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29 באוקטובר 2009 6821 י"א בחשוון התש"ע



קובץ	התקנות	6821,	י"א	בחשוון	התש"ע,	2009�10�29 90

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לבאר שבע(, התש"ע-2009

התשמ"ב- משולב[,	 ]נוסח	 הפלילי	 הדין	 סדר	 לחוק	 228)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
11982,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

קנס(,	התשל"א-21971,	 )עבירות	 לצו	העיריות	 ה'	 קנס	בחלק	 עבירה	שנקבעה	כעבירת	 	�1
נקבעת	בזה	כעבירה	של	ברירת	משפט�

תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� 	�2

ח'	בחשוון	התש"ע	)26	באוקטובר	2009(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1585(

שר	המשפטים 	 	
__________

		ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43� 1

		ק"ת	התשל"א,	עמ'	1184;	התשל"ה,	עמ'	1663;	ק"ת-חש"ם,	התשס"ה,	עמ'	14� 2

צו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך( )תיקון(, 
התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	221	לחוק	סדר	הדין	הפלילי	]נוסח	משולב[,	התשמ"ב-11982,	 	
להגנת	 -	החוק(,	בהסכמת	השר	 )להלן	 מפגעים,	התשכ"א-21961	 למניעת	 לחוק	 11ד	 וסעיף	

הסביבה	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

בסעיף	1	לצו	סדר	הדין	הפלילי	)עבירות	קנס	-	זיהום	אוויר	מכלי	רכב	בדרך(,	התשס"א-1�תיקון	סעיף	1
32001	)להלן	-	הצו	העיקרי(	-

בכותרת	השוליים,	במקום	"הגדרה"	יבוא	"הגדרות"; 	)1(

בסופו	יבוא: 	)2(

מופיע	 הדלק	 סוג	 בסעיף	 הרכב	שלו	 רכב	שברישיון	 	- טורבו"	 דיזל	 ""רכב	
"דיזל	טורבו";

בפקודת	התעבורה4,	 כהגדרתם	 ומונית	 אוטובוס	 	- נוסעים"	 להסעת	 "רכב	
וכן	אוטובוס	זעיר,	טיולית	ורכב	להסעת	תלמידים	כהגדרתם	בתקנות	

התעבורה,	התשכ"א-51961�"

במקום	התוספת	לצו	העיקרי	יבוא:2�החלפת	התוספת

קביעת	עבירות	
של	ברירת	משפט

__________
		ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43� 1

		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	58;	התשנ"ז,	עמ'	136� 2

		ק"ת	התשס"א,	עמ'	912� 3

		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 4

		ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425� 5

תחילה
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"תוספת

)סעיפים	2	ו–3(

פרט
החיקוקמס'

הסעיף	
פרטי	העבירהבחיקוק

הקנס

לתאגידליחיד

לעבירה	
חוזרת	
ליחיד

לעבירה	
חוזרת	
לתאגיד

גרימת	זיהום	אוויר	מרכב	המונע	במנוע	11)א()3(החוק1�
דיזל,	אשר	שנת	הייצור	שלו	היא	עד	שנת	
2004,	על	ידי	פליטת	עשן	מצינור	הפליטה	
	3 על	 עולה	 האור	 בליעת	 ערך	 כאשר	

�)m-1(	למטר	יחידות

5001,0001,0002,000

במנוע	11)א()3(החוק	2� המונע	 מרכב	 אוויר	 זיהום	 גרימת	
משנת	 היא	 שלו	 הייצור	 שנת	 אשר	 דיזל,	
2004	ואילך,	ולמעט	רכב	דיזל	טורבו,	על	ידי	
ערך	 כאשר	 הפליטה	 מצינור	 עשן	 פליטת	
למטר	 יחידות	 	2�5 על	 עולה	 האור	 בליעת	

)m-1(

5001,0001,0002,000

גרימת	זיהום	אוויר	מרכב	דיזל	טורבו,	על	11)א()3(החוק3�
ידי	פליטת	עשן	מצינור	הפליטה	כאשר	
יחידות	 	3 על	 עולה	 האור	 בליעת	 ערך	

)m-1(	למטר

5001,0001,0002,000

להסעת	11)א()3(החוק4� מרכב	 אוויר	 זיהום	 גרימת	
נוסעים	כאמור	בפרטים	1,	2	ו–3

1,0002,0002,0004,000

גרימת	זיהום	אוויר	על	ידי	פליטת	עשן	בגוון	11)א()3(החוק5�
נראה	לעין	העולה	על	דרגה	2	בלוח	רינגלמן	

זעיר	בפרק	זמן	העולה	על	המותר�

5001,0001,0002,000

על	11)א()3(החוק6� בנזין	 מרכב	 אוויר	 זיהום	 גרימת	
	)CO( הפחמן	 חד–תחמוצת	 פליטת	 ידי	
תקנה	 לפי	 המותר	 על	 העולה	 בתכולה	

4)ב()1(	לתקנות�

5001,0001,0002,000

גרימת	זיהום	אוויר	מרכב	על	ידי	אי–הזרקת	11)א()3(החוק7�
תמיסת	אוראה	במקום	המיועד	לכך

3,0006,0006,00012,000

אי–11)א()3(החוק8� ידי	 על	 מרכב	 אוויר	 זיהום	 גרימת	
עמידה	בבדיקת	אוראה	כאמור	בתקנה	7א�

3,0006,0006,00012,000

הכולל	3)א(התקנות9� ייצור	 מדגם	 דיזל	 ברכב	 נהיגה	
ההזרקה	 משאבת	 כאשר	 עופרת,	 מגופת	

אינה	חתומה	במגופת	עופרת�

7501,5001,5003,000

נהיגה	ברכב	שמערכת	פליטת	הגזים	בו	3)א(התקנות10�
אינה	שלמה�

5001,0001,0002,000

אוראה	3)ב(התקנות11� תמיסת	 בהעדר	 ברכב	 נהיגה	
במכל	המיועד	לכך�

3,0006,0006,00012,000
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תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו�3�תחילה

ח'	בחשוון	התש"ע	)26	באוקטובר	2009(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-104(

שר	המשפטים 	 	

צו בית המשפט לענייני משפחה )הסמכת בתי משפט במחוז הצפון( )תיקון(, 
התש"ע-2009

התשנ"ה-11995,	 משפחה,	 לענייני	 המשפט	 בית	 לחוק	 2)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ובהסכמת	נשיאת	בית	המשפט	העליון,	אני	מצווה	לאמור:

בתוספת	לצו	בית	המשפט	לענייני	משפחה	)הסמכת	בתי	משפט	במחוז	הצפון(,	התשנ"ז- 	�1
21997,	בטור	ב'	-

	אחרי	"נפת	כנרת"	יבוא	"ונפת	רמת	הגולן"; )1(

	אחרי	"נפת	צפת"	יבוא	"ונפת	רמת	הגולן"� )2(

ל'	בתשרי	התש"ע	)18	באוקטובר	2009(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-2663(

שר	המשפטים 	 	
__________

		ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	393� 1

		ק"ת	התשנ"ד,	עמ'	1222� 2

 תקנות משק החשמל )בדיקות ומדידות לעריכת ניסויי התייעלות(,
התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	63	לחוק	משק	החשמל,	התשנ"ו-11996	)להלן	-	החוק(,	אני	 	
מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	אלה	-	 	�1
"אמות	המידה"	-	אמות	מידה	לרמה,	לטיב	ולאיכות	השירות	של	ספק	שירות	חיוני2,	

שנקבעו	לפי	סעיף	33	לחוק;

"חיבור"	-	כהגדרתו	בפרק	ג'1	של	אמות	המידה;

אמות	 של	 א'1�1	 בפרק	 כהגדרתם	 	- חיוני"	 שירות	 ו"ספק	 צרכנות",	 "מקום	 "חצרים",	
המידה;

"ניסוי	התייעלות"	-	בדיקה	ומדידה	של	אופן	מדידת	הצריכה	של	חשמל,	דרכי	חיוב	
במטרה	 חשמל,	 של	 והעברה	 לחיבור	 המתייחסים	 אחרים	 נושאים	 או	 צרכנים	

להגיע	לדרכים	ושיטות	לייעול	משק	החשמל�

ספק	שירות	חיוני	רשאי	לערוך	ניסוי	התייעלות	לפי	תקנות	אלה� 	�2

ספק	שירות	חיוני	יקבע,	באישור	המנהל,	את	אופן	עריכת	ניסוי	ההתייעלות,	את	תקופת	 	�3
עריכתו,	את	הצרכנים	ואת	מקומות	הצרכנות	או	החצרים	שישתתפו	בו	וכל	עניין	אחר	

הדרוש	לכך;	ניסוי	ייערך	בכפוף	לתנאי	האישור	האמור�

תיקון	התוספת

הגדרות

עריכת	ניסוי	
התייעלות

קבלת	אישור	
המנהל

__________
		ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	208;	התשנ"ז,	עמ'	80;	התשס"ח,	עמ'	250� 1

		י"פ	התשס"ה,	עמ'	545� 2
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ממקום	 לסלק	 או	 להחליף	 להתקין,	 המנהל,	 באישור	 רשאי,	 חיוני	 שירות	 	ספק	 )א( 	�4
לאמור	 בכפוף	 התייעלות,	 ניסוי	 לעריכת	 הדרוש	 ציוד	 כל	 צרכן	 מחצרי	 או	 הצרכנות	

בסעיף	46)א(	לחוק�

	על	ציוד	שהותקן	כאמור	יחולו	הוראות	פרק	א�	3�2	"שמירה	על	ציוד"	שבאמות	 )ב(
המידה�

במקום	 להיערך	 צפוי	 התייעלות	 ניסוי	 אשר	 לצרכן	 יודיע	 חיוני	 שירות	 	ספק	 )א( 	�5
הצרכנות	הרשום	על	שמו,	על	עריכת	הניסוי	ומטרתו;	עם	קבלת	מידע	כאמור	מן	הספק,	
יאוחר	מ–21	 בניסוי	התייעלות,	לא	 סירובו	להשתתף	 רשאי	הצרכן	להודיע	לספק	על	

ימים	לפני	מועד	תחילתו�	

	ספק	שירות	חיוני	רשאי,	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	שלא	לידע	את	הצרכן	 )ב(
על	עריכת	ניסוי	התייעלות	במקרים	אלה:

	עריכת	הניסוי	אינה	מצריכה	כניסה	למקום	הצרכנות	או	לחצרי	הצרכן	ואין	 )1(
בה	כדי	להשפיע	לרעה	על	איכות	החשמל	המסופק	לצרכן;

	עריכת	הניסוי	מצריכה	כניסה	למקום	הצרכנות	או	לחצרי	הצרכן	ויש	בידיעה	 )2(
בדבר	עריכת	הניסוי	כדי	להשפיע	על	תוצאותיו,	ובלבד	שהספק	קיבל	את	הסכמת	
הצרכן	להיכנס	למקום	הצרכנות	לעריכת	בדיקות	ומדידות	לפי	סעיף	46)א(	לחוק�

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ד	בחשוון	התש"ע	)1	בנובמבר	2009(� 	�6

א'	בחשוון	התש"ע	)19	באוקטובר	2009(
לנדאו 	 י ז עו 	 	 )חמ	3-3189(

שר	התשתיות	הלאומיות 	 	

כללי משק החשמל )אספקת חשמל לצרכנים( )הוראת שעה(, התש"ע-2009

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

בכללי	משק	החשמל	)אספקת	חשמל	לצרכנים(	)הוראת	שעה(,	התשנ"ז-21996,	בפתיח,	 	�1
באייר	 ט"ז	 יום	 "עד	 יבוא	 	")2009 באוקטובר	 	31( התש"ע	 בחשוון	 י"ג	 יום	 "עד	 במקום	

התש"ע	)30	באפריל	2010("�

סעיף	22	שבפסקה	)ב(	-	בטל�	 	�2

תחילתם	של	כללים	אלה	ביום	י"ד	בחשוון	התש"ע	)1	בנובמבר	2009(� 	�3

בו	עד	 יוכל	להמשיך	 22	לכללים,	 ניסוי	לפי	סעיף	 ספק	שירות	חיוני	שהתחיל	לערוך	 	�4
לסיומו�

א'	בחשוון	התש"ע	)19	באוקטובר	2009(
לנדאו 	 י ז עו 	 	 )חמ	3-188(

שר	התשתיות	הלאומיות 	 	

התקנת	ציוד	
במקום	הצרכנות

הודעה	לצרכן

תחילה

תיקון	הפתיח

ביטול	סעיף	22

תחילה

הוראת	מעבר

__________
ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	208� 	1

י"פ	התשמ"ח,	עמ'	735;	התשנ"ב,	עמ'	4021;	ק"ת	התשנ"ז,	עמ'	50;	התשנ"ח,	עמ'	748	ועמ'	1317;	התשנ"ט,	 	2
עמ'	1088;	התש"ס,	עמ'	327	ועמ'	678;	התשס"א,	עמ'	223;	התשס"ב,	עמ'	180	ועמ'	912;	התשס"ג,	עמ'	559	
ועמ'	822;	התשס"ד,	עמ'	167	ועמ'	752;	התשס"ה,	עמ'	235;	התשס"ו,	עמ'	327,	עמ'	998	ועמ'	1156;	התשס"ז,	

עמ'	592,	עמ'	678,	עמ'	944	ועמ'	1148;	התשס"ח,	עמ'	271	ועמ'	864;	התשס"ט,	עמ'	44	ועמ'	859�
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 כללי המים )תעריפי המים המסופקים מאת מקורות( )הוראת שעה(,
התש"ע-2009

לאחר	 החוק(,	 	- )להלן	 התשי"ט-11959	 המים,	 לחוק	 	112 סעיף	 לפי	 סמכותה	 	בתוקף	 	
שקוימו	הוראות	סעיף	124יח)ד(	לחוק,	באישור	שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר,	שר	התשתיות	
הלאומיות	ושר	האוצר,	לפי	סעיף	40	לחוק	ההסדרים	במשק	המדינה	)תיקוני	חקיקה	להשגת	
מועצת	 קובעת	 התשס"ו-22006,	 	,)2006 הכספים	 לשנת	 הכלכלית	 והמדיניות	 התקציב	 יעדי	

הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב,	כללים	אלה:

	31( התש"ע	 בטבת	 י"ד	 יום	 עד	 	)2009 בינואר	 	1( התשס"ט	 בטבת	 ה'	 שמיום	 בתקופה	 	�1
בדצמבר	2009(	יראו	כאילו	בפסקה	5�1	בסעיף	7	לכללי	המים	)תעריפי	מים	המסופקים	

מאת	מקורות(,	התשמ"ז-31987,	בסופה	בא:

2�0	שקלים	חדשים	 7�1�1	בהפחתה	של	 זמר	-	תעריפים	הנקובים	בפסקת	משנה	 "עיון	
למ"ק�"

י"ב	בתשרי	התש"ע	)30	בספטמבר	2009(
י שנ 	 י ר או 	 	 )חמ	3-807(

יושב	ראש	מועצת	הרשות 	 	

הממשלתית	למים	ולביוב 	 	
__________

		ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169;	התשס"ו,	עמ'	331� 1

		ס"ו	התשס"ו,	עמ'	334� 2

		ק"ת	התשמ"ז,	עמ'	1109;	התשס"ח,	עמ'	382� 3

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת 
טבע נחל בצת הרחבה, לפי תכנית מס' ג/12659(, התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	22	לחוק	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	 	
הנצחה,	התשנ"ח-11998	)להלן	-	החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	השר	להגנת	הסביבה	ולאחר	

שנתקיימו	כל	התנאים	כאמור	בסעיף	22)ב()1(,	)2(,	)4(,	)5(	לחוק,	אני	מכריז	לאמור:

בירוק	 צבוע	 הצפון,	 לגבול	 בסמוך	 אדמית	 ברמת	 הנמצא	 בתוספת	 המתואר	 השטח	 	�1
ומקווקו	בקווים	אלכסוניים	ומצולבים	ירוקים,	בתשריט	מספר	ש/צפ/ג/12659,	הערוך	
שר	 ביד	 	)2009 בספטמבר	 	21( התש"ע	 בתשרי	 ג'	 ביום	 והחתום	 	1:10,000 מידה	 בקנה	

