
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

866 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), (פגרות) לפועל וההוצאה המשפט בתי תקנות

866   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 מיוחד), (מקום משמורת לישראל הכניסה צו

866   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 מים חוזרת) (תיקון), זרימת מונע העם (התקנת מכשיר בריאות תקנות

867 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   בהתאחדות), להכרה (תנאים הספורטיבית הנהיגה תקנות

870   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 שמש), (בית והבניה התכנון צו

870 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   יהודה), (מטה והבניה התכנון צו

871 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   והבניה (זמורה), התכנון צו

871 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   טוביה), (באר והבניה התכנון צו

872 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (משגב), והבניה התכנון צו

872 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   והבניה (גבעות אלונים), התכנון צו

873 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 (מס' (שמעונים) והבניה התכנון צו

874   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 (עומר), והבניה התכנון צו

874 התשס"ז-2007. . . . . . .   (תיקון), רכב) מיוחדת והשכרת סיור, הסעה ושירותים (הסעת מצרכים על הפיקוח צו

875 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   פיצויים), (תשלום חיים בעלי מחלות הודעת

879   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,(3 למים) (מס' תעריפים (עדכון הודעת המים

דפוס טעות תיקון

20 במאי 2007 6588 התשס"ז בסיון ג'



20.5.2007 התשס"ז, בסיון ג' ,6588 התקנות קובץ 866

התשס"ז-2007 המשפט וההוצאה לפועל (פגרות) (תיקון), בתי תקנות

אני התשמ"ד-11984, משולב], [נוסח המשפט בתי לחוק סעיף 83(א) לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין

"כ'" במקום התשמ"ג-21983, (פגרות), לפועל וההוצאה המשפט בתי לתקנות (2)1 בתקנה .1
"כ"א". יבוא

(2 במאי 2007) התשס"ז באייר י"ד
דמן פרי דניאל  (3-379 (חמ

המשפטים שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

.1012 עמ' התשס"א, 2 ק"ת התשמ"ג, עמ' 1602;

התשס"ז-2007 מיוחד), משמורת (מקום לישראל הכניסה צו

מצווים אנו התשי"ב-11952, לישראל, הכניסה לחוק 13א סעיף  לפי סמכותנו בתוקף  
לאמור:

הנמצא בגוש בלוד, גוריון בן שם  על התעופה בשטח נמל הקשר" מ"מבנה (א) חלק .1
מיוחד. משמורת מקום בזה מוכרז 6703 חלקה 8,

אלה: כל השטח כולל את (ב)

לו; המבנה, והחצר הצמודה בקומת הקרקע של מ"ר 127 האגף המזרחי ששטחו (1)

המבנה. של העליונה בקומה מ"ר 180 האגף המזרחי ששטחו (2)

(1 במאי 2007) התשס"ז באייר י"ג
(3-3241 (חמ

ן בר–או ני ו ר
הפנים שר

דיכטר אבי
הפנים לביטחון השר

__________
.502 עמ' התשס"א, 1 ס"ח התשי"ב, עמ' 354;

(תיקון), מים חוזרת) זרימת מונע מכשיר העם (התקנת בריאות תקנות
התשס"ז-2007

וסעיף ,11940 העם, בריאות לפקודת ו–62ב(ב) 52ב(א)(4) סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
מתקין אני השר להגנת הסביבה, עם בהתייעצות התשכ"ח-21968, רישוי עסקים, לחוק 10(א)

אלה: תקנות

התשנ"ב- חוזרת), מים זרימת מונע מכשיר (התקנת העם בריאות לתקנות 8(א) בתקנה .1
שנים". "לחמש יבוא שנים" "לשלוש במקום ,31992

(25 באפריל 2007) באייר התשס"ז ז'
י ר ז י ן  ב יעקב   (3-2296 (חמ

הבריאות שר                                                                                   
__________

.102 עמ' התש"ל, ס"ח ;191 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1949,

2 ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

.466 עמ' התש"ס, 3 ק"ת התשנ"ב, עמ' 1030;

1 תיקון תקנה

משמורת מקום
מיוחד

8 תיקון תקנה
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התשס"ז-2007 בהתאחדות), הספורטיבית (תנאים להכרה הנהיגה תקנות
התשס"ו-12006 הספורטיבית, הנהיגה לחוק ו–33 4(ב) סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף    
תקנות מתקין אני והספורט של הכנסת, התרבות החינוך ובאישורה של ועדת החוק), - (להלן

אלה:

 - (להלן לחוק  4 בסעיף כאמור בהתאחדות, הכרה המבקש  רווח מטרת ללא תאגיד .1
שלהלן: התנאים בו מתקיימים כי השר, דעת להנחת יוכיח, התאגיד),

הנהיגה ענף מתחומי  תחום בכל הפעילים העוסקים מרבית את מייצג  הוא (1)
מתחומים שונותו והיקף פעילותו, ובשל גודלו מתבקשת ההכרה, שלגביו הספורטיבית
הספורטיבית, באופי הנהיגה או המירוץ במסלולי התחרותי, שונות בכלי אם בין אחרים,

תחום; אותו את והמייצגת המרכזת כהתאחדות בו להכיר הראוי מן

כהתאחדות לשמש את הכוונה כוללות מטרותיו כי שלו נקבע ההתאגדות במסמכי (2)
הכלי הגדרת תוך בו, עוסק שהתאגיד הספורטיבית הנהיגה תחום את והמרכזת העוסקת
הנהיגה אופי הספורטיבית, הנהיגה אירועי המירוץ, מסלולי התחרותיים, הכלים או

פעילותו; את המאפיין אחר פרט וכל הספורטיבית

החוק, לפי התאחדות על המוטלים התפקידים את למלא המקצועית היכולת לו יש (3)
- לרבות

כללים כגון: פעילותו בתחום ספורטיבית נהיגה כללי להתקין היכולת (א)
הבין– בגופים הנוהגים הרשמיים  התקנונים  על  נוסף וזאת  אירועים, לעריכת

המוכרים; לאומיים

לפי ספורטיבית נהיגה  אירוע לגבי  כי מתקיימים דעת חוות לתת  היכולת (ב)
בענינו; החלים הספורטיבית הנהיגה כללי לחוק, 9 סעיף

הנהיגה כללי קבוע, מירוץ מסלול מתקיימים לגבי אם דעת חוות לתת היכולת (ג)
בענינו; החלים הספורטיבית

בעל  שהוא נציג לחוק,  26 סעיף לפי המייעצת לוועדה למנות היכולת (ד)
של במצב להימצא עלול ושאינו עליו, מופקדת שההתאחדות בתחום מומחיות

אחר שלו; תפקיד או לבין ענין אישי תפקידו כחבר הוועדה בין ניגוד ענינים

קבועה, כתובת - לרבות כהתאחדות, תפקידיו את למלא ארגונית יכולת לתאגיד (4)
כהתאחדות, תפקידיו לו למלא את שיאפשרו ושעות קבלה קבועות, ומזכירות, הנהלה

ההתאחדות; הולם לחברי שירות ולתת

החוק. לפי לתת אמור שהוא השירותים את לממן כספית יכולת בעל הוא התאגיד (5)

אליו ויצרף שבתוספת הטופס לפי את בקשתו יגיש כהתאחדות הכרה המבקש תאגיד .2
אלה: מסמכים

רווח; כוונת כמוסד ללא מוכר התאגיד כי מרשויות המס אישור (1)

התאגדות; מסמכי (2)

אלו לרבות לו, השירותים ונותני שבו התפקידים בעלי ורשימת ארגוני מבנה פירוט (3)
ועדת טכנית, ועדה תקנונים, ועדת כהתאחדות, לרבות תפקידיו מילוי לצורך הנדרשים

בזה; וכיוצא רכב מהנדסי בטיחות,
__________

1 ס"ח התשס"ו, עמ' 110.

להכרה תנאים
בהתאחדות

המסמכים
הנדרשים
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השוטף ניהולו ושל הקמתו הוצאות של חשבון, רואה שהכין כספית, הערכה (4)
ותרומות; חבר מדמי הכנסות לרבות שלו, כספיים מקורות ופירוט

כאלה; ישנם ובחו"ל, אם בארץ אחרים, וארגונים גופים קשרים עם פירוט (5)

מבקש הוא שלגביו הספורטיבית הנהיגה ענף מתחומי תחום בכל פעילותו פירוט (6)
הכרה;

כאלה; ישנם בתאגיד, אם המצויים הנהיגה הספורטיבית כללי (7)

שידרוש השר. אחר כל מסמך (8)

לאחר הספורטיבית,  הנהיגה ענף מתחומי תחום בכל ההכרה, את לבטל רשאי השר  .3
התנאים מלהתקיים פסקו בתאגיד כי סבר טענותיו, אם את להשמיע לתאגיד הזדמנות שנתן

מקצתם. או כולם ,1 שבתקנה

תוספת
(2 (תקנה

ספורטיבית נהיגה כהתאחדות להכרה בקשה

התשס"ז-2007 בהתאחדות), להכרה (תנאים הספורטיבית הנהיגה תקנות לפי

כלליים:  פרטים א.

התאגיד: שם .1

מספר תאגיד: .2

התאגיד: כתובת .3

התאגדות: סוג .4

התאגדות: תאריך .5

...................................... מיום המס מרשויות מלכ"ר אישור .6

עמותה: ועד חברי דירקטוריון / רשימת .7

זהותשם מיוםמס' ועד / דירקטוריון חבר

.............................................................. ההתאגדות: במסמכי מופיעות שהן כפי התאגיד מטרות .8

המבוקש: התחום ב.

................................................................. ההכרה: מתבקשת שלגביו הספורטיבית הנהיגה תחום .9

בתחום הפעילים העוסקים מרבית את המייצגת כהתאחדות בתאגיד להכרה הנימוקים .10
פעילותו, והיקף גודלו בשל בין ההכרה, מתבקשת שלגביו הספורטיבית הנהיגה ענף מתחומי
הנהיגה באופי או המירוץ במסלולי התחרותי, בכלי שונות אם בין אחרים, מתחומים שונותו
..................................................................................................................... אחרת סיבה מכל או הספורטיבית

מקצועית: יכולת ג.

.................................... ספורטיבית נהיגה כללי להתקין יכולת על המלמדים הנתונים פירוט .11

..................................................................................... בתאגיד שנקבעו הספורטיבית הנהיגה כללי .12

הכרה ביטול



20.5.2007 התשס"ז, בסיון ג' ,6588 התקנות 869קובץ

לפי ספורטיבית נהיגה אירוע לגבי מתקיימים כי דעת חוות לתת יכולת לתאגיד יש האם .13
לפרט) ...................................................  (יש בענינו החלים הספורטיבית הנהיגה כללי 9 לחוק, סעיף

קבוע, כללי מירוץ מסלול לגבי אם מתקיימים דעת חוות לתת יכולת לתאגיד האם יש .14
........................................................................................... לפרט) (נא בענינו החלים הספורטיבית הנהיגה

עלול  שאינו 26 לחוק, סעיף לפי המייעצת לוועדה כחבר מציע שהתאגיד הנציג שם .15
אחר תפקיד או אישי ענין לבין הוועדה כחבר תפקידו בין ענינים ניגוד של במצב להימצא
ההתאחדות ..................................................... מופקדת שעליו בתחום מומחיותו פירוט לרבות שלו,

הנהיגה בתחום המקצועי ניסיונם פירוט לרבות בתאגיד, המקצועיים התפקידים בעלי .16
............................................................................................................................................................... הספורטיבית

ארגונית  יכולת ד.

................................................................................................ קבועות קבלה שעות לתאגיד יש האם .17

............................................................................................. לחבריו נותן שהתאגיד השירותים מהם .18

המסמכים הנדרשים  ה.

האלה: לבקשה את המסמכים לצרף יש

רווח; כוונת כמוסד ללא מוכר התאגיד כי מרשויות המס אישור (1)

התאגדות; מסמכי (2)

אלו לרבות לו, השירותים ונותני שבו התפקידים בעלי ורשימת ארגוני מבנה פירוט (3)
בטיחות, ועדת טכנית,  ועדה תקנונים, ועדת כהתאחדות, תפקידיו מילוי לצורך  הנדרשים

בזה; וכיוצא רכב מהנדסי

ופירוט השוטף  ניהולו ושל  הקמתו הוצאות של חשבון, רואה שהכין  הערכה כספית, (4)
ותרומות; חבר מדמי לרבות הכנסות שלו, כספיים מקורות

כאלה; ישנם ובחו"ל, אם בארץ אחרים, וארגונים גופים קשרים עם פירוט (5)

כאלה; ישנם בתאגיד, אם המצויים הנהיגה הספורטיבית כללי (6)

הכרה; מבקש הוא הספורטיבית שלגביו בתחום הנהיגה פעילותו פירוט (7)

שידרוש השר. אחר כל מסמך (8)

שמסרנו המידע כל כי בזאת מאשרים ,................................................... של החתימה מורשי הח"מ, אנו
הוא נכון. בבקשה זו

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

אישור

..................................... כי בזאת מאשר ...................................... התאגיד של עו"ד/רו"ח הח"מ,  אני
זו. על בקשה בפני וחתמו ...................................................... של מורשי החתימה הם

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

(25 באפריל 2007) באייר התשס"ז ז'
אדלה ' מג גאלב  (3-3680 (חמ

והספורט התרבות המדע שר                                                                                   
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התשס"ז-2007 שמש), (בית והבניה התכנון צו
 - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק ו–16 13 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
המועצה שליד עקרוניים  תכנוניים  לנושאים המשנה ועדת עם התייעצות  ולאחר  החוק),
ולבניה לתכנון הארצית המועצה  לה שאצלה הסמכות בתוקף ולבניה,  לתכנון הארצית
הרשויות ועם ירושלים המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הוועדה עם לחוק, 6(א)(3) סעיף לפי

לאמור: מצווה הנוגעות בדבר, אני המקומיות

והבניה התכנון צו לפי המקומי), התכנון מרחב - (להלן שמש בית מקומי תכנון מרחב .1
הערוך בתשריט כחול כמסומן בקו מגבולותיו יהיה וקטע ישונה התשס"ג-22003, שמש), (בית

(10 באפריל 2007). התשס"ז בסיון כ"ב ביום בידי והחתום 1:10,000 מידה בקנה

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
ולבניה המקומית לתכנון הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים  בהם לעיין  רשאי מעוניין וכל שמש, בית

לקהל.

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3
צו תחילתו של ערב רישוי רשות או מקומית ועדה בהם שהחלה אחרת פעולה דיון או .4
הוועדה המקומית בהם תמשיך זה, צו לפי המקומי התכנון למרחב שהתווסף בנוגע לשטח זה
מקומית" זה, "ועדה בסעיף הגיעו; שאליו מהשלב המקומי התכנון מרחב הרישוי של רשות או

מוועדותיה. ועדה לרבות -

(10 באפריל 2007) התשס"ז בסיון כ"ב
ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 681.

התשס"ז-2007 יהודה), (מטה והבניה התכנון צו
 - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק ו–16 13 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
המועצה שליד עקרוניים  תכנוניים  לנושאים המשנה ועדת עם התייעצות  ולאחר  החוק),
ולבניה לתכנון הארצית המועצה  לה שאצלה הסמכות בתוקף ולבניה,  לתכנון הארצית
הרשויות ועם ירושלים המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הוועדה עם לחוק, 6(א)(3) סעיף לפי

לאמור: מצווה הנוגעות בדבר, אני המקומיות

והבניה התכנון צו לפי המקומי), התכנון מרחב - (להלן יהודה מטה מקומי תכנון מרחב .1
בתשריטים כחול בקו כמסומן יהיה מגבולותיו וקטע ישונה התשס"ג-22003, יהודה), (מטה

(10 באפריל 2007). התשס"ז בסיון כ"ב ביום בידי והחתום 1:5,000 מידה בקנה הערוכים

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
ולבניה המקומית לתכנון הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בהם בימים לעיין רשאי מעוניין וכל יהודה, מטה

לקהל.

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3
__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 681.

מרחב  תיקון
תכנון מקומי

עותקים הפקדת
התשריט של

תחילה

מעבר הוראות

מרחב  תיקון
תכנון מקומי

עותקים הפקדת
התשריט של

תחילה
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צו תחילתו של ערב רישוי רשות או מקומית ועדה בהם שהחלה אחרת פעולה דיון או .4
הוועדה המקומית בהם תמשיך זה, צו לפי המקומי התכנון למרחב שהתווסף בנוגע לשטח זה
מקומית" זה, "ועדה בסעיף הגיעו; שאליו מהשלב המקומי התכנון מרחב הרישוי של רשות או

מוועדותיה. ועדה לרבות -

(10 באפריל 2007) התשס"ז בסיון כ"ב
ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ז-2007 (זמורה), והבניה התכנון צו
 - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק ו–16 13 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
המועצה שליד עקרוניים  תכנוניים  לנושאים המשנה ועדת עם התייעצות  ולאחר  החוק),
לפי ולבניה לתכנון הארצית המועצה לה שאצלה הסמכות בתוקף ולבניה, לתכנון הארצית
המקומיות ועם הרשויות המרכז לתכנון ולבניה מחוז הוועדה המחוזית עם לחוק, 6(א)(3) סעיף

לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות

והבניה התכנון צו לפי המקומי), התכנון  מרחב  - (להלן  זמורה מקומי תכנון מרחב .1
הערוך בתשריט כחול בקו כמסומן  יהיה מגבולותיו  וקטע ישונה התשנ"ח-21998, (זמורה),

(18 בפברואר 2007). התשס"ז בשבט ל' ביום בידי והחתום 1:10,000 מידה בקנה

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
ולבניה המקומית לתכנון הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה

לקהל. פתוחים האמורים ובשעות שהמשרדים בימים לעיין בהם רשאי מעוניין וכל זמורה,

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3
צו תחילתו של ערב רישוי רשות או מקומית ועדה בהם שהחלה אחרת פעולה דיון או .4
הוועדה המקומית בהם תמשיך זה, צו לפי המקומי התכנון למרחב שהתווסף בנוגע לשטח זה
מקומית" זה, "ועדה בסעיף הגיעו; שאליו מהשלב המקומי התכנון מרחב הרישוי של רשות או

מוועדותיה. ועדה לרבות -

(18 בפברואר 2007) התשס"ז בשבט ל'
ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשנ"ח, עמ' 499.

התשס"ז-2007 טוביה), (באר והבניה התכנון צו
 - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק ו–16 13 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
המועצה שליד עקרוניים  תכנוניים  לנושאים המשנה ועדת עם התייעצות  ולאחר  החוק),
לפי ולבניה לתכנון הארצית המועצה לה שאצלה הסמכות בתוקף ולבניה, לתכנון הארצית
המקומיות ועם הרשויות הדרום לתכנון ולבניה מחוז הוועדה המחוזית עם לחוק, 6(א)(3) סעיף

לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ב, עמ' 628.

מעבר הוראות

מרחב  תיקון
תכנון מקומי

עותקים הפקדת
התשריט של

תחילה

מעבר הוראת
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והבניה התכנון צו לפי המקומי), התכנון מרחב - (להלן טוביה באר מקומי תכנון מרחב .1
הערוך בתשריט כחול כמסומן בקו מגבולותיו יהיו וקטע ישונה התשס"ב-22002, טוביה), (באר

(18 בפברואר 2007). התשס"ז בשבט ל' ביום בידי והחתום 1:10,000 מידה בקנה

הוועדה  בירושלים, במשרדי במשרד הפנים 1 מופקדים בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
באר טוביה, ולבניה לתכנון המקומית ובמשרדי הוועדה הדרום מחוז ולבניה המחוזית לתכנון

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי מעוניין וכל

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3
צו תחילתו של ערב רישוי רשות או מקומית ועדה בהם שהחלה אחרת פעולה דיון או .4
הוועדה המקומית בהם תמשיך זה, צו לפי המקומי התכנון למרחב שהתווסף בנוגע לשטח זה
מקומית" זה, "ועדה בסעיף הגיעו; שאליו מהשלב המקומי התכנון מרחב הרישוי של רשות או

מוועדותיה. ועדה לרבות -

(29 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"א
ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ז-2007 (משגב), והבניה התכנון צו
החוק),  - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 16 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
הארצית שליד המועצה תכנוניים עקרוניים המשנה לנושאים ועדת התייעצות עם ולאחר
סעיף לפי ולבניה לתכנון הארצית המועצה לה שאצלה הסמכות בתוקף ולבניה, לתכנון
המקומיות הרשויות ועם  הצפון מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית הוועדה  עם לחוק, 6(א)(3)

לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות

(משגב), והבניה התכנון צו המקומי), לפי התכנון מרחב (להלן - משגב מקומי תכנון מרחב .1
בקנה הערוכים בקו כחול בתשריטים מגבולותיו יהיו כמסומן וקטע ישונה התשס"ג-22003,

(22 באפריל 2007). התשס"ז ד' באייר בידי ביום והחתומים 1:20,000 מידה

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד 1 מופקדים בסעיף האמורים התשריטים של עותקים .2
ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה

פתוחים לקהל. האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי מעוניין משגב, וכל

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3
(22 באפריל 2007) באייר התשס"ז ד'

ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ
הפנים שר                                                                                   

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 682.

התשס"ז-2007 אלונים), (גבעות והבניה התכנון צו
 - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק ו–16 13 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
המועצה שליד עקרוניים  תכנוניים  לנושאים המשנה ועדת עם התייעצות  ולאחר  החוק),
לפי ולבניה לתכנון הארצית המועצה לה שאצלה הסמכות בתוקף ולבניה, לתכנון הארצית
המקומיות ועם הרשויות הצפון לתכנון ולבניה מחוז הוועדה המחוזית עם לחוק, 6(א)(3) סעיף

לאמור: מצווה אני בדבר, __________הנוגעות
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ב, עמ' 187.

מרחב  תיקון
תכנון מקומי

עותקים הפקדת
התשריט של

תחילה

מעבר הוראת

מרחב  תיקון
תכנון מקומי

עותקים הפקדת

תחילה
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והבניה התכנון צו לפי המקומי), מרחב התכנון (להלן - אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב .1
בקו כחול בתשריט כמסומן יהיה ישונה וקטע מגבולותיו התשס"ב-22001, אלונים), (גבעות

(22 באפריל 2007). התשס"ז באייר ביום ד' בידי והחתום 1:10,000 הערוך בקנה מידה

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי מעוניין וכל אלונים, גבעות

לקהל.

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3
צו תחילתו של ערב רישוי רשות או מקומית ועדה בהם שהחלה אחרת פעולה דיון או .4
הוועדה המקומית בהם תמשיך זה, צו לפי המקומי התכנון למרחב שהתווסף בנוגע לשטח זה
מקומית" זה, "ועדה בסעיף הגיעו; שאליו מהשלב המקומי התכנון מרחב הרישוי של רשות או

מוועדותיה. ועדה לרבות -

(22 באפריל 2007) באייר התשס"ז ד'
ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ז-2007 ,(2 (מס' (שמעונים) והבניה התכנון צו
 - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק ו–16 13 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
המועצה שליד עקרוניים  תכנוניים  לנושאים המשנה ועדת עם התייעצות  ולאחר  החוק),
לפי ולבניה לתכנון הארצית המועצה לה שאצלה הסמכות בתוקף ולבניה, לתכנון הארצית
המקומיות ועם הרשויות הדרום לתכנון ולבניה מחוז הוועדה המחוזית עם לחוק, 6(א)(3) סעיף

לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות

והבניה התכנון צו לפי המקומי), התכנון מרחב - (להלן שמעונים מקומי תכנון מרחב .1
הערוך בתשריט כחול כמסומן בקו מגבולותיו יהיו וקטע ישונה התשס"ז-22006, (שמעונים),

(10 באפריל 2007). התשס"ז בסיון כ"ב ביום בידי והחתום 1:10,000 מידה בקנה

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
ולבניה המקומית לתכנון הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים  בהם לעיין  רשאי מעוניין וכל שמעונים,

לקהל.

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3
צו תחילתו של ערב רישוי רשות או מקומית ועדה בהם שהחלה אחרת פעולה דיון או .4
הוועדה המקומית בהם תמשיך זה, צו לפי המקומי התכנון למרחב שהתווסף בנוגע לשטח זה
מקומית" זה, "ועדה בסעיף הגיעו; שאליו מהשלב המקומי התכנון מרחב הרישוי של רשות או

מוועדותיה. ועדה לרבות -

(10 באפריל 2007) התשס"ז בסיון כ"ב
ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ז, עמ' 324.

מרחב  תיקון
תכנון מקומי

עותקים הפקדת
התשריט של

תחילה

מעבר הוראות

מרחב  תיקון
תכנון מקומי

עותקים הפקדת
התשריט של

תחילה

מעבר הוראות
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התשס"ז-2007 (עומר), והבניה התכנון צו
 - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק ו–16 13 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
המועצה שליד עקרוניים  תכנוניים  לנושאים המשנה ועדת עם התייעצות  ולאחר  החוק),
לפי ולבניה לתכנון הארצית המועצה לה שאצלה הסמכות בתוקף ולבניה, לתכנון הארצית
המקומיות ועם הרשויות הדרום לתכנון ולבניה מחוז הוועדה המחוזית עם לחוק, 6(א)(3) סעיף

לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות

(עומר), והבניה התכנון צו המקומי), לפי התכנון מרחב (להלן - עומר מקומי תכנון מרחב .1
מידה בקנה הערוך בתשריט כחול בקו כמסומן יהיה מגבולותיו וקטע ישונה התשס"ו-22005,

(10 באפריל 2007). התשס"ז בסיון כ"ב ביום בידי והחתום 1:10,000

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
ולבניה המקומית לתכנון הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה

פתוחים לקהל. האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי מעוניין עומר, וכל

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3
צו תחילתו של ערב רישוי רשות או מקומית ועדה בהם שהחלה אחרת פעולה דיון או .4
הוועדה המקומית בהם תמשיך זה, צו לפי המקומי התכנון למרחב שהתווסף בנוגע לשטח זה
מקומית" זה, "ועדה בסעיף הגיעו; שאליו מהשלב המקומי התכנון מרחב הרישוי של רשות או

מוועדותיה. ועדה לרבות -

(10 באפריל 2007) התשס"ז בסיון כ"ב
ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 272.

רכב) הסעה מיוחדת והשכרת סיור, (הסעת על מצרכים ושירותים הפיקוח צו
התשס"ז-2007 (תיקון),

התשי"ח-11957  ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק ו–15 לפי סעיפים 5 בתוקף סמכותי  
לאמור: מצווה אני החוק), - (להלן

רכב),  והשכרת מיוחדת הסעה סיור, (הסעת ושירותים מצרכים על הפיקוח 1 לצו בסעיף .1
- העיקרי) הצו - (להלן התשמ"ה-21985

יבוא: "אוטובוס" ההגדרה אחרי (1)

משישה חודשים; תפחת לתקופה שלא השכרה ""החכר" -

הרכב, של למצבו האחריות כי בו שנקבע הסכם פי על החכר - מימון" "החכר
על השוכר;"; הם בו לתחזוקתו ולשימוש

בהחכר רכב "למעט יבוא רכב" החל ב"למעט הסיפה במקום "השכרה", בהגדרה (2)
מימון;";

המיועד רכב "למעט יבוא להשכרה" "המיועד אחרי השכרה", "רכב בהגדרה (3)
מימון". להחכר

1 תיקון סעיף

__________
1 ס"ח התשי"ח, עמ' 24.

2 ק"ת התשמ"ה, עמ' 1164.

מרחב  תיקון
תכנון מקומי

עותקים הפקדת
התשריט של

תחילה

מעבר הוראות
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יבוא: בסופו העיקרי, לצו 37 בסעיף .2

משרד של הנתונים מאגר עם ממוחשבת תקשורת מקיים ההסעות משרד (3)"
- (להלן בפקודה כמשמעה הרישוי רשות הנחיות לפי בדרכים, והבטיחות התחבורה

הרישוי)". רשות

יבוא: העיקרי לצו 44 סעיף במקום .3
המילה"רישום את הרישוי תציין רשות השכרה, של רכב הרכב ברישיון (א) .44

רשות הרישוי ברישיון תציין בהחכר, הרכב הושכר "השכרה", ואולם, אם
המילה "החכר". גם את הרכב

פי  על קטן (א) בסעיף את הרישום כאמור תערוך רשות הרישוי (ב)  
ההשכרה." חברת מאת מקוונת הודעה

י"ח באלול התשס"ז (1 בספטמבר 2007). ביום צו זה 4. תחילתו של

(17 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ט
פז מו ל  שאו  (3-365 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

התשס"ז-2007 (תשלום פיצויים), בעלי חיים מחלות הודעת

[נוסח חדש], התשמ"ה-11985  חיים לפקודת מחלות בעלי סעיף 16 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: קובע אני הפקודה), - (להלן

הוראות לפי שהומת חיים בעל של לבעלו המדינה אוצר שישלם המרבי הפיצויים סכום .1
בתוספת. כמפורט יהיה הפקודה

בטלה. - פיצויים), התשס"ו-22006 (תשלום חיים בעלי הודעת מחלות .2

בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007). י"ג ביום זו הודעה 3. תחילתה של

תוספת
(1 (סעיף

חיים בעל סוג
המרבי הפיצוי סכום

חדשים בשקלים

בקר

לחלב בקר

בהריון ועגלה 9,586פרה

בגיל שבוע 900עגלה -

חודשיים שבוע ועד מעל נוסף גידול כל יום בעד 8.5ועוד

חודשיים נוסף מעל גידול כל יום בעד 10.5ועוד

על יעלה לא המרבי שהסכום 4,700ובתנאי

בגיל שבוע 1,000עגל -

37 תיקון סעיף

44 החלפת סעיף

תחילה

בעל בעד פיצוי
חיים

ביטול

תחילה

__________
.84 עמ' התשמ"ה, 1 ס"ח

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 603.
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חיים בעל סוג
המרבי הפיצוי סכום

חדשים בשקלים

חודשיים שבוע ועד מעל נוסף גידול כל יום בעד 11.4ועוד

חודשים 9 חודשיים ועד מעל גידול נוסף יום כל 12.9ועוד בעד

על יעלה לא המרבי שהסכום 3,375ובתנאי

גוף לקילוגרם משקל לבשר בגיל שיווק 9.6עגל

לבשר בקר

בהריון ועגלה 4,700פרה

לתחלופה גמולה 3,000עגלה

בגיל שבוע עגל 2,200עגלה או

ק"ג 100 משקל נוסף עד גידול יום בעד כל 10.3ועוד

על יעלה לא המרבי שהסכום 2,800ובתנאי

ק"ג 100 במשקל פיטום לגמילה או עגלה 2,800עגל

ק"ג 100 ק"ג ועד 400 נוסף מעל ק"ג כל 6.0ועוד בעד

על יעלה לא המרבי שהסכום 4,600ובתנאי

גוף משקל ק"ג לכל ק"ג, 400 מעל שמשקלו לשיווק 12עגל

גוף משקל ק"ג לכל ק"ג, 400 11.2עגלה לשיווק שמשקלה מעל

שונות - בקר

בארץ) (נולד מקומי מייצור טיפוח מעדר רבייה 12,000פר

מיבוא רבייה 18,000פר

מקומי מעדר רבייה 10,000פר

בתוספת זו פורט שלא הכלאותיו, לרבות אחר 10,000כל בקר

צאן

כבשים

חלב בביקורת רשומה 1,500כבשה

חלב בביקורת שאינה 1,300כבשה

ימים חודש בגיל 700טלה

גידול נוסף חודש כל 68ועוד בעד

על יעלה לא המרבי שהסכום 970ובתנאי

700טליה בגיל חודש ימים

נוסף כל חודש גידול בעד 68ועוד

על יעלה לא המרבי שהסכום 970ובתנאי

בהריון 1,204שיה

לרבייה חודשים 5 בגיל 970טלה

נוסף גידול חודש כל בעד 68ועוד
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חיים בעל סוג
המרבי הפיצוי סכום

חדשים בשקלים

על יעלה לא המרבי שהסכום 3,000ובתנאי

מקומי מייצור רבייה 3,000אייל

וצאצאיו לטיפוח טהור מיובא מגזע רבייה 4,300אייל

וצאציה לטיפוח טהור מיובאת מגזע רבייה 2,150כבשת

מגידול אקסטנסיבי מגזע אווסי 900כבשה

(מרינו ומוכלאיו) לגידול לבשר - 1,300כבשה

בגידול אקסטנסיבי מגזע אווסי 1,800אייל

ממשלתי) וטרינר רופא ואישור בדיקה (לאחר הריון בגין לכבשה 350תוספת

עזים

ימים חודש בגיל שחור 372גדי

חודש גידול נוסף 47ועוד בעבור כל

על יעלה לא המרבי שהסכום 608ובתנאי

חודש ימים בגיל 372גדיה שחורה

חודש גידול נוסף 47ועוד בעבור כל

על יעלה לא המרבי שהסכום 655ובתנאי

שחורה 750עז

שחור 900תיש

ימים חודש בגיל מעורב או לבן 395גדי

חודש גידול נוסף 60ועוד בעבור כל

על יעלה לא המרבי שהסכום 665ובתנאי

בגיל חודש ימים מעורבת 530גדיה לבנה או

חודש גידול נוסף 60ועוד בעבור כל

על יעלה לא המרבי שהסכום 950ובתנאי

זאנן מסוג לבנה 1,250עז

דמשקאי) X (זאנן מעורבת 1,125עז

מעורב או לבן 2,500תיש

ממשלתי רופא וטרינר ואישור בדיקה לאחר בגין הריון לעז 350תוספת

בתוספת זו פורט על הכלאותיו שלא אחר בוגר 1,300כל צאן

דבורים

מסגרות 5 - דבורים 215נחיל

430דבורית

עופות למעט זו, בתוספת פורט שלא אחר חיים בעל 10,000כל
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חדשים בשקלים המרבי הפיצוי סכום

עופות
דגירה ביצת

יומומודגרת בן מבוגרפרגיתאפרוח

קל גזע

מטילה 1.914.9818.0427.44תרנגולת
יחסי) זכר כולל (לנקבה רבייה 39.4454.4565.26-תרנגולת
יחסי) זכר כולל (לנקבה טיפוח 103.22120.48132.91-תרנגולת

גזע כבד

(פטם) לבשר 1.322.18-12.04תרנגולת
יחסי) זכר לרבייה (לנקבה כולל 17.0544.7861.43-תרנגולת

יחסי) זכר כולל (לנקבה לרבייה סבתא 94.62126.51145.66-תרנגולת

הודו

ק"ג 17 עד זכר לבשר - 5.8113.6129.42113.91הודו
ק"ג 9 עד נקבה - לבשר 5.815.3919.6957.94הודו

יחסי) זכר כולל (נקבה לרבייה 71.5686.08236.54 -הודו

מים עופות

לגידול 7.610.933.771.7אווז
ונקבה) זכר (לראש משוקלל לרבייה 10.949.4167.3 -אווז

לגידול 2.33.7-64.5ברווז

לגידול 2.04.9-68.8ברבר

לגידול 3.810.935.850מולרד

יענים

לשחיטה 491462951,164יען

לרבייה 491463211,279נקבה

לרבייה 491463211,919זכר

יונים

(זוג) 15.1---לבשר

חודשים) 4 172---לרבייה (זוג) (בגיל

נוסף גידול יום כל 0.4---בעבור

23---פסיון

בתוספת זו שלא פורט אחר 320כל עוף

(11 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ג
ן שמחו שלום  (3-234 (חמ

הכפר החקלאות ופיתוח שר                                                                                   
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התשס"ז-2007 ,(3 למים) (מס' תעריפים (עדכון הודעת המים

אני  החוק), - (להלן התשי"ט-11959  המים, לחוק 112א(ב) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מודיע

המים  לתקנות  1.6 משנה פסקת (1)7 תקנה תיקון מיום חודשים שישה שחלפו היות .1
החודשים ששת שבתקופת והיות מקורות), התשמ"ז-21987, המסופקים מאת (תעריפי מים
לפיכך ,-1.8% של בשיעור לחוק 112א(ב) סעיף לפי הקובע בסל שינויים  חלו האמורים
התשס"ז באדר כ"ג ביום החל הוא האמורות, לתקנות תקנה 7(1) 1.6 של משנה פסקת  נוסח

כדלקמן: (13 במרס 2007),

מליחים "1.6 מים

;0.900 - הבסיס" זו, "תעריף משנה בפסקת (1)

החשמלית - שמוליכותם מים בשנת הרישוי - שהוקצתה המים (2) לכמות

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 2.65 דציסימנס למטר 1.9 דציסימנס בין א.
אחוזים; 10 של

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 3.4 דציסימנס למטר 2.65 דציסימנס בין ב.
אחוזים; 16 של

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 4.1 דציסימנס למטר 3.4 דציסימנס בין ג.
אחוזים; 24 של

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 4.8 דציסימנס למטר 4.1 דציסימנס בין ד.
אחוזים; 30 של

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 5.2 דציסימנס למטר 4.8 דציסימנס בין ה.
אחוזים; 34 של

אחוזים; של 40 בהפחתה - תעריף הבסיס למטר 5.2 דציסימנס מעל ו.

שרמת  מים או לליטר, מיליגרם  1,600 על עולה בהם הסולפטים  שתכולת  מים (3)
מעל 0.5  הגופרי בהם מים שרמת המימן או 0.3 מיליגרם לליטר מעל בהם המומס הברזל
מ–3.4  נמוכה החשמלית שלהם והמוליכות מהם, שניים כל של צירוף לליטר או מיליגרם

אחוזים; 25 של בהפחתה הבסיס, תעריף - למטר דציסימנס

בוטל; (3א)

על תיעשה זו תקנה לענין המומסים והיונים החשמלית המוליכות קביעת א. (4)
מקורות. ידי

בחודש לשנה, אחת שתיערך של מים, סמך דגימה על תיעשה כאמור הקביעה ב.
בשנת המליחים המים לתעריף בסיס תהווה הקביעה שנה; אותה של אוקטובר

הרישוי; שנת במהלך כאמור המים בתעריף שינוי ייעשה ולא העוקבת, הרישוי

לרשות הספק המים מרשות בנקודה שבה מועברים המים תילקח של הדגימה ג.
המעבר); (נקודת הצרכן

הצרכן בנוכחות מקורות, של מוסמך נציג ידי על תילקח המים של הדגימה ד.
מטעמו; נציג או

מ–15  יאוחר  לא המים, לנציבות  מקורות ידי על יועברו הדגימות  ה. תוצאות
לצרכן, מקורות תעביר הדגימות מתוצאות  עותק  שנה; כל של נובמבר בחודש

כן; לפני ימים 10 לפחות

תעריפי עדכון
מליחים מים

לחקלאות

__________
.16 עמ' התשנ"ג, 1 ס"ח התשי"ט, עמ' 169;

435 ועמ' 437. עמ' התשס"ז, ;1179 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109;
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בעת התקנתה, כמים מליחים מזוהמים שאינם מים לגבי תקנה זו הזכאות לענין (5)
הרישוי העוקבת; בשנת רק ותחל המים לנציב בכתב בקשה הגשת רק עם תקום

קביעת פי מהם, על בחלקים או בלבד האלה תחול באזורים ו עד (6) פסקת משנה (2)א
יזרעאל; עמק עמק חרוד; שאן; עמק בית עמק בקעת הירדן; הירדן; עמק נציב המים:

סדום." ערבה; כיכר יהודה; הנגב; מדבר הר הצפון מערבי; הנגב חוף הכרמל; זבולון;

(18 באפריל 2007) בניסן התשס"ז ל'
שני רי או  (3-807 (חמ

למים וביוב הממשלתית מנהל הרשות                                                                                   

דפוס טעות תיקון

התשס"ז-2007, (תיקון), בגפ"מ) רכב (הפעלת ודלק) (מנועים רכב הפעלת לצו 1 בסעיף   
צריך להיות "5002 "ת"י במקום "גפ"מ" בהגדרה ,731 עמ' התשס"ז, ,6579 התקנות בקובץ שפורסם

."5202 "ת"י

(3-3033 (חמ




