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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - רחובות-מתחם הורוביץ(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3)א( ו–8)ב()2( לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים 
ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהלת  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת  לדיור 

השרים שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

בזה  מוכרז  המתחם(,   - )להלן  זה  בצו  המתואר  הורוביץ  מתחם   - רחובות  המתחם   .1
מתחם מועדף לדיור.

מצוי  המתחם  המרכז;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–1,800  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
בתחום השיפוט של הרשות המקומית רחובות, צפונית לשכונת קריית משה,  מזרחית 
לשכונת רחובות ההולנדית ודרומית לאנ"מ גבעות הכורכר )תמ"מ/37/21/3(; גבולותיו 
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. 

המועצה  סמכויות  לדיור  מועדפים  למתחמים  לוועדה  נתונות  יהיו  המתחם  לגבי   .3
הארצית לתכנון ולבנייה לפי תמ"א 35.

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .4

חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש

364542 - 23 ,5 - 319

364683 ,79 ,20 - 18 ,15 - 4

364717

3648,304 - 302 ,277 - 272 ,269 ,153 ,143 ,7 
325 ,324

278 ,8

364927 - 25 ,17 ,15 ,12 ,10 ,4 ,3

3650,54 - 40 ,38 ,36 - 32 ,30 ,29 ,23 ,20 
71 ,68 - 62 ,59 - 56

69

3651 ,67 ,59 ,57 - 55 ,53 ,49 - 46 ,44 ,38 ,31 ,28
 ,92 ,90 ,88 ,87 ,84 ,83 ,81 ,80 ,74 ,73 ,70

106 - 94

45 ,30

3654 ,55 ,53 ,52 ,49 - 36 ,31 - 27 ,25 ,23 ,14 ,13
67 ,65 ,63 ,61 ,59 ,57

18 ,12

3655100

36961817 ,15 ,7

י' באדר ב' התשע"ט )17 במרס 2019(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

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

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

הקניית סמכויות 
המועצה הארצית 

לפי תמ"א 35
פירוט גושים 

וחלקות במתחם
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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - רחובות - מתחם מזרחי(, התשע"ט-2019 

מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  ו–8)ב()2(  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהלת  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת  לדיור 

השרים שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם רחובות - מתחם מזרחי המתואר בצו זה )להלן - המתחם(, מוכרז בזה מתחם   .1
מועדף לדיור.

מצוי  המתחם  המרכז;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–1,300  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
בשטחים  בגין  מנחם  לציר  מזרחית  רחובות,  המקומית  הרשות  של  השיפוט  בתחום 
כמסומן  הם  גבולותיו  ברחובות;  והצבאי  העירוני  העלמין  בית  את  וכולל  חקלאיים, 
במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים מועדפים 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  ירושלים,   ,12 הדפוס  בית  רחוב  האוצר,  במשרד  לדיור 

לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הרשות המקומית האמורה. 

המועצה  סמכויות  לדיור  מועדפים  למתחמים  לוועדה  נתונות  יהיו  המתחם  לגבי   .3
הארצית לתכנון ולבנייה לפי תמ"א 35.

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .4

חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש

369244 - 39 ,36 ,35 ,26 ,25 ,22 ,17 ,16 ,3 ,15 - 13 ,9 ,5 ,1
34 ,19

3693 ,65 ,60 - 57 ,55 - 49 ,46 ,40 ,38 ,30 - 25
73 ,71 ,69 ,67

 ,47 ,45 - 41 ,15 ,4 ,3
75 ,63

3694374 ,373517

369922106 ,89 ,24 ,23 ,1

3700 ,336 ,335 ,94 ,37 ,36 ,26 - 24 ,11 - 9 ,7
 ,519 ,518 ,514 ,513 ,397 ,396 ,394 ,359 - 356

580 ,577

522 ,38 ,22 ,12

590818

י' באדר ב' התשע"ט )17 במרס 2019(
)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

הקניית סמכויות 
המועצה הארצית 

לפי תמ"א 35

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ז, עמ' 1164.  1
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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - אום אל פאחם(, התשע"ט-2019

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 אום אל פאחם המתואר בצו זה )להלן - המתחם(, מוכרז בזה מתחם מועדף   .1
לדיור. 

גודלו של המתחם הוא כ–2,200 דונם, מיקומו בתחום מחוז חיפה; המתחם מצוי ברובו   .2
בתחום השיפוט של אום אל פחם וחלקו הקטן בתחום השיפוט של ערערה, מזרחית 
כמסומן  הם  גבולותיו  ח'אלד;  עין  לוואדי  ודרומית   6535 לכביש  צפונית   ,65 לכביש 
במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים מועדפים 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  ירושלים,   ,12 הדפוס  בית  רחוב  האוצר,  במשרד  לדיור 

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הרשות המקומית האמורה. 

