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עמוד

תקנות השקעות משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים( )תיקון(, 
256 התשע"ו-2015                                                                                                                                                     

 צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על מתחם מועדף לדיור - עין
 256 התכלת-נתניה(, התשע"ו-2015                                                                                                                        

 צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על מתחם מועדף לדיור - גבעת
257 קושט-בסמת טבעון(, התשע"ו-2015                                                                                                                 

257 צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה( )תיקון(, התשע"ו-2015                                                                                    

258 צו סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור )שינוי התוספת לחוק(, התשע"ו-2015                                            

258 צו התכנון והבנייה )קריות - תיקון(, התשע"ו-2015                                                                                                

259 צו התכנון והבנייה )זבולון - תיקון(, התשע"ו-2015                                                                                                

259 צו התכנון והבנייה )יזרעאלים - תיקון(, התשע"ו-2015                                                                                          

260 צו התכנון והבנייה )יקנעם עילית(, התשע"ו-2015                                                                                                  

260 צו התכנון והבנייה )נתיבות(, התשע"ו-2015                                                                                                            

261 צו התכנון והבנייה )נגב מערבי - תיקון(, התשע"ו-2015                                                                                         

261 צו התכנון והבנייה )בני שמעון - תיקון(, התשע"ו-2015                                                                                         

262 צו התכנון והבנייה )נגב מזרחי - תיקון(, התשע"ו-2015                                                                                         
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__________
ס"ח התשע"ד, עמ' 750   1

תקנות השקעות משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן 
ושיעוריהם המרביים( )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 59, 62)א( ו–131)א( לחוק השקעות משותפות בנאמנות, 
התשנ"ד-11994 )להלן - החוק(, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן    1
ושיעוריהם המרביים(, התשנ"ה-21994 )להלן - התקנות העיקריות(, בהגדרה "קפ"מ", 

בפרט )2(, אחרי "פעם אחת בשבוע" יבוא "או פעם אחת בחודש" 

י"ב בחשוון התשע"ו )25 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2157(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - עין התכלת-נתניה(, התשע"ו-2015

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

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

מתחם  בזה  מוכרז  המתחם(   - )להלן  זה  בצו  המתואר  התכלת-נתניה  עין  המתחם    1
מועדף לדיור 

גודלו של המתחם הוא כ–100 דונם, מיקומו בתחום מחוז המרכז; המתחם מצוי בתחום    2
השיפוט של הרשות המקומית נתניה, צפונית ומזרחית לשכונת עין התכלת, מערבית 
שהעתקים  במפה  כמסומן  הם  גבולותיו  השרון;  חבצלת  למושב  ודרומית  הים  לחוף 
במשרד  לדיור  מועדפים  למתחמים  הוועדה  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדים  ממנה 
האוצר, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

המרכז ובמשרדי הרשות המקומית האמורה  

המתחם המפורט בסעיף 1 כולל את הגושים והחלקות האלה:   3

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק/כל הגושגוש

16, 35, 36, 292, 296, 301, חלק8322
315 ,302

 ,234 ,191 ,145 ,122
288 ,264

116חלק8413

כ' בכסלו התשע"ו )2 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

תיקון תקנה 1

__________
ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשס"א, עמ' 398   1
ק"ת התשנ"ה, עמ' 317; התשע"ה, עמ' 213   2

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם
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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - גבעת קושט-בסמת טבעון(, התשע"ו-2015

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

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

בזה  מוכרז  המתחם(   - )להלן  זה  בצו  המתואר  טבעון  קושט-בסמת  גבעת  המתחם    1
מתחם מועדף לדיור 

מצוי  המתחם  חיפה;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–250  הוא  המתחם  של  גודלו    2
בתחום השיפוט של המועצה המקומית בסמת טבעון, צפונית לקריית טבעון, מערבית 
לשמורת אלוני אבא, דרומית ליער אלונים ומזרחית לכביש 762; גבולותיו הם כמסומן 
במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים מועדפים 
לדיור במשרד האוצר, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הרשות המקומית האמורה  

המתחם המפורט בסעיף 1 כולל את הגושים והחלקות האלה:   3

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק/כל הגושגוש

5, 8חלקי10364

1, 8חלקי10367

215, 217, חלקי10368
392 ,276

כ' בכסלו התשע"ו )2 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה( )תיקון(, התשע"ו-2015

ולאחר  התשי"ב-11952,  לישראל,  הכניסה  לחוק  17)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

אחרי  התשל"ד-21974,  מאשרה(,  )פטור  לישראל  הכניסה  לצו  הראשונה  בתוספת    1
"פנמה" יבוא "פפואה ניו גיני" 

כ"ו בחשוון התשע"ו )8 בנובמבר 2015(
)חמ 3-1084-ת1(

ם ו ל ש ן  לב י ס  
שר הפנים  

__________
ס"ח התשע"ד, עמ' 750   1

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

__________
ס"ח התשי"ב, עמ' 354   1

ק"ת התשל"ד, עמ' 976; התשע"ה, עמ' 1866   2

תיקון התוספת 
הראשונה
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צו סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור )שינוי התוספת לחוק(, 
התשע"ו-2015

הציבור,  ביטחון  על  שמירה  לשם  סמכויות  לחוק  11א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  הכנסת,  של  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  ובאישור  החוק(,   - )להלן  התשס"ה-12015 

מצווה לאמור:

בתוספת לחוק, אחרי פרט 6 יבוא:   1
סניפי המוסד לביטוח לאומי "   7"

ה' בכסלו התשע"ו )17 בנובמבר 2015(
)חמ 3-5104(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר לביטחון הפנים  

צו התכנון והבנייה )קריות - תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 13 ו–16 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965 )להלן 
הסמכות  בתוקף  עקרוניים  תכנוניים  לנושאים  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   -
שאצלה לה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי סעיף 6)א()3( לחוק, עם הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון מקומי קריות )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
הערוך  בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשס"ז-32006,  )קריות(, 

בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום ט"ו בחשוון התשע"ו )28 באוקטובר 2015( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה קריות וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה 

ט"ו בחשוון התשע"ו )28 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   2
ק"ת התשס"ז, עמ' 208   3

שינוי התוספת 
לחוק

__________
ס"ח התשס"ה, עמ' 758; התשע"ד, עמ' 336 ועמ' 737   1

תיקון מרחב תכנון 
מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר
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צו התכנון והבנייה )זבולון - תיקון(, התשע"ו-2015
בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 13 ו–16 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965 )להלן 
הסמכות  בתוקף  עקרוניים  תכנוניים  לנושאים  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   -
שאצלה לה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי סעיף 6)א()3( לחוק, עם הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון מקומי זבולון )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
הערוך  בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשס"ז-32006,  )זבולון(, 

בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום ט"ו בחשוון התשע"ו )28 באוקטובר 2015( 

במשרדי  בירושלים,  התכנון  במינהל  מופקדים   1 בסעיף  האמור  התשריט  של  עותקים    2
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
זבולון וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה 

ט"ו בחשוון התשע"ו )28 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )יזרעאלים - תיקון(, התשע"ו-2015
בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 13 ו–16 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965 )להלן 
הסמכות  בתוקף  עקרוניים  תכנוניים  לנושאים  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   -
שאצלה לה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי סעיף 6)א()3( לחוק, עם הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבנייה מחוז צפון ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  יזרעאלים  המקומי  תכנון  מרחב    1
כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשס"ח-32007,  )יזרעאלים(,  והבנייה 
התשע"ו בכסלו  י'  ביום  בידי  והחתום   1:10,000 מידה  בקנה  הערוך   בתשריט 

)22 בנובמבר 2015( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי הוועדה    2
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים 

וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 

תיקון מרחב תכנון 
מקומי

הפקדת עותקים

תיקון מרחב תכנון 
מקומי

הפקדת עותקים

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   2

ק"ת התשס"ח, עמ' 58   3

תחילה

הוראות מעבר

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   2
ק"ת התשס"ז, עמ' 223   3

תחילה

הוראות מעבר
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או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 
מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה 

י' בכסלו התשע"ו )22 בנובמבר 2015(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )יקנעם עילית(, התשע"ו-2015
בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 13 ו–16 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965 )להלן 
הסמכות  בתוקף  עקרוניים  תכנוניים  לנושאים  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   -
שאצלה לה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי סעיף 6)א()3( לחוק, עם הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבנייה מחוז צפון ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון המקומי יקנעם עילית )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון    1
בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התש"ע-32010,  עילית(,  )יקנעם  והבנייה 
התשע"ו בכסלו  י'  ביום  בידי  והחתום   1:10,000 מידה  בקנה  הערוך  בתשריט   כחול 

)22 בנובמבר 2015( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  צפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  עילית  יקנעם  ולבנייה 

האמורים פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה 

י' בכסלו התשע"ו )22 בנובמבר 2015(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )נתיבות(, התשע"ו-2015
בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 13 ו–16 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965 )להלן 
הסמכות  בתוקף  עקרוניים  תכנוניים  לנושאים  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   -
שאצלה לה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי סעיף 6)א()3( לחוק, עם הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון מקומי נתיבות )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)נתיבות(, התשס"ו-32005, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בגבול שיפוט עיריית נתיבות 

שנחתם על ידי שר הפנים ביום י"ח באלול התשע"ה )2 בספטמבר 2015(  

תיקון מרחב תכנון 
מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   2

ק"ת התש"ע, עמ' 894   3

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   2
ק"ת התשס"ו, עמ' 271   3

קביעת מרחב תכנון 
מקומי
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בירושלים,  התכנון  במינהל  מופקדים   1 בסעיף  האמור  התשריט/ים  של  עותקים    2
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  נתיבות  ולבנייה  לתכנון 

האמורים פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה 

י' בכסלו התשע"ו )22 בנובמבר 2015(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )נגב מערבי - תיקון(, התשע"ו-2015
בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 13 ו–16 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965 )להלן 
הסמכות  בתוקף  עקרוניים  תכנוניים  לנושאים  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   -
שאצלה לה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי סעיף 6)א()3( לחוק, עם הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון מקומי נגב מערבי )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)נגב מערבי(, התשע"ד-32014, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום י' בכסלו התשע"ו )22 בנובמבר 2015( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  מערבי  נגב  ולבנייה 

האמורים פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה 

י' בכסלו התשע"ו )22 בנובמבר 2015(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )בני שמעון - תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 13 ו–16 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965 )להלן 
הסמכות  בתוקף  עקרוניים  תכנוניים  לנושאים  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   -

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   2

ק"ת התשע"ד, עמ' 1031   3

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   2

הפקדת עותקים

תחילה

תיקון מרחב תכנון 
מקומי

הוראות מעבר
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שאצלה לה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי סעיף 6)א()3( לחוק, עם הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון מקומי בני שמעון )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשע"ב-32011,  שמעון(,  )בני 
הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום י' בכסלו התשע"ו )22 בנובמבר 2015( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  שמעון  בני  ולבנייה 

האמורים פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה 

י' בכסלו התשע"ו )22 בנובמבר 2015(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )נגב מזרחי - תיקון(, התשע"ו-2015
בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 13 ו–16 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965 )להלן 
הסמכות  בתוקף  עקרוניים  תכנוניים  לנושאים  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   -
שאצלה לה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי סעיף 6)א()3( לחוק, עם הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון מקומי נגב מזרחי )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשע"ד-32014,  מזרחי(,  )נגב 
הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום  י' בכסלו התשע"ו )22 בנובמבר 2015( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נגב מזרחי וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה 

י' בכסלו התשע"ו )22 בנובמבר 2015(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

__________
ק"ת התשע"ב, עמ 251   3

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   2

ק"ת התשע"ד, עמ' 1032   3

תיקון מרחב תכנון 
מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

תיקון מרחב תכנון 
מקומי

הפקרדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר




