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תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )תיקון מס' 2(, 
התש"ף-2020

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

 - )להלן  התש"ל-21970  ואגרות(,  תנאיו  להיתר,  )בקשה  והבנייה  התכנון  בתקנות   .1
התקנות העיקריות(, בתוספת השנייה -

בחלק ב', בסימן ב', אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )1(

")ד( על אף האמור בסעיף קטן )א()1( עד )3(, הרוחב המזערי בין קירותיו של 
חדר מגורים הבנוי ממכולה ימית לא יפחת מ–2.20 מטרים."; 

בחלק ג' -  )2(

בפרק ז' -  )א( 

בסימן א', אחרי סעיף 3.7.1.5 יבוא:  )1(

"התקנת חומר 
חיפוי בחזית 

הבניין 

3.7.1.6 )א( בבניין גבוה שגובהו עולה על 18 מטרים 
יותר  או  אחד  הכוללים  רב–קומות,  בבניין  או 
מהשימושים האלה: מגורים, מעונות סטודנטים, 
מעון  או  רפואי  מוסד  מוגן,  דיור  מלון,  בית 
הבניין  בחזיתות  התקנה  על  ללינה,  המשמשים 
של חומר חיפוי חיצוני העשוי מחומרים מרוכבים 
)להלן  מתכתיים  חומרים  או   )MCM( מתכתיים 
- חומר החיפוי(  בשילוב שכבת בידוד בין קיר 

החוץ לחומר החיפוי יחולו אחד מאלה:

בבניין שבו מותקנים מתזים בכל חלקי   )1(
החיפוי  חומר  של  שכבותיו  כל   - הבניין 
 B או v.3.3–יהיו חומר בסיווג שלא יפחת מ
לפי ת"י 755 ושכבת הבידוד תהיה בסיווג 

שלא יפחת מ–v.3.3 או B לפי ת"י 755;

בכל  מתזים  מותקנים  לא  שבו  בבניין   )2(
חומר  של  שכבותיו  כל   - הבניין  חלקי 
יפחת שלא  בסיווג  חומר  יהיו   החיפוי 

ושכבת   755 ת"י  לפי   A1 או   vi.4.4–מ
 v.3.3–הבידוד תהיה בסיווג שלא יפחת מ

או B לפי ת"י 755;

החיצוניים  והגימור  הבידוד  מערכת   )3(
תהיה לפי תקן ישראלי ת"י 921 - תגובות 
עוד  וכל  בנייה3  חומרי  של  בשריפה 
הנוגעות  הוראות  זה  בתקן  נכללו  לא 
והגימור  הבידוד  מערכת  החיפוי,  לחומר 

.NFPA 285 החיצוניים תעמוד בתקן

תיקון התוספת 
השנייה 

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

ק"ת התש"ל, עמ' 1841; התש"ף, עמ' 86.  2
י"פ התשע"ו, עמ' 4351.  3
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סעיף קטן )א( לא יחול על החלפה נקודתית  )ב( 
בסעיף  עומד  שאינו  קיים  חיפוי  חומר  של 
האמור ובלבד שלא יהיה שינוי לרעה בעמידות 
מהחלפה  כתוצאה  החיפוי  חומר  של  האש 

כאמור."; 

עמידה  תהיה  חירום  "מעלית  יבוא  בסופו   ,3.7.3.10 בסעיף  ג',  )2( בסימן 
דרישות  מעליות:   -  72 חלק   2481 ת"י  ישראלי  בתקן   5.3 סעיף  לפי  למים 
בטיחות לבנייה ולהתקנה - יישומים מיוחדים למעליות נוסעים ולמעליות 

נוסעים ומשא - מעליות כבאים4";

בסימן ה', במקום סעיף 3.7.5.2 יבוא:  )3(

"חלונות 
חילוץ 

בקומה  רב–קומות, למעט  ובבניין  גבוה  3.7.5.2 בבניין 
מטרים   42 על  העולה  בגובה  מצויה  שרצפתה 
ממפלס הכניסה הקובעת, יותקנו חלונות חילוץ 

העומדים בדרישות פרטים 3.2.20.7 ו–3.2.20.8.";

בפרק ח', בסימן כ"ט, בסעיף 3.8.29.13, פסקה )2( - תימחק; )ב( 

בחלק כ' -   )3(

בסעיף 20.00, במקום ההגדרה "מפקח עבודה" יבוא: )א( 

""רשות הרישוי" - רשות הרישוי המקומית כמשמעותה בסעיף 30 לחוק.";

בסעיף 20.05 -  )ב( 

בסעיף קטן )א( -  )1(

)א( המילים "לאחר שנועץ במפקח עבודה" - יימחקו;

)ב( במקום "בעל ההיתר" יבוא "מבקש ההיתר";

בסעיף קטן )ב(, במקום "הוועדה" יבוא "רשות הרישוי";  )2(

סעיף 20.10 - יימחק. )ג( 

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(, והן  )א(   .2
יחולו על בקשה להיתר שהוגשה ביום התחילה או לאחריו.

על אף האמור בתקנת משנה )א(, לבקשת מבקש ההיתר, מותר לפעול לפי תקנות  )ב( 
אלה מיום פרסומן.

ג' בשבט התש"ף )29 בינואר 2020(
)חמ 3-347-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תחילה, תחולה 
והוראת מעבר 

י"פ התשע"ב, עמ' 3956.  4
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הודעת שירותי הדת היהודיים )אגרות שירותים(, התש"ף-2020

שירותים(,  )אגרות  היהודיים  הדת  שירותי  לתקנות  8)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ד-12013 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
2018, נוסח התוספת לתקנות החל מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( הוא כלהלן:

"תוספת 
)תקנות 2 ו–8(

בשקלים חדשיםסוג השירות   

1. רישום נישואין וסידורם

720)א( רישום נישואין וסידורם

279)ב( אימות הסכם נישואין    

2. שירותים ותעודות שונות

179)א( פתיחת תיק נישואין )אם לא נערכו נישואין(  

154)ב( תעודת רווקות  

67)ג( העתק תעודת נישואין

133)ד( אישורים שונים של הרבנות המקומית או של המועצה הדתית   

133)ה( העתק מאושר של המסמכים המפורטים בפרטי משנה )ב( ו–)ד(

)ו( כל העתק מאושר נוסף של המסמכים המפורטים בפרטי 
משנה )ב( עד )ד(

20

3. תעודות הכשר שנתיות )לשנת תקציב(  

)א( בתי אוכל
מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל 

שכושר הקליטה בו -  

531עד 20 איש 

764 21 עד 50 איש   

1,394 51 איש ומעלה  

)ב( בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים  

3,352 עד 70 חדרים

6,326 71  עד 130 חדרים  

8,935 131 עד 250 חדרים  

12,639 251 חדרים ומעלה   

2,330)ג( אכסניות נוער ובתי ספר שדה    

)ד( אולמות אירועים

כושר קליטה -

2,821 עד 450 איש  

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ד, עמ' 48; התשע"ט, עמ' 3222.  1
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בשקלים חדשיםסוג השירות   

4,235 451 עד 1,000 איש  

4,939   1,001 איש ומעלה   

)ה( מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות )כולל מאפיות, מגדניות 
ומפעלים להכנת אוכל מוכן )קייטרינג((     

מעסיקים - 

1,407 עד 10 עובדים  

2,821 11  עד 20 עובדים    

5,005 21 עד 30 עובדים   

318,935 עובדים ומעלה    

מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע )ואשר אינו נכלל  )ו( 
בקטגוריה אחרת בתוספת זו(

2,330

מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע )מטבח קצה(  )ז( 
)ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו(

1,394

)ח( מפעלים לייצור טליתות ושופרות 
מעסיקים  -

1,407 עד 10 עובדים   

2,821 11 עד 20 עובדים   

5,005 21 עד 30 עובדים   

318,935 עובדים ומעלה   

)ט( חנויות לתשמישי קדושה )ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות(
מעסיקים -

514 עד 2 עובדים    

1,079 3 עובדים ומעלה  

)י( יקבים
מעסיקים -

1,407 עד 5 עובדים  

65,005 עד 10 עובדים 

119,307 עובדים ומעלה     

)יא( חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים   

1,407חנות או מחסן שאינם סיטונאיים   

5,005  חנות סיטונית או מחסן סיטוני  

)יב( משחטות   
משחטות ששטחן -

3,518 עד 500 מ"ר

6,638 501 עד 1,000 מ"ר        

1,0019,672 מ"ר ומעלה  
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בשקלים חדשיםסוג השירות   

