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צו התכנון והבנייה )פטור מתכנית והיתר להצבת תחנת משנה ניידת(
)תיקון(, התש"ף-2020 

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  266ה)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מצווה לאמור:   

בצו  התכנון והבנייה )פטור מתכנית והיתר להצבת תחנת משנה ניידת(, התשע"ו-   .1
22016 )להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 1, במקום ההגדרה "אתר" יבוא: 

השטח  בגבולות  בתוספת,  המפורט  ניידות,  משנה  לתחנות  זמני  מיקום   - "אתר" 
ולעניין    ,)2016 ביולי   13( התשע"ו  בתמוז  ז'  ביום  בידי  החתומים  שבתשריטים 
פרט )4( בתוספת - ביום י"ח בכסלו התשע"ז )18 בדצמבר 2016(, ולעניין פרטים 

)8( עד )10( בתוספת - ביום י"א בטבת התשע"ח )8 בינואר 2018(;".   

בתוספת לצו העיקרי, אחרי פרט )7( יבוא:     .2
המסומן  בתחום  הניידת  המשנה  תחנת  מיקום  אלעד,  לעיר  מזרח  מצפון  אתר   )8("

בתשריט ייקבע בהתייעצות עם קק"ל; 

אתר בצפון מזרח העיר נס ציונה, ממערב לדרך מס' 431, בצמוד לתחנת משנה   )9(
ניידת קיימת; 

המועצה  בתחומי  יעקב,  לזכרון  ממערב  המתוכנן  התעשייה  לאזור  בצמוד  אתר   )10(
האזורית חוף כרמל."

תחילתו של צו זה ביום י"ח בסיוון התשע"ח )1 ביוני 2018(.  .3
ב' באדר התש"ף )27 בפברואר 2020(

)חמ 3-5270(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  

שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )פטור מתכנית והיתר להצבת תחנת משנה ניידת( 
)תיקון מס' 2(, התש"ף-2020

ולאחר  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  266ה)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מצווה לאמור:

ניידת(,  משנה  תחנת  להצבת  והיתר  מתכנית  )פטור  והבנייה  התכנון  לצו   2 בסעיף   .1
לעניין  ואולם  שנים;  "שש  יבוא  שנים"  "שלוש  במקום   ,)3( בפסקה  התשע"ו-22016, 
משנה  בתחנת  ושימוש  הצבה  לתוספת,  ו–)6(   ,)5(  ,)3( בפרטים  המפורטים  האתרים 

ניידת תהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים". 

תחילתו של צו זה ביום כ"ט בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019(.  .2
י"ז בשבט התש"ף )12 בפברואר 2020(

)חמ 3-5270(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תיקון סעיף 2 

תחילה 

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

ק"ת התשע"ו, עמ' 2222; התשע"ז, עמ' 400; התש"ף, עמ' 716.  2

תיקון סעיף 1 

תיקון התוספת 

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

ק"ת התשע"ו, עמ' 2222; התשע"ז, עמ' 400.  2

תחילה
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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - אשדוד - קריית חלוצים(, התש"ף-2020

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהלת  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם אשדוד - קריית חלוצים המתואר בצו זה )להלן - המתחם(, מוכרז בזה מתחם   .1
מועדף לדיור.

גודלו של המתחם הוא כ–2,000 דונם, מיקומו בתחום מחוזות המרכז והדרום; המתחם   .2
מצוי בתחום השיפוט של הרשויות המקומיות אשדוד וחבל יבנה, צפונית לרובע ג' 
 41 לדרך  ודרומית  לכיש  לנחל  מערבית  קיים,  תעשייה  לאזור  מזרחית  אשדוד,  בעיר 
מופקדים  ממנה  שהעתקים  במפה  כמסומן  הם  גבולותיו  לאשדוד(;  צפונית  )כניסה 
לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים מועדפים לדיור במשרד האוצר, רחוב בית 
הדפוס 12, ירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוזות מרכז ודרום 

ובמשרדי הרשויות המקומיות האמורות.

