רשומות

קובץ התקנות
ב"ו בתמוז התשס"ז

6601

12ביולי

2007

עמוד
צולעידוד השקעותהון(קביעת תחומי אזוריםמיוחדיםלענין מפעליתיירות) ,התשט"ז............2007-
אכרזתגנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע גבעות גדלפי תכנית
מס'  ,)264/02/6התשס"............................................................,2007-1

אברזתגנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתריםלאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חוףבורסילפי תכנית
מס' ג ,)12477,התשס"ז..............................................................2007-
הודעת הירושה(אגרות הרשםלעניניירושה) ,התשס"ז....................................... 2007-

1008

1021

1027
1022

צולעידוד השקעות הון(קביעת תחומיאזורים
התשס"ז2007-מיוחדיםלעניןמפעלי
תיירות),
הגדרות

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ד' ,לחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט1959-י (להלן -
החוק) ,בהסכמת שרהתיירות ,ובאישור וערת הכספים של הבנסת ,אנומצווים לאמור:
 .1בצו זה -

"אזור בעל פוטנציאל תיירותי"  -אזור גאוגרפי שיש בו גורמי משיכה לתיירות הניתנים
למימוש ,שיש להם ביקוש או שניתן ליצור להם ביקוש ,בשל גורמיענייןתיירותיים

לרבות גורמי דת ,תרבות ,היסטוריה ,נוף ,מרפא ונופש ,וגורמים אתניים וגאוגרפיים
אחרים;
"אטרקציה"  -מפעלתיירותי שאינומלון או מלונית ,המהווה מוקד משיכהתיירותי;
"החוברת"  -החוברת "תקניםפיזיים לתכנוןבתי מלון" של משרד התיירות,לפי המהדורה
שבתוקף במועד הגשת הבקשה לקבלת מעמד של מפעל מאושר ,המופקדת לעיון
הציבור בלשכה הראשית של משרד התיירות בירושלים ובלשכות המחוזיות של
המשרד האמור;

"מחוז"  -כמשמעותו בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפותותיאורי גבולותיהם,
התשי"ז1957-נ;

"מלון"  -מקום אכסון המספק בתמורה שירותי לינה ושירותים נלווים לאורחים עוברים
ושבים לפרקי זמן קצובים ,הכולל  11יחידות אירוח או יותר ,ולא פחות מ 25-חדרים,
וכן שטחיםציבוריים ושטחי שירותלאורחיו ומבקריו,ושמתקיימיםבו עקרונותהסיווג
והתקניםהפיזיים לתכנון שבחוברת;
"מלונית"  -מקום אכסון קטן הכולל  11חדרים לפחות ולא יותר מ 24-חדרים ,וכן שטחים
ציבוריים ושטחי שירות והעומד בעקרונותהסיווג ובתקניםהפיזיים לתכנון שבחוברת;

"מרחב חיפוש"  -מרחב גאוגרפי שבמסגרתו ניתן לאתר אזורים בעלי פוטנציאל תיירותי
המצדיקים פיתוח מלונות,מלוניות או אטרקציות,לפיהענין;
"עצימות תיירותית"  -אפיון הביקוש התיירותי עלפי היקף התיירות בזמן נתון ,תנועת
התיירות בקבוצות ,משפחות אויחידים וכיוצא באלה;
"תמ"א  - "12תכנית מיתאר ארצית למפעלי תיירות ושטחי נופש ,לרבות תיקוניה ובלבד
שאימצה אותם המועצה הארצית לתכנון ולבניה,
תחומי אזור

פיתרח א'

( .2א) אזורי פיתוח א' לגבי מלונות יהיו מרחבי החיפוש כמפורט בתוספת הראשונה,
שנקבעו בהתחשב בשיקולים ועקרונות אלה:

