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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - נתיבות - מתחם צפון מערבי(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3)א( ו–4)ב()2( לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים 
ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהל  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת  לדיור 

השרים שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם נתיבות - מתחם צפון מערבי המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה   .1
מתחם מועדף לדיור.

מצוי  המתחם  הדרום;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–4000  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
מזרחית  בוהו,  נחל  לפארק  צפונית  נתיבות,  המקומית  הרשות  של  השיפוט  בתחום 
למסילת הרכבת, מערבית לנתיבות ודרומית למאגר המים של נתיבות; גבולותיו הם 
כמסומן במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים 
הוועדה  במשרדי  ירושלים,   ,22 נשרים  כנפי  רח'  האוצר,  במשרד  לדיור  מועדפים 

המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הרשות המקומית האמורה. 

שיעור יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך במתחם יעמוד על 10%, מחציתן להשכרה   .3
במחיר מופחת.

המתחם המפורט בסעיף 1 כולל את הגושים והחלקות האלה:  .4

חלק/כל הגוש גוש
מספרי חלקות 

מספרי חלקות בחלקן בשלמותן 

20-16חלק997

9, 21, 25, 30, 34, 62חלק100278

1196

1207

121

122

131

399481428

3994925

3995097131

132135

139

398741

2

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

שיעור יחידות 
הדיור להשכרה 

לטווח ארוך

פירוט גושים 
וחלקות במתחם
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חלק/כל הגוש גוש
מספרי חלקות 

מספרי חלקות בחלקן בשלמותן 

10027835

51

56

57

62

100276/17

8

9999חלק100279

7680חלק39828

1חלק39874

2חלק39947

5, 8חלק39948

2, 5חלק39949

4, 20, 21, 25, 35, 39, 46, 56, 4462, 48, 54חלק100278

כ"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני דיור  

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - אור יהודה - שכונת פארק איילון(, התשע"ז-2017

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 אור יהודה - שכונת פארק איילון המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז   .1
בזה מתחם מועדף לדיור.

גודלו של המתחם הוא כ–1,900 דונם, ומיקומו בתחום מחוז תל אביב; המתחם מצוי   .2
בתחום השיפוט של הרשות המקומית אור יהודה, צפונית לנחל איילון, מזרחית לדרך 
מס' 4, מערבית ודרומית למרקם עירוני קיים של אור יהודה ולדרך מס' 461; גבולותיו 
הוועדה  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדים  ממנה  שהעתקים  במפה  כמסומן  הם 

מתחם מועדף לדיור

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו
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במשרדי  ירושלים,   ,22 נשרים  כנפי  רח'  האוצר,  במשרד  לדיור  מועדפים  למתחמים 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הרשות המקומית האמורה. 

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

מספרי חלקות בחלקןמספרי חלקות בשלמותןחלק/כל הגושגוש

43, 47-45, 51, 57-53, 60, 58, 59חלק6170
93 ,84 ,83

33, 34חלק6218

8, 56, 59, 92, 94, 96, 98, חלק6219
 ,109 ,106 ,104 ,102 ,100
 ,118 ,116 ,114 ,112 ,110
 ,174 ,172 ,169 ,136 ,124
 ,183 ,182 ,180 ,178 ,176

191 ,189 ,187 ,185

198 ,196 ,193 ,61

3, 19-8חלק6220

8-2, 19-10, 21, 28-23, חלק6221
61 ,58 ,57 ,46 ,35

11, 18, 35, 36, 48-45, חלק6222
 ,106 ,104 ,82-55 ,52-50
 ,116 ,114 ,112 ,110 ,108

120

 ,32 ,29 ,28 ,25 ,24 ,21 ,20
 ,54 ,53 ,49 ,44-40 ,37 ,33

 ,102 ,101 ,94 ,89-87 ,83
122 ,118

23, 31-28, 221, 225, 228, חלק6223
232 ,229

230 ,227 ,223 ,219 ,185

27-13, 32-29, 34, 36, חלק6225
63 ,60 ,37

73 ,68 ,38

48, 47-165, 49, 63-56חלק6230

7-1, 10, 119חלק6482

38, 87, 89, 105, 107, 109, חלק6483
 ,124 ,121 ,119 ,117 ,115

127

168 ,156 ,103 ,101 ,99 ,97

33חלק6820

170, 200חלק7210

92-2חלק7263

כ"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני דיור  

פירוט גושים 
וחלקות במתחם
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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - מעלות-צוריאל(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3)א( ו–4)ב()2( לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים 
ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהל  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת  לדיור 

השרים שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

מתחם  בזה  מוכרז  המתחם(   - )להלן  זה  בצו  המתואר  צוריאל   - מעלות  המתחם    .1
מועדף לדיור.

גודלו של המתחם הוא כ–865 דונם, מיקומו בתחום מחוז הצפון; המתחם מצוי בתחום   .2
לאגם  מזרחית   ,89 לכביש  צפונית  תרשיחא,  מעלות  המקומית  הרשות  של  השיפוט 
הציבור  לעיון  מופקדים  ממנה  שהעתקים  במפה  כמסומן  הם  גבולותיו  מונפורט; 
 ,22 נשרים  כנפי  רח'  האוצר,   במשרד  לדיור  מועדפים  למתחמים  הוועדה  במשרדי 
הרשות  ובמשרדי  צפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  ירושלים, 

המקומית האמורה. 

שיעור יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך במתחם יעמוד על 15%, כולם להשכרה   .3
במחיר מופחת.

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .4

מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן חלק/כל הגוש גוש

14, 15, 16, 17, 18, 19חלק 19891

13, 14, 15, 18, 19חלק 19892

3-1, 6, 7, 9, 13-11, 18, 8, 10, 17-14, 21, 33-29חלק 19905
34 ,25 ,24 ,23 ,22

כ"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני דיור  

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - אשדוד - פארק לכיש(, התשע"ז-2017

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהל  ובהמלצת  התשע"ד-2014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם אשדוד - פארק לכיש המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה מתחם   .1
מועדף לדיור.

גודלו של המתחם הוא כ–600 דונם, מיקומו בתחום מחוז הדרום; המתחם מצוי בתחום   .2
השיפוט של הרשות המקומית אשדוד, צפונית לרובע א', מזרחית לנחל לכיש, מערבית 

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

שיעור יחידות 
הדיור להשכרה 

לטווח ארוך

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותינו
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לאזור התעשייה ודרומית לנמל אשדוד; גבולותיו הם כמסומן במפה שהעתקים ממנה 
מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים מועדפים לדיור במשרד האוצר, 
רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום 

ובמשרדי הרשות המקומית האמורה. 

המתחם המפורט בסעיף 1 כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן חלק/כל הגוש גוש

57, 54, 52, 50-47חלק466

16-13חלק467

23, 120חלק2062

127163חלק2077

כ"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני דיור  

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )הקצאה לקופות חולים( )תיקון(, 
התשע"ז-2017

ממלכתי,  בריאות  ביטוח  לחוק  ו–60  ו–)א1(  17)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הרווחה  העבודה  שר  באישור  האוצר,  שר  בהסכמת  החוק(,   - )להלן  התשנ"ד-11994 
והשירותים החברתיים לפי סעיף 17)א( לחוק, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות 

של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנה 1 לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי )הקצאה לקופות החולים(, התשנ"ה-21995     .1
)להלן - התקנות העיקריות(, במקום הטבלה יבוא:   

טור א'
גיל המבוטח

טור ב'
ניקוד

תושב פריפריהלא תושב פריפריה

נקבה                  זכרנקבה                   זכר

1.44               1.401.90                1.85עד 1

0.80               0.750.99                0.94עולה על 1 עד 5

0.43               0.390.46                0.42עולה על 5 עד 15

0.48               0.440.41                0.37עולה על 15 עד 25

0.78               0.740.48                0.43עולה על 25 עד 35

0.83               0.790.63                0.58עולה על 35 עד 45

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשע"ו, עמ' 1176.  1

2  ק"ת התשנ"ה, עמ' 493; התשע"א, עמ' 408.

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

תיקון תקנה 1



641 קובץ התקנות 7771, ד' בשבט התשע"ז, 31.1.2017 

טור א'
גיל המבוטח

טור ב'
ניקוד

תושב פריפריהלא תושב פריפריה

1.18               1.141.03                0.99עולה על 45 עד 55

1.73               1.691.83                1.78עולה על 55 עד 65

2.64               2.603.14                3.10עולה על 65 עד 75

3.40               3.354.12                4.07עולה על 75 עד 85

3.52               4.21"3.47                4.17עולה על 85

אחרי תקנה 1 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"הקצאה לגבי תחום 
שירותי אשפוז 

פסיכיאטרי

1א. )א( לעניין תקנה זו - 

חולים  בבית  יום  אשפוז  או  אשפוז   - פסיכיאטרי"  "אשפוז 
פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי;

"היקף כספי מוגדר א'" - 1,292 מיליון שקלים חדשים במחירי 
 2017 בשנת  והחל   ,2016 לשנת  הבריאות  יוקר  מדד 
ואילך - גם בתוספת עדכון עלות הסל בשל השינויים 
הדמוגרפיים שחלו באוכלוסייה, אם קבעו שר הבריאות 

ושר האוצר עדכון כאמור לפי סעיף 9)ב()3( לחוק; 

 4 בתקנה  המנויים  מהמועדים  אחד   - הבחירה"  "מועד 
תקבולים(,  )חלוקת  ממלכתי  בריאות  ביטוח  לתקנות 

התשנ"ה-31995, לפי החלטת המוסד לביטוח לאומי;

"הסכום לחלוקה" - כהגדרתו בסעיף 18)א( לחוק;

"רגרסיה לינארית"- שיטת אמידה סטטיסטית  לכימות הקשר 
בין ערכי משתנה תלויים לערכי משתנה בלתי תלויים;

של  לחלקם  בהתאם  המחושב  שיעור   - הבסיס"  "שיעור 
מבוטחי כל אחת מקופות החולים במספר ימי האשפוז 
למחירם  בהתאמה   ,2014 עד   2006 בשנים  הפסכיאטרי, 
המגמה  קו  שיעור  בתוספת  הבריאות,  משרד  במחירון 
לשנים 2015 עד 2017, ושהוא, בנוגע לכל קופת חולים 

כמפורט להלן לצדה:

)1(  קופת חולים שירותי בריאות כללית - 62.8310%;

)2(  קופת חולים מכבי שירותי בריאות - 19.2707%;   

)3(  קופת חולים לאומית - 8.2830%;

קופת חולים מאוחדת - 9.6153%;   )4(

"שיעור קו המגמה" - שיעור המתקבל מקו המגמה שחושב 
נתונים  סדרת  בסיס  על  לינארית,  רגרסיה  באמצעות 
בסך  חולים  קופת  כל  מבוטחי  של  לחלקם  המתייחסת 
 ,2014 עד   2006 בשנים  הפסיכיאטרי,  האשפוז  ימי  כלל 

ושהוא, בנוגע לכל קופת חולים כמפורט להלן לצדה: 

 הוספת תקנות
1א ו–1ב
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 - כללית  בריאות  שירותי  חולים  )1( קופת 
1.0055- נקודות אחוז;

)2( קופת חולים מכבי שירותי בריאות - 0.4997+ 
נקודות אחוז;

)3( קופת חולים לאומית - 0.1901+ נקודות אחוז;

)4( קופת חולים מאוחדת - 0.3157+ נקודות אחוז;

)ב( על אף האמור בתקנה 1, לעניין היקף כספי מוגדר א'  מן 
פסיכיאטרי,  אשפוז  שירותי  תחום  לגבי  לחלוקה,  הסכום 
בחודשו  חודש  מדי  החולים,  לקופות  ההקצאה  תיעשה 
מקופות  אחת  כל  של  היחסי  חלקה  לפי  הבחירה,  במועד 

החולים, לעומת השאר, בתחום האמור כמפורט להלן: 

)1( בשנת 2017 - לפי שיעור הבסיס;

)2( בכל שנה משנת 2018 ואילך - לפי שיעור הבסיס 
בתוספת שיעור קו המגמה לעומת השנה שקדמה לה.

הקצאה לגבי תחום 
נפגעי עבודה

1ב. )א( לעניין תקנה זו -

החלק   - עבודה"  לנפגעי  השירותים  רכש  "הוצאות 
ששילם  בתמורה  חולים  קופת  כל  של  היחסי 
המוסד לביטוח לאומי לקופות החולים בעד מתן 

השירותים בידי הקופות לנפגעי עבודה; 

חדשים  שקלים  מיליון   579  - ב'"  מוגדר  כספי  "היקף 
והחל   ,2016 לשנת  הבריאות  יוקר  מדד  במחירי 
בשנת 2017 ואילך - גם בתוספת עדכון עלות הסל  
באוכלוסייה,  שחלו  הדמוגרפיים  השינויים  בשל 
אם קבעו שר הבריאות ושר האוצר עדכון כאמור 

לפי סעיף 9)ב()3( לחוק;

בתקנה  המנויים  מהמועדים  אחד   - הבחירה"  "מועד 
)חלוקת  ממלכתי  בריאות  ביטוח  לתקנות   4
המוסד  החלטת  לפי  התשנ"ה-1995,  תקבולים(, 

לביטוח לאומי; 

"הסכום לחלוקה" - כהגדרתו בסעיף 18)א( לחוק.

)ב( על אף האמור בתקנה 1, לעניין היקף כספי מוגדר ב' מן 
הסכום לחלוקה, תיעשה ההקצאה לקופות החולים לגבי תחום 
נפגעי עבודה, מדי חודש בחודשו במועד הבחירה לפי חלקה 
בתחום  השאר,  לעומת  החולים,  מקופות  אחת  כל  של  היחסי 
האמור כמפורט להלן: החלק היחסי של כל קופה יחושב על פי 
ממוצע חלקה בהוצאות רכש השירותים לנפגעי עבודה בכל 

אחת מהשנים 2010 עד 2015, והוא יהיה כלהלן:

)1( לגבי קופת חולים שירותי בריאות כללית -  57.142%;

)2( לגבי קופת חולים מכבי שירותי בריאות - 23.169%;

)3( לגבי קופת חולים לאומית - 9.744%; 

)4( לגבי קופת חולים מאוחדת - 9.945%.
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תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בשבט התשע"ז )1 בפברואר 2017(.   .3
1א ובתקנות  אלה,  בתקנות  כתיקונה  העיקריות,  לתקנות   1 בתקנה  האמור  אף  על   .4 

 2017 פברואר  מהחודשים  אחד  בכל  אלה,  בתקנות  כנוסחן  העיקריות,  לתקנות  ו–1ב 
עד דצמבר 2017, במועד הבחירה, ייווסף לחלקה של כל אחת מקופות החולים בסכום 

לחלוקה, הסכום המפורט לצדה: 

)1( קופת חולים שירותי בריאות כללית - 14,081,420+ שקלים חדשים;

)2( קופת חולים מכבי שירותי בריאות - 10,329,419- שקלים חדשים;

)3( קופת חולים לאומית - 959,952+ שקלים חדשים; 

)4( קופת חולים מאוחדת - 4,711,953- שקלים חדשים.  

כ"ח בטבת התשע"ז )26 בינואר 2017(
)חמ 3-2551-ת2(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

צו הדואר )דחיית היום הקובע(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 57)ג( לחוק הדואר )תיקון מס' 11(, התשע"ב-12012 )להלן - 
החוק(, ולאחר שנוכחתי כי לא התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 57)ב( לחוק, אני מצווה 

לאמור:

בסעיף 56)1( לחוק, במקום "54 חודשים" יבוא "60 חודשים".     .1
כ"ז בטבת התשע"ז )25 בינואר 2017(

)חמ 3-4680(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר התקשורת  

צו התכנון והבנייה )גבעות אלונים( )תיקון(, התשע"ז-2017

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

מרחב התכנון המקומי גבעות אלונים )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון   .1
והבנייה )גבעות אלונים-תיקון(, התשע"ו-22016, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו 
התשע"ז בטבת  י"ח  ביום  בידי  והחתום   1:5,000 מידה  בקנה  הערוך  בתשריט   כחול 

)16 בינואר 2017(.

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  צפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  אלונים  גבעות  ולבנייה 

האמורים פתוחים לקהל.

תחילה

הוראת שעה

תיקון סעיף 56 לחוק

832 עמ'  התשע"ה,   ;1570 ועמ'   585 עמ'  התשע"ד,   ;1564 עמ'  התשע"ג,  ק"ת   ;566 עמ'  התשע"ב,  ס"ח   1 

ועמ' 1384; התשע"ו, עמ' 683 ועמ' 1704.  

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

2  ק"ת התשע"ו, עמ' 1616.

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים
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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.

י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )יזרעאלים( )תיקון(, התשע"ז-2017

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

מרחב התכנון המקומי יזרעאלים )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה   .1
בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשע"ו-22016,  )יזרעאלים-תיקון(, 

הערוך בקנה מידה 1:5,000 והחתום בידי ביום י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017(.

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  צפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה יזרעאלים 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.

י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )עכו( )תיקון(, התשע"ז-2017

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

מרחב התכנון המקומי עכו )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה   .1
)עכו(, התשע"ו-22016, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא לגבולות השיפוט 

תחילה

הוראות מעבר

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

2  ק"ת התשע"ו, עמ' 1618.

