
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

852 התשס"ט-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   כמוסד פיננסי), נוספים גופים (קביעת בנכסים פיננסיים הסכמים צו

852 התשס"ט-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), (חברות) השיתופיות האגודות תקנות

859 התשס"ט-2009. . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 (תיקון מס' שעה) (הוראת לצרכנים) חשמל (אספקת החשמל כללי משק

859   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ט-2009 מערב), יער קרית אתא (שמורת (אזור שמור ליער) היערות אכרזת

863   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ט-2009 תפן), יער (שמורת ליער) שמור (אזור היערות אכרזת

872 התשס"ט-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   אחיהוד), יער (שמורת ליער) שמור (אזור היערות אכרזת

880 התשס"ט-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 מס' (תיקון התשכ"ה-1965, ליער), שמור (אזור היערות אכרזת

880   . . . . . . . . . . . . . . . . . 2),התשס"ט-2009 (מס' ביטחון) ולשירות לבדיקות לרישום, (התייצבות ביטחון שירות צו
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כמוסד פיננסי), נוספים גופים (קביעת פיננסיים הסכמים בנכסים צו
התשס"ט-2009  

בנכסים  הסכמים 1 לחוק שבסעיף פיננסי" "מוסד בהגדרה פסקה (8) לפי סמכותי  בתוקף
לאמור:  מצווה אני שר המשפטים, ובהסכמת החוק), - התשס"ו-12006 (להלן פיננסיים,

מילווה חוק לפי המדינה שהנפיקה חוב איגרת - ממשלתית" חוב "איגרת זה, בצו .1
התשמ"ד-31984. מועד, קצר מילווה חוק לפי או המדינה, התשל"ט-21979,

מאלה: אחד כל גם יהיה החוק, לעניין פיננסי, מוסד .2
לחוק; 1 בסעיף כהגדרתה מסלקה, (1)

זה,  לעניין דין; פי על פיקוח לגביו MTS Israel שקיים במערכת משתתף או חבר (2)
חוב באיגרות עסקאות השאר, בין בה, שמתבצעות מסחר מערכת - "MTS Israel"
ממשלתיות, חוב איגרות מסוג ערך  בניירות חוזר מכר  עסקאות לרבות ממשלתיות,

.EuroMTS Ltd חברת שמנהלת

(9 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט ט"ו
ן בר–או ני ו ר   (3―3916 (חמ

האוצר                                                                                      שר
__________

1 ס"ח התשס"ו, עמ' 286.

2 ס"ח התשל"ט, עמ' 112.

3 ס"ח התשמ"ד, עמ' 69.

התשס"ט-2009   (תיקון), השיתופיות (חברות) האגודות תקנות
אני מתקין תקנות אלה: השיתופיות1, האגודות לפקודת סעיף 65 לפי סמכותי בתוקף  

התקנות  - התשל"ג-21973 (להלן (חברות), השיתופיות האגודות לתקנות 1(א) בתקנה .1
יבוא: קיבוצית" "תנועה ההגדרה במקום העיקריות),

קיבוצים, לייסד ומטרותיה קיבוצים הם שחבריה  סיוע ברית - קיבוצית" ""תנועה
לסייע אותם, להדריך בקיבוצים, ולכלל לפרט חיים ודפוסי ערכים ולעצב לטפח
בין במוסדות אותם הדדית ושיתוף פעולה ביניהם ולייצג עזרה לטפח לפעולתם,

ציבור." ומוסדות רשויות ולפני קיבוציים

יבוא:  העיקריות 19 לתקנות 2. במקום תקנה

חבר ”זכויות
מוצא או יוצא

מהקיבוץ

כמפורט יהיו מהקיבוץ המוצא היוצא או קיבוץ חבר של זכויותיו .19
הוראות ובין התוספת הוראות סתירה בין של במקרה הראשונה; בתוספת
או התשנ"ג-31993, מקיבוץ, מוצא או יוצא חבר זכויות בדבר כללים
יחולו התשנ"ד-41994, מקיבוץ, מוצא או יוצא חבר זכויות בדבר כללים

בתוספת." הקבועות ההוראות

1א תיקון תקנה

19 החלפת תקנה

__________
עמ' 336. א', כרך א"י, 1 חוקי

.85 עמ' התשס"ד, 2 ק"ת התשל"ג, עמ' 872;

3 י"פ התשנ"ג, עמ' 1950.

4 י"פ התשנ"ד, עמ' 3489.

הגדרה

פיננסי מוסד
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יבוא: הראשונה התוספת במקום .3
"תוספת ראשונה

(19 (תקנה

מהקיבוץ מוצא או יוצא חבר זכויות בדבר כללים

הגדרות א': פרק

אלה - 1. בכללים

התשס"ד-52004;  פרישה, גיל לחוק 4 בסעיף כאמור גיל פרישת חובה - פרישה" "גיל

והצמדה, פסיקת ריבית בחוק כהגדרתם וריבית" - הצמדה הצמדה", "הפרשי "הפרשי
התשכ"א-61961;

כללים שלפי בקיבוץ, לחברותו  הקודמת תקופה וכל בקיבוץ חברות  תקופת - "ותק"
;4 בכפוף לאמור בסעיף והכל הוותק בקיבוץ בחישוב יש לכלול אותה אלה

;30 מגיל שנצבר העוזב של הוותק - פנסיוני" "ותק

השיתופיות  האגודות לתקנות  10 בתקנה כמשמעותו - כלכלית" בעצמאות "חבר
התשס"ו-72005; מתחדש), בקיבוץ הדדית (ערבות

אם בין לקיבוץ, מחויב בהעברת הכנסתו החבר לא היה תקופה שבה - מיוחדת" "חופשה
כלכלית; בעצמאות חבר היה שבה תקופה כל לרבות לו, מחוץ או בקיבוץ התגורר

לו 19 שנים  שלא מלאו עוזב של או ילדו 18 שנים לו מלאו שלא עוזב של ילד - "ילד"
יסודי; על במוסד חינוכי מוקדש ללימודים זמנו ועיקר

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; - "מדד"

מגרשי דירות, זה, הקיבוץ ובכלל שהקיבוץ שייך לחבר או נכס זכות כל - חבר" "נכסי
בתאגידים; אחרות זכויות או השתתפות ותעודות מניות מגורים,

הלאומי  הביטוח בחוק כהגדרתו הממוצע ל–47% מהשכר השווה - סכום בסיסי" "סכום
הידוע במועד העזיבה; התשנ"ה-81995, משולב], [נוסח

עקב פטירה; למעט נפסקה, בקיבוץ שחברותו מי "עוזב" -

פטירה; עקב בקיבוץ, למעט הפסקת החברות - "עזיבה"

התשס"ה- גמל), פיננסיים (קופות שירותים על הפיקוח כהגדרתה בחוק - גמל" "קופת
;92005

ו–8; 7 לפי סעיפים חודשי - תשלום "קצבה"

במועד העזיבה דמי לעניין שנקבעו כפי החבר נכסי של שוויים - החבר" נכסי "שווי
בתקנון; נקבע במועד מוקדם יותר, אם או העזיבה,

מהקיבוץ, שקיבל היתר פי על לו, מחוץ בקיבוץ או וגר קיבוץ חבר שאינו מי - "תלוי"
לעוזב; קרבתו בשל

הקיבוץ. של ההתאגדות תקנון - "תקנון"

התוספת החלפת
הראשונה

הגדרות

__________
5 ס"ח התשס"ד, עמ' 46.

6 ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

7 ק"ת התשס"ו, עמ' 190.

8 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

9 ס"ח התשס"ה, עמ' 889.
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עזיבה פרק ב': דמי

אלה. לכללים בהתאם עזיבה דמי מהקיבוץ לקבל זכאי עוזב .2

הבסיסי הסכום המתקבל ממכפלת בסכום עזיבה דמי לקבל מהקיבוץ זכאי עוזב (א) .3
העוזב. של השנה, וחלקיות הוותק שנות במספר

שנותיו  מספר הנקוב לצד בשיעור ותק זכאי לתוספת לפחות 8 שנים שוותקו מי (ב)
לכל לתוספת יהיה זכאי שנה נוספים, חלקי כלל הוותק אם א', ואולם בנספח המלאות
בשיעור שצבר, המלאים החודשים מכפלת שבין הממוצע בשיעור שלו, הוותק תקופת
שנה באותה החודשים יתרת מכפלת ובין נוספת מלאה לשנה המתייחס התוספת

המלאות. שנותיו שלצד התוספת בשיעור

הוותק: במניין יבואו אלה תקופות (א) .4

ובלבד לעזיבתו ברישומי הקיבוץ עד העוזב שעמדו לזכותו של חופשה ימי (1)
ימים; 60 על תעלה כאמור לא שתקופה

תקופת לא אך לחברות, נתקבל שבסופה בקיבוץ, העוזב של מועמדות תקופת (2)
או ניסיון שקדמה לתקופת המועמדות. התארחות

הוותק: במניין יבואו לא אלה תקופות (ב)

חופשה מיוחדת; תקופה של (1)

בצבא או בשירות לאומי; חובה בשירות תקופת שירותו של העוזב (2)

פרישה; גיל שאחרי התקופה (3)

ו–(2) (1) משנה בפסקאות התקופות האמורות כי רשאי לקבוע יהיה הקיבוץ ואולם
הוותק. במניין חישוב יבואו

במניין יבואו לא אשר תקופות נוספות בתקנונו רשאי לקבוע יהיה מתחדש, קיבוץ (ג)
והקצבה. העזיבה דמי חישוב לצורך הוותק

התוספת עזיבה; לדמי תוספת מהקיבוץ, איתו היוצא ילד כל בשל לקבל רשאי עוזב .5
אלה: להוראות בהתאם תחושב

מבין  הוותיק ההורה של ותק שנת לכל הבסיסי, מהסכום ל–33%  השווה סכום (1)
;4 כפול מהסכום הבסיסי לא יותר אך ההורים

תשולם התוספת יחיד, הורה של עזיבת או במקרה ההורים בין פירוד במקרה של (2)
הילד; עוזב שעמו להורה רק

אחד או הוריו שני עזבו בלבד בין אם ילד פעם אחת כל בשל תשולם התוספת (3)
הקיבוץ. את מהם

התלויים ויציאת יציאתו לאחר בסמוך הקיבוץ ידי על לעוזב ישולמו העזיבה דמי (א) .6
הצדדים. בין אחרת הוסכם כן אם אלא הקיבוץ, שבתחום המקרקעין מן בו

הכללית באסיפה שנתקבלה בהחלטה הקיבוץ, רשאי (א), קטן בסעיף האמור אף על (ב)
בצירוף חודשיים תשלומים במספר לשיעורין יבוצע בקיבוץ עזיבה דמי תשלום כי לקבוע
העזיבה  דמי חשבון על ישולם חודש ה–10 בכל שעד ובלבד וריבית, הצמדה הפרשי
של הוותק שנות במספר למדד, מחולק צמוד דמי העזיבה, מסכום יפחת לא אשר סכום
בדבר  החלטה מ–30 חודשים; תיארך שלא תקופה בתוך ישולם כולו שהסכום וכן העוזב
ותחול קבלתה, מיום שנה לאחר חלוף תשונה אלא כאמור, לא עזיבה דמי תשלום אופן

מועד קבלתה. לאחר הקיבוץ את שעזב לגבי מי רק

בעד תוספת
ילדים

לתשלום מועד
עזיבה דמי

עזיבה לדמי זכות

חישוב דמי עזיבה

לחישוב כללים
הוותק
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10 בכל  עד ה– לעוזב, ישלם הקיבוץ זה, סעיף יישום לעניין הצדדים בין מחלוקת (ג) נתגלעה
להכרעה במחלוקת. עד העזיבה, דמי חשבון על הבסיסי, מהסכום יפחת סכום שלא חודש,

קצבה פרק ג': תשלומי

העזיבה.  דמי נוסף על קצבה לקבל מהקיבוץ זכאי 30 שנים מעל  שגילו 7. עוזב

ה–10 באותו חודש, בעבור  עד חודש, מדי פרישה, לגיל הגיעו למן לעוזב, ישלם הקיבוץ .8
הוותק  שנות במספר הבסיסי הסכום 2% ממכפלת של בשיעור קצבה שחלף, החודש
תשלום כל במועד הצמדה למדד הידוע הפרשי שלו ובתוספת השנה  וחלקיות הפנסיוני

העזיבה. במועד ידוע שהיה המדד לעומת חודשי

דרך בכל להתחייבות, כבטוחה לשעבדה ואין להמחאה ניתנת אינה לקצבה הזכות .9
העוזב. של מותו עם פוקעת הזכות שהיא;

ב'. שבנספח בנוסח הקצבה, לתשלום בכתב, התחייבות לעוזב הקיבוץ ייתן העזיבה, בעת .10

כלליות הוראות ד': פרק

בהתאם בנפרד, הזוג מבני אחד  לכל  והקצבה העזיבה דמי  יחושבו  חברים, זוג עזב .11
אלה. כללים לפי לזכויותיו

כסף סכום אלה כל כללים פי על לעוזב המגיע תשלום מכל לנכות הקיבוץ רשאי (א) .12
לקיבוץ. חייב שהעוזב או לקיבוץ להעביר העוזב על שהיה כסף שווה או

לקיבוץ או הומחתה חלקה, לא או וזו, עתידה, זכות ביום העזיבה, לעוזב, (ב) היתה
העתידה הזכות של את ערכה הנוכחי לנכות אחר, רשאי הקיבוץ באופן לו הועברה לא
קצבה, לרבות תשלום, מכל ג', בנספח כקבוע יחושב ואשר הועברה, או הומחתה שלא
מעודכנות אסמכתאות הקיבוץ לידי ימציא העוזב אלה; כללים פי על לעוזב המגיע

זה. הנדרש לצורך בירור צעד כל וינקוט ופרטיה, היקף הזכות העתידה בדבר

לאומי, לביטוח מהמוסד לקצבאות על זכויות העוזב יחולו לא (ב) קטן סעיף הוראות (ג)
אחרת. נכות או קצבת הביטחון משרד

