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תקנות התכנון והבנייה )הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד( )תיקון(, 
התשע"ז-2016 

התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–265  119ו)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, ובתוקף סמכותי2 לפי סעיף 26)ב( לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-32002 
)להלן - חוק משק הגז הטבעי(, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה 

ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  

בתקנה 1 לתקנות התכנון והבנייה )הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד(, התשס"ז-42006      1
)להלן - התקנות העיקריות( - 

בהגדרה "אחראי להקמת מיתקן גז", אחרי "בעל הרשיון" יבוא "או צרכן גז טבעי";  )1(

במקום ההגדרה  "בעל נכס" יבוא:  )2(

""בעל נכס" -  בעל זכות במקרקעין כמשמעותו בתקנה 36)ו( לתקנות רישוי בנייה;"; 

אחרי  ההגדרה "מהנדס" יבוא:  )3(

""חוק הגז בטיחות ורישוי" - חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-51989;";

ההגדרות "מנהל עבודה", "מפה מצבית",  "מפרט", "מתכנן מחוז", "מתכנן מיתקן   )4(
הגז" ו"תכנית הנדסית" - יימחקו;

אחרי ההגדרה "מפת איתור עבודה" יבוא:  )5(

זה  ובכלל  תשתית  קווי  לסוגיהן,  ברזל  ומסילות  דרכים   - תשתית"  ""מיתקני 
חומרים  לסוגיהם,  ודלק  כימיקלים  מעובה,  פחמימני  גז  קווי  חשמל,  קווי 
המשרתים  ומיתקנים  וניקוז  ביוב  קווי  מים,  קווי  תקשורת,  קווי  מסוכנים, 

אותם;

"מפת מדידה" - מפת מדידה להיתר כמשמעותה בתקנות רישוי בנייה;";

אחרי  ההגדרה "עורך הבקשה" יבוא:  )6(

""צרכן גז טבעי" - כמשמעותו בחוק משק הגז הטבעי;";

אחרי ההגדרה "תקנות המהנדסים" יבוא:  )7(

""תקנות רישוי בנייה" -  תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-62016;" 

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום "בקשה להיתר" יבוא "רישוי בנייה"    2
בתקנה 3 לתקנות העיקריות -    3

שיוגש  מפרט,  "בצרוף  והמילים  עותקים"  "בשלושה  המילים  )ב(,  משנה  בתקנת   )1(
בחמישה עותקים" - יימחקו;

בתקנת משנה )ג( -   )2(

ברישה, המילה "ומפרט" - תימחק; )א( 

בפסקה )3(, המילים "לעניין החישובים הסטטיים והקונסטרוקציה במיתקן"  )ב( 
- יימחקו;

תיקוון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ו, עמ' 2520   1

י"פ התשע"ה, עמ' 7720   2

ס"ח התשס"ב, עמ' 55   3

ק"ת התשס"ז, עמ' 97   4

ס"ח התשמ"ט, עמ' 108   5

ק"ת התשע"ו, עמ' 1512   6
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אחרי פסקה )3( יבוא: )ג( 

")3א( מתכנן שלד הבניין, אם ישנו, למעט לעניין קו גז תת–קרקעי;";

כאמור  הודעה  נשלחה  כן  אם  "אלא  יבוא  הנכס"  "בעל  אחרי   ,)5( בפסקה  )ד( 
בתקנה 3א)א(;" 

אחרי תקנה  3 לתקנות העיקריות יבוא:   4

 "בקשה להיתר
שלא נחתמה

יחולו  נכס  בעל  בידי  נחתמה  שלא  להיתר  בקשה  על  )א(  3א  
הוראות אלה:

מבקש ההיתר ימציא הודעה בדבר הגשת הבקשה    )1(
להיתר לבעלי הנכס, ויגיש לרשות הרישוי הוכחות על 
לבעלי  להיתר  הבקשה  הגשת  בדבר  ההודעה  המצאת 

הנכס;

בהודעה בדבר הגשת בקשה להיתר, יצוינו התכנית   )2(
שמכוחה הוגשה הבקשה ומשרדי רשות הרישוי שבהם 
ניתן לעיין בבקשה, ויצורף לה צילום אוויר בקנה מידה 
של  מיקומו  עליו  סומנו  אשר  הנכס,  אותו  של   1:1,000
מיתקן גז, רצועת צינור ותחום המגבלות הנובעות מהם;

לצרף  המבקש  על  נכס,  בעל  של  מענו  בהעדר   )3(
תצהיר שיפרט בו כי מענו של בעל הנכס אינו ידוע לו 
וכי עשה מאמץ סביר להשיגו; המבקש יפרסם את דבר 
סעיף  הוראות  לפי  יומי  בעיתון  להיתר  הבקשה  הגשת 

1א לחוק ויצרף את עותק הפרסום לבקשה להיתר 

בתקנה זו,  "בעל נכס" - לרבות בעל מיתקן תשתית, אם  )ב( 
מיתקן התשתית מצוי בתחום הבקשה, ומיקום המיתקן סומן 

במפרט שאושר לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי 

מי שקיבל הודעה לפי תקנה 3א)א( רשאי להגיש לרשות התנגדות לבקשה )א(  3ב  
מיום  ימים   20 בתוך  להיתר  לבקשה  התנגדות  הרישוי 
שהומצאה לו הודעה על הגשתה או מיום הפרסום האמור 

בתקנה 3א)א()3(, לפי המאוחר 

פי  על  תתקבל  בהתנגדות  הרישוי  רשות  החלטת  )ב( 
שיקולים תכנוניים הנובעים מהוראות החוק, התקנות שלפיו 

והתכניות החלות על הנכס 

בדבר  הודעה  ולמבקש  למתנגד  תשלח  הרישוי  רשות  )ג( 
החלטתה 

כאמור  ההתנגדות  את  לדחות  הרישוי  רשות  החליטה  )ד( 
בתקנת משנה )א(, לא תיתן את ההיתר אלא לאחר שחלפו 30 
ימים מיום משלוח ההודעה למתנגד ולמבקש, כאמור בתקנת 

משנה )ג( 

 סייג לעניין מועד
מתן ההיתר

לא יינתן היתר שחלה עליו תקנה 3א אלא לאחר תום 25 ימים  3ג  
מיום שהומצאה הודעה בדבר הגשת הבקשה כאמור בתקנה 

האמורה "

הוספת תקנות 3א, 
3ב ו–3ג
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בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום "בתקנות 2ד עד 2ט לתקנות בקשה להיתר" יבוא    5
"בתקנות 27 ו–28 וחלק י"א לתקנות רישוי בנייה" 

בתקנה 5 לתקנות העיקריות -   6
)1(  בתקנת משנה )א( - 

בפסקה )1(, במקום "מפה מצבית" יבוא "מפת מדידה"; )א( 

אחרי פסקה )4( יבוא:  )ב( 

כמשמעותו  לצריכה  טבעי  גז  למיתקן  היתר  למעט  להיתר,  לבקשה   )5("
בסעיף 8ב לחוק הגז בטיחות ורישוי -  מפרט שאושר לפי סעיף 24 לחוק 

משק הגז הטבעי";";

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  )2(

במיתקן גז שלא סומן בתכנית עבודה יכלול המפרט לפי סעיף 24 לחוק משק  ")ג( 
הגז הטבעי סימון מפורט של מיקום מיתקן הגז "

תקנה 6 לתקנות העיקריות - בטלה    7
במקום תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:   8

המדידה "מפת איתור מפת  של  המידה  בקנה  תיערך  האיתור  מפת  )א(    7
ויצוינו בה הפרטים המפורטים להלן, בין הנמצאים בנכס ובין 

שמבקשים להקימם במסגרת הבקשה:

בניינים ודרכי הגישה אליהם;  )1(

מיתקן גז לרבות המגבלות הנובעות ממנו;  )2(

דרכי הגישה למיתקן הגז;  )3(

כניסות ויציאות של מיתקן גז;  )4(

חצרות, מקומות חניה ומפלסיהם;  )5(

קווי אספקת מים, קידוחי מים ואזורי מגן כהגדרתם   )6(
מי  לקידוח  תברואיים  )תנאים  העם  בריאות  בתקנות 

שתייה(, התשנ"ה-71995;

הבקשה,  בתחום  הנמצאים  התשתית  מיתקני  כל   )7(
לרבות מיתקני תשתית שטרם הוקמו אך אושרו בתכנית 

לפי החוק;

ארובה וגובהה;  )8(

גדרות;  )9(

שבתחום  השטח  של  הפיסיים  התנאים  תיאור   )10(
הבקשה 

הבקשה  עורך  פנה  )א()7(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ב( 
לבעל מיתקן תשתית בבקשה לקבל מידע לפי תקנת המשנה 
פרטים  לגביהם  שאין  תשתית  מיתקני  לעניין  האמורה 
בתכנית, ולא קיבל את תגובתו, לא תחול עליו החובה לציין 
כאמור  שפנייה  ובלבד  העבודה,  איתור  במפת  כאמור  מידע 
ולעניין החברות,  רשם  אצל  הרשומה  הגוף  לכתובת  תהיה 

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5

ביטול תקנה 6

החלפת תקנה 7

ק"ת התשנ"ה, עמ' 1759   7
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גוף שאינו נדרש לפי דין לרישום ברשם החברות - למשרדיו 
הראשיים; עורך הבקשה יציין בבקשה כי פנה לבעלי מיתקני 

תשתית כאמור ולא קיבל את תגובתם "

במקום תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:    9

תכנית "חזית לצד הרחוב כי  לדרוש  הרישוי  רשות  רשאית  המהנדס  לבקשת    9
מיתקן  מוקם  שלאורכו  הרחוב  לצד  בניין  חזית  של  בנייה 
הגז, תיערך כאמור בפרט 2)ג( לתוספת לתקנות רישוי בנייה, 
והוראות הפרט האמור יחולו על הבקשה להיתר, בשינויים 

המחויבים "

במקום תקנה 10  לתקנות העיקריות יבוא:    10

התוספת "אופן הגשת נספחים לפי  תיעשה   להיתר,  לבקשה  הנספחים  הגשת    10
הבקשה  על  תחול  האמורה  והתוספת  בנייה,  רישוי  לתקנות 
להיתר, בשינויים ובהתאמות המחויבים לצורך תכנון מיתקן 

גז, כפי שיורה המהנדס "

בתקנה 12 לתקנות העיקריות, ברישה, המילים "על דעת יושב ראש רשות הרישוי"   11 
- יימחקו 

תקנה 13 לתקנות העיקריות - בטלה    12

בתקנה 14 לתקנות העיקריות -    13
ברישה, אחרי "להתנות בו תנאים" יבוא "לצורך המיתקן או להקמתו";  )1(

או  המיתקן  לצורך  "הנדרשות  יבוא  המוצע"  הגז  "למיתקן  אחרי   ,)5( בפסקה   )2(
להקמתו";

בפסקה )7(, במקום "ומיתקנים לבטיחות אש" יבוא "ואמצעי בטיחות אש והצלה   )3(
כהגדרתם  בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-82012";

פסקה )8( - תימחק;  )4(

בפסקה  )11(,  בסופה יבוא "והשבת השטח לקדמותו"   )5(

אחרי תקנה 14 לתקנות העיקריות יבוא:   14

טבעי "הודעה מגוף בודק גז  מיתקן  להקמת  אלה  תקנות  לפי  היתר  יינתן  לא  14א  
לצריכה כמשמעותו בסעיף 8ב בחוק הגז בטיחות ורישוי, אלא 
אם כן הוגשה לרשות הרישוי הודעה בכתב מאת גוף בודק 
המתואר  המיתקן  כי  ורישוי,  בטיחות  הגז  בחוק  כמשמעותו 
בבקשה להיתר תואם את הנדרש על פי תקן כהגדרתו בסעיף 

האמור, לשלב התכנון "

בתקנה 15 לתקנות העיקריות, תקנת משנה )ד( - בטלה    15
בתקנה 18)ב(  לתקנות העיקריות, במקום "שנה" יבוא "שנתיים"    16

בתקנה 19 לתקנות העיקריות,  במקום הרישה יבוא "חלק ט' לתקנות רישוי בנייה יחול    17
על בקשה להיתר, בשינויים המחויבים" 

תיקון תקנה 12

החלפת תקנה 9

החלפת תקנה 10

ביטול תקנה 13

תיקון תקנה 14

תיקון תקנה 15

תיקון תקנה 18

תיקון תקנה 19

הוספת תקנה 14א

ס"ח התשע"ב, עמ' 702   8
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בתוספת לתקנות העיקריות, בטופס 2, במקום הטבלה יבוא:    18

טל'/פקס'/דואר אלקטרונימעןת"ז / מס' תאגיד"שם

ט בעל ההיתר

פ 

ד 

ט בעל הזכות בנכס

פ 

ד 

עורך ראשי של 
הבקשה

ט 

פ 

ד 

אחראי להקמת 
מיתקן הגז

ט 

פ 

ד 

מתכנן שלד 
הבניין

ט 

פ 

ד "

תקנות אלה יחולו על בקשה להיתר שתוגש מיום פרסומן או לאחריו    19
ח' באלול התשע"ו )11 בספטמבר 2016(

)חמ 3-3463(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות התכנון והבנייה )רישוי מיתקני גז טבעי( )תיקון(, התשע"ז-2016 

התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–265  119ו)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועדת  באישור  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן 

הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנה 1 לתקנות התכנון והבנייה )רישוי מיתקני גז טבעי(, התשס"ג-22003 )להלן -    1
התקנות העיקריות( -

במקום ההגדרה "בעל נכס" יבוא:  )1(

רישוי  לתקנות  36)ו(  בתקנה  כמשמעותו  במקרקעין  זכות  בעל   - נכס"  ""בעל 
בנייה;"; 

ההגדרות "הממונה", "מיתקן גז לצריכה עצמית", "מנהל עבודה", "מפרט" ו"מתכנן   )2(
מיתקן הגז" - יימחקו;

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

ק"ת התשס"ג, עמ' 620   2

תיקון התוספת

תחולה

תיקון תקנה 1
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אחרי ההגדרה "היתר" יבוא:  )3(

""חוק הגז בטיחות ורישוי" - חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-31989;";

אחרי  ההגדרה "מיתקן גז" יבוא:  )4(

""מיתקן להפחתת לחץ )PRMSׂ(" -  מיתקן להפחתה או ויסות של לחץ גז טבעי 
או מדידתו;

זה  ובכלל  תשתית  קווי  לסוגיהן,  ברזל  ומסילות  דרכים   - תשתית"  "מיתקני 
חומרים  לסוגיהם,  ודלק  כימיקלים  מעובה,  פחמימני  גז  קווי  חשמל,  קווי 
המשרתים  ומיתקנים  וניקוז  ביוב  קווי  מים,  קווי  תקשורת,  קווי  מסוכנים, 

אותם;"; 

אחרי  ההגדרה "עורך הבקשה" יבוא:  )5(

""רשות הכבאות" - רשות הכבאות וההצלה כהגדרתה בחוק הרשות הארצית 
לכבאות והצלה, התשע"ב-42012 )להלן - חוק הכבאות(;";

אחרי ההגדרה "תקנות המהנדסים" יבוא:  )6(

""תקנות בקשה להיתר" - תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, 
התש"ל-51970;

