
רשומות

קובץ התקנות
14 ביולי 76872016ח' בתמוז התשע"ו

עמוד
1600 צו התכנון והבנייה )מרום הגליל( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                 
1600 צו התכנון והבנייה )נצרת( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                            
1601 צו התכנון והבנייה )משגב( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                           
1601 צו התכנון והבנייה )הגלבוע( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                        
1602 צו התכנון והבנייה )הגליל התחתון( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                            
1603 צו התכנון והבנייה )בית שאן( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                      
1603 צו התכנון והבנייה )גולן( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                              
1604 צו התכנון והבנייה )נצרת עילית( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                 
1605 צו התכנון והבנייה )כרמיאל( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                        
1605 צו התכנון והבנייה )טבריה( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                          
1606 צו התכנון והבנייה )עמק הירדן( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                   
1607 צו התכנון והבנייה )יקנעם עילית( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                               
1607 צו התכנון והבנייה )עכו( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                               
1608 צו התכנון והבנייה )עמק המעיינות( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                            
1609 צו התכנון והבנייה )קצרין( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                            
1609 צו התכנון והבנייה )צפת( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                              
1610 צו התכנון והבנייה )עפולה( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                          
1611 צו התכנון והבנייה )מגדל העמק( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                 
1611 צו התכנון והבנייה )חבל אשר( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                     
1612 צו התכנון והבנייה )מעלות תרשיחא( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                          
1613 צו התכנון והבנייה )נהריה( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                           
1613 צו התכנון והבנייה )קריית שמונה( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                               
1614 צו התכנון והבנייה )מעלה חרמון( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                
1614 צו התכנון והבנייה )גליל מרכזי( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                   
1615 צו התכנון והבנייה )מעלה הגליל( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                
1616 צו התכנון והבנייה )גבעות אלונים( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                             
1616 צו התכנון והבנייה )מעלה נפתלי( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                
1617 צו התכנון והבנייה )אצבע הגליל( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                
1617 צו התכנון והבנייה )בקעת בית הכרם( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                         
1618 צו התכנון והבנייה )יזרעאלים( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                     
1618 צו התכנון והבנייה )מבוא העמקים( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                            
1619 צו התכנון והבנייה )הגליל העליון( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                              
1619 צו התכנון והבנייה )שפלת הגליל( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                               
1620 צו התכנון והבנייה )הגליל המזרחי( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                             

 צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש 24: חיפה-נצרת-טבריה( )קטע שער העמקים-נצרת( 
1620 )שינוי תווי( )קריית טבעון - ביטול חלקי של תחולת הפקודה(, התשע"ו-2016                                                     

 כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות )קבלת טובת הנאה בעבור עבודת ניתוח( 
1621 )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016                                                                                                                                       
1622 כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )הוראת שעה(, התשע"ו-2016                                                    
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__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42   1

ק"ת התשנ"ו, עמ' 906   2
ק"ת התשע"ב, עמ' 1493   3
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צו התכנון והבנייה )מרום הגליל( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  הגליל  מרום  מקומי  תכנון  מרחב    1
והבנייה )מרום הגליל(, התשמ"ח-21988, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא 
לגבולות השיפוט של המועצה האזורית מרום הגליל, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי 

שנחתמו ביד שר הפנים ביום ה' בניסן התשע"ב )28 במרס 2012(3 

הממונה  במשרד  הפנים,  במשרד  מופקדים   1 בסעיף  האמורה  המפה  של  עותקים    2
על מחוז צפון וברשות המקומית מרום הגליל; ניתן לעיין בעותקים של הצו והמפה 
האמורים בסעיף 1, במשרדי מינהל התכנון במשרד האוצר, כמו כן ניתן לעיין בהם 

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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )נצרת( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי נצרת )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)נצרת(, התשנ"ו-21996, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא לגבולות השיפוט 
ל'  ביום  הפנים  שר  ביד  שנחתמו  כפי  במפה  ומסומן  בצו  כמפורט  נצרת,  עיריית  של 

בניסן התשע"ב )22 באפריל 2012(3 

עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, במשרד הממונה על    2
מחוז צפון וברשות המקומית נצרת; ניתן לעיין בעותקים של הצו והמפה האמורים 
באתר  בהם  לעיין  ניתן  כן  כמו  האוצר,  במשרד  התכנון  מינהל  במשרדי   ,1 בסעיף 

האינטרנט של מינהל התכנון4 

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

 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 התשמ"ח, עמ' 1105   2
ק"ת התשע"ב, עמ' 82   3

http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20  4
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הפקדת עותקים
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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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )משגב( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי משגב )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
הערוך  בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשמ"ו-21986,  )משגב(, 

בקנה מידה 1:30,000 והחתום בידי ביום  ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  צפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה משגב 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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )הגלבוע( )תיקון(, התשע"ו-2016
 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  16)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 

החוק(, אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון מקומי הגלבוע )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
לגבולות  מלא  באופן  תואמים  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשנ"ו-21996,  )הגלבוע(, 
השיפוט של המועצה האזורית הגלבוע, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו ביד 

שר הפנים ביום ל' בניסן התשע"ב )22 באפריל 2012(3 
__________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42   1
ק"ת התשנ"ו, עמ' 723   2

ק"ת התשע"ב, עמ' 1477   3

תחילה

הוראות מעבר

 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 התשמ"ו, עמ' 1062   2

 תיקון מרחב
תכנון מקומי
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עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, במשרד הממונה על    2
מחוז צפון וברשות המקומית הגלבוע; ניתן לעיין בעותקים של הצו והמפה האמורים 
באתר  בהם  לעיין  ניתן  כן  כמו  האוצר,  במשרד  התכנון  מינהל  במשרדי   ,1 בסעיף 

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 

ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )הגליל התחתון( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון    1
באופן  תואמים  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשמ"ב-21982,  התחתון(,  )הגליל  והבנייה 
ומסומן  בצו  כמפורט  התחתון,  הגליל  האזורית  המועצה  של  השיפוט  לגבולות  מלא 
במפות כפי שנחתמו ביד שר הפנים ביום ט' באלול התשע"ב )27 באוגוסט 2012( וביום 

ד' באייר התשע"ד )4 במאי 2014(3 

עותקים של המפות האמורות בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, במשרד הממונה על    2
מחוז צפון וברשות המקומית הגליל התחתון; ניתן לעיין בעותקים של הצו והמפות 
האמורים בסעיף 1, במשרדי מינהל התכנון במשרד האוצר, כמו כן ניתן לעיין בהם 

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 

ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

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

ק"ת התשמ"ב, עמ' 1343   2
ק"ת התשע"ב, עמ' 245   3

http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20  4
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 D7%95%D7%9F

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

__________
http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20   4
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 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר
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צו התכנון והבנייה )בית שאן( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי בית שאן )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
לגבולות  מלא  באופן  תואמים  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התש"ס-22000,  שאן(,  )בית 
השיפוט של עיריית בית שאן כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו ביד שר הפנים 

ביום ט' באלול התשע"ב )27 באוגוסט 2012( 

הממונה  במשרד  הפנים,  במשרד  מופקדים   1 בסעיף  האמורה  המפה  של  עותקים    2
והמפה  הצו  של  בעותקים  לעיין  ניתן  שאן;   בית  המקומית  וברשות  צפון  מחוז  על 
האמורים בסעיף 1, במשרדי מינהל התכנון במשרד האוצר, כמו כן ניתן לעיין בהם 

באתר האינטרנט של מינהל התכנון 

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 

ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
__________  שר האוצר

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42   1
ק"ת התש"ס, עמ' 389   2

http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20  3
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צו התכנון והבנייה )גולן( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

והבנייה  התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  גולן  מקומי  תכנון  מרחב    1
)גולן(, התשמ"ג-21983, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא לגבולות השיפוט 
של המועצה האזורית גולן, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו ביד שר הפנים 