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

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

2  ק"ת התשע"ו, עמ' 1607.

 תיקון מרחב
תכנון מקומי
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של עיריית עכו, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו ביד שר הפנים ביום ל' בניסן 
התשע"ו )8 במאי 2016(3.

במשרדי   בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים   1 בסעיף  האמורה  המפה  של  עותקים   .2
מחוז הצפון של משרד הפנים, ברשות המקומית עכו, ובמינהל התכנון במשרד האוצר, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל; 

כמו כן ניתן לעיין במפה באתר האינטרנט של מינהל התכנון4.

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.

י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הודעת מס ערך מוסף )הגדלת סכומי קנסות(, התשע"ז-2017

בתוקף הוראת תקנה 3 לתקנות מס ערך מוסף )הגדלת סכומי קנסות(, התשמ"ד-11984, 
אני מודיע לאמור:

נוסח תקנה 1 לתקנות האמורות הוא מיום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016(, כדלקמן:  .1

1. הסכומים בסעיפי החוק המפורטים להלן יהיו כנקוב לצדם:"הגדלת סכומים

)1( בסעיף 94 - 217 שקלים חדשים;

)2( בסעיף 95 - 320 שקלים חדשים."

ח' בתמוז התשע"ו )14 ביולי 2016(
)חמ 3-1407(

ן ו ל ח כ ה  ש מ   
          שר האוצר

הודעת מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים )היטל למניעת זיהום הים( 
)עדכון סכומים(, התשע"ז-2017

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 10)ג( לתקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים )היטל 
למניעת זיהום הים(, התשע"א-12011, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2016 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר   .1
2015, התעדכנו הסכומים הנקובים בתקנה 6 וכן סכומי יחידת התשלום כאמור בתוספת, 
ולפיכך נוסח תקנה 6 והתוספת הם מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, כמפורט להלן:

שינוי סכומים עקב 
הצמדה למדד

עדכון סכומים

הפקדת עותקים

ק"ת התשע"ז, עמ' 107.  3

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20   4

.%D7%A2%D7%9B%D7%95

תחילה

הוראות מעבר

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1409.  1

ק"ת התשע"א, עמ' 1356; התשע"ו, עמ' 765.  1
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

"חישוב ההיטל 
בהיתר חירום

6.  על אף האמור בתקנה 4, סכום ההיטל בעד שפכים שהוזרמו 
של  מהמכפלה  המתקבל  כסכום  יחושב  חירום  היתר  לפי 
מקדם ההזרמה בסכום הנקוב לצד משך זמן ההזרמה שעליו 

דיווח בעל היתר החירום, כמפורט להלן:

שקלים   10,233  - פחות  או  שעות   24 שנמשכה  )1( הזרמה 
חדשים;

)2( הזרמה שנמשכה מעל 24 שעות ולא יותר מ–72 שעות - 
25,583 שקלים חדשים;

)3( הזרמה שנמשכה מעל 72 שעות ולא יותר מ–96 שעות 
- 76,750 שקלים חדשים ולכל יממה נוספת או חלק ממנה - 

10,233 שקלים חדשים נוספים.";

"תוספת
)תקנה 2(

טור א'
סוג חומר מזהם 

טור ב'
 יחידת תשלום

)בשקלים חדשים לקילוגרם(

לא  אם   ;)BOD5  - ביולוגית  חמצן  )צריכת  )1( צח"ב 
)TOC( נקבעה אמת מידה לצח"ב - פחמן כללי

0.09

)TSS( מוצקים מרחפים ב–105 מעלות צלסיוס )0.18)2

P–0.92)3( זרחן כללי כ

ניטריט  קילדהל,  חנקן  של  )סכום   N–כ כללי  )4( חנקן 
וניטראט( 

0.09

FTIR 0.92)5( שמנים ושומנים בשיטת

18.42)6( אבץ

74.70)7( כרום

74.70)8( ניקל

149.41)9( נחושת

149.41)10( עופרת

1,489.97)11( קדמיום

4,469.92)12( כספית

86.98)13( פנול

)BTX( בנזן, טולואן, קסילן )86.98)14

1,489.97)15( חומרי הדברה )שאינם קוטלי עשבים(

325.42")16(  קוטלי עשבים

י"ג בטבת התשע"ז )11 בינואר 2017(
ר יג צ נ ד ל  א ר ש י )חמ 3-4614( 

      המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה




