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תקנות מס ערך מוסף )הוראת שעה(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34)ב( ו–145 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-11975, ובאישור ועדת 
הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקופה של שנה מיום פרסומן של תקנות אלה יראו כאילו בתקנה 10 לתקנות מס   .1
ערך מוסף, התשל"ו-21976, בתקנת משנה )ב(, אחרי פסקה )2( בא:

)פטור  דלק  על  הבלו  לצו   )5(2 לסעיף  בהתאם  מבלו  פטור  לו  ניתן  אשר  ")3( ארגון 
והשיבון(, התשס"ה-32005".

ה' באדר א' התשע"ט )10 בפברואר 2019(
)חמ 3-236-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - לוד צפון(, התשע"ט-2019

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 לוד צפון המתואר בצו זה )להלן - המתחם(, מוכרז בזה מתחם מועדף לדיור.  .1
מצוי  המתחם  המרכז;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–3,500  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
בתחום השיפוט של הרשות המקומית לוד, צפונית למפגש המסילות בעיר, מזרחית 
ואזור  העתיקה  לעיר  מערבית  מערב",  "לוד  העתידית  והשכונה  אביב  גני  לשכונת 
התעשייה הצפוני ודרומית למועצה אזורית שדות דן; גבולותיו הם כמסומן במפה 
שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים מועדפים לדיור 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  ירושלים,   12 הדפוס  בית  רח'  האוצר,  במשרד 

ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הרשות המקומית האמורה. 

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

מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן חלק/כל הגוש    גוש

כל הגוש *3958

104חלק3969

26, 27, 100, 111חלק3970

4, 13, 14, 17,  חלק3971
,44 ,42 ,41 ,37 - 19

49 ,46

,15 ,12 - 10 ,8 ,5
43 ,40 - 38 ,18 ,16

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

תיקון תקנה 10

ס"ח התשל"ה, עמ' 52.  1

ק"ת התשל"ו, עמ' 1590.  2
ק"ת - שיעורי מק"ח, התשס"ה, עמ' 50.  3

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

הקניית סמכויות 
המועצה הארצית 

לפי תמ"א 35

פירוט גושים 
וחלקות במתחם
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