ביום ג' באדר התשע"ג )13 בפברואר 2013(3 

עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, במשרד הממונה על    2
האמורים  והמפה  הצו  של  בעותקים  לעיין  ניתן  גולן;  המקומית  וברשות  צפון  מחוז 
באתר  בהם  לעיין  ניתן  כן  כמו  האוצר,  במשרד  התכנון  מינהל  במשרדי   ,1 בסעיף 

האינטרנט של מינהל התכנון4 

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

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

ק"ת התשמ"ג, עמ' 820   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 932   3

http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20  4
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תחילה

הוראות מעבר
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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 

ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )נצרת עילית( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  עילית  נצרת  מקומי  תכנון  מרחב    1
מלא  באופן  תואמים  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשנ"ו-21996,  עילית(,  )נצרת  והבנייה 
לגבולות השיפוט של עיריית נצרת עילית, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו 

ביד שר הפנים ביום ה' בכסלו התשע"ג )19 בנובמבר 2012(3 

הממונה  במשרד  הפנים,  במשרד  מופקדים   1 בסעיף  האמורה  המפה  של  עותקים    2
על מחוז צפון וברשות המקומית נצרת עילית; ניתן לעיין בעותקים של הצו והמפה 
האמורים בסעיף 1, במשרדי מינהל התכנון במשרד האוצר, כמו כן ניתן לעיין בהם 

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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

תחילה

הוראות מעבר

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

הוראות מעבר

תחילה

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

ק"ת התשנ"ו, עמ' 907   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 755   3
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צו התכנון והבנייה )כרמיאל( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי כרמיאל )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
לגבולות  מלא  באופן  תואמים  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשס"ד-22004,  )כרמיאל(, 
השיפוט של עיריית כרמיאל, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו ביד שר הפנים 

ביום כ"א באייר התשע"ב )13 במאי 2012(3 

עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, במשרד הממונה על    2
מחוז צפון וברשות המקומית כרמיאל;  ניתן לעיין בעותקים של הצו והמפה האמורים 
באתר  בהם  לעיין  ניתן  כן  כמו  האוצר,  במשרד  התכנון  מינהל  במשרדי   ,1 בסעיף 

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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )טבריה( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי טבריה )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)טבריה(, התשס"ג-22003, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא לגבולות השיפוט 
של עיריית טבריה, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו ביד שר הפנים ביום י"ח 

בתמוז התשע"ב )8 ביולי 2012(3 

עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, במשרד הממונה על    2
מחוז צפון וברשות המקומית טבריה; ניתן לעיין בעותקים של הצו והמפה האמורים 
באתר  בהם  לעיין  ניתן  כן  כמו  האוצר,  במשרד  התכנון  מינהל  במשרדי   ,1 בסעיף 

האינטרנט של מינהל התכנון4 

 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 התשס"ד, עמ' 630   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 79   3

http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20    4
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__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42   1

ק"ת התשס"ג, עמ' 846   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 93   3
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 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים
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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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )עמק הירדן( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  הירדן  עמק  מקומי  תכנון  מרחב    1
מלא  באופן  תואמים  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשנ"א-21991,  הירדן(,  )עמק  והבנייה 
לגבולות השיפוט של המועצה האזורית עמק הירדן, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי 

שנחתמו ביד שר הפנים ביום ט' באלול התשע"ב )27 באוגוסט 2012(3 

הממונה  במשרד  הפנים,  במשרד  מופקדים   1 בסעיף  האמורה  המפה  של  עותקים    2
והמפה  הצו  של  בעותקים  לעיין  ניתן  הירדן;  עמק  המקומית  וברשות  צפון  מחוז  על 
האמורים בסעיף 1, במשרדי מינהל התכנון במשרד האוצר, כמו כן ניתן לעיין בהם 

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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

