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תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )תיקון(, 
התשפ"א-2021

ולאחר  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק   265 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

 - )להלן  התש"ל-21970  ואגרות(,  תנאיו  להיתר,  )בקשה  והבנייה  התכנון  בתקנות   .1
התקנות העיקריות(, בתקנה 1, אחרי ההגדרה "בית אחיזה" יבוא:

""בית מלון" - בניין שמסופקים בו, בתמורה, שירותי לינה לאורחים לפרקי זמן קצובים 
ויכול שיכלול גם שירותים נלווים ללינה כאמור;".

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -  .2
בחלק ג', אחרי פרק ט' יבוא:  )1(

"פרק י': שינוי שימוש בבניין קיים

סימן א': פרשנות

3.10.1.1 בפרק זה - הגדרות

בהיתר  שנקבע  בניין   - סטודנטים"  "מעונות 
שניתן לגביו כי השימוש בו הוא למעונות 

סטודנטים.

סימן ב': שינוי שימוש לבית מלון או למעונות סטודנטים

סייג לתחולת 
הוראות חלק זה

היתר  לפי  שנבנה  ממנו  חלק  על  או  בניין  על   3.10.2.1
שהבקשה בעניינו הוגשה לפני יום כ"ה באדר 
התשס"ט )21 במרס 2009(, שהשימוש בו שונה, 
מלון  לבית  יותר,  מאוחר  במועד  שניתן  בהיתר 
או למעונות סטודנטים, יחולו הוראות חלק זה 

בכפוף להוראות סימן זה.

רוחב הפתח 
המזערי של דלת 

היציאה מחדר 
המדרגות

הפנוי  הרוחב  3.2.1.3)א(,  בפרט  האמור  אף  על   3.10.2.2
יהיה  המדרגות  מחדר  היציאה  בדלת  למעבר 

כרוחב המדרגות לפחות, כאמור בפרט 3.10.2.3.

הרוחב רוחב חדר מדרגות ברישה,   3.2.2.2 בפרט  האמור  אף  על   3.10.2.3
המזערי של המדרגות יהיה 90 ס"מ או הרוחב 
המפורט  מחישוב  המתקבל  המינימלי  החופשי 

בפרט 3.2.12.4, לפי הרחב מבין השניים.

על אף האמור בפרט 3.2.3.1)ט(, פיר מעלית יכול מיקום פיר מעלית  3.10.2.4
שיימצא בחלל חדר מדרגות מוגן, ובלבד שבכל 

פתח של המעלית תותקן דלת אש.

ניתן מעלית חירום ברישה,   3.7.3.10 בפרט  האמור  אף  על   3.10.2.5
שתוגדר מעלית חירום אחת בלבד, והיא אינה 

נדרשת להיות מעלית אלונקה. 

תיקון תקנה 1 

תיקון התוספת 
השנייה 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.

2  ק"ת התש"ל, עמ' 1841; התש"ף, עמ' 1418.
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שיותקן מאגר מים יכול  אש  כיבוי  לצורכי  מים  מאגר   3.10.2.6
במיקום שאינו גג הבניין. 

שינוי בבניין לאחר 
תחילת סימן זה

או  בניין  לגבי   ,3.10.2.1 בפרט  האמור  אף  על   3.10.2.7
חלק ממנו שבוצע בו אחד או יותר מהשינויים 
תקנות  של  תחילתן  לאחר  להלן  המפורטים 
התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( 
)תיקון(, התשפ"א-32021, לא יחול הפרט הנוגע 

לעניין השינוי, כמפורט לצידו: 

בדלת  למעבר  הפנוי  הרוחב  הקטנת   )1(
היציאה מחדר מדרגות - פרט 3.10.2.2;

הקטנת רוחב חדר מדרגות - פרט 3.10.2.3;  )2(

התקנת פיר מעלית בחלל חדר מדרגות מוגן   )3(
- פרט 3.10.2.4;

ביטול מעלית חירום או מעלית אלונקה -   )4(
פרט 3.10.2.5;

שינוי מיקומו של מאגר מים לצורכי כיבוי   )5(
בגג  שאינו  למיקום  הבניין  בגג  שמוצב  אש 

הבניין - פרט 3.10.2.6.";

בחלק כ"א -   )2(

בסימן ב', בפרט 21.1.2.2)ב(, במקום "באתר בריכת שחיה יוקצה" יבוא "באתר   )1(
בריכת שחייה, למעט באתר כאמור שאינו מיועד לשימוש של פעוטות, יוקצה";

בסימן ה', בפרט 21.1.5.3, אחרי פרט משנה )א( יבוא:  )2(

מלון  בבית  שחייה  בבריכת  )א(,  משנה  בפרט  האמור  אף  ")א1( על 
המיועדת לשימוש הלנים בבית המלון בלבד, יוקמו מבני שירות לשימוש 
תברואה  )תנאי  עסקים  רישוי  בתקנות  הקבועים  התנאים  לפי  הציבור, 

נאותים לבריכות שחייה(, התשנ"ד-41994."

להיתר  שהבקשה   3.10.2.1 בפרט  כאמור  ממנו  חלק  על  או  בניין  על  תחול   )1(2 תקנה   .3
לגביו הוגשה ביום פרסומן של תקנות אלה או לאחריו.

כ"ח באייר התשפ"א )10 במאי 2021(
)חמ 3-347-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

תחולה 

3  ק"ת התשפ"א, עמ' 3210.

