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 תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )שיעור ההפרשה לקרן פיצויים(
)הוראת שעה(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2א ו 65- לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-11961, 
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פיצויים  וקרן  רכוש  מס  לתקנות   1 תקנה  את  יקראו   -2019 ו   2018  ,2017 המס  בשנות   .1
)שיעור ההפרשה לקרן פיצויים(, התשנ"א-21991, כאילו במקום השיעור הנקוב בה - 

בשנת המס 2017, בא "75%";  )1(

בשנת המס 2018, בא "0%";  )2(

בשנת המס 2019, בא "0%".  )3(

בשנת המס 2020, בא "0%".  )4(

ח' בשבט התשע"ח )24 בינואר 2018(
)חמ 3-2266(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות נתיבים מהירים )קביעת קטעי דרך כנתיבים מהירים( )הוראת שעה(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק נתיבים מהירים, התש"ס-12000 )להלן - החוק(, אני  
מתקין תקנות אלה:

שנים   30 של  לתקופה  מהירים  נתיבים  בזה  נקבעים  להלן  שמפורטים  הדרך  קטעי   .1
מהמועד שאישרה הרשות הממונה כמועד ההפעלה:

הנתיב השמאלי )בכיוון צפון( בכביש ארצי מספר 20 ובכביש ארצי מספר 2 בקטע   )1(
ו'  הדרך שממחלף מבוא אילון עד מחלף נתניה, כמסומן במפה החתומה בידי ביום 
הרשות  במשרדי  והמופקדת  בתוספת  המובאת   )2018 בינואר   22( התשע"ח  בשבט 

הממונה )להלן - המפה(;

הנתיב השמאלי )בכיוון דרום( בכביש ארצי מספר 2 ובכביש ארצי מספר 20 בקטע   )2(
הדרך שממחלף נתניה עד למחלף וולפסון כמסומן במפה;

גלויות  קיבוץ  למחלף  שמצפון  הדרך  בקטע   1 מספר  בכביש  השמאלי  הנתיב   )3(
כמסומן במפה.

תיקון תקנה 1

ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשנ"ט, עמ' 133.  1

2  ק"ת התשנ"א, עמ' 474; התשע"ז, עמ' 445.

קביעת נתיבים 
מהירים

ס"ח התש"ס, עמ' 199; התשס"ו, עמ' 26.  1
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תוספת
)תקנה 1)1((

ו' בשבט התשע"ח )22 בינואר 2018(
)חמ 3-5455(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

 0 
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צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )מחלת שירות 
כתוצאה מחשיפה לחומר מסוכן(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי פסקה )1( להגדרה "מחלת שירות" בחוק משפחות חיילים שנספו 
במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י-11950 )להלן  - החוק(, אני מצווה לאמור:

"מחלת שירות" לפי פסקה )1( להגדרה "מחלת שירות" בחוק, היא כל מחלה כמפורט   .1
א'  בטור  כמפורט  מסוכן  לחומר  מחשיפה  כתוצאה  שנגרמה  שלהלן  בטבלה  ב'  בטור 

שלצדה ובלבד שהתקיימו התנאים המצטברים בטורים ג' עד ו', שלצדם:

טור א'
סוג החומר

טור ב'
סוגי המחלות 
כתוצאה מן 

החשיפה לחומר 
המסוכן

טור ג'
אופן החשיפה של 

תובע ההכרה

טור ד'
משך החשיפה 

המזערי

טור ה'
תקופה 
לטנטית 
)תקופת 
חביון( 
מזערית

טור ו'
תקופה 
לטנטית 
)תקופת 

 חביון(
מרבית

פורמלדהיד1. 
)Formaldehyde(

 סרטן הלוע
האפי לויקמיה 

AML מסוג

שירות בצוות 
אוויר )כהגדרתו 
בפקודות הצבא 

כמשמעותן בחוק 
השיפוט הצבאי, 

התשט"ו-21955(

שישה 
חודשים

עשר 
שנים

 תוצרי פליטה של2. 
Diesel exhaust מנועי דיזל

חשיפה תוך סרטן ריאה
כדי הפעלת 

אמצעי לחימה 
בחלל סגור או 

הפעלת כלי רכב 
המונעים בדיזל 

במתחם סגור 
ולא מאוורר, 

בשל צורך 
מבצעי

חמש עשר שנים
עשרה 

שנים

"אבק מזיק" מסוג:3. 
,)Asbestos( אבק אסבסט 

)Silica( אבק צורן דו -חמצני 
)Talc( או אבק טלק

 חשיפה תוךפניאומוקוניוזיס
כדי פעילות 

בתווך תת 
-קרקעי

שנתיים

 .4)Lead( הרעלת עופרת עופרת
כרונית

שירות כמדריך 
ירי או כצלף

שישה 
חודשים 

 .5 TNT חומר נפץ מסוג
)Trinitrotoluene(

שישה כל חשיפהאנמיה אפלסטית
חודשים

שישה  
חודשים

סטרונציום כרומאט6. 
)Strontium Chromate(

חמש שנה אחתצביעת כלי טיססרטן ריאה
עשרה 

שנים

מחלת שירות

ס"ח התש"י, עמ' 162; התשע"ז, עמ' 236.  1
2  ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"ד, עמ' 290.
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טור א'
סוג החומר

טור ב'
סוגי המחלות 
כתוצאה מן 

החשיפה לחומר 
המסוכן

טור ג'
אופן החשיפה של 

תובע ההכרה

טור ד'
משך החשיפה 

המזערי

טור ה'
תקופה 
לטנטית 
)תקופת 
חביון( 
מזערית

טור ו'
תקופה 
לטנטית 
)תקופת 

 חביון(
מרבית

 .7)Chromium( ריתוך פלדה סרטן ריאהכרום
משוריינת

חמש שנה אחת
עשרה 

שנים

מחלת ריאות 
חסימתית כרונית 

עשר שנים

אסטמה או 
אלרגיה עורית

כספית מתכתית 8. 
 )Metallic Mercury(

הרעלת כספית 
כרונית

בדיקת יציבות 
חומרי נפץ

שישה 
חודשים

 .9)Manganese( הפרעה אקסטרה מנגן
פירמידלית

 ריתוך
במספנות

מספר 
חודשים

זרחן אורגני 10. 
)Organic Phosphate(

 נוירופתיה
היקפית

חשיפה אקוטית 
חמורה לזרחנים 

אורגניים

 .11)Uranium( נזק טובולרי אורניום
בכליות

כל חשיפה

 .12)Ricin( נזק בכליותריצין 
ובכבד

חשיפה תאונתית

 .13 RDX חומר נפץ מסוג
ציקלוטרימתילנטריניטראמין

 Cyclotrimethyle(
)netrinitramine

כל חשיפההתכווצויות

בעיות 
המטולוגיות

נזק בכבד

כל אחד מהנגיפים האלה:14. 

)HIV( נגיף איידס )1(
 )2( נגיף  דלקת כבד מסוג

E או  A, B, C, D

איידס
דלקת כבד מסוג 

A, B, C, D 
E או

חשיפה למוצרי 
דם או נוזלי גוף 

בכל אחד מאלה: 

)1( ניסיון 
הדבקה מכוון;

)2( חשיפה 
במסגרת פעילות 
מבצעית, לרבות 

מעצר וחקירה;

)3( חשיפה 
במסגרת טיפול 

באדם נגוע 
הנמצא במשמורת 
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טור א'
סוג החומר

טור ב'
סוגי המחלות 
כתוצאה מן 

החשיפה לחומר 
המסוכן

טור ג'
אופן החשיפה של 

תובע ההכרה

טור ד'
משך החשיפה 

המזערי

טור ה'
תקופה 
לטנטית 
)תקופת 
חביון( 
מזערית

טור ו'
תקופה 
לטנטית 
)תקופת 

 חביון(
מרבית

חיידק שחפת 15. 
 Mycobacterium(

)Tuberculosis

חשיפה לאדם שחפת
נגוע במחלת 

השחפת הנמצא 
במשמורת

גזים רעילים שונים, 16. 
לרבות גז מדמיע 

)clorobenzalmalononitrile-2(

 תסמונת
המצוקה 

 הנשימתית
 של המבוגר

)ARDS( או 
אסטמה

פיצוץ חומרי 
נפץ או אירוע 

חד -פעמי של 
חשיפה לחומר 

מסוכן בעת 
טיפול באירוע

צו זה יחול גם על מחלה שנגרמה כתוצאה מחשיפה לחומר מסוכן    שאירעה בטרם   .2
פרסומו.

