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הכרזת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית על מתחמים לפינוי לשם 
בינוי, התשפ"ב-2022

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר  בדבר  הנוגעות  המקומיות  הרשויות  בהסכמת  יזמים,  לבקשת  התשע"ו-12016, 

התייעצות עם מנהל רשות המסים, אני מכריז  לאמור: 

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי לשם בינוי:  .1
)1( אור יהודה "הסביון'": גוש 7218 חלקה 105;

)2( לוד "כצנלסון": גוש 3960 חלקות 5, 8;

)3( ירושלים "בר יוחאי 5-15": גוש 30199 חלקה 10;

)4( חדרה "הגדוד העברי": גוש 10570 חלקות 486 עד 488;

)5( בת ים "רוטשילד": גוש 7145 חלקות 31, 40, 41, 97, 98, 106, 107, 129, 130, 166;

)6( הרצליה "ויצמן": גוש 6527 חלקות 230, 234, 236 עד 239, 256, 257;

)7( גבעתיים "ההסתדרות דרום מתחם ב'": גוש 6162 חלקה 159;

)8( ירושלים "שטרן 29, 31, 33": גוש 30415 חלקה 228;

)9( יבנה "הדרור": גוש 3512 חלקה 238;

)10( נתניה "אנדריוס": גוש 8271 חלקה 130.

הרשויות  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדות   ,1 בסעיף  המפורטים  המתחמים  מפות    .2
המקומיות הנוגעות בדבר.

כ"ד בטבת התשפ"ב )28 בדצמבר 2021(
)חמ 3-6325(

ר ג ר ב מ ב ר  ז ע ל א  
מנהל הרשות הממשלתית  

להתחדשות עירונית  

 הכרזת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית על מתחמים לפינוי
ובינוי )הכרזה מס' 2(, התשפ"ב-2022

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, לבקשת הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מכריז על 

המתחמים המפורטים להלן כמתחמים לפינוי ובינוי:

רחובות - מילצ'ין: גוש 3697 חלקות 275 עד 297, 299;  )1(  .1
קריית טבעון - כצנלסון: גוש 11394 חלקות 296, 332, 406 עד 409, 415 עד 435, 440   )2(

עד 443, 446 עד 449, 451;

חדרה - ברנדייס: גוש 10041 חלקות 424 עד 437, 443;  )3(

מתחמים לפינוי 
לשם בינוי   

הפקדת מפות 

מתחמים לפינוי 
לשם בינוי

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234; התשפ"ב, עמ' 205.  1
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באר שבע - הצדיק מירושלים: גוש 38080 חלקה 7; גוש 38082 חלקות 6 עד 11, 70,   )4(
73, 78, 80 עד 88, 91, 93, 94, 105 עד 107, 184 עד 190; גוש 38140 חלקות 1 עד 24;

כפר סבא - סוקולוב: גוש 6426 חלקות 357, 599 עד 601;  )5(

כפר סבא - אגרון: גוש 6426 חלקות 574, 576, 577, 589 עד 592, 944, 945;  )6(

הוד השרון - בן גוריון: גוש 6455 חלקות 558, 559, 573, 574;   )7(

אזור - בן גוריון: גוש 6024 חלקות 160, 161, 168, 187 עד 191; גוש 6807 חלקות 2,   )8(
4 עד 6;

אזור - יצחק שדה: גוש 6025 חלקות 49 עד 52, 56, 57, 59, 60, 63 עד 65, 67, 69;  )9(

)10(  בת ים - החלמית: גוש 6997 חלקות 256, 257, 259 עד 261, 263 עד 268, 270, 271; 
גוש 6998 חלקות 4, 73, 223 עד 227;

 )11(  ראשון לציון - רמת אליהו, מתחמים 7.9.10: גוש 7281 חלקות 63 עד 66, 69, 70, 
79; גוש 7282 חלקות 67 עד 69.

הרשויות  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדות   ,1 בסעיף  המפורטים  המתחמים  מפות   .2
המקומיות הנוגעות בדבר. 

צו זה יעמוד בתוקפו כל עוד לא בוטל.  .3
י"ח בטבת התשפ"ב )22 בדצמבר 2021(

)חמ 3-5405(

ר ג ר ב מ ב ר  ז ע ל א  
מנהל הרשות הממשלתית  

להתחדשות עירונית  

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע הר מירון( )תיקון(, התשפ"ב-2022

אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק  ו–26)ב(   22 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-11998, בהסכמת השרה להגנת הסביבה, המועצה לגנים 
לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים והמועצה האזורית מרום הגליל, ובאישור ועדת 

הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריזה לאמור:

1.  באכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע 
הר מירון(, התשכ"ו-21965 )להלן - האכרזה העיקרית(, בסעיף 1, אחרי סעיף קטן )טו( 

יבוא:

")טז( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על השטחים המתוארים בתוספת הרביעית, 
המקווקווים בקווים אלכסוניים דקים בצבע שחור, בתשריט מס' ש/24/1/טז )המסומן 
לפי תכנית 209-0263913 בקנה מידה 1:2,500(, החתום ביד שרת הפנים ביום י"ב בטבת 

התשפ"ב )16 בדצמבר 2021(.

באתר  באינטרנט,  "מפורסמים  יבוא  "מופקדים"  במקום  העיקרית,  לאכרזה   2 בסעיף   .2
"מידע תכנוני" של מינהל התכנון ומופקדים".

הפקדת מפות

תחילה ותוקף

תיקון סעיף 1 

1  ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

התשס"ד,  ;861 ועמ'   553 עמ'  התשס"ג,   ;1261 עמ'  התשס"ב,   ;656 עמ'  התש"ס,   ;408 עמ'  התשכ"ו,  ק"ת   2 

    עמ' 793; התשס"ז, עמ' 1084; התשס"ח, עמ' 1162; התשע"א, עמ' 240 ועמ' 241; התשע"ה, עמ' 238; התשע"ו,
   עמ' 701 ועמ' 702; התשע"ז, עמ' 1233 ועמ' 1304; התשע"ח, עמ' 369; התשע"ט, עמ' 1509 ועמ' 2938.

תיקון סעיף 2 
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אחרי התוספת השלישית לאכרזה העיקרית יבוא:  .3
"תוספת רביעית

)סעיף 1)טז((

חלקות במלואן 11 עד 13; גוש 13676 - 

חלקי חלקות 2, 5, 8, 9, 14, 15;

חלקות במלואן 56, 70; גוש 13688 -

חלקי חלקות 3, 10, 12, 15, 16, 21, 22, 26 עד 33, 35, 36, 39 עד 42, 49, 
 ;77 ,67 ,66 ,63 ,61 ,60 ,51

חלקי חלקות 1 עד 3, 5, 24, 25, 30, 43 עד 45, 47, 48, 50, 58, 59;גוש 13689 -

חלקי חלקות 4, 5".גוש 13690 -

י"ב בטבת התשפ"ב )16 בדצמבר 2021(
)חמ 3-650(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק 
שירות חיוני( )תיקון מס' 10(, התשפ"ב-2022

התשנ"ו-11996,  החשמל,  משק  לחוק  ו–33   )2(30 17)ד(,  סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
קובעת רשות החשמל את הכללים האלה:

בכללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות   .1
חיוני(, התשע"ח-22018, בספר אמות המידה, באמת מידה 24א -

בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

סימןפרק
אמת 
תחילהמידה

מועד 
סטטוסהחלטהישיבההחלטה

מאושר";26.05.216083"

"תעריף  יבוא  הצרכן"  משתייך  שאליו  התעריף  "תנאי  במקום  )ג()2()ב(,  בסעיף   )2(
הצריכה של המחלק".

תחילתם של כללים אלה ביום י"א באב התשע"ט )12 במרס 2019(.  .2
כ"ה בטבת התשפ"ב )29 בדצמבר 2021(

)חמ 3-3178-ת2(

י ו ב צ ק ב  א ו י  
ממלא מקום יושב ראש  

רשות החשמל  

הוספת תוספת 
רביעית 

 תיקון אמת
מידה 24א 

תחילה

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ח, עמ' 924.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 1177; התשפ"ב, עמ' 1338.  2
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