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןגוש

19750 ,4447-45 ,43

198110

19965-63 ,58 ,5660 ,55 ,52 ,51 ,44 ,41 ,39 ,38 ,36 ,7

46425 31 ,23 ,22

46947-44 ,42 ,40 ,37 ,26  49

47037-32 ,30 ,2529

47139 ,37 ,35 ,31 ,29 ,11 38 ,36 ,34 ,32 ,9

47355 56 ,54 ,44 ,42 ,36 ,1

203324 ,23

203620  22 ,21  ,19-17 ,14 ,7

20371

20388

20421

206420 ,5-327 ,15 ,14 ,9

206939

20751

245116

245231

245395

48831519 ,17 ,16 ,14-12 ,7 ,1

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ז, עמ' 1164.  1
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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על מתחם מועדף   .4
לדיור - אשדוד- קריית חלוצים(, התשע"ח-22018 - בטל.

ח' באדר התש"ף )4 במרס 2020(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - ירושלים - הנורית(, התש"ף-2020

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהלת  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

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

מצוי  המתחם  ירושלים;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–110  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
בתחום השיפוט של הרשות המקומית ירושלים, מזרחית לרחוב קוסטה ריקה, מערבית 
לרחוב האביבית, דרומית לרחוב קוסטה ריקה וצפונית לרחוב חיים קוליץ; גבולותיו הם 
כמסומן במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים 
הוועדה  במשרדי  ירושלים,   ,12 הדפוס  בית  רחוב  האוצר,  במשרד  לדיור  מועדפים 

המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הרשות המקומית האמורה.

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןגוש

3042838 ,37 ,35 ,33 ,31 ,25 ,6 ,5 ,1

3043020

3043655 ,53 ,43

30437135 ,134 ,131103

30438116 ,1

30439 ,51  ,44-42  ,23-15  ,9-2
 ,83 ,67 ,65 ,64 ,59-55 ,53

115-109 ,105

98 ,84 ,62 ,45

3140217

ח' באדר התש"ף )4 במרס 2020(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

ביטול

ק"ת התשע"ח, עמ' 1968.  2

ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ז, עמ' 1164.  1

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם
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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - עתלית - גבעת קנדי(, התש"ף-2020

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהלת  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם עתלית - גבעת קנדי המתואר בצו זה )להלן - המתחם(, מוכרז בזה מתחם   .1
מועדף לדיור.

מצוי  המתחם  חיפה;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–51  הוא  המתחמים  של  גודלו   .2
על  הממוקמת  קנדי  גבעת  בשכונת  עתלית,  המקומית  הרשות  של  השיפוט  בתחום 
ומזרחית  צפונית  הזית,  לרחוב  מערבית  הסלע,  לרחוב  דרומית  בעיר,  הגבעות  רכס 
לרחוב החרוב; גבולותיו הם כמסומן במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור 
 ,12 הדפוס  בית  רחוב  האוצר,  במשרד  לדיור  מועדפים  למתחמים  הוועדה  במשרדי 
הרשות  ובמשרדי  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  ירושלים, 

המקומית האמורה.

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןגוש

10562199-195 ,190-179 ,167 ,162 ,161 ,156-142163

ח' באדר התש"ף )4 במרס 2020(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - בת ים - דליה(, התש"ף-2020

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהלת  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם בת ים - דליה המתואר בצו זה )להלן - המתחם(, מוכרז בזה כמתחם מועדף   .1
לדיור.

מצוי  המתחם  אביב;  תל  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–32  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
מזרחית  הנשיא,  רמת  שכונת  בדרום  ים,  בת  המקומית  הרשות  של  השיפוט  בתחום 
לרחוב אנה פרנק, דרומית לרחוב כ"ט בנובמבר, מערבית לרחוב דליה, וצפונית לרחוב 
הציבור  לעיון  מופקדים  ממנה  שהעתקים  במפה  כמסומן  הם  גבולותיו  מימון;  הרב 
 ,12 הדפוס  בית  רחוב  האוצר,  במשרד  לדיור  מועדפים  למתחמים  הוועדה  במשרדי 
ירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הרשות 

המקומית האמורה.

