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צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה(, התשפ"ב-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 הרחבה של 
זה  לצו  בתוספת  המתואר  המתחם  בתחום   ,508-0134445 תכנית  לפי  מגורים  דירת 

)להלן - המתחם(.

תוקפו של צו זה עד יום כ"ח באב התשפ"ו )11 באוגוסט 2026(; צו זה תקף במהלך   .2
תקופת ההכרזה2 על המתחם לפינוי לשם בינוי )להלן - ההכרזה(, זולת אם בוטלה 

ההכרזה האמורה קודם לכן.

תוספת
)סעיף 1(

מתחם הרימון בקריית אונו, גוש 6490 חלקות 294, 394.

ג' בתשרי התשפ"ב )9 בספטמבר 2021(
)חמ 3-3634(

ד ק ש ת  ל י י א
שרת הפנים

ן י ק ל א ב  א ז
שר הבינוי והשיכון

 הודעת כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת תשלומים( 
)יקנעם סומך(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי תקנה 13)ב( לתקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת 
תשלומים( )יקנעם סומך(, התשע"ג-12013 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

3)ג(  בתקנה  הנקוב  הסכום  ישתנה  היסודי,  המדד  לעומת  החדש  המדד  שינוי  עקב   .1
לתקנות, ומיום כ"ה בתשרי התשפ"ב )1 באוקטובר 2021( הוא יהיה 52 שקלים חדשים.

עקב שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי, ישתנו הסכומים שבתוספת הראשונה   .2
הראשונה  התוספת  נוסח   )2021 באוקטובר   1( התשפ"ב  בתשרי  כ"ה  ומיום  לתקנות, 

לתקנות יהיה כלהלן:

"תוספת ראשונה

)תקנה 12(

סכומי הפיצוי והחזר הוצאות הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

בכביש  נסיעה  כל  לגבי  במועד,  חשבון  אי–פירעון  )1( בשל 
האגרה בתקופת החיוב נושא החשבון הכלולה -

פטור מהיטל 
השבחה 

תוקף

שינוי סכום 
ההפקדה המזערי

שינוי סכומי הפיצוי 
והחזר הוצאות

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ו, עמ' 1244.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 1977.  2

ק"ת התשע"ג, עמ' 768; התשפ"א, עמ' 2921.  1
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בשקלים חדשים

7)א( בחשבון ראשון

15)ב( בחשבון שאינו חשבון ראשון

114)2( בשל עיכוב רכב

125)3( בשל גרירת רכב ופינויו

49)4( בשל אחסנת רכב שפונה, בשל כל 24 שעות או חלק מהן 

)5( בשל מעשה שיש בו כדי למנוע את זיהוי הרכב או את 
חיובו באגרה

779

156")6( בשל שימוש בתג חיוב שאינו מתאים לרכב לפי תקנה 19

כ"ד בתשרי התשפ"ב )30 בספטמבר 2021(
)חמ 3-5728(

ק נ ר פ ל  כ י מ  
המנהלת הכללית של  

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  

הודעת המים )עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית( )הוראת שעה( 
)תיקון(, התשפ"ב-2021

)הוראת  תשתית(  שירותי  למתן  )תעריפים  המים  לכללי   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שעה(, התשע"א-12011 )להלן - הכללים העיקריים(, אני מודיע לאמור:

בהודעת המים )עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית( )הוראת שעה(, התשפ"א-22021   .1
)להלן - ההודעה העיקרית(, בסעיף 1, בפסקה )1(, במקום "282,869" יבוא "49,653".

בסעיף 2 להודעה העיקרית, במקום "282,869" יבוא "49,702".   .2
כ"ז בתשרי התשפ"ב )3 באוקטובר 2021(

)חמ 3-4256-ת1(

ם ח ש א  ר ו י ג  
מנהל הרשות הממשלתית  

למים ולביוב  

תיקון טעות דפוס

בקובץ  שפורסמה  התשפ"ב-2021,   ,)7 )מס'  )החלפה(  רשמי(  )תקן  התקנים  באכרזת 
התקנות 9626, התשפ"ב, עמ' 50, בסעיף 1, בתקן הרשמי המובא בו, לפני המילים "דרישות 

מיוחדות" צריך להיות "מנורות:".

)חמ 3-95-ת1(

תיקון סעיף 1 

תיקון סעיף 2 

ק"ת התשע"א, עמ' 1230; התשע"ז, עמ' 1277.  1

ק"ת התשפ"א, עמ' 2300.  2
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תיקון טעות

בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(
)תיקון מס' 5(, התשפ"ב-2021, שפורסם בקובץ התקנות 9655, התשפ"ב, עמ' 138, הסעיפים 

הקטנים המסומנים כ–")יד2(" ו–")יד3(" צריכים להיות מסומנים ")ט"ו(" ו–")ט"ז(" בהתאמה.

)חמ 3-5939(
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