"תקנות רישוי בנייה" -  תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-62016 "

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום "בקשה להיתר" יבוא "רישוי בנייה"    2
בתקנה 3 לתקנות העיקריות -    3

בתקנת משנה )א(, במקום "או בידי צרכן גז טבעי לגבי מיתקן גז לצריכה עצמית"   )1(
יבוא "או בידי צרכן גז טבעי כמשמעותו בחוק משק הגז הטבעי, לגבי מיתקן גז המחבר 
של  בחצריו  מיתקנים  ובין  הטבעי  הגז  משק  לחוק  37)א(  בסעיף  כמשמעו  המונה  בין 

הצרכן";

שיוגש  מפרט,  "בצרוף  והמילים  עותקים"  "בשלושה  המילים  )ב(,  משנה  בתקנת   )2(
בחמישה עותקים" - יימחקו;

בתקנת משנה  )ג( -  )3(

ברישה, המילה "ומפרט" - תימחק; )א(  

אחרי פסקה )2( יבוא: )ב( 

")2א( מתכנן שלד הבניין, אם ישנו;";

אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:  )4(

ביחס  הגז  מיתקן  מתכנן  בחתימת  מהצורך  לפטור  רשאי  המחוז  ")ה( מתכנן   
למיתקן להפחתת לחץ "

בתקנה 4 לתקנות העיקריות -   4
ובמקום  הגשת"  בדבר  "הודעה  יבוא  מן"  "העתק  במקום  )א(,  משנה  בתקנת    )1(

"המצאת הבקשה" יבוא "המצאת הודעה בדבר הגשת הבקשה";

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 4

ס"ח התשמ"ט, עמ' 108   3

ס"ח התשע"ב, עמ' 702   4
ק"ת התש"ל, עמ' 1841   5

ק"ת התשע"ו, עמ' 1512   6
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אחרי תקנת משנה  )א( יבוא:  )2(

")א1( בהודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר יפורטו התכנית שמכוחה הוגשה 
תצלום  לה  ויצורף  בבקשה,  לעיין  ניתן  שבהם  הרישוי  רשות  משרדי  הבקשה, 
הגז,  מיתקן  של  מיקומו  עליו  סומנו  אשר  הנכס,  של   1:1,000 מידה  בקנה  אוויר 

רצועת הצינור ותחום המגבלות הנובעות מהם "

בתקנה 5 לתקנות העיקריות -   5
ההודעה  לו  "שהומצאה  יבוא  העתק"  לו  "שהומצא  במקום  )א(,  משנה  בתקנת   )1(

בדבר הגשת";

בתקנות משנה  )ג( ו–)ד(, במקום "לבעל הנכס" יבוא "למתנגד"   )2(

בתקנה 6 לתקנות העיקריות, במקום "בתקנות 2ד עד 2ט לתקנות בקשה להיתר" יבוא    6
יבוא  המקומית"  "לועדה  ובמקום  בנייה"  רישוי  לתקנות  י"א  וחלק  ו–28   27 "בתקנות 

"לרשות הרישוי"   

בתקנה 7 לתקנות העיקריות  -   7
בתקנת משנה  )א( -  )1(

כמשמעותה  להיתר  מדידה  "מפת  יבוא  מצבית"  "מפה  במקום   ,)1( בפסקה  )א( 
בתקנות רישוי בנייה בקנה מידה של 1:1,000"; 

אחרי פסקה )4( יבוא: )ב( 

")5( טבלת חישובי שטחים "; 

בתקנת משנה )ב(, במקום "עורך הבקשה ומתכנן מיתקן הגז" יבוא "ועורך הנספח"   )2(

תקנה 8  לתקנות העיקריות - בטלה    8
במקום תקנה 9  לתקנות העיקריות יבוא:    9

 "מפת איתור
העבודה

מפת  של  המידה  בקנה  תיערך  העבודה  איתור  )א( מפת    9
המדידה ויצוינו בה הפרטים המפורטים להלן, בין הנמצאים 

בנכס ובין שמבקשים להקימם:

בניינים ודרכי הגישה אליהם;  )1(

מיתקן גז, לרבות סימון המגבלות הנובעות ממנו;  )2(

דרכי הגישה למיתקן הגז;  )3(

כניסות ויציאות של מיתקן גז;  )4(

חצרות, מקומות חניה ומפלסיהם;  )5(

)6(  קווי אספקת מים, קידוחי מים ואזורי מגן כהגדרתם 
מי  לקידוח  תברואיים  )תנאים  העם  בריאות  בתקנות 

שתייה(, התשנ"ה-71995;

מיתקני התשתית הנמצאים בתחום הבקשה, לרבות   )7(
מיתקני תשתית שטרם הוקמו אך אושרו בתכנית;

ארובה וגובהה;  )8(

)9( גדרות;

שבתחום  השטח  של  הפיסיים  התנאים  )10( תיאור 
הבקשה 

תיקון תקנה 6

החלפת תקנה 9

ק"ת התשנ"ה, עמ' 1759   7

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 7

ביטול תקנה 8
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הבקשה  עורך  פנה  )א()7(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ב( 
לבעל מיתקן תשתית בבקשה לקבל מידע לפי תקנת המשנה 
פרטים  לגביהם  שאין  תשתית  מיתקני  לעניין  האמורה 
בתכנית, ולא קיבל את תגובתו, לא תחול עליו החובה לציין 
כאמור  שפנייה  ובלבד  העבודה,  איתור  במפת  כאמור  מידע 
ולעניין  החברות,  רשם  אצל  הרשומה  הגוף  לכתובת  תהיה 
גוף שאינו נדרש לפי דין לרישום ברשם החברות - למשרדיו 
הראשיים; עורך הבקשה יציין בבקשה כי פנה לבעלי מיתקני 

תשתית כאמור ולא קיבל את תגובתם "

במקום תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא:   10

1:100 "תכנית בנייה מידה   בקנה  ייערכו  גז  למיתקן  בנייה  תכניות  )א(    10
הגז,  מיתקני  של  והחתכים  התנוחה  תכניות  את  ויכללו 

גבהים, מידות חתכים וחזיתות של מבנה 

תכניות בנייה לקו גז ייערכו בקנה מידה  1:1,000 ויכללו  )ב( 
את סימון הקו, חתכי אורך במקום שקיימת בו חציית נחל או 

תשתית אחרת וחתכים אופייניים נוספים "

במקום תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא:    11

תכנית בנייה של חזית בניין לצד הרחוב שלאורכו הוא מוקם, "חזית לצד רחוב   11
בנייה,  רישוי  לתקנות  לתוספת  2)ג(  בפרט  כאמור  תיערך 
בשינויים  להיתר,  בקשה  על  יחולו  האמור  הפרט  והוראות 

המחויבים "

בתקנה 12  לתקנות העיקריות -   12
"התוספת  יבוא  האמורה"  והתקנה  להיתר,  בקשה  לתקנות   9 "תקנה  במקום   )1(

לתקנות רישוי בנייה, והתוספת האמורה";

)2(  המילים "ולענין זה, במקום "לועדה המקומית" יראו כאילו נאמר "לרשות הרישוי 
לגז"" - יימחקו 

בתקנה 14 לתקנות העיקריות, במקום "על דעת יושב ראש הועדה המחוזית ומנימוקים"    13
יבוא "מנימוקים" 

תקנה 15 לתקנות העיקריות - בטלה    14
בתקנה 16 לתקנות העיקריות -   15

)1( האמור בה יסומן ")ב(" ולפניו יבוא:

")א( לא יינתן היתר, למעט היתר לעבודות פיתוח או להקמת מבנה שאין בהם 
הנחת צנרת גז, אלא אם כן נמסר לרשות הרישוי על ידי מבקש ההיתר -

)1(  במיתקן גז, למעט מיתקן גז טבעי לצריכה כמשמעותו בסעיף 8ב בחוק 
הגז בטיחות ורישוי - אישור שניתן למפרט לפי סעיף 24 לחוק משק הגז 

הטבעי, הכולל את פרטי הבקשה להיתר ותואם לה;

בטיחות  הגז  בחוק  8ב  בסעיף  כמשמעותו  לצריכה  טבעי  גז  במיתקן    )2(
ורישוי שמוגשת לגביו בקשה להיתר לפי תקנות אלה - הודעה בכתב מאת 
להיתר  בבקשה  המתואר  המיתקן  כי  האמור  בחוק  כמשמעותו  בודק  גוף 

תואם לנדרש לפי תקן כהגדרתו בסעיף האמור, לשלב התכנון;

החלפת תקנה 10

החלפת תקנה 11

תיקון תקנה 12

תיקון תקנה 14

ביטול תקנה 15

תיקון תקנה 16
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אישור קיום התייעצות עם רשות הכבאות ביחס לבקשה להיתר, למעט   )3(
ביחס לקו תת–קרקעי ומיתקן נלווה לפי תקנות התכנון והבנייה )מיתקנים 
נלווים לקו תשתית(, התשע"ה-82015; לא הגיבה רשות הכבאות בתוך 30 
ימים מיום שהועברה אליה הבקשה להיתר, ניתן להמשיך בהליכים למתן 

היתר גם בלא קבלת עמדתה ";

)2( בתקנת משנה )ב( -

ברישה, אחרי "להתנות בו תנאים" יבוא "לצורך מיתקן גז או להקמתו"; )א( 

בפסקה )5(, אחרי "למיתקן הגז המוצע" יבוא "הנדרשות לצורך מיתקן הגז  )ב( 
או להקמתו";  

"ומיתקנים  ובמקום  מסוכנים"  "חומרים  יבוא  "חשמל"  אחרי   ,)7( בפסקה  )ג( 
לבטיחות אש" יבוא "ואמצעי בטיחות אש והצלה כהגדרתם בחוק הכבאות";

או  הגז  מיתקן  לצורך  "הנדרשים  יבוא  חניה"  "מקומות  אחרי   ,)8( בפסקה  )ד( 
להקמתו";

בפסקה )11(, בסופה יבוא "והשבת המצב לקדמותו"  )ה( 

בתקנה 17 לתקנות העיקריות -   16
בתקנת משנה )ג(, בסופה יבוא "הודעה בדבר מתן ההיתר תימסר לרשות הכבאות";  )1(

תקנת משנה )ד( - בטלה   )2(

בתקנה 18)א( לתקנות העיקריות, במקום  "שנועץ בממונה ומצא" יבוא "שמצא"    17
בתקנה 20 לתקנות העיקריות  -   18

בתקנת משנה )ב(, במקום "שנה" יבוא "שנתיים";    )1(

בתקנת משנה )ו(, הצירוף ")ד( או" - יימחק   )2(

במקום תקנה 21 לתקנות העיקריות יבוא:     19

על בקשה להיתר יחול חלק ט' לתקנות רישוי בנייה, בשינויים "תעודת גמר   21
לפי  ייערכו  גמר  ותעודת  גמר  לתעודת  בקשה  המחויבים; 

טפסים 3 ו–4 שבתוספת, בהתאמה "

בטופס 2 בתוספת לתקנות העיקריות, במקום הטבלה יבוא:    20

טל'/פקס'/דואר אלקטרונימעןמס' זהות/מס' תאגיד"שם

ט בעל ההיתר

פ 

ד 

ט בעל הזכות בנכס

פ 

ד 

ק"ת התשע"ה, עמ' 1197   8

תיקון תקנה 17

תיקון תקנה 18

תיקון תקנה 20

החלפת תקנה 21

תיקון התוספת
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טל'/פקס'/דואר אלקטרונימעןמס' זהות/מס' תאגידשם

עורך ראשי של 
הבקשה

ט 

פ 

ד 

אחראי להקמת 
מיתקן הגז

ט 

פ 

ד 

מתכנן שלד 
הבניין

ט 

פ 

ד "

תקנות אלה יחולו על בקשה להיתר שתוגש מיום פרסומן או לאחריו     21
ח' באלול התשע"ו )11 בספטמבר 2016(

)חמ 3-3216(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

 כללי סליקה אלקטרונית של שיקים )סריקה, שמירה והפקת פלט של
שיק ממוחשב(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)ב( לחוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-12016, 
ובהסכמת שרת המשפטים, אני קובעת כללים אלה:

של  הממוחשבת  הסריקה  ותקינות  איכות  כי  לוודא  אחראי  יהיה  הגובה  הבנק  )א(    1
השיק  אם  בין  הבנקים,  בין  סליקה  שיאפשרו  הטכנולוגיות  בדרישות  עומדת  שיק 

הופקד אצלו לגבייה ובין אם השיק הממוחשב הועבר אליו לגבייה 

קריא  תוצר  שנוצר  המחשב  מחומר  לאחזר  תאפשר  שיק  של  ממוחשבת  סריקה  )ב( 
הזהה בתוכנו ובצורתו לשיק המקורי 

בתיעוד  שילווה  אמין,  המרה  הליך  יהיה  שיק  של  הממוחשבת  הסריקה  הליך  )ג( 
מועד הסריקה והערוץ הטכנולוגי שבאמצעותו בוצעה הסריקה 

חומר המחשב שמכיל את השיק הממוחשב יישמר בצורה מהימנה מרגע יצירתו, תוך  )א(    2
נקיטת אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה לחומר המחשב ומפני שיבוש בעבודת המחשב 

באופן  יתועדו  הממוחשב  השיק  את  שמכיל  המחשב  בחומר  שנעשו  שינויים  )ב( 
אוטומטי ויאפשרו התחקות אחר טיבם 

הבנק הגובה יפיק פלט של שיק ממוחשב שסורב, לבקשת לקוח הזכאי לו; פלט  )א(    3
כאמור יכלול פרטים הנוגעים להצגה והסירוב האחרונים, כמפורט להלן:

תמונה קריאה של השיק שנסרק משני צדיו;  )1(

המועד שבו הבנק הנמשך סירב את השיק;  )2(

תחולה

סריקה ממוחשבת 
של שיק

אופן שמירת שיק 
ממוחשב

הליך הפקת פלט

ס"ח התשע"ו, עמ' 536   1
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כל סיבות הסירוב;  )3(

מועד הפקת הפלט;  )4(

פרטי הגורם שהפיק את הפלט   )5(

הבנק הגובה יודיע ללקוח כי הפקת פלט של שיק ממוחשב מונעת ביצוע הצגה  )ב( 
לבקשת  הפלט  הפקת  טרם  לכך,  הסכמתו  את  ויקבל  הממוחשב,  השיק  של  חוזרת 

הלקוח 

לחוק,  2)א()2(  סעיף  לפי  הגובה  בבנק  לגבייה  שהועבר  ממוחשב,  שיק  של  פלט  )ג( 
או  נוספת  פעם  לגבייה  השיק  את  להפקיד  אין  כי  ללקוח  שהובהר  לאחר  רק  יימסר 

להעבירו לצד שלישי 

הפקת פלט של שיק ממוחשב שתתבצע בסניף הבנק, תתאפשר בכל אחד מסניפי  )ד( 
הבנק, ובלא תלות בסניף שבו פועל חשבונו של הלקוח הזכאי לפלט 

כ"ה באלול התשע"ו )28 בספטמבר 2016(
)חמ 3-5308(

ג ו ל פ ית  נ ר ק  
נגידת בנק ישראל  




