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תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה( )תיקון(, התשפ"ב-2021

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

בתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-22016 )להלן - התקנות העיקריות(,   .1
בתקנה 1, בהגדרה "הממונה על שיטת הבנייה החדשה", המילה "הראשי" - תימחק.

בתקנה 6)ב( לתקנות העיקריות, המילה "הראשי" - תימחק.  .2
בתקנה 13 לתקנות העיקריות -   .3

במקום תקנת משנה )ב( יבוא:  )1(

כאמור  מדידה  מפת  מהגשת  פטור  לקבל  המעוניין  להיתר  המידע  ")ב( מבקש 
בתקנת משנה )א(, יצרף לבקשה לקבלת מידע להיתר תרשים מיתאר וינמק את 

בקשתו לקבל פטור מהגשת מפת מדידה.";

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  )2(

הבקשה  קליטת  בעניין  ההודעה  במסגרת  החלטתו  על  יודיע  ")ג( המהנדס 
כאמור בתקנה 15)א( או )ב(; החליט המהנדס שלא לפטור מהגשת מפת מדידה 
ינמק את החלטתו ויראו את הבקשה לקבלת מידע להיתר כבקשה שלא עמדה 

בתנאים מוקדמים כאמור בתקנה 15)ב(."

בתקנה 20 לתקנות העיקריות -   .4
בתקנת משנה )א(, בפסקה )7(, במקום "שפורטו" יבוא "כפי שפורט";  )1(

בתקנת משנה )ב(, במקום "יצורפו" יבוא "יצרף המהנדס את".  )2(

בתקנה 27 לתקנות העיקריות -   .5
בפסקה )1(, המילה "ראשי" - תימחק;  )1(

בכל מקום בפסקה )2(, במקום "עורך משנה בתחום הנדסת המבנים" יבוא "מתכנן   )2(
שלד הבניין".

בתקנה 33)א()18()ג( לתקנות העיקריות, אחרי "המוסמך" יבוא "הודעה".  .6
בתקנה 47 לתקנות העיקריות, ברישה, במקום "51" יבוא "52".  .7

בתקנה 49)א( לתקנות העיקריות, במקום "בעל ההיתר" יבוא "מבקש הבקשה".  .8
בתקנה 57 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )ב( ובתקנת משנה )ג(, אחרי "בעל מקצוע"   .9

יבוא "כהגדרתו בתוספת החמישית לתקנות בקשה להיתר".

בתקנה 59 לתקנות העיקריות -   .10
במקום תקנת משנה )ג( יבוא:  )1(

אם ההיתר הוא לשימוש או לשימוש חורג ולא הוחל בשימוש, בתוך שנה  ")ג( 
מיום מתן ההיתר, יפקע ההיתר.";

תקנת משנה )ד( - תימחק.  )2(

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 6 

תיקון תקנה 13 

תיקון תקנה 20 

תיקון תקנה 27 

תיקון תקנה 33 

תיקון תקנה 47 

תיקון תקנה 49 

תיקון תקנה 57 

תיקון תקנה 59 

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

ק"ת התשע"ו, עמ' 1512; התשפ"א, עמ' 1419.  2
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בתקנה 61)ג(, במקום "האחראי על הביצוע" יבוא "האחראי לביקורת על הביצוע".  .11
בתקנה 70)ד( לתקנות העיקריות, במקום "בשלושה" יבוא "שלושה".  .12

בתקנה 78)ג( לתקנות העיקריות, המילה "הראשי" - תימחק.  .13
בתקנה 112 לתקנות העיקריות, בכותרת, המילה "ראשי" - תימחק.  .14

בתקנה 122)ב( לתקנות העיקריות, במקום "כ"ט בטבת התשפ"ב )2 בינואר 2022(" יבוא   .15
"ב' בטבת התשפ"ה )2 בינואר 2025(".

כ"ו בכסלו התשפ"ב )30 בנובמבר 2021(
)חמ 3-5221(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

תקנות למניעת מפגעים סביבתיים )תביעות אזרחיות( )שינוי התוספת 
לחוק(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב( לחוק למניעת מפגעים סביבתיים )תביעות אזרחיות(, 
אני  הכנסת,  של  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  ובאישור  החוק(,   - )להלן  התשנ"ב-11992 

מתקינה תקנות אלה: 

בתוספת לחוק, אחרי פרט 11 יבוא:  .1
"12. אזרחים למען הסביבה." 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .2
כ"ו בכסלו התשפ"ב )30 בנובמבר 2021(

)חמ 3-5422(

ג ר דב נ ז ר  מ ת  
השרה להגנת הסביבה  

צו העיריות )חלוקת הכנסות בין המועצה האזורית משגב לבין עיריית 
שפרעם והמועצה המקומית ביר אל–מכסור(, התשפ"ב-2021

המועצות  לפקודת  34א  וסעיף  העיריות1,  לפקודת  9ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המקומיות2, בהסכמת שר האוצר ולאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה לחלוקת הכנסות, 

אני מכריזה ומצווה לאמור:

בצו זה -   .1
כאמור  ההכנסות  חלוקת  מאזור  המתקבלות  כללית  מארנונה  הכנסות   - "הכנסות" 

בסעיף 2;

ביד  החתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  ההכנסות  חלוקת  אזור  מפת   - "מפה" 
שרת הפנים ביום י"ט בחשוון התשפ"ב )25 באוקטובר 2021( ושהעתקים ממנה 
מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נוף הגליל, 

ובמשרדי הרשויות המקומיות;

שינוי התוספת 
לחוק  

תחילה 

הגדרות 

החלפת תקנה 61 

תיקון תקנה 70 

תיקון תקנה 78 

תיקון תקנה 112 

תיקון תקנה 122 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 184; התשנ"ו, עמ' 55.  1

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.
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"הרשויות המקומיות" - המועצה האזורית משגב, עיריית שפרעם והמועצה המקומית 
ביר אל–מכסור;

"הרשויות המקומיות המקבלות" - עיריית שפרעם והמועצה המקומית ביר אל–מכסור.

אזור חלוקת ההכנסות כולל גושים וחלקות רישום כמפורט להלן, וכמסומן במפה:  .2
גוש 12214 - חלקה 44 וחלק מחלקות 40 עד 43, 45, 48 עד 50, 52;

גוש 12215 - חלק מחלקות 5, 22;

גוש 12216 - חלק מחלקה 12;

גוש 12217 - חלק מחלקות 1 עד 3.

ההכנסות יחולקו בין הרשויות המקומיות בשיעורים מסך כל ההכנסות השנתיות,  )א(   .3
כמפורט להלן:

טור א'
מס' סידורי

טור ב'
הרשות 
המקומית

טור ג' 
הכנסות 
עד לסך 

של 
 1,000,000

שקלים 
חדשים

טור ד'
הכנסות 

מעל 
סך של 

 1,000,000
שקלים 
חדשים 

ועד 
לסך של 

 2,000,000
שקלים 
חדשים

טור ה'
הכנסות 

מעל סך של 
 2,000,000

שקלים 
חדשים ועד 

לסך של 
 3,000,000

שקלים 
חדשים

טור ו'
הכנסות 

מעל 
סך של 

 3,000,000
שקלים 
חדשים 

ועד 
לסך של 

 4,000,000
שקלים 
חדשים

טור ז' 
הכנסות מעל

סך של 
4,000,000
שקלים 
חדשים

המועצה )1(
האזורית 

משגב

100%-100%-100%

עיריית )2(
שפרעם

-35%-35%-

המועצה )3(
המקומית 

ביר אל–
מכסור 

-65%-65%-

המועצה האזורית משגב תעביר לרשויות המקומיות המקבלות את ההכנסות לפי  )ב( 
האמור בסעיף זה.

גזבר המועצה האזורית משגב יערוך בכל רבעון דוח רבעוני של כלל ההכנסות  )א(   .4
לרשויות  ההכנסות  יועברו  ולפיו  הרבעוני(,  הדוח   - )להלן  ההכנסות  חלוקת  באזור 

המקומיות המקבלות כמפורט בסעיף 3.

הדוח הרבעוני וההכנסות יועברו לרשויות המקומיות המקבלות בתוך 45 ימים  )ב( 
בתום כל רבעון.

לידיהן  שהועבר  מיום  ימים   21 בתוך  רשאיות,  המקבלות  המקומיות  הרשויות  )ג( 
הדוח הרבעוני, לדרוש מהמועצה האזורית משגב כל מידע בנוגע להכנסות. 

הכרזה על אזור 
חלוקת הכנסות

אופן חלוקת 
ההכנסות 

תשלום ודיווח
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המועצה האזורית משגב תמציא את המידע הנדרש בתוך 21 ימים מיום שנדרשה  )ד( 
לכך. 

