
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992 (תיקון), (בחינות) מקרקעין שמאי תקנות

התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992 הבחינות), על פיקוח (ועדת מקרקעין שמאי תקנות

993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), בחינות) על (ערר מקרקעין שמאי תקנות

993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), (תכנית בחינות) מקרקעין שמאי כללי

994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 המשמעת), ועדת לפני בדיון הדין (סדרי הסוציאליים העובדים תקנות

התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 (רישום) (תיקון), ממלכתי חובה וחינוך לימוד תקנות

התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 זכאות לתשלום מופחת), החשמל (דרכים להוכחת משק תקנות

1001 . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), ביטוח) תשלום דמי בדבר (הוראות מיוחדות הלאומי הביטוח תקנות

התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002 בישראל) (תיקון), חיים תנועת בעלי (הסדרת בעלי חיים מחלות תקנות

מהר"ל הרחבה נחל הנצחה (שמורת טבע ואתרי לאומיים אתרים לאומיים, שמורות טבע,  אכרזת גנים
התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 חפאג/1265/חכ/282/א), תכנית מס' לפי

לפי תכנית הרחבה ברעם (גן לאומי הנצחה ואתרי לאומיים אתרים שמורות טבע, לאומיים,  אכרזת גנים
1005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ג/13403),

תכנית זמורות לפי ברכת (שמורת טבע הנצחה לאומיים ואתרי אתרים שמורות טבע, גנים לאומיים, אכרזת
1006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,(48/101/02/8

המערכת הודעת

5 ביולי 2007 6600 התשס"ז בתמוז י"ט
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התשס"ז-2007 (תיקון), (בחינות) מקרקעין שמאי תקנות

אני התשס"א-12001, מקרקעין, שמאי לחוק ו–43(א)(1) לפי סעיפים 9(ג) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין

בטלה. - משנה (ב) תקנת (בחינות), התשס"ו-22006, מקרקעין לתקנות שמאי 10 בתקנה .1

פרסומן. לאחר שייערכו בחינות על יחולו אלה תקנות .2

(26 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז י'
דמן פרי דניאל (3-320 (חמ

                                                                                   שר המשפטים
__________

1 ס"ח התשס"א, עמ' 436.

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 424.

התשס"ז-2007 הבחינות), על פיקוח (ועדת מקרקעין שמאי תקנות

אני התשס"א-12001, מקרקעין, שמאי לחוק ו–43(א)(1) לפי סעיפים 11(ב) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין

ופקודות, יהיו חוקים בנושא הבחינה הסופיות, למעט הבחינות על פיקוח (א) בוועדת .1
והם: חברים, ארבעה

המדינה; עובד שהוא לפחות, חמש שנים של ותק בעל מקרקעין שמאי (1)

המדינה; עובד שנים לפחות, שאינו של חמש בעל ותק מקרקעין שמאי (2)

דין; עורך שהוא ציבור נציג (3)

בחוק כמשמעותו  גבוהה להשכלה  מוכר מוסד של  האקדמי הסגל חבר  (4)
מאלה אחד הוא התמחותו שתחום התשי"ח-21958, גבוהה, להשכלה המועצה
בעל אחר תחום או כלכלה משפטים, עסקים, מינהל מקרקעין, שמאות לפחות:
ניסיון לו שיש השתכנעה לגביו שהמועצה אחר אדם מקרקעין, או לשמאות זיקה

שפורטו. מהתחומים באחד מתאים

ראש. היושב ישמש (א)(3) או (4) תקנת משנה לפי חבר הוועדה (ב)

ופקודות  חוקים בנושא הבחינה ועל המוקדמות הבחינות על הפיקוח ועדות (ג)  
ומשמאי ראש, היושב שיהיה הבחינה בנושא מקצועית מומחיות בעל אחד מחבר יורכבו

לפחות. של חמש שנים אחד בעל ותק מקרקעין

בחינות. כמה או לענין מסוימת בחינה לענין יכול שתתמנה פיקוח ועדת .2

אחר תפקיד  מילא  או אותה שחיבר  מי מסוימת  בחינה  על פיקוח  לוועדת ימונה  לא  .3
לגביה.

הם: פיקוח ועדת של תפקידיה (א) .4

רכז ושערך הבוחנים, חבר מבין בוחנים שחיברו הבחינה שאלות את לאשר (1)
הענין; לפי המנחים, או הפתרונות הפתרונות את וכן הבחינות,

10 תיקון תקנה

תחולה

ועדות פיקוח

ועדות ריבוי
פיקוח

מינוי על הגבלות

ועדת תפקידי
הפיקוח

וסמכויותיה

__________
1 ס"ח התשס"א, עמ' 436.

2 ס"ח התשי"ח, עמ' 191.
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הבחינה; תוצאות את ולאשר לרכז (2)

ותוצאותיה. על הבחינה למועצה לדווח (3)

עבודתה. סדרי את תקבע פיקוח ועדת (ב)

משלושה.  יפחת לא ישיבה בכל הפיקוח ועדת חברי מספר (ג)  

היושב  קול יכריע שקולים, הקולות ברוב קולות; היו יתקבלו פיקוח ועדת החלטות (ד)  
ראש.

בטלות.  הבחינות), התשס"ב-32002 - מקרקעין (ועדת פיקוח על תקנות שמאי .5

פרסומן. לאחר שייערכו לבחינות בנוגע פיקוח ועדת לגבי יחולו אלה תקנות .6

(26 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז י'
דמן פרי דניאל (3-1225 (חמ

                                                                                   שר המשפטים
__________

.622 עמ' התשס"ה, 3 ק"ת התשס"ב, עמ' 1326;

התשס"ז-2007 (תיקון), (ערר על בחינות) מקרקעין שמאי תקנות

אני התשס"א-12001, מקרקעין, שמאי לחוק ו–43(א)(1) לפי סעיפים 11(ב) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין

בחינות), התשס"ב-22002 -  על (ערר מקרקעין לתקנות שמאי 1 בתקנה .1

יימחקו; ראש" - יהיה היושב המילים "והוא (א)(1), משנה בתקנת (1)

(ג) יבוא: משנה אחרי תקנת (2)

ראש." היושב חבר הסגל האקדמי ישמש הציבור או נציג "(ד)

לאחר פרסומן. שייערכו בנוגע לבחינות ועדות ערר לגבי יחולו תקנות אלה .2

(26 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז י'
דמן פרי דניאל (3-1225 (חמ

                                                                                   שר המשפטים
__________

1 ס"ח התשס"א, עמ' 436.

