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תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה( )תיקון מס' 2(, התשפ"ב-2022

התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–265  145)א1(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקינה  אני  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן 

תקנות אלה:

בתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-22016 )להלן - התקנות העיקריות(,  1ב 
בתקנה 15, במקום תקנות משנה )ג( עד )ה( יבוא:

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

שנקלטה בתום אותה תקופהב

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

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

נקלטהב

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

ולמבקש המידע להיתרב"

בתקנה 16 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ה( יבוא: 2ב 
")ה1( מצא המהנדס שבקשה לקבלת מידע להיתר שנקלטה אינה עומדת בתקנות 11 
או 12, יפרט המהנדס בפנייתו מה הם הפרטים החסרים בבקשה לקבלת מידע להיתרב"

בתקנה 20 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  3ב 
עומדת אינה  שנקלטה  להיתר  מידע  לקבלת  שבקשה  המהנדס   ")ג( מצא 

בתקנות 11 או 12, ימסור המהנדס את המידע להיתר כאמור בתקנות משנה )א( ו–)ב(, 
בבקשה  החסרים  הפרטים  בשל  למסור  בידו  שאין  המידע  מהו  ויפרט  האפשר,  ככל 

לקבלת מידע להיתרב"

כאמור  מידע  נמסר  שלא  "או  יבוא  "22)א("  אחרי  העיקריות,  לתקנות   24 בתקנה   4ב 
בתקנה 20)ג(,"ב

בתקנה 25 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "למעט אם המידע להיתר לא נמסר בשל  5ב 
כך שהבקשה לקבלת מידע אינה עומדת בתקנות 11 או 12, כאמור בתקנה 20)ג("ב

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח באדר א' התשפ"ב )1 במרס 2022(ב 6ב 
י"ט באדר א' התשפ"ב )20 בפברואר 2022(

)חמ 3-5221(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

תיקון תקנה 15 

תיקון תקנה 16 

תיקון תקנה 20 

תיקון תקנה 24 

תיקון תקנה 25 

תחילה 

ס"ח התשכ"ה, עמ'  30; התשע"ד, עמ' 4 4ב  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 1512; התשפ"ב, עמ' 2021ב  2
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צו התכנון והבנייה )פטור מתוכנית ומהיתר להקמת מיתקני מערכת 
ההתרעה הארצית מפני רעידות אדמה( )הוראת שעה( )תיקון(, 

התשפ"ב-2022

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

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מצווה לאמור:

ההתרעה  מערכת  מיתקני  להקמת  ומהיתר  מתוכנית  )פטור  והבנייה  התכנון  בצו  1ב 
הארצית מפני רעידות אדמה( )הוראת שעה(, התשע"ו-22016 )להלן - הצו העיקרי(, 

בשם הצו, במקום "פטור מתכנית ומהיתר" יבוא "פטור מהיתר"ב

בסעיף 3 לצו העיקרי - 2ב 
ברישה, המילה "ומתכנית" - תימחק;  )1(

תכנית  זה  צו  של  תוקפו  תקופת  במהלך  אושרה  אם  "זולת  המילים   ,)6( בפסקה   )2(
המתירה את הצבת המיתקן והשימוש בו" - יימחקוב

התשפ"ה בשבט  כ"ו  "עד  יבוא  שנים"  שש  "למשך  במקום  העיקרי,  לצו   4 בסעיף   3ב 
)24 בפברואר 2025("ב

י"ט באדר א' התשפ"ב )20 בפברואר 2022(
)חמ  3-511(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

שינוי שם 

תיקון סעיף 3 

תיקון סעיף 4 

ס"ח התשכ"ה, עמ'  30; התשע"ד, עמ' 4 4ב  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 2  ; התשע"ט, עמ' 6 14ב  2
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