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תקנות התכנון והבנייה )הליך רישוי בדרך מקוצרת( )תיקון(, 
התשפ"ב-2022

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

 - )להלן  התשע"ז-22017  מקוצרת(,  בדרך  רישוי  )הליך  והבנייה  התכנון  בתקנות   .1
התקנות העיקריות(, בתקנה 5, בסופה יבוא:

")ג( על אף האמור בתקנת משנה )א( לגבי העבודות המפורטות בתקנות 23 עד 27, 
30, 31, 34 עד 35, 44 עד 47 ו–49, לא יהיה חייב המבקש להגיש בקשה לקבלת מידע 
של  לסוג  בתוכנית  מיועדת  אינה  העבודה  מבוקשת  שבה  שהקרקע  ובלבד  להיתר, 

שטחים פתוחים ואינה בתחום חוף הים."

בתקנה 6 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א( -  .2
במקום "בתקנה 5" יבוא "בתקנה 5)א(";  )1(

במקום "26 עד 28, 30 עד 38, 44 ו–49" יבוא "28, 31, 33 ו–36 עד 38".  )2(

בתקנה 7 לתקנות העיקריות -  .3
תקנת משנה )ב( - בטלה;  )1(

בתקנת משנה )ד(, אחרי "שבחלק ב'" יבוא "ושחובה להגיש לגביה בקשה לקבלת   )2(
מידע להיתר לפי תקנה 5".

אחרי תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:  .4

"הסכמת 
רשות מקרקעי 

ישראל לבקשה 
להיתר 

הסכמת רשות מקרקעי ישראל אינה נדרשת לבקשה להיתר  8א. 
במקרקעי ישראל, לגבי העבודות המפורטות בתקנות 23 עד 
43  ,40  ,38  ,35 עד   28 מגורים,  בניין  לגבי   -  27 עד   26  ,25 

עד 49."

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה( והן יחולו  )א(   .5
על בקשה להיתר שהוגשה ביום התחילה או לאחריו.

על בקשה לקבלת מידע להיתר לגבי עבודה מהעבודות המפורטות בתקנה 5)ג(  )ב( 
לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 2 לתקנות אלה, שהוגשה ערב יום התחילה וטרם 

ניתנה החלטה לגביה, ימשיכו לחול התקנות העיקריות כפי נוסחן ערב יום התחילה.
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