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תקנות התכנון והבנייה )סטייה ניכרת מתכנית( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ט-2018

התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–265  151)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות 

אלה:

התשע"ד-22013  שעה(,  )הוראת  מתכנית(  ניכרת  )סטייה  והבנייה  התכנון  בתקנות   .1
והבנייה  התכנון  לתקנות  2)9()ד(  בתקנה   ,)1(1 בתקנה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן 

)סטייה ניכרת מתכנית(, התשס"ב-32002, המובאת בה, אחרי פסקת משנה )2( יבוא:

פסקת לפי  מגורים  דירות  תוספת  על  גם  יחולו  )ג(  משנה  פסקת   ")2א( הוראות 
משנה )ד(".

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום "לחמש שנים" יבוא "עד יום ד' בטבת התש"ף  .2 
)1 בינואר 2020(".

תקנה 1)1( לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה תחול על בקשה להיתר   .3
שהוגשה ביום תחילתן של תקנות אלה או לאחריו.

י"ח בכסלו התשע"ט )26 בנובמבר 2018(
)חמ 3-2061(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - אור יהודה-הכלנית(, 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 

שמינתה הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם אור יהודה-הכלנית המתואר בצו זה )להלן - המתחם(, מוכרז בזה מתחם   .1
מועדף לדיור.

גודלו של המתחם הוא כ–17 דונם, מיקומו בתחום מחוז תל אביב; המתחם מצוי בתחום   .2
השיפוט של עיריית אור יהודה, בשכונת קריית גיורא הממוקמת בחלקה הצפון מזרחי 
ושכונת  האיריס  רחוב  ממזרח   ,461 וכביש  אשכול  פארק  למתחם  מצפון  העיר,  של 
כמסומן  הם  גבולותיו  הכלנית;  רחוב  ומדרום  העצמאות  רחוב  ממערב  מונסון,  נווה 
במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים מועדפים 
לדיור במשרד האוצר, רח' בית הדפוס 12, ירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הרשות המקומית האמורה.

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ז, עמ' 1164.  1

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תחולה

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

ק"ת התשע"ד, עמ' 266.  2
ק"ת התשס"ב, עמ' 824; התשע"ד, עמ' 266.  3

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם
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מספרי חלקות בחלקןמספרי חלקות בשלמותןגוש

721856 ,55 ,39-36 ,34-31 ,7117

י"ג בחשוון התשע"ט )21 בנובמבר 2018(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - יהוד-מונוסון-מוהליבר(, 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 

שמינתה הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם יהוד-מונסון-מוהליבר המתואר בצו זה )להלן - המתחם(, מוכרז בזה מתחם   .1
מועדף לדיור.

גודלו של המתחם הינו כ–58 דונם, מיקומו בתחום מחוז המרכז;  המתחם מצוי בתחום   .2
לרח'  מזרחית  נורדאו,  לרח'  צפונית  יהוד-מונוסון,  המקומית  הרשות  של  השיפוט 
גבולותיו  ביאליסטוק;  קריית  לשכונת  ודרומית  מגשימים  למושב  מערבית  מוהליבר, 
הוועדה  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדים  ממנה  שהעתקים  במפה  כמסומן  הם 
במשרדי  ירושלים,   ,12 הדפוס  בית  רח'  האוצר,  במשרד  לדיור  מועדפים  למתחמים 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הרשות המקומית האמורה. 

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

מספרי חלקות בחלקןמספרי חלקות בשלמותןגוש

6711425-422 ,420-390 ,359 ,358368 ,366 ,360 ,357

י"ג בחשוון התשע"ט )21 בנובמבר 2018(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

צו התכנון והבנייה )השומרון( )תיקון(, התשע"ט-2018

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  13)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, אני מצווה לאמור:

שמו של מרחב תכנון מקומי השומרון לפי צו התכנון והבנייה )השומרון(, התשע"ז-   .1
22017, ישונה, ויהיה "יישובי הברון".

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ז, עמ' 1164.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42.  1

ק"ת התשע"ז, עמ' 1405.  2

תיקון שם מרחב 
תכנון מקומי
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקל חדש 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .2
לתוקף,  זה  צו  של  כניסתו  טרם  השומרון"  מקומי  תכנון  "מרחב  נאמר  שבו  מקום  כל   .3

ייקרא מיום כניסתו לתוקף "מרחב תכנון מקומי יישובי הברון".

כ"ה בתשרי התשע"ט )4 באוקטובר 2018(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הודעת המודדים )מקצוע המדידה(, התשע"ט-2018
בתוקף סמכותי לפי תקנה 26)ו( לתקנות המודדים )מקצוע המדידה(, התשמ"ב-11982 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד, חל שינוי בסכומי האגרות שלפי תקנה 26 לתקנות ונוסחן של תקנות   .1
משנה )א( עד )ג(, בה, מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, הוא כדלקמן:

בשקלים חדשים

466")א( בעד רישיון מודד תשולם אגרה של

)ב( בעד חידוש רישיון, למעט רישיון הניתן למודד 
בשירות המדינה או בשירות בצבא הגנה לישראל, 

למעט בשירות מילואים, תשולם אגרה כלהלן:

466)1( אם חודש עד חודש מיום שפקע תוקפו

שפקע  מיום  חודשים  שישה  עד  חודש  )2( אם 
תוקפו

665

900)3( אם חודש במועד מאוחר יותר

103".)ג( בעד בחינת מודד תשולם אגרה לכל בחינה בסך

י"ז בכסלו התשע"ט )25 בנובמבר 2017(
)חמ 3-640-ת2(

ב ג ר ן  נ ו ר  
   מנהל המרכז למיפוי ישראל

תיקון טעות

בצו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות בכרטיס 
חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי(, התשע"ט-2018, שפורסם בקובץ התקנות 8111, התשע"ט, 

עמ' 1354 -

בסעיף 1, בהגדרה "עסקת חיוב מיידי", אחרי "בכרטיס נטען" צריך להיות "שהחיוב בו   )1(
מיידי";

בסעיף 3, המילה "הראשונה" - צריכה להימחק;  )2(

בכותרת התוספת הראשונה, המילה "ראשונה" - צריכה להימחק.  )3(

)חמ 3-5106(

שינוי סכומים

תחילה

הוראות מעבר

ק"ת התשמ"ב, עמ' 1606; התשנ"ז, עמ' 301; התשע"ח, עמ' 454.  1
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