
 רשומות

 קובץ התקנות
 עמוד
 תקנות הרשויות המקומיות(ביוב)(ערעור לפני בית משפט,מחוזי)(ביטול), התשס״ב-2002 804
 תקנות הגנת הצרכן(סדרי דין לענין תובענה ייצוגית)(תיקון), התשס״ב-2002 804
 תקנות סדרי דין(ניירות ערך)(תיקון), התשס״ב-2002 804
s80 2002-תקנות הרופאים(סדרי דיון בועדה רפואית)(תיקון, התשס־ב( 
 תקנות הפסיכולוגים(סדרי דין בועדות)(תיקון), התשס״ב-2002 805
 תקנות הרופאים הווטרינרים(סדרי דין בועדה)(תיקון), התשס״ב-2002 805
 תקנות סדרי הדין(הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט)(תיקון), התשס״ב-2002 806
 תקנות הגנת הדייר(סדרי דין בבקשה לאישור הסבם)(תיקון), התשס״ב-2002 806
 תקנות שיפוט המשמעת(משפט חוזר)(אישור צו פיצוי)(תיקון), התשס״ב-2002 807
 תקנות הפיקוח על קידוחי מים(סדרי הדין)(תיקון), התשס״ב-2002 807
 תקנות סדר הדין(ערעורים בעניני פינוי באזורי שיקום)(תיקון), התשס״ב-2002 808
 תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים(סדרי דין בבית משפט שלום)(תיקון), התשס״ב-2002 808
 תקנית רופאי שיניים(סדרי דיון בועדה רפואית)(תיקון), התשס״ב-2002 809
 תקנות רופאי שיניים(סדרי דין בדיון משמעתי)(תיקון), התשס״ב-2002 810
 תקנות סדר דין(טיפול במפגרים)(תיקון), התשם״ב-2002 810
 תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי שוטר), התשס״ב-2002 811
 תקנות הרשויות המקומיות(סדרי בחירות לראש הרשות וסגניו)(תיקון), התשם״ב-2002 812
 תקנות הרשויות המקומיות(סדרי בחירות)(תיקון), התשס־יב-2002 814
 תקנות הטיס(הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון מס׳ 2), התשס״ב-2002 »81
 תקנות הטיס(מבון בדק, מכון הסמבה ואחזקה עצמית)(תיקון), התשס־ב-2002 816
 צו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות)(חבל יבנה, תיקון), התשם״ב-02ם2 817
 אכרזת העיריות(עיריית יבנה)(תיקון), התשס״ב-2002 817
 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה(שמורת טבע הר גודרים), התשס״ב-2002 818
 אברזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה(שמורת טבע בקעת תמנע), התשס״ב-2002 ... 819
 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה(שמורת טבע ים דור הבונים), התשס״ב-2002 ... 820
 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה(גן לאומי תל־גזר), התשס״ב-2002 820
 צו סדר הדין הפלילי(מעצר וחיפוש)(קביעת תחנת משטרה), התשם״ב-2002 821
 הודעת אגרות עידוד השקעות הון בחקלאות(אגרות), התשם״ב-2002 821
 הודעת הגנת הצומח(שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק), התשס״ב-2002 822
 החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים)(תיקון מס׳ 2), התשם״ב-2002 822
 נוהל אתיקה לחברי הכנסת(קובלנות)(תיקון). הךנשס״ב-2002 822

 ו



 תקנות הרשויות המקומיות (ביוב)(ערעור לפני בית משפט מחוזי)(ביטול),
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ״ב-1962', אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. תקנות הרשויות המקומיות(ביוב)(ערעור לפני בית משפט מחוזי), התשב״ה-1964־ -
 בטלות.

 2. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ת י ר ט ר ש י א  מ
 שר המשפטים

 י״ח בסיון התשס״ב (29 במאי 2002)
 (דומ 5-810)

 סייח התשכ״ב, עמי 96.
 ק״ת התשכ״ה, עמי ג18.

(סדרי דין לענין תובענה ייעוגית)(תיקון),  תקנות הגנת הערבן
 התשס״ב-2002

, וסעיף 108 לחוק  בתוקף סמכותי לפי סעיף 35ה לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-ז198י
 בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ר-984ו2, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן(סדרי דין לענין תובענה ייצוגית), התשנ״ה-51995,
 במקום ״בדרך המרצה״ יבוא ״בהתאם לפרק כ׳ בתקנות סדר הדין״.

ת י ר ט ר ש י א  מ
 שר המשפטים

 י״ח בםיון התשם״ב (29 במאי 2002)
 (חמ 3-2604)

 סייח התשמ״א, עמי 248.

 סייח התשמ״ד, עמי 198.
 ק״ת התשנ״ה, עמי 858.

 ביטול

 תחילה

 תיקון תקנה 2

ירות ערך)(תיקון), התשס״ב-2002 ני ) ן  תקנות סדרי די

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 56(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968י, ושאר הסמכויות
 הנתונות לי לפי בל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 הוספת שם 1. בראש תקנות סדרי דין(ניירות ערך), התשל״א-970ו2 (להלן - התקנות העיקריות),
 יבוא ״תקנות ניירות ערך (סדרי דין), התשל״א-1970״.

 תיקון תקנה 1 2. בתקנה 1 לתקנות העיקריות, המילים ״בדרך המרצה״ - יימחקו.

 ביטול תקנה 11 3. תקנה וו לתקנות העיקריות - בטלה.

 ם״דו התשכ״ח, עמי 234.

 ק״ת התשל״א, עמי 128.

 804 קובץ התקנות 74ו6, אי בתמת התשס־ב, 11.6.2002



 4. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תחילה

 י״ח בסיון התשם״ב (29 במאי 2002)
ת י ר ט ר ש י א  (חמ 3-3137) מ

 שר המשפטים

 תקנות הרופאים (סדרי דיון בועדה רפואית)(תיקון), התשם״ב-2002

, וסעיף  בתוקף סמכותי לפי סעיף ו3(ד) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-976וי
 108 לחוק בתי המשפט, התשמ״ד-984ו2, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 4 לתקנות הרופאים(סדרי דיון בועדה רפואית), התשל״ו-1976ג, במקום ״תהא תיקון תקנה 4
 בדרך של המרצה ותקנות סדר הדין האזרחי, התשכ״ג-1963, יחולו עליה״ יבוא ״תוגש

 בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-1984״.

 2. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תחילה

 י״ח בסיון התשס״ב (29 במאי 2002)
ת י ר ט ר ש י א  (חמ 3-3140) מ

 שר המשפטים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 653.
 2 סייח התשמ־ד, עמי 198.

 s ק״ת התשל״ו, עמי 2480.

 תקנות הפסיכולוגים (סדרי דין בועדות)(תיקון), התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 54(ג) לחוק הפסיכולוגים, התשל״ז-1977י, וסעיף 108 לחוק
 בתי המשפט [נוסח חדש], התשמ״ד-21984, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 4 לתקנות הפסיכולוגים (סדרי דין בועדות), התשל״ח-977וג, במקום ״תהא תיקון תקנה 4
 בדרך של המרצה ותקנות סדר הדין האזרחי, התשכ״ג-963ו, יחולו עליה״ יבוא ״תוגש

 בהתאם לפרק כ׳ בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-1984״.

 2. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תחילה

 י״ח בסיון התשם״ב (29 במאי 2002)
ת י ר ט ר ש י א  >חמ 3-3156) מ

 שר המשפטים

 י ס״ח התשל״ז, עמי 158.
 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 129.

 5 ק־ת התשל״ח, עמ׳ 20.

 תקנות הרופאים הווטרינרים (סדרי דין בועדה)(תיקון), התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ו2(ג) לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ״א-1991', וסעיף 108
 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו2, אני מתקין תקנות אלה:

 ס״ח התשנ״א, עמי 76.
 ס״ח התשמ־ד, עמי 198; התשנ״ו, עמי 108.

 קובץ התקנות 6174, א׳ בתמוז התשם״ב, 11.6.2002 805



 1. בתקנה 4 לתקנות הרופאים הווטרינרים (סדרי דין בועדה), התשנ״ב-992ו5, במקום
 ״בדרך של המרצה ותקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-984ו, יחולו עליה״ יבוא ״בהתאם

 לפרק ב׳ בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-964ו.״

 2. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ת י ר ט ר ש י א  מ
 שר המשפטים

 י״ח בםיון התשם״ב (29 במאי 2002)
 (חמ 3-2330)

 ק״ת התשנ״ב, עמי 652.

 תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ת י ר ט ר ש י א  מ
 שר המשפטים

 י״ח בסיון התשס״ב (29 במאי 2002)
 >חמ 3-3138)

 סייח התשכ״ה, עמי 224; התשמ״ז, עמי 133.
 ס״ח התשי״ב, עמי 232.
 סייח התשמ״ד, עמי 198.

 ק״ת התש״ל, עמי 844.

 תיקון תקנה 4

 תחילה

(הגבלת אחריותם של בעלי בלי שיט)(תיקון), ן י  תקנות םדרי הד
 התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי בהתאם לסעיף 22 לחוק הספנות(הגבלת אחריותם של בעלי בלי־שיט),
 התשכ״ה-1965י, לפי סעיף 8 לחוק בית המשפט לימאות, התשי״ב-21952, ולפי סעיף 108
 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984ג, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

 כל דין אני מתקין תקנות אלה:

 הוספת שם 1. בראש תקנות סדרי דין(הגבלת אתריותם של בעלי כלי שיט), התש״ל-1970" (להלן -
 התקנות העיקריות), יבוא ״תקנות הספנות(הגבלת אחריותם של בעלי בלי שיט)(סדרי דין),

 התש״ל-970ו״.

 תיקון תקנה 2 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום ״8(א)״ יבוא ״0ו(א)״, ובמקום ״התשב״ג-1963״
 יבוא ״התשמ״ד-1984״.

 תיקון תקנה 3! 3. בתקנה 13 לתקנות העיקריות, במקום ״בדרך המרצה״ יבוא ״בהתאם לתקנות סדר
 הדין האזרחי, התשמ״ד-984ו״.

 ביטול תקנה 5ו 4. תקנה 15 לתקנות העיקריות - בטלה.

 תחילה

 תקנות הגנת הדייר (סדרי דין בבקשה לאישור הסכם)(תיקון),
 התשס״ב-2002

, וסעיף  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב-972וי
 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל

 דין, אני מתקין תקנות אלה:

 סייח התשל״ב, עמי 1176.
 סייח התשמ״ד, עמי 189.

 806 קובץ התקנות 6174, א׳ בתמוז התשס״ב, 11.6.2002



 1. בתקנה 2 לתקנות הגנת הדייר (סדרי־דין בבקשה לאישור הסכם), התשב״ט-968וג תיקון תקנה 2
 (להלן - התקנות העיקריות), המילים ״בדרך המרעה״ - יימחקו.

s תיקון תקנה 

 תחילה

 תיקון תקנה ו

 תחילה

 2. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום ״תשכ״ג-963ו״ יבוא ״התשמ״ד-1984״.

 3. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ר ש ט ר י ת י א  מ
 שר המשפטים

 י״ח בסיון התשס״ב (29 במאי 2002)
 (דומ 3-3135)

 ק״ת התשכ״ט, עמי 40.

זר)(אישור עו פיעוי)(תיקון),  תקנות שיפוע המשמעת (משפע חו
 התשס״ב-2002

, סעיף  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק שיפוט המשמעת(משפט חוזר), התשב״א- 901ו ו
 108, לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי

 לפי בל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות שיפוט המשמעת (משפט חוזר)(אישור צו פיצוי), התשכ״א-ו5196,
 המילים ״בדרך המרצה״ - יימחקו.

 2. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ת י ר ט ר ש י א  מ
 שר המשפטים

 י״ח בסיון התשס״ב (29 במאי 2002)
 1חמ !3-314)

 סייח התשב״א, עמי 56.
 סייח התשמ״ד, עמי 198.

 ק״ת התשכ״א, עמי 1952.

 החלפת תקנה 2

 החלפת תקנה 3

 תקנות הפיקוח על קידוחי מים (סדרי הדין)(תיקון), התשם״ב-2002

, ולפי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1ו(ג) לחוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט״ו-955וי
 סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו2, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 2 לתקנות הפיקוח על קידוחי מים (סדרי דין) התשט״ז-1956ג(להלן -
 התקנות העיקריות), יבוא:

 •׳הגשת בקשה 2. בקשה תוגש ותתברר בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-
 984 ו4״.

 2. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

 3. ראה בית המשפט צורך בקיום דיון בבקשה, יתקיים הדיון בתוך
 שלושים ימים מיום הגשת הבקשה.״

 ־׳דיון בבקשה

 ס״ת התשט״ו, עמי 84; התשב״ב, עמי 50.
 ם״ח התשמ״ד, עמי 198.
 ק״ת התשט״ז, עמי 742.

 ק״ת התשמ״ד, עמי 2220.

 קובץ התקנות 6174, א׳ בתמוז התשם״ב, 11.0.2002 807



ות - בטלה.  ביטול תקנה 4 4. תקנה 4 לתקנות העיקרי

ם ימים מיום פרסומן. י ש ו ל ל תקנות אלה ש  תחילה 5. תחילתן ש

ן התשם״ב (29 במאי 2002) ו  י׳׳ח בסי
ת י ר ט ר ש י א  (חמ 3-3139) מ

ם ר המשפטי  ש

ן(ערעורים בעניני פינוי באזורי שיקום)(תיקון),  תקנות סדר הדי
 התשם״ב-2002

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ״ה-965וי
 וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, ובתוקף שאר הסמכויות

 הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בראש תקנות סדר הדין (ערעורים בעניני פינוי באזורי שיקום), התשכ״ז-966ו3
 (להלן - התקנות העיקריות), יבוא ״תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום(סדר הדין בערעורים

 בעניני פינוי), התשב״ז-966ו״.

 הוספת שם

 תיקון תקנה 16 2. בתקנה 16 לתקנות העיקריות, במקום ״התשב״ג-1963״ יבוא ״התשמ״ד-1984״.

 החלפת תקנה 21 3. במקום תקנה 21 לתקנות העיקריות, יבוא:

 ״הגשת בקשה 21. הבקשה תוגש בהתאם לתקנות סדר הדין.״

 4. תקנה 30 לתקנות העיקריות - בטלה.

 5. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ת י ר ט ר ש י א  מ
 שר המשפטים

 י״ח בםיון התשס״ב (29 במאי 2002)
 >חמ 3-1601)

 סייח התשכ״ה, עמי 279.

 סייח התשמ״ד, עמי 198.
 ק״ת התשב״ז, עמי 1080.

 ביטול תקנה 30

 תחילה

 תקנות הפיקוח על מערבים ושירותים (סדרי דין בבית משפט שלום)(תיקון),
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-957ו', ולפי
 סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, אני מתקין תקנות אלה:

 החלפת תקנה 2 1. במקום תקנה 2 לתקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים(סדרי דין בבית משפט שלום),
(להלן - התקנות העיקריות), יבוא:  התשי״ח-958ונ

 ״הגשת בקשה 2. הבקשה תוגש ותתברר בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-
 984 ו4״.

 סייח התשי״ח, עמי 24.
 2 סייח התשמ״ד, עמי 198.

 5 ק״ת התשי״ח, עמי 186.

 י ק״ת התשמ״ד, עמי 2220.
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 2. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה ב

 ״דיון בבקשה 3. ראה בית המשפט צורך בקיום דיון בבקשה, יתקיים הדיון בתוך
 שלושים ימים מיום הגשת הבקשה.״

 3. תקנה 4 לתקנות העיקריות - בטלה. ביטול תקנה 4

 4. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תחילה

 י״ח בםיון התשם״ב (29 במאי 2002)
ת י ר ט ר ש י א  נחמ 0-514 מ

 שר המשפטים

 תקנות רופאי שיניים (סדרי דיון בועדה רפואית)(תיקון), התש0״ב-2002

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 24(ג) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל״ט-979וי
 וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו2, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בראש תקנות רופאי שיניים (סדרי דיון בועדה רפואית), התשל״ז-1977ג (להלן - הוספת שם
יבוא ״תקנות רופאי השיניים (סדרי דיון בועדה רפואית) התשל״ז-  התקנות העיקריות), י

 1977״.

 2. בפתיח של התקנות העיקריות, במקום ״סעיף 5ז(ד) לפקודת רופאי שיניים, 1945, תיקון הפתיח
 וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, התשי״ז-1956״ יבוא ״סעיף 24(ג) לפקודת רופאי השיניים [נוסח
 חדש], התשל״ט-1979 (להלן - הפקודה), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

 התשמ״ד-1984״.

 3. בתקנה 1 לתקנות העיקריות, במקום ״5ז״ יבוא ״23". תיקון תקנה ו

 4. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום ״5ז(ג)״ יבוא ״24(ב)״. תיקון תקנה ג

 5. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום ״תהא בדרך של המרצה ותקנות סדר הדין תיקון תקנה 4
 האזרחי, התשב״ג-1963, יחולו עליה״ יבוא ״תוגש בהתאם לפרק ב׳ בתקנות סדר הדין

 האזרחי, התשמ״ד-1984״.

 6. תקנה 11 לתקנות העיקריות - בטלה. ביטול תקנה 11

 7. בתוספת לתקנות העיקריות - תיקון התוספת

 (1) בטופס ו, במקום ״סעיף 15 לפקודת רופאי שיניים, 1945״ יבוא ״סעיף 23 לפקודת
 רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל״ז-1977״;

 (2) בטופס 2, במקום ״סעיף 15 לפקודת רופאי שיניים, 1945״ יבוא ״סעיף 24(ב)
 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל״ז-977ו״.

 8. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תחילה

 י״ח בסיון התשס״ב (29 במאי 2002)
ת י ר ט ר ש י א  >חמ 0-2899 מ

 שר המשפטים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 2ג, עמי 614.
 ס־ח התשמ־ד, עמי 198.
 ק־ת התשל־ז, עמי 1180.
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 תקנות רובאי שיניים (סדרי דין בדיון משמעתי)(תיקון), התשם״ב-2002
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48(ב) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל״ט-979ז',

 וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו2, אני מתקין תקנות אלה:

 הוספת שם 1. בראש תקנות רופאי שיניים (סדרי דין בדיון משמעתי), התשל״ז-1977ג (להלן -
 התקנות העיקריות), יבוא ״תקנות רופאי השיניים (סדרי דין בריון משמעתי), התשל״ז-

 1977״,

 תיקון הפתיח 2. בפתיח של התקנות העיקריות, במקום ״סעיף (3UX8 לפקודת רופאי שיניים, 1945,
 וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, התשי״ז-956ו״ יבוא ״סעיף 48(ב) לפקודת רופאי השיניים [נוסח
 חדש], התשל״ט-979ו (להלן - הפקודה), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

 התשמ״ד־1984״,

 3. בתקנה ו לתקנות העיקריות -

 (1) בהגדרה ״ועדה״, במקום ״8(2)״ יבוא ״47(א)״;

 (2) בהגדרה ״עבירת משמעת״, במקום ״8(1) עד (ו)״ יבוא ״45(1) עד (7)״.

 4. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום ״8(3ץא)״ יבוא ״48(א)״.

 5. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום ״תהא בדרך של המרעה ותקנות סדר הדין
 האזרחי, התשב״ג-963ו, יחולו עליה״ יבוא ״תוגש בהתאם לפרק כ׳ בתקנות סדר הדין

 האזרחי, התשמ״ד-984ו״.

.6 

.7 

 תקנה 7 לתקנות העיקריות.- בטלה.

 בתוספת לתקנות העיקריות -

 (ו) בטופס 1, במקום ״ועדה שמונתה לפי סעיף 8 לפקודת רופאי שיניים, 1945״,
 פעמיים, יבוא ״ועדה שמונתה לפי סעיף 47 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש],

 התשל״ז-1977״.

 (2) בטופס 2, במקום ״סעיף 8(3) לפקודת רופאי שיניים, 1945״ יבוא ״סעיף 48(א)
 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל״ז-1977״ ובמקום ״סעיף 8״ יבוא ״סעיף

 45״.

 8. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

 י״ח בםיון התשס״ב (29 במאי 2002)
ת (חמ 3-2899) י ר ט ר ש י א  מ

 שר המשפטים
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 4ו6.

 סייח התשמ״ד, עמי 198.
 ק״ת התשל״ז, עמי 1180.

 תיקון תקנה 1

 תיקון תקנה 3

 תיקון תקנה 4

 ביטול תקנה 7

 תיקון התוספת

 תחילה

ן(טיפול במפגרים)(תיקון), התשס״ב-2002  תקנות סדר די

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ו2(ב) לחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשב״ט-1969', ולפי
 סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו2, ושאר הסמכויות הנתונות לי

 לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 ם״ח התשב״ט, עמי 132.

 סייח התשמ״ד, עמי 198.
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 הוספת שם

 תיקון תקנה ד

 תיקון תקנה 9

 ביטול תקנה 10

 תחילה

 יידוע על
 גורמי טיפול

 תיעוד פעולות
 היידוע

 1. בראש תקנות סדר דין(טיפול במפגרים), התש״ל-1970ג(להלן - התקנות העיקריות),
 יבוא ״תקנות הסעד (טיפול במפגרים)(סדרי דין), התש״ל-1970״.

 2. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, המילים ״בדרך המרצה״ - יימחקו.

 3. בתקנה 9 לתקנות העיקריות, במקום ״התשב״ג-963ו״ יבוא ״התשמ״ד-984ו״.

 4. תקנה 10 לתקנות העיקריות - בטלה.

 5. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

 י״ח בסיון התשס״ב (29 במאי 2002)
ת י ר ט ר ש י א  >חמ 228-ל) מ

 שר המשפטים

 3 ק״ת התש־ל, עמי 1072.

 תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי שוטר), התשס״ב-2002
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1וא(ג) לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א-1991י
 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור הועדה לקידום מעמד האישה של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״גורמי טיפול״ - תחנת משטרה, מחלקה לשירותים חברתיים, מרכז
 לטיפול ומניעת אלימות במשפחה מטעם המחלקה לשירותים חברתיים.

 2. שוטר, שחלה עליו חובת יידוע של אדם לפי הוראות סעיף 1וא(ב) לחוק -

 (1) יידע את האדם על כך שבאפשרותו לפנות לגורמי טיפול לצורך קבלת סיוע:

 (2) ייתן לאדם כתובות ומספרי טלפון של גורמי הטיפול הקרובים למקום מגוריו לפי
 רשימות שבידי משטרת ישראל, כפי שיעודכנו מזמן לזמן.

 3. שוטר יתעד בכתב את הפעולות כאמור בתקנה 2 שעשה לביצוע סעיף 11א(ב) לחוק,
 לפי הטופס שבתוספת, וישמור את הטופס לפי הנחיות שנתנה המשטרה.

 תוספת שניה
 (תקנה ג)

 יידוע על אפשרויות סיוע בנושא אלימות במשפחה

 פרטי המיודע/ת:

 שם

 כתובת

 מספר טלפון
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 יידוע:
 ביום יידעתי את גבי/מר על כך שבאפשרותה/ו
 לפנות לתחנת משטרה, למחלקה לשירותים חברתיים ולמרכז לטיפול למניעת אלימות במשפחה,

 ונתתי לה/ו כתובות ומספרי טלפון ליצירת קשר עם גורמי הטיפול האמורים.

 תאריך חתימת השוטר

ו א ד נ י ל ז ו  ע
 השר לביטחון הפנים

 ט״ז בםיון התשם״ב (27 במאי 2002)
 (דומ 3-3170)

 תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש הרשות וסגניו) (תיקון),
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
 וכהונתם), התשל״ה-975ו' (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 החלפת תקנה 4 ו. במקום תקנה 4 לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש הרשות וסגניו),
 התשל״ו-975ו2(להלן - התקנות העיקריות), יבוא:

 ״עירבון 4. (א) עירבון לפי סעיף 8 לחוק יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי
 לפקודת פקיד הבחירות.

 (ב) יחד עם העירבון תימסר לפקיד הבחירות הודעה חתומה בידי
 בא כוח הקבוצה או ממלא מקומו, בדבר חשבון הבנק שאליו יוחזר

 העירבון-, ההודעה תהיה לפי טופס 2א שבתוספת.

 (ג) פקיד הבחירות ייתן קבלה על העירבון.

 (ד) פקיד הבחירות יפקיד את העירבון בחשבון שהורה השר או מי
 שהסמיך לבך, ויודיע על ההפקדה בכתב לשר או למי שהוא הסמיך לכך
 (בתקנה זו - השר), בצירוף עותק מטופס ההפקדה בבנק; בהודעה יצוינו

 הפרטים האלה:
 (1) שם בא בות קבוצת הבוחרים וממלא מקומו-,

 (2) סכום העירבון:
 (3) תאריך ההפקדה.

 (ה) פקיד הבחירות יעביר לשר העתק מההודעה כאמור בתקנת
 משנה (ב); לא נמסרה הודעה כאמור - יודיע על כך פקיד הבחירות לשר

 בכתב והעתק מהודעתו ישלח פקיד הבתירות לבא כוח הרשימה.

