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צו התכנון והבנייה )מורדות הכרמל( )תיקון(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
אני מצווה לאמור:

מרחב התכנון המקומי מורדות הכרמל )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון   .1
והבנייה )מורדות הכרמל( )תיקון(, התשע"ז-22017, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו 
כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:3,500 והחתום בידי ביום כ"ב בטבת התש"ף )19 

בינואר 2020(.

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון  בירושלים, במשרדי   .2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה מורדות הכרמל, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

כ"ב בטבת התש"ף )19 בינואר 2020(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

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

ק"ת התשע"ז, עמ' 1406.  2

הודעת האפוטרופוס הכללי )שכר(, התש"ף-2020
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 1)ב3( לתקנות האפוטרופוס הכללי )שכר(, התשל"ח-11978 

)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד כאמור בתקנה 1)ב()2( לתקנות, השתנו החל מיום ד' בטבת התש"ף  .1 
1)ב()1(  לתקנה  ו–)ד(  )ב(  )א(,  משנה  בפסקאות  הנקובים  הסכומים   )2020 בינואר   1(

לתקנות ונוסחן של פסקאות המשנה האמורות יהיה כלהלן:

")ב( שכר ביקורת -

)1( בעד עבודת ביקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית 
המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל -

)א( כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי - 657 שקלים חדשים; כלל 
הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים 
הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון 
כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,693 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין 

וחשבון כספי של מנהל עיזבון - לא יעלה על 6,155 שקלים חדשים;

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ח, עמ' 1623; התשע"א, עמ' 1042; התשע"ט, עמ' 2307.  1

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר 
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)ב( כשנושא הביקורת הוא פרטה או מסמך אחר - 328 שקלים חדשים, 
ואולם האפוטרופוס הכללי יפטור מתשלום שכר לפי פסקת משנה זו אם 

מצא כי התקיימו כל אלה:

על  עולה  אינו  לחסוי  השייכים  הכספים  של  הכולל  )1( השווי 
150,737 שקלים חדשים, ואין לו, למעט דירת מגוריו, כל רכוש אחר;

)2( כלל הכנסותיו החודשיות של החסוי מקורן בגמלה כהגדרתה 
בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או בקצבה לפי חוק הביטוח 
הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995, או ממקורות הכנסה אחרים 
אשר סכומם הכולל אינו עולה על שכר המינימום לחודש כהגדרתו 

בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;"

")ד( בעד רישום בקשה למינוי מנהל עיזבון וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח 
שקלים   440 של  חד–פעמי  סכום  הכללי  לאפוטרופוס  ישולם  פעולתו,  על 

חדשים."
"תוספת

)תקנה 1)ב()1()א((

שכר בשקלים חדשיםתקבולים

165 בעד כל נכס)1( מהשכרת נכסי מקרקעין

328 בעד כל עסקה)2( מביצוע עסקה במקרקעין

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, 
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

)3( ממכירת מניות בחברה 
פרטית וממכירת זכויות 

יוצרים

657 בעד כל מכירה

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, 
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

)4( מירושה, כשלא התמנה 
לעיזבון מנהל עיזבון

657 בעד כל עיזבון

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, 
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה"

כ"ה בטבת התש"ף )22 בינואר 2020(
)חמ 3-1708-ת2(

י ב ק ע י ל  ג י ס  
האפוטרופסה הכללית  

הודעת העתיקות )אגרות למתן אישור פעולות(, התש"ף-2020
פעולות(,  אישור  למתן  )אגרות  העתיקות  לתקנות  4)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשס"א-12001 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2019 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב   .1
דצמבר  2018, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 2 לתקנות, ונוסחה מיום ד' בטבת 

התש"ף )1 בינואר 2020( הוא כמפורט להלן:

ק"ת התשס"א, עמ' 484; התשע"ט, עמ' 3023.  1
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"אגרות לצורך 
מתן אישור

המנהל  והתנה  לחוק,   29 סעיף  לפי  לאישור  בקשה  למנהל  2. הוגשה 
את מתן האישור בתנאים, ישלם מבקש האישור אגרות כמפורט להלן:

בשקלים 
חדשים

)1( בעד בדיקת תכניות שהוגשו למנהל בגין הפעולות 
130שלגביהן מבוקש האישור

מבוקש  שלגביהן  הפעולות  ביצוע  על  פיקוח  )2( בעד 
האישור -

470)א( בהיקף שאינו עולה על ארבע שעות ביום

930)ב( לכל יום או חלק ממנו, העולה על ארבע שעות

)3( בעד ביצוע חיתוך הבדיקה -

החיתוך  בביצוע  הארכאולוג  פעולות  )א( לגבי 
930לכל יום או חלק ממנו

)ב( בעד שימוש, לצורך ביצוע החיתוך, בכלי מכני -

1,330)1( שסיפקה הרשות, לכל יום או לחלק ממנו

חשבונו,  על  העמיד  האישור  )2( שמבקש 
פטורבאישור המנהל

)3א( בעד ביצוע חפירת בדיקה, לכל מטר רבוע -

700)א( של גוף ציבורי או בעבורו

350)ב( של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו

)4( בעד ביצוע חפירת הצלה בידי רשות העתיקות -

החפירה  ריבועי  משטח  רבוע  מטר  )א( לכל 
אישור  מתן  לצורך  המנהל,  קביעת  לפי  שנדרשו, 

לביצוע עבודות -

1,070)1( של גוף ציבורי או בעבורו

530)2( של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו

את  לבצע  לבקשה  הסכמתו  את  המנהל  )ב( נתן 
 - האישור  מבקש  מטעם  פועלים  באמצעות  החפירה 
מחצית האגרה שבפסקת משנה )א()1( או )2(, לפי העניין"

כ"ט בטבת התש"ף )26 בינואר 2020(
)חמ 3-3005-ת2(  

ן ו ס ח ל  א ר ש       י
     המנהל הכללי של רשות העתיקות
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