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צו התכנון והבנייה )עמק לוד( )תיקון(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965, אני מצווה 
לאמור:

הצו,  בשם  העיקרי(,  הצו   - )להלן  התשס"ז-32007  לוד(,  )עמק  והבנייה  התכנון  בצו   .1
במקום ")עמק לוד(" יבוא ")שדות דן(".

בצו העיקרי, בכל מקום, במקום "עמק לוד" יבוא "שדות דן".  .2
מרחב התכנון המקומי שדות דן )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי הצו העיקרי,   .3
 1:20,000 מידה  בקנה  הערוך  בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה, 

והחתום בידי ביום כ"א בחשוון התשפ"ב )27 באוקטובר 2021(.

עותקים של התשריט האמור בסעיף 3 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .4
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  דן,  שדות  ולבנייה 

האמורים פתוחים לקהל.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .5
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .6
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי שנקבע בצו זה, מהשלב שאליו הגיעו; 

בסעיף זה, "ועדה מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

כ"א בחשוון התשפ"ב )27 באוקטובר 2021(
)חמ 3-1113(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

תיקון טעות

סמכויות  תקנות  לגבי  הכנסת  של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  החלטת  על  בהודעה 
לעובדים( ירוק  )תו  שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות   מיוחדות 

)תיקון מס' 8(, התשפ"ב-2022, לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 
 החדש )הוראת שעה(, התש"ף-2020, שפורסמה בקובץ התקנות 9927, התשפ"ב, עמ' 1738,

בפסקה )2(, במקום "בתקנה 4" צריך להיות "בתקנה 1".

)חמ 3-6103(

תיקון שם  

שינוי מונח 

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים 

תחילה 

הוראות מעבר 

1  י"פ התש"ף, עמ' 6344.

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

3  ק"ת התשס"ז, עמ' 1067.
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