תחילה

הוראות מעבר

 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 התשנ"א, עמ' 1252   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 262   3

http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20   4
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צו התכנון והבנייה )יקנעם עילית( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  עילית  יקנעם  מקומי  תכנון  מרחב    1
והבנייה )יקנעם עילית(, התש"ע-22010, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא 
לגבולות השיפוט של עיריית יקנעם עילית, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו 

ביד שר הפנים ביום ז' בתשרי התשע"ה )20 בספטמבר 2015(3 

עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, במשרד הממונה על    2
והמפה  הצו  של  בעותקים  לעיין  ניתן  עילית;  יקנעם  המקומית  וברשות  צפון  מחוז 
האמורים בסעיף 1, במשרדי מינהל התכנון במשרד האוצר, כמו כן ניתן לעיין בהם 

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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )עכו( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

והבנייה  התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  עכו  מקומי  תכנון  מרחב    1
)עכו(, התשנ"ה-21995, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא לגבולות השיפוט 
ה'  ביום  הפנים  שר  ביד  שנחתמו  כפי  במפה  ומסומן  בצו  כמפורט  עכו,  עיריית  של 

בכסלו התשע"ג )19 בנובמבר 2012(3 

עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, במשרד הממונה על    2
האמורים  והמפה  הצו  של  בעותקים  לעיין  ניתן  עכו;  המקומית  וברשות  צפון  מחוז 
באתר  בהם  לעיין  ניתן  כן  כמו  האוצר,  במשרד  התכנון  מינהל  במשרדי   ,1 בסעיף 

האינטרנט של מינהל התכנון4 

 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 התש"ע, עמ' 307   2
ק"ת התשע"ו, עמ' 264   3

http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20  4
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__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42   1

ק"ת התשנ"ה, עמ' 1446   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 752   3

http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20   4
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 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים
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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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )עמק המעיינות( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון    1
באופן  תואמים  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשס"ט-22009,  המעיינות(,  )עמק  והבנייה 
מלא לגבולות השיפוט של מועצה אזורית עמק המעיינות, כמפורט בצו ומסומן במפה 

כפי שנחתמו ביד שר הפנים ביום י"ט בשבט התשע"ג )30 בינואר 2013(3 

עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, במשרד הממונה על    2
מחוז צפון וברשות המקומית עמק המעיינות; ניתן לעיין בעותקים של הצו והמפה 
האמורים בסעיף 1, במשרדי מינהל התכנון במשרד האוצר, כמו כן ניתן לעיין בהם 

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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

תחילה

הוראות מעבר

 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 התשס"ט, עמ' 829   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 1166   3

http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20   4
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צו התכנון והבנייה )קצרין( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי קצרין )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)קצרין(, התשמ"ג-21983, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא לגבולות השיפוט 
של המועצה המקומית קצרין, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו ביד שר הפנים 

ביום ה' בניסן התשע"ב )28 במרס 2012(3 

עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, במשרד הממונה על    2
מחוז צפון וברשות המקומית קצרין; ניתן לעיין בעותקים של הצו והמפה האמורים 
באתר  בהם  לעיין  ניתן  כן  כמו  האוצר,  במשרד  התכנון  מינהל  במשרדי   ,1 בסעיף 

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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )צפת( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

והבנייה  התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  צפת  מקומי  תכנון  מרחב    1
)צפת(, התשמ"ב-21982, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא לגבולות השיפוט 
של עיריית צפת, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו ביד שר הפנים ביום כ"א 

באייר התשע"ב )13 במאי 2012(3 

עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, במשרד הממונה על    2
האמורים  והמפה  הצו  של  בעותקים  לעיין  ניתן  צפת;  המקומית  וברשות  צפון  מחוז 
באתר  בהם  לעיין  ניתן  כן  כמו  האוצר,  במשרד  התכנון  מינהל  במשרדי   ,1 בסעיף 

