
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

1064   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו
1065   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (תיקון), התשס"ז-2007 הוז) התעופה דב בשדה (מתן שירותים התעופה רשות שדות צו
1065   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (תיקון), התשס"ז-2007 עובדה) התעופה בשדה שירותים (מתן התעופה רשות שדות צו
1066 התשס"ז-2007. . . . . .   ,(2 מס' (תיקון עליהם) שיט ומשכנתאות כלי של (בניה ורכישה שיט) (כלי הספנות תקנות
1066   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 והבניה (לודים) (ביטול), התכנון צו
1067 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   לוד), (עמק והבניה התכנון צו
1067   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 מודיעין), (חבל והבניה התכנון צו
1068 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (גזר), והבניה התכנון צו
1069 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   והבניה (הגליל המזרחי), התכנון צו
1069   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 שאן), בית (בקעת והבניה התכנון צו
1070 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   תקוה), (פתח והבניה התכנון צו
1070 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   אפק), (מצפה והבניה התכנון צו
1071 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 (מס' הגליל) (מעלה והבניה התכנון צו
1071   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 נפתלי), (מעלה והבניה התכנון צו
1072   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,(2 מס' (תיקון קיצוב) באזור במים (שימוש המים תקנות

דרום (בנימינה ודרך: ברזל מסילת ופיתוח) (הפרדה מפלסית למפגשי (הגנה הברזל ומסילות הדרכים  צו
1073 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18ג)), (מפגש

מרכז עתלית ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסית (הפרדה ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים  צו
1073   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,((11 (מפגש

עתלית החותרים, ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסיות (הפרדות ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים  צו
1074   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), בנימינה דרום) מיכאל, מעגן מעין צבי, מרכז, עתלית צפון,
1075   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,(5 מס' (תיקון התעבורה תקנות
1076   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,(6 מס' (תיקון התעבורה תקנות
1076   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,(7 מס' (תיקון התעבורה תקנות
1077 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   זוהר), באפוד ומשימוש מהחזקה (פטור התעבורה תקנות

האחריות לשטחי מסוימים המועברים דו–שימושיים וציוד (חומרים מצרכים ושירותים על הפיקוח  אכרזת
1077 (תיקון), התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   האזרחית הפלסטינית)

טעות תיקון

26 ביולי 2007 6605 התשס"ז באב י"א
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התשס"ז―2007 (תיקון), אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו

לאמור: מצווה אני המקומיות1, המועצות לפקודת 2 לפי סעיף בתוקף סמכותי

הצו  אזוריות), התשי"ח-21958 (להלן - (מועצות המקומיות לצו המועצות 91(א) בסעיף .1
"החקלאית". יבוא להתיישבות" השיתופית "האגודה אחרי העיקרי),

העיקרי - 91א לצו בסעיף .2
מאוגד)" שיתופי יישוב (להלן - קבוצה או קיבוץ המילים "שאינו (א), קטן בסעיף (1)

יימחקו; -

יבוא: (ד) קטן סעיף אחרי (2)

על הבקשה הוגשה אם כאמור קבוצה יורה השר או קיבוץ שהוא ביישוב "(ד1)
האגודה  חברי שאינם הבוחרים ומספר ביישוב הרשומים הבוחרים 10% מבין ידי

ביישוב." הבוחרים ממספר לפחות 30% הוא השיתופית

העיקרי - 91ב לצו בסעיף .3
תימחק; - "מאוגד" המילה (1)

יבוא: בסופו (2)

של  מהבוחרים  50% של בקשה פי  על - קבוצה או  קיבוץ ביישוב שהוא (3)"
".(2) בפסקה שהוגשה לשר כאמור היישוב

העיקרי - 91ג לצו בסעיף .4
(א) - קטן (1) בסעיף

תימחק; - המילה "מאוגד" ברישה, (א)

50% לפחות  בידי - או קבוצה יבוא "וביישוב שהוא קיבוץ בסופה ,(1) בפסקה (ב)
שביישוב." הבוחרים מבין

תימחק. - "מאוגדים" המילה העיקרי, לצו 91ד בסעיף .5
תימחק. - "מאוגד" המילה העיקרי, לצו 91ז בסעיף .6

- העיקרי לצו 143 בסעיף .7
"החקלאית"; יבוא להתיישבות" השיתופית "באגודה אחרי (ג), קטן בסעיף (1)

"החקלאית". יבוא שיתופית" "אגודה אחרי (ד), קטן בסעיף (2)

- העיקרי לצו 145(ג) בסעיף .8
"החקלאית"; יבוא שיתופית" "אגודה אחרי (1)