 (ו) לא אושרה סופית הצעת המועמד כאמור בסעיף 8(ב) לחוק או
 נפטר המועמד לפני יום הבחירות כאמור בסעיף 8(ג) לחוק או קיבל
 המועמד יותר מ־10% מהקולות הבשרים כאמור בסעיף 8(ד) לחוק או לא
 היתה הצבעה בקלפי כאמור בסעיף 8א לחוק, יודיע על בך פקיד הבחירות
 לשר והשר יחזיר את סכום העירבון או חלקו, בהתאם למקרה ולהוראות

 החוק האמורות, לחשבון הבנק שנמסר בהודעה לפי תקנת משנה (ב).

 י סייח התשל״ה, עמי 211; התשס״א, עמ׳ 19.
 2 ק״ת התשל״ו, עמי 344; התשנ״ח, עמי 1314.
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 (ז) לא נמסרה לפקיד הבחירות הורעה באמור בתקנת משנה (ב),
 יחזיר השר את סכום העירבון או חלקו באמור בתקנת משנה (ו) רק לאחר
 קבלת ההודעה ברבר פרטי חשבון הבנק של הרשימה, ויודיע על כך בכתב

 לבא כוח הרשימה.

 (ח) לא אושרה סופית הצעת המועמד באמור בסעיף 8(ב) לחוק או
 לא קיבל המועמד 10% לפחות מהקולות הכשרים או התפטר המועמד
 כאמור בסעיף 8(ד) לחוק, יודיע על בך פקיד הבחירות לשר והשר יעביר את
 סכום העירבון או חלקו, בהתאם למקרה ולהוראות החוק האמורות,

 לחשבון בנק של הרשות המקומית.״

 2. בתוספת לתקנות העיקריות, אחרי טופס 2 יבוא: תיקון התוספת

 ״טופס 2א
 (תקנה 4)

 שר הפנים

 הודעה בדבר חשבון בנק לענין החזרת עירבון של מציעי מועמד

 1. נמסרת בזה הודעה לשר הפנים, בהתאם לתקנה 4(ב) לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי
 בתירות לראש הרשות וסגניו), התשכ״ו-1965, מטעם מציעי המועמד:

 שם פרטי שם משפחה

 כי החזרה חלקית או מלאה של העירבון לפי תקנה 4(0 תיעשה לחשבון הבנק שלהלן:

 שס הבנק:
 סמל הבנק:
 שם הסניף:

 סמל הסניף:
 מען הסניף:

 מספר החשבון:
 פרטי מוסר ההודעה:

 תפקיד: • בא כוח המציעים*
 • ממלא מקום בא כוח המציעים*

 מס׳ זהות שם פרטי ושם משפחה

 תאריך חתימת מוסר ההודעה״

 * סמן את המתאים

י ש ו י ה י ל  י״ט באייר התשס״ב (ו במאי 2002) א
 >חמ 3-743) שר הפנים
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 תקנות הרשויות המקומיות (םדרי בחירות)(תיקון), התשם״ב-2002
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 100 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב״ה-965וי

 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 33 1. בתקנה 33 לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), התשכ״ה-965ו2 (להלן -
 התקנות העיקריות) -

 (ו) במקום תקנות משנה (א) ו־(ב) יבוא:

 ״(א) עירבון לפי סעיף 38א לחוק יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי לפקודת
 פקיד הבחירות.

 (א1) יחד עם העירבון תימסר לפקיד הבחירות הודעה חתומה בידי בא כוח
 רשימת המועמדים או ממלא מקומו, בדבר חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון,

 כאמור בתקנות 34 ו־36; ההודעה תהיה לפי טופס 12א שבתוספת.

 (ב) פקיד הבחירות ייתן קבלה על העירבון.״

 (2) אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ד) פקיד הבחירות יעביר לשר העתק מההודעה האמורה בסעיף קטן(או); לא
 נמסרה הודעה באמור - יודיע על כך פקיד הבחירות לשר בכתב והעתק

 מהודעתו ישלח פקיד הבחירוח לבא כוח הרשימה.״

 החלפת תקנה 34 2. במקום תקנה 34 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״חילוט חלקי 34. (א) לא אושרה רשימת מועמדים באמור בסעיף 42א לחוק, יודיע על

m כך פקיד הבחירות לשר והוא - ^ ™ n ™ 
 (1) יעביר לחשבון הבנק של הרשות המקומית חמישית מסכום

 העירבון:

 (2) יחזיר לחשבון הבנק שנמסר בהודעה לפי תקנה 33(א1) את
 יתרת סכום העירבון.

 (ב) לא נמסרה לפקיד הבחירות הודעה כאמור בתקנה 33(א1), יחזיר
 השר את יתית סכום העירבון האמורה בתקנת משנה (אץ2), רק לאחר
 קבלת ההודעה בדבר פרטי חשבון הבנק של הרשימה, ויודיע על כך בכתב

 לבא כוח הרשימה.״

 החלפת תקנה 36 3. במקום תקנה 36 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״החזרת עירבון 36. (א) לא הוגש ערעור בחירות כאמור, יעביר השר את סכום
 העירבון -

 (1) לחשבון הבנק שנמסר בהודעה לפי תקנה 33(או) - אם
 הרשימה קיבלה מנדט אחד לפחות:

 (2) לחשבון הבנק של הרשות המקומית - אם הרשימה לא
 קיבלה מנדט אחד לפחות.

 (ב) הוגש ערעור בחירות, יפעל השר כאמור בתקנת משנה (א),
 בתוך 0ו ימים מיום מתן פסק דין סופי בערעור הבחירות, או לאחר קיום
 בחירות חדשות, אם הורה בית המשפט על עריכתן, הכל לפי המאוחר

 יותר.

 סייח התשב״ה, עמי 248; התשס״א, עמ׳ 16.
 1 ק״ת התשכ״ה, עמי 2688; התשס״א, עמי 808.
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 (ג) לא נמסרה לפקיד הבחירות הודעה כאמור בתקנה 33(א1) והיה
 על השר לפעול כאמור בתקנת משנה (אץ1) - יפעל השר כאמור רק לאחר

 קבלת ההודעה האמורה ויודיע על כך בכתב לבא כוח הרשימה.״

 4. בתוספת לתקנות העיקריות, לאחר טופס 2ו יבוא: תיקון התוספת

 ״טופס 2וא
 (תקנה 033*0)

 לכבוד
 שר הפנים

 הורעה בדבר חשבון בנק לענין החזרת עירבון לרשימת מועמדים

 ו. נמסרת בזה הודעה לפי תקנה 33(א1) לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בתירות),
 התשכ״ה-1965, מטעם רשימת המועמדים:

 אות הרשימה כינוי הרשימה

 בי החזרה חלקית או מלאה של העירבון לפי תקנות 34 או 36 תיעשה לחשבון הבנק

 שלהלן:

 שם הבנק:

 סמל הבנק:

 שם הסניף:

 סמל הסניף:

 מען הסניף:

 מספר החשבון:

 2. פרטי מוסר ההודעה:

 תפקיד: • בא כוח הרשימה*

 • ממלא מקום בא כוח הרשימה*

 מס׳ זהות שם פרטי ושם משפחה

 תאריך חתימת מוסר ההודעה״

 * סמן את המתאים

 י״ט באייר התשם״ב (1 במאי 2002)
י ש ו י ה י ל  (חמ 743-ג) א

 שר הפנים
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 תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון מם׳ 2), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 11927, וסעיפים 4 ו־23 לחוק רישוי שירותי
 התעופה, התשב״ג-21963, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יסוד:

, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-7ד9ו4, אני מתקין תקנות אלה:  הממשלה1

 תיקון תקנה 1 1. בתקנה ו לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשברב-51981 (להלן -
 התקנות העיקריות) -

 (ו) בהגדרה ״יום״, במקום ״מזריחת השמש ועד שקיעתה״ יבוא ״שאינו לילה״;

 (2) בהגדרה ״לילה״, במקום ״משקיעת השמש ועד זריחתה״ יבוא:

 ״מגמר דמדומי הערב (evening civil twilight) עד תחילת דמדומי הבוקר
 (morning civil twilight) כמפורסם בטבלאות זריחה-שקיעה שבפמ״ת״.

 תיקון תקנה וגא 2. בתקנה 31א(באו) לתקנות העיקריות, אחרי ״בדרישות של כללי כושר אווירי״ יבוא
 ״כהגדרתם בתקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל״ז־977ו6״.

 תהילה 3. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 ט׳ בסיון התשס״ב (20 במאי 2002)
ה נ ם ס י ר פ  >חמ 3-1299) א
 שר התחבורה

 חוקי א״י, כרך ג׳, עמי 2551.
 ס״ח התשכ״ג, עמי 104.
 ס״ח התשנ״ב, עמי 214.

 סייח התשל״ז, עמי 226; התשנ״ד, עמי 348.
 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 8; התשנ״ט, עמי 735: התשס״ב, עמי 107.

 ק״ת התשל״ז, עמי 1576; התשמ״ח, עמי 826.

 תקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמבה ואחזקה עצמית)(תיקון),
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927', וסעיפים 4 ו־23 לחוק רישוי שירותי
 התעופה, התשכ״ג-963ו2, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יםוד:

, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-977ו4, אני מתקין תקנות אלה:  הממשלה1

 תיקון תקנה 17 1. בתקנה 17 לתקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית), התשל״ט-51979,
 בסופה יבוא:

 ״(5) מוסך המתאים לאחםונו של אחד, לפחות, מכלי הטיס הכבדים ביותר מתוך
 קבוצת כלי הטיס הכלולה בהגדר.״

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה 12 חודשים מיום פרסומן.

 ט׳ בסיון התשס״ב (20 במאי 2002)
ה נ ם ס י ר פ  (חמ 3-878) א
 שר התחבורה

 חוקי א״י, כרך ג׳, עמי 2551.
י 104. מ . ע ג ״ ב ז ע ת  סייח ה
 ס״ח התשנ״ב, עמי 214.

 ס״ח התשל״ז, עמי 226; התשנ־ד, עמי 348.
 ק״ת התשל״ט, עמי 950: התשנ״א, עמי 867.
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 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(חבל יבנה, תיקון),
 התשם״ב-2002

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות,

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-958ו2, תיקון פרט(כז)
 בתוספת הראשונה בפרס (בז) -

 (1) בהגדרה ״מפה״, אחרי ״ביום (20 במרס 1996)״ יבוא ״וביום א׳ בסיון התשס״ב
 (12 במאי 2002)״-,

 (2) במקום השטח המתואר לצד היישוב ״בית גמליאל״ יבוא:

 ״הגושים: 3509, 3520, 3521, 3542, 5543 - בשלמותם:

 חלקי הגושים: 3517, 3518, 3519, 3522, 3523, 3524, 3533, 3560, 3564 כמסומן

 במפה.״

 (3) במקום השטח המתואר לצד היישוב ״בן זכאי״ יבוא:

 ״הגושים: 3541, 4882, 4886 - בשלמותם-,

 חלקי הגושים: 3535 עד 3539, 4881, 4887 כמסומן במפה.״

 א׳ בסיון התשם״ב (12 במאי 2002)
י ש ו י ה י ל  (חמ 3-136) א

 שר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 9, עמי 256.
 2 ק־ת התשי־ת, עמי 1256; התשנ־ו, עמי 504 ועמי 854.

 אברזת העיריות (עיריית יבנה)(תיקון), התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות', ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
 בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

 1. באברזת העיריות (עיריית יבנה), התשמ״ו-1986ג, במקום התוספת יבוא: החלפת הת1ספת

 ״תוספת
 (סעיף ו)

 האזור שתושביו יהיו עיריית יבנה כולל גושים וחלקות כלהלן:

 הגושים: 3511 עד 3515, 3525 עד 3527, 3530, 3546,3534 עד 3550, 4904, 4905, 4907 עד 4909,
 4918, 4919, 4921 עד 4923, 4941 עד 4945, 4947 עד 4949, 5023, 5064 עד 5067, 5133, 5147,

 5167 עד 5169, 5170, 5180, 5181, 5403, 5737 עד 5742 - בשלמותם.

 3516 פרט לחלקות 145, 146 וחלק מחלקות 82, 95 כמסומן במפה;

 3531 פרט לחלקה 71;

 3537 פרט לחלק מחלקות 6 עד 8, 17 כמסומן במפה.

