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צו התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(, 
התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26יז)ג( לחוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( 
)הוראת שעה(, התש"ף-12020 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, 

אני מצווה לאמור:

התשפ"ב בטבת  כ"ז  יום  עד  תוארך  לחוק  26יז)א(  סעיף  לפי  השעה  הוראת  תקופת   .1 
)31 בדצמבר 2021(.

ד' בכסלו התשפ"ב )8 בנובמבר 2021(
)חמ 3-6309(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר האוצר  

ס"ח התש"ף, עמ' 298.  1

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

והבנייה,  התכנון  לחוק  השלישית  בתוספת  19)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ה-11965, ובהסכמת עיריית פתח תקווה, 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 
דירת מגורים לפי תכנית פת/12/505, בתחום המתחם המתואר בתוספת לצו זה )להלן 

- המתחם(.

תוקפו של צו זה עד יום י"ח בתמוז התשפ"ה )14 ביולי 2025(; זולת אם בוטלה ההכרזה2   .2
על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן. 

תוספת

מתחם שלום אש בפתח תקווה, גוש 6362 חלקות 60-59.

ו' בכסלו התשפ"ב )10 בנובמבר 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

הארכת תקופת 
הוראת השעה

פטור מהיטל 
השבחה

תוקף 

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

ק"ת התשע"ט, עמ' 3492 )3506(.  2
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צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה מס' 3(, 
התשפ"ב-2021

והבנייה,  התכנון  לחוק  השלישית  בתוספת  19)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ה-11965, ובהסכמת עיריית חיפה, 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 
דירת מגורים לפי תכנית חפ/2188, בתחום המתחם המתואר בתוספת לצו זה )להלן - 

המתחם(.

בוטלה  אם  זולת   ;)2025 בנובמבר   23( התשפ"ו  בכסלו  ג'  יום  עד  זה  צו  של  תוקפו   .2
ההכרזה2 על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן.

תוספת

מתחם המלך אמציה בחיפה, גוש 10751, חלקות 18-16 ו–51.

ה' בכסלו התשפ"ב )9 בנובמבר 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

פטור מהיטל 
השבחה

תוקף

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

ק"ת התש"ף, עמ' 119.  2
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