ט' בשבט התשע"ח )18 בינואר 2018(
)חמ 3-5540(

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

 צו הנכים )תגמולים ושיקום( )מחלת שירות כתוצאה מחשיפה
לחומר מסוכן(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי פסקה )1( להגדרת "מחלת שירות" בחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, 
התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, אני מצווה לאמור:

"מחלת שירות" לפי פסקה )1( להגדרה "מחלת שירות" בחוק, היא כל מחלה כמפורט   .1
א'  בטור  כמפורט  מסוכן  לחומר  מחשיפה  כתוצאה  שנגרמה  שלהלן  בטבלה  ב'  בטור 

שלצדה ובלבד שהתקיימו התנאים המצטברים בטורים ג' עד ו', שלצדם:

טור א'
סוג החומר

טור ב'
סוגי המחלות 
כתוצאה מן 

החשיפה לחומר 
המסוכן

טור ג'
אופן החשיפה של 

תובע ההכרה

טור ד'
משך החשיפה 

המזערי

טור ה'
תקופה 
לטנטית 
)תקופת 
חביון( 
מזערית

טור ו'
תקופה 
לטנטית 
)תקופת 

 חביון(
מרבית

פורמלדהיד1. 
)Formaldehyde(

 סרטן הלוע
האפי לויקמיה 

AML מסוג

שירות בצוות 
אוויר )כהגדרתו 
בפקודות הצבא 

כמשמעותן בחוק 
השיפוט הצבאי, 

התשט"ו-21955(

שישה 
חודשים

עשר 
שנים

תחולה

מחלת השירות

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשע"ז, עמ' 238.  1
2  ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"ד, עמ' 290.
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טור א'
סוג החומר

טור ב'
סוגי המחלות 
כתוצאה מן 

החשיפה לחומר 
המסוכן

טור ג'
אופן החשיפה של 

תובע ההכרה

טור ד'
משך החשיפה 

המזערי

טור ה'
תקופה 
לטנטית 
)תקופת 
חביון( 
מזערית

טור ו'
תקופה 
לטנטית 
)תקופת 

 חביון(
מרבית

 תוצרי פליטה של2. 
Diesel exhaust מנועי דיזל

חשיפה תוך סרטן ריאה
כדי הפעלת 

אמצעי לחימה 
בחלל סגור או 

הפעלת כלי רכב 
המונעים בדיזל 

במתחם סגור 
ולא מאוורר, 

בשל צורך 
מבצעי

חמש עשר שנים
עשרה 

שנים

"אבק מזיק" מסוג:3. 
,)Asbestos( אבק אסבסט 

)Silica( אבק צורן דו -חמצני 
)Talc( או אבק טלק

 חשיפה תוךפניאומוקוניוזיס
כדי פעילות 

בתווך תת 
-קרקעי

שנתיים

 .4)Lead( הרעלת עופרת עופרת
כרונית

שירות כמדריך 
ירי או כצלף

שישה 
חודשים 

 .5 TNT חומר נפץ מסוג
)Trinitrotoluene(

שישה כל חשיפהאנמיה אפלסטית
חודשים

שישה  
חודשים

סטרונציום כרומאט6. 
)Strontium Chromate(

חמש שנה אחתצביעת כלי טיססרטן ריאה
עשרה 

שנים

 .7)Chromium( ריתוך פלדה סרטן ריאהכרום
משוריינת

חמש שנה אחת
עשרה 

שנים

מחלת ריאות 
חסימתית כרונית 

עשר שנים

אסטמה או 
אלרגיה עורית

כספית מתכתית 8. 
 )Metallic Mercury(

הרעלת כספית 
כרונית

בדיקת יציבות 
חומרי נפץ

שישה 
חודשים

 .9)Manganese( הפרעה אקסטרה מנגן
פירמידלית

 ריתוך
במספנות

מספר 
חודשים

זרחן אורגני 10. 
)Organic Phosphate(

 נוירופתיה
היקפית

חשיפה אקוטית 
חמורה לזרחנים 

אורגניים
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טור א'
סוג החומר

טור ב'
סוגי המחלות 
כתוצאה מן 

החשיפה לחומר 
המסוכן

טור ג'
אופן החשיפה של 

תובע ההכרה

טור ד'
משך החשיפה 

המזערי

טור ה'
תקופה 
לטנטית 
)תקופת 
חביון( 
מזערית

טור ו'
תקופה 
לטנטית 
)תקופת 

 חביון(
מרבית

 .11)Uranium( נזק טובולרי אורניום
בכליות

כל חשיפה

 .12)Ricin( נזק בכליותריצין 
ובכבד

חשיפה תאונתית

 .13 RDX חומר נפץ מסוג
ציקלוטרימתילנטריניטראמין

 Cyclotrimethyle(
)netrinitramine

כל חשיפההתכווצויות

בעיות 
המטולוגיות

נזק בכבד

כל אחד מהנגיפים האלה:14. 

)HIV( נגיף איידס )1(
 )2( נגיף  דלקת כבד מסוג

E או  A, B, C, D

איידס
דלקת כבד מסוג 

A, B, C, D 
E או

חשיפה למוצרי 
דם או נוזלי גוף 

בכל אחד מאלה: 

)1( ניסיון 
הדבקה מכוון;

)2( חשיפה 
במסגרת פעילות 
מבצעית, לרבות 

מעצר וחקירה;

)3( חשיפה 
במסגרת טיפול 

באדם נגוע 
הנמצא במשמורת 

חיידק שחפת 15. 
 Mycobacterium(

)Tuberculosis

חשיפה לאדם שחפת
נגוע במחלת 

השחפת הנמצא 
במשמורת

גזים רעילים שונים, 16. 
לרבות גז מדמיע 

)clorobenzalmalononitrile-2(

 תסמונת
המצוקה 

 הנשימתית
 של המבוגר

)ARDS( או 
אסטמה

פיצוץ חומרי 
נפץ או אירוע 

חד -פעמי של 
חשיפה לחומר 

מסוכן בעת 
טיפול באירוע

צו זה יחול גם על מחלה שנגרמה כתוצאה מחשיפה לחומר מסוכן    שאירעה בטרם פרסומו.  .2
ט' בשבט התשע"ח )18 בינואר 2018(

)חמ 3-5537(

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

תחולה
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צו התכנון והבנייה )ראשון לציון( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
אני מצווה לאמור:

מרחב התכנון המקומי ראשון לציון )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון   .1
והבנייה )ראשון לציון(, התשע"ג-22013, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא 
לגבולות שיפוט של עיריית ראשון לציון, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו ביד 

שר הפנים ביום, כ"ה בסיוון התשע"ז )19 ביוני 2017(3.

במשרדי  בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים   1 בסעיף  האמורה  המפה  של  עותקים   .2
התכנון  ובמינהל  לציון,  ראשון  המקומית  ברשות  הפנים,  משרד  של  המרכז  מחוז 
במשרד האוצר, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל; כמו כן ניתן לעיין במפה באתר האינטרנט של מינהל התכנון4.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

ה' בשבט התשע"ח )21 בינואר 2018(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )גן יבנה(, התשע"ח-2018

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  13)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המחוזית  הוועדה  עם  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(, 

לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

תכנון  מרחב  יהיה   ,2 בסעיף  מתוארים  ושגבולותיו  המרכז  מחוז  שבתחום  השטח   .1
המקומי גן יבנה )להלן - מרחב התכנון המקומי(. 

של  שיפוט  לגבולות  מלא  באופן  תואמים  יהיו  המקומי  התכנון  מרחב  של  גבולותיו   .2
כ"ח  ביום  הפנים  שר  ביד  שנחתמה  כפי  במפה  כמסומן  יבנה,  גן  המקומית  המועצה 
בטבת התשס"ט )21 בינואר 2009( ומפורט בצו כפי שנחתם ביד שר הפנים ביום כ"ה 

באלול התשס"ט )14 בספטמבר 2009(2.

