
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

1648 תקנות	סדר	הדין	האזרחי	)תיקון	מס'	5(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1648 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 צו	בתי	המשפט	)מספר	מרבי	של	שופטים	במחלקה	הכלכלית(	)תיקון(,	התשע"ב-2012

1649 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	הכניסה	לישראל	)פטור	נציגי	מדינות	חוץ(	)תיקון(,	התשע"ב-2012

1649 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	הכניסה	לישראל	)פטור	נציגי	מדינות	חוץ(	)תיקון	מס'	2(,	התשע"ב-2012

1649 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	הכניסה	לישראל	)פטור	נציגי	מדינות	חוץ(	)תיקון	מס'	3(,	התשע"ב-2012

1650 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	הטלגרף	האלחוטי	)אי–תחולת	הפקודה(	)מס'	2(	)תיקון(,	התשע"ב-2012

1651 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	התקשורת	)בזק	ושידורים(	)פטור	מאישור	סוג	ופטור	מרישיון	סחר(,	התשע"ב-2012

1653 צו	המועצות	המקומיות	)מועצות	אזוריות(	)עמק	יזרעאל,	תיקון(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1654 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 אכרזת	העיריות	)מגדל	העמק(	)תיקון(,	התשע"ב-2012

27 באוגוסט 2012 7159 ט' באלול התשע"ב



קובץ	התקנות	7159,	ט'	באלול	התשע"ב,	2012�8�27 1648

תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון מס' 5(, התשע"ב-2012

]נוסח	משולב[,	התשמ"ד- ו–109	לחוק	בתי	המשפט	 	108 לפי	סעיפים	 	בתוקף	סמכותי	 	
11984,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

העיקריות(,	 התקנות	 	- )להלן	 התשמ"ד-21984	 האזרחי,	 הדין	 סדר	 לתקנות	 	9 בתקנה	 	�1
בפסקת	משנה	)4(,	אחרי	"או	הוא	פסול	דין"	יבוא	"או	הוא	קטין"�

	בתקנה	156)א(	לתקנות	העיקריות,	אחרי	"רשאי	בית	המשפט	או	הרשם"	יבוא	"או	המזכיר	 �2
הראשי	של	בית	המשפט"�

	אחרי	תקנה	173	לתקנות	העיקריות	יבוא: �3

	"הגשת	מוצג
וידאו	כראיה

המשפט	 בית	 לפני	 כראיה	 להציג	 המבקש	 דין	 	בעל	 	)א( 173א�
כן	לא	 כוונתו	לעשות	 יודיע	לבית	המשפט	על	 וידאו,	 מוצג	

יאוחר	משלושה	ימים	לפני	מועד	הדיון�

המשפט	 בתי	 מנהל	 שיקבע	 בפורמט	 יוגש	 וידאו	 	מוצג	 )ב(
בתי	 מערכת	 של	 האינטרנט	 באתר	 שתפורסם	 בהודעה	

המשפט�"

	אחרי	תקנה	520	לתקנות	העיקריות	יבוא: �4

	"מידע	על	אודות
קטין

יציין	 שנה,	 	18 לו	 מלאו	 שטרם	 קטין	 עד	 או	 דין	 בעל	 	היה	 520א�
כתב	 בראש	 קטין	 היותו	 עובדת	 את	 בי–הדין	 כתב	 מגיש	
בי–הדין	בסמוך	לשם	הקטין;	כלל	כתב	בי–דין	שהוגש	לבית	
המשפט	מידע	על	אודות	מצבו	הבריאותי,	הגופני	או	הנפשי	
לרבות	 דין,	 לפי	 אסור	 שפרסומו	 חשש	 שיש	 או	 הקטין	 של	
מידע	לפי	סעיף	24	לחוק	הנוער	)טיפול	והשגחה(,	התש"ך-

31960,	יגיש	בעל	הדין	הודעה	על	כך	לבית	המשפט�"

