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

ק"ת התשע"ו, עמ' 259   2

צו התכנון והבנייה )תיקון מס' 101( )דחיית יום התחילה המאוחר של החוק(, 
התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 81)ז( לחוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 101(, התשע"ד-12014 
)להלן - החוק המתקן(,  אני מצווה לאמור:

להיתרים   בקשות  לגבי  להלן,  המפורטות  ההוראות  של  המאוחר  התחילה  יום  )א(    1
שעניינן הקמת בניין מגורים חדש, יידחה ליום ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(, ולגבי 
בקשות להיתרים שאין עניינן הקמת בניין מגורים חדש, ידחה ליום י"ד בטבת התשע"ח 

)1 בינואר 2018(: 

סעיף 145)ב3( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965 )להלן - החוק העיקרי(   )1(
כנוסחו בסעיף 51)3( לחוק המתקן;

סעיף 157ב לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 58 לחוק המתקן;   )2(

סעיף 158יח)ב( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 60 לחוק המתקן;   )3(

סעיף 158כג)א( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 60 לחוק המתקן;    )4(

סעיף 261)ה()3א( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 69)3( לחוק המתקן     )5(

בסעיף זה -  )ב( 

שש  בו  שיש  בלבד,  למגורים  חדש  בניין  הקמת   - חדש"  מגורים  בניין  "הקמת 
יחידות דיור לפחות שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף, ואינו 
בניין רב–קומות כהגדרתו בתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר תנאיו 

ואגרות(, התש"ל-31970;

"יחידת דיור" - כהגדרתה בסעיף 158ו2)א( לחוק העיקרי 

התחילה  יום  לפני  שהוגשה  היתר  למתן  בקשה  המתקן,  לחוק  83)ג(  בסעיף  כאמור    2
המאוחר כאמור בסעיף 1)א( לצו זה, ימשיכו לדון בה על פי הוראות החוק העיקרי כפי 

שחלו על הבקשה במועד הגשתה  

כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 2016(
)חמ 3-5137(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  __________

ס"ח התשע"ד, עמ' 474; התשע"ה, עמ' 214; ק"ת התשע"ו, עמ' 351   1
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   2
ק"ת התש"ל, עמ' 1841   2

צו התכנון והבנייה )זבולון( )תיקון(, התשע"ז-2016

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

מרחב תכנון המקומי זבולון )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבלותיו  ישונה,  התשע"ו-22015,  תיקון(,   - )זבולון 
הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום כ"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016( 

דחיית יום התחילה 
המאוחר

הוראת מעבר

תיקון מרחב תכנון 
מקומי
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עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה זבולון וכל מעוניין 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"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות הנמלים )בטיחות השיט( )תיקון מס' 2(, התשע"ז-2016

חדש[,  ]נוסח  הנמלים  לפקודת  ו–)4(  ו–)יח(  60)1()י(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"א-11971 )להלן - הפקודה(, ולפי הצעת רשות הספנות והנמלים מכוח סעיף 32)א( 

לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-22004, אני מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשמ"ג-31982  השיט(,  )בטיחות  הנמלים  לתקנות   1 בתקנה    1
העיקריות(, אחרי ההגדרה "קודקס של אימ"ו" יבוא:

לאנייה  מאנייה  בישראל  אינו  מקורם  או  שיעדם  מטענים  העברת   - ""שטעון" 
בנמל לרבות מטענים שנפרקו מאנייה באחד מנמלי חיפה, אשדוד או אילת 
והועברו ישירות לנמל אחר מנמלי חיפה, אשדוד או אילת לצורך הטענתם 

על אנייה והעברתם באמצעותה;" 

בתקנה 20א)א( לתקנות העיקריות -    2
במקום "מאזני גשר" יבוא "מאזניים";  )1(

בסופה יבוא "למעט מכולה שהובאה לנמל בשטעון"   )2(

ד' באלול התשע"ו )7 בספטמבר 2016(
)חמ 3-610-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  __________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443   1
ס"ח התשס"ד, עמ' 456   2
ק"ת התשמ"ג, עמ' 387   2

כללי מדידת מים )מדי מים( )הוראת שעה(, התשע"ז - 2016

מועצת  קובעת  התשט"ו-11955,  מים,  מדידת  לחוק   )1(13 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 20א

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 82; התשס"ו, עמ' 350   1
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בסעיף 44 לכללי מדידת מים )מדי מים(, התשמ"ח-21988 )להלן - הכללים העיקריים(    1
יראו כאילו בסעיף קטן )א()1(, בסופו נאמר - 

בתקופה שמיום כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 2016( עד יום ט"ז בניסן התשע"ד   )1(
)1 באפריל 2018(:

)מיינקה(,  סנסוס  תוצרת   ,WPD מדגם  מהירותי-וולטמן,  מים  מד  ")א( ואולם 
לשלוש  אחת  וכיול  לבדיקה  יימסר  מילמטרים   150 עד  מילימטרים   40 בגדלים 

שנים לפחות";

עד יום ט"ז בניסן התשע"ח )1 באפריל 2018(:  )2(

")ב( מד מים מהירותי-וולטמן, מדגם MEISTREAM, תוצרת סנסוס )מיינקה(, 
יימסר לבדיקה ולכיול אחת לארבע שנים לפחות "

י"א בתשרי התשע"ז )13 באוקטובר 2016(
)חמ 3-195-ת1(

י ז א ר ג ה  ש מ  
יושב ראש מועצת הרשות  

הממשלתית למים ולביוב )בפועל(  __________
ס"ח התשט"ו, עמ' 82; התשס"ו, עמ' 350   1

ק"ת התשמ"ח, עמ' 1110; התשע"ה, עמ' 550    2

הוראת שעה




