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צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול רשויות מקומיות( )הוראת שעה מס' 4(, התשע"ט-2019

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המייעצת  הוועדה  ובהמלצת  בדבר  הנוגעת  המקומית  הרשות  בהסכמת  התשע"ו-12016, 

להתחדשות עירונית, אני מצווה לאמור:

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי לשם בינוי:  .1
ראשון לציון - "חנה סנש/ אנילביץ'";   )1(

באר שבע - "וינגייט".  )2(

הרשות  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדות   ,1 בסעיף  המפורטים  המתחמים  מפות   .2
המקומית הנוגעת בדבר. 

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.   .3
י' באב התשע"ט )11 באוגוסט 2019(

)חמ 3-5406(

ן ו ט י ב - א ש א ש ת  ע פ י  
שרת הבינוי והשיכון  

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחם לפינוי 
ובינוי במסלול מיסוי( )הוראת שעה(, התשע"ט-2019

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בדבר  הנוגעת  המקומית  הרשות  בהסכמת  יזם,  לבקשת  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 

ובהמלצת הוועדה כהגדרתה בסעיף 15א לחוק, אני מצווה לאמור:

המתחם המפורט להלן מוכרז בזה מתחם לפינוי ובינוי במסלול מיסוי:  .1
נתניה "הלפרין": גוש 8259, חלקות 100 ו–101. 

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.  .2
י' באב התשע"ט )11 באוגוסט 2019(

)חמ 3-5405(

ן ו ט י ב - א ש א ש ת  ע פ י  
שרת הבינוי והשיכון  

כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק 
שירות חיוני( )תיקון מס' 14(, התשע"ט-2019

התשנ"ו-11996,  החשמל,  משק  לחוק  ו–33   )2(30 17)ד(,  סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
קובעת רשות החשמל את כללים אלה:

בכללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות   .1
באמת מידה,  אמות  בספר  העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התשע"ח-22018   חיוני(, 

מידה 51, סעיף )א()7( - בטל.

מתחמים לפינוי 
לשם בינוי

הפקדת מפות

תחילה ותוקף

מתחם פינוי ובינוי 
במסלול מיסוי

תוקף

תיקון אמת מידה 51 
 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ה, עמ' 926.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 1177; התשע"ט, עמ' 3569.  2

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1
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אמת מידה 54 לספר אמות מידה בכללים העיקריים - בטלה.  .2
החל  הקטע  )א()1(,  בסעיף  העיקריים,  בכללים  מידה  אמות  לספר   60 מידה  באמת   .3

במילים "בהתאם לסיווג" עד המילים "באמת מידה 54" - יימחק.

באמת מידה 214 לספר אמות מידה בכללים העיקריים -  .4
)1( בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:

סימןפרק
אמת 
תחילהמידה

מועד 
סטטוסהחלטהישיבההחלטה

מאושר";21.1.20195544"

)2( בסעיף )א(, במקום "להפעלה מסחרית כאמור בסעיף )ג(" יבוא "לאישור עמידה 
בתנאים לסנכרון כאמור בסעיף )א1(";

)3( אחרי סעיף )א( יבוא:

")א1( תנאים לסנכרון

)1( כתנאי לסנכרון, ישלים מבקש החיבור את העבודות שהיה עליו לבצע 
בהתאם לתיאום הטכני, ויגיש למחלק, לפחות 21 ימי עבודה לפני תום 28 

חודשים מהמועד הקובע, את המסמכים והנתונים המפורטים להלן:

)א( היתר הפעלה שנתן המנהל למיתקן;

)ב( הסכם רכישת חשמל )PPA( חתום בידי מבקש החיבור; 

 ;PPA–ג( פוליסות או אישורי ביטוח התואמים את הוראות הסכם ה(

)ד( אישור להספקת חשמל לפי תקנות התכנון והבנייה )אישורים 
למתן שירותי חשמל, מים וטלפון(, התשמ"א-31981, מרשות הרישוי 
ככל  הותקן,  עליו  המבנה  ובעבור  הייצור  מיתקן  בעבור  הרלוונטית 

שהותקן על מבנה;

על  הדיווח  מטופס  העתק   - בנייה  מהיתר  הפטור  מיתקן  )ה( לגבי 
לתכנון  המקומית  לוועדה  שנמסר  מהיתר  הפטורה  עבודה  ביצוע 
ולבנייה בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים 

הפטורים מהיתר(, התשע"ד-42014. 

עמידה  המאשר  מסמך  למבקש  וייתן  המסמכים  את  יבדוק  )2( המחלק 
המסמכים  כל  קבלת  ממועד  עבודה  ימי  שלושה  בתוך  לסנכרון  בתנאים 

המפורטים בסעיף קטן )1(. 

)3( המחלק ייתן אישור סנכרון בכתב ויחתום על הסכם PPA בתוך 21 
ימי עבודה מיום קבלת כל המסמכים המפורטים בסעיף קטן )1(.

)1( קטן  בסעיף  המפורטים  בתנאים  החיבור  מבקש  עמד   )4( לא 
בתוך 28 חודשים מהמועד הקובע, תהיה אשר תהיה הסיבה לכך, ולרבות 
תשובתו  תפקע  הולכה,  רישיון  בבעל  או  במחלק  התלויות  נסיבות  עקב 
החיובית של המחלק, לא ישמור המחלק מקום ברשת למיתקן ולא יאשר 
מצוי  שבו  ההקמה  בשלב  תלות  בלא  זאת  כל  מסחרית,  הפעלה  המחלק 

המיתקן"; 

ביטול אמת מידה 54 
 

תיקון אמת מידה 60 
 

 תיקון אמת
מידה 214 

 

ק"ת התשמ"א, עמ' 1042.  3

ק"ת התשע"ד, עמ' 1532.  4
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)4( בסעיף )ב( - 

)א( בסעיף קטן )1(, במקום "קבלת היתר הפעלה" יבוא "שעמד המבקש בתנאים 
לסנכרון";

)ב( בסעיף קטן )4(, הקטע החל במילים "לאחר שמבקש החיבור" עד המילים 
"הרישוי הרלוונטית" - יימחק;  

)ג( במקום סעיף קטן )11( יבוא: 

")11(  עם סיום הליך הסנכרון וביצוע בדיקות הקבלה ייתן המחלק אישור 
בכתב להפעלה מסחרית למיתקן.";

)5( סעיף )ג( - בטל.

כעסקה  שסווגה  תשתית  עסקת  לגבי  יחולו  לא  אלה  לכללים   3 עד   1 )א( סעיפים   .5
קרובה לפי אמת מידה 54 לכללים העיקריים לפני תחילתם של כללים אלה.

)ב( סעיף 4 לכללים אלה יחול גם על מבקש חיבור שהגיש בקשה לחיבור לפני מועד 
תחילתם של כללים אלה וטרם קיבל אישור להפעלה מסחרית של המיתקן.

י"א באב התשע"ט )12 באוגוסט 2019(
)חמ 3-3178-ת2(

ת ל י א ף  ס א  
יושב ראש רשות החשמל  

הודעת מס ערך מוסף )תיאום ועדכון סכומים( )מס' 2(, 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"ח בסיוון   .1
התשע"ט )1 ביולי 2019(, הוא 18,474 שקלים חדשים.

ו' באב התשע"ט )7 באוגוסט 2019(
)חמ 3-518-ת3(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  

שר האוצר  

תיאום סכום

ק"ת התשל"ו, עמ' 1590; התשע"ט, עמ' 3047.  1

תחולה
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