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

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהל  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה לאמור:

המתחם  טמרה - מתחם דרומי המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה מתחם   .1
מועדף לדיור.

מצוי  המתחם  הצפון;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–1,900  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
בתחום השיפוט של עיריית טמרה בחלקו הדרומי של היישוב, דרומית למרקם היישוב 
הקיים, צפונית למצפה אביב ואעבלין, מזרחית לכביש 70 ואזור התעשייה של טמרה 
ומערבית לשטחים חקלאיים ושטחים פתוחים; גבולותיו הם כמסומן במפה שהעתקים 
במשרד  לדיור  מועדפים  למתחמים  הוועדה  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדים  ממנה 
האוצר, רח' בית הדפוס 12, ירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

הצפון ובמשרדי הרשות המקומית האמורה. 

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןגוש

12200112 ,111 ,74 ,20 - 18

1220256 ,4 ,2 ,1

1220455 ,22 ,21 ,1

18556 21 ,20 ,15 ,5 ,3

1855799 ,109  ,108  ,106  ,102  ,97  ,94  ,93  ,28  ,2
 112 ,111

1855956 ,48 ,44 ,42 ,39 - 35 ,32 ,31 ,5 - 1

18560 15 - 8 ,6 ,3 ,1

18577    113 - 111 ,18 ,17,114  ,110  -  107  ,20  ,19  ,16  ,7  -  4 
 118  ,117

18578 82 - 80 ,21 - 19 ,15 - 5 ,2 ,1

18579106 ,103 - 99 ,97 ,96 ,93 ,86 ,95  ,94  ,92  ,91  ,85  ,71  ,64  ,45  ,36  ,35
 105 ,104 ,98

18580 ,36 ,30 ,24 - 20 ,18 - 12 ,6 - 4
 64 ,63 ,47 - 40 ,37

 ,38 ,35 - 31 ,29 ,27 - 25 ,11 ,8 ,7 ,3 - 1
 69 - 65 ,61 ,58 ,49 ,48 ,39

1858166 ,63 ,60 - 50 ,48 - 44 ,40 - 30,64  ,61  ,43  -  41  ,29  ,25  -  23  ,19 
 68 ,67

18582 31 ,30 ,11 ,6 ,4 - 1 ,29 ,28 ,26 ,25 ,18 ,14 - 12 ,10 - 7 ,5
62 ,58 ,56 ,40 ,37

18583 96 - 94 ,25 121 - 118 ,97 ,93 ,92

18588 58 ,57 ,31 ,27

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 לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על מתחם מועדף   .4
לדיור - טמרה רובע דרומי(, התשע"ו-22016 - בטל.

ח' בתשרי התשע"ט )8 בספטמבר 2019(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

הודעת הצלילה הספורטיבית )תעודות(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי הוראות חלק ג'  לתוספת הראשונה  לתקנות הצלילה הספורטיבית 
)תעודות(, התש"ם-11980 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 

הסכומים המפורטים בחלקים א' ו–ב' לתוספת הראשונה לתקנות עודכנו עקב השינוי   .1
לתוספת  ו–ב'  א'  חלקים  נוסח   ,)2019 ביולי   1( התשע"ט  בסיוון  כ"ח  ומיום  במדד 

הראשונה הוא כמפורט להלן:

"תוספת ראשונה

חלק א': אגרות בעד תעודת צולל

בשקלים חדשים

בעד -

80)א( תעודת צולל או חידושה

10)ב( כפל תעודה כאמור בתקנה 12

 חלק ב': אגרות בעד רישיונות למרכז
צלילה או בעד תעודות להדרכת צלילה

1. בעד -

390)א( רישיון למרכז צלילה או לחידושו כשתוקפו עד שנה

)ב( רישיון למרכז צלילה המעיד כי הוא מיועד להיות בית 
ספר לצלילה ספורטיבית, כשתוקפו עד שנה

780

10)ג( כפל רישיון כאמור בפרטי משנה )א( ו–)ב(

2. בעד -

140)א( הנפקת תעודת הדרכה 

10)ב( כפל תעודה כאמור בפרט משנה )א( 

100"3. בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 61 או שינון לפי תקנה 30

כ"א באב התשע"ט )22 באוגוסט 2019(
)חמ 3-1128-ת2(

י ב ע ר ש י  ס ו י  
                                                                  המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט

עדכון סכומים 

ביטול

ק"ת התשע"ו, עמ' 1147.  2

ק"ת התש"ם, עמ' 1380; התשנ"ט, עמ' 922.  1
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תיקון טעות

התקנות  בקובץ  שפורסמו  התשע"ט-2019,  כלכלי,  ושיקום  פירעון  חדלות  בתקנות 
8269, בעמ' 3910, בתקנה 118, במקום "תקנה 137" צריך להיות "תקנה 136".

)חמ 3-5883(
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