(ו) תחומי התיירות הקבועים עלפי תמ"א  ,12לסוגי תיירות שונים ,שקיימת
בהם עצימות תיירותית גבוהה ,למעט אזור שקיימת בו אפשרות להשקעתיזם
עצמאית מלאה בלאסיוע ממשלתי;
( )2ערים וסביבתן הקרובה שקיימת בהן עצימות תיירותית גבוהה ,למעט עיר
שקיימת בה אפשרות להשקעתיזם עצמאית מלאה בלאסיוע ממשלתי;
( )3אזור בעל פוטנציאלתיירותיייחודי בלתי ממומש המרוחק ממרכז הארץ,
ואשראין בו אפשרות להשקעתיזם מלאה בלא סיוע ממשלתי ,ומצוי בעדיפות
לאומית כוללת ,לרבות מכוח חוק;
;

1008

מ"ח התשי"ט ,עמ'  ;234התשהו ,עמ' .62
"1פ התשי"ז ,עמ' .761

קובץ התקנות

 ,6601ב"ו בתמוז התשס"ז12.7.2007 ,

()4

בשל הצורךבחיזוק חיפה והצפוןייכלל המרחבהמוניציפלי של העירחיפה

באזורי פיתוח א' למלונות.

(ב) אזורי פיתוח א' לגבי מלוניות יהיו מרחבי החיפוש כמפורט בתוספת השניה,
שנקבעו בהתחשבבשיקולים ועקרונות אלה:
( )1תחומי התיירות הקבועיםלעניין מלונות ,למעט העיר נתניה שהפונטציאל
התיירותי הבלתי ממומש בה הואלתיירות בעלת עצימות גבוהה;
( )2תחומיהתיירותהקבועים עלפי תמ"א  ,12שהעצימותהתיירותית בהםאינה
מהסוג הגבוה ,ואשר לאקיימת בהם אפשרות להשקעתיזם עצמאית מלאה בלא
סיוע ממשלתי;
ם
י
י
ר
פ
כ
עם מרחב
( )3תחומי תיירות בסביבת עורףעיר תיירותית ,או אזורים
נוף ייחודי המחייב פיתוח רגיש לסביבה ,בכמות מוגבלת של יחידות אירוח,
שהעצימותהתיירותית בהם אינה מהסוג הגבוה ואשר לאקיימת בהם אפשרות
להשקעתיזם עצמאית מלאה בלאסיוע ממשלתי.
(ג) אזורי פיתוח א'לגבי אטרקציותיהיו מרחבי חיפוש כמפורט בתוספת השלישית
שהםאזורי פיתוח א'למלוניות,בשינויים אלה:
( )1ייווספו העיר אילת וסביבתה ,בשל הצורך לגוון ולהעשיר את היצע
הפעילויות שלהתייר באזורהעיראילת,ולהבטיח אתהפוטנציאלהתיירותי שלה
כמוקד משיכהלתיירים ,בר-תחרותלמוקדים סמוכים במדינות השכנות;
( )2רצועת שטח הסמוכה לחוף הים התיכון ,הכלולה באזור פיתוח א' למלוניות,
שרוחבה  1ק"מ מחוף הים התיכון לא תיכלל באזור פיתוח לאטרקציות ,למעט
לעניין אטרקציהימית.
 .3תחילתו שלצו זהביום ב"ג בתשרי התשס"ו ( 15באוקטובר )2006ותוקפו עדיום ה' בטבת תחילה ותוקף
התשע"ב ( 31בדצמבר .)2011

תוספת ראשונה
(סעיף (2א))
אזוריפיתוח א' למלונות
בתוספתזו" ,המפה"  -מפתאזורי פיתוח א' למלונות המצורפתלה.