האינטרנט של מינהל התכנון4 

 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 התשמ"ג, עמ' 820   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 92   3

http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20   4

 %D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F

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

ק"ת התשמ"ב, עמ' 1342   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 81   3
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 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים
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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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )עפולה( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי עפולה )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)עפולה(, התש"ס-22000, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא לגבולות השיפוט 
באייר  כ"א  ביום  הפנים  שר  ביד  במפה  ומסומן  בצו  כמפורט  עפולה,  עיריית  של 

התשע"ב )13 במאי 2012( וביום ט' בחשוון התשע"ה )2 בנובמבר 2014(3 

עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, במשרד הממונה על    2
מחוז צפון וברשות המקומית עפולה; ניתן לעיין בעותקים של הצו והמפה האמורים 
באתר  בהם  לעיין  ניתן  כן  כמו  האוצר,  במשרד  התכנון  מינהל  במשרדי   ,1 בסעיף 

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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

תחילה

הוראות מעבר

 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 התשנ"ט, עמ' 217   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 61   3

http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20   4
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צו התכנון והבנייה )מגדל העמק( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  העמק  מגדל  מקומי  תכנון  מרחב    1
מלא  באופן  תואמים  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התש"ן-21989,  העמק(,  )מגדל  והבנייה 
לגבולות השיפוט של עיריית מגדל העמק, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו 

ביד שר הפנים ביום י"ח בתמוז התשע"ב )8 ביולי 2012(3 

הממונה  במשרד  הפנים,  במשרד  מופקדים   1 בסעיף  האמורה  המפה  של  עותקים    2
על מחוז צפון וברשות המקומית מגדל העמק; ניתן לעיין בעותקים של הצו והמפה 
האמורים בסעיף 1, במשרדי מינהל התכנון במשרד האוצר, כמו כן ניתן לעיין בהם 

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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )חבל אשר( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי חבל אשר )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)חבל אשר(, התשנ"ז-21996, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:30,000 והחתום בידי ביום  ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016( 

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

פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3

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

ק"ת התש"ן, עמ' 5   2
ק"ת התשע"ב, עמ' 1654   3

http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20    4

 %D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%20-%20%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%A7

 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 התשנ"ז, עמ' 73   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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )מעלות תרשיחא( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי מעלות תרשיחא )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון    1
באופן  תואמים  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשע"ד-22013,  תרשיחא(,  )מעלות  והבנייה 
מלא לגבולות השיפוט של עיריית מעלות תרשיחא, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי 

שנחתמו ביד שר הפנים ביום י"ח בתמוז התשע"ב )8 ביולי 2012(3 

עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, במשרד הממונה על    2
מחוז צפון וברשות המקומית מעלות תרשיחא; ניתן לעיין בעותקים של הצו והמפה 
האמורים בסעיף 1, במשרדי מינהל התכנון במשרד האוצר, כמו כן ניתן לעיין בהם 

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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

הוראות מעבר

 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"ד, עמ' 63   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 94   3

http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20  4

%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99
 %D7%97%D7%90
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צו התכנון והבנייה )נהריה( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי נהריה )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)נהריה(, התשס"ז-22006, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא לגבולות השיפוט 
ביום הפנים  שר  ביד  שנחתמו  כפי  במפה  ומסומן  בצו  כמפורט  נהריה  עיריית   של 

י' בשבט התשע"ג )30 בינואר 2013(3 

עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, במשרד הממונה על    2
מחוז צפון וברשות המקומית נהריה; ניתן לעיין בעותקים של הצו והמפה האמורים 
באתר  בהם  לעיין  ניתן  כן  כמו  האוצר,  במשרד  התכנון  מינהל  במשרדי   ,1 בסעיף 

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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )קריית שמונה( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  שמונה  קריית  מקומי  תכנון  מרחב    1
והבנייה )קריית שמונה(, התשמ"ט-21988, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא 
לגבולות השיפוט של עיריית קריית שמונה, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו 

ביד שר הפנים ביום ט' באלול התשע"ב )27 באוגוסט 2012(3 

עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, במשרד הממונה על    2
והמפה  הצו  של  בעותקים  לעיין  ניתן  שמונה;  קריית  המקומית  וברשות  צפון  מחוז 
האמורים בסעיף 1, במשרדי מינהל התכנון במשרד האוצר, כמו כן ניתן לעיין בהם 