"החקלאית". יבוא השיתופית" "באגודה אחרי (2)

(4 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ח
ן בר–או ני ו ר  (3-136 (חמ

הפנים שר                                                                                   

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

.986 עמ' התשנ"ז, 2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1256;

91 תיקון סעיף

145 תיקון סעיף

143 תיקון סעיף

91ז תיקון סעיף

91ד תיקון סעיף

91ג תיקון סעיף

91ב תיקון סעיף

91א תיקון סעיף
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(תיקון), הוז) דב בשדה התעופה (מתן שירותים התעופה שדות רשות צו
התשס"ז―2007

בהתייעצות התשל"ז-11977, התעופה, שדות רשות לחוק 5(א)(4) לפי סעיף בתוקף סמכותי
מצווה אני הכנסת, של הכלכלה ועדת ובידיעת הביטחון שר באישור הרשות, מועצת עם

לאמור:

אביב),  תל הוז, דב התעופה בשדה שירותים (מתן התעופה שדות רשות 3 לצו בסעיף .1
בסיון כ"ז יום "עד יבוא התשס"ז (30 ביוני 2007)" בתמוז י"ד יום "עד התש"ן-21989, במקום

(30 ביוני 2008)". התשס"ח

ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007).  ביום צו זה 2. תחילתו של
(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו

(3-1797 (חמ

             
נתאשר.   

ז פ מו ל   שאו
בדרכים והבטיחות התחבורה שר

פרץ ר  עמי                       
                                 שר הביטחון

__________
.30 עמ' התשנ"א, 1 ס"ח התשל"ז, עמ' 182;

.921 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התש"ן, עמ' 88;

(תיקון), עובדה) התעופה בשדה שירותים (מתן התעופה שדות רשות  צו
התשס"ז―2007

בהתייעצות התשל"ז-11977, התעופה, שדות רשות לחוק 5(א)(4) לפי סעיף בתוקף סמכותי
מצווה אני הכנסת, של הכלכלה ועדת ובידיעת הביטחון שר באישור הרשות, מועצת עם

לאמור:

התש"ן- עובדה), התעופה  בשדה  שירותים  (מתן  התעופה  שדות  רשות לצו 3 בסעיף .1
בסיון התשס"ח כ"ז יום יבוא "עד התשס"ז (30 ביוני 2007)" בתמוז י"ד יום "עד 21989, במקום

(30 ביוני 2008)".

ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007).  ביום צו זה 2. תחילתו של
(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו

(3-1797 (חמ

             
נתאשר.   

ז פ מו ל   שאו
בדרכים והבטיחות התחבורה שר

פרץ ר  עמי                       
                                 שר הביטחון

__________
.88 עמ' התשנ"א, 1 ס"ח התשל"ז, עמ' 182;

.920 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התש"ן, עמ' 88;

3 תיקון סעיף

תחילה

3 תיקון סעיף

תחילה
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עליהם) שיט ומשכנתאות כלי (בניה ורכישה של (כלי שיט) הספנות תקנות
התשס"ז―2007 ,(2 מס' (תיקון

לפי הצעת התש"ך-11960, הספנות (כלי שיט), לחוק ו–111 14 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
התשס"ד-22004, והנמלים, הספנות רשות לחוק 32(א) סעיף פי הספנות והנמלים על רשות

אלה: תקנות מתקין אני

עליהם),  ומשכנתאות שיט כלי של ורכישה (בניה שיט) (כלי הספנות 1 לתקנות בתקנה .1
יבוא: שיט" ההגדרה "כלי אחרי התקנות העיקריות), - (להלן התשס"ב-32002

כלי שיט פרטי; שאיננו שיט אחר כלי או סירה, ספינה - ""כלי שיט מסחרי"

כגון פרטיות למטרות המשמשים אחר שיט  כלי  או  ספינה סירה, - פרטי" שיט "כלי
אחרות, מסחריות מטרות או רווח עבודה, למטרת משמשים ואינם ופנאי, ספורט

נוסעים";". "פרטי לייעוד השיט ברישיון והמוגבלים

- העיקריות לתקנות 2 בתקנה .2
יבוא: פסקאות (2) עד (4) במקום (ב), משנה (1) בתקנת

בסירה; שנים חמש (2)"

עולה  ואינו 7 מטרים על עולה המרבי שיט מסחרי שאורכו בכלי שנים שמונה (3)
מטרים; 36 על

ספינה."; שהוא פרטי שיט בכלי שנים עשר (4)

שיט לכלי פרטי שיט "מכלי יבוא למסחרי" "מפרטי במקום (ג), משנה בתקנת (2)
נוסעים". מ–12 יותר להסיע בשכר המיועד

(4 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ח
(3-815 (חמ

ז              פ מו ל   שאו
בדרכים והבטיחות התחבורה שר

__________
1 ס"ח התש"ן, עמ' 60.

2 ס"ח התשס"ד, עמ' 456.

