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קובץ התקנות 9173, כ"ט בשבט התשפ"א, 11.2.2021  1970

תקנות שמאי מקרקעין )רישום מתמחים, אימונם ופיקוח על ההתמחות( 
)תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7)א()3(, 15 ו–43 לחוק שמאי מקרקעין, התשס"א-12001, 
ובהתייעצות עם מועצת שמאי המקרקעין, אני מתקין תקנות אלה:

ההתמחות(,  על  ופיקוח  אימונם  מתמחים,  )רישום  מקרקעין  שמאי  בתקנות   .1
התשס"ד-22004, בתקנה 10 -

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )1(

")א1( על אף האמור בתקנת משנה )א(, מי שבתקופה שמיום י"ט באדר התש"ף 
)15 במרס 2020( עד יום כ' בתמוז התשפ"א )30 ביוני 2021( נעדר ממקום התמחותו 
עד 30 ימים בשל נסיבות הנוגעות להתמודדות עם נגיף הקורונה - ההיעדרות 
כי  אישר  שלו  המאמן  אם  המותרים,  ההיעדרות  ימי  במניין  תבוא  לא  כאמור 
בתקופה האמורה לא היה ניתן לקיים את ההתמחות כסדרה בשל ההתמודדות 

עם נגיף הקורונה.";

בתקנת משנה )ב(, אחרי פסקה )2( יבוא:   )2(

")3( היעדרות מחמת מחלה, ובלבד שאינה עולה על 15 ימים בשנה;".

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-3351( 

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
ממלא מקום שר המשפטים  

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(
)תיקון(, התשפ"א-2021

ושידורים(,  )בזק  התקשורת  לחוק  ו–59  5)ב()1(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ב-11982, אני מתקין תקנות אלה:

מפ"א(,  של  ציבורית  בזק  ברשת  )שימוש  ושידורים(  )בזק  התקשורת  בתקנות   .1
התשע"ה-22014 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1 -

במקום ההגדרה "בעל רישיון מפ"א תשתית" יבוא:  )1(

""בעל רישיון מפ"א תשתית" - כהגדרתו בסעיף 5)י( לחוק;";

ההגדרה "רישיון מפ"א תשתית" - תימחק.  )2(

בתקנות העיקריות, בתקנה 2, אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:  .2
מפ"א  על  תחול  לא   )1( שבפסקה  החובה  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  ")ד( על 
המספק שירות למנוייו על גבי רשת של בעל רישיון, בעל רישיון מפ"א תשתית או 
מפ"א אחר, באמצעות שירות גישה רחבת פס מנוהלת או שירות דומה לו שהוא מקבל 

מאחד מהם."

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-4928( 

ץ נ ג  ) ני ב ( ן  י מ ני ב  
             ממלא מקום שר התקשורת

תיקון תקנה 10 

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 2 

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ט, עמ' 250.  1

ק"ת התשע"ה, עמ' 226.  2

ס"ח התשס"א, עמ' 436.  1

ק"ת התשס"ד, עמ' 190.  2
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1971 קובץ התקנות 9173, כ"ט בשבט התשפ"א, 11.2.2021 

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול מיסוי( )הוראת שעה מס' 10(, התשפ"א-2021

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הנוגעות  המקומיות  הרשויות  בהסכמת  יזמים,  לבקשת  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 

בדבר ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף 15)א( לחוק, אני מצווה לאמור: 

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי:  .1
)1(  ירושלים "התנופה": גוש 30187 חלקות 35 עד 36;

)2(  ירושלים "בר יוחאי 5-15": גוש 30199 חלקה 40;

)3(  ירושלים "פנינת אנטיגונס": גוש 30133 חלקות 16 עד 18, 20 עד 21;

)4(  הרצליה - "משה"ב/ביל"ו": גוש 6546 חלקות 837 עד 840, 842 עד 845;

)5(  בני ברק - "בר כוכבא": גוש 6196 חלקות 140 עד 144. 

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.  .2
ד' בשבט התשפ"א )17 בינואר 2021(

)חמ 3-5405( 

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבינוי והשיכון  

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול רשויות מקומיות( )הוראת שעה מס' 2(, התשפ"א-2021

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המייעצת  הוועדה  ובהמלצת  בדבר  הנוגעת  המקומית  הרשות  בהסכמת  התשע"ו-12016, 

להתחדשות עירונית, אני מצווה לאמור:

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי ובינוי:  .1
ראשון לציון-רמת אליהו, מתחמים 12, 13, 18, 19 + מתחמי תשתיות.

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

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.  .3
ד' בשבט התשפ"א )17 בינואר 2021(

)חמ 3-5406( 

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבינוי והשיכון  

מתחמים לפינוי 
לשם בינוי

מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול 

מיסוי 

תוקף

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

הפקדת מפות

תוקף
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קובץ התקנות 9173, כ"ט בשבט התשפ"א, 11.2.2021  1972

 תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)אגרות כניסה לגנים ולשמורות( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9, 41ט)א( ו–66 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים 
והגנים  הטבע  לשמירת  הרשות  הצעת  לפי  התשנ"ח-11998,  הנצחה,  ואתרי  לאומיים 
הלאומיים, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, 

התשמ"ה-21985, אני מתקינה תקנות אלה:  

בתקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )אגרות כניסה   .1
לגנים ולשמורות(, התשנ"ח-31998 )להלן - התקנות העיקריות(, בשם התקנות, במקום 

"ולשמורות" יבוא "לשמורות ולאתרים לאומיים". 

בתקנה 2א לתקנות העיקריות -   .2
בכותרת השוליים, במקום "לאתר לאומי הקסטל" יבוא "לאתרים לאומיים";  )1(

חאן  לאומי  לאתר  "או  יבוא  הקסטל"  לאומי  "לאתר  אחרי  )א(,  משנה  בתקנת   )2(
ומצודת דרכים בשער הגיא";

בתקנת משנה )ד(, בסופה יבוא "וכן על כניסה לאתר הלאומי חאן ומצודת דרכים   )3(
בשער הגיא".

)2(, אחרי "קיסריה" יבוא "החרמון - אתר  בתקנה 5ד)א( לתקנות העיקריות, בפסקה   .3
הבניאס, מבצר נמרוד, מצדה". 

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -   .4
בחלק א', בטבלה -   )1(

בטור ב', אחרי "ירקון )מקורות הירקון, פארק אפק(" יבוא "מגדל צדק"; )א( 

בטור ג', אחרי "קומראן" יבוא "שבטה"; )ב( 

בחלק ב', בטבלה, בטור ב', אחרי "מצדה" יבוא "שבטה".  )2(

י"ט בשבט התשפ"א )1 בפברואר 2021(
)חמ 3-2430-ת1( 

ל א י ל מ ג ה  ל י ג  
השרה להגנת הסביבה  

תיקון טעות

ובינוי  לפינוי  מתחמים  על  )הכרזה  עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  בצו 
 ,9122 התקנות  בקובץ  שפורסם  התשפ"א-2021,   ,)9 מס'  שעה  )הוראת  מיסוי(  במסלול 
התשפ"א, עמ' 1712, בשם הצו, במקום ")הוראת שעה מס' 9(" צריך להיות ")הוראת שעה 

מס' 3(".

)חמ 3-5405(

1  ס"ח התשנ"ח, עמ' 202; התש"ע, עמ' 606.

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

3  ק"ת התשנ"ח, עמ' 1343; התש"ף, עמ' 2.

תיקון שם התקנות 

תיקון תקנה 2א 
 

תיקון תקנה 5ד 

תיקון התוספת 
הראשונה 
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