במשרדי   בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים   1 בסעיף  האמורה  המפה  של  עותקים   .3
במשרד  התכנון  ובמינהל  יבנה,  גן  המקומית  ברשות  הפנים,  משרד  של  המרכז  מחוז 

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42.  1

ק"ת התשע"ג, עמ' 1050.    2

ק"ת התשע"ז, עמ' 1692.    3

%http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F 4 
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ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

ק"ת התש"ע, עמ' 257.    2

קביעת מרחב
תכנון מקומי

גבולות מרחב
התכנון המקומי

עותקים
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האוצר, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
לקהל; כמו כן ניתן לעיין במפה באתר האינטרנט של מינהל התכנון3.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .4
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .5
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

ה' בשבט התשע"ח )21 בינואר 2018(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )גדרה(, התשע"ח-2018

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  13)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המחוזית  הוועדה  עם  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(, 

לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

תכנון  מרחב  יהיה   ,2 בסעיף  מתוארים  ושגבולותיו  המרכז  מחוז  שבתחום  השטח   .1
המקומי גדרה )להלן - מרחב התכנון המקומי(. 

גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו תואמים באופן מלא לגבולות השיפוט של   .2
הפנים  שר  ביד  שנחתמו  כפי  במפה  ומסומן  בצו  כמפורט  גדרה,  המקומית  המועצה 

ביום, ט"ז בחשוון התש"ע )3 בנובמבר 2009(2.

במשרדי   בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים   1 בסעיף  האמורה  המפה  של  עותקים   .3
במשרד  התכנון  ובמינהל  גדרה,  המקומית  ברשות  הפנים,  משרד  של  המרכז  מחוז 
האוצר, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל; כמו כן ניתן לעיין במפה באתר האינטרנט של מינהל התכנון3.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .4
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .5
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית"  - לרבות ועדה מוועדותיה.

ה' בשבט התשע"ח )21 בינואר 2018(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

קביעת מרחב
תכנון מקומי

גבולות מרחב
התכנון המקומי

עותקים

תחילה

הוראות מעבר

תחילה

הוראות מעבר

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

ק"ת התש"ע, עמ' 945.    2

%http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F    3 
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צו התכנון והבנייה )זמורה( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13)א( ו 16- לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן 
- החוק(, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, עם הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

מרחב התכנון המקומי זמורה )להלן  - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה   .1
בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשע"ז-22017,  )תיקון(,  )זמורה( 

הערוך בקנה מידה 1:22,000 והחתום בידי ביום ה' בשבט התשע"ח )21 בינואר 2018(.

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה זמורה וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

ה' בשבט התשע"ח )21 בינואר 2018(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )מצפה אפק( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13)א( ו 16- לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן 
- החוק(, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, עם הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן   אפק  מצפה  המקומי  התכנון  מרחב   .1
בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשע"ד-22014,  אפק(,  )מצפה  והבנייה  התכנון 
התשע"ח בשבט  א'  ביום  בידי  והחתום   1:17,500 מידה  בקנה  הערוך  בתשריט   כחול 

)17 בינואר 2018(.

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  אפק  מצפה  ולבנייה 

האמורים פתוחים לקהל.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3

תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42.  1

ק"ת התשע"ז, עמ' 1405.    2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42.  1

ק"ת התשע"ד, עמ' 621.    2

תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה
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דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית"  - לרבות ועדה מוועדותיה.

א' בשבט התשע"ח )17 בינואר 2018(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )גני תקווה(, התשע"ח-2018

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  13)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המחוזית  הוועדה  עם  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(, 

לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

השטח שבתחום מחוז מרכז ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי   .1
גני תקווה )להלן - מרחב התכנון המקומי(. 

של  שיפוט  לגבולות  מלא  באופן  תואמים  יהיו  המקומי  התכנון  מרחב  של  גבולותיו   .2
המועצה המקומית גני תקווה, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו ביד שר הפנים 

ביום כ"ח בתמוז התשס"ט )20 ביולי 2009(2.

במשרדי   בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים   1 בסעיף  האמורה  המפה  של  עותקים   .3
מחוז המרכז של משרד הפנים, ברשות המקומית גני תקווה, ובמינהל התכנון במשרד 
האוצר, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל; כמו כן ניתן לעיין במפה באתר האינטרנט של מינהל התכנון3.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .4
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .5
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית"  - לרבות ועדה מוועדותיה.

א' בשבט התשע"ח )17 בינואר 2018(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הוראות מעבר

קביעת מרחב
תכנון מקומי

גבולות מרחב
התכנון המקומי

עותקים

תחילה

הוראות מעבר

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

ק"ת התש"ע, עמ' 1906.    2

%http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F    3 
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