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תקנות התעבורה )תיקון מס' 5(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4)א(, 70)17( ו–)18( לפקודת התעבורה1, אני מתקין תקנות 
אלה:

282)א(,  בתקנה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשכ"א-21961  התעבורה,  בתקנות   .1
אחרי פסקה )5( יבוא:

שנרשם  רכב  או  חדש  רכב  שאינו  ובלבד  זעיר  יבואן  שייבא  רכב  הוא  ")6( הרכב 
זה,  לעניין   ;309 בתקנה  כמשמעותה  בדיקה  תעודת  הרכב  על  וניתנה  חוץ  במדינת 
רישוי  בחוק  כהגדרתם   - חוץ"  במדינת  שנרשם  "רכב  חדש",  "רכב  זעיר",  "יבואן 

שירותים."

תקנה 362 לתקנות העיקריות - בטלה.   .2
בתקנה 579 לתקנות העיקריות, במקום ההגדרה "הרשות" יבוא:  .3

""הרשות" - רשות הרישוי כהגדרתה בפקודה;".

ט"ז באייר התש"ף )10 במאי 2020(
)חמ 3-83-ת1(

' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

 צו התקנים )פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים( )הוראת שעה(
)מס' 2(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)א()1( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - חוק התקנים(, 
אני מצווה לאמור:

בדיקת  בסעיפי  הדרישות  יחולו  לא  שלהלן  בטבלה  א'  בטור  המנויים  המוצרים  על   .1
תכולת העופרת שבתקנים הרשמיים המפורטים בטור ב' שבטבלה שלהלן: 

טור ב'טור א'

מתכתיים  רכיבים  המכילים  ברזים 
ידיים  לנטילת  וברזים  אמבטיה  לחדרי 
ובתנאי שעל גבי אריזתם יסומנו באופן 
המילים  ובר–קיימא   לעין  בולט  ברור, 

"הברז אינו מיועד למי שתייה".

 1317 ת"י  ישראלי  בתקן   5.1 )א( סעיף 
לערבוב,  ברזים  וסוללות  יחיד  ברז   -
ממאי 2007, לרבות גיליון תיקון מספר 1, 

מאפריל 22019;

)ב( סעיף 7.1 בתקן ישראלי ת"י 1347 - 
ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת, 
מיולי 2006, לרבות גיליון תיקון מספר 1, 

מאוגוסט 32019.

הפטור לפי סעיף 1 יחול על מוצרים כאמור באותו סעיף, אשר יוצרו בישראל או יובאו   .2
לישראל  לפני יום תחילתו של צו זה.

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

ק"ת התשע"ט, עמ' 3218.  2

ק"ת התשע"ט, עמ' 3218.  3

תיקון תקנה 282 

ביטול תקנה 362 

תיקון תקנה 579 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התש"ף, עמ' 978.  2

פטור מותנה 
מדרישות על 

הגבלת תכולת 
עופרת בתקנים 

רשמיים 

תחולה 
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תחילתו של צו זה ביום ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(.  )א(   .3
תוקפו של צו זה עד יום ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(. )ב( 

ט"ז באייר התש"ף )10 במאי 2020(
)חמ 3-95-ת2(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - ג'וליס(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3)א( ו–8)ב()2( לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים 
ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהלת  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת  לדיור 

השרים שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם ג'וליס המתואר בצו זה )להלן - המתחם(, מוכרז בזה מתחם מועדף לדיור.  .1
מצוי  המתחם  הצפון;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–140  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
דרומית  משגב,  האזורית  והמועצה  ג'וליס  המקומיות  הרשויות  של  השיפוט  בתחום 
לשכונת חיילים משוחררים; גבולותיו הם כמסומן במפה שהעתקים ממנה מופקדים 
לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים מועדפים לדיור במשרד האוצר, רח' בית 
הדפוס 12, ירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי 

הרשויות המקומיות האמורות. 

המועצה  סמכויות  לדיור  מועדפים  למתחמים  לוועדה  נתונות  יהיו  המתחם  לגבי   .3
הארצית לתכנון ולבנייה לפי תמ"א 35.  

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .4

חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש

1844771

1845163 ,62 ,48 ,46-44 ,23-21173 ,49 ,47

1845377 ,18 ,13-581 ,78 ,76 ,75 ,72 ,17-15

י"ז באייר התש"ף )11 במאי 2020(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

תחילה ותוקף  

ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ז, עמ' 1164.  1

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

הקניית סמכויות 
המועצה הארצית 

לפי תמ"א 35

פירוט גושים 
וחלקות במתחם
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