
רשומות

התקנות קובץ
28 באלול 2005 6425 התשס"ה באלול כ"ד

1008 התשס”ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), ועיון) רישום (סדרי המשכון תקנות

1009 התשס”ה-2005 . . . . .   (תיקון), במעצר) מעצרים) (תנאי החזקה (סמכויות אכיפה - הפלילי הדין סדר תקנות

1009   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס”ה-2005 (תיקון), עבודה) לנפגעי נכות דרגת (קביעת הלאומי הביטוח תקנות

1010 התשס”ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), לישראל הכניסה תקנות

1010 התשס”ה-2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   שעה), (הוראת עזה) רצועת תושבי (פטור לישראל הכניסה צו

1011   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס”ה-2005 גבול) (תיקון), לישראל (תחנות הכניסה צו

1011 התשס”ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   תיקון), יזרעאל, (עמק אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו

1012 התשס”ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   עיריית אום–אל–פחם), (שינוי תחום העיריות אכרזת

1013 התשס”ה-2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), העיריה) תחום (שינוי שבע באר אכרזת

תכנית מזרחי לפי גלבוע (שמורת טבע הנצחה לאומיים ואתרי אתרים שמורות טבע, גנים לאומיים, אכרזת
1013 התשס”ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ג/12774),

עמוד
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התשס"ה-2005 (תיקון), ועיון) רישום (סדרי המשכון תקנות

תקנות מתקינה אני התשכ"ז-11967, המשכון, לחוק ו–25 לפי סעיפים 4(3) בתוקף סמכותי  
אלה:

התקנות  - (להלן התשנ"ד-21994  ועיון),  רישום (סדרי המשכון לתקנות  1 בתקנה .1
- העיקריות)

יבוא: ההגדרה "כלי תחבורה" לפני (1)

מאובטחת" אלקטרונית "חתימה חתימה", לאימות "אמצעי חתימה", ""אמצעי
התשס"א-32001  אלקטרונית, חתימה בחוק כהגדרתם - אלקטרוני" ו"מסר

אלקטרונית);"; חתימה חוק - (להלן

הרשם פרסם שאת כתובתו למאגר בקשות להגשת אתר אינטרנט - המאגר" "אתר
ברשומות;";

יבוא: "נספח" ההגדרה אחרי (2)

חתימה  לחוק  9 סעיף לפי  שמונה הרשם - המאשרים"  הגורמים ""רשם 
אלקטרונית."

יבוא: ואחריו העיקריות יסומן (א) לתקנות 13 בתקנה האמור .2
6 שבתוספת,  טופס נוסח פי על שלא גם להגיש ניתן (א) משנה בתקנת כאמור בקשה "(ב)
מבקש הוא אם המבקש יציין כאמור בבקשה המאגר; באתר אלקטרוני מסר באמצעות

במסר אלקטרוני. או בנייר רישום נסח רישום או דוח

אלקטרונית בחתימה ייחתם אלקטרוני, מסר שהוא רישום דוח או רישום נסח (ג)
הרשם. של מאובטחת

לציבור. זמין יהיה החתימה של הרשם אימות אמצעי (ד)

למניעת מידע אבטחת נוהל המאשרים, הגורמים רשם באישור יקבע, הרשם (ה)
החתימה שלו." באמצעי שימוש לרעה

העיקריות - לתקנות הראשונה 3. בתוספת
יבוא במקרקעין" זכויות לרבות - מקרקעין "נכס במקום ברישה, ,5 בפרט ,1 בטופס (1)
המקרקעין כמשמעותם מרשם בפנקסי רשומה שאינה מקרקעין, לגבי שהוא זכות "נכס

התשכ"ט-1969)"; המקרקעין, לחוק 123 בסעיף

מקרקעין, לגבי זכות שהוא "נכס יבוא מקרקעין" "נכס במקום ,1 בפרט ,3 בטופס (2)
המקרקעין,  לחוק  123 בסעיף כמשמעותם המקרקעין מרשם בפנקסי רשומה שאינה

התשכ"ט-1969)";

"נכס יבוא מקרקעין" "נכס במקום ו–ב(4), א(4) משנה בפרטי  ,3 בפרט ,5 בטופס (3)
בסעיף כמשמעותם המקרקעין בפנקסי מרשם שאינה רשומה מקרקעין, לגבי זכות שהוא

התשכ"ט-1969)"; המקרקעין, לחוק 123

- 7 בטופס (4)

מקרקעין, לגבי זכות שהוא "נכס יבוא מקרקעין" "נכס במקום ,5 בפרט (א)
המקרקעין,  123 לחוק בסעיף כמשמעותם המקרקעין מרשם בפנקסי רשומה שאינה

התשכ"ט-1969)";

1 תיקון תקנה

13 תיקון תקנה

התוספת תיקון
הראשונה

__________
1 ס"ח התשכ"ז, עמ' 48.

.30 עמ' התשס"ג, ;734 עמ' התשנ"ד, 2 ק"ת

.210 עמ' התשס"א, 3 ס"ח
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לגבי זכות שהוא "נכס יבוא "נכס מקרקעין" במקום מקום, בכל ב', בנספח (ב)
123 לחוק  בסעיף כמשמעותם המקרקעין מרשם בפנקסי רשומה שאינה מקרקעין,

התשכ"ט-1969)". המקרקעין,

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .4

(31 באוגוסט 2005) התשס"ה באב כ"ו
לבני פי  צי  (3-812 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

במעצר)  החזקה (תנאי - מעצרים) אכיפה (סמכויות הפלילי הדין סדר תקנות
התשס"ה-2005 (תיקון),

 - אכיפה (סמכויות הפלילי הדין סדר ו–11 לחוק 9(ב)(2) לפי סעיפים  בתוקף סמכותי  
תקנות מתקין אני הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת ובאישור התשנ"ו-11996, מעצרים),

אלה:

החזקה מעצרים) (תנאי - אכיפה (סמכויות הפלילי סדר הדין לתקנות 22(א)(1) בתקנה .1
- העיקריות) התקנות - (להלן במעצר), התשנ"ז-21997

בטלה; - משנה (א) פסקת (1)

יבוא: (ב) משנה פסקת במקום (2)

ו–(2) פסקאות (1) במקום כאילו ויראו תחול (4) לא פסקה (ה), משנה בתקנת "(ב)
נאמר:

שולחן ומושבים; יותקנו בו (1)

היותר;". לכל עצורים ל–4 מקום בו יהיה (2)

במקום "3" יבוא "4". ג', 8, בטור סידורי במספר העיקריות, לתקנות השניה בתוספת .2

פרסומן. ממועד ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .3

(4 בספטמבר 2005) התשס"ה באב ל'
רא עז ן גדעו  (3-2776 (חמ

הפנים לביטחון השר                                                                                   

(תיקון), עבודה) לנפגעי נכות דרגת (קביעת הלאומי הביטוח תקנות
התשס"ה-2005

התשנ"ה- משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק ו–400 לפי סעיפים 118 בתוקף סמכותי  
במועצת המוסד  שנועצתי ולאחר הבריאות, שר עם התייעצות לאחר החוק), 11995 (להלן -

אלה: אני מתקין תקנות לחוק, 12 סעיף לפי

22 תיקון תקנה

התוספת תיקון
השניה

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.

.108 עמ' התש"ס, 664 ועמ' 876; עמ' התשנ"ז, 2 ק"ת

__________
1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

תחילה

תחילה
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התשט"ז- עבודה), לנפגעי נכות דרגת (קביעת הלאומי הביטוח לתקנות 14(ב) בתקנה .1
שלושה  בהרכב אחרת ועדה בפני הנפגע "יעמוד במקום העיקריות), התקנות - 21956 (להלן
ובמקום "תקבע" יבוא לקבוע" מוסמכת תהא ואשר ,2 כאמור בתקנה שיזומנו פוסקים רפואיים

שנקבעו". במבחנים "בהתחשב יבוא שנקבעה" אחרת לפגימה התאמה "תוך

לתקנות 14(ב) בתקנה  כמשמעותה  רפואית,  ועדה החלטת  על יחולו   1 תקנה הוראות .2
לאחריו. או אלה תקנות של פרסומן ביום שהתקבלה העיקריות,

(1 בספטמבר 2005) התשס"ה באב כ"ז
ן ו שר אריאל  (3-614 (חמ

הרווחה שר                                                                                   

התשס"ה-2005 (תיקון), לישראל הכניסה תקנות

שר באישור התשי"ב-11952, לישראל, הכניסה לחוק (4)14 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
של הכספים ועדת ובאישור התשמ"ה-21985, התקציב, יסודות לחוק 39ב האוצר לפי סעיף