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןגוש

1217114 - 12

2033621 ,1918 ,15 ,7 ,6 ,2 ,1

20337,19 - 17 ,13 - 11 ,9 - 3 
 44 ,34 ,33 ,29 ,27 - 21

 ,32 - 30 ,28 ,20 ,16 - 14 ,10 ,2 ,1
 51 ,50 ,48 ,47 ,45 ,43 ,42 ,40 - 35

2033822 ,13 ,12 ,10 ,9 ,7 - 119 ,16

20354,35 - 22 ,17 - 11 ,9 - 5 
62 ,54 - 42

,41 - 36 ,21 - 18 ,10 ,4 - 2 
  61 - 59 ,57 - 55

2035581 ,79 - 76 ,61 - 24 ,13 - 1,67 - 64 ,62 ,23 ,21 - 18 ,16 - 14 
82 ,80 ,75 ,74

2035679 - 30 ,28 - 16 ,14 - 229 ,15 ,1

20357,41 - 33 ,25 ,23 ,21 - 18 
 73 ,72 ,69 ,66 ,65 ,63 ,61 - 43

 ,62 ,42 ,32 ,31 ,29 - 26 ,24 ,22 ,17
 75 ,74 ,67 ,64

2035838 - 36 ,32 45 ,44 ,40 ,39 ,35 ,34 ,33 ,31

20406 40 ,38 , 37

20407 ,40 ,38 ,33 ,30 - 28 ,26 ,3 - 1
  73 - 70

 ,39 ,35 ,34 ,32 ,27 ,25 - 22 ,7 ,6 ,4
 75  ,74 ,69 - 65 ,42 ,41

2040855 ,44 - 40 ,49 ,47 - 45 ,39 ,38 ,32 ,30 ,26 ,25
56 ,50

20417 ,45 ,43 - 35 ,33 - 28 ,23 - 1
 ,106 - 96 ,94 ,87 ,85 ,79 - 68

 117 ,116

,67 - 65 ,46 ,44 ,34 ,27 ,26 ,24 
,95 ,93 - 88 ,86 ,84 - 80 

 115 ,114 ,112 - 107

2042442 44 ,43 ,41 ,34 - 30 ,27 ,25

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

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

20452224 ,223 ,221 ,220222 ,201 ,198 ,195

2045522 ,2 ,1

204563783 ,70 ,67 ,66 ,64 ,63

20458 38 ,37 ,35 ,20 ,15 ,7 - 445 ,40 ,34

י' באדר ב' התשע"ט )17 במרס 2019(
)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 - מג'ד אל כרום - מתחם מערבי(, התשע"ט-2019

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 מג'ד אל כרום - מתחם מערבי המתואר בצו זה )להלן - המתחם(, מוכרז בזה   .1
מתחם מועדף לדיור. 

גודלו של המתחם הוא כ–563 דונם, מיקומו בתחום מחוז הצפון; המתחם מצוי בתחום   .2
השיפוט של המועצה המקומית מג'ד אל כרום והמועצה האזורית משגב, צפונית לכביש 
89, מזרחית לשמורת הר גמל, מערבית ליישוב מג'ד אל כרום ודרומית לשמורת מתלול 
במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדים  ממנה  שהעתקים  במפה  כמסומן  הם  גבולותיו  צורים; 
ירושלים,   ,12 הדפוס  בית  רחוב  האוצר,  במשרד  לדיור  מועדפים  למתחמים  הוועדה 
המקומיות  הרשויות  ובמשרדי  הצפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי 

האמורות.

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןגוש

1903139 ,38 ,11 - 837, 21 ,7 - 4 ,1

1903217

19036 ,34 - 31 ,29 - 22 ,19 ,16 ,10 - 2
 ,142 - 119 ,113 - 91 ,51 - 37

214 ,148

 ,35 ,30 ,21 ,20 ,18 ,17 ,15 ,11 ,1
 ,117 ,115 ,114 ,90 - 88 ,52 ,36

,150  ,149 ,147 - 143 ,118 
 ,177 - 174 ,165 - 159 ,154 - 152

212 - 207 ,202

1903877 ,48

י' באדר ב' התשע"ט )17 במרס 2019(
)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; התשע"ז, עמ' 1164.  1
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צו לצמצום השימוש במזומן )החרגת רשויות(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)2( לחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-12018 )להלן 
- החוק(, ובהסכמת ראש הממשלה, אני מצווה לאמור:

הוראות סעיף 2 לחוק לא יחולו על תשלום במזומן שניתן או התקבל על ידי שירות   .1
הביטחון הכללי.

תחילתו של צו זה ביום כ"ו בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .2
י' באדר ב' התשע"ט )17 במרס 2019(

)חמ 3-5785(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו לצמצום השימוש במזומן )החרגת רשויות( )מס' 2(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)2( לחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-12018 )להלן 
- החוק(, ובהסכמת השר לביטחון הפנים, אני מצווה לאמור: 

הוראות סעיף 2 לחוק לא יחולו על תשלום במזומן שניתן או התקבל על ידי הרשויות   .1
האלה:

)1( חטיבת המודיעין בשירות בתי הסוהר;

)2( האגף לחקירות ולמודיעין במשטרת ישראל;

)3( הרשות להגנת עדים.

תחילתו של צו זה ביום כ"ו בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .2
י' באדר ב' התשע"ט )17 במרס 2019(

)חמ 3-5785(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי( )מס' 7(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, בהסכמת 
לחוק, 8)ה5()4()ב(  סעיף  לפי  התקינה  על  הממונה  הודעת  שפורסמה  ולאחר  האנרגיה,   שר 

אני מכריז לאמור:

ת"י 712 חלק 1 - גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה   .1
ללא תפר, ממאי 22011, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקונים מס' 1, ממרס 2019.

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2 הפקדה

אי–תחולת סעיף 2 
לחוק

תחילה

ס"ח התשע"ח, עמ' 428.  1

אי–תחולת סעיף 2 
לחוק

תחילה

ס"ח התשע"ח, עמ' 428.  1

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1

י"פ התשע"א, עמ' 4757.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

שינוי תקן
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תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .3
ז' באדר ב' התשע"ט )14 במרס 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי( )מס' 8(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, בהסכמת 
לחוק, 8)ה5()4()ב(  סעיף  לפי  התקינה  על  הממונה  הודעת  שפורסמה  ולאחר  האנרגיה,   שר 

אני מכריז לאמור:

גלילי  של  תקופתיות  ובחינות  בדיקות  לגזים:  מיטלטלים  גלילים   -  3 חלק   712 ת"י   .1
סגסוגת אלומיניום ללא תפר, ממאי 2006, לרבות גיליון תיקונים מס' 1, ממרס 22011, 

על ידי פרסום גיליון תיקונים מס' 2, ממרס 2019.

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .3

ז' באדר ב' התשע"ט )14 במרס 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

הודעת מס ערך מוסף )תיאום ועדכון סכומים(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 23)ו( לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-11976 )להלן - תקנות 
מס ערך מוסף(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד, הסכום הנקוב בתקנה 23)ג( לתקנות מס ערך מוסף, מיום כ"ד בטבת   .1
התשע"ט )1 בינואר 2019(, הוא 18,256 שקלים חדשים.

ד' באדר ב' התשע"ט )11 במרס 2019(
)חמ 3-518-ת3(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  

שר האוצר  

תחילה

הפקדה

תחילה

תיאום סכום

ק"ת התשל"ו, עמ' 1590; התשע"ח, עמ' 1999.  1

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1

י"פ התשע"א, עמ' 3475.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

שינוי תקן
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הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמאי רכב(, התשע"ט-2019
רכב(,  )שמאי  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  לצו  15)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 

התש"ם-11980 )להלן - הצו(, ובהתאם לסעיף 15)ב( לצו, אני מודיעה לאמור:

עקב שיעור עליית המדד שפורסם בחודש פברואר 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש   .1
פברואר 2018, יהיה נוסח התוספת לצו, מיום כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019(, 

כמפורט להלן:
"תוספת
)סעיף 15(

בשקלים חדשים

277)1( אגרה בעד רישום בפנקס השמאים

968)2( אגרה חמש שנתית בעד תעודת שמאי

277)3( אגרה בעד רישום מתמחה בפנקס

)4( אישור על תוצאות בחינה עיונית, בעל פה או בכתב,
        או בחינה מעשית

138

מחצית האגרה )5( כפל מסמך
ששולמה בעד 

המסמך המקורי"

כ"ו באדר א' התשע"ט )3 במרס 2019(
)חמ 3-1871-ת2(  

ל י י א - ר נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית    

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(, 
התשע"ט-2019

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)ג( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה 
והסחר בהם(, התשמ"ג-11983 )להלן - הצו(, ובהתאם לסעיף 9)ב( לצו, אני מודיעה לאמור:

שפורסם  המדד  לעומת   2019 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  שיעור  עקב    .1
 בחודש פברואר 2018, יהיה נוסח התוספת הראשונה לצו, מיום כ"ה באדר ב' התשע"ט

)1 באפריל 2019(, כמפורט להלן:

"תוספת ראשונה
)סעיף 9(

  בעד רישיון לייצר מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים )רכב שאינו מנועי(, רישיון 
לסחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 370 שקלים חדשים."

כ"ו באדר א' התשע"ט )3 במרס 2019(
)חמ 3-202-ת2(  

ל י י א - ר נ ר ט ן  ר ק  
     המנהלת הכללית

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   

התאמת שיעור 
אגרות

התאמת שיעור 
האגרות

ק"ת התש"ם, עמ' 2182; התשמ"ג, עמ' 1783; התשס"ג, עמ' 76; התשע"ח, עמ' 1174.  1

ק"ת התשמ"ג, עמ' 1090; התשנ"ו, עמ' 31; התשס"א, עמ' 6; התשע"ח, עמ' 1175.  1
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