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תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - יערות(, התשע"ג-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לחוק	העבירות	המינהליות,	התשמ"ו-11985	)להלן	-	 	
החוק(,	בהסכמת	שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	

אני	מתקין	תקנות	אלה:

עבירה	על	סעיף	מסעיפי	פקודת	היערות2	)להלן	-	הפקודה(,	כמפורט	בטור	א'	שבתוספת,	 	�1
היא	עבירה	מינהלית�

ב'	 בטור	 לצדה	 כקבוע	 קצוב,	 מינהלי	 קנס	 יהיה	 	1 בתקנה	 כאמור	 מינהלית	 לעבירה	 	�2
בתוספת�

	הקנס	המינהלי	הקצוב	לעבירה	מינהלית	חוזרת	כמשמעותה	בסעיף	2)ג(	לחוק	העבירות	 	�3
המינהליות	יהיה	כפל	הקנס	האמור	בתקנה	2,	לפי	העניין�	

תוספת
)תקנות	1	ו–2(

טור	ב'	
		קנס	מינהלי	קצוב
בשקלים	חדשים

טור	א'	
	הסעיפים	בפקודה

2,000	לכל	טונה	
שניטלה	או	חלק	ממנה

ליחיד	-	10,000;
לתאגיד	-	20,000;

ליחיד	-	3,500
לתאגיד	-	7,000

7,500

2,500

1,000

ליחיד	-	7,500;
לתאגיד	-	15,000

ליחיד	-	1,000;
לתאגיד	-	2,000�

	סעיף	5)א( )1(

	סעיף	5)ב(	- )2(

	לעניין	עקירת	אילן	משורשו	או	שריפתו )א(

	לעניין	הסרת	קליפתו	או	עליו	של	אילן	באופן 	)ב(
שיביא	להשחתתו	או	השחתתו	בדרך	אחרת

	סעיף	5)ג( )3(

	סעיף	5)ה( )4(

	סעיף	5)ו( )5(

	סעיף	15)א(	- )6(

	לעניין	כריתה )א(

	לעניין	העתקה )ב(

ג'	בחשוון	התשע"ג	)19	באוקטובר	2012(

נאמן יעקב	 	 	 	 	 )חמ	3-1922(
שר	המשפטים 	 	 	 	

__________
	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	31� 1

	חוקי	א"י,	כרך	א',	עמ'	690;	ס"ח	התשע"ב,	עמ'	130� 2

עבירה מינהלית

קנס מינהלי קצוב

עבירה חוזרת
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צו העבירות המינהליות )שינוי התוספת הראשונה לחוק(, התשע"ג-2012 
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	4	לחוק	העבירות	המינהליות,	התשמ"ו-11986	)להלן	-	החוק(,	 	
בהסכמת	שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	

מצווה	לאמור:

	בתוספת	הראשונה	לחוק,	בסופה	יבוא: �1

טור	א'
שם	החוק	או	הפקודה

טור	ב'
התקנות	שבהן	נקבעה	העבירה

תקנות	העבירות	המינהליות	)קנס	"פקודת	היערות2
מינהלי	-	יערות(,	התשע"ג-32012"

ג'	בחשוון	התשע"ג	)19	באוקטובר	2012(

נאמן 	יעקב	 	 	 	 	 )חמ	3-1922(
שר	המשפטים 	 	 	 	

__________
	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	31� 1

	חוקי	א"י,	כרך	א',	עמ'	690;	ס"ח	התשע"ב,	עמ'	130� 2

	ק"ת	התשע"ג,	עמ'	146� 3

 תקנות שירות התעסוקה )סדרי הדיון במועצת שירות התעסוקה(,
התשע"ג-2012

מתקין	 אני	 התשי"ט-11959,	 התעסוקה,	 שירות	 לחוק	 89)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
תקנות	אלה:

	בתקנות	אלה	- �1
"המועצה"	-	מועצת	שירות	התעסוקה;

"היושב	ראש"	-	יושב	ראש	המועצה�

	היושב	ראש	יכנס	ישיבה		של	המועצה	-	 �2
	כאשר	הוא	רואה	צורך	בכך	לשם	קידום	תפקידי	המועצה,	ובלבד	שהכינוס	יהיה		 )1(

לא	יאוחר	משלושה	חודשים	לאחר	הישיבה	הקודמת;

	על	פי	בקשה	בכתב	בחתימת	שניים	לפחות	מחברי	המועצה	שפורט	בה	סדר	היום	 )2(
המוצע�	

המועצה	רשאית,	במקרים	חריגים	ועל	פי	החלטת	היושב	ראש,	לקיים	ישיבות	על		 )א(	 	�3
ידי	שימוש	בכל	אמצעי	תקשורת,	ובלבד	שכל	חברי	המועצה	המשתתפים		יוכלו	לשמוע	

זה	את	זה	בו–זמנית�

	התקיימה	ישיבה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	יכנס	היושב	ראש	את	המועצה	על	פי	 )ב(
בקשה	בכתב	של	שניים	לפחות	מחבריה	לדיון	בנושא	הישיבה�

	סדר	היום	לישיבות	המועצה	ייקבע	בידי	היושב	ראש�	 �4

שינוי התוספת 
הראשונה לחוק

הגדרות

כינוס המועצה

שימוש באמצעי 
תקשורת

קביעת סדר היום

__________
ס"ח	התשי"ט,	עמ'	32� 	1
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	הצעה	לשינוי		סדר	היום	יכול	שתוגש	לפני	הישיבה	או	עם	פתיחתה	והיא	תועמד	 	)א(	 �5
להצבעה�	

	לקבלת	הצעה	כאמור	דרוש	רוב	חברי	המועצה;	היה	מספר	הקולות	שקול,	תכריע	 )ב(
דעת	היושב	ראש�

הזמנה,	דרישה	או	כל	הודעה	אחרת	תיעשה	בכתב	ותומצא	לחבר	המועצה	ביד,	בדואר,	 	�6
בפקס	או	למענו	האלקטרוני�

והיא	תימסר	לחברי	המועצה	 היום	שלה	 יפורט	סדר	 לישיבת	המועצה	 	בהזמנה	 )א( 	�7
חמישה	ימי	עבודה	לפחות	לפני	המועד	שנקבע	לישיבה�

	הזמנה	לישיבה	דחופה	וכן	הודעה	על	ביטול	ישיבה	או	על	דחייתה,	תימסר	בכל	 )ב(
דרך	הנראית	ליושב	ראש	מועילה	בנסיבות	העניין�	

	שליש	מחברי	המועצה	ובהם	היושב	ראש	יהיו	מניין	חוקי	בישיבותיה� 		)א( �8
	לא	היה	בישיבת	המועצה	מניין	חוקי,	יהיו	בישיבה	שנייה	שלושה	חברי	המועצה,	 )ב(
ובהם	היושב	ראש,	מניין	חוקי	לגבי	כל	עניין	שעמד	על	סדר	היום	של	הישיבה	הראשונה�

שקול,	 קולות	 מספר	 היה	 בישיבה;	 המצביעים	 ברוב	 יתקבלו	 המועצה	 החלטות	 )א(	 	�9
תכריע	דעת	היושב	ראש�

	סדר	ההצבעה,	והאופן	שבו	תיערך,	ייקבעו	בידי	היושב	ראש,	לפי	נסיבות	העניין� )ב(

בישיבת	המועצה	ינוהל	פרוטוקול	בידי	מי	שהיושב	ראש	מינהו	לכך	ואשר	יישלח	לכל	 	�10
חברי	המועצה�

מבין	 חברים	 לה	 למנות	 היא	 רשאית	 לחוק,	 	13 סעיף	 לפי	 ועדה	 המועצה	 מינתה	 )א(	 	�11
חבריה	או	שלא	מבין	חבריה�

	יושב	ראש	המועצה	רשאי,	לפי	הצורך,	לדרוש	את	כינוסה	של	ועדה	כאמור� )ב(

הקשורות	 השוטפות	 העבודות	 לביצוע	 ידאג	 לכך	 מינהו	 שהוא	 מי	 או	 ראש	 היושב	 	�12
בפעולות	המועצה	וועדותיה�

	תקנות	שירות	התעסוקה	)סדרי	הדיון	במועצת	השירות(,	התשי"ט-21959	-	בטלות� �13

א'	בחשוון	התשע"ג	)17	באוקטובר	2012(
ן שלום	שמחו 	 	 )חמ	3-4493(

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	 	
__________

	ק"ת	התשי"ט,	עמ'	1787� 2

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )אבו בסמה, ביטול(, התשע"ג-2012
מצווה	 אני	 המקומיות1,	 המועצות	 לפקודת	 ו–7	 	6 	,2 	,1 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

לאמור:

התשי"ח-21958, אזוריות(,	 )מועצות	 המקומיות	 המועצות	 לצו	 הראשונה	 בתוספת	 	�1	
פרט	)סז(	-	בטל�	

