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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - טורעאן - מתחם דרומי(, התשע"ח-2018

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

מצוי  המתחם  הצפון;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–1,920  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
בתחום השיפוט של הרשות המקומית טורעאן, מועצה אזורית גליל תחתון ושטח בלא 
תחום שיפוט, צפונית לכביש 77, מזרחית לכביש 65, מערבית לשמורת נוף רכס טורעאן 
מופקדים  ממנה  שהעתקים  במפה  כמסומן  הם  גבולותיו  טורעאן;  ליישוב  ודרומית 
לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים מועדפים לדיור במשרד האוצר, רח' בית 
הדפוס 12, ירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון ובמשרדי 

הרשויות המקומיות האמורות. 

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן גוש

1514238-36 ,42 ,40 ,39 ,35-26 ,20-15 ,12-10 ,8-1
44

1514315 ,11-4

165964

16597714 ,10-8 ,6-1

166061

166106 ,1

1661130 ,29 ,12 ,1

16620 ,27 ,24 ,23 ,20 ,19 ,16 ,14 ,13 ,10-7 ,5
,67 ,61 ,41-38 ,36, 35 ,32 ,31 ,28 

112-105

1662158 ,57 ,30 ,29 ,24 ,23 ,17 ,16 ,12-10 ,7 ,6 ,3 ,2
 ,82 ,75 ,74 ,67 ,66 ,59 ,56 ,49 ,44 ,36 ,35

 ,117 ,116 ,109 ,108 ,99 ,98 ,91 ,90 ,83
134-132 ,130 ,124 ,123

1662254 ,34 ,19 ,18 ,10 ,9 ,1,38-35 ,33-25 ,22-20 ,17-11 ,8-2 
56 ,55  ,53-41

16623  ,49 ,48 ,35 ,18 ,12-6 ,3
87 ,84 ,53 ,52

 ,38 ,36 ,34-28 ,26-19 ,17-13 ,5 ,2 ,1
 ,74-65 ,56-54 ,51 ,50  ,47-45 ,43 ,42

122 ,88 ,86 ,85

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

1    ס"ח התשע"ד, עמ' 750.
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מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן גוש

1662453 ,43 ,42 ,40 ,22 ,17 ,16 ,13 ,12

1662550 ,35 ,24 ,22-19 ,14 ,37 ,36 ,34-28 ,25 ,23 ,18 ,17 ,6 ,5 ,3-1
55 ,54 ,49-46  ,42 ,40 ,39

166264547 ,46 ,44-1

16627338-25 ,14-4 ,2 ,1

16628,30 ,27 ,25-23 ,21 ,20
40 ,38 ,35 ,34

 ,37 ,33 ,32 ,29 ,28 ,26 ,22 ,19-12 ,10-2
41 ,39

1662963 ,53 ,49-30 ,23-19 ,14 ,13 ,10-5 ,3 ,2
97 ,79 ,69 ,68 ,66-64  ,62-58 ,56 ,54

1663545 ,39 ,31-27 ,1

16636273 ,65 ,21 ,3

1663859 ,58 ,52 ,44 ,43 ,39-3755 ,53 ,49 ,42 ,41 ,36-34 ,32 ,28 ,27 ,25

1663937-34 ,23 ,16 ,6-133 ,26-24 ,22 ,21 ,19-17 ,12-7

166403048 ,33 ,31 29-26 ,17

16641,48 ,34-30 ,27-16 ,14-10 ,8 
59-56 ,54

55 ,53-49 ,47 ,46 ,42-35 ,29 ,15 ,9 ,7-1

16642152 ,151 ,136 ,131 ,129 ,128 ,18

1664352-48 ,12 ,11 ,9-153 ,37 ,34 ,32 ,31 ,13 ,10

17382109 ,47

1738336 ,14 ,12 ,11

1740041-39 ,36-28 ,26 ,24 ,21, 20 ,18-3 
64 ,54 ,51-46

י"ז באב התשע"ח )29 ביולי 2018(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה   ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקל חדש 

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(
)תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5)ב()2(, )ב1( ו–)ו(, 15 ו–59 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, 
"המדד  בהגדרה   )1( פסקה  לעניין  האוצר  שר  בהסכמת  החוק(,   - )להלן  התשמ"ב-11982 
 )2( ופסקה   1 תקנה  לעניין  הכלכלה2,  שר  ובהסכמת   3 תקנה  ולעניין   2 שבתקנה  היסודי" 

בהגדרה "המדד היסודי" שבתקנה 2, אני מתקין תקנות אלה:

מפ"א(,  של  ציבורית  בזק  ברשת  )שימוש  ושידורים(  )בזק  התקשורת  בתקנות   .1
התשע"ה-32014 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 3א)ב(, במקום "בסכום של 157 

שקלים חדשים לביקור" יבוא "בסכום הקבוע בתקנה 3)ג(."  

בתקנה 4)ג( לתקנות העיקריות, במקום ההגדרה "המדד היסודי" יבוא:   .2
""המדד היסודי" -  

)1( לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתקנה 3)א()1( עד )8( ו–)ג( ובתוספת 
הראשונה, למעט רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ט1", "ד1" ו–"ד2" שבה - 

המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2014;

 - השנייה  ובתוספת  3א  בתקנה  הנקובים  המרביים  התשלומים  )2( לעניין 
המדד שפורסם בחודש נובמבר שנת 2016;". 

התקשורת תקנות  של  תוקפן  תום  ועד  אלה  תקנות  של  תחילתן  שמיום  בתקופה   .3 
)בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א( )הוראת שעה(, התשע"ז-42017, 
כנוסחה העיקריות  לתקנות  4)ג(  שבתקנה  היסודי"  "המדד  בהגדרה  כאילו   יראו 

בתקנה 2 לתקנות אלה, בסופה בא:

לפי  התשלום  ורכיבי  3)א()9(  בתקנה  הנקובים  המרביים  התשלומים  ")3( לעניין 
בחודש  שפורסם  המדד   - הראשונה  שבתוספת  ו–"ד2"  "ד1"  "ט1",  ההיכר  אותיות 

נובמבר שנת 2016;".

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .4
י"ז באב התשע"ח )29 ביולי 2018(

)חמ 3-4928-ת1(

א ר ק ב  ו י א  
שר התקשורת  

 

תיקון תקנה 3א

תיקון תקנה 4

הוראת שעה

תחילה

1    ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ג, עמ' 136.

י"פ התשע"ז, עמ' 7540.  2
ק"ת התשע"ה, עמ' 226; התשע"ז, עמ' 1251.  3

ק"ת התשע"ז, עמ' 1168.  4
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