמפורט להלן:

כמפורט "אגרות מידות אורך אורך  מידות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  בעד    .112
בטורים ב', ג' או ד' של הלוח שלהלן, תשולם האגרה בשקלים 
של  הנקוב  הערך  לצד  הטורים  באותם  הנקוב  בשיעור  חדשים 

מידת האורך כמפורט בטור א', הכול לפי העניין:

טור א'
ערך נקוב במטר 

)ועד בכלל(

טור ב'
האגרות המשתלמות 
בעד כיול וחיתום או 

 בעד כיול שנית,
בהתאם לסעיף 7)5( 

לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות 

בעד המצאת תקן משני 
של מידות אורך, בהתאם 

לסעיף 5)5( לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות 

בעד בדיקת דגם, בהתאם 
לסעיף 5)5( לפקודה

3070350עד 2 

70140690למעלה מ–2 עד 5

למעלה מ–5, לכל 2 
 נוספים או חלק

מהם תוספת של 

3070350

כמפורט אגרות מידות קיבול קיבול  מידות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  113. בעד 
בשיעור  אגרה  תשולם  שלהלן,  הלוח  של  ד'  או  ג'  ב',  בטורים 
הקיבול  מידות  של  הנקוב  הערך  לצד  הטורים  באותם  הנקוב 

כמפורט בטור א', הכול לפי העניין:

טור א'
ערך נקוב בליטר 

)ועד בכלל(

טור ב'
האגרות המשתלמות 
בעד כיול וחיתום או 

 בעד כיול שנית,
בהתאם לסעיף 7)5( 

לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות 

בעד המצאת תקן משני 
של מידת קיבול, בהתאם 

לסעיף 5)5( לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות 

בעד בדיקת דגם, בהתאם 
לסעיף 5)5( לפקודה

1703501,730עד 20

6901,3806,900למעלה מ–20 עד 200

 למעלה מ–200
עד 1,000

1,7303,45017,250

למעלה מ–1,000, לכל 
1,000 נוספים או חלק 

מהם, תוספת של

8601,7308,680

עדכון סכומים

ק"ת התשכ"ג, עמ' 1044; התשמ"ז, עמ' 1188; התש"ף, עמ' 1864.  1

)1 באפריל 2020(, פורסמה בי"פ  ז' בניסן התש"ף  הודעת עדכון לגבי סכומי האגרות המעודכנים מיום   * 
התש"ף, עמ' 1864.  
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אגרות  משאבות 
ומדי תדלוק

תדלוק  ומדי  משאבות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  בעד   .114
אגרה  תשולם  שלהלן,  הלוח  של  ד'  או  ג'  ב',  בטורים  כמפורט 
בשקלים חדשים בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד משאבות 

או מדי תדלוק כמפורט בטור א', הכול לפי העניין:

טור א'
 סוג המשאבה או

מד התדלוק

טור ב'
האגרות המשתלמות 
בעד כיול וחיתום או 

בעד כיול שנית, בהתאם 
לסעיף 7)5( לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות בעד 

המצאת תקן משני של 
משאבות ומדי תדלוק, 

בהתאם לסעיף 5)5( 
לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות 

בעד בדיקת דגם, בהתאם 
לסעיף 5)5( לפקודה

משאבות בתחנות 
תדלוק

3106203,110

3106203,110משאבות תערובת

9301,8609,320מכליות תדלוק

3106203,110מדים דירתיים

מדים במסופי "פי 
גלילות"

9301,8609,320

כמפורט אגרות  משקולות משקולות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  115. בעד 
בשקלים  אגרה  תשולם  שלהלן,  הלוח  של  ד'  או  ג'  ב',  בטורים 
חדשים בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד המשקולות כמפורט 

בטור א', לפי העניין:

טור א'
ערך נקוב בק"ג

טור ב'
האגרות המשתלמות 
בעד כיול וחיתום או 

 בעד כיול שנית,
בהתאם לסעיף 7)5( 

לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות בעד 

המצאת תקן משני של 
 משקולות, בהתאם
לסעיף 5)5( לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות בעד 

 התאמה, בהתאם
לסעיף 7)5( לפקודה

203020עד 5 ק"ג

7014070למעלה מ–5 עד 20

8601,730170למעלה מ–20 עד 50

למעלה מ–50, לכל 50 
נוספים או חלק מהם 

תוספת של

43086090

אגרות  מכונות 
שקילה

שקילה  מכונות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  בעד  )א(   .116
אגרה  תשולם  שלהלן,  הלוח  של  ד'  או  ג'  ב',  בטורים  כמפורט 
כמפורט  השקילה  מכונות  לצד  הטורים  באותם  הנקוב  בשיעור 

בטור א', הכול לפי  העניין:
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טור א'
ערך נקוב בק"ג

טור ב'
האגרות המשתלמות בעד כיול 

וחיתום או בעד כיול שנית, בהתאם 
לסעיף 7)5( לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות בעד המצאת 

תקן משני של מכונות שקילה, 
בהתאם לסעיף 5)5( לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות בעד בדיקת 
דגם, בהתאם לסעיף 5)5( לפקודה

אחרותאלקטרונים קפיץאחרותאלקטרונים קפיץאחרותאלקטרונים קפיץ

901701701703503508601,7301,730עד 50 

 מעל 50
עד 100

2605205205201,0401,0402,5905,1805,180

 מעל 100
עד 1,000

7801,5501,5501,5503,1103,1107,76015,53015,530

 מעל 1,000
עד 10,000

8101,6101,6101,6103,2203,2208,05016,10016,100

כל 10,000 
נוספים או 
חלק מהם 

4008108108101,6101,6104,0308,0508,050

)ב( אם במכונת השקילה נמצאים 2 משטחים או 2 ראשים - האגרה תהיה כפולה.

)ג( אם בוצע הכיול, כיול שנית, מבחן או דגם במקום העסק על פי בקשה בכתב 
והוצאות  רכב,  בתוספות   5 פי  האגרה  תהיה  העניין,  לפי  הכול  הממונה,  ובהסכמת 

תקורה; האגרה תהיה רגילה במקרה שאין אפשרות להפריד את מכשיר השקילה."

ט"ו בתמוז התש"ף )7 ביולי 2020(   
)חמ 3-967-ת2(   

ץ ר פ ר  י מ ע                               
                                                                                      שר הכלכלה והתעשייה

תיקון טעות

בתקנות מקורות אנרגיה )הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור(, התש"ף-2020, שפורסמו 
בקובץ התקנות 8668, התש"ף, עמ' 1842, בתקנה 1, בהגדרה "מוכר", במקום "אדם אחד" 

צריך להיות "אדם אחר".

)חמ 3-5778(
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