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ז, עמ' 1164.  1

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

מתחם מועדף לדיור

ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ז, עמ' 1164.  1
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המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןגוש

7128220194 ,128

717829-25 ,8-637 ,35-33 ,5

ח' באדר התש"ף )4 במרס 2020(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 4(, התש"ף-2020

האנרגיה,  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 62040 חלק 1 - מערכות אל–פסק )UPS(: דרישות כלליות ודרישות בטיחות   .1
למערכות אל–פסק, מיוני 22018, יבוא:

"ת"י 62040 חלק 1 - מערכות אל–פסק )UPS(: דרישות בטיחות, ממרס 2020."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.   .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

ה' באדר התש"ף )1 במרס 2020(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 8682.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

 

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמאי רכב(, התש"ף-2020

רכב(,  )שמאי  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  לצו  15)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התש"ם-11980 )להלן - הצו(, ובהתאם לסעיף 15)ב( לצו, אני מודיעה לאמור:

שפורסם  המדד  לעומת   2020 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  שיעור  עקב   .1
בחודש פברואר 2019, יהיה נוסח התוספת לצו, מיום ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020(, 

כמפורט להלן:

"תוספת
)סעיף 15(

בשקלים חדשים

278)1( אגרה בעד רישום בפנקס השמאים

971)2( אגרה חמש שנתית בעד תעודת שמאי

278)3( אגרה בעד רישום מתמחה בפנקס

החלפת תקן 
רשמי 

הפקדה 

תחילה 

התאמת שיעור 
אגרות

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

ק"ת התש"ם, עמ' 2182; התשמ"ג, עמ' 1783; התשס"ג, עמ' 76; התשע"ט, עמ' 3048.  1

10/03/2009:43
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בשקלים חדשים

)4( אישור על תוצאות בחינה עיונית, בעל פה או בכתב,
        או בחינה מעשית

138

מחצית האגרה )5( כפל מסמך
ששולמה בעד 

המסמך המקורי"

ט' באדר התש"ף )5 במרס 2020(
)חמ 3-1871-ת2(  

ל י י א - ר נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית    

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(, 
התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)ג( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה 
והסחר בהם(, התשמ"ג-11983 )להלן - הצו(, ובהתאם לסעיף 9)ב( לצו, אני מודיעה לאמור:

שפורסם  המדד  לעומת   2020 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  שיעור  עקב    .1
התש"ף בניסן  ז'  מיום  לצו,  הראשונה  התוספת  נוסח  יהיה   ,2019 פברואר   בחודש 

)1 באפריל 2020(, כמפורט להלן:

"תוספת ראשונה
)סעיף 9(

  בעד רישיון לייצר מוצרי תעבורה ולמפעל לייצור גרורים )רכב שאינו מנועי(, רישיון 
לסחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 371 שקלים חדשים."

ט' באדר התשע"ף )5 במרס 2020(
)חמ 3-202-ת2(  

ל י י א - ר נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית    

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(, 
התש"ף-2020

  בתוקף  סמכותי לפי סעיף 25)ג( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים 
לכלי רכב(, התש"ל-11970 )להלן - הצו(, ובהתאם לסעיף 25)ב( לצו, אני מודיעה לאמור:

שפורסם  המדד  לעומת   2020 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  שיעור  עקב   .1
ז' בניסן התש"ף )1 באפריל  בחודש פברואר 2019, יהיה נוסח סעיף 25)א( לצו, מיום 

2020(, כמפורט להלן:

התאמת שיעור 
אגרות

התאמת שיעור 
אגרות

ק"ת התשמ"ג, עמ' 1090; התשס"ג, עמ' 78; התשע"ט, עמ' 3048.  1

ק"ת התש"ל, עמ' 2186; התשס"ג, עמ' 77; התשע"ט, עמ' 3075.  1

10/03/2009:43
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")א( בעד מתן רישיון או אישור תשולם אגרה בשיעור כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

322)1( )א( רישיון למפעל העוסק במקצוע אחד

187)ב( לכל מקצוע נוסף

בכתב,  או  פה  בעל  עיונית,  בחינה  תוצאות  על  )2( אישור 
או בחינה מעשית

236

46)3( כפל מסמך המפורט בסימן )2(

מחצית האגרה )4( כפל מסמך אחר
ששולמה בעד 

המסמך המקורי"

ט' באדר התש"ף )5 במרס 2020(
)חמ 3-291-ת4(  

ל י י א - ר נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית    

     משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  
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