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 תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( )תיקון(,
התש"ף-2020

התשכ"ה-21965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–265  145ג  סעיפים  לפי  סמכותי1  בתוקף 
ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר(, התשע"ד-32014   .1
)להלן - התקנות העיקריות( - 

)1( ההגדרה "מערכת רישוי זמין" - תימחק;

)2( אחרי ההגדרה ""תחום חוף הים" ו"הסביבה החופית" יבוא:

""תקנות הגז" - תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(, 
התשס"ו-42006;".

בתקנה 4א לתקנות העיקריות, בפסקה )1(, במקום "במערכת רישוי זמין;" יבוא "באתר   .2
האינטרנט של מינהל התכנון;".

בתקנה 21 לתקנות העיקריות -  .3
)1( ברישה, במקום "ת"י 158: מיתקנים לגזים מחמימניים מעובים, המסופקים בתוך 
מכלים מיטלטלים" יבוא "ת"י 158 חלק 1 - מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים )גפ"מ(: 

מאגרים5 )להלן - ת"י 158(";

)2( במקום פסקה )2( יבוא:

")2( העבודה מבוצעת לפי תקנות הגז;".

)3( במקום פסקה )3( יבוא:

כך  על  הגז,  תקנות  לפי  העבודה  את  לבצע  שרשאי  מי  של  אישורו  ")3( ניתן 
158 לת"י  א'  בנספח  המפורט  בנוסח   ,158 ת"י  הוראות  לפי  בוצעה   שהעבודה 

חלק 4 - מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים )גפ"מ(: בדיקות;";

)4( בפסקה )4(, המילים "מפקח עבודה" - יימחקו.

ג' בשבט התש"ף )29 בינואר 2020(
)חמ 3-4861(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

ס"ח התשע"ה, עמ' 212.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.  2
ק"ת התשע"ד, עמ' 1532; התשע"ט, עמ' 3104.  3

ק"ת התשס"ו, עמ' 735; התשע"ט, עמ' 26 ועמ' 1668.  4
י"פ התשס"ח, עמ' 566.  5

 אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי( )מס' 4(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, בהסכמת 
שר הבריאות, ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

 22019 מפברואר  קטנים,  לילדים  לאופניים  בטיחות  דרישות   - אופניים   -  8098 ת"י   .1
)להלן - התקן(, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, ממרס 2020.

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 4א

תיקון תקנה 21

שינוי תקן

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

ק"ת התשע"ט, עמ' 2290.  2
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התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .2
להפקדת תקנים רשמיים3.

התקן  ואולם  התחילה(,  יום   - )להלן  פרסומה  מיום  ימים   60 זו  אכרזה  של  תחילתה   .3
כנוסחו ערב תחילתו של שינוי התקן לפי סעיף 1 ימשיך לחול עד תום שישה חודשים 

מיום התחילה לצד התקן המעודכן כנוסחו לאחר שינוי התקן האמור.

ה' באדר התש"ף )1 במרס 2020(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

הודעת הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם( )אגרות להיתרים מן 
הממונה על קרינה סביבתית( )מס' 2(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א)ד( לתקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(, 
התש"ם-11980 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2020 בפברואר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
)1 במרס 2020(, נוסח התוספת השלישית  אוגוסט 2019, החל מיום ה' באדר התש"ף 

לתקנות הוא: 

"תוספת שלישית

)תקנה 10א(

בשקלים חדשים

בעד היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי במוצר המכיל חומר   )1(
רדיואקטיבי

268

בעד היתר לעסוק במכשיר קרינה  )2(268

בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו  )3(432

בעד היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו  )4(432

בקרקע,  רדיואקטיבי  חומר  לפזר  או  להחדיר  היתר  בעד   )5(
במים או באוויר, או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר

432

מהשירותים  אחד  את  להפעיל  או  לתת  היתר  בעד   )6(
המפורטים להלן:

)נמחק( א. 

מקורות  לרבות  מייננת,  קרינה  מדידת  מכשירי  כיול  ב. 
כיול

240

)נמחק( ג. 

הפקדה

תחילה

שינוי אגרות

ק"ת התש"ם, עמ' 992; התשנ"א, עמ' 1058; התש"ף, עמ' 87.  1
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בשקלים חדשים

תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם 432ד. 

חומר  המכיל  מוצר  או  רדיואקטיבי  חומר  העברת  ה. 
רדיואקטיבי

432

שירותי רדיוגרפיה 432ו. 

בחומרים  לעבודה  ייחודי  מגן  ציוד  אחזקת  ז.  
רדיואקטיביים

268

סילוק פסולת רדיואקטיבית 309ח. 

)נמחק( ט. 

)נמחק( י. 

בדיקת ריכוזי ראדון במבנים, בקרקע ובמים 432יא. 

בדיקת קרינה בלתי מייננת 432"יב. 

א' באדר התש"ף )26 בפברואר 2020(
)חמ 3-1078-ת2(

ט מ ס א  י ג  
המנהל הכללי של  

המשרד להגנת הסביבה  
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