אלה: תקנות מתקין אני המדינה3, משק לחוק–יסוד: 1(ב) הכנסת לפי סעיף

בטל. - 11 פרט התשל"ד-41974, לישראל, הכניסה לתקנות בתוספת א' בחלק .1

(24 באוגוסט 2005) התשס"ה באב י"ט
ס נ -פי פז ר פי או  (3-600 (חמ

הפנים שר                                                                                   

שעה), (הוראת עזה) רצועת תושבי (פטור לישראל הכניסה  צו
התשס"ה-2005

החוק),  - התשי"ב-11952 (להלן הכניסה לישראל, לחוק סעיף 17(ב) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני הכנסת, של הפנים ועדת עם התייעצות ואחרי

היתר כללי, לרבות היתר, מכוח עזה רצועת משטח לישראל הנכנס עזה תושב רצועת .1
7 לחוק  סעיף מהוראות פטור לכך, הסמיך ששר הפנים מי או האוכלוסין מינהל מנהל שנתן
תנאי מקיים את עוד הוא כל ביקור, או מעבר לישיבת ורישיון בדבר אשרה ומהוראות החוק
שרשום מי וכן שמתגורר ברצועת עזה, מי - עזה" רצועת זה, "תושב לענין צו כאמור; ההיתר

הפלסטינית. המועצה של האוכלוסין במרשם עזה רצועת כתושב

התשס"ו (31 במרס 2006). בניסן ב' ליום עד בתוקפו יעמוד זה 2. צו
(21 בספטמבר 2005) התשס"ה באלול י"ז

ס נ -פי פז ר פי או  (3-2597 (חמ

הפנים שר                                                                                   

14 תיקון תקנה

תחולה

__________
2 ק"ת התשט"ז, עמ' 864.

התוספת תיקון

__________
1 ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

.310 עמ' התשס"ג, 4 ק"ת התשל"ד, עמ' 1517;

__________
1 ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

תושבי פטור
עזה רצועת

תוקף
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התשס"ה-2005 (תיקון), גבול) (תחנות לישראל הכניסה צו

לאמור: מצווה אני התשי"ב-11952, לישראל, הכניסה לחוק סעיף 7 לפי סמכותי בתוקף  

- התשמ"ז-21987 גבול), (תחנות לישראל הכניסה לצו 1 בסעיף .1
ארז"; יבוא "מעבר "גשר אלנבי" אחרי (1)

כרם שלום"; "מעבר יבוא טבה" אחרי "מעבר (2)

יבוא "מעבר סופה"; אחרי "מעבר ניצנה" (3)

יבוא "מעבר קרני". אחרי "מעבר צופר" (4)

(20 בספטמבר 2005) התשס"ה באלול ט"ז
נס -פי פז ר פי או  (3-1111 (חמ

הפנים שר                                                                                   

תיקון), יזרעאל, (עמק אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות  צו
התשס"ה-2005

לאמור: מצווה אני המקומיות1, המועצות לפקודת ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  

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

 31) התשס"ה  בחשון  ט"ז ביום הפנים שר ביד  "והחתום אחרי "מפה", (1) בהגדרה 
ביד  1:10,000 והחתום מידה בקנה הערוך בתשריט שתוקנה "וכפי יבוא "(2004 באוקטובר

(25 באוגוסט 2005)"; באב התשס"ה כ' הפנים ביום שר

יבוא: הרדוף היישוב לצד המתואר השטח במקום (2)

במפה; כמסומן מחלקה 12 חלקה 13 וחלק - 10317 "גוש

במפה; כמסומן 60 ,59 ,7 מחלקות 4, 3 וחלק חלקות 1, - 10347 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 3 6 וחלק ,5 חלקות 1, - 10348 גוש

במפה; כמסומן 5 ,4 מחלקות 1, 7 וחלק ,3 חלקות 2, - 10349 גוש

במפה"; כמסומן 13 ,12 מחלקות 10, חלק - 10350 גוש

יבוא: ב' בטור לצדו המתואר והשטח א' בטור "נהלל" היישוב לשם מתחת (3)

חמירה במפה;"סוואעד כמסומן 9 ,5 מחלקות 1, חלקה 6 וחלק - 10349 גוש

12 כמסומן  ,10 ,8 ,7 מחלקות  9 וחלק חלקה  - 10350 גוש
במפה".

(25 באוגוסט 2005) התשס"ה באב כ'
נס -פי פז ר פי או  (3-136 (חמ

הפנים שר                                                                                   

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

.196 עמ' התשס"ה, ;1337 עמ' התשס"ב, ;1646 עמ' התשנ"ה, 2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1256;

1 תיקון סעיף

תיקון פרט (נה)
הראשונה בתוספת

__________
.52 עמ' התשכ"ו, 1 ס"ח התשי"ב, עמ' 354;

.923 עמ' התשנ"ט, 2 ק"ת התשמ"ז, עמ' 1219;
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התשס"ה-2005 אום–אל–פחם), עיריית תחום (שינוי העיריות אכרזת

של ועדת החקירה ולאחר עיון בתסקיר לפקודת העיריות1, סעיף 8 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מכריז אני האמור, הסעיף להוראות בהתאם

(אום–אל–פחם), העיריות לאכרזת בתוספת כמפורט אום–אל–פחם, עיריית תחום .1
יבוא: במילה "הגושים" המתחיל האמורה בתוספת ובמקום הפירוט ישונה התשמ"ו-21985,

עד   20339 ,20337 ,20335 ,20325 ,20324 ,20311 ,20310 ,20307 ,20306 ,20303 "הגושים:
,20430 ,20426 ,20419 עד   20409 ,20406 ,20405 ,20358 עד   20356 ,20353 ,20350 ,20345

בשלמותם; 20432 עד 20435

;50641 מוסדר: לא גוש

אום–אל– עיריית שיפוט תחום במפת כמסומן מחלקה 2, 18 וחלק 12155 חלקות 1, גוש
התשס"ה  באב ביום כ"ד שר הפנים ביד 1:10,000 והחתומה מידה בקנה הערוכה פחם,
במשרד בירושלים, הפנים  במשרד מופקדים ממנה  ושהעתקים ,(2005 באוגוסט   29)

- המפה); אום–אל–פחם (להלן עיריית ובמשרד מחוז חיפה הממונה על

במפה; כמסומן 7 מחלקות 1, לחלק פרט - 20286 גוש

במפה; כמסומן חלקה 19 - 20293 גוש

במפה; כמסומן 30 מחלקות 28, 27 וחלק ,20 חלקות 11 עד 14, - 20304 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 6 23 וחלק ,8 לחלקות 7, פרט - 20305 גוש

במפה; כמסומן 34 ,20 מחלקות 16, 22 וחלק ,21 לחלקות 17 עד 19, פרט - 20308 גוש

במפה; כמסומן 28 מחלקות 15, 31 וחלק ,30 לחלקות 1 עד 14, פרט - 20312 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 30 31 וחלק ,22 חלקות 1 עד 14, - 20315 גוש

במפה; כמסומן 22 עד 24 מחלקות 20, חלקה 25 וחלק - 20316 גוש

במפה; כמסומן 42 ,6 ,5 ,3 מחלקות 2, פרט לחלקה 1 וחלק - 20323 גוש

במפה; כמסומן 43 ,42 ,9 ,7 מחלקות 1 עד 4, 44 וחלק ,6 לחלקות 5, פרט - 20326 גוש

במפה; כמסומן 26 ,19 ,16 מחלקות 15, 18 וחלק חלקות 17, - 20328 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 37 חלקות 10 עד 20 וחלק - 20332 גוש

במפה; כמסומן 32 ,31 ,29 ,11 מחלקות 8, 30 וחלק ,27 ,26 ,10 ,9 ,7 חלקות 6, - 20334 גוש

במפה; כמסומן 17 ,16 ,11 ,10 6 עד 8, מחלקות 2, 12 עד 15 וחלק ,5 חלקות 4, - 20336 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 10 פרט לחלקה 9 וחלק - 20338 גוש

,44 ,36 ,35 ,29 22 עד 26, מחלקות 16 עד 18, 46 וחלק ,28 ,27 חלקות 19 עד 21, - 20348 גוש
במפה; כמסומן 45

59 כמסומן  ,53 ,52 ,25 ,23 ,13 ,8 מחלקות 7, 26 עד 51 וחלק ,24 חלקות 9 עד 12, - 20354 גוש
במפה;

שינוי תחום
אום–אל– עיריית

פחם

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

.791 עמ' התשנ"א, 2 ק"ת התשמ"ו, עמ' 198;
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82 וחלק  ,80 72 עד 76, ,70 61 עד 67, 55 עד 59, ,52 ,51 לחלקות 9 עד 26, פרט - 20355 גוש
במפה; כמסומן 81 ,79 ,77 ,60 ,54 ,53 ,50 ,49 ,27 ,8 ,4 ,3 מחלקות