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �5

י"ז	באב	התשע"ב	)5	באוגוסט	2012(
נאמן 	יעקב	 	 	 	 	 )חמ	3-1778(

	שר	המשפטים 																																							 		
__________

	ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198� 1

	ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	2220;	התשע"ב,	עמ'	21,	עמ'	160,	עמ'	1318	ועמ'	1560� 2

	ס"ח	התש"ך,	עמ'	52;	התשע"א,	עמ'	1141� 3

צו בתי המשפט )מספר מרבי של שופטים במחלקה הכלכלית( )תיקון(, 
התשע"ב-2012

]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-11984,	 בתי	המשפט	 לחוק	 42ד)ד(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ובהסכמת	נשיא	בית	המשפט	העליון,	אני	מצווה	לאמור:	

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 156

הוספת תקנה 
173א

תחילה

הוספת תקנה 
520א

__________
	ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198;	התש"ע,	עמ'	612� 1



1649קובץ	התקנות	7159,	ט'	באלול	התשע"ב,	2012�8�27

בסעיף	1	לצו	בתי	המשפט	)מספר	מרבי	של	שופטים	במחלקה	הכלכלית(,	התשע"א- 	�1
22012,	בסופו	יבוא	"ואולם	אם	שלושת	השופטים	מנועים	מלשבת	בדין,	יהיה	המספר	

המרבי	ארבעה	עד	להסרת	המניעה	כאמור"�

כ"ה	באב	התשע"ב	)13	באוגוסט	2012(
נאמן יעקב	 	 	 	 	 	 )חמ	3-4174(

	שר	המשפטים 																								 		
__________

	ק"ת	התשע"א,	עמ'	262� 	 2

צו הכניסה לישראל )פטור נציגי מדינות חוץ( )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	17)א(	לחוק	הכניסה	לישראל,	התשי"ב-11952,	אני	מצווה	לאמור:	 	

	בתוספת	לצו	הכניסה	לישראל	)פטור	נציגי	מדינות	חוץ(,	התשמ"ח-21988	- �1
	בטור	א',	אחרי	"מונגוליה"	יבוא	"מיקרונזיה"; )1(

	בטור	ב',	אחרי	"מונגוליה"	יבוא	"מיקרונזיה"� )2(

ה'	באב	התשע"ב	)24	ביולי	2012(
ישי 	 הו 	אלי 	 	 	 	 )חמ	3-1084(

	שר	הפנים 																																 		
__________

	ס"ח	התשי"ב,	עמ'	354� 1

	ק"ת	התשמ"ח,	עמ'	441;	התשע"א,	עמ'	1190� 2

צו הכניסה לישראל )פטור נציגי מדינות חוץ( )תיקון מס' 2(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	17)א(	לחוק	הכניסה	לישראל,	התשי"ב-11952,	אני	מצווה	לאמור:	 	

	בתוספת	לצו	הכניסה	לישראל	)פטור	נציגי	מדינות	חוץ(,	התשמ"ח-21988	- �1
	בטור	א',	אחרי	"טוגו"	יבוא	"טונגה"; )1(

	בטור	ב',	אחרי	"טוגו"	יבוא	"טונגה"� )2(

י"א	באב	התשע"ב	)30	ביולי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 	 	 	 )חמ	3-1084(

	שר	הפנים 															 		
__________

	ס"ח	התשי"ב,	עמ'	354� 1

	ק"ת	התשמ"ח,	עמ'	441;	התשע"ב,	עמ'	1649� 2

צו הכניסה לישראל )פטור נציגי מדינות חוץ( )תיקון מס' 3(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	17)א(	לחוק	הכניסה	לישראל,	התשי"ב-11952,	אני	מצווה	לאמור:	 	

	בתוספת	לצו	הכניסה	לישראל	)פטור	נציגי	מדינות	חוץ(,	התשמ"ח-21988	- �1
	בטור	א',	אחרי	"פינלנד"	יבוא	"פלאו"; )1(

	בטור	ב',	אחרי	"פינלנד"	יבוא	"פלאו"� )2(

י"א	באב	התשע"ב	)30	ביולי	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 	 	 	 )חמ	3-1084(

	שר	הפנים 																		 		

תיקון סעיף 1

תיקון התוספת

תיקון התוספת

__________
	ס"ח	התשי"ב,	עמ'	354� 1

	ק"ת	התשמ"ח,	עמ'	441;	התשע"ב,	עמ'	1649� 2

תיקון התוספת
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צו הטלגרף האלחוטי )אי–תחולת הפקודה( )מס' 2( )תיקון(, התשע"ב-2012
]נוסח	חדש[,	התשל"ב-11972,	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	4	לפקודת	הטלגרף	האלחוטי	 	

אני	מצווה	לאמור:

התשמ"ב-21982, 	,)2 )מס'	 הפקודה(	 )אי–תחולת	 האלחוטי	 הטלגרף	 לצו	 1)א(	 בסעיף	 	�1	
בפסקה	)1(	-	

"שהספקם	 ובמקום	 	,"119�000" יבוא	 	"125�000" במקום	 )ט(,	 משנה	 	בפסקת	 )1(
השיאי המגנטי	 השדה	 מעטפת	 עצמת	 "אשר	 יבוא	 מיליוואט"	 	0�5 על	 עולה	 	אינו	
)field	magnetic	envelope	peak(	שלהם,	הנמדדת	במרחק	של	10	מטרים	מן	המכשיר,	
אינה	עולה	על	הרשום	בטבלה	שלהלן,	והכל	לפי	המלצה	70-03	CEPT/ERC	או	כל	

המלצה	של	ERC	שתבוא,	לעניין	זה,	במקומה:

הספק	מירביתחום	תדר

66	ד"ב	מיקרואמפר	למטר	)dBua/m(000�119	-	000�135	קה"ץ

42	ד"ב	מיקרואמפר	למטר	)dBua/m(000�135	-	000�140	קה"ץ

7�37	ד"ב	מיקרואמפר	למטר	)dBua/m(	;"000�140	-	500�148	קה"ץ

	בפסקת	משנה		)י1(	-	 )2(

	ברישה,	במקום	"915	עד	8�916"	יבוא	"915	עד	917"; )א(

	בפרט	)1(,	במקום	"100	מיליוואט	e�i�r�p	והספקם	הממוצע	במשך	שעה	אינו	 )ב(
;"e�i�r�p	וואט	"2	יבוא	מיקרוואט"	10	על	עולה

	בפרט	)2(	-	 )ג(

	בפרט	משנה	)א(,	אחרי	"71dBm"	יבוא	"בממוצע	לשעה";	 )1(

	במקום	פרט	משנה	)ב(	יבוא: )2(

	מעל	לתדר	917	מה"ץ,	שאינה	עולה	על	6dBm�63	-	בתחום	של	 ")ב(
25	קה"ץ;";

	פרטים	)3(	ו–)4(	-	יימחקו; )ד(

	בפסקת	משנה	)יד(,	אחרי	"42	ד"ב	מיקרואמפר	למטר	)dBua/m("	יבוא	 )3(
"הנמדדת	במרחק	של	10	מטרים	מן	המכשיר"	ובמקום	"מיום	2	באוגוסט	1999"	

יבוא	"או	כל	המלצה	של	ERC	שתבוא,	לעניין	זה,	במקומה�";

	אחרי	פסקת	משנה	)יט(	יבוא: )4(

	הפועלים	בתוך	פס	התדרים	5�87	עד	108	מה"ץ,	לפי	תקן	אירופי	 ")כ(
		CFR	,אמריקני	תקן	לפי	או	ERC	Recommendation	70-03	Annex	13

�"�Title	47,	Part	15�239

כ"א	באב	התשע"ב	)9	באוגוסט	2012(
ן כחלו משה	 	 	 	 	 	 )חמ	3-1504(

														שר	התקשורת 	 								 	
__________

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	25,	עמ'	505;	ס"ח	התשע"א,	עמ'	143� 1

	ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	525;	התשס"ו,	עמ'	117� 2

תיקון סעיף 1
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צו התקשורת )בזק ושידורים( )פטור מאישור סוג ופטור מרישיון סחר(, 
התשע"ב-2012

ושידורים(,	 )בזק	 לחוק	התקשורת	 ו–59	 53א)א()4(	 4א)ד3(,	 לפי	סעיפים	 	בתוקף	סמכותי	 	
]נוסח	 האלחוטי	 הטלגרף	 לפקודת	 5)א1(	 וסעיף	 התקשורת(,	 חוק	 	- )להלן	 התשמ"ב-11982	
חדש[,	התשל"ב-21972,	ובאישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת	לפי	סעיף	59א	לחוק	התקשורת,	

אני	מצווה	לאמור:

	בצו	זה	-	 �1
האלחוטי	 הטלגרף	 בתקנות	 או	 התקשורת	 בחוק	 כהגדרתו	 סוג	 אישור	 	- סוג"	 "אישור	
)להלן	-	תקנות	הטלגרף	האלחוטי(,	 ואגרות(,	התשמ"ז-31987	 )רשיונות,	תעודות	

המיועד	לציוד	קצה	רט"ן;

"המנהל"	-	מנהל	אגף	בכיר	ניהול	ספקטרום	ורישוי	תדרים	במשרד	התקשורת	או	עובד	
משרד	התקשורת	שהשר	הסמיכו	לעניין	זה;

	Global	 System	 for	Mobile מסוג	 רט"ן	 מערכת	 טכנולוגיית	 	- 	"GSM "טכנולוגיית	
;ETSI	בתקני	כהגדרתה	,Communication

	Universal	 Mobile מסוג	 רט"ן	 מערכת	 טכנולוגיית	 	- 	"UMTS "טכנולוגיית	
	3rd	Generation	Partnership	בתקני	כהגדרתה	,Telecommunications	System

;Project	)3GPP(

"סחר"	-	קנייה,	מכירה,	השכרה	או	השאלה,	בין	בתמורה	ובין	שלא	בתמורה;	

"ציוד	קצה	רט"ן"	-	ציוד	קצה	כהגדרתו	בחוק	התקשורת,	שהוא	ציוד	רדיו	טלפון	נייד;

"רישיון	סחר"	-	כמשמעו	בתקנה	8ג	לתקנות	הטלגרף	האלחוטי;

ולסוללות	 לתאים	משניים	אטומים	 בין–לאומי	 בטיחות	 תקן	 	- סוללות"	 בטיחות	 "תקן	
ליתיום	המשמשות	ביישומים	ניידים,	שקובע	מי	שהסמיכו	לכך	המינהל	האמריקני	
	The	American	Occupational	Safety	and	Health	תעסוקתית	וגיהות	לבטיחות
החתמים	 "מעבדות	 שקובעות	 	UL-1642 תקן	 כגון	 	,)Administration	 )OSHA(
בע"מ",	ה–))UL	Inc�	Laboratories	Underwriters,	או	תקן	62133	IEC		של	הארגון	
	Worldwide	אלקטרוניים	ורכיבים	ציוד	של	ולהסמכה	תאימות	לבדיקות	העולמי
	System	for	Conformity	Testing	and	Certification	of	Electro-technical

;Equipment	and	Components	)IECEE(

	European	 Telecommunications תקשורת	 לתקני	 האירופי	 המכון	 	- 	"ETSI"
�Standards	Institute

ציוד	קצה	רט"ן	המיובא	למטרה	שאינה	מסחרית,	וכן	ציוד	קצה	רט"ן	המיובא	למטרה	 	�2
מסחרית	שמתקיימים	לגביו	כל	אלה,	אינם	טעונים	אישור	סוג:	

והוא	 	,Directive1999/5/EC האירופית	 הדירקטיבה	 דרישות	 מתקיימות	 	בציוד	 )1(
נושא	סימון	המעיד	על	כך;

בשתי	 או	 	UMTS בטכנולוגיית	 	,GSM בטכנולוגיית	 לפעול	 מיועד	 	הציוד	 )2(
הטכנולוגיות	האמורות,	או	בטכנולוגיית	רדיו	טלפון	נייד		אחרת	בתחומי	תדרים	שהועדו	
בתדרים	 רק	 יפעל	 הציוד	 כאמור	 טכנולוגיות	 שלעניין	 ובלבד	 האמורות,	 לטכנולוגיות	
שהועדו	לכך	לפי	כל	דין,	והכל	כפי	שיודיע	המנהל;	הודעה	כאמור	תפורסם	ברשומות;	

הגדרות

פטור מאישור סוג

__________
	ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	218;	התשע"א,	עמ'	138� 1

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	25,	עמ'	505;	ס"ח	התשע"א,	עמ'	143� 2

	ק"ת	התשמ"ז,	עמ'	915� 3
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	ככל	שהציוד	מיועד	לפעול	בטכנולוגיה	ובתחום	תדרים	אחרים	שלא	נכללו	בהודעת	 )3(
האלחוטי הטלגרף	 בצו	 הקבועים	 התנאים	 בו	 מתקיימים	 	,)2( בפסקה	 כאמור	 	המנהל	

)אי–תחולת	הפקודה(	)מס'	2(,	התשמ"ב-41982;

	הציוד	הוא	מקורי,	חדש	וטרם	נעשה	בו	שימוש; )4(

	לעניין	ציוד	שמותקנת	בו	סוללת	ליתיום,	בסוללה	מתקיימות	הוראות	תקן	בטיחות	 )5(
סוללות�

2,	ציוד	קצה	מסוגים	מסוימים	כפי	שיודיע	המנהל,	יהיה	טעון	 על	אף	האמור	בסעיף	 	�3
אישור	סוג,	ובלבד	שהוצגה	לפני	המנהל	חוות	דעת	מטעם	נציג	צבא	ההגנה	לישראל,	
טכנולוגיות	אשר	 במערכות	 לפגיעה	 להביא	 עלול	 כאמור	 בציוד	 לפיה	השימוש	 אשר	

תפגע	בביטחון	המדינה;	הודעה	כאמור	תפורסם	ברשומות�

המנהל	רשאי	ליתן	למי	שעוסק	בסחר	בציוד	קצה	רט"ן	שאינו	טעון	אישור	סוג	כאמור	 	�4
בסעיף	2,		אישור	בדבר	התקיימות	תנאי	פטור	מרישיון	סחר	)להלן	-	אישור	פטור(,	בכפוף	

להוראות	סעיף	5�	

	עוסק	בסחר	בציוד	קצה	המבקש	לקבל	אישור	יפנה	למנהל	מראש	ובכתב,	ויודיע	 )א( 	�5
יכלול	 בהודעה	 	;2 בסעיף	 כקבוע	 סוג	 בציוד	הפטור	מאישור	 בסחר	 לעסוק	 כוונתו	 על	

המבקש	את	כל	אלה:

	פרטי	העוסק	לרבות	שמו,	כתובתו	ודרכי	ההתקשרות	עמו;	 )1(

יחיד,	 ולעניין	 	לעניין	תאגיד,	העתק	של	תעודת	התאגדות	מרשם	החברות,	 )2(
העתק	של	תעודת	זהות	של	העוסק;

	פרטים	על	אודות	סוגי	ציוד	הקצה	שבכוונתו	לסחור	בהם,	לרבות	הטכנולוגיה	 )3(
ותחומי	התדרים	שבהם	פועל	הציוד	האמור�	

	אישור	פטור	יכלול	פירוט	של	סוגי	ציוד	הקצה,	בהתאם	להודעת	העוסק	לפי	אותו	 )ב(
סעיף	קטן	)א(�

	המנהל	רשאי	שלא	ליתן	אישור	פטור	- )ג(

	למי	שעסק	בסחר	בציוד	קצה	בניגוד	להוראות	סעיף	3; )1(

	למי	שהפר	את	תנאיו	של	רישיון	סחר	או	של	התנאים	למתן	פטור	מרישיון	 )2(
כאמור;

	למי	שלא	מתקיים	בו	תנאי	מהתנאים	האמורים	בתקנה	5)א()1(	ו–)3(	בתקנות	 )3(
הטלגרף	האלחוטי�

	תוקפו	של	פטור	לפי	צו	זה	יהיה	עד	יום	31	בדצמבר	של	השנה	השנייה	שלאחר	 )ד(
מועד	מסירת	האישור	כאמור	בסעיף	זה�

עוסק	בסחר	בציוד	קצה	שקיבל	אישור	פטור	יודיע	למנהל	בכתב	על	כל	שינוי	בפרטים	 	�6
שבהודעה	כאמור	בסעיף	5)א(	בתוך	30	ימים	ממועד	השינוי,	ואולם	הודעה	בדבר	סוג	
נוסף	של	ציוד	קצה	פטור,	כאמור	בסעיף	2,	שבכוונתו	לסחור	בו,	תימסר	15	ימים	לפחות	

לפני	מועד	השינוי�

הודעות	לפי	סעיפים	5	ו–6	יימסרו	בדואר	רשום	בלבד,	ויהיו	נתמכות	בתצהיר	המאמת	 	�7
את	העובדות	המפורטות	בהן�

סייג לפטור 
מטעמים 

ביטחוניים

פטור מרישיון 
סחר

אישור בדבר 
התקיימות תנאי 

הפטור

__________
	ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	525� 4

מסירת הודעות

הודעה על שינוי
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עוסק	בסחר	בציוד	קצה	שקיבל	אישור	פטור	ינהל	רישום	מלאי	שיכלול	פרטים	לגבי	כל	 	�8
נרכש	 יצרן	הציוד,	הדגם,	הגורם	שממנו	 פירוט	בדבר	 זה	 ובכלל	 ציוד	קצה	שברשותו,	
תפחת	 שלא	 לתקופה	 יישמר	 כאמור	 מלאי	 רישום	 במלאי;	 שנותרה	 והכמות	 הציוד,	

משנתיים�

המנהל	רשאי	לדרוש	מעוסק	בסחר	בציוד	קצה	הפטור	מאישור	סוג	כאמור	בסעיף	2	או	 	�9
ממי	שפועל	מטעמו	-	

	למסור	לו	כל	ידיעה	או	מסמך	הנוגע	לסחר	כאמור,	במועד,	במתכונת	ובאופן	שיורה	 )1(
עליהם;

בדיקות	 או	 מדידות	 ביצוע	 לשם	 בחצריו,	 הנמצא	 הציוד	 של	 דגימות	 לו	 	למסור	 )2(
בציוד�

	תחילתו	של	צו	זה	שלושים	ימים	מיום	פרסומו� �10
בעל	רישיון	סחר	המבקש	לעסוק	בסחר	בציוד	קצה	רט"ן	שאינו	טעון	אישור	סוג	כאמור	 	�11
הרישיון	 פקיעת	 למועד	 עד	 	,5 סעיף	 לפי	 פטור	 אישור	 שקיבל	 כמי	 בו	 יראו	 	,2 בסעיף	

האמור�	

כ"א	באב	התשע"ב	)9	באוגוסט	2012(
ן כחלו משה	 	 	 	 	 	 )חמ	3-4477(

														שר	התקשורת 	 								 	

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עמק יזרעאל, תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור: 	

בתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)מועצות	אזוריות(,	התשי"ח-21958,	בפרט	 	�1
)נה(	-

התשס"ו בחשון	 כ"א	 ביום	 הפנים	 שר	 ביד	 "והחתום	 אחרי	 "מפה",	 	בהגדרה	 )1(	
)23	בנובמבר	2005("	יבוא	"וכפי	שתוקנה	בתשריט	הערוך	בקנה	מידה	1:10,000	והחתום	

ביד	שר	הפנים	ביום	י"ח	בתמוז	התשע"ב	)8	ביולי	2012(";

	במקום	השטח	המתואר	לצד	היישוב	"יפעת"	יבוא:	 )2(

"גוש	17426	-	חלקות	6,	8,	12,	13	וחלק	מחלקות	7,	14,	16,	21,	34,	41,	44	כמסומן	
במפה";

	בשטח	המתואר	מתחת	לקו,	בקטע	"חלקי	גושים"	- )3(

	אחרי	"16888"	יבוא	"17194"; )א(

	"17497",	-	יימחק; )ב(

	אחרי	"17661"	יבוא: )ג(

"�17839	,17837	,17726	,17725	,17724	,"

י"ח	בתמוז	התשע"ב	)8	ביולי	2012(
ישי 	 הו 				אלי 	 	 	 	 	 )חמ	3-136-ת1(

																			שר	הפנים 	 								 	
__________

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 1

	ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשנ"ה,	עמ'	1646;	התשס"ב,	עמ'	1337;	התשס"ז,	עמ'	184	ועמ'	594� 2

רישום מלאי

סמכויות המנהל

תחילה

הוראת מעבר

תיקון פרט 
)נה( בתוספת 

הראשונה
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אכרזת העיריות )מגדל העמק( )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	8	לפקודת	העיריות1,	ולאחר	עיון	בתסקיר	של	ועדת	החקירה	 	

בהתאם	להוראות	הסעיף	האמור,	אני	מכריז	לאמור:

	באכרזת	העיריות	)מגדל	העמק(,	התשמ"ח-21988,	במקום	התוספת	יבוא: �1

"תוספת
)סעיף	1(

האזור	שתושביו	יהיו	עיריית	מגדל	העמק	כולל	גושים	וחלקות	רישום	קרקע	כלהלן:

"הגושים	16820,	16886,	16889,	17294,	17296,	17340,	17342,	17343,	17344,	17377,	17379,	
	,17454 	,17453 	,17452 	,17451 	,17450 	,17449 	,17448 	,17446 	,17445 	,17444 	,17439
	,17801 	,17701 	,17700 	,17699 	,17697 	,17670 	,17669 	,17575 	,17457 	,17456 	,17455
	-	17821	,17820	,17819	,17818	,17809	,17808	,17806	,17805	,17804	,17803	,17802

בשלמותם;

גוש	16885	-	חלקות	1,	9	עד	15,	17	עד	23;

גוש	16888	-	חלקות	16	עד	22	וחלק	מחלקה	23	כמסומן	במפת	תחום	עיריית	מגדל	העמק	
הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	י"ח	בתמוז	התשע"ב	)8	
ביולי	2012(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	

על	מחוז	הצפון,	נצרת	עילית	ובמשרדי	עיריית	מגדל	העמק	)להלן	-	המפה(;

גוש	17196	-	חלקה	17	וחלק	מחלקות	1,	6	כמסומן	במפה;

גוש	17295	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	17341	-	חלקה	4;

גוש	17378	-	חלק	מחלקות	1,	3	כמסומן	במפה;

גוש	17426	-	חלקות	18,	36,	38	עד	40	וחלק	מחלקות	20,	29,	30,	34,	41	כמסומן	במפה;

גוש	17443	-	חלקות	3,	4,	6,	9,	88,	96,	97,	99,	104	וחלק	מחלקות	85,	103	כמסומן	במפה;

גוש	17458	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	17459	-	חלקות	1,	14,	17	וחלק	מחלקות	2,	4,	6,	7,	13,	15	כמסומן	במפה;

גוש	17726	-	פרט	לחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה�"

י"ח	בתמוז	התשע"ב	)8	ביולי	2012(
ישי 	 הו 				אלי 	 	 	 	 	 )חמ	3-1926(

														שר	הפנים 	 								 	
__________

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 1

	ק"ת	התשמ"ח,	עמ'	1104;	התשס"א,	עמ'	649� 2
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