)יג( מרכולים
מרכולים ששטחם -

1,859 עד 250 מ"ר    

2513,518 עד 500 מ"ר  

5016,638 עד 1,000 מ"ר   

1,0019,649 מ"ר ומעלה   

)יד( מטעים וכרמים )ערלה, כלאיים, נטע רבעי(
שטח - 

279עד 20 דונמים   

837למעלה מ–20 דונמים עד 50 דונמים   

1,234 למעלה מ–50 דונמים עד 100 דונמים  

1,645למעלה מ–100 דונמים   

)טו( בתי אריזה לפירות  
מעסיקים -

1,487עד 10 עובדים  

112,788 עד 30 עובדים  

314,647 עובדים ומעלה   

)אם  אגרה בעד פתיחת תיק לקבלת תעודת הכשר שנתית  )טז( 
לא הונפקה תעודת הכשר(  

179

4. תעודות הכשר לפסח

)א( תעודת הכשר לתקופת הפסח בעד כל אחד מבתי העסק הנזכרים 
בפרט 3 )למעט פרטי משנה )ח(, )ט(, )יד( ו–)טו( שבו(  

236

)ב( רפתות ודירים

1,766משק שיתופי  

179משק משפחתי  

)ג( מרכזי מזון ומכוני תערובת

1,766עד 3,000 טונות לחודש

3,0014,620 עד 8,000 טונות לחודש  

8,0019,207 טונות ומעלה לחודש   

5. שימוש במקוואות

)א( נשים

15טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת

31טבילה במקווה כללית לנשים כולל אמבטיה  

51טבילה בתא מיוחד )מקווה כלות( 
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בשקלים חדשיםסוג השירות   

51  טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים  

פטורכלות בשנה הראשונה לנישואיהן   

)ב( גברים

10טבילת שחרית בימי חול  

21טבילה בערבי שבתות וחגים כולל מקלחת

123מנוי חודשי לטבילה במקווה גברים  

כרטיס הכולל כמה אישורי כניסה למקווה בתשלום מראש 
)כרטיס פעימות( 

10% הנחה

)ג( טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות הרגילות של המקווה 

טבילה של אבלים )משפחה( שלא בשעות הפעילות הרגילות 
של מקווה הנשים או מקווה הגברים -

51לכל טובל/ת

לא יותר מ–257לכל המשפחה  

6. בתי הלוויות

)א( השימוש בבתי ההלוויות - בחדר הטהרה, באולם ההספדים 
או בשניהם  

308לכל נפטר     

)ב( אחסון בקירור

257עד 24 שעות ראשונות  

257כל 24 שעות נוספות או חלק מהן  

7.    משגיח
38"      שירותי משגיח המועסק על ידי מועצה דתית, לשעה      

כ"ד בשבט התש"ף )19 בפברואר 2020(

)חמ 3-5312(

ס ו ל פ ד  ד ו ע  
המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת  

הודעת רישום ציוד הנדסי )אגרת רישום(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א)ג( לתקנות רישום ציוד הנדסי, התשי"ט-11959 )להלן - 
התקנות(, ובהתאם לסעיף 5א)ב( לתקנות, אני מודיעה לאמור:

עקב עליית מדד חודש ינואר 2020 לעומת מדד חודש ינואר 2019, ישתנו סכומי אגרת   .1
לתקנות,  השנייה  שבתוספת  שנתית  בהודעה  פרטים  מסירת  בעד  והאגרה  הרישום 

מיום ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020(, כמפורט להלן:

 שינוי סכומי
האגרה

ק"ת התשי"ט, עמ' 1175; התשס"א, עמ' 997; התשע"ט, עמ' 2957.  1
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ציוד הנדסי

 אגרת רישום ואגרה
בעד מסירת פרטים 

 בהודעה שנתית
בשקלים חדשים

663טרקטור זחלי ואופני מ–100 כ"ס ומעלה

663מחפר/עגורן זחלי או אופני בעל 60 כ"ס ויותר

663מפלס ממונע

663מגרדה ממונעת

663מוביל עפר

663עגורן צריח

663מיתקן לערבול אספלט

663מפזר שלמק

663מכונה לקרצוף כבישים אופני או זחלי

458טרקטור זחלי ואופני עד 99 כ"ס ועד בכלל

458מחפר/עגורן זחלי או אופני בעל 59 כ"ס

458מכבש כבישים ממונע

458עגלת שפיכה דמפר

458מחפרון

458מדחס אוויר נייד

458קודח סלע

458קודח אדמה

458חופר תעלות

458מכונה לטאטוא

458מכונה ליציקת אבני שפה

458מתיז ביטומן ממונע

458מלגז שהתנעתו או הפעלתו בכוח מנועי

458מעמיס טלסקופי

458במה הידראולית

256מגרדה נגררת

256מכבש כבישים נגרר

256מערבל בטון

כ"ט בשבט התש"ף )24 בפברואר 2020(
ר ש ו א מ ה  א ל )חמ 3-312-ת2(  

רשמת ציוד הנדסי   
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