הומצא לא בעניינה מלא שמידע זכות עתידה כי קיימת להניח סביר יסוד לקיבוץ היה (ד)
תשולם שמגיעה, ככל שנוי במחלוקת; היתרה, הסכום שאינו לעוזב את הקיבוץ ישלם לקיבוץ,

(ב). קטן  בסעיף הבירור, כאמור לצורך הנדרש המידע את מלוא שימציא לעוזב לאחר

לו. המגיעים העזיבה מדמי החבר נכסי שווי את לנכות רשאי הקיבוץ (ה)

כסף שווי או כסף סכומי בעתיד לקבל זכות היא עתידה" "זכות זו, תקנה לעניין (ו)
מאלה: אחת כל בגין

חבר והיה לעולמו שהלך  זוגו בן או של  העוזב  של ידו משלח  או עבודתו (1)
מהם; אחד של או הוותק, צבירת תוך בקיבוץ,

או לאחריה, העזיבה לפני העוזב, לטובת הקיבוץ, שביצע הפקדות כספיות (2)
לתשלומים הזכויות כאשר דומה אופי  בעלי  אחרים  תשלומים או גמל, לקופת

שם העוזב. על רשומות הפנסיוני המוצר הנובעים מסוג

הקיבוץ, של דעתו להנחת התחייב, כן אם אלא ולקצבה עזיבה לדמי זכאי יהיה לא העוזב .13
בקיבוץ; שנשארו בו התלויים הבגירים או הקטינים ילדיו של ההחזקה בהוצאות לשאת
סעד כל על נוסף הקיבוץ, יהיה כאמור, ההחזקה בהוצאות לשאת התחייבותו העוזב הפר

אלה. פי כללים החבר על מזכויות החזקתם הוצאות לקזז זכאי או הסכם,  דין פי על

יישא בקיבוץ,  מגוריו להמשך הסכמתו נתן  והקיבוץ  חברותו שנפסקה קיבוץ חבר  .14
ידי הקיבוץ. שיחושבו על כפי התלויים בו בהוצאות החזקתו והחזקת

לקצבה זכות

קצבה תשלום

הזכות פקיעת
לקצבה

התחייבות כתב
קצבה לתשלומי

חישוב נפרד לבני
הזוג

וקיזוז ניכוי
הכנסות וחובות

התחייבות
להחזקת ילדים
בקיבוץ שנותרו

הוצאות תשלום
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א' נספח

3(ב)) (סעיף

יותר: או עשרה שנים אחת שוותקו לעוזב ותק התוספת בשל שיעורי

 

ותק בשל התוספת שיעור
באחוזים

3
7
 9
15
 17
21
25
29
 33
38
 42
47
 52
 56
61
 65
 70
 75
 80
 86
 91
97

 102
108
113
 119
120
130

ותק שנת

8
9

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
29
30
31
32
33
34

ומעלה 35
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ב' נספח

(10 (סעיף

מקיבוץ מוצא לתשלום קצבה לחבר יוצא או התחייבות

..................................................... ת"ז נושא .......................................... לעוזב לשלם בזאת מתחייבים  הרינו
התשס"ט- מקיבוץ, מוצא יוצא או חבר זכויות בדבר לאמור בכללים בהתאם חודשית קצבה

.2009

. ........................................... הוא העוזב של הפנסיוני הוותק

חדשים. שקלים .............................. הוא העזיבה, ליום נכון החודשית, הקצבה סכום

. מ.............................. החל לעוזב תשולם הקצבה

                  .....................................................................

חתימה וחותמת הקיבוץ

......................................................................

פרטים העוזב לאישור חתימת

ג' נספח

12(ב)) (סעיף

הגדרות:

;8 סעיף להוראת זכאי העוזב בהתאם לה הקצבה סכום  K

לגיל פרישה; כשהם מהוונים (K) הקצבה של סדרת תשלומי הנוכחי ערכה  fvK

העזיבה; מהוון ליום כשהוא fvK של הנוכחי pvK  ערכו

העזיבה; ליום מהוונת כשהיא העתידה הזכות כל pvG  סך

לפדיון הממוצעת התשואה כשיעור יהיה  ששיעורה  להיוון, השנתית הריבית   I
שקודם בשנה  קבועה בריבית מדד צמודות ממשלתיות חוב איגרות של ברוטו, 
ידי על שפורסמו התשואה הממוצעת שיעורי זה ישוקללו לעניין העזיבה; למועד
למועד העזיבה;  שקדם בחודש ל–12 החודשים שהסתיימו ישראל* בהתייחס בנק

להלן; (א) בפסקה לאמור בהתאם יחושב השקלול

מדד צמודות ממשלתיות חוב איגרות (ברוטו) של הממוצע לפדיון התשואה שיעור   y
ישראל*; בנק ידי שפורסם על כפי בחודש נתון, קבועה בריבית

עזיבת החבר; למועד החודש שקדם   n

להלן; (ב) בפסקה לאמור בהתאם שתחושב להיוון, החודשית הריבית    i

על בהסתמך ביום העזיבה, העוזב לגילו ומינו של בשנים, המתאימה חיים, תוחלת    e
מזמן המתפרסם בלבד, יהודים אוכלוסיית לגבי ישראל, של השלם התמותה לוח

המרכזית לסטטיסטיקה; ידי הלשכה על לזמן

העזיבה; ביום העוזב של ובחודשים, בשנים גילו  a

אלה; הפרישה, כהגדרתו בתקנות גיל    m

להלן: כמפורט ייעשה העתידה הזכות של ערכה חישוב

לפי הנוסחה הזו: תהיה להיוון (א) הריבית השנתית

   

.www.bankisrael.gov.il ישראל בנק אתר ישראל: בנק ידי על הנתונים פרסום *
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הזו: הנוסחה לפי יהיה להיוון החודשית הריבית חישוב (ב)

כדלקמן: לפי הנוסחאות יחושב תשלומי הקצבה היוון (ג)

1
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11 )12)*(( i

ii
kfvK me +








+
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fvK
i

pvK am 







+

=  )12*)(()1(
1

ההיוון של תשלומי הקצבה, ייעשה בהתבסס על דרך (pvG) הגמל תשלומי היוון (ד)
הנסיבות; מפאת המתחייבים ובשינויים לעיל, כמפורט

זה ניתן נוכחי שבערך בלי המלא, הנוכחי בערכה מוצגת העתידה הזכות במקום שבו
המוצהר. הנוכחי הערך עת, יובא בחשבון בטרם לפירעון ביטוי איזה

פרסומן. מיום שלושים ימים תקנות אלה של תחילתן .4
אף האמור בתקנה 2 -  5. על

הקיבוצית לתנועה המשתייך מקיבוץ אחר לקיבוץ ישיר במעבר שעבר חבר (א)
המשתייך מקיבוץ או (18 במרס 1994) התשנ"ד בניסן הקיבוץ הדתי לפני ו' או המאוחדת
ההסדר עליו יחול (26 במאי 1995), התשנ"ה באייר כ"ו לפני הארצי הקיבוץ לתנועת
שפורסמו  מקיבוץ המוצא או היוצא חבר זכויות בדבר ו–23 לכללים 7 בסעיפים הקבוע

התשמ"ה10. בשנת

ולפני תחילתן (א) קטן בסעיף הקבועים המועדים לאחר לקיבוץ מקיבוץ חבר שעבר (ב)
או  יוצא בדבר זכויות חבר 13 לכללים בסעיף הקבוע יחול עליו ההסדר אלה, תקנות של
מוצא  או יוצא חבר זכויות בדבר 13 לכללים בסעיף או התשנ"ג-1993, מקיבוץ, מוצא

התנועתית. השתייכותו לפי מקיבוץ, התשנ"ד-1994,

(30 במרס 2009) בניסן התשס"ט ה'
ישי הו אלי   (3―941 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה                                                                                      שר

__________
10 י"פ התשמ"ה, עמ' 2151.

תחילה

מעבר הוראת

1
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,(2 (תיקון מס' שעה) (הוראת לצרכנים) חשמל (אספקת החשמל  כללי משק
התשס"ט-2009 

אלה: כללים מתקין אני התשנ"ו-11996, החשמל, משק לחוק סעיף 63 לפי סמכותי בתוקף  

ברישה, שעה), התשנ"ז-21996, (הוראת חשמל לצרכנים) (אספקת החשמל בכללי משק .1
התש"ע בחשוון י"ג יום "עד יבוא (30 באפריל 2009)" התשס"ט באייר ו' יום "עד במקום

(31 באוקטובר 2009)".

באייר התשס"ט (1 במאי 2009). ביום ז' כללים אלה 2. תחילתם של
(7 באפריל 2009) התשס"ט בניסן י"ג

לנדאו י ז עו   (3―188 (חמ
הלאומיות התשתיות                                                                                      שר

מערב), אתא קרית יער (שמורת ליער) שמור (אזור היערות  אכרזת
התשס"ט-2009 

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

בקו סגול בתשריט והמתוחמות צהוב בצבע הצבועות בתוספת, אדמות היער המתוארות .1
ביד (15 במרס 2009) התשס"ט באדר י"ט ביום שנחתם מידה 1:5,000 בקנה 1002 הערוך מס'

הממשלה. של ובהנהלתה בהשגחתה ליער שמור אזור הן הכפר, ופיתוח החקלאות שר

 - (להלן היערות  פקיד  של במשרדו  מופקדים   1 בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
בהם לעיין רשאי מעוניין וכל דגן, בבית הכפר ופיתוח החקלאות שבמשרד המשרד)

לקהל. פתוח שהמשרד ובשעות בימים

התשכ"ה-21965 -  ליער), שמור (אזור היערות לאכרזת 3. בתוספת
יימחקו; - תחתיו המתוארות האדמות וכל "243 הסידורי: "המספר (1)

יימחקו; - תחתיו המתוארות האדמות וכל "244 הסידורי: "המספר (2)

יימחקו; - תחתיו המתוארות האדמות וכל "245 הסידורי: "המספר (3)

יימחקו; - תחתיו המתוארות האדמות וכל "249 הסידורי: "המספר (4)

יימחקו; - תחתיו המתוארות האדמות וכל "250 הסידורי: המספר (5)

יימחקו. - תחתיו המתוארות האדמות וכל "251 הסידורי: המספר (6)

תוספת
1002 הסידורי: המספר

מערב קרית אתא ליער: האזור השמור שם

חיפה מחוז מערב, אתא קרית המקום:

טבעי וחורש יער שטחי התיאור:

3,313.492 מטריים: בדונמים השטח

להלן: המתוארות החלקות התוחמים את הגבולות הגבולות:

אכרזה על אזור
שמור ליער

העתקים הפקדת
התשריט של

תיקון אכרזה

__________
עמ' 690. א', כרך א"י, 1 חוקי

.505 עמ' התשס"ט, ;1891 עמ' התשכ"ח, 2 ק"ת התשכ"ה, עמ' 2165;

הכללים תיקון

תחילה

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.

התשנ"ט, 748 ועמ' 1317; עמ' התשנ"ח, ;50 עמ' התשנ"ז, ק"ת ;4021 עמ' התשנ"ב, 2 י"פ התשמ"ח, עמ' 735;

 559 עמ' התשס"ג, 180 ועמ' 912; עמ' התשס"ב, ;223 עמ' התשס"א, 327 ועמ' 678; עמ' התש"ס, ;1088 עמ'
התשס"ז, 998 ועמ' 1156; עמ' ,327 עמ' התשס"ו, ;235 עמ' התשס"ה, 167 ועמ' 752; עמ' התשס"ד, ;822 ועמ'

.44 עמ' התשס"ט, 271 ועמ' 864; עמ' התשס"ח, 678 עמ' 944 ועמ' 1148; עמ' ,592 עמ'
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(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער שמור

102933630,373230

102933914,40112,344

10293413,538106

10293118604343

10293119611611

10293120596596

10293121664664

10293122655655

10293123689689

10293124719719

10293125700700

10293126606606

10293127606606

10293128648432

10293129620245

10293145666460

10293146623623

10293147639639

10293148666666

10293149659659

10293150754754

10293151713626

10293152686583

10293153629629

10293154570570

10293155602602

10293156598598

10293157571520

10293158633452

10293159649350

10293160622231

10293161628135

10293177661260
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(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער שמור

10293178603375

10293179543441

10293180601507

10293181612426

10293182600324

10293183613232

10293184658156

1029355713,388302

1029357125,0925,305

10293589263127

102936136,4522,131

102936141,337250

102936174,784250

102948133,12486,302

1029425346,99634,489

10294287,203517

10295312,8834,983

102959333,613316,060

102951630,87030,870

102951816,14210,198

102951916,16312,127

102952125,46722,328

102952217,03515,201

10295231,2181,119

102952421,33420,525

102952514,84514,731

10295268,6512,301

10297924,74218,325

102971214,0019,914

10297183,187252

10327126,25625,346

10327544,2115,467

10327692,85585,562
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(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער שמור

10327103,6592,020

10327118,7602,164

1032716133,883131,503

103271821,82121,531

103271951,01450,225

10327206,3594,874

103272114,82114,171

103272211,5139,339

10327264,7554,755

103272718,44316,496

10327288,2202,335

103272924,83722,838

10327303,1562,230

103531117,151117,151

1035322,7842,024

1035373,2313,138

10353207,8887,888

1035321124,759124,341

10353286,9853,508

10353521,8871,555

10353533,0021,522

1035785,8131,896

1035762644,593386,179

10358418,1137,646

10358911,0967,343

103581376,59576,595

10358164,5134,512

10358185,6401,564

1035820155,000149,009

10358245,5393,583

1035947,5031,932

103591618,1572,217

10359256,7101,387
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(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער שמור

1035927293,506291,749

1036028181,930181,930

1036029151,10275,372

10360302,325425

103603111,6074,681

1051416629,46074,604

105158777,693735,091

1051594,2053,824

(15 במרס 2009) באדר התשס"ט י"ט
ן שמחו שלום   (3―262 (חמ

הכפר ופיתוח החקלאות                                                                                      שר

התשס"ט-2009  יער תפן), שמור ליער) (שמורת היערות (אזור אכרזת
לאמור: מכריז אני היערות1, לפקודת סעיף 3 לפי סמכותי בתוקף  

סגול בקו והמתוחמות צהוב בצבע הצבועות  בתוספת,  המתוארות היער אדמות .1
 24) התשס"ט באדר כ"ח ביום שנחתם 1:5,000 מידה  בקנה 1004 הערוך מס' בתשריט
ובהנהלתה בהשגחתה ליער שמור הן אזור הכפר, ופיתוח החקלאות שר ביד (2009 במרס

הממשלה. של

 - (להלן היערות  פקיד  של במשרדו  מופקדים   1 בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
בהם לעיין רשאי מעוניין וכל דגן, בבית הכפר ופיתוח החקלאות שבמשרד המשרד)

לקהל. פתוח שהמשרד ובשעות בימים

וכל הסידורי: 4" "המספר ביום 26 בפברואר 21926, שניתנה 3 לפקודה סעיף לפי באכרזה  .3
יימחקו. - לצדו המתוארות האדמות

תוספת
1004 הסידורי: המספר

תפן ליער: השמור האזור שם

המקום: תפן, מחוז הצפון

טבעי וחורש יער שטחי התיאור:

6,976.817 מטריים: בדונמים השטח

להלן: המתוארות החלקות התוחמים את הגבולות הגבולות:

אכרזה על אזור
שמור ליער

העתקים הפקדת
התשריט של

תיקון אכרזה

__________
עמ' 690. א', כרך א"י, 1 חוקי

85(א). עמ' ,158 מס' ,2 תוס' 2 ע"ר 1926,
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(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
שמור אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער

184464046,4152873

184541155,96679320

18454611,99811,998

18454105,3855385

1845411250,025170519

18454483,9092352

18454495,5965595

18454517,7705052

18454523,0883087

1845453269269

1845458974974

18818457,4812227

18818464,1374137

1881847117,43293963

18820243,6163616

18899659,5531038

189001384,165167496

18900221,7823064

189001416,84416030

18900159,9932408

189001647,60743584

189002021,08119190

1890022144,9847223

18900285,2965296

18900321,318898

18900341,2531101

18901212,25512255

18901337,81130287

189011216,6755610

189015717,2165285

189023104,41614533

1890241,7281728

189025283,15536868

18902612,8052490



21.4.2009 התשס"ט, בניסן כ"ז ,6773 התקנות 865קובץ

(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
שמור אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער

18903129,5741583

189033131,3643759

18903873,7691297

18903121,4571079

18903139,5919591

189031431,26215230

189031837,87437874

18903199,3949394

189032045,13745137

18903219,7109710

18904353,378905

18904414,48514485

1890455,5025502

189046185,49692676

18904153,4363436

18904161,5001500

18904185,2074217

189041913,0874498

1890421367,132227374

18904245,5585558

18904402,5152515

18905132,8382838

189051613,55613556

18905194,1863611

1890522123,05787079

189052336,65735452

189052420,26216688

189052618,2663105

189052821,85521855

18905295,103306

18905301,043376

1890533250,1854922

1890643,3771185

18906627,57926059
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(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
שמור אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער

18906910,82210822

18906109,6452125

189061112,20412204

189061445,9909001

18906173,550963

189062010,74210742

18906215,7405740

189062297,46075703

18906232,1192119

189063144,43921512

189063222,30320668

189063312,12812128

189063419,48513526

189063512,7233259

18906411,129746

18906421,2801280

1890643919668

18906442,5432098

189073612,1559458

189073714,30714123

1890814,3624362

1890827,4627462

18908683,13783137

18908729,35329353

1890891,7881788

18908101,8541854

1890812190,228154767

189081328,38628386

189082043,1333156

189082541,87830699

189082715,86015859

1890828107,53040906

18908331,203797

18908344,9681703
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(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
שמור אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער

18908351,6741592

189091149,49658959

1890946,9816981

1890958,1938193

189091033,900490

189091277,49035104

18909194,153324

18909204,8453688

189092222,3341219

18909238,6683993

189092435,58019187

189092740,80027160

189092815,76915769

189092914,02114021

189093140,19628067

189093217,5038691

189093365,34113252

189093822,1914605

18909391,613985

189094052,53947085

18909419,2049204

189094273,70564199

18909436,5373822

18909454,5793143

18909464,7151897

1890947746746

18910121,56421564

18910217,54417544

1891071,9491949

189101213,80213802

189101311,50411504

18910144,2224222

1891015154,199144836

189101710,9751857
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(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
שמור אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער

189102544,26937533

189102613,8512926

1891028142,99459254

18910295,2231211

18910304,1903643

189112638,82322893

189113072,60072599

18911325,1715171

18911354,8704870

18911364,9874987

189113847,61047609

18911407,2907290

189114418,96318963

18911482,258766

189125121,17619453

1891260308,812158477

18913450,52836361

18913514,96110876

18913656,32838688

18913821,47919386

189215039,12031725

189216210,1475707

18921684,0844084

189216917,74317743

189217014,44314443

189217311,040771

189227155,78734989

1892275294,194246391

189221205,6304191

18937148,29316911

189372109,96410207

1893751,2641264

18937610,0563946

18937722,96514920
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(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
שמור אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער

18937848,04330482

189379145,03478138

189371527,7851649

189371620,728592

18937269,1871430

189372815,79912475

18938124,46424464

18938224,68124681

1893834,9914991

1893848,6498649

1893858,2778277

1893861,3511351

18938727,00627006

1893881,1481148

18938916,85116851

18938105,2335233

18938112,0742074

189381215,02111142

189381330,10730107

18938141,9661966

1893815102,148102148

189381622,3043133

1893817189,342151221

189382376,9032712

18938275,5155515

18938284,0174017

18938292,403961

18938301,1431143

1893831461321

1903015155,30638206

1903023132,90651932

19030248,4353314

190311529,21913134

19035213,15313153
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(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
שמור אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער

1903531,2881288

1903565,6925692

1903588,2188218

19035127,3277326

19035146,6236558

19035151,445544

19035172,2612261

19035191,3221322

19035246,4662005

19035252,9972422

19035266,0476047

190352781,81754189

190353731,91131909

1903541128,074118160

19035447,7557755

190354521,16216783

19035495,6534080

190355410,0338192

190355538,31335705

190355616,3764582

19035646,2813706

19035651,5371537

19035672,4662466

190356918,99518995

190357175,84057924

190358411,1417726

190358515,9668434

190358731,03231032

19035908,9578957

190359433,75733757

1903510228,5643637

190351035,0544235

190411320,47220472

19041212,0422042
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(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
שמור אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער

19041307,7507750

19041318,8888888

19041337,2197219

190413712,7809193

190413816,2799187

190413910,00410004

19041434,9984998

19041508,4815709

19041514,4562913

190415218,29918121

1904169630630

19041708,2087203

19041816,1696169

19041823,8863886

190418336,04832851

190418520,02120021

190418610,5421291

19042158,87458874

19042215,36615366

190424114,95942917

19042102,7422742

19042112,1652165

19042196,8586858

190422318,39518395

1904228974974

1904229780780

190423020,13319048

19042381,7391739

190424012,94612946

190424215,40715407

19042436,9066906

19042447,5457545

190424545,00418761

19042511,7041704
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(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
שמור אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער

19042525,8845884

19042545,5905166

19042566,4072418

1904286361361

1904212911,1434197

190421356,6881246

19043116,88516885

19043224,60922982

190439215,16915169

190439414,74314735

190439710,461855

19043108460,056255308

190476053,68530551

191619215,9283424

197631211,98014130

197661237,486192663

19766216,92011037

197661818,89218891

197671516,535516533

1977055554,560546531

(24 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ח
ן שמחו שלום   (3―262 (חמ

הכפר ופיתוח החקלאות                                                                                      שר

התשס"ט-2009 אחיהוד), יער (שמורת ליער) שמור (אזור היערות אכרזת
לאמור: מכריז אני היערות1, לפקודת סעיף 3 לפי סמכותי בתוקף  

סגול בקו והמתוחמות צהוב בצבע הצבועות  בתוספת,  המתוארות היער אדמות .1
התשס"ט באדר  י"ט  ביום  שנחתם  1:5,000 מידה בקנה הערוך ,1003 מס'  בתשריט
בהשגחתה ליער  שמור אזור הן  הכפר, ופיתוח  החקלאות שר  ביד (2009 במרס   15)

ובהנהלתה של הממשלה.

 - (להלן היערות  פקיד  של במשרדו  מופקדים   1 בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
בהם לעיין רשאי מעוניין וכל דגן, בבית הכפר ופיתוח החקלאות שבמשרד המשרד)

לקהל. פתוח שהמשרד ובשעות בימים

התש"ל-21970 -  ,(2 ליער) (מס' שמורים (אזורים היערות (א) באכרזת .3

אכרזה על אזור
שמור ליער

העתקים הפקדת
התשריט של

אכרזות תיקון

__________
עמ' 690. א', כרך א"י, 1 חוקי

900 ועמ' 1398. עמ' ,108 עמ' התשס"ח, ;1565 עמ' התשמ"ב, 2 ק"ת התש"ל, עמ' 864;
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יימחק;  - 2 סעיף (1)

תחתיו המתוארות האדמות וכל "196 הסידורי: "המספר הראשונה, בתוספת (2)
יימחקו; -

תימחק. - השניה התוספת (3)

הסידורי: "המספר התשל"ח-31978, ליער), שמור (אזור היערות לאכרזת בתוספת (ב)
יימחקו. - תחתיו המתוארות האדמות וכל "495

תוספת
1003 הסידורי: המספר

אחיהוד ליער: השמור האזור שם

הצפון מחוז אחיהוד, המקום:

טבעי וחורש יער שטחי התיאור:

7,651.218 בדונמים: השטח

להלן: המתוארות החלקות את התוחמים הגבולות הגבולות:

(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
שמור אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער

1845365576,664285,027

1845425161,933133,818

18454356,2265,998

18454363,1603,160

184543711,05811,058

184543821,12621,126

18454392,9372,937

18454407,4397,439

18454413,0003,000

184544463,99963,999

18454479,3921,598

18454612,9842,984

184551102,85041,189

1845524,5784,578

18455207,6037,603

18455219,1209,120

184552216,57816,578

184552312,06812,068

184552481,04981,049

18455278,5881,743

184552911,5784,001

882 ועמ' 1399. עמ' התשס"ח, 3 ק"ת התשל"ח, עמ' 1411;
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(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
שמור אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער

18459862,16062,160

184591724,71716,692

184591832,92332,180

184591917,84117,841

18459243,8693,869

1845925379,158364,148

18459318,4978,497

184593435,07531,060

18459354,4413,710

1845936433433

18459372,6361,400

18459383,9903,990

18459444,7854,785

184602328,19928,199

1850029,0849,084

185004435,961435,961

1850056,8036,803

18500637,68830,409

1850071,507864

185031316,483287,528

1850436,1106,110

18504521,5191,211

1850463,6523,652

185047246246

1850484,3934,393

18504911,56711,567

1850410330,022330,022

185041155,0522,982

18504133,945828

185051200,113200,113

185052304,331304,331

1850534,2284,228

18505410,60710,605

18505676,68115,283

18505941,3045,458

18505116,2983,245
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(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
שמור אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער

1850514230,0971,550

185051719,36519,365

185061223,345223,345

185062291,752222,149

18506310,37710,377

1850641,9151,915

1850651,7721,771

18506664,52313,099

18506731,80531,806

1850681,0271,027

185061019,95115,792

1902517,8587,858

19025246,50645,888

1902532,3672,367

190251917,81417,814

190252318,99118,991

19025342,5682,568

19025355,5865,586

190253621,56721,567

19025376,2586,258

19025388,1898,189

1902539219,534218,927

190254018,03218,032

190254213,86613,866

190254314,80914,809

190254414,64614,646

190254511,06911,069

190254611,92411,924

19025474,0624,062

190254814,45313,687

19025504,6142,360

19025518,473614

1902552973973

19025534,3863,915

1902555537537

19025623,7493,749



21.4.2009 התשס"ט, בניסן כ"ז ,6773 התקנות קובץ 876

(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
שמור אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער

19026119,48219,482

190263300,502300,502

1902649,1509,150

1902653,0223,022

19026818,77518,775

1902691,2601,190

19026131,7491,749

19026163,2023,202

19026422,4432,443

19026453,0923,092

19026522,5082,508

19027216,3494,005

190279253231

190271725,73124,155

19027446,297650

190274510,85410,854

19027536,7166,716

190276330,62530,625

19027776,0186,018

19027814,3304,205

19027822,3922,205

19027927,7827,782

19027946,959298

19027973,7593,759

190271014,5784,577

1902710428,98811,800

190271053,1683,156

1902710727,21027,210

190271094,6334,631

190271103,4153,415

190271116,0186,018

190271122,7231,345

19027113462101

19027114853853

1902711512,3567,658

1902826,0456,045
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(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
שמור אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער

1902833,7193,719

19028627,08127,081

19028813,14213,142

19028101,2181,218

19028206,701152

19028314,0624,062

1902832239,597197,289

19028381,316929

19028417,1407,140

19028436,9976,997

19028485,9465,946

19028518,8098,008

190285236,51613,419

190285314,32111,475

19028545,220742

190285611,81911,819

19028575,0115,011

190286034,96618,916

19028618,8728,872

190286791,94381,108

190287012,5801,478

19029112,79212,792

19029230,86630,866

19029372,56072,560

1902948,9138,913

19029669,73365,332

1902973,8183,818

1902983,4583,458

1902911414414

190291422,25722,257

190291593,92293,922

190291729,30329,246

190291813,79113,681

190291912,59412,594

190292036,81936,819

19029213,0693,069
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(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
שמור אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער

19029253,8513,851

1902926346,644346,644

1902927680680

190292824,88624,886

19029299,2779,277

19029304,1614,161

190293112,45612,456

190293247,7199,850

19029334,3073,327

19029345,9034,222

1902935154154

19029368,7898,789

1902937655655

19029382,7952,795

1902939492492

19029402,2932,293

19029412,6562,656

190302157,442157,442

1903069,0159,015

190307288288

1903089,3969,396

1903094,0094,009

19030104,5034,503

1903013377171

19030142,7602,760

1903015155,30627,183

1903017260,486124,037

19032322,10822,108

190321319,60119,601

1903217552,93372,666

190321843,73334,726

1903219808604

1903221698536

19032247,9997,999

19032255,1115,111
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(מ"ר)חלקהגוש החלקה שטח
שמור אזור המוכרז השטח

(מ"ר) ליער

1903226642642

19032277,8637,863

19032283,0403,040

190323310,18310,183

190323410,39310,393

190323517,08217,082

19033150,69934,416

19033335,3332,240

19033445,66133,224

190337894894

1903310102,35662,185

190331143,9505,179

1903314381,821296,461

19033174,6714,671

19033187,7402,948

19033201,366989

19033256,8394,529

19033298,0498,049

19033304,2541,343

190333177,50177,501

1903333113113

19034413,308213

1903464166,00826,587

19036723,8262,051

19036206605197

197711272,064253,933

19771223,84023,840

19771310,61010,608

197721430,065380,283

1977221,5361,536

197721625,01825,018

197731215,17835,566

(15 במרס 2009) באדר התשס"ט י"ט
ן שמחו שלום   (3―262 (חמ

הכפר ופיתוח החקלאות                                                                                      שר
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,(2 מס' (תיקון התשכ"ה-1965, ליער), (אזור שמור היערות  אכרזת
התשס"ט-2009 

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

המספר שתחת בטבלה התשכ"ה-21965, ליער), שמור (אזור היערות לאכרזת בתוספת .1
מטרי", בדונם "השטח בטור ,10341 בגוש ,12 מספר חלקה של  בשורה ,257 הסידורי
רשת  בקווי המסומן לשטח בהתאם 3.447 דונם שטח בגודל יבוא "למעט "223,700" אחרי
במשרד החקלאות  היערות פקיד של 2 המופקדת במשרדו מס' מפה גבי על אדומים

הכפר". ופיתוח

(18 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ב
ן שמחו שלום   (3―262 (חמ

הכפר ופיתוח החקלאות                                                                                      שר

  

ביטחון) לבדיקות ולשירות לרישום, ביטחון (התייצבות שירות  צו
התשס"ט-2009 ,(2 (מס'

משולב],  [נוסח ביטחון שירות ו–34 לחוק 27 ,13 ,12 ,5 ,3 לפי סעיפים  בתוקף סמכותי  
מצווה לאמור: אני החוק), (להלן - התשמ"ו-11986

זה - 1. בצו
אישה נשואה, אישה  למעט  אישה או  גבר קבוע תושב או  ישראלי אזרח   - "בר–רישום"
כ"ט יום לבין (28 בספטמבר 1992) התשנ"ג בתשרי א' שנולד בין יום לילד, אם או  הרה

בכלל; התאריכים שני (22 במרס 1993), התשנ"ג באדר

חייב אל או לבר–רישום המיועדת  מטעמו  או פוקד של  בכתב הודעה  - אישית" "הודעה
בתעודת נרשמת אישית, לו והנמסרת מילואים בשירות חייב או סדיר בשירות

בדואר; אליו נשלחת או שלו ההתייצבות

אחד מאלה: שהוא עולה - סדיר" "חייב בשירות

התשנ"ב באדר ב' יום כ"ט לבין התש"ם (18 במרס 1980) בניסן א' יום בין שנולד (1) גבר
סדיר; שירות שירת בכלל, שטרם התאריכים שני (3 באפריל 1992),

ב' באדר כ"ט יום לבין התשמ"ג (15 במרס 1983) בניסן בין יום א' שנולדה (2) אישה
סדיר; שירות שירתה שטרם בכלל, התאריכים שני (3 באפריל 1992), התשנ"ב

הרופאים פקודת לפי ברפואה לעסוק מורשה להיות הזכאי או המורשה גבר (3)
שיניים  ברפואת לעסוק  או הרופאים), פקודת  - (להלן התשל"ז-21976  חדש], [נוסח
רופאי  פקודת  - (להלן  התשל"ט-31979  חדש], [נוסח השיניים רופאי פקודת לפי
התש"ם יום כ"ט באדר לבין (13 במרס 1975) התשל"ה בניסן א' יום בין שנולד  השיניים),

סדיר; שירות שירת שטרם בכלל, התאריכים שני (17 במרס 1980),

אחד מאלה: שהוא עולה מילואים" - "חייב בשירות

באדר התש"ם כ"ט לבין יום התשי"ח (1 בינואר 1958) בטבת ט' יום בין שנולד (1) גבר
סדיר; בשירות חייב ואינו בכלל, התאריכים שני (17 במרס 1980),

__________
עמ' 690. א', כרך א"י, 1 חוקי

.505 עמ' התשס"ט, ;1891 עמ' התשכ"ח, 2 ק"ת התשכ"ה, עמ' 2165;

התוספת תיקון

__________
עמ' 107. התשמ"ו, ס"ח  1

.549 עמ' חדש 30, נוסח ישראל, מדינת דיני  2

.614 עמ' חדש 32, נוסח ישראל, מדינת דיני  3

הגדרות
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או הרופאים פקודת לפי ברפואה  לעסוק מורשה להיות הזכאי  או המורשה גבר (2)
התשט"ו בניסן א'  יום בין  שנולד  השיניים,  רופאי פקודת  לפי  שיניים  ברפואת   לעסוק

בכלל; התאריכים שני התשי"ח (31 בדצמבר 1957), ח' בטבת יום (24 במרס 1955) לבין

מילואים; בשירות או חייב סדיר בשירות חייב או בר–רישום אדם שהוא - לשירות" "מועמד

לילד ואם אישה הרה נשואה, אישה למעט או אישה גבר קבוע, תושב או אזרח ישראלי - "עולה"
לבין התש"י (1 באוקטובר 1949) בתשרי ח' יום בין קבוע לתושב או ישראלי לאזרח - שהיה

ביטחון. משירות פטור המעידה שהוא תעודה בידו ברשומות, ואין זה צו פרסום יום

בהודעה שהודיעו לו ובזמן ולבדיקות במקום להתייצב לרישום נקרא מועמד לשירות כל .2
אישית.

הודעה התש"ע (11 באוקטובר 2009) בתשרי כ"ג יום עד קיבל שלא לשירות, מועמד 3. כל
כמפורט אזורית, גיוס בלשכת ולבדיקות לרישום להתייצב בזה נקרא ,2 בסעיף כאמור אישית

שלהלן: בטבלה הקבוע בתאריך 8.00 בשעה בתוספת,
לידה ולבדיקותתאריך לרישום התייצבות מועד

נשיםגבריםלביןבין

דגבא

התשנ"ג בתשרי א'
(28 בספטמבר 1992)

התשנ"ג בתשרי ט"ו
(12 באוקטובר 1992)

התש"ע בתשרי כ"ד
(12 באוקטובר 2009)

התש"ע בחשוון י'
(28 באוקטובר 2009)

התשנ"ג בתשרי ט"ז
(13 באוקטובר 1992)

התשנ"ג בתשרי  ל'
(27 באוקטובר 1992)

התש"ע בתשרי כ"ה
(13 באוקטובר 2009)

התש"ע בחשוון י"א
(29 באוקטובר 2009)

התשנ"ג בחשוון א'
(28 באוקטובר 1992)

התשנ"ג בחשוון ט"ו
(11 בנובמבר 1992)

התש"ע בתשרי כ"ו
(14 באוקטובר 2009)

התש"ע בחשוון י"ד
(1 בנובמבר 2009)

התשנ"ג בחשוון ט"ז
(12 בנובמבר 1992)

התשנ"ג בחשוון כ"ט
(25 בנובמבר 1992)

התש"ע בתשרי כ"ז
(15 באוקטובר 2009)

התש"ע בחשוון ט"ו
(2 בנובמבר 2009)

התשנ"ג בכסלו א'
(26 בנובמבר 1992)

התשנ"ג בכסלו ט"ו
(10 בדצמבר 1992)

התש"ע בתשרי ל'
(18 באוקטובר 2009)

התש"ע בחשוון ט"ז
(3 בנובמבר 2009)

התשנ"ג בכסלו ט"ז
(11 בדצמבר 1992)

התשנ"ג בכסלו כ"ט
(24 בדצמבר 1992)

התש"ע בחשוון א'
(19 באוקטובר 2009)

התש"ע בחשוון י"ז
(4 בנובמבר 2009)

בטבת התשנ"ג א'
(25 בדצמבר 1992)

התשנ"ג בטבת ט"ו
(8 בינואר 1993)

התש"ע בחשוון ב'
(20 באוקטובר 2009)

התש"ע בחשוון י"ח
(5 בנובמבר 2009)

התשנ"ג בטבת ט"ז
(9 בינואר 1993)

התשנ"ג בטבת כ"ט
(22 בינואר 1993)

התש"ע בחשוון ג'
(21 באוקטובר 2009)

התש"ע בחשוון כ"א
(8 בנובמבר 2009)

בשבט התשנ"ג א'
(23 בינואר 1993)

התשנ"ג בשבט ט"ו
(6 בפברואר 1993)

התש"ע בחשוון ד'
(22 באוקטובר 2009)

התש"ע בחשוון כ"ב
(9 בנובמבר 2009)

התשנ"ג בשבט ט"ז
(7 בפברואר 1993)

בשבט התשנ"ג ל'
(21 בפברואר 1993)

התש"ע בחשוון ז'
(25 באוקטובר 2009)

התש"ע בחשוון כ"ג
(10 בנובמבר 2009)

באדר התשנ"ג א'
(22 בפברואר 1993)

התשנ"ג באדר ט"ו
(8 במרס 1993)

התש"ע בחשוון ח'
(26 באוקטובר 2009)

התש"ע בחשוון כ"ד
(11 בנובמבר 2009)

התשנ"ג באדר ט"ז
(9 במרס 1993)

התשנ"ג באדר כ"ט
(22 במרס 1993)

התש"ע בחשוון ט'
(27 באוקטובר 2009)

התש"ע בחשוון כ"ה
(12 בנובמבר 2009)

מילואים או סדיר בשירות חייב (3 בדצמבר 2009)עולה התש"ע בכסלו ט"ז

לרישום התייצבות
לפי ולבדיקות

אישית הודעה

לרישום התייצבות
שלא ולבדיקות

אישית הודעה לפי
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לא לשירות ביטחון וכושרו כושרו קביעת לשם לבדיקות מועמד לשירות שהתייצב כל .4
לו שהודיעו ובמועד במקום כושרו בדיקות לשם קביעת להשלמת להתייצב בזה נקרא נקבע,

או מטעמו. הוועדה הרפואית ראש בידי יושב בהודעה חתומה

התש"ע באב  ג' יום עד  קיבל לא אשר  ,4 בסעיף כאמור לשירות מועמד כל .5 
הבדיקות להשלמת להתייצב בזה נקרא סעיף, באותו כאמור הודעה (2010 ביולי   14)
התש"ע באב ביום ד' בתוספת, אזורית, כמפורט בלשכת גיוס ביטחון כושרו לשירות  לקביעת

.8.00 בשעה (15 ביולי 2010),

ביטחון לפי לשירות לקראו רשאי שפוקד מי לרבות לשירות, כשר שנמצא כל בר–רישום .6
אישית,  בהודעה לו שהודיעו ובזמן במקום סדיר, לשירות להתייצב בזה נקרא 12 לחוק, סעיף

לחוק. הגילאים בסעיף 2 חישוב 18 בהתאם לשיטת לגיל הגיע להתייצבות שנקבע בזמן אם

אישית הודעה התשע"ב (14 באוגוסט 2012) באב כ"ו יום קיבל עד שלא בר–רישום, 7. כל
בתוספת, כמפורט אזורית, גיוס בלשכת סדיר לשירות להתייצב בזה נקרא ,6 בסעיף כאמור

.8.00 בשעה (15 באוגוסט 2012), כ"ז באב התשע"ב ביום

הודעה התשע"ב (21 באוגוסט 2012) ג' באלול יום שלא קיבלה עד בר–רישום, אישה, 8. כל
אזורית, כמפורט גיוס לשירות סדיר בלשכת להתייצב נקראת בזה ,6 בסעיף כאמור אישית

.8.00 בשעה (22 באוגוסט 2012), התשע"ב באלול ד' ביום בתוספת,

מי לרבות לשירות,  כשר שנמצא  מילואים בשירות חייב וכל סדיר  בשירות חייב  כל .9
ביטחון  לשירות להתייצב בזה נקרא 12 לחוק, לפי סעיף לקראו לשירות ביטחון שפוקד רשאי

אישית. בהודעה לו שהודיעו ובזמן במקום

באדר כ"ח יום  עד קיבל  לא  אשר מילואים, בשירות  חייב וכל סדיר  חייב בשירות  כל .10
ביטחון לשירות להתייצב בזה נקרא ,9 בסעיף כאמור אישית הודעה (14 במרס 2010) התש"ע

.8.00 בשעה (15 במרס 2010), התש"ע באדר כ"ט ביום בתוספת, כמפורט אזורית, גיוס בלשכת

תוספת
ו–10) 9 ,8 ,7 ,5 ,3 (סעיפים

האזוריות: הגיוס לשכות

קראון); (על יד השומר תל - מחנה השומר תל

העיריה); (מול 12 כיאם אל עומר רח' - חיפה

ברוך); מקור (שכונת 103 רש"י - רח' ירושלים

;22 ושם רח' יד שבע - באר

נצרת. רח' - טבריה

(2 באפריל 2009) בניסן התשס"ט ח'
(3-241 (חמ

, אלוף משנה ן אגמו                                                                     גדי 

                                                                              מפקד מיטב, פוקד

                    אגף כוח אדם

התייצבות
בדיקות להשלמת

אישית הודעה לפי

התייצבות
בדיקות להשלמת
הודעה לפי שלא
- מועמד  אישית

לשירות

לשירות התייצבות
הודעה לפי סדיר

אישית

התייצבות
סדיר לשירות

הודעה לפי שלא
גברים אישית
בר-רישום -

התייצבות
סדיר לשירות

הודעה לפי שלא
אישית נשים
בר-רישום -

לשירות התייצבות
ביטחון לפי הודעה

אישית

לשירות התייצבות
לפי שלא ביטחון

 - אישית הודעה
חייב בשירות סדיר

בשירות וחייב
מילואים
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