הפנים,	הוא	שמורת	טבע�

במשרדי	 בירושלים,	 הפנים	 במשרד	 מופקדים	 	,1 בסעיף	 האמור	 מהתשריט	 העתקים	 	�2
הממונה	על	מחוז	הצפון	בנצרת	עילית,	ובמשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבנייה	
מטה	אשר,	וכל	המעוניין	בדבר	רשאי	לעיין	בהם	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	

פתוחים	לקהל�
תוספת
)סעיף	1(

השטח	האמור	בסעיף	1	נמצא	בתחום	שטח	השיפוט	של	המועצה	האזורית	מטה	אשר,	
שבו	חלה	תכנית	מס'	ג/12659	שניתן	לה	תוקף	בהודעה	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	

מס'	5753,	התשס"ח,	עמ'	1073,	מיום	י"ז	בטבת	התשס"ח	)26	בדצמבר	2007(�

ג'	בתשרי	התש"ע	)21	בספטמבר	2009(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(

שר	הפנים 	 	

הוראת	שעה

	אכרזה	על
שמורת	טבע

הפקדת	העתקי	
התשריט

__________
		ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 1
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אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת 
טבע ים האלמוגים באילת, לפי תכנית מס' 225/02/2(, התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	22	לחוק	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	 	
הנצחה,	התשנ"ח-11998	)להלן	-	החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	השר	להגנת	הסביבה	ולאחר	

שנתקיימו	כל	התנאים	כאמור	בסעיף	22)ב()1(,	)2(,	)4(,	)5(	לחוק,	אני	מכריז	לאמור:

השטח	המתואר	בתוספת	הנמצא	במימי	החופין	של	ים	סוף	לאורך	חוף	אילת	וכולל	את	 	�1
שונית	האלמוגים,	צבוע	בירוק	ומקווקו	בקווים	אלכסוניים	ומצולבים	ירוקים,	בתשריט	
מספר	ש/דר/225/02/2,	הערוך	בקנה	מידה	1:5,000	והחתום	ביום	ג'	בתשרי	התש"ע	)21	

בספטמבר	2009(	ביד	שר	הפנים,	הוא	שמורת	טבע�

במשרדי	 בירושלים,	 הפנים	 במשרד	 מופקדים	 	,1 בסעיף	 האמור	 מהתשריט	 העתקים	 	�2
ולבנייה	 לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 ובמשרדי	 שבע,	 בבאר	 הדרום	 מחוז	 על	 הממונה	
האמורים	 שהמשרדים	 ובשעות	 בימים	 בהם	 לעיין	 רשאי	 בדבר	 המעוניין	 וכל	 אילת,	

פתוחים	לקהל�
תוספת

)סעיף	1(

השטח	האמור	בסעיף	1	נמצא	בתחום	שטח	השיפוט	של	עיריית	אילת	ובתחום	שטח	
שיפוט	גלילי	של	מחוז	הדרום	שבהם	חלה	תכנית	מס'	225/02/2	שניתן	לה	תוקף	בהודעה	
שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	מס'	5735,	התשס"ח,	עמ'	478,	מיום	כ"ז	בחשוון	התשס"ח	

)8	בנובמבר	2007(�

ג'	בתשרי	התש"ע	)21	בספטמבר	2009(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(

שר	הפנים 	 	
__________

		ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 1

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת 
טבע בריכת תמסח הרחבה, לפי תכנית מס' חכ/409(, התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	22	לחוק	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	 	
הנצחה,	התשנ"ח-11998	)להלן	-	החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	השר	להגנת	הסביבה	ולאחר	

שנתקיימו	כל	התנאים	כאמור	בסעיף	22)ב()1(,	)2(,	)4(,	)5(	לחוק,	אני	מכריז	לאמור:

צבוע	 מיכאל,	 מעגן	 ולקיבוץ	 החוף	 לכביש	 ממזרח	 הנמצא	 בתוספת	 המתואר	 השטח	 	�1
מספר	ש/חפ/חכ/409,	 בתשריט	 ירוקים,	 ומצולבים	 אלכסוניים	 בקווים	 ומקווקו	 בירוק	
הערוך	בקנה	מידה	1:2,500	והחתום	ביום	ג'	בתשרי	התש"ע	)21	בספטמבר	2009(	ביד	שר	

הפנים,	הוא	שמורת	טבע�

במשרדי	 בירושלים,	 הפנים	 במשרד	 מופקדים	 	,1 בסעיף	 האמור	 מהתשריט	 העתקים	 	�2
חוף	 ולבנייה	 לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 ובמשרדי	 בחיפה,	 חיפה	 מחוז	 על	 הממונה	
הכרמל,	וכל	המעוניין	בדבר	רשאי	לעיין	בהם	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	

פתוחים	לקהל�

	אכרזה	על
שמורת	טבע

הפקדת	העתקי	
התשריט

__________
		ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 1

	אכרזה	על
שמורת	טבע

הפקדת	העתקי	
התשריט
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תוספת
)סעיף	1(

השטח	האמור	בסעיף	1	נמצא	בתחום	שטח	השיפוט	של	המועצה	האזורית	חוף	הכרמל,	
שבו	חלה	תכנית	מס'	חכ/409	שניתן	לה	תוקף	בהודעה	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	
כולל	 והוא	 	)2007 ביולי	 	12( בתמוז	התשס"ז	 כ"ו	 מיום	 	,3515 עמ'	 5691,	התשס"ז,	 מס'	

גושים	וחלקות	רישום	קרקע	אלה:

גוש	10197	-	חלק	מחלקה	16;

גוש	10972	-	חלק	מחלקות	16,	17,	18;

גוש	10973	-	חלקה	17	וחלק	מחלקות	16,	20,	23,	25�

ג'	בתשרי	התש"ע	)21	בספטמבר	2009(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(

שר	הפנים 	 	

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת 
טבע חולות פלמחים, לפי תכנית מס' מח/185(, התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	22	לחוק	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	 	
הנצחה,	התשנ"ח-11998	)להלן	-	החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	השר	להגנת	הסביבה	ולאחר	

שנתקיימו	כל	התנאים	כאמור	בסעיף	22)ב()1(,	)2(,	)4(,	)5(	לחוק,	אני	מכריז	לאמור:

השטח	המתואר	בתוספת	הנמצא	ממערב	לכביש	החוף	ומדרום	לקיבוץ	פלמחים,	צבוע	 	�1
מספר	ש/מר/מח/185,	 בתשריט	 ירוקים,	 ומצולבים	 אלכסוניים	 בקווים	 ומקווקו	 בירוק	
הערוך	בקנה	מידה	1:10,000	והחתום	ביום	ג'	בתשרי	התש"ע	)21	בספטמבר	2009(	ביד	

שר	הפנים,	הוא	שמורת	טבע�

במשרדי	 בירושלים,	 הפנים	 במשרד	 מופקדים	 	,1 בסעיף	 האמור	 מהתשריט	 העתקים	 	�2
הממונה	על	מחוז	המרכז	ברמלה,	ובמשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבנייה	יבנה,	
ובמשרדי	הועדה	המקומית	לתכנון	ולבנייה	שורקות,	וכל	המעוניין	בדבר	רשאי	לעיין	

בהם	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל�

תוספת
)סעיף	1(

יבנה,	של	המועצה	 עיריית	 נמצא	בתחום	שטח	השיפוט	של	 	1 בסעיף	 השטח	האמור	
האזורית	גן	רוה	ושטח	מקומי-מחוזי,	שבהם	חלה	תכנית	מס'	מח/185	שניתן	לה	תוקף	
בהודעה	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	מס'	5601,	התשס"ז,	עמ'	3517,	מיום	כ"ו	בתמוז	

התשס"ז	)12	ביולי	2007(�

ג'	בתשרי	התש"ע	)21	בספטמבר	2009(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(

שר	הפנים 	 	
__________

		ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 1

	אכרזה	על
שמורת	טבע

הפקדת	העתקי	
התשריט




