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תקנות לעידוד השקעות הון )תיקון התוספת השנייה לחוק(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ד)ב( לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-11959 )להלן  
- החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

בטבת  כ"ה  מיום  שנים  "ארבע  במקום   ,2 בסעיף  ג',  בחלק  לחוק,  השנייה  בתוספת   .1
התשע"א )1 בינואר 2011( ומיום י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015( עד יום י"ג בטבת 

התשע"ח )31 בדצמבר 2017(" יבוא "עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב )31 בדצמבר 2021(". 

ז' בשבט התשע"ח )23 בינואר 2018(
)חמ 3-4647(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן ה כ י  ל א
שר הכלכלה והתעשייה

צו התכנון והבנייה )כפר יונה(, התשע"ח-2018

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  13)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המחוזית  הוועדה  עם  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(, 

לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

התכנון  מרחב  יהיה   ,2 בסעיף  מתוארים  ושגבולותיו  המרכז  מחוז  שבתחום  השטח   .1
המקומי כפר יונה )להלן  - מרחב התכנון המקומי(. 

גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו תואמים באופן מלא לגבולות השיפוט של   .2
עיריית כפר יונה, כמפורט בצו וכמסומן במפה כפי שנחתמו ביד שר הפנים ביום כ"ח 

בניסן התשע"א )2 במאי 2011(2.

במשרדי   בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים   1 בסעיף  האמורה  המפה  של  עותקים   .3
מחוז המרכז של משרד הפנים, ברשות המקומית כפר יונה, ובמינהל התכנון במשרד 
האוצר, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל; כמו כן ניתן לעיין במפה באתר האינטרנט של מינהל התכנון3.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .4
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .5
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.

ה' בשבט התשע"ח )21 בינואר 2018(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

2  ק"ת התשע"א, עמ' 1182.

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=4&numb=%D7%92%D7%A9%2F%  3 
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תיקון התוספת 
השנייה לחוק

ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשע"א, עמ' 165.  1
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הוראות מעבר