 74 ,68 ,34 ,29 מחלקות 28, 75 וחלק 70 עד 73, ,38 ,35 ,33 ,32 לחלקות 30, פרט - 20407 גוש
במפה; כמסומן

במפה; כמסומן מחלקה 46 56 וחלק ,55 ,50 ,47 לחלקות 40 עד 44, פרט - 20408 גוש

במפה; כמסומן לחלקות 31 עד 34 פרט - 20423 גוש

44 כמסומן  ,41 ,39 ,34 ,25 מחלקות 1, 46 וחלק ,43 ,42 27 עד 33, לחלקות 8, פרט - 20424 גוש
במפה;

במפה; כמסומן 29 ,28 מחלקות 23, 24 עד 27 וחלק 17 עד 22, ,2 חלקות 1, - 20425 גוש

במפה; כמסומן 20 ,19 ,8 ,6 ,2 מחלקות 1, לחלק פרט - 20429 גוש

במפה." כמסומן מחלקה 6 20 וחלק 7 עד 9, חלקות 1 עד 3, - 20717 גוש

(29 באוגוסט 2005) התשס"ה באב כ"ד
נס -פי פז ר פי או  (3-1926 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ה-2005 (תיקון), העיריה) תחום (שינוי שבע באר אכרזת

של ועדת החקירה ולאחר עיון בתסקיר לפקודת העיריות1, סעיף 8 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מכריז אני האמור, הסעיף להוראות בהתאם

- העיריה), התשל"ז-21977 תחום (שינוי שבע לאכרזת באר 1 בסעיף .1
9" יבוא "39729 -  ,7 מחלקות 3-1, 11 וחלק ,10 ,8 חלקות 6-4, (1) במקום "39729 -

;"24 ,23 ,17 ,14 מחלקות 7, 11 וחלק ,10 ,8 ,6-4 חלקות

התשס"ה (21 בפברואר 2005)" א' באדר י"ב ביום הפנים שר ביד "והחתומה (2) אחרי
ביום  ביד שר הפנים 1:10,000 והחתום מידה הערוך בקנה בתשריט "וכפי שתוקנה יבוא

(15 במאי 2005)". באייר התשס"ה ו'

(25 באוגוסט 2005) התשס"ה באב כ'
נס -פי פז ר פי או  (3-1926 (חמ

הפנים שר                                                                                   

(שמורת הנצחה לאומיים ואתרי אתרים טבע, לאומיים, שמורות גנים אכרזת
התשס"ה-2005 ג/12774), תכנית לפי מזרחי גלבוע טבע

ואתרי  לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים סעיף 22 לחוק לפי סמכותי בתוקף  
מועצת עם ולאחר התייעצות הסביבה השר לאיכות עם בהתייעצות התשנ"ח-11998, הנצחה,
מילוי שהובטח ולאחר בקעת בית שאן, האזורית טבע ועם המועצה ושמורות לאומיים גנים

לאמור: מכריז אני והספורט, התרבות החינוך שרת של דרישותיה

שינוי תחום
שבע באר עיריית

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

.613 עמ' התשס"ה, ;370 עמ' התש"ס, 2 ק"ת התשל"ז, עמ' 2519;

__________
1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.
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בקווים ומקווקו ירוק בקו  המתוחם הגלבוע, בהר הנמצא בתוספת  המתואר השטח .1
ט'  ביום 1:10,000 והחתום מידה בקנה הערוך ש/צפ/ג/12774, מס' בתשריט ירוקים אלכסוניים

טבע. שמורת הוא הפנים, שר ביד (14 באוגוסט 2005) התשס"ה באב

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
בקעת ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי עילית בנצרת הצפון מחוז על הממונה
בימים בהם רשאי לעיין בדבר המעוניין וכל שאן, בית בקעת שבמועצה האזורית שאן, בית

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

תוספת
(1 (סעיף

שאן  בית בקעת האזורית המועצה של השיפוט שטח בתחום 1 נמצא בסעיף האמור השטח
בילקוט הפרסומים 5311, שהתפרסמה בהודעה לה תוקף ג/12774 וניתן מס' תכנית חלה שבו

6 ביולי 2004. מיום ,3324 עמ' התשס"ד,

(14 באוגוסט 2005) התשס"ה באב ט'
נס -פי פז ר פי או  (3-650 (חמ

הפנים שר                                                                                   

על אכרזה
טבע שמורת

העתקי הפקדת
התשריט




