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  צו לעידוד השקעות הון )קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין
מפעלי תיירות(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ד)ד( לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-11959 )להלן - 
החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמור:

בצו זה -  .1
"אטרקציה" - כהגדרתה בסעיף 40א לחוק;

"מיתקן תיירותי ללינה" - כהגדרתו בסעיף 18א)א( לחוק.

אזור פיתוח א' של מיתקן תיירותי ללינה יהיה כל הארץ, למעט שטח השיפוט העירוני    .2
של עיריות הרצליה ותל־אביב-יפו.

אזורי פיתוח א' של אטרקציה יהיו במפה ובאזורים המפורטים בתוספת.  .3

תחילתו של צו זה ביום פרסומו ותוקפו עד יום י"ט בטבת התשפ"ד )31 בדצמבר 2023(.   .4

תוספת 
)סעיף 3(

אזורי פיתוח א' של אטרקציה

בתוספת זאת, "המפה" -  מפת אזור פיתוח א' של אטרקציה.

הגדרות 

אזור פיתוח א' של 
מיתקן תיירותי 

ללינה

 אזורי פיתוח א'
של אטרקציה

תחילה ותוקף 

ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשע"א, עמ' 165.  1

 2 

 

 תוספת ה 

 (3)סעיף 

 אטרקציה לש פיתוח א'אזורי 

 אטרקציה. לא' שמפת אזור פיתוח   –"המפה"  את,בתוספת ז 

 

 

: קילומטר מזרחית מחוף הים מאזור עמק זבולון עד ראש הנקרה, מחוז הצפון .1 

גבול הצפון, רמת הגולן, סובב כנרת, דרומה עד קיבוץ טירת צבי, לאורך הקו 

, עפולה )כולל עפולה( לאורך שרידי רכבת 65הירוק עד צומת מגידו, כביש 

)והשטחים ממערב  70, צומת יגור כביש 75, כביש 722כביש העמק, עד מפגש 

 .לכביש כמתוחם במפה(, צומת אבלים, עמק זבולון כמתוחם במפה

, צומת 70: חיפה קילומטר מזרחית מחוף הים לאורך כביש אזור חיפה  

העמקים, צומת יקנעם, צומת אליקים, זכרון יעקב )היישוב(, קילומטר 

 חפה כמתוחם במפה.מזרחית מחוף הים צפונה ל
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גבול  הנקרה,  ראש  עד  זבולון  עמק  מאזור  הים  מחוף  מזרחית  קילומטר  מחוז הצפון:   .1
הצפון, רמת הגולן, סובב כינרת, דרומה עד קיבוץ טירת צבי, לאורך הקו הירוק עד 
צומת מגידו, כביש 65, עפולה )כולל עפולה( לאורך שרידי רכבת העמק, עד מפגש 
כביש 722, כביש 75, צומת יגור כביש 70 )והשטחים ממערב לכביש כמתוחם במפה(, 

צומת אבליים, עמק זבולון, כמתוחם במפה.

אזור חיפה: חיפה, קילומטר מזרחית מחוף הים לאורך כביש 70, צומת העמקים, צומת   
צפונה  הים  מחוף  מזרחית  קילומטר  )היישוב(,  יעקב  זכרון  אליקים,  צומת  יוקנעם, 

לחיפה, כמתוחם במפה.

ממערב  יהודה  שפלת  אזור  ירושלים,  פרוזדור  ירושלים,  והמרכז:  ירושלים  מחוזות   .2
לכביש מס' 1 עד אזור כפר דניאל )נ"צ 193220, 647768(, רמלה, פתחיה, חולדה, יסודות, 
בית חלקיה, חפץ חיים, בני ראם, גפן, לוזית, מזרחית לבית ניר )לא כולל(, דרומה לאזור 

נחושה ולאורך הקו הירוק לירושלים, כמתוחם במפה.

מחוז הדרום: כל אזור הדרום, למעט אלה:  .3

מדרום לקיבוץ עין גדי מנ"צ 236849, 594679 ודרומה לאורך כביש 90 עד אזור נאות   
הכיכר, כמתוחם במפה.

כ"א בטבת התשפ"א )5 בינואר 2021(
)חמ 3-200-ת2(

ן ה כ ה ש  ק ר פ ית  ר ו א
שרת התיירות

ץ " כ ל  א ר ש י
שר האוצר

צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה מס' 2(, 
התשפ"א-2021

והבנייה,  התכנון  לחוק  השלישית  בתוספת  19)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ה-11965, ובהסכמת עיריית קריית אונו, אנו מצווים לאמור:

בתקופת תוקפו של צו זה לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת   .1
מגורים על מקרקעין שהיה קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה, או על הרחבה 
של דירת מגורים לפי תכנית 508-0238428, בתחום המתחמים המתואר בתוספת לצו 

זה )להלן - המתחמים(.

צו זה תקף במהלך תקופת ההכרזה2 על המתחמים כמפורט להלן:  .2
לעניין פרט 1 בתוספת, עד יום י' בסיוון התשפ"ב )9 ביוני 2022(, זולת אם בוטלה   )1(

ההכרזה האמורה קודם לכן;

לעניין פרט 2 בתוספת, עד יום ז' בחשוון התשפ"ד )22 באוקטובר 2023(, זולת אם   )2(
בוטלה ההכרזה האמורה קודם לכן. 

פטור מהיטל 
השבחה

תוקף

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
ק"ת התשע"ו, עמ' 2250; התשע"ח, עמ' 122.  2
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תוספת
)סעיפים 1 ו–2(

1. מתחם בר יהודה בקריית אונו, גוש 6496, חלקות 102-96.

2. מתחם בר יהודה בקריית אונו, גוש 6496, חלקה 95.

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-3634(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

ן מ צ י ל ב  ק ע י
שר הבינוי והשיכון

כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק 
שירות חיוני( )תיקון מס' 12(, התשפ"א-2021

התשנ"ו-11996,  החשמל,  משק  לחוק  ו–33   )2(30 17)ד(,  סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
קובעת רשות החשמל את הכללים האלה:

בכללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות   .1
חיוני(, התשע"ח-22018 )להלן - הכללים העיקריים(, בספר אמות המידה, אחרי אמת 

מידה 7ג יבוא: 

"7ד. החרגות מאמות המידה לצורך ביצוע ניסוי במשק החשמל

סטטוסהחלטהישיבהעדכוןתחולהאמת מידהסימןפרק

א': א': כללי 
פרשנות 

והוראות 
כלליות

7ד. החרגות 
מאמות 
המידה 
לצורך 

ביצוע ניסוי 
במשק 

החשמל

מאושר22.11.205912

הגדרות )א( 

באמת מידה זו - 

"ניסוי" - שימוש בטכנולוגיה חדשה או שימוש חדש בטכנולוגיה קיימת, אשר 
צפויים לשפר או לייעל את תפקוד משק החשמל;

"מבקש" - אדם שאינו ספק שירות חיוני, אשר קיבל אישור מאת המדען הראשי 
במשרד האנרגיה, שהפעילות המוצעת לביצוע על ידו היא ניסוי;

"סש"ח רלוונטי" - ספק שירות חיוני אשר הניסוי משפיע על מקטע משק החשמל 
הניסוי  אשר  אחד  חיוני  שירות  מספק  יותר  קיים  אם  באחריותו;  שנמצא 
עשוי להשפיע על מקטע משק החשמל שנמצא באחריותו - ספק השירות 
החיוני שהרשות קבעה שהמקטע שנמצא בתחום אחריותו הוא הרלוונטי 

יותר לתחום הניסוי מביניהם.

 הוספת אמת
מידה 7ד 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ח, עמ' 924.  1
ק"ת התשע"ח, עמ' 1177; התשפ"א, עמ' 1998.  2
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חריגה מהוראות אמות המידה לצורך ניסוי )ב( 

המידה  אמות  מהוראות  להחרגתו  בקשה  להגיש  רשאי  יהיה  מבקש   )1(
שבכללים אלה, כולן או חלקן, לצורך ביצוע ניסוי, לפי סעיף )ג(, ובלבד שתקופת 
ההחרגה מהוראות אמות המידה לא תעלה על 4 שנים, ושהבקשה עומדת בכל 

התנאים המפורטים להלן:

ההחרגה הכרחית לקיומו של הניסוי ומיועדת לתכלית הניסוי בלבד; )א( 

ההחרגה אינה פוגעת או מסכנת את בטיחות הרשת או שרידותה; )ב( 

ההחרגה אינה משפיעה על לוחות התעריפים שחלים על המבקש. )ג( 

אמת  מהוראות  החריגה  בבקשת  יפורטו  שסיבותיהם  חריגים  במקרים   )2(
המידה שהוגשה לפי סעיף )ג(, מבקש יהיה רשאי לבקש החרגה מהוראות אמות 
המידה לתקופה ארוכה מהתקופה האמורה בסעיף קטן )1(; על בקשה לפי סעיף 

קטן זה יחולו הוראות סעיף קטן )1(, בשינויים המחויבים.

)ג( הגשת בקשה לחריגה מהוראות אמות המידה לצורך ניסוי

שבכללים  המידה  אמות  מהוראות  בהוראה  לעמוד  שלא  מעוניין  אשר  מבקש 
אלה, כמפורט בסעיף )ב(, יגיש לסש"ח הרלוונטי בקשה אשר תכלול את כל אלה:

תיאור כללי של הניסוי וטכנולוגיית הניסוי;  )1(

התועלת הצפויה למשק החשמל ולמקטע הסש"ח הרלוונטי, מביצוע   )2(
הניסוי;

היקף ומשך של הניסוי המבוקש;  )3(

משך הזמן שבעבורו נדרשת החרגה מהוראות אמות המידה;  )4(

או  חלקי  באופן  מהן  לחרוג  מעוניין  שהמבקש  המידה  אמות  פירוט   )5(
מלא, והנימוק לכך שהחריגה המבוקשת מאמות המידה עומדת בתנאים 

האמורים בסעיף )ב(;

פירוט ההסדרים החלופיים לאמות המידה הנדרשים לעריכת הניסוי;  )6(

כל מידע נוסף שלדעת המבקש נוגע לבקשה לאישור החרגת המבקש   )7(
מאמות המידה.

עמדת סש"ח רלוונטי לבקשה לחריגה מהוראות אמות המידה לצורך ניסוי )ד( 

סש"ח רלוונטי יעביר לרשות החשמל, עם העתק למבקש, בתוך 45 ימי עבודה 
מיום שקיבל את הבקשה כאמור בסעיף )ג(, את מתווה הניסוי שהוגש לו על ידי 
המבקש ואת עמדתו בנוגע לבקשה; הסש"ח הרלוונטי ימסור את עמדתו באופן 

המפורט להלן:

יעביר   - ו–)ג(  )ב(  בסעיפים  המפורטים  בתנאים  עומדת  הבקשה  אם   )1(
המלצה לאישור הבקשה;

אם הבקשה לא עומדת בתנאים המפורטים בסעיפים )ב( ו–)ג( - יעביר   )2(
התייחסות מנומקת הכוללת, בין השאר, את הסיבה שלדעתו יש לדחות 
לא  שלדעתו  )ב(  סעיף  לפי  מהתנאים  התנאי  את  זה  ובכלל  הבקשה,  את 

מתקיים והסיבה לכך שהוא לא מתקיים.

החלטות בבקשה )ה( 

בקשה לחריגה מהוראות אמות המידה לצורך ניסוי, בצירוף עמדת סש"ח   )1(
רלוונטי כאמור בסעיף )ד(, תובא לאישור מליאת הרשות, אלא אם כן מתקיים 

האמור בסעיף קטן )2(.
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כאילו  אותה  יראו  ניסוי,  לצורך  המידה  אמות  מהוראות  לחריגה  בקשה   )2(
לגבי  מתקיימים  אם  לפניה,  הובאה  לא  אם  גם  הרשות  מליאת  ידי  על  אושרה 

הבקשה כל אלה:

צורפה לה עמדת סש"ח רלוונטי הממליצה לאשר את הבקשה; )א( 

לאישור  להביאה  כוונתו  על  הודיע  לא  ברשות  המקצועי  הצוות  )ב( 
מליאת הרשות, בתוך 30 ימי עבודה ממועד קבלתה במשרדי הרשות. 

אושרה בקשה לחריגה מהוראות אמות המידה לצורך ניסוי  על ידי הרשות    )3(
המידה  אמות  מהוראות  לחרוג  המבקש  רשאי  יהיה   ,)2( או   )1( קטן  סעיף  לפי 

בהתאם להחלטת הרשות."

כ"ח בשבט התשפ"א )10 בפברואר 2021(
)חמ 3-3178-ת2(

י ו ב צ ק ב  א ו י  
ממלא מקום יושב ראש רשות החשמל  

כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק 
שירות חיוני( )תיקון מס' 7( )תיקון(, התשפ"א-2021

התשנ"ו-11996,  החשמל,  משק  לחוק  ו–33   )2(30 17)ד(,  סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
קובעת רשות החשמל את הכללים האלה:

בכללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות   .1
חיוני( )תיקון מס' 7(, התש"ף-22020, סעיף 10 - בטל.

ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(
)חמ 3-3178-ת2(

י ו ב צ ק ב  א ו י  
ממלא מקום יושב ראש רשות החשמל  

הודעת התעבורה )תוספת אגרה בעבור תאגיד השידור הישראלי(, 
התשפ"א-2021 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84 לפקודת התעבורה1, אני מודיע לאמור: 

בהתאם להוראות סעיף 84 לפקודת התעבורה, ועקב שינוי המדד שהיה ידוע ביום   .1
 י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( לעומת המדד שהיה ידוע ביום ד' בטבת התש"ף

)1 בינואר 2020(, יהיה הסכום הנוסף לאגרת רישיון רכב מנועי, בעבור תאגיד השידור 
הישראלי, בסך של 148 שקלים חדשים מיום י"ט בניסן התשפ"א )1 באפריל 2021(.

כ"א בשבט התשפ"א )3 בפברואר 2021(
)חמ 3-83-ת2(

ה כ ל מ ר  פ ו ע  
המנהל הכללי של משרד התחבורה  

והבטיחות בדרכים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 758; התשע"ד, עמ' 812; ק"ת התשע"ח,  1 

עמ' 955; ק"ת התשע"ט, עמ' 2296; התש"ף, עמ' 514.  

ביטול סעיף 10 

תוספת אגרה בעבור 
תאגיד השידור 

הישראלי

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ח, עמ' 924.

2  ק"ת התש"ף, עמ' 574.
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2087 קובץ התקנות 9187, ד' באדר התשפ"א, 16.2.2021 

תיקון טעות

בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )חובת 
ביצוע בדיקה בכניסה לישראל(, התשפ"א-2021, שפורסמו בקובץ התקנות 9175, התשפ"א, 

עמ' 1978, בתקנה 3)ב(, המילה ")תיקון(" - צריכה להימחק.

)חמ 3-6205(
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