 י דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 8, עמי 197.
 2 ק־ת התשמ״ו, עמי 1177; התשנ״ה, עמי 747.
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 החלקות: 88 וחלק מחלקות 97, 100 בגוש 3502 כמסומן במפת עיריית יבגה הערוכה בקנה
 מידה של 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום א׳ בסיון התשם״ב (12 במאי 2002)
 ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז,

 רמלה ובמשרד עיריית יבנה (להלן בפרט זה - המפה):

 132, 134, 139, 140, 144, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 221, 224, 226, 228, 230, 232 וחלק
 מחלקות 56 עד 63, 65, 66, 147, 150, 199 בגוש 3503 כמסומן במפה:

 7, 56, 69, 89,87,85,78, 99,97,95,93,91, 106 וחלק מחלקות 101, 103 בגוש 3506 כמסומן
 במפה-,

 116 וחלק מחלקות 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93,
 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 118 בגוש 3507 במסומן במפה:

 46, 48, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 145, 148, 151, 153, 155, 157, 159, 165 בגוש 3510
 כמםומן במפה:

 חלק מחלקות 3, 46, 48, 53 עד 59, 57 בגוש 3517 כמםומן במפה:

 ו וחלק מחלקות 2, 24, 25 בגוש 3524 כמסומן במפה:

 72,70, 73 וחלק מחלקות 63, 75 בגוש 3533 כמםומן במפה;

 1 עד 4, 6, 8, 17, 19 וחלק מחלקות 5, 9 עד 16, 18, 20 בגוש 3535 במםומן במפה:

 42 עד 50 וחלק מחלקות 1, 4 עד 8, 18 עד 24, 33, 41, 51 בגוש 3536 במסומן במפה׳,

 1 עד 6,4 עד 13, 15 עד 36,33 עד 86,71, 87, 91 עד 95 וחלק מחלקות 14, 34, 35, 72 עד 75,
 78, 83 עד 85, 88 עד 90 בגוש 3538 כמםומן במפה:

 1 עד 11, 13 עד 16, 21, 22 וחלק מחלקות 12, 17, 18 עד 20, 23 בגוש 3539 במםומן
 במפה;

 חלק מחלקה 1 בגוש 4881 כמםומן במפה:

 1 וחלק מחלקה 2 בגוש 4887 כמסומן במפה:

 2 עד 8, 10 עד 8 ו, 23 עד 35, 37 וחלק מחלקות 1, 9, 19, 21, 22, 36, 38 בגוש 4888 כמסומן
 במפה:

 2 וחלק מחלקות 3, 5, 6 בגוש 3939 כמסומן במפה:

 45, 46 וחלק מחלקה 2 בגוש 5020 כמםומן במפה-,

 15 וחלק מחלקות 13, 14, 16 עד 18 בגוש 5021 כמסומן במפה:

 חלק מחלקה 2 בגוש 5022 כמםומן במפה.״

 א׳ בסיון התשס״ב (12 במאי 2002)
י ש ו י ה י ל  (חמ 3-1926) א

 שר הפנים

 אברזת גנים לאומיים; שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
 (שמורת טבע הר גודרים), התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי
, ולאחר התייעצות עם השר לאיכות הסביבה, אני מבריז לאמור:  הנצחה, התשנ״ח-998וי

 י ס״ח התשנ״ח, עמי 202.
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 1. השטח המתואר בתוספת, הנמצא כשני קילומטרים צפונית מערבית לםאסא,
 המותחם בקו כחול בתשריט מס׳ ש/69/ו2 הערוך בקנה מידה 1:10,000 והתחום ביום ח׳ בםיון

 התשם״ב (19 במאי 2002) ביד שר הפנים הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הפקדת העתקי
1 התשריט ן 1ו 7 ג ן ״1^,,- ה ו נ כ ת  הממונה על מחוז הצפון בנצרת עילית ובמשרדי הועדה המקומית ל

 העליון בקרית שמונה, ובל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
 פתוחים לקהל.

 תוספת
 (סעיף ו)

 שטח שמורת הטבע המותחם בקו כחול בולל תלקות רישום קרקע אלה: גוש 14217, חלקות 1,
 .3 4 וחלק מחלקה 2.

 ח׳ בסיון התשס״ב (19 במאי 2002)
י ש ו י ה י ל  ;חמ 5-650) א

 שר הפגים

 אברזה על
 שמורת טבע

 אברזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
 (שמורת טבע בקעת תמנע), התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי
 הנצחה, התשנ״ח-1998', ולאחר התייעצות עם השר לאיכות הסביבה, אני מבריז לאמור:

 1. השטח המתואר בתוספת, הנמצא כשני קילומטרים צפונית ומערבית למכרות תמנע
 והמותתם בקו ירוק בתשריט מם׳ ש/62/75 ׳־ערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביום ח׳ בםיון

 התשס׳׳ב (19 במאי 2002) ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הפקדת העתקי
׳ התשריט ת • , !  הממונה על מחוז הדרום בבאר שבע ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ^

 דואר נע חבל אילות, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
 פתוחים לקהל.

 תוספת
 (סעיף ו)

 השטח נמצא בתחום המועצה האזורית חבל אילות שבו חלה תכנית מסי 2/112/10/12 וניתן
 לה תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים 4413, התשנ״ו, עמי 3474.

 ח׳ בסיון התשס״ב (9 ו במאי 2002)
י ש ו י ה י ל  (חמ 5-650) א

 שר הפנים

 ם״ח התשנ״ח, עמ׳ 202.

 אבתה על
 שמורת טבע
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 אכרזת גנים ־לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
 (שמורת טבע ים דור הבונים), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי
 הנצחה, התשנ״ח-998ו', ולאחר התייעצות עם השר לאיכות הסביבה, אני מבריז לאמור:

 1. השטח המתואר בתוספת, הנמצא כשני קילומטרים מערבית להבונים המותחם בקו
 כחול בתשריט מס׳ ש/32/40 הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביום ח׳ בםיון התשס״ב

 (19 במאי 2002) ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי
 הממונה על מחוז חיפה בחיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בעין
 כרמל, ובל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 אכרזה על
 שמורת טבע

 הפקדת העתקי
 התשריט

 תוספת
 (סעיף 1)

 השטח נמצא בתחום המועצה האזורית חוף הכרמל שבו חלה תכנית מס׳ ג/208ו וניתן לה
 תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים 4879, התשם״ב, עמ׳ 3434.

י ש ו י ה י ל  א
 שר הפנים

 ח׳ בםיון התשס״ב (19 במאי 2002)
 (חמ 650-ג)

 סייח התשנ״ח, עמי 202.

 אברזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
 (גן לאומי תל־גזר), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי
 הנצחה, התשנ״ח-998ו', ולאחר התייעצות עם השר לאיכות הסביבה, אני מבריז לאמור:

 1. השטח המתואר בתוספת, הנמצא כשני קילומטרים צפונית לכרמי יוסף והמותחם בקו
 כחול בתשריט מס׳ ג/43/4 הערוך בקנה מידה 1:2,500 והחתום ביום ח׳ בסיון התשס״ב

 (19 במאי 2002) ביד שר הפנים, הוא גן לאומי.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי
 הממונה על מחוז המרכז ברמלה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לודים ברמלה,

 ובל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 אכרזה על
 גן לאומי

 הפקדת העתקי
 התשריט

 תוספת
 (סעיף ו)

 שטח הגן הלאומי המותחם בקו כחול כולל חלקות רישום קרקע אלה:
 גוש 4081, חלק מחלקה 1

 גוש 4002, חלקות ו, 2, 3, 4, 8 וחלק מחלקת 9

 ס״ח התשנ״ח, עמ׳ 202.

 820 קובץ התקנות 6174, א׳ בתמוז התשס״ב, 11.6.2002



 גוש 4084, חלק מחלקה ג

 גוש 4099, חלקות 12-1, 22-18

 גוש 4102, חלקות 75-65

 ח׳ בםיון התשס׳׳ב (19 במאי 2002)
י ש ו י ה י ל  נחמ 3-650) א

 שר הפנים

(מעצר וחיפוש)(קביעת תחנת משטרה), לי ן הפלי  צו סדר הדי
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש],
 התשכ״ט-1969י, אני מצווה לאמור:

 1. משרדה של מחלקת החקירות של רשות ניירות ערך ברחוב מונטיפיורי מם׳ 35 בתל קביעת תחנת
ה _ משטרה פ י כ ת א ו י ו כ מ ס ) י ל י ל פ  אביב נקבע בזאת כתחנת משטרה לענין הוראות חוק סדר הרין ה

 מעצרים), התשנ״ו-1996ג.

 2. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. תהילה

 ה׳ בסיון התשס׳׳ב (16 במאי 2002)
 >תמ 3-1706)

י ק ש י נ ו ר ה ה א מ ל  ש
 נתאשר. המפקח הכללי של משטרת ישראל

 ע ו ז י ל נ ד א ו
 השר לביטחון הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמי 284.
 2 ס״ת התשנ״ו, עמי 338.

 הודעת אגרות עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ב) לתקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות),
(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  התשנ״ט-998וי

 1. עקב עליית המדד לחודש ינואר 2002 לעומת המדד לחודש אוקטובר 1998 ב־5.2775% הגדלת האגרה
 אחוזים, עלה ביום י״ז בטבת התשס״ב (1 באפריל 2002) סכום האגרות הקבוע בתקנה ו

 לתקנות לשיעורים שלהלן:
 (1) בעד בדיקת בקשה לאישור לתבנית 675.00 שקלים חדשים׳,

 (2) בעד בקשה לאישור תכנית זוטא 338.00 שקלים חדשים.

 ו׳ בסיון התשס״ב (21 במאי 2002)
ק ל י ד ו ר ח צ  (חמ 3-2668) י

 המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 י ק״ת התשנ׳־ח, עמי 361: התשנ״ט, עמי 304.
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 הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק),
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(בץ4) לתקנות הגנת הצומח(שימוש והחזקה של אלדיקרב
 טמיק), התש'ל״ח-1978ו(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 הגדלת האגרה 1. בשל העליה במדד עלה החל ביום י״ז בטבת התשס״ב(1 באפריל 2002) סכום האגרה
 הקבוע בתקנה 5א(א) לתקנות, לסך של 30.00 שקלים חדשים.

 ר בסיון התשס״ב (ו2 במאי 2002)
ר ו י ד ק ל ח צ  >חמ 3-139) י

 המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 1 ק״ת התשל״ח, עמי 674; התשנ״ט, עמי 275.

 החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים)(תיקון מם׳ 2),
 התש0״ב-2002

, מחליטה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 5 ו־2ו לחוק שכר חברי הכנסת, התש״ט-949וי
 ועדת הכנסת לאמור:

 תיקון סעיף ו3 1. בסעיף ו3 להחלטת שכר חברי הכנסת(הענקות ותשלומים), התשם״א-22001, בסעיף
 קטן (ה), בסופו יבוא ״אלא אם כן אישרה ועדת הכנסת, במקרים מיוחדים ומנימוקים

 שיפורטו בהחלטתה, מימון בעבור התקופה האמורה, כולה או תלקה.״

 תהילה 2. תחילתה של החלטה זו ביום י״ז בטבת התשס״ב (1 בינואר 2002).

 ט׳ בםיון התשם״ב (20 במאי 2002)
ץ י כ ס ו  (חמ 3-226) י

 יושב ראש ועדת הכנסת

 ס״ח התש״ט, עמי 41; התשס״א, עמי 53.
 2 ק״ת התשס״א, עמי 916; התשס״ב, עמי 466.

 נוהל אתיקה לחברי הכנסת (קובלנות)(תיקון), התשם״ב-2002

 בהתאם לסעיף 22 לכללי האתיקה של חברי הכנסתי, קובעת ועדת האתיקה של חברי
 הכנסת לאמור:

 תיקון סעיף 15 ו. בנוהל אתיקה לחברי הכנסת (קובלנות)2, בסעיף 15, האמור בו יסומן ״(א)״ ואחריו
 יבוא:

 ״(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאית הועדה, בנסיבות מיוחדות שיירשמו,
 למסור לתבר הכנסת הנקבל את ההודעה בדבר ההזמנה לדיון בתוך תקופה קצרה מזו
 שבסעיף קטן (א), ובלבד שההודעה תימסר לא יאוחר מ־24 שעות לפני מועד

 הישיבה.״

 י׳ בסיון התשם״ב (21 במאי 2002)
ל ט י ב ט א ל ו  (חמ 3-1714) ק

 יושבת ראש ועדת האתיקה
. י 642 מ , ע ד ״ מ ש ת פ ה ״  י י

 2 י־פ התש״ן, עמי 576; התשס״א, עמי 89.

 822 קובץ התקנות 6174, א׳ בתמוז התשס״ב, 11.6.2002
 המחיר 6.70 שסלים חדשים ISSN 0334-3030 סודר במחי רשומות. משרד המשפטים. והודפס במדפים הממשלתי