3 ק"ת התשס"ב, עמ' 396.

התשס"ז-2007 (ביטול), (לודים) והבניה התכנון צו
התשכ"ה- החוק), - (להלן והבניה התכנון לחוק ו–16 לפי סעיפים 13(א) בתוקף סמכותי  
המועצה שליד  עקרוניים תכנוניים לנושאים  המשנה  ועדת עם התייעצות ולאחר  ,11965
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

בטל. - התשמ"ד-21984 (לודים), ובניה התכנון צו .1
פרסומו. מיום ימים 60 בתוך תחילתו של צו זה .2

1 תיקון תקנה

2 תיקון תקנה

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

 ;787 ועמ'   3 עמ' התשנ"ד, ;142 עמ' התשנ"א, ;1072 עמ' ;546 ועמ' התשמ"ח ;1404 עמ'  התשמ"ד,  2 ק"ת 

11 עמ' התשס"ה, ;87 עמ' התשס"ד, ;387 ועמ'   9 עמ' התש"ס, ;337 עמ' התשנ"ח; ;964 עמ'  התשנ"ו,
.714 עמ' התשס"ז, ;899 עמ' התשס"ו, ;737 ועמ'

ביטול

תחילה
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צו תחילתו של ערב רישוי רשות או מקומית ועדה בהם שהחלה אחרת פעולה דיון או .3
הרישוי רשות או המקומית הוועדה בהם תמשיך המקומי, התכנון מרחב לשטח בנוגע זה
ועדה לרבות - זה, "ועדה מקומית" בסעיף הגיעו; המקומי מהשלב שאליו התכנון מרחב של

מוועדותיה.

(4 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ח
ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ז-2007 לוד), (עמק והבניה התכנון צו
התשכ"ה-11965, החוק), - והבניה (להלן התכנון לחוק סעיף 13(א) 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  המרכז מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית הוועדה  עם לחוק, 6(א)(3)

לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות

מקומי  תכנון מרחב 2, יהיה מתוארים בסעיף ושגבולותיו המרכז מחוז השטח שבתחום .1
המקומי). - מרחב התכנון (להלן לוד עמק

מידה הערוך בקנה בתשריט כחול כמסומן בקו המקומי יהיו התכנון מרחב גבולותיו של .2
(4 ביולי 2007). התשס"ז בתמוז י"ח ביום בידי והחתום 1:20,000

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  2 בסעיף האמור התשריט של עותקים .3
עמק ולבניה לתכנון המקומית ובמשרדי הוועדה מחוז המרכז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

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

התשס"ז-22007. (ביטול), (לודים) והבניה התכנון צו של תחילתו ביום זה צו של תחילתו .4
צו תחילתו של ערב רישוי רשות או מקומית ועדה בהם שהחלה אחרת פעולה דיון או .5
הרישוי רשות או המקומית הוועדה בהם תמשיך המקומי, התכנון מרחב לשטח בנוגע זה
ועדה לרבות - זה, "ועדה מקומית" בסעיף הגיעו; המקומי מהשלב שאליו התכנון מרחב של

מוועדותיה.

(4 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ח
ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

, עמ' 1066. 2 ק"ת התשס"ז

התשס"ז-2007 והבניה (חבל מודיעין), התכנון צו
התשכ"ה-11965, החוק), - והבניה (להלן התכנון לחוק סעיף 13(א) 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  המרכז מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית הוועדה  עם לחוק, 6(א)(3)

לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות

מעבר הוראות

קביעת מרחב
תכנון מקומי

מרחב גבולות
התכנון המקומי

עותקים הפקדת

תחילה

מעבר הוראות

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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מקומי  תכנון מרחב 2, יהיה מתוארים בסעיף ושגבולותיו המרכז מחוז השטח שבתחום .1
המקומי). התכנון מרחב - (להלן מודיעין חבל

מידה הערוך בקנה בתשריט כחול כמסומן בקו המקומי יהיו התכנון מרחב גבולותיו של .2
(4 ביולי 2007). התשס"ז בתמוז י"ח ביום בידי והחתום 1:20,000

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  2 בסעיף האמור התשריט של עותקים .3
ולבניה המקומית לתכנון הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה
פתוחים האמורים ובשעות שהמשרדים בימים בהם לