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צו בית המשפט לענייני משפחה )הסמכת בתי משפט במחוזות ירושלים, 
חיפה, תל אביב והמרכז( )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-11995, 
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מצווה לאמור:

חיפה,  ירושלים,  במחוזות  משפט  בתי  )הסמכת  משפחה  לענייני  המשפט  בית  בצו   .1 
תל אביב והמרכז(, התשנ"ח-21998, בסעיף 1)1(, אחרי "בית משפט השלום בירושלים" 

יבוא "שמקום מושבו בירושלים ובבית שמש;".

תחילתו של צו זה ביום כ"ד בתשרי התשע"ט )3 באוקטובר 2018(.  .2
ח' בתשרי התשע"ט )17 בספטמבר 2018(

)חמ 3-2663-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

אני מסכימה.  

ת ו י ח ר  ת ס א  
נשיאת בית המשפט העליון  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.  1

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1296; התשע"ה, עמ' 710.  2

צו נתוני אשראי )דחיית יום התחילה של החוק(, התשע"ט-2018 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 123)א( לחוק נתוני אשראי, התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, 
משנוכחתי לדעת כי נדרשת היערכות להפעלת ההסדר לשיתוף בנתוני אשראי לפי החוק 

ובהסכמת נגידת בנק ישראל ושר האוצר, אני מצווה לאמור:

12( התשע"ט  בניסן  ז'  יום  עד  חודשים,  בשישה  יידחה  החוק  של  התחילה  יום   .1 
באפריל 2019(.

י"ח באלול התשע"ח )29 באוגוסט 2018(
)חמ 3-5719(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 838.  1

צו השאלת נכסי תרבות )הגבלת סמכות שיפוט(, התשע"ט-2018

שיפוט(,  סמכות  )הגבלת  תרבות  נכסי  השאלת  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
והספורט3,  התרבות  שרת  ועם  החוץ  שר  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן  התשס"ז-12007 
מוזאון  לבין  לאומנות  אביב  תל  מוזאון  בין  ההסכמים(   - )להלן  הסכמים  שנחתמו  ולאחר 
נכסי  להשאלת  המשאיל(,   - )להלן   )Philadelphia Museum of Art( לאומנות  פילדלפיה 
תרבות )להלן - הנכסים(, להצגה בתערוכה "זמנים מודרניים - 50 יצירות מופת ממוזאון 
פילדלפיה לאמנות" אשר עתידה להתקיים במוזאון תל אביב לאומנות החל ביום ב' בחשוון 

התשע"ט )11 באוקטובר 2018(, אני מצווה לאמור:

תיקון סעיף 1

תחילה

דחיית יום התחילה 
של החוק

ס"ח התשס"ז, עמ' 137.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 4280.  2
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כל עוד הנכסים נמצאים בישראל מכוח ההסכמים, יחולו פסקאות )1( ו–)2( שבסעיף 3   .1
לחוק, ולפיכך - 

לא תהיה לבית משפט בישראל סמכות שיפוט בתביעות שעניינן זכות בעלות או   )1(
חזקה בנכסים או זכות אחרת הנוגדת את זכותם של המשאילים בנכסים;

לא ייתן בית משפט בישראל כל החלטה שיש בה כדי למנוע את השבת הנכסים   )2(
למשאילים בתום תקופת ההשאלה על פי ההסכמים.

תוקפו של צו זה למשך התקופה שבה נמצאים הנכסים בישראל מכוח ההסכמים.  .2
י"ט באלול התשע"ח )30 באוגוסט 2018(

)חמ 3-3795-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - בני עי"ש(, התשע"ט-2018

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהלת  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם בני עי"ש המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה מתחם מועדף לדיור.  .1
גודלו של המתחם הוא כ–1,832 דונם, מיקומו בתחום מחוז המרכז והדרום; המתחם   .2
למועצה  ומזרחית  צפונית  עי"ש,  בני  המקומית  הרשות  של  השיפוט  בתחום  מצוי 
אזורית באר טוביה, מערבית למועצה אזורית נחל שורק ודרומית לגדרה; גבולותיו הם 
כמסומן במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים 
מועדפים לדיור במשרד האוצר, רח' בית הדפוס 12, בית השנהב, ירושלים, במשרדי 
הוועדה  ובמשרדי  הדרום  ומחוז  המרכז  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 

המרחבית זמורה. 

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש

48642 ,41, 27 ,142-140 ,132 ,104 ,85-82 ,64 ,63 ,59 ,56
,187 ,186 ,173-171 ,149 ,148 ,146 ,145 

208-205 ,198-196

2218 ,104 ,88 ,41-38 ,32-27 ,21-17
118 ,116 ,114 ,110 ,108 ,106

 ,93 ,91 ,89 ,87 ,85 ,83 ,37-33 ,16 
120 ,112 ,102

224224 ,17

224422 ,19 ,1516 ,14

224912 ,10 ,8 ,7 ,5 ,4

225097 ,96 ,89-86,104 ,103 ,101 ,100 ,95 ,93-90 ,67 ,57 
108-106

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

תוקף

הגבלת סמכות 
שיפוט

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1
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חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש

225195 96, 94 ,93 ,89 ,86, 84 ,81 ,36

27659-7

2775137 ,5 ,4

305618 ,14 ,13 ,11 ,10 ,8 ,2 

30574-217 ,16

3058239 ,30 ,8

305916 ,15 ,7 ,5-3

499035 ,34 ,32

499116

49921013 ,12 ,9-2

ד' בתשרי התשע"ט )16 בספטמבר 2018(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני דיור  
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