פיגורים  ריבית  בשיעור  ריבית  התקבולים  יישאו  במועד,  ההכנסות  הועברו  לא   .5
כהגדרתה בסעיף 5 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-31961.

י"ט בחשוון התשפ"ב )25 באוקטובר 2021(

)חמ 3-6287(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

הודעת רואי חשבון )אגרות(, התשפ"ב-2021

 - )להלן  התשט"ז-11955  חשבון,  רואי  לתקנות  47)ג(  תקנה  לפי  סמכותי     בתוקף 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד, נוסח תקנה 47)א( לתקנות, מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(,   .1
הוא כלהלן:

")א( ואלה האגרות שיש לשלם:

בשקלים חדשים
)1( בחינות - 

)א( בקשה לגשת לבחינה בכל נושא בחינות ביניים 
וכן  א',  חלק  סופית  ובחינה  ב'  חלק  ביניים  א',  חלק 
לגשת  המועמד  הורשה  שבה  לבחינה  לגשת  בקשה 
שנית  להיבחן  וביקש  שנכשל  או  השלמה  לבחינות 

במועד אחר

452

)ב( בקשה לגשת לבחינות בכל נושא בבחינה סופית 
חלק ב', וכן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד 
לגשת לבחינות השלמה או שנכשל וביקש להיבחן שנית 

במועד אחר

847

306)ג( בקשה לפטור מבחינות 
)ד( ערר על בחינה -

517)1( בשאלון פתוח שאינו רב–ברירה
258)2( בשאלון רב–ברירה

)2( התמחות -

)א( בקשה להירשם כמתמחה, ואולם אם היה הכרח 
שמתמחה יתחיל את התמחותו אצל רואה חשבון אחר 
מפני שרואה החשבון הקודם נפטר או פשט את הרגל 
או הסתלק מהמקצוע, או מסיבות שלדעת היושב ראש 
בהתמחותו  להמשיך  מתמחה  לאותו  מאפשרות  אינן 
נוספת  אגרה  לשלם  אין  הקודם,  החשבון  רואה  אצל 
עם הגשת הבקשה כאמור בדבר התמחות אצל רואה 

החשבון האחר

141

ריבית 

שינוי סכומים

ס"ח התשכ"א, עמ' 192.  3

ק"ת התשט"ז, עמ' 34; התשפ"א, עמ' 991.  1
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בשקלים חדשים

141)ב( בקשה לשחרור מחובת התמחות
1,129)3( בקשה לרישיון רואה חשבון

)4( אגרה שנתית -

)א( לרואה חשבון שביום 31 בדצמבר בשנה שקדמה 
לשנת התשלום )להלן - המועד הקובע( טרם חלפו 5 

שנים מיום קבלת רישיונו

322

שנים   5 חלפו  הקובע  שבמועד  חשבון  )ב( לרואה 
ויותר מיום קבלת רישיונו

451

112)ג( לרואה חשבון בגיל שבעים או יותר
)ד( רואה חשבון, שהצהיר בהצהרה שמסר למועצה 
לא יאוחר מ–31 בינואר של שנה מסוימת שאינו רוצה 
לשמש רואה חשבון באותה שנה, יהיה פטור מתשלום 
יצהיר  אשר  ועד  שנה  אותה  לגבי  שנתית  אגרה 
רוצה  שהוא  חשבון  רואי  למועצת  שתימסר  בהצהרה 

להמשיך ולשמש רואה חשבון."

י"ט בכסלו התשפ"ב )23 בנובמבר 2021(
)חמ 3-665-ת2(

י ד י ו ד ן  ר ע  
יושב ראש מועצת רואי חשבון  

הודעת חופש המידע )אגרות(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7)ד( לתקנות חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט-11999 )להלן - 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב השינוי של המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2021 לעומת המדד שפורסם בחודש   .1
ספטמבר 2020, הסכומים בתקנות, מיום כ"ה בתשרי התשפ"ב )1 באוקטובר 2021(, הם 

כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

20)1( אגרת בקשה )תקנה 1(

31)2( אגרת טיפול )תקנה 2(

)3( אגרת הפקה )תקנה 3)א(( -

0.20)א( לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק

2.55)ב( לתקליטור מחשב שנמסר

)4( סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול 
והפקה )תקנה 4(

153

י"ט בכסלו התשפ"ב )23 בנובמבר 2021(
י ד י ו ד ן  ר ע )חמ 3-2916-ת2(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   

?

ק"ת התשנ"ט, עמ' 860; התשפ"א, עמ' 1038.  1
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