באתר האינטרנט של מינהל התכנון4 

 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 התשס"ז, עמ' 325   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 1225   3

http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20   4

%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%94

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

ק"ת התשמ"ט, עמ' 27   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 261   3

http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20  4

 %D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים
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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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )מעלה חרמון( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)מעלה חרמון(, התשמ"ג-21983, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום  ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016( 

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

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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )גליל מרכזי( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי גליל מרכזי )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)גליל מרכזי(, התשנ"ו-21996, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום  ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016( 

תחילה

הוראות מעבר

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

ק"ת התשמ"ג, עמ' 821   2

 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 התשנ"ו, עמ' 1438   2

 תיקון מרחב
תכנון מקומי
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עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  צפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  מרכזי  גליל  ולבנייה 

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 

ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )מעלה הגליל( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)מעלה הגליל(, התש"ן-21990, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום  ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016( 

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

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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

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

ק"ת התש"ן, עמ' 962   2

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר
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צו התכנון והבנייה )גבעות אלונים( )תיקון(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 

אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)גבעות אלונים(, התשס"ז-22007, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום  ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016( 

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

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 

ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )מעלה נפתלי( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)מעלה נפתלי(, התש"ן-21990, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום  ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016( 

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

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 

ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

 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 התשס"ז, עמ' 872   2

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

ק"ת התש"ן, עמ' 961   2

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר
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צו התכנון והבנייה )אצבע הגליל( )תיקון(, התשע"ו-2016
 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  16)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 

החוק(, אני מצווה לאמור:

התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  הגליל  אצבע  מקומי  תכנון  מרחב    1
בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשנ"ו-21996,  הגליל(,  )אצבע  והבנייה 
התשע"ו בניסן  ד'  ביום   בידי  והחתום   1:10,000 מידה  בקנה  הערוך  בתשריט   כחול 

)12 באפריל 2016( 

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

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 

ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

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

ק"ת התשנ"ו, עמ' 1436   2

צו התכנון והבנייה )בקעת בית הכרם( )תיקון(, התשע"ו-2016
 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  16)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 

החוק(, אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)בקעת בית הכרם(, התש"ס-22000, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום  ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  צפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה בקעת בית הכרם 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 

ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

 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 התש"ס, עמ' 694   2

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר
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צו התכנון והבנייה )יזרעאלים( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)יזרעאלים(, התשס"ז-22007, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום  ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  צפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה יזרעאלים 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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )מבוא העמקים( )תיקון(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 

אני מצווה לאמור:

התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  העמקים  מבוא  מקומי  תכנון  מרחב    1
כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשנ"א-21991,  העמקים(,  )מבוא  והבנייה 
בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016( 

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

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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

 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 התשס"ז, עמ' 713   2

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

ק"ת התשנ"א, עמ' 788   2

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר
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צו התכנון והבנייה )הגליל העליון( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)הגליל העליון(, התשנ"א-21991, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:30,000 והחתום בידי ביום ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016( 

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

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 

ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו התכנון והבנייה )שפלת הגליל( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)שפלת הגליל(, התשנ"ו-21996, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016( 

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

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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

 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 התשנ"א, עמ' 1253   2

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

ק"ת התשנ"ו, עמ' 1439   2

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר
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צו התכנון והבנייה )הגליל המזרחי( )תיקון(, התשע"ו-2016

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

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשס"ה-22004,  המזרחי(,  )הגליל 

הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016( 

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

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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
  שר האוצר

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש 24: חיפה-נצרת-טבריה( 
)קטע שער העמקים-נצרת( )שינוי תווי( )קריית טבעון - ביטול חלקי של 

תחולת הפקודה(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(, 11943 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  פקודת  לתיקון  לחוק  27)א(  לסעיף  ובהתאם  הפקודה(,   - )להלן 

ציבור( )מס' 3(, התש"ע-22010, אני מצווה לאמור:

להלן,  המפורטים  ולחלקות  לגושים  בנוגע  טבעון3,  בקריית  קטע  על  הפקודה  תחולת    1
ואשר מסומנים במפה מס' כ/1/5144 - בטלה:

שם היישובחלקות בשלמותחלקי חלקותגוש

קריית טבעון 10590462

קריית טבעון61, 74, 123, 10591124126

קריית טבעון1139023

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

ק"ת התשס"ה, עמ' 8   2

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

__________
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 40; ס"ח התשי"א, עמ' 74   1

ס"ח התש"ע, עמ' 346   2
ק"ת התשכ"ז, עמ' 2315   3

ביטול תחולת 
הפקודה
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שם היישובחלקות בשלמותחלקי חלקותגוש

קריית טבעון82, 83, 91, 1092, 1139311

קריית טבעון1139422

קריית טבעון1141026

העתק המפה נמצא במשרדי נתיבי ישראל החברה לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל    2
שרון 3, אור יהודה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בתיאום מראש, בטל': 03-7355742 

כ"ה באייר התשע"ו )2 ביוני 2016(
)חמ 3-162(

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

כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות )קבלת טובת 
הנאה בעבור עבודת ניתוח( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

בשיווק  השקעות,  בייעוץ  העיסוק  הסדרת  לחוק  17)ב()6(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-11995, קובעת רשות ניירות ערך כללים אלה:

בסעיף 2 לכללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות )קבלת טובת    1
הנאה בעבור עבודת ניתוח(, התשע"ד-22014 )להלן - הכללים העיקריים( - 

 - ההפצה"  באתר  לגביהן  הניתוח  עבודות  את  "ולפרסם  המילים   ,)2( בפסקה   )1(
יימחקו;

אחרי פסקה )4( יבוא:    )2(

ובאתר  ההפצה  באתר  לפרסם  יתחייב  בתכנית  שישתתף  מורשה  ")5( תאגיד 
סיום  לאחר  סמוך  התכנית,  במסגרת  שיכין  ניתוח  עבודת  כל  שלו  האינטרנט 

הכנתה "

2   בסעיף 3 לכללים העיקריים, בפסקה )1(, במקום  "עשרה" יבוא "חמישה עשר"  
י"ז בסיוון התשע"ו )23 ביוני 2016(

)חמ 3-4837(

ר ז ו א ה ל  א ו מ ש  
  יושב ראש רשות ניירות ערך

רשות לעיין במפה

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 3

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התשע"ד, עמ' 269   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 1782; התשע"ו, עמ' 594   2



קובץ התקנות 7687, ח' בתמוז התשע"ו, 2016 7 14  1622
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 72 9 שקלים חדשים 

כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )הוראת שעה(, 
התשע"ו-2016

לאחר  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  המים,  לחוק   112 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
שקוימו הוראות סעיפים 113 ו–124יח)ד( לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים 

ולביוב כללים אלה:

מקומיים(,  ספקים  שמספקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי  3א  בסעיף  האמור  אף  על    1
כ"ד  יום  עד   )2016 בינואר   1( התשע"ו  בטבת  כ'  שמיום  בתקופה  התשנ"ד-21994, 
בסיוון התשע"ו )30 ביוני 2016(, רשאי ספק מקומי רשותי לחייב את צרכניו בתעריף 
מים כאילו היה ספק מקומי אחר ובלבד שהותר לו לעשות כן לאחר שהגיש בקשה 

למועצת הרשות הממשלתית 

תחילתם של כללים אלה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(    2
כ"ד בסיוון התשע"ו )30 ביוני 2016(

)חמ 3-29-ת1(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
  יושב ראש מועצת הרשות
הממשלתית למים ולביוב  

הוראת שעה

תחילה

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 860   1

ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשע"ו, עמ' 425 ועמ' 860   2


