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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - בת חפר - הרחבה(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3)א( ו–4)ב()2( לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים 
ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהל  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת  לדיור 

השרים שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

מתחם  בזה  מוכרז  המתחם(   - )להלן  זה  בצו  המתואר  הרחבה   - חפר  בת  המתחם   .1
מועדף לדיור.

מצוי  המתחם  המרכז;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–670  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
מזרחית השרון,  ללב  צפונית  חפר,  עמק  המקומית  הרשות  של  השיפוט   בתחום 

לכביש 6, מערבית לטול כרם ודרומית לזמר; גבולותיו הם כמסומן במפה שהעתקים 
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. 

במתחם זה לא יוקצו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך.  .3

המתחם המפורט בסעיף 1 כולל את הגושים והחלקות האלה:  .4

חלק/כל הגוש גוש
מספרי חלקות 

מספרי חלקות בחלקן בשלמותן 

34, 35חלק8425

2, 3, 45חלק8630

22, 36חלק8632

18, 22  חלק8633

117, 118, 123, 124חלק8726

17, 10-619, 16-12חלק8727

109, 15110, 90חלק8728

83, 92חלק8729

כ"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני דיור  

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

שיעור יחידות 
הדיור להשכרה 

לטווח ארוך

פירוט גושים 
וחלקות במתחם
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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - שפרעם - שכונה מזרחית(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3)א( ו–4)ב()1( לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים 
ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהל  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת  לדיור 

השרים שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

בזה  מוכרז  המתחם(   - )להלן  זה  בצו  המתואר  מזרחית  שכונה   - שפרעם  המתחם   .1
מתחם מועדף לדיור.

המתחם  הצפון;  מחוז  בתחום  ומיקומו  דונם  כ–1,600  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
צפונית  יזרעאל,  ועמק  שפרעם  המקומיות  הרשויות  של  השיפוט  בתחום   מצוי 
לכביש 79, מזרחית לשפרעם, מערבית לביר אל מכסור ודרומית לאעבלין; גבולותיו הם 
כמסומן במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים 
הוועדה  במשרדי  ירושלים,   ,22 נשרים  כנפי  רח'  האוצר,  במשרד  לדיור  מועדפים 

המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הרשות המקומית האמורה. 

המתחם המפורט בסעיף 1 כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

חלק/כל הגוש גוש
מספרי חלקות 

מספרי חלקות בחלקן בשלמותן 

15חלק10279

16חלק10286

1, 7-53חלק10287

7-4חלק10288

1חלק10289

32חלק10290

2, 6, 8, 9, 23חלק10318

7, 6-112-11, 10-8חלק10323

122, 5-3, 25-23חלק10325

2, 6-4, 8, 10, 312, 7, 16חלק10331

1, 18, 19, 24חלק10374

16, 1817חלק12216

כ"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני דיור  

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

ס"ח התשע"ד, עמק' 750.  1
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צו התכנון והבנייה )קביעת גוף ציבורי ומקצועי לעניין הגשת התנגדות 
לתכנית(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 100)3(, לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, אני מצווה 
לאמור:

לעניין  בזה  נקבע  ישראל,  מורשת  אתרי  לשימור  מועצה  והמקצועי  הציבורי  הגוף   .1
לו  ושיש  שהופקדה  מפורטת  או  מקומית  מחוזית,  מיתאר  לתכנית  התנגדות  הגשת 

עניין ציבורי בה.

תחילתו של צו זה ביום השלושים שלאחר פרסומו.  .2
י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017(

)חמ 3-783-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הודעת רישום שמות עסק, התשע"ז-2017
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ג( לתקנות רישום שמות עסק, 11935 )להלן - התקנות(, 

אני מודיעה לאמור:

התשע"ז בטבת  ג'  מיום  לתקנות  הראשונה  התוספת  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2017(, כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

 האגרה
בשקלים חדשים

261עם הגשת בקשה לרישום שם עסק)1(

261עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום)2(

128בעד כל תעודת רישום)3(

46בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם)4(

הודעה )5( של  או  רישום  תעודת  של  קטע  או  העתק  אישור  בעד 
רשומה, לכל עמוד

2

1צילום, לכל עמוד)6(

2".אישור צילום, לכל עמוד)7(

ה' בטבת התשע"ז )3 בינואר 2017(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-1387-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

שינוי סכומים

ע"ר 1935, תוס' 2, עמ' 640; ק"ת התשע"א, עמ' 475; התשע"ו, עמ' 578.  1

קביעת גוף

תחילה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1