2 ק"ת התשס"ב, עמ' 852.

התשס"ז-2007 (תיקון), בחינות) (תכנית מקרקעין שמאי כללי

מתקין אני התשס"א-12001, מקרקעין, שמאי לחוק 43(א)(1) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות

התקנות), במקום  התשמ"ה-21985 (להלן - בחינות), מקרקעין (תכנית שמאי כללי בשם .1
"תקנות". יבוא "כללי"

ביטול

תחולה

1 תיקון תקנה

תחולה

השם תיקון

__________
1 ס"ח התשס"א, עמ' 436.

2 ק"ת התשמ"ה, עמ' 235.
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מקרקעין, שמאי לחוק 43(א)(1) סעיף לפי של התקנות יבוא "בתוקף סמכותי הפתיח במקום .2
תקנות אלה:". מתקין אני החוק), (להלן - התשס"א-2001

בטלה.  (ב) - משנה 6 לתקנות, תקנת בתקנה .3

אלה". תקנות "לפי יבוא אלה" כללים "לפי במקום לתקנות, ו–(ג) 8(ב) בתקנה .4

פרסומם. לאחר שייערכו בחינות על יחולו אלה כללים .5

(26 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז י'
דמן פרי דניאל (3-320 (חמ

                                                                                   שר המשפטים

המשמעת), ועדת לפני בדיון (סדרי הדין הסוציאליים העובדים תקנות
התשס"ז-2007

 - (להלן התשנ"ו-11996  הסוציאליים, העובדים לחוק 38 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין הרווחה, אני שר התייעצות עם לאחר החוק),

הדיון ראשון: הליכים לפני פרק

קובלנה א': סימן

- אלה בתקנות .1

לחוק; 28 לפי סעיף הוועדה שמונתה או "הוועדה" - "ועדת המשמעת"

לחוק; 36 כמשמעו בסעיף "נקבל" -

לחוק. 34 כאמור בסעיף תובע "תובע" -

עותקים ובמספר עותקים בארבעה המשמעת לוועדת ותוגש בכתב תיערך קובלנה (א) .2
בה. הנקבלים כמספר נוסף

משלושים  יאוחר ולא האפשרי, בהקדם מהקובלנה עותק לנקבל ימציא התובע (ב)  
הדיון. תחילת לפני ימים

אלה: פרטים תכיל קובלנה (א) .3
פרטי התובע; (1)

מקום או מגוריו ומען בפנקס רישומו מספר שלו, הזהות מספר הנקבל, שם (2)
עבודתו;

לקובלנה; בסיס המשמשות העובדות (3)

לנקבל; המיוחסות המשמעת עבירות פירוט (4)

התביעה. עדי שמות (5)

לבסס אותה. כדי בו שיש מסמך כל יצורף (ב) לקובלנה

המועד ימים לפני משלושה יאוחר ולא סביר זמן בכל הנקבל, רשאי הוגשה קובלנה, (א) .4
ולהעתיקו. נגדו לקובלנה שאסף התובע והנוגע בחומר לעיין לדיון, שנקבע

החלפת הפתיח

6 תיקון תקנה

8 תיקון תקנה

תחולה

הגדרות

קובלנה הגשת

הקובלנה פרטי

וסייג עיון זכות
להבאת ראיות

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.
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חדש],  [נוסח הראיות לפקודת פרק ג' בהוראות כדי לפגוע זו תקנה בהוראות אין (ב)  
מותר שאי–גילויו (א), משנה בתקנת כאמור בחומר עיון להתיר כדי בהן ואין התשל"א-21971,

דין. כל לפי אסור שגילויו או

ניתנה  לא אם (א), משנה בתקנת כאמור חומר המשמעת לוועדת תובע יגיש לא (ג)  
כך על ויתר  אם  זולת להעתיקו, או בו לעיין סבירה הזדמנות זאת, שביקש לאחר  לנקבל, 

דין. כל לפי אסור או שגילויו שאי–גילויו מותר חומר או הנקבל,

בחומר  עיון לו להתיר לתובע  להורות המשמעת מוועדת לבקש  רשאי נקבל (ד)  
לפני תידון זו תקנה בקשה לפי לעיונו; הועמד ולא הגשת הקובלנה לצורך נאסף שלטענתו
החומר את התובע יעמיד בבקשה הדיון בעת יחיד; כדן בשבתו המשמעת ועדת ראש יושב

בלבד. ראש לעיונו של היושב שבמחלוקת

הם נקבל, אם לאותו המתייחסים אחדים משמעת אישומי אחת בקובלנה מותר לצרף .5
באופן זה לזה הקשורים מעשים סדרת או על עובדות דומות על או עובדות על אותן מבוססים

אחד. מהווים מאורע שהם

מהעבירות לאחת צד כל אחד מהם היה אם בקובלנה אחת כמה נקבלים, להאשים מותר .6
לזה זה והקשורים לנקבלים המיוחסים מעשים סדרת בשל הוא האישום אם או שבקובלנה

אחד. מאורע מהווים שהם באופן

הדיון הפרדת על לצוות הדין, הכרעת שלפני שלב בכל רשאית, המשמעת ועדת (א) .7
עם אחרים. שהואשם פלוני נקבל של דיונו הפרדת על או בקובלנה שנכלל באישום פלוני

הנקבל  נגד או הופרד בו שהדיון נפרדת בשל האישום קובלנה תוגש הדיון, הופרד (ב)  
שדיונו הופרד.

לתקנם; חזרה או כולם או מקצתם, שבקובלנה, לחזור בו מהאישומים רשאי (א) התובע .8
חזרה לנקבל; וכן המשמעת לוועדת בכתב בהודעה יהיו הדיון תחילת לפני כאמור תיקון או

המשמעת. ועדת ברשות יהיו הדיון, תחילת לאחר כאמור תיקון או

הדיון  תחילת לאחר  מקצתם, או כולם שבקובלנה, מהאישומים התובע בו  חזר (ב)  
בו חזר מקצתה; כולה או הקובלנה, את המשמעת ועדת תבטל הנקבל לאישום, תשובת ולפני

הענין. לפי מקצתה, או כולה הקובלנה, מן הנקבל את המשמעת ועדת תזכה מכן, לאחר

תומצא  הקובלנה תיקון  על או מקצתה, או כולה מהקובלנה, חזרה על  הודעה (ג)  
לנקבל.

והעדים הדין בעלי הזמנת ב': סימן

מוועדת יקבלו והנקבל הדיון; התובע מועד את המשמעת יקבע ועדת ראש יושב (א) .9
אם נקבעה ישיבה ואולם להתייצבותם; והמועד המקום בה שיצוינו המשמעת הזמנה בכתב

כאמור. להזמינם חובה תהא בא כוחו, לא הנקבל או התובע, בנוכחות נדחית

המשמעת  ועדת רשאית נדחית, לישיבה או לדיון שנקבע במועד הנקבל התייצב לא (ב)  
לקיימו בהיעדרו. או את הדיון לדחות

לשם להזמין לנכון ראה אשר העדים את לדיון יזמין המשמעת ועדת ראש יושב (א) .10
מיוזמתו, זולת ובין או הנקבל לבקשת התובע מסמכים שברשותם, בין הגשת או מסירת עדות

האמת. שאיננה גילוי למטרה שנתבקשה או צורך שאין בה ראה אם

ידי  על בעל פה לעד בהודעה או הזמנה בכתב לעד בהמצאת הזמנת עד תהיה (ב)  
דיון. בשעת המשמעת ועדת

אישומים צירוף

נקבלים צירוף

הפרדת הדיון

או מקובלנה חזרה
תיקונה

הזמנה לדיון

עדים הזמנת
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ותכיל המשמעת ועדת ראש יושב לכך שקבע מי ביד חתומה תהיה בכתב עד הזמנת .11
אלה: פרטים

ומענו; המוזמן העד שם (1)

התובע; שם (2)

הנקבל; שם (3)

בהזמנה; שיפורטו המסמכים את או להגיש להתייצב יש שבהם והמועד המקום (4)
או להציג העד נדרש ההתייצבות; נדרשת שלשמו הצורך יצוין להתייצב העד נדרש

בהזמנה בדיוק סביר. המסמך להגיש מסמך, יתואר

המשמעת ועדת לפני הדיון הליכי שני: פרק

הדיון ניהול א': סימן

הדרושה הוראה כל להורות רשאי והוא הדיון, את ינהל המשמעת ועדת ראש יושב .12
הדיון. במקום הסדר לקיום

הוראות ליתן רשאי והוא הדיון, של פרוטוקול ינהל המשמעת ועדת ראש יושב (א) .13
שיורה. בדרך או אחר בידי יירשם שהפרוטוקול להורות ראש היושב רשאי כן כמו זה; לענין

לאותו דיון  בנוגע לוועדת המשמעת שהוגשו המסמכים הפרוטוקול וכל (ב) הקובלנה,  
יתויקו בתיק הדיון.

באותה הדיון יתקיים מישיבה,  ראש היושב שאינו ועדת המשמעת חבר נעדר (א) .14
של החבר השתתפותו כי ראש היושב זולת אם החליט הנוכחים, הוועדה חברי ישיבה לפני

דין. עיוות הדיון בדחיית יהיה ולא לדיון תועיל שנעדר

ועדת  לפני  ויסתיים  יימשך (א), משנה בתקנת כאמור חסר במותב שנערך (ב) דיון   
הזדמנות לטעון לבעלי הדין שנתן לאחר ראש, היושב קבע כן אם המלא, אלא המשמעת בהרכבה

דין. לעיוות לגרום עלולה הדיון בהמשך שנעדר החבר של השתתפותו כי טענותיהם, את

של היושב ראש.  דעתו פי על בו הדעות תתקבל שנחלקו חסר (ג) החלטה במותב  

שמונה, אחר במקומו חבר יצורף הדיון, את לסיים המשמעת מחבר ועדת נבצר (א) .15
הזדמנות לבעלי הדין שנתן ולאחר שיירשמו מטעמים המותב, ראש קבע יושב כן אם אלא

דין. לעיוות לגרום עלול אחר חבר צירוף כי טענותיהם, את לטעון

הוועדה  הגיעה השלב שאליו מן בדיון להמשיך הוועדה אחר, רשאית חבר צורף (ב)  
טענותיהם, את הזדמנות לטעון הדין לבעלי שנתן לאחר ראש, סבר היושב אם הקודם, בהרכב
לנהוג המשמעת ועדת רשאית בדיון להמשיך ראש היושב החליט דין; עיוות ייגרם שלא
חלקן. או כולן ולגבותן, לחזור או בעצמה אותן גבתה כאילו הקודם בהרכב שגבתה בראיות

ראש  יושב של דעתו פי  על תתקבל הדעות  בו שנחלקו  קטוע במותב  החלטה (ג)  
הוועדה.

האשמה בירור ב': סימן

לפניו יקרא הנקבל, את  המשמעת ועדת  ראש יושב  יזהה הדיון  בתחילת (א) .16
לתשובתו אותו וישאל  בה,  הנטען את והבין הקובלנה את שקרא יוודא  או  הקובלנה את

לקובלנה.

ההזמנה צורת
ותוכנה

ניהול הדיון

פרוטוקול

חסר מותב

מותב קטוע

הנקבל תשובת
לקובלנה
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או  מקצתן, או כולן הקובלנה, בכתב הנטענות בעובדות להודות רשאי הנקבל (ב)  
לאו. אם ובין כאמור הודה בין אם עובדות נוספות, לטעון וכן בהן לכפור

טען או מקצתן, או כולן בקובלנה, הנטענות בעובדות המשמעת ועדת לפני הנקבל כפר .17
ראיות אחרות. ולהגיש מטעמם עדים להביא הנקבל ואחריו התובע רשאים עובדות נוספות,

עד מטעמה, להזמין המשמעת ועדת רשאית ראיותיהם, הבאת את והנקבל סיימו התובע .18
לתובע להרשות היא ורשאית ראיה אחרת, הגשת כל ולהורות על עדותו, כבר נשמעה אפילו

בכך. צורך ראתה אם והכל נוספות, ראיות להביא לבקשתם, ולנקבל,

במשפט הנהוג כסדר האפשר,  ככל יהיה, אחרות ראיות והגשת העדים  חקירת סדר .19
פלילי.

הנקבל הודאת עקב הובאו ראיות לא - אם במקומה הראיות או הבאת בתום (א) .20
לענין סיכומיהם את  להשמיע הנקבל ואחריו התובע רשאים - אחר מטעם  או בעובדות

הקובלנה.

בכתב,  לה יוגשו מקצתם, או להורות שהסיכומים, כולם רשאית המשמעת ועדת (ב)  
שתורה. ובמועדים סדר לפי

דין פסק ג': סימן

הדיון  נסתיים ואם הדיון, סיום מיום ימים מ–60  יאוחר ולא הקובלנה  בירור  לאחר .21
אם המשמעת תכריע ועדת והנקבל, התובע סיכומי קבלת שנשלמה - מיום בכתב בסיכומים
תנומק בכתב, תהיה הדין הכרעת–הדין); הכרעת - לאו (להלן אם משמעת עבירת עבר הנקבל

המשמעת. ועדת שתקבע כפי ממנה, העתק להם שיומצא או והנקבל התובע לפני ותיקרא

שהוכחו העובדות מן עבירה שנתגלתה בשל כל להרשיע נקבל רשאית המשמעת ועדת .22
להתגונן, סבירה הזדמנות לנקבל שניתנה ובלבד בקובלנה, נטענו שלא עובדות לרבות בפניה

בשל אותו מעשה. אחד עונש אלא לא תטיל עליו אך

את להביא הנקבל ואחריו התובע הנקבל, רשאים את המשמעת ועדת הרשיעה (א) .23
שתקבע. במועד המשמעת אמצעי לענין טענותיהם את ולטעון ראיותיהם

המשמעת,  אמצעי לענין והטענות הראיות שהבאת להורות רשאית המשמעת ועדת (ב)  
שתורה. ובמועדים סדר לה בכתב, לפי יוגשו מקצתם, או כולם

מ–21  יאוחר ולא ,23 כאמור בתקנה המשמעת אמצעי לענין והראיות לאחר הטענות .24
(להלן המשמעת אמצעי לענין החלטתה את המשמעת ועדת תקבע הדיון, סיום מיום ימים
או והנקבל התובע לפני  וייקרא  המשמעת ועדת חברי בידי ייחתם הדין  גזר  הדין); גזר -

המשמעת. ועדת שתקבע כפי ממנו, העתק להם שיומצא

ולנקבל. יימסר לתובע שהוקראו, דין ומגזר מהכרעת דין העתק .25

בלבד. כך בשל ייפסלו לא בתקנות אלה, שנקבעו במועדים שניתנו שלא דין וגזר דין הכרעת .26

נקבל, לבטל לבקשת ועדת המשמעת, אלה, רשאית לפי תקנות ההליכים (א) הסתיימו .27
סיבה שהיתה ראתה אם בהיעדרו, שהתקיים דיון בעקבות שניתנו דין, וגזר הדין הכרעת את
תקנה לפי בקשה דין; עיוות כדי למנוע דרוש ראתה שהדבר אם או לאי–התייצבותו מוצדקת
אמצעי משמעת, על נקיטת ההחלטה לנקבל שהומצאה מהיום שלושים ימים תוגש בתוך זו
שהוגשה לאחר בבקשה לדון שיירשמו, מיוחדים מטעמים המשמעת, ועדת ואולם רשאית

זה. מועד

ראיות מטעם
והנקבל התובע

ראיות מטעם
המשמעת ועדת
וראיות נוספות

עדים חקירת סדר
ראיות והגשת

אחרות

סיכומים

הדין הכרעת

בעבירות הרשעה
אחרות

וראיות טענות
משמעת לעונשי

עונשי נקיטת
משמעת

מסירת החלטה

מהמועד חריגה

בהעדר דיון
הנקבל
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דיון,  לבטל המשמעת ועדת של מסמכותה לגרוע כדי זו תקנה בהוראות אין (ב)  
שהיתה ראתה אם אלה, תקנות לא הסתיימו ההליכים לפי אם אף הנקבל, בהעדר שהתקיים

עיוות דין. למנוע כדי אם ראתה שהדבר דרוש לאי–התייצבותו או סיבה מוצדקת

- תכריע  אחת לדעה אין רוב הרוב; תכריע דעת ועדת המשמעת, חברי 28. נחלקו דעות
היה רוב לא ואולם אם הנקבל; על המשמעת, מקילה ועדת ראש לדעת יושב הדעה אשר,
סוג את  המשמעת שהציג ועדת חבר רואים מידתו, או המשמעתי סוג העונש לגבי דעות 
של לדעתו הצטרף כאילו ביותר החמורים הרישיון התליית או העונש מידת את או העונש

להצעתו. ביותר את ההצעה הקרובה שהציע הדין בית חבר

התליה שלישי: פרק

אלה: פרטים תכיל התליה) - (להלן לחוק 47 סעיף לפי להתליה בקשה .29

רישומו ומספר שלו הזהות מספר מתייחסת אליו, שהבקשה הסוציאלי העובד שם (1)
עבודתו; מקום או מגוריו מקום מען וכן בפנקס

להתליה. הבקשה נימוקי (2)

הענין. המחויבים לפי בשינויים אלה, תקנות הוראות יחולו להתליה הדיון בבקשה על .30

בקשת ראיות לענין ולנקבל רשות להביא לתובע צורך בכך, תיתן ועדת המשמעת ראתה .31
.17 כאמור בתקנה יהיה הבאתן התליה; סדר

שונות הוראות רביעי: פרק

או לידיו במסירה המצאתו תהיה אלה, תקנות לפי לאדם להמציאו שיש מסמך (א) .32
למוצאו במקום ובאין עבודתו, או מגוריו מען לפי מסירה אישור עם רשום במשלוח בדואר

עשרה שנים. שמונה לו שמלאו ונראה עמו הגר משפחתו בן לידי כאמור -

התאריך  את יראו  (א), משנה בתקנת כאמור רשום במכתב ההמצאה היתה  (ב)  
שבאישור המסירה כתאריך ההמצאה.