כ'	בחשוון	התשע"ג	)5	בנובמבר	2012(
ישי 	 הו אלי

	 שר	הפנים)חמ	3-136-ת1(	
	 	

שינויים בסדר 
היום

דרכי המצאה

הזמנות

מניין חוקי

קבלת החלטות 
וסדרי הצבעה

פרוטוקול

ועדות המועצה

עבודות שוטפות 
בקשר עם המועצה

ביטול

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

	ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשע"א,	עמ'	1373;	התשע"ב,	עמ'	690;	התשע"ג,	עמ'	116� 2

ביטול המועצה 
האזורית אבו 

בסמה
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )נווה מדבר ואל קסום(,
התשע"ג-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1,	2,	6	ו–7	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור: 	
התשי"ח-21958 אזוריות(,	 )מועצות	 המקומיות	 המועצות	 לצו	 הראשונה	 בתוספת	 	�1	

)להלן	-	הצו	העיקרי(,	בסופה	יבוא:	

	אל קסום ")סח(

בפרט	זה,	"מפה"	-	מפת	המועצה	האזורית	אל	קסום	הערוכה	בקנה	מידה	1:30,000	והחתומה	ביד	
שר	הפנים	ביום	כ'	בחשוון	התשע"ג	)5	בנובמבר	2012(	ושהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	

ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הדרום,	ובמשרד	המועצה	האזורית	אל	קסום�

טור	א'

טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גושים	2_100057,	100732,	400064,	400809,	400810,	400811	-	בשלמותם;אום	בטין

גוש	38558	-	חלקה	4	וחלק	מחלקות	3,	47	כמסומן	במפה;

גוש	1_100056	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	1_100057	-	חלקות	2,	5,	6,	8,	9	וחלק	מחלקות	1,	3,	4,	7	כמסומן	במפה;

גוש	3_100057	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	100739	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

קיימים	גושים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה;

גושים	4_100056,	5_100056	-	בשלמותם;אל	סייד

גוש	3_100056	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	3_100063	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

קיימים	גושים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה;

גוש	2_100020	-	בשלמותו;דריג'את

גוש	400145	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

קיימים	גושים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה;

גוש	400002	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;כחלה

גוש	400221	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400425	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

קיימים	גושים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה;

גושים	6_100064,	1_100065,	2_100065,	4_100066,	5_100066	-	בשלמותם;מולדה

גוש	1_100016	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	3_100064	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	7_100064	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	4_100065	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	400195	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

קיימים	גושים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה;

כינון המועצה 
האזורית אל 

קסום

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

	ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשע"א,	עמ'	1373;	התשע"ב,	עמ'	690;	התשע"ג,	עמ'	82� 2
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טור	א'

טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	1_100019	-	חלק	מחלקות	1,	2,	4,	5	כמסומן	במפה;מכחול

גוש	1_100020	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400084	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400145	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400425	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

קיימים	גושים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה;

	תראבין
א–צאנע

גוש	400766	-	בשלמותו;

גוש	4_100227	-	חלק	מחלקות	1	עד	3	כמסומן	במפה;

גוש	3_100228	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2_100229	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	4_100230	-	חלק	מחלקות	1,	5	כמסומן	במפה;

גוש	400151	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400161	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400394	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400753	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

קיימים	גושים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה;

גוש	400223	-	בשלמותו;מתחת	לקו

גוש	1_100020	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400002	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400173	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	400221	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400425	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

קיימים	גושים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה;

	בתוספת	הראשונה	לצו	העיקרי,	אחרי	פרט	)סח(	יבוא:	 �2

")סט(			נווה מדבר

בפרט	זה,	"מפה"	-	מפת	המועצה	האזורית	נווה	מדבר	הערוכה	בקנה	מידה	1:30,000	והחתומה	
ביד	שר	הפנים	ביום	כ'	בחשוון	התשע"ג	)5	בנובמבר	2012(	ושהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	

הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הדרום,	ובמשרד	המועצה	האזורית	נווה	מדבר�

טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גושים	2_100160,	400249,	400256,	400261,	400262,	400264,	400267,	400323,	אבו	קרינאת
	,400801 	,400569 	,400559 	,400558 	,400557 	,400551 	,400392 	,400388

400802,	400803,	400804	-	בשלמותם;
גוש	1_100153	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	3_100158	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;
גוש	3_100160	-	חלקות	2,	5,	6	וחלק	מחלקות	1,	3,	7	כמסומן	במפה;

כינון המועצה 
האזורית נווה 

מדבר
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	4_100160	-	חלקות	1,	3,	5,	8	וחלק	מחלקות	2,	4,	6	כמסומן	במפה;

גוש	5_100160	-	חלקה	2	וחלק	מחלקות	1,	3,	4	כמסומן	במפה;

גוש	6_100160	-	חלקות	3,	4	וחלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	1_100163	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה

גוש	400260	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400263	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400327	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400387	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400453	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400568	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

קיימים	גושים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה;

	גוש	1_100151	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;אבו	תלול
	גוש	2_100151	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;
	גוש	2_100152	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

	גוש	4_100152	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;
	גוש	5_100152	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;
	גוש	6_100152	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;
	גוש	3_100153	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2_100154	-	חלק	מחלקות	1	עד	4	כמסומן	במפה;

קיימים	גושים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה;

	גוש	39010	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;באר	הדאג'
	גוש	1_100184	-	חלק	מחלקות	27,	30,	32,	43,	52,	55	כמסומן	במפה;

	גוש	100185	-	חלק	מחלקות	1,	3	כמסומן	במפה;
	גוש	100323	-	חלק	מחלקות	2,	3	כמסומן	במפה;
גוש	1_100325	-	חלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

	גוש	100165	-	חלקה	2	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;קצר	א–סר
	גוש	100166	-	חלקה	2	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

	גוש	400455	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;
	גוש	400473	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;
	גוש	400474	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;
גוש	400521	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

קיימים	גושים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה;

גוש	400211	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;מתחת	לקו

קיימים	גושים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה;

בסמה	 אבו	 האזורית	 המועצה	 של	 חליפתה	 תהיה	 קסום	 אל	 האזורית	 	המועצה	 )א( 	�3
לגבי	השטח	שהיה	בתחום	המועצה	האזורית	אבו	בסמה	ערב	תחילתו	של	צו	המועצות	
המקומיות	)מועצות	אזוריות(	)אבו	בסמה,	ביטול(,	התשע"ג-32012	)להלן	-	צו	הביטול(,	
והכלול	בתחום	המפורט	בסעיף	1	לצו	זה,	לגבי	חובות	וזכויות	במקרקעין	לרבות	בעלות	

המועצה 
האזורית אל 

קסום חליפתה 
של המועצה 
האזורית אבו 

בסמה __________
	ק"ת	התשע"ג,	עמ'	148� 3
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או	חזקה	במקרקעין	וכן	כל	זכות	ראויה	או	מוחזקת	וכל	טובת	הנאה	שהיו	לה	אותה	
דמי	 היטלים,	 אגרות,	 ארנונות,	 ולעניין	 האמור,	 בשטח	 שהן	 ובלבד	 במקרקעין	 שעה	
השתתפות	ותשלומי	חובה	אחרים	שהטילה	המועצה	האזורית	אבו	בסמה	וטרם	נגבו,	
למעט	לגבי	חובות	וזכויות	אשר	נקבע	לגביהן	אחרת	ברשימה	המופקדת	לעיון	הציבור	

במשרד	הפנים	בירושלים	ובמשרד	הממונה	על	מחוז	הדרום	)להלן	-	הרשימה(�

	המועצה	האזורית	אל	קסום	תהיה	חליפתה	של	המועצה	האזורית	אבו	בסמה	לגבי	 )ב(
זכויות	וחובות	במיטלטלין	המצויים	בשטח	האמור	בסעיף	קטן	)א(�

בסמה	 אבו	 האזורית	 המועצה	 של	 חליפתה	 תהיה	 קסום	 אל	 האזורית	 	המועצה	 )ג(
)ב(,	למעט	חובות	וזכויות	כאמור	 לעניין	חובות	וזכויות	שלא	נזכרו	בסעיף	קטן	)א(	או	

הכלולים	בסעיף	4)א(	ו–)ב(	וכן	זכויות	וחובות	כאמור	שנקבע	לגביהם	אחרת	ברשימה�

	המועצה	האזורית	אל	קסום	תהיה	חליפתה	של	המועצה	האזורית	אבו	בסמה	בכל	 )ד(
הליך	משפטי	שהיה	תלוי	ועומד	ערב	תחילתו	של	צו	הביטול	מטעם	המועצה	האזורית	
אבו	בסמה	או	נגדה,	הנוגע	לשטח	האמור	בסעיף	קטן	)א(,	למעט	הליכים	משפטיים	אשר	
נקבע	לגביהם	אחרת	ברשימה,	וכן	תהיה	חליפתה	בהליכים	משפטיים	שאינם	נוגעים	

לשטח	האמור	בסעיף	קטן	)א(	ושנקבעו	ברשימה�

	המועצה	האזורית	נווה	מדבר	תהיה	חליפתה	של	המועצה	האזורית	אבו	בסמה	 )א( 	�4
לגבי	השטח	שהיה	בתחום	המועצה	האזורית	אבו	בסמה	ערב	תחילתו	של	צו	הביטול	
והכלול	בתחום	המפורט	בסעיף	2	לצו	זה,	לגבי	חובות	וזכויות	במקרקעין	לרבות	בעלות	
או	חזקה	במקרקעין	וכן	כל	זכות	ראויה	או	מוחזקת	וכל	טובת	הנאה	שהיו	לה	אותה	שעה	
במקרקעין	ובלבד	שהן	בשטח	האמור,	ולעניין	ארנונות,	אגרות,	היטלים,	דמי	השתתפות	
ותשלומי	חובה	אחרים	שהטילה	המועצה	האזורית	אבו	בסמה	וטרם	נגבו,	למעט	לגבי	

חובות	וזכויות	אשר	נקבע	לגביהן	אחרת	ברשימה�

	המועצה	האזורית	נווה	מדבר	תהיה	חליפתה	של	המועצה	האזורית	אבו	בסמה	 )ב(
לגבי	זכויות	וחובות	במיטלטלין	המצויים	בשטח	האמור	בסעיף	קטן	)א(�

נווה	מדבר	תהיה	חליפתה	של	המועצה	האזורית	אבו	בסמה	 	המועצה	האזורית	 )ג(
)ב(,	למעט	חובות	וזכויות	כאמור	 לעניין	חובות	וזכויות	שלא	נזכרו	בסעיף	קטן	)א(	או	

הכלולים	בסעיף	3)א(	ו–)ב(	וכן	זכויות	וחובות	כאמור	שנקבע	לגביהם	אחרת	ברשימה�

	המועצה	האזורית	נווה	מדבר	תהיה	חליפתה	של	המועצה	האזורית	אבו	בסמה	בכל	 )ד(
הליך	משפטי	שהיה	תלוי	ועומד	ערב	תחילתו	של	צו	הביטול	מטעם	המועצה	האזורית	
אבו	בסמה	או	נגדה,	הנוגע	לשטח	האמור	בסעיף	קטן	)א(,	למעט	הליכים	משפטיים	אשר	
נקבע	לגביהם	אחרת	ברשימה,	וכן	תהיה	חליפתה	בהליכים	משפטיים	שאינם	נוגעים	

לשטח	האמור	בסעיף	קטן	)א(	ושנקבעו	ברשימה�

	עובדי	המועצה	האזורית	אבו	בסמה	יהיו	לעובדי	המועצות	האזוריות	אל	קסום	 )א( 	�5
או	נווה	מדבר	לפי	החלוקה	המפורטת	ברשימה;	ואולם	עובדים	אשר	לא	התקבלו	כדין	
לעבודה	במועצה	האזורית	אבו	בסמה,	העסקתם	במועצות	האזוריות	אל	קסום	או	נווה	
מדבר,	לפי	העניין,	תסתיים	לא	יאוחר	משישה	חודשים	מיום	תחילתו	של	צו	זה,	זולת	

אם	העסקתם	הוסדרה	כדין	עד	תום	ששת	החודשים	כאמור�	

צו	 של	 תחילתו	 ערב	 בסמה	 אבו	 האזורית	 המועצה	 לעובד	 כדין	 שהיו	 	הזכויות	 )ב(
הביטול	ואשר	היה	לעובד	המועצה	האזורית	אל	קסום	או	נווה	מדבר	יישמרו	לו	ויראו	
לפי	 מדבר,	 נווה	 או	 קסום	 אל	 האזורית	 במועצה	 מעבודתו	 הנובעות	 כזכויות	 אותן	

העניין�

המועצה 
האזורית נווה 

מדבר חליפתה 
של המועצה 
האזורית אבו 

בסמה

הוראות לעניין 
עובדים
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	עובד	המועצה	האזורית	אבו	בסמה	שנהיה	עובד	המועצה	האזורית	אל	קסום	או	 )ג(
נווה	מדבר	לא	יהיה	זכאי	להטבת	פרישה	בשל	המעבר	האמור�

או	 ותשלומי	חובה	אחרים,	שהותקנו	 צווי	ארנונה,	אגרות,	היטלים	 עזר,	תקנות,	 חוקי	 	�6
בתוקפם	 יעמדו	 מרשויותיה	 רשות	 או	 בסמה	 אבו	 האזורית	 המועצה	 בידי	 שהוטלו	
בשינויים	המחויבים	לפי	העניין,	עד	שיפקעו	או	ישונו	על	פי	האמור	בהם	או	על	פי	
כל	חיקוק	אחר	או	עד	שהמועצה	האזורית	אל	קסום,	ביחס	לשטח	המפורט	בסעיף	1,	או	
המועצה	האזורית	נווה	מדבר,	ביחס	לשטח	המפורט	בסעיף	2,	או	רשות	מרשויותיהן,	לפי	

העניין,	יבטלו	או	ישנו	אותם	מכוח	כל	חיקוק�	

	הליך	שהיה	תלוי	ועומד	ערב	תחילתו	של	צו	הביטול	בפני	המועצה	האזורית	אבו	 )א( 	�7
בסמה	או	רשות	מרשויותיה,	יידון	ויוכרע	במועצה	האזורית	אל	קסום	-	ביחס	לשטח	
המפורט	בסעיף	1	ובמועצה	האזורית	נווה	מדבר	-	ביחס	לשטח	המפורט	בסעיף	2	או	

ברשות	מרשויותיהן,	לפי	העניין�	

	אדם	שערב	תחילתו	של	צו	הביטול	היה	רשאי	להגיש	ערר,	ערעור	או	כיוצא	באלה	 )ב(
למועצה	האזורית	אבו	בסמה	יגישם	למועצה	האזורית	אל	קסום	-	ביחס	לשטח	המפורט	
בסעיף	1	ולמועצה	האזורית	נווה	מדבר	-	ביחס	לשטח	המפורט	בסעיף	2;	המועד	האחרון	

להגשת	ערר,	ערעור	או	כיוצא	באלה	יוארך	בשלושים	ימים	נוספים�	

	אדם	שערב	תחילתו	של	צו	הביטול	היתה	לו	עילת	תביעה	כנגד	המועצה	האזורית	 )ג(
אבו	בסמה	שלא	היתה	ידועה	ערב	תחילתו	של	צו	הביטול,	יחליט	הממונה	על	מחוז	
הדרום	מי	מבין	המועצות	האזוריות	אל	קסום	ונווה	מדבר	תהיה	חליפתה	של	המועצה	
האזורית	אבו	בסמה	לעילת	התביעה	ויהיה	רשאי	להורות	על	חלוקת	האחריות	לעילת	

התביעה	בין	שתי	המועצות	האזוריות�		

האזוריות	 המועצות	 ידי	 על	 כדין	 תקציב	 לאישור	 ועד	 זה	 צו	 של	 תחילתו	 	מיום	 )א( 	�8
אל	קסום	ונווה	מדבר	תהיה	כל	מועצה	רשאית	להוציא	בכל	חודש	סכום	השווה	לחלק	
השניים	עשר	מהחלק	היחסי	של	המועצה	בתקציב	המועצה	האזורית	אבו	בסמה	ובכפוף	
לשינויים	והתאמות	שיאשר	שר	הפנים;	בסעיף	זה,	"החלק	היחסי	של	המועצה	בתקציב	
ולגבי	 	,47% 	- קסום	 אל	 האזורית	 המועצה	 לגבי	 	- בסמה"	 אבו	 האזורית	 המועצה	

המועצה	האזורית	נווה	מדבר	-	53%�

	על	אף	האמור	בסעיף	קטן	)א(,	מיום	תחילתו	של	צו	זה	תהיה	כל	מועצה	רשאית	 )ב(	
להוציא	סכומים	בהתאם	לתקציבים	בלתי	רגילים	שאושרו	בידי	מועצת	אבו	בסמה	לפי	

הרשימה,	וזאת	עד	לשינויים	לפי	דין�
עד	להקמתה	של	ועדה	מרחבית	לפי	סעיף	19	לחוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-41965 		�9	
)להלן	-	חוק	התכנון(,	תתבצע	הפעלתה	של	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבנייה	שבמרחב	
התכנון	שהיה	מרחב	התכנון	של	הוועדה	המקומית	לתכנון	ובניה	אבו	בסמה	ערב	תחילתו	
של	 ניהולה	 מדבר;	 ונווה	 קסום	 אל	 האזוריות	 המועצות	 בין	 בשיתוף	 הביטול,	 צו	 של	
הוועדה	המקומית	והעסקת	עובדיה	ייעשו,	עד	להקמת	הוועדה	המרחבית	כאמור,	בידי	
המועצה	האזורית	נווה	מדבר	לפי	הוראות	חוק	התכנון,	והמועצה	האזורית	אל	קסום	
כפי	 בעקיפין,	 או	 במישרין	 ולניהולה,	 להחזקתה	 הנדרשות	 ההוצאות	 בעלות	 תשתתף	

שיורה	שר	הפנים,	וכן	בעלות	הליכי	הקמת	הוועדה	המרחבית	כאמור,	ככל	שתידרש�

	שר	הפנים	רשאי	לשנות	את	הרשימה� �10
כ'	בחשוון	התשע"ג	)5	בנובמבר	2012(

ישי 	 הו אלי 	 )חמ	3-136-ת1(	

שר	הפנים 	 	

הוראת מעבר 
לעניין הפעלה 

משותפת 
של הוועדה 

המקומית 

שינוי הרשימה

המשכת הליכים

הוראות מעבר 
לעניין תקציב

ארנונה, חוקי עזר 
תקנות וצווים

__________
	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 4
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אכרזת העיריות )כפר קאסם( )תיקון(, התשע"ג-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	8	לפקודת	העיריות1,	ולאחר	עיון	בתסקיר	של	ועדת	החקירה	 	

בהתאם	לסעיף	האמור,	אני	מכריז	לאמור:

בתוספת	לאכרזת	העיריות	)כפר	קאסם(,	התשס"ח-22008,		אחרי	"והחתום	ביד	שר	הפנים	 	�1
ביום	י"ז	בטבת	התשנ"ג	)10	בינואר	1993("	יבוא	"וכפי	שתוקנה	בתשריט	הערוך	בקנה	

מידה	1:10,000	והחתום	ביד	שר	הפנים	ביום	ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012("�

ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1926(

שר	הפנים 	 	
__________

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

	ק"ת	התשס"ח,	עמ'	645� 2

אכרזת העיריות )ראש העין( )תיקון(, התשע"ג-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	8	לפקודת	העיריות1,	ולאחר	עיון	בתסקיר	של	ועדת	החקירה	 	

בהתאם	לסעיף	האמור,	אני	מכריז	לאמור:

	באכרזת	העיריות	)עיריית	ראש	העין(,	התשנ"ד-21994,	במקום	התוספת	יבוא: �1

"תוספת
)סעיף	1(

האזור	שתושביו	יהיו	עיריית	ראש	העין	כולל	גושים	וחלקות	כלהלן:

גושים	4253,	4259,	4270,	4271,	4272,	4273,	4274,	5018,	5019,	5441,	5442,	5443,	5485,	5486,	
	,5504	,5500	,5498	,5497	,5496	,5495	,5494	,5493	,5492	,5491	,5490	,5489	,5488	,5487

5507,	5508,	5511,	5512,	5963,	8738,	8739,	8863,	24205	-	בשלמותם;

גוש	4252	-	פרט	לחלקות	128	עד	130;

	1:10,000 מידה	 בקנה	 33	כמסומן	במפה	הערוכה	 וחלק	מחלקה	 	29 -	חלקה	 	4782 גוש	
והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(,	ושהעתקים	
ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	המרכז,	רמלה,	

ובמשרדי	עיריית	ראש	העין	)להלן	-	המפה(;

גוש	5499	-	חלק	מחלקות	1	עד	4	כמסומן	במפה;

גוש	5501	-	חלקות	1,	4,	5	וחלק	מחלקות	2,	3,	6,	12,	13	כמסומן	במפה;

גוש	5502	-	חלקות	1	עד	10,	18	עד	20	וחלק	מחלקות	11,	13,	17	כמסומן	במפה;

גוש	5503	-	חלקה	8	וחלק	מחלקות	1	עד	3,	6,	7	כמסומן	במפה;

גוש	5505	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	8865	-	חלקות	3,	4,	6,	9,	18,	19,	21,	22,	28,	31,	33,	45,	47,	50	וחלק	מחלקות	5,	12	עד	
17,	23,	24,	26,	51	כמסומן	במפה;

גוש	8866	-	חלקות	27	עד	32,	38,	55	וחלק	מחלקות	9,	33	עד	37,	39	עד	42,	49	כמסומן	במפה;

גוש	8877	-	חלקה	25	וחלק	מחלקות	16,	30,	44	כמסומן	במפה;

תיקון התוספת

החלפת התוספת

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

	ק"ת	התשנ"ד,	עמ'	1240;	התש"ע,	עמ'	252� 2
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גוש	8882	-	חלקות	44	עד	46,	48,	52	וחלק	מחלקה	19	כמסומן	במפה;

גוש	8883	-	חלקות	39,	49	עד	52	וחלק	מחלקות	1,	13,	28,	29,	31,	33,	35,	47,	53	כמסומן	במפה;

גוש	24201	-	חלק	מחלקות	1,	2,	4	כמסומן	במפה�"

ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1426(

שר	הפנים 	 	

צו המועצות המקומיות )ב( )זמר, תיקון(, התשע"ג-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור: 	

בתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)ב(,	התשי"ג-21953,	במקום	פרט	)צג(	יבוא: 	�1
	המועצה	המקומית	זמר� ")צג(

תאריך	הקמתה:	י"ב	באלול	התשמ"ח	)25	באוגוסט	1988(�

תחום	המועצה:	גושים	וחלקות	רישום	קרקע:

גושים	8644,	8645,	8649,	8650,	8651,	8652,	8656,	8658,	8660	-	בשלמותם;

	1:10,000 מידה	 בקנה	 הערוכה	 במפה	 כמסומן	 	16 	,11 מחלקות	 חלק	 	- 	8631 גוש	
	,)2012 באוגוסט	 	27( התשע"ב	 באלול	 ט'	 ביום	 הפנים	 שר	 ביד	 והחתומה	
ושהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	

מחוז	המרכז,	רמלה,	ובמשרד	המועצה	המקומית	זמר	)להלן	-	המפה(;

גוש	8632	-	חלק	מחלקות	7,	31,	32,	40	כמסומן	במפה;

גוש	8642	-	פרט	לחלק	מחלקות	28,	30	כמסומן	במפה;

גוש	8643	-	פרט	לחלקות	35,	36;

גוש	8648	-	פרט	לחלקות	39,	40;

גוש	8653	-	פרט	לחלק	מחלקות	14,	20,	37,	38,	40	כמסומן	במפה;

גוש	8654	-	חלקות	24	עד	26,	34	וחלק	מחלקות	1	עד	5,	23,	27,	31,	36	כמסומן	במפה;

גוש	8657	-	פרט	לחלקות	34	עד	37,	63	וחלק	מחלקות	55,	61,	62,	64	כמסומן	במפה;

גוש	8659	-	חלקות	1	עד	6,	8	עד	10,	12	עד	15,	19	עד	21,	24,	33,	34	וחלק	מחלקות	
7,	11,	16	עד	18,	22,	25	עד	28,	32,	35	עד	37	כמסומן	במפה;

גוש	8662	-	חלקות	1	עד	3,	49	עד	53,	55;

גוש	8663	-	חלקות	1,	2,	50	וחלק	מחלקות	33,	34,	43	כמסומן	במפה;

גוש	8846	-	חלקות	11,	12	וחלק	מחלקות	14,	16	כמסומן	במפה;

גוש	8920	-	חלק	מחלקה	38	כמסומן	במפה�"

ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-701(

שר	הפנים 	 	

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

	ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התשמ"ח,	עמ'	1070;	התש"ע,	עמ'	1007� 2

החלפת פרט )צג( 
בתוספת הראשונה
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עמק חפר, תיקון(, התשע"ג-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור: 	

בתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)מועצות	אזוריות(,	התשי"ח-21958,	בפרט	)מג(	- 	�1
	בהגדרה	"מפה",	אחרי	המילים	"והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	כ"ה	בטבת	התשס"ט	 )1(
)21	בינואר	2009("	יבוא	"וכפי	שתוקנה	בתשריט	הערוך	בקנה	מידה	1:10,000	והחתום	

ביד	שר	הפנים	ביום	ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(	)להלן	-	המפה(";

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

"גוש	8630	-	חלקות	2,	3,	5;

גוש	8631	-	פרט	לחלק	מחלקות	11,	16	כמסומן	במפה;

גוש	8632	-	חלקות	1,	2,	8	עד	20,	23	עד	30,	33,	34,	37,	38	וחלק	מחלקות	7,	31,	32,	
35,	36,	40	כמסומן	במפה;

גוש	8642	-	חלק	מחלקות	28,	30	כמסומן	במפה;

גוש	8643	-	חלק	מחלקות	35,	36	כמסומן	במפה";

	בשטח	המתואר	לצד	היישוב	"שושנת	העמקים",	לצד	רשימת	הגושים	והחלקות	 )2א(
המתחילה	במילים	"גושים	7888"	עד	המילים	"גוש	10576	-	חלק	מחלקות	1,	7	כמסומן	

במפה"	יבוא	בטור	א'	"מתחת	לקו";

	בשטח	המתואר	מתחת	לקו	-	 )3(

במקום	"גוש	8659	-	חלקות	11,	17,	18,	22,	24	עד	31,	35	עד	37	וחלק	מחלקות	7,	16,	
32	כמסומן	במפה"	יבוא:

"גוש	8659	-	חלקות	29	עד	31	וחלק	מחלקות	7,	11,	16	עד	18,	22,	25	עד	28,	32	
כמסומן	במפה";

במקום	"גוש	8663	-	חלקות	12,	25	עד	34,	46	וחלק	מחלקות	42,	43	כמסומן	במפה"	יבוא:

"גוש	8663	-	חלקות	12,	25	עד	32,	46	וחלק	מחלקות	33,	34,	42,	43	כמסומן	במפה"�

ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	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;	התש"ע,	עמ'	238� 2

תיקון פרט )מג( 
בתוספת הראשונה




