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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - רמת השרון מערב - מתחם צפוני(, התשע"ח-2017

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 רמת השרון מערב - מתחם צפוני המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז   .1
בזה מתחם מועדף לדיור.

מצוי  המתחם  אביב;  תל  מחוז  בתחום  ומיקומו  דונם,  כ–500  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
בתחום השיפוט של הרשויות המקומיות חוף השרון, רמת השרון, הרצליה, צפונית 
לכביש מס' 5, מזרחית לרמת השרון וקיבוץ גליל ים, מערבית ודרומית לשכונת גליל 
הציבור  לעיון  מופקדים  ממנה  שהעתקים  במפה  כמסומן  הם  גבולותיו  החדשה;  ים 
נשרים  כנפי  רח'  האוצר,  במשרד  לדיור  מועדפים  למתחמים  הוועדה  במשרדי 
ובמשרדי  אביב  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  ירושלים,   ,22

הרשויות המקומיות האמורות. 

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

חלקות בחלקןחלקות בשלמותן גוש

642244 ,17

64237 ,512 ,8 ,6 ,4

642432-28 ,23 ,22135 ,133 ,66 ,63 ,60 ,36 ,25 ,24 ,20

659616-14 ,12 ,6 ,5 ,3-1

659713 ,2

6598396 ,370-367

66016 ,3

660223 ,19 ,12 ,2

661331 ,29 ,27 ,25

ל' בכסלו התשע"ח )18 בדצמבר 2017(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1
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תקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות( 
)הוראת שעה(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 8)ב( ו–9 לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה 
להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-11992 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת 

לפי סעיף 9)ד( לחוק, אנו מתקינים תקנות אלה:

בתקופה שעד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018( יראו כאילו בתקנה 10)א(   .1
לתקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות(, התשס"ז-22007, 

אחרי פסקה )3( נאמר: 

3)ב(,  בתקנה  כאמור  שלא  ארנונה  להטיל   ,)3( בפסקה  מהאמור  לגרוע  ")3א( בלי 
אם תחום שיפוט הרשות המקומית הורחב כדין לפי סעיף 9 לחוק התכנית להבראת 
לשנות  הכלכלית  והמדיניות  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  ישראל  כלכלת 
הכספים 2003 ו–2004( )מס' 2(, התשס"ג-32003, באופן שלתחום השיפוט התווסף שטח 
שהיה כלול בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת, והמועצה לא עשתה שימוש 

בסמכותה לפי פסקה )3(, בפרק הזמן שנקבע בה."

כ"ו בכסלו התשע"ח )14 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2278-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

תקנות הנמלים )בטיחות השיט( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ח-2017

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 60)1()יא( ו–)יח( לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א-
סעיף  לפי  והנמלים  הספנות  רשות  הצעת  לפי  הבריאות,  שר  עם  התייעצות  לאחר   ,11971
 ,782 הממשלה  להחלטת  ובהתאם  התשס"ד-22004,  והנמלים,  הספנות  רשות  לחוק  32)א( 
מיום ו' באייר התשנ"ו )25 באפריל 1996(, בדבר הגנת איכות המים בכנרת ובאגן ההיקוות 

שלה, אני מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשע"ג-32013  שעה(,  )הוראת  השיט(  )בטיחות  הנמלים  בתקנות   .1
העיקריות(, בתקנה 1, לפני ההגדרה "כלי שיט קיים" יבוא:

""דלק" -  דלק מכל סוג, לרבות דלק נוזלי, דלק שאריתי ותזקיקי גז, המיועד  למטרות 
שריפה במנועי שריפה פנימית והנעה בהפעלת כלי השיט;

"כלי שיט בעל הנעה חשמלית" - אנייה או ספינת נוסעים בשכר אשר התקיימו בה 
התנאים המנויים בתקנה 3)2( ו–)3( ואשר מונעת באמצעות מצברים חשמליים 

בלבד ואינה נושאת עליה דלק;".

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, אחרי "המיועד לפעול בתחום נמל טבריה" יבוא "למעט   .2
כלי שיט בעל הנעה חשמלית".

הוראת שעה

ס"ח התשנ"ג, עמ' 190.  1

ס"ח התשס"ז, עמ' 429; התשע"ו, עמ' 270.  2
ס"ח התשס"ג, עמ' 516.  3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443.  1

ס"ח התשס"ד, עמ' 456.  2
ק"ת התשע"ג, עמ' 767.  3

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2
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בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )2()ו( יבוא:  .3
")ז(  הוא עוגן במקום עגינה קבוע שאישר המנהל."

יבוא  ")2017 בדצמבר   31( התשע"ח  בטבת  "י"ג  במקום  העיקריות,  לתקנות   4 בתקנה   .4 
"ז' בטבת התשפ"ג )31 בדצמבר  2022(".

י"ח בכסלו התשע"ח )6 בדצמבר 2017(
)חמ 3-610-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

הודעת הירושה )אגרות הרשם לענייני ירושה(, התשע"ח-2017

ירושה(,  לענייני  הרשם  )אגרות  הירושה  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ח-11998 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

המדד  לעומת   2017 נובמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב   .1
 שפורסם בחודש נובמבר 2016, יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום י"ד בטבת התשע"ח

)1 בינואר 2018(, כדלקמן:
"תוספת

)תקנה 1)א((
טור א'

הפעולה או השירות 
טור ב'

בשקלים חדשים

1497. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

2497. בקשה לתיקון או לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 

3497. בקשה למינוי מנהל עיזבון

4233. עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה

5105. הפקדת צוואה

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לענייני ירושה, שהוגשה 
בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה

פטורה

727. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה

5.11 לכל עמוד8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה

233".9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8

י"ט בכסלו התשע"ח )7 בדצמבר 2017(
י וב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-2872-ת2(  

האפוטרופסה הכללית   
הממונה הארצית לענייני ירושה   

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1291; התשע"ז, עמ' 439.  1

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 4