4  ק"ת התשנ"ד, עמ' 1144.
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כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק 
שירות חיוני( )תיקון מס' 17(, התשפ"א-2021

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
באמת  המידה,  אמות  בספר  העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התשע"ח-22018   חיוני(, 

מידה 84 -

בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

סימןפרק
אמת 
תחילהמידה

מועד 
סטטוסהחלטהישיבההחלטה

מאושר";1.2.215991"

במקום נספח א' לאמת מידה 84 יבוא:    )2(

"נספח א' לאמת מידה 84 - הפסקות מאולצות מותרות בשנה לפי יחידת ייצור 

יחידת ייצור
 מס' הפסקות מאולצות 

המותרות בשנה

54יחידה במחזור משולב 34 באתר אלון תבור

9טורבינת גז - רמת חובב 1

15טורבינת גז - רמת חובב 2

יחידה במחזור משולב - רמת חובב 3 ו–5 
ויחידה במחזור משולב 4 ו–5

108 לכל היחידות במצטבר

11טורבינת גז - רמת חובב 6

9טורבינת גז - רמת חובב 7

 54 לכל היחידות במצטבר"יחידה במחזור משולב - רמת חובב 8 ו–9

כ"ט באייר התשפ"א )11 במאי 2021(
)חמ 3-3178-ת2(

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

רשות החשמל  

 תיקון אמת
מידה 84 

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

2  ק"ת התשע"ח, עמ' 1177; התש"ף, עמ' 492 )522(; התשפ"א, עמ' 3112.
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אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער שפרעם א'( )תיקון(, 
התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:

התשע"ה-22015,  א'(,  שפרעם  יער  )שמורת  ליער(  שמור  )אזור  היערות  באכרזת   .1
בתוספת, בטבלה שתחת המספר הסידורי 2006 -

)מ"ר(",  בחלקה  התכנית  "שטח  בטור   ,14 מספר  חלקה  של  בשורה   ,10341 בגוש   )1(
במקום "12,666" יבוא "12,462, לפי השטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה";  

בגוש 10343, בשורה של חלקה מספר 5, בטור "שטח התכנית בחלקה )מ"ר(", במקום   )2(
"172,743" יבוא "161,450, לפי השטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה";

)מ"ר(",  בחלקה  התכנית  "שטח  בטור   ,41 מספר  חלקה  של  בשורה   ,10345 בגוש   )3(
במקום "59,756" יבוא "42,701, לפי השטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה";

)מ"ר(",  בחלקה  התכנית  "שטח  בטור   ,4 מספר  חלקה  של  בשורה   ,10346 בגוש   )4(
במקום "56,241" יבוא "56,004, לפי השטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה";

)מ"ר(",  בחלקה  התכנית  "שטח  בטור   ,8 מספר  חלקה  של  בשורה   ,10364 בגוש   )5(
במקום הקטע החל במילים "מפה מס' 2" עד המילים ")להלן - המפה(" יבוא "המפה";

)מ"ר(",  בחלקה  התכנית  "שטח  בטור   ,3 מספר  חלקה  של  בשורה   ,10463 בגוש   )6(
במקום "63,745" יבוא "33,805, לפי השטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה";

בגוש 10466 -  )7(

השורה של חלקה מספר 2 - תימחק; )א( 

השורה של חלקה מספר 3 - תימחק; )ב( 

השורה של חלקה מספר 4 - תימחק; )ג( 

השורה של חלקה מספר 7 - תימחק; )ד( 

במקום  )מ"ר(",  בחלקה  התכנית  "שטח  בטור   ,9 מספר  חלקה  של  בשורה  )ה( 
"202,988" יבוא "18,565, לפי השטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה";

בגוש 10467 -  )8(

במקום  )מ"ר(",  בחלקה  התכנית  "שטח  בטור   ,1 מספר  חלקה  של  בשורה  )א( 
"118,831" יבוא "102,125, לפי השטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה";

במקום  )מ"ר(",  בחלקה  התכנית  "שטח  בטור   ,5 מספר  חלקה  של  בשורה  )ב( 
"161,046" יבוא "156,185, לפי השטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה";

תיקון התוספת 

1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130. 

2  ק"ת התשע"ה, עמ' 989; התשע"ז, עמ' 1000. 
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בגוש 10470, בשורה של חלקה מספר 11, בטור "חלקה", במקום "11" יבוא "12",   )9(
ובטור "שטח התכנית בחלקה )מ"ר(", במקום "305,393 למעט שטח בגודל 16,899 מ"ר" 
יבוא "218,077" ובמקום הקטע החל במילים "מפה מס' 2" עד המילים ")להלן - המפה(" 

יבוא "המפה". 

ב' בסיוון התשפ"א )13 במאי 2021(
)חמ 3-262-ת1(

ר ט ס ו ש ן  ו ל א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

 

אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער ראמה( )תיקון מס' 2(, 
התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:

באכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער ראמה(, התשע"ה-22015, בתוספת,   .1
בטבלה שתחת המספר הסידורי 2050, בגוש 18847, בשורה של חלקה מספר 10, בטור 
"חלקה", במקום "10" יבוא "14" ובטור "שטח התכנית בחלקה )מ"ר(", במקום "11,894" 
יבוא "7,088, לפי השטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה המופקדת במשרדו 

של פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר". 

ב' בסיוון התשפ"א )13 במאי 2021(
)חמ 3-262-ת1(

ר ט ס ו ש ן  ו ל א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תיקון התוספת 

1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130. 

2  ק"ת התשע"ה, עמ' 1355; התשפ"א, עמ' 3186.
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