 .1מחחחצ'קון :חוףהים מאזור עמקזבולון עד ראש הנקרה,גבול הצפון ,רמתהגולן ,סובב
כנרת ,כביש עכו צפת (כביש  )85עד עמקזבולון כמתוחם במפה;

אזור נצרת כמתוחם במפה;

אזור חיפה כמתוחם במפה;

אזור חוף הכרמל :מחוףטירת הכרמל עד אזור החוף המקביל לצומתזיכרוןיעקב ומשם
קילומטר מזרח וצפונה עדחוףטירת הכרמל כמתוחם במפה.
 .2מחוז המרכז :נתניה רצועה ברוחב קילומטר מזרחה מחוף הים ואשר מתחילה באזור
שושנת העמקים וסופה באזור מכוןוינגיט כמתוחם במפה;
אזורהעיר רמלה כמתוחם במפה.
 .3מחוזירושלים :ירושלים ופרוזדורירושלים כמתוחם במפה.

קובץ התקנות

 ,6601ב"ו בתמוז התשס"ז2.7.2007 ,ן
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 .4מחוז הדרוס :למעט אלה:

מדרום לקיבוץעיןגדי
הכיכר כמתוחם במפה.

מנ"צ

,236849
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אזור אילת :ממלחת עברונה (נ"צ  )394408,200826דרומה להר שחרות ,הר רחבעם ,הר
צפחות ,מעבר הגבול לאורך חוף הים עד הגבול עםירדן כמתוחם במפה.

אזוריפיתוח א' למלונות
מחוז הצפון
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קובץ התקנות

 ,6601ב"ו בתמוז התשס"ז12.7.2007 ,

אזורי פותות א' למלונות
מחוזות המרכזוירושלים
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קובץ התקנות
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אזורימיתות א' למלונות
מחוז הדרום
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קובץ התקוות וס ,44ב"ו בתמוז התשס"ז2.7.2007 ,

תוספתשניה
(סעיף ( 2ב))

אזוריפיתוח א'למלוניות
בתוספתזו" ,המפה"  -מפת עורי פיתוח א'למלוניות שמצורפתלה.
 .1מחוז הצפון :חוףהים מאזור עמקובולון עד ראש הנקרה ,גבול הצפון ,רמתהגולן ,סובב
כנרת ,דרומה עדקיבוץטירת צבי ,לאורך הקו הירוק עד צומתמגידו ,כביש  ,65עפולה
(כולל עפולה) לאורך שרידי רכבת העמק ,עד מפגש כביש  ,722כביש  ,75צומתיגור
כביש ( 70והשטחים ממערב לכביש כמתוחם במפה) ,צומתאבלים ,עמקזבולון כמתוחם
במפה;

חיפהלאורךכביש ס ,7צומתהעמקים,צומתיקנעם ,צומתאליקים,זיכרוןיעקב(היישוב),
חוףהים צפונה לחיפה כמתוחם במפה.
 .2מחוזות ורושלום והמרכז :ירושלים,פרוזדורירושלים,אזור שפלת יהודה ממערב לכביש
מסי עד אזור כפר דניאל (נ"צ  ,)647768 ,193220רמלה ,פתחיה ,חולדה ,יסודות ,בית
חלקיה ,חפץ חיים ,בני ראם ,גפן ,לוזית ,מזרחית לביתניר (לא כולל) ,דרומה לאזור
נחושה ולאורך הקו הירוקלירושלים כמתוחם במפה,
 .3מחוז הדרום :למעט אלה:
מדרום לקיבוץעין גדי מנ"צ  594679 ,236849ודרומה לאורך כביש  90עד אזור נאות
הכינר כמתוחם במפה;
אזור אילת :ממלחת עברונה דרומה להר שחרדת ,הר רחבעם ,הר צפחות ,מעבר הגבול
לאורך חוףהים עד הגבול עםירדן כמתוחם במפה.

קובץ התקנות  ,6601ב"ו בתמוז

התשסע12.7.2007 ,

1013

אזורימיתות א'למלוניות
מחוז הצפון
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 ,6601ב"ו כתמו ,התשס"ז2.7.2007 ,

אזוריפיתוח א'למלוניות
מחוזות ורושלים והמרמז

ש
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%
קובץ התקנות

,6601ננו בתמוז התשס"ז12.7.2007 ,
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אזורי פותוח א'למלוניות
מחוז הדרום
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קונ:ץ התקנות

 ,6601ב"ו בתמוז התשס"ז7.2007 ,

תוספתשלישית
(סעיף (2ג))

אזורו א' לאטרקציות
בתוספתזו" ,המפה"  -מפתאזורי פיתות א' לאטרקציות ,המצורפת לה,
 .1מחוז הצפון :קילומטרמזרחית מחוףהים מאזור עמקזבולון עד ראש הנקרה,גבול הצפון,
רמת הגולן ,סובב כנרת ,דרומה עדקיבוץטירתצבי ,לאורך הקו הירוק עד צומתמגידו,
כביש  ,65עפולה (כולל עפולה) לאורךשרידי רכבת העמק ,עד מפגש כביש  ,722כביש
 ,75צומתיגור כביש ( 70והשטחים ממערב לכביש כמתוהם במפה) ,צומת אבלים ,עמק
זבולון כמתוהם במפה;

אזור חופה :חיפה קילומטר מזרחית מחוף הים לאורך כביש ס ,7צומת העמקים ,צומת
יקנעם ,צומתאליקים,זיכרוןיעקב(היישוב),קילומטר מזרחית מחוףהים צפונהלחיפה
כמתוחם במפה;
 .2מחוזותירושלים והמרכז:ירושלים,פרוזדורירושלים,אזור שפלתיהודה ממערבלכביש
מס'  1עד אזור כפר דניאל (נ"צ  ,)647768 ,193220רמלה ,פתחיה ,חולדה ,יסודות ,בית
חלקיה ,חפץ חיים,בני ראם ,גפן ,לוזית ,מזרחית לביתניר (לא כולל) ,דרומה לאזור
נחושה ולאורך הקוהירוקלירושלים כמתוחם במפה.
 .3מחוז הדרום :למעט אלה:
מדרום לקיבוץעין גדי מנ"צ

הכיכר כמתוחם במפה.

קובץ התקנות  ,6601ב"ו בתמוז
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התשסה12.7.2007 ,
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אזוריפיתוח א' לאטרקציות
תתוז הצפון
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קובץ התקנות

 ,6601ב"ו בתמוז התשס"ז12.7.2007 ,
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אזוריפיתוח א' לאטרקציות
מחוז הדרום
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אהוד אולמרט
ראש הממשלה
וממלא מקום שר האוצר

אליהו ישי

שר התעשיה המסחר והתעסוקה
קובץ התקנות  ,6601ב"ו בתמוז

התשסה2007 ,ן12.

אברותגנים לאומדם ,שמורות טבע ,אתרוםלאומייםואתרי הנצחה
תבנית מס'  ,)264/02/6התשס"ז2007-
(שמורת טבע גבעות גדלפי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  22לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים

ואתרי הנצחה ,התשנ"ח998-וי (להלן -ההיק) ,בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ולאחר
שנתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף (22ב)( )2( ,)1ו )4(-לחוק,אנימכריז לאמור:

 .1השטח המתואר בתוספת הנמצא בגבעות גד שבשפלה הדרומית ,צבוע בירוק מקווקו אכרזה על
בקוויםאלכסוניים מצולבים אדומים ומוקף בקו שחור ,בתשריט מס' ש/דר2,6,ס 264/הערוך שמירת טבע

בקנה מידה  1:10,000והחתוםביוםי"גבסיון התשס"ז ( 30במאי )2007ביד שר הפנים ,הוא
שמורת טבע,

 .2העתקים מהתשריט האמור בסעיף  ,1מופקדים במשרד הפנים בירושלים ,במשרדי הפקדת העתקי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים התשריט
הממונה על מחוז הדרום בבאר שבע ובמשרדי

שבמשרדי המועצה האזוריתיואב ,וכלמעוניין רשאילעיין בהםבימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
(סעיף )1

השטח נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית לכיש שבו חלה תכנית
 264/02/6שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים מס'  ,5409התשס"ה,

מס'
עמ' .3130

י"גבסיון התשס"ז ( 30במאי

)2007

(חמ)3-650

.

רוני בר-און
שר הפנים

מ"ח התשכח ,עמ' .202

אכרותגניםלאומיים ,שמורות טבע ,אתריםלאומייםואתרי הנצחה (שמורת
טבע חוף כורסו לפו תכנית מס' ג ,)12477/התשס"ז2007-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  22לחוק גנים לאומיים ,שמונות טבע ,אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה ,התשנ"ח1998-י (להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ולאחר
שנתקיימו כל התנאים כאמורבסעיף (22ב)( )2( ,)1ו )4(-לחוק,אנימכריז לאמור:
 .1השטח המתואר בתוספת הנמצא בחוף בורסי שבמזרח הכנרת ,צבוע בירוק ומקווקו אכרה על
בקוויםאלכסוניים מצולביםירוקים ,בתשריט מס' גש/צפ/ג 12477/הערוך בקנה מידה  1:2,500שמורת טבע
והחתוםביוםי"גבסיון התשס"ז ( 30במאי )2007ביד שר הפנים ,הוא שמורת טבע.
 .2העתקים מהתשריט האמור בסעיף  ,1מופקדים במשרד הפנים בירושלים ,במשרדי הפקדת העתקי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן התשריט
הממונה על מחוז הצפון בנצרת עילית ובמשרדי
שבמשרדי המועצה האזוריתגולן ,וכלמעוניין רשאילעיין בהםבימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחיםלקהל.
מ"ח התשנ"ח ,עמ' .202

קובץ התקנות
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תוספת
(סעיף )1
השטח נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית גולן שבו חלה תכנית

מס' ג 12477/שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים מס'  ,5438התשס"ה ,עמ'
.4218
גבסיון התשס"ז ( 30במאי )2007
י"

רוני בר-און
שר הפנים

(חם )3-650

הודעת הירושה (אגרות הרשםלעניני ירושה) ,התשס"ז7-סס2

בתוקףסמכותילפי תקנה (2ג) לתקנותהירושה (אגרות הרשםלעניני ירושה) ,התשנ"ח-
(,1998להלן  -התקנות),אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

 .1עקב השינוי במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש מאי  2007לעומת המדד שפורסם
בחודש נובמבר  ,2006יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום ט"ו בתמוז התשס"ז ( 1ביולי
 ,)2007כדלקמן:

"תוססת

(תקנה (1א))

בשקלים חדשים

הפעולה או השירות

 .1בקשה למתן צו ירושה או צוקיום צוואה
 .2בקשהלתיקון או ביטול צו ירושה או צוקיום צוואה
 .3בקשהלמינוי מנהלעיזבון
 .4עשיית צוואהבפני רשםלעניני ירושה
 .5הפקרה או החזרה של צוואה
 ,6בקשהלתיקון טעות סופר בהחלטות רשםלעניני ירושה,
שהוגשה בתוך 30ימים מיום מתן ההחלטה
 .7עיוןבתיק הנמצאבארכיון הרשםלעניני ירושה
 .8יועתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשםלעניני ירושה,
לכל עמוד
 .9כל בקשה אחרת לפעולה או שירז'ת שאינם מנויים
בפרטים  1עד 8

ד' בתמוז התשס"ו ;20ביוני
(חמ

415.00
415.00
415,00

194.00

88.00

פטורה
24.00
4'27

"194.00

)2007

)3-2872

)
שלמה שחר
האפוטרופוס הכללי
הממונה הארצילעניני ירושה

ק"ת התשכח ,עמ'  ;1291התששו ,עמ' .334

קובץ התקנות
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