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תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה( )תיקון(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולאחר 
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:  

בתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-22016, במקום תקנה 9 יבוא:  .1

שמונעת "דחיית מועדים זמין  רישוי  במערכת  תקלה  של  )א( במקרה   .9
ביצוע פעולה לפי תקנות אלה ובכלל זה הגשת בקשות או 
בבקשות,  טיפול  או  החלטות  משלוח  או  אחרים  מסמכים 
נמשכה  התכנון;  מינהל  באתר  כך  על  הודעה  תפורסם 
תקלה כאמור מעל שעה במצטבר בין השעות 8 עד 17, לא 
יבוא אותו יום במניין הימים לגבי אותן בקשות והודעה על 

כך תפורסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון.

עדכון  בוצע  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  מן  לגרוע  )ב( בלי 
היום  שלאחר  הימים  שלושת  זמין,  רישוי  למערכת  תוכנה 
לגבי  הימים  במניין  יבואו  לא  התוכנה  עדכון  בוצע  שבו 
ימים  באותם  זמין  רישוי  במערכת  המנוהלות  בקשות 
והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון.

)ג( בלי לגרוע מן האמור בתקנות משנה )א( ו–)ב(, במקרה 
בחוק  כהגדרתה  התקפה  טבע,  פגעי  זה  ובכלל  אירוע  של 
ההתגוננות האזרחית, התשי"א-31951, או תקלה בפעילות 
מרשות  שמונע  המקומית,  הוועדה  של  המחשוב  מערכות 
רישוי מסוימת לטפל בבקשות לפי תקנות אלה במשך יום 
התכנון  מינהל  שמנהל  ולאחר  יותר,  או  ברציפות  אחד 
אישר, לא תובא תקופת האירוע במניין הימים לגבי אותן 
של  האינטרנט  באתר  תפורסם  כך  על  והודעה  בקשות 

מינהל התכנון."

י"ט באדר ב' התשע"ט )26 במרס 2019(
)חמ 3-5221(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס' 4(, 
התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12)ב( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 
יעדי התקציב(, התשנ"ג-11992, אני מתקין תקנות אלה:

3ג)א(,  בתקנה  התשנ"ג-21993,  מארנונה(,  )הנחה  המדינה  במשק  הסדרים  בתקנות   .1
במקום "2018" יבוא "2020".  

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

ק"ת התשע"ו, עמ' 1512; התשע"ח, עמ' 2628.  2
ס"ח התשי"א, עמ' 78.  3

החלפת תקנה 9

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 419; התשע"ט, עמ' 1902.  2

תיקון תקנה 3ג
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תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .2
ג' בניסן התשע"ט )8 באפריל 2019(

)חמ 3-2278-ת2(

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

 צו התכנון והבנייה )פטור מהיתר ומתכנית לצורך מיגון מיתקני
תשתית חיוניים( )הוראת שעה( )מס' 5(, התשע"ט-2019 

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  266ה)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הסעיף  לפי  לאומית  ודחיפות  חשיבות  בעל  במיזם  שמדובר  שהשתכנעתי  לאחר  החוק(, 

האמור ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מצווה לאמור: 

בצו זה -   .1
"מיתקן תשתית חיוני" -  מיתקן חשמל או גז המפורט בתוספת, שמערכת הביטחון 

החליטה שהוא חיוני;

"פיקוד העורף" - הגא כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-21951. 

העבודות והשימושים הנדרשים לצורך מיגון מיתקני תשתית חיוניים, פטורים מהיתר   .2
ובתנאים  בתוספת  המסומנים  השטחים  בגבולות  הכול  ומתכנית,  לחוק  ה'  פרק  לפי 

אלה: 

)1( פיקוד העורף יאשר את עבודות ההקמה, יבצען וכן יהיה אחראי על בקרת תכן 
ובקרת ביצוע לעבודות אלה;

למיתקן  האפשר,  ככל  צמוד,  שייבנו  קירות  הקמת  באמצעות  ייעשה  )2( המיגון 
תשתית חיוני וגובהם לא יעלה על 9 מטרים;

)3( עם פקיעת תוקפו של צו זה, יפנה פיקוד העורף את המיגון, ישקם את השטח 
ויחזיר את המצב לקדמותו, זאת אלא אם כן הוסדרו לפי כל דין;

)4( עם גמר ביצוע העבודות והשימושים, תיערך תכנית עדות )AS MADE( ועותק 
ממנה יועבר למשרדי הוועדות המחוזיות והוועדות המקומיות שבתחומן מצוי מיתקן 
השימושים  כן  אם  אלא  זאת  האוצר,  במשרד  התכנון  ולמינהל  החיוני  התשתית 

הוסדרו לפי כל דין.

תוקפו של צו זה עד יום ו' בניסן התשפ"א )19 במרס 2021(.  .3

תוספת
)סעיף 1(

)1( תחמ"ג - אתר זבולון

תחילה

הגדרות

פטור מהיתר 
ותכנית

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

ס"ח התשי"א, עמ' 78.  2

תוקף
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ג' בניסן התשע"ט )19 במרס 2019(
)חמ 3-5646(

ן ו ל ח כ ה  ש מ   
      שר האוצר
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צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הרחבת גבולותיו של מתחם 
מוכרז לפינוי ובינוי( )הוראת שעה(, התשע"ט-2019

עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ו-12016, ובהמלצת הוועדה המייעצת להתחדשות עירונית, אני מצווה לאמור:

יורחבו גבולות שטחו של מתחם לפינוי לשם בינוי שהוכרז2:  .1
לוד - כיכר הקומנדו. 

המפות של המתחם המפורט בסעיף 1, המציגות את שינוי שטח המתחם, מופקדות   .2
לעיון הציבור במשרדי הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

תוקפו של צו זה למשך תקופת תוקפו של צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית   .3
 ,)2 מס'  שעה  )הוראת  מקומיות(  רשויות  במסלול  ובינוי  לפינוי  מתחמים  על  )הכרזה 

התשע"ח-32018.

כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(
)חמ 3-5642(

ן ו ט י ב - א ש א ש ת  ע פ י  
שרת הבינוי והשיכון  

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול מיסוי( )הוראת שעה( )מס' 3(, התשע"ט-2019

עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בדבר  הנוגעת  המקומית  הרשות  בהסכמת  יזם,  לבקשת  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 

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

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי:  .1
)1( גבעתיים "ערבי נחל": גוש 7105 חלקות 92-91;

)2( גבעתיים "ההסתדרות א'": גוש 6162 חלקות 164-163;

)3( רמת גן "הפודים 30": גוש 6204 חלקה 61.

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.  .2
כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(

)חמ 3-5405(

ן ו ט י ב - א ש א ש ת  ע פ י  
שרת הבינוי והשיכון  

הרחבת גבולות 
 מתחם לפינוי

לשם בינוי

הפקדת מפות

תוקף

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 1908.  2

ק"ת התשע"ח, עמ' 1908.  3

מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול 

מיסוי

תוקף

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 45(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, בהסכמת 
שר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4()ב( לחוק, אני 

מכריז לאמור:

במקום ת"י 5438 חלק 14 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל-  .1
אמידים קטיוניים, ממאי 22011, יבוא:

"ת"י 5438 חלק 14 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל-אמידים 
קטיוניים, מאפריל 2019." 

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

כ"ז באדר ב' התשע"ט )3 באפריל 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 46(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, בהסכמת 
שר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4()ב( לחוק, אני 

מכריז לאמור:

במקום ת"י 5438 חלק 8 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן כלוריטי,   .1
מנובמבר 22011, יבוא:

כלוריטי,  נתרן  לשתייה:  המיועדים  במים  לטיפול  כימיקלים   -  8 חלק   5438 "ת"י 
מאפריל 2019, אשר יהיה רשמי במלואו למעט תת–סעיף 6.1.1 ב' במסלול ההתאמה 

לתקן האמריקני." 

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

כ"ז באדר ב' התשע"ט )3 באפריל 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

החלפת תקן רשמי

הפקדה

תחילה

החלפת תקן רשמי

הפקדה

תחילה

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1

י"פ התשע"א, עמ' 5169.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1

י"פ התשע"א, עמ' 923.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 47(, התשע"ט-2019

החוק(,  - )להלן  התשי"ג-11953  התקנים,  לחוק  8)ה5(  סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
בהסכמת שר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4()ב( 

לחוק, אני מכריז לאמור:

תת– סידן  לשתייה:  המיועדים  במים  לטיפול  כימיקלים   -  7 חלק   5438 ת"י  במקום   .1
כלוריטי, ממאי 22011, יבוא:

"ת"י 5438 חלק 7 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן תת–כלוריטי, מאפריל 
2019, אשר יהיה רשמי במלואו למעט תת–סעיף 6.4.2 במסלול ההתאמה לתקן האירופי."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

כ"ז באדר ב' התשע"ט )3 באפריל 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 48(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, בהסכמת 
שר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4()ב( לחוק, אני 

מכריז לאמור:

במקום ת"י 5438 חלק 13 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פחם פעיל   .1
גרגירי בתולי, מאוגוסט 22005, יבוא:

"ת"י 5438 חלק 13 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פחם פעיל גרגירי בתולי, 
מאפריל 2019, אשר יהיה רשמי במלואו למעט הקטע בסעיף 8.2.9 במסלול ההתאמה 

לתקן האירופי, החל במילים "בתוספת זו" עד המילים "לצורך עדכון הדרישה."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

כ"ז באדר ב' התשע"ט )3 באפריל 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 49(, התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, ולאחר 

שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4()ב( לחוק, אני מכריז לאמור:

החלפת תקן רשמי

הפקדה

תחילה

החלפת תקן רשמי

הפקדה

תחילה

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1

י"פ התשע"א, עמ' 5170.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1

ק"ת התשס"ז, עמ' 93.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1
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במקום התקנים האלה:   .1
בטיחות  דרישות   - רכיבה  לשבילי  ואופניים  עיר  אופני  אופניים:   -  1117 )1( ת"י 

ושיטות בדיקה, מינואר 22011 - תקן רשמי; 

ת"י 14766 - אופניים: אופני ערים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה מנובמבר   )2(
32010, שהוא אינו תקן רשמי;

ת"י 14781 - אופניים: אופני מירוץ - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה מנובמבר   )3(
42010, שהוא אינו תקן רשמי;

בכפוף  רשמיים,  תקנים  יהיו  והם  המחליפים(  התקנים   - )להלן  אלה  תקנים  יבואו 
לאמור בסעיף 2 לאכרזה:

)1( ת"י 4210 חלק 1 - אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - מונחים והגדרות, 
מאפריל 2019;

)2( ת"י 4210 חלק 2 - אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - דרישות לאופניים 
מרוץ,  ואופני  הרים  אופני  צעירים,  לבגירים  אופניים  רכיבה,  ולשבילי  לעיר 

מאפריל 2019;

בדיקה  שיטות   - לאופניים  בטיחות  דרישות  אופניים:   -  3 חלק   4210 )3( ת"י 
מקובלות, מאפריל 2019;

בדיקה  שיטות   - לאופניים  בטיחות  דרישות  אופניים:   -  4 חלק   4210 )4( ת"י 
לבלימה, מאפריל 2019;

בדיקה  שיטות   - לאופניים  בטיחות  דרישות  אופניים:   -  5 חלק   4210 )5( ת"י 
להיגוי, מאפריל 2019;

בדיקה  שיטות   - לאופניים  בטיחות  דרישות  אופניים:   -  6 חלק   4210 )6( ת"י 
לשלדה ולמזלג, מאפריל 2019;

בדיקה  שיטות   - לאופניים  בטיחות  דרישות  אופניים:   -  7 חלק   4210 )7( ת"י 
לגלגלים ולחישוקים, מאפריל 2019;

בדיקה  שיטות   - לאופניים  בטיחות  דרישות  אופניים:   -  8 חלק   4210 )8( ת"י 
לדוושות ולמערכת ההינע, מאפריל 2019;

בדיקה  שיטות   - לאופניים  בטיחות  דרישות  אופניים:   -  9 חלק   4210 )9( ת"י 
לאוכף ולעמוד המושב, מאפריל 2019.

ולגבי  רכיבה  ולשבילי  לעיר  אופניים  לגבי  רק  רשמיים  יהיו  המחליפים  התקנים   .2
אופניים לבגירים צעירים.

התקנים המחליפים יופקדו במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת   .3
תקנים רשמיים5.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .4
כ"ח באדר ב' התשע"ט )4 באפריל 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

החלפת תקן

תחולת רשמיות

הפקדה

תחילה

י"פ התשע"א, עמ' 2342.  2

י"פ התשע"א, עמ' 1742.  3

י"פ התשע"א, עמ' 1742.  4
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  5
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