משלוח  או לידי פקיד במשרדו מסירתו או הנקבל של מסמך לידי סניגורו מסירת (ג)  
סניגורו הודיע אם זולת לנקבל, כהמצאה יראו משרדו, מען לפי מסירה אישור עם רשום מכתב
אין ביכולתו כי המסמך, מקבלת ימים חמישה בתוך המשמעת, לוועדת הנקבל פקידו של או

הנקבל. לידיעת המסמך את להביא

אישור על לחתום או המסמך את לקבל סירוב עקב מסמך המצאת בוצעה לא (א) .33
באחת המשמעת ועדת הוראות לפי הומצא אם כדין, הומצא כאילו המסמך את יראו מסירה,

אלה: מדרכים

לעבוד; או לגור רגיל האדם שבו הבית דלת המסמך על עותק בהדבקת (1)

יומי. בעיתון מודעה בפרסום (2)

שתיראה  אחרת סבירה דרך בכל מסמך המצאת על להורות רשאית המשמעת ועדת (ב)  
בנסיבות הענין. ישימות אינן (א) משנה בתקנת אם הדרכים לה,

ההליכים של בתוקפם לפגום בו כדי אין אלה תקנות מסמך לפי של בעריכתו טכני ליקוי .34
תורה הנקבל, של דינו לעיוות חשש המשמעת, כי יש בדבר לוועדת נראה אם ואולם פיו; על

החשש. להסרת הדרושה הוראה כל

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .35

ברוב החלטה

בקשה צורת
להתליה

בבקשה דין סדרי
להתליה

הדין בעלי ראיות

מסמכים המצאת

תחליף המצאה

שאינם פגמים
בדיון פוגמים
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(26 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז י'
דמן פרי דניאל (3-3678 (חמ

                                                                                   שר המשפטים

התשס"ז-2007 (תיקון), וחינוך ממלכתי (רישום) חובה לימוד תקנות

ו–34  21 סעיפים ולפי התש"ט-11949, חובה, לימוד לחוק סעיף 15 לפי סמכותי בתוקף  
לחינוך ובמועצה  החינוך בוועד  היוועצות ולאחר  התשי"ג-21953, ממלכתי, חינוך לחוק

אלה: מתקינה תקנות ממלכתי-דתי, אני

התקנות  - התשי"ט- 31959 (להלן (רישום), ממלכתי וחינוך חובה לימוד 5 לתקנות בתקנה .1
"תקופת". יבוא "מועד" במקום העיקריות),

יבוא: העיקריות לתקנות 44 תקנה אחרי .2

האינטרנט באתר רישום :1 שמיני "פרק

רישום באתר
האינטרנט

חינוך רשות רשאית בתקנות אלה, הרישום המפורטות דרכי על נוסף 44א.
מאת לכך היתר קיבלה אם שלה, האינטרנט באתר רישום לקיים מקומית
- (להלן לצורך כך הסמיך שהוא מי או החינוך, משרד הכללי של המנהל

האינטרנט). באתר רישום

הרישום לאחרמועד ;5 בתקנה בתקופה הקבועה יתקיים באתר האינטרנט, רישום 44ב.
האינטרנט. באתר לא יתקיים רישום כאמור, הרישום מועד

אזוריאזורי רישום לפי שלא אינטרנט באתר רישום תבצע לא מקומית חינוך רשות 44ג.
.7 תקנה לפי שנקבעו הרישום

באתראיסור ייעוץ אליו קישור שיש אתר בכל  או  האינטרנט, באתר (א) 44ד.
רושם לשכנע הסברה הבאים פעולת או ייעוץ יהיו תעמולה, לא האינטרנט,

חינוך. למוסד מלרשמו להימנע או תלמיד לרשום

יינתן באתר  לא כי לוודא החובה מוטלת מקומית, חינוך רשות (ב) על  
(א). משנה בתקנת כאמור ייעוץ האינטרנט

הרישום עלאפשרויות האינטרנט, באתר הרושם את ליידע מקומית חינוך רשות על 44ה.
למוסד או למוסד חינוך ממלכתי התלמיד החוק לרשום את לפי האפשרות

חינוך אחר. למוסד או חינוך ממלכתי-דתי

באתרמשלוח אישור הרישום ביצוע על אישור תשלח  המקומית החינוך רשות 44ו.
הרושם. של בדואר, למענו האינטרנט,

התקנות 12א,תחולת 12(א), 7 עד 9, ,5 ,2 תקנות גם חלות האינטרנט באתר רישום על 44ז.
הענין. לפי המחויבים בשינויים 19 עד 27, 18(ד), 18(ג), ,15 ,13

 רישום למוסד
שאינו  מוכר

רשמי

רושם כל המקומית רשות החינוך באינטרנט תיידע הרישום באתר 44ח.
למשרדי שיש להמציא כך מוכר שאינו רשמי, על שהוא מוסד ילדים לגן

.25 אישור כאמור בתקנה המקומית הרישום ברשות החינוך

תחילה

5 תיקון תקנה

פרק הוספת
1 שמיני

__________
1 ס"ח התש"ט, עמ' 287.

2 ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

3 ק"ת התשי"ט, עמ' 1160.
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לתחולה לפיסייג ספר אינטרנט לבתי באתר רישום תבצע לא חינוך מקומית רשות 44ט.
והשמיני. השביעי השישי, הרביעי, השלישי, הפרקים

הרישום דרך
הקובעת

בתוקף יהיה אלה, לתקנות בהתאם אינטרנט, באתר שלא רישום 44י.
באתר אינטרנט אם הרישום זולת אינטרנט, מנוגד באתר כל רישום ויבטל
אלקטרונית, חתימה בחוק כהגדרתה אלקטרונית תעודה באמצעות אומת

התשס"א-42001."

מיום פרסומן. ימים שלושים אלה תקנות תחילתן של .3

(21 במאי 2007) בסיון התשס"ז ד'
ר תמי לי ו י (3-2812 (חמ

                                                                                   שרת החינוך
__________

4 ס"ח התשס"א, עמ' 210.

מופחת), לתשלום זכאות להוכחת (דרכים החשמל משק  תקנות
התשס"ז-2007

 - התשנ"ו-11996 (להלן החשמל, משק לחוק ו–63 לפי סעיפים 31א(ג) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין הרווחה והשירותים החברתיים, אני עם שר ובהתייעצות החוק),

- אלה בתקנות .1
לחוק; 33 לפי סעיף הרשות שקובעת המידה אמות - "אמות המידה"

לאומי; לביטוח המוסד - "המוסד"

לחוק; סעיף 31א(א) מופחת לפי לתשלום הזכאות תנאי בו שנתקיימו - צרכן  "זכאי"

התשמ"א-21980; הכנסה, הבטחת חוק - הכנסה" הבטחת "חוק

בזכאי נתקיימו המוסד, קביעת לפי - המועד שבו המופחת" לתשלום הזכאות תחילת "מועד
הכנסה; הבטחת לחוק 2(א)(4) סעיף תנאי

התשס"ז-32007. מס' 6), (תיקון החשמל משק חוק - 6 לחוק" מס' "תיקון

המוסד לספק שמעביר המידע על בהסתמך לזכאי תינתן מופחת לתשלום (א) הזכאות .2
4(א). כאמור בתקנה השירות החיוני

ספק  המופיעים אצל לאלה המוסד שמסר הפרטים התאמת את לבדוק על הצרכן (ב)  
חיוני. שירות ספק אצל המוחלט וזיהויו איתורו שיתאפשר באופן חיוני שירות

טרם  ואולם מס' 6 לחוק, תיקון תחילתו של ממועד הזכאות תנאי התקיימו בזכאי (ג)  
המופחת בתעריף רטרואקטיבית הזכאי יזוכה חיוני, שירות ספק לידי מהמוסד פרטיו הגיעו

המידה. באמות לאמור לתשלום המופחת, בהתאם הזכאות תחילת ממועד

ספק שירות  אצל כצרכן בתקנה 4 איננו רשום כאמור המידע העברת שבמועד זכאי (ד)  
אצלו ויירשם שירות חיוני לספק שיפנה לאחר מופחת לתשלום ליהנות מהזכאות יוכל חיוני,

מגוריו. בית בעבור רשום כצרכן

תחילה

הגדרות

הוכחת זכאות

__________
.(309) 153 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 208;

2 ס"ח התשמ"א, עמ' 30.

.(309) 3 ס"ח התשס"ז, עמ' 153
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מותנה כאמור זכאותו מימוש וכי מופחת לתשלום זכאותו על לזכאי יודיע המוסד (א) .3
כי המוסד יציין כאמור חיוני; בהודעה שירות לספק תקנות אלה לפי בענינו מידע בהעברת
לא  אם וכי 30 ימים בתוך למוסד כך על להודיע לגביו, המידע להעברת שמסרב זכאי על

חיוני. שירות לספק המידע יועבר כן, יעשה

או  לחשבון החשמל המצורף המידע בעלון לזמן, מזמן יפרסם, חיוני ספק שירות (ב)  
לפי מופחת לתשלום הזכאות בדבר כללי מידע התקשורת, בכלי וכן החשמל, חשבון במסגרת

החוק.

את שמות המכיל בכל חודש לספק שירות חיוני קובץ מידע ממוחשב יעביר (א) המוסד .4
לחוק הבטחת 2(א)(4) סעיף לפי לגמלה הזכאות ותאריך מגורים, כתובת זהות, מספרי הזכאים,

או לאחריו.  6 לחוק מס' של תיקון תחילתו שחל ביום הכנסה,

30 הימים,  בחלוף בתקנה 3(א), כאמור מידע להעברת סירובו על למוסד זכאי הודיע (ב)  
שירות חיוני יבטל המידע, וספק על הסירוב להעברת מידע שירות חיוני יעביר המוסד לספק

כאמור. המידע קבלת ממועד זכאותו את

מקבל שהוא  המידע לאבטחת הדרושים  האמצעים כל את ינקוט  חיוני שירות ספק  .5
הפרטיות, הגנת לחוק ו–17א 17 ,16 לסעיפים בהתאם המידע  סודיות ולשמירת  מהמוסד

התשמ"א-41981.

(27 ביוני 2007) התשס"ז בתמוז י"א
ר עז אלי בן פואד) ) ן מי בני (3-3725 (חמ

                                                                    שר התשתיות הלאומיות
__________

4 ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

(תיקון), ביטוח) דמי תשלום בדבר מיוחדות (הוראות הלאומי הביטוח תקנות
התשס"ז-2007

התשנ"ה- משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק ו–400 לפי סעיפים 371 בתוקף סמכותי  
מתקין תקנות  סעיף 12 לחוק, אני לפי במועצת המוסד היוועצות החוק), ולאחר - 11995 (להלן

אלה:

ביטוח),  דמי תשלום בדבר מיוחדות (הוראות הלאומי הביטוח לתקנות  19 בתקנה .1
יבוא: פסקה (2) אחרי להשכלה", "מוסד התשל"א-21971, בהגדרה

הכוללת לימודים לתכנית נרשם בה  שהלומד ובלבד  הפתוחה, האוניברסיטה (3)"
בחוק  כמשמעו מוכר לתואר נקודות צבירת  לשם  לימודים בשנת לפחות קורסים  5

התשי"ח-31958". גבוהה, להשכלה המועצה

על דמי  יחולו והן התשס"ז), 1 באוקטובר 2006 (ט' בתשרי ביום אלה תקנות של תחילתן .2
ואילך. זה יום בעד המשתלמים ביטוח

(25 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ט'
הרצוג יצחק (3-912 (חמ

החברתיים והשירותים הרווחה שר
__________

1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

2 ק"ת התשל"א, עמ' 1458.

3 ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

לזכאים הודעה

העברת מידע
חיוני שירות לספק

שמירת המידע

19 תיקון תקנה

ותחולה תחילה
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(תיקון), בישראל) חיים בעלי תנועת (הסדרת חיים בעלי מחלות תקנות
התשס"ז-2007

חדש] התשמ"ה-11985  בעלי חיים [נוסח לפקודת מחלות סעיף 22 לפי סמכותי בתוקף  
הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א לפי סעיף הכנסת של הכלכלה ועדת ובאישור הפקודה), (להלן -

אלה: תקנות מתקין אני התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף

בישראל), התשמ"ב- חיים בעלי תנועת (הסדרת חיים בעלי לתקנות מחלות 1 בתקנה .1
- העיקריות) התקנות - (להלן 41982

יבוא: ההגדרה "המנהל" אחרי (1)

בעל חיים." בו שניתן להחזיק שטח מבנה או מיתקן, ""משק" -

תימחק. מקומית" - רשות ההגדרה "תחום (2)

יבוא: העיקריות לתקנות 2 תקנה במקום .2
 "היתר הובלת

בעלי חיים
יכניסם למשק ולא לא יובילם ממשק, בעלי חיים אדם יוציא (א) לא .2

ההיתר. לתנאי ובהתאם ממשלתי וטרינר רופא מאת בכתב בהיתר אלא

חיים,  בעלי להובלת היתר לתת רשאי ממשלתי וטרינר רופא (ב)  
לענין הוראות  תואמת שההובלה  ובלבד תנאים, בו  להתנות או לשנותו 
(הגנה חיים בעלי צער חוק מכוח שהותקנו תקנות לפי חיים בעלי הובלת

לתתו. לסרב הוא ורשאי בעלי חיים), התשנ"ד-51994, על

עזים  כבשים,  חזירים, גמלים, בקר,  - חיים"  "בעלי זו, (ג) בתקנה  
ועופות."

יבוא: העיקריות לתקנות 2 תקנה אחרי .3
ביצוע שלא"הוראות אדם לכל בכתב להורות רשאי ממשלתי וטרינר רופא (א) 2א.

הופרו אם בעלי חיים, למשק להכניס או ממשק להוביל, להוציא להעביר,
במחלה. הידבקות למניעת נחוץ והדבר הפקודה לפי הוראות

יוביל  לא יעביר, לא כאמור, בכתב ממשלתי וטרינר רופא הורה (ב)  
להוראה. בניגוד חיים בעל יכניס ולא יוציא לא אדם

עד  או ימים,   30 למשך  בתוקפה  תעמוד זו תקנה לפי (ג) הוראה  
להתקיים, חדלו לנתינתה התנאים כי הממשלתי הווטרינר לרופא שיוכח

המוקדם. לפי

הוראה  תוקף להאריך רשאי הווטרינריים השירותים מנהל (ד)  
בתוקף למשך תעמוד שהוארך תוקפה שיירשמו. הוראה כאמור מנימוקים
שהתנאים  הווטרינריים השירותים למנהל שיוכח עד או נוספים 30 ימים

המוקדם." חדלו להתקיים, לפי לנתינתה

- העיקריות לתקנות 3 בתקנה .4

יימחקו; - עופות" או סוסים כבשים, עיזים, חזירים, בקר, "מסוג המילים ברישה, (1)

1 תיקון תקנה

2 החלפת תקנה

2א הוספת תקנה

3 תיקון תקנה

__________
1 ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

.166 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

920 ועמ' 1081. עמ' התשנ"ד, 4 ק"ת התשמ"ב, עמ' 1118;

5 ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.
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יבוא: (2) אחרי פסקה (1)

4(ג)."; תקנה לפי המנהל שנתן המקורי הרכב רישום טופס את עמו מחזיק הוא "(1א)

יבוא: פסקה (2) (3) במקום

בצבע מחזיר פח מצופה עשויים שלטים ומאחוריו, משני צדיו הרכב נושא, (2)"
"הובלת  המילים רשומות שעליהם סנטימטרים  40 על   60 של בגודל  לבן אור 
 5 עד  רוחבן לפחות, סנטימטרים  7 שגובהן וספרות באותיות בירוק חיים" בעלי
4(ג) בתקנה  כאמור הרישום מספר ומתחתן סנטימטרים,  1.5 ועוביין סנטימטרים

הרכב;". של הרישוי ומספר

- העיקריות לתקנות 4 בתקנה .5

לא הרכב רישיון של צילום לה צורף שלא "בקשה יבוא בסופה (ב), משנה בתקנת (1)
תטופל";

בעל סוג ובמקום "את ולחיטוי" "לניקוי יבוא "לחיטוי" במקום (ג), משנה  בתקנת (2)
החיים"; בעלי של המרבי המספר סוג בעלי החיים, ההובלה, תא גודל "את יבוא חיים"

הנדרשים התנאים ברכב מתקיימים "או אם לא יבוא בסופה (ד), משנה בתקנת (3)
בהמות), התשס"ו- (הובלת חיים) בעלי על (הגנה חיים בעלי לתקנות צער 11 בתקנה

;"62006

(ד) יבוא: משנה אחרי תקנת (4)

הרישוי מספר תוקפו, פקיעת מועד (ג), משנה תקנת לפי הרכב רישום מועד "(ה)
עליהם שיורה נוספים ופרטים להוביל בו החיים שמותר בעלי סוג סוגו, הרכב, של

הווטרינריים. בשירותים שינוהל במרשם יירשמו המנהל,

בתוקף. הרכב רישיון עוד וכל עשייתו, מיום לשנתיים הרכב רישום תוקף (ו)

התשס"ז בתשרי י"ד לפני שנעשה רכב רישום (ו) משנה בתקנת האמור אף על (ז)
התשס"ז (31 אוקטובר 2007)." בחשון י"ט ביום תוקפו (6 אוקטובר 2006) יפקע

יבוא: התוספת לתקנות העיקריות במקום .6

תוספת
4(א)) (תקנה

בעלי חיים להובלת רכב כלי בקשה לרישום

.................................. בקשה: מס'

טופס בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חיים

התשמ"ב-1982 בישראל), חיים בעלי תנועת (הסדרת חיים בעלי מחלות תקנות פי על

המבקש: פרטי א.

פרטי משפחהשם זהותשם מס'

בית/משקרחוביישוב מיקודמס'

דוא"לניידפקס'טלפון

4 תיקון תקנה

התוספת החלפת

קבלת תאריך חותמת
לטיפול הבקשה

__________
6 ק"ת התשס"ו, עמ' 688.
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הרשום: בעל הרכב פרטי ב.

פרטי משפחהשם זהותשם מס'

בית/משקרחוביישוב מיקודמס'

דוא"לניידפקס'טלפון

מהסוגים חיים בעלי כרכב להובלת להלן מופיעים הרכב שפרטיו את לרשום מבקש אני ג.
שלהלן:

הרכב המבקשפרטי ידי על למילוי

רישוי מספר
תוצרת

ייצור שנת

הרכב משאיתסוג •

טנדר •

טריילר •

גרור •

אחר •

ההובלה תא גודל

(במטרים) גובה

(במטרים) אורך

(במטרים) רוחב

חיים בעלי בקרסוג •

גמלים •

חזירים •

כבשים •

עזים •

סוסים •

עופות •

........................................                                                 ......................................
         חתימת המבקש                                                                   תאריך

לצרף לבקשה: מסמכים שיש

הרשום הרכב בעל הסכמה בכתב של לבקשה לצרף יש בעל הרכב הרשום, המבקש אין אם .1
בהתאם לבקשה; לרישום הרכב

לא הרכב לה צילום של רישיון צורף שלא בקשה הרכב. לבקשה את צילום רישיון לצרף יש .2
תטופל.
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 - התשמ"ג-71982  בישראל),  חיים בעלי תנועת (הסדרת חיים בעלי מחלות הודעת  .7
בטלה.

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .8

(3 ביוני 2007) התשס"ז בסיון י"ז
ן שמחו שלום (3-447 (חמ

ופיתוח הכפר שר החקלאות
__________

7 ק"ת התשמ"ג, עמ' 527.

(שמורת הנצחה לאומיים ואתרי אתרים טבע, לאומיים, שמורות גנים אכרזת
חפאג/1265/חכ/282/א), מס' תכנית הרחבה לפי מהר"ל נחל  טבע

התשס"ז-2007

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

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

אלכסוניים בקווים ומקווקו הצבוע בירוק בנחל מהר"ל, הנמצא בתוספת המתואר השטח .1
1:10,000 והחתום  מידה בקנה הערוך מס' ש/חפאג/1265/חכ/282/א בתשריט מצולבים ירוקים,

טבע. שמורת הוא הפנים, שר ביד (30 במאי 2007) י"ג בסיון התשס"ז ביום

במשרדי בירושלים, הפנים במשרד מופקדים ,1 בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
הכרמל חוף  ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי בחיפה חיפה מחוז על הממונה 
ובשעות בימים  בהם לעיין רשאי מעוניין וכל הכרמל, חוף האזורית המועצה שבמשרדי 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

תוספת
(1 (סעיף

תכנית חלה שבו הכרמל חוף של המועצה האזורית השיפוט שטח בתחום נמצא השטח  
,5490 מס' הפרסומים בילקוט שפורסמה בהודעה תוקף לה שניתן חפאג/1265/חכ/282/א מס'

.1591 עמ' התשס"ו,

(30 במאי 2007) התשס"ז בסיון י"ג
ן בר–או ני  ו ר (3-650 (חמ

הפנים שר
__________

1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

ואתרי הנצחה אתרים לאומיים טבע, לאומיים, שמורות  אכרזת גנים
התשס"ז-2007 ג/13403), תכנית לפי הרחבה ברעם לאומי (גן

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

לאמור: מכריז אני לחוק, ו–(4) (3) ,(2) 22(ב)(1), בסעיף כאמור התנאים כל שנתקיימו

ביטול הודעה

תחילה

שמורת על אכרזה
טבע

העתקי הפקדת
התשריט

__________
1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.



5.7.2007 התשס"ז, בתמוז י"ט ,6600 התקנות קובץ 1006

בקווים ומקווקו בקו כחול מתוחם חירם, לצומת מצפון בתוספת הנמצא המתואר השטח .1
מידה 1:2,500 החתום  בקנה ג/צפ/ג/13403 הערוך מס' בתשריט ירוקים, מצולבים אלכסוניים

לאומי. גן הוא הפנים, שר ביד (30 במאי 2007) י"ג בסיון התשס"ז ביום

במשרדי בירושלים, הפנים במשרד מופקדים ,1 בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
שביישוב העליון הגליל המקומית הוועדה ובמשרדי עילית בנצרת הצפון מחוז על הממונה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי מעוניין וכל פינה, ראש

לקהל.
תוספת
(1 (סעיף

חלה תכנית  שבו הגליל העליון האזורית המועצה של שטח השיפוט בתחום השטח נמצא  
התשס"ה, ,5347 מס'  הפרסומים בילקוט שפורסמה בהודעה תוקף לה שניתן ג/13403   מס'

.685 עמ'

(30 במאי 2007) התשס"ז בסיון י"ג
ן בר–או ני  ו ר (3-650 (חמ

הפנים שר

(שמורת הנצחה לאומיים ואתרי אתרים טבע, לאומיים, שמורות גנים אכרזת
התשס"ז-2007 ,(48/101/02/8 תכנית לפי זמורות ברכת טבע

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

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

אלכסוניים בקווים ומקווקו בירוק צבוע זמורות, בברכת הנמצא בתוספת המתואר השטח .1
ביום  מידה 1:2,500 והחתום בקנה ש/דר/48/101/02/8 הערוך מספר בתשריט ירוקים, מצולבים

טבע. שמורת הוא הפנים, שר ביד (30 במאי 2007) התשס"ז בסיון י"ג

במשרדי בירושלים, הפנים במשרד מופקדים ,1 בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
באר טוביה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי שבע בבאר הדרום מחוז הממונה על
ובשעות בימים  בהם לעיין רשאי מעוניין וכל טוביה, באר האזורית המועצה שבמשרדי 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

תוספת
(1 (סעיף

תכנית חלה שבו טוביה באר של המועצה האזורית השיפוט שטח בתחום נמצא השטח  
,5452 מס'  הפרסומים בילקוט שפורסמה בהודעה תוקף לה שניתן ש/דר/48/101/02/8  מס'

.239 עמ' התשס"ו,

(30 במאי 2007) התשס"ז בסיון י"ג
ן בר–או ני  ו ר (3-650 (חמ

הפנים שר
__________

1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

המערכת הודעת
העמודים. במספרי טעות בשל מתוקן כנוסח מחדש הודפס התקנות 6597 קובץ  

שמורת על אכרזה
טבע

העתקי הפקדת
התשריט

שמורת על אכרזה
טבע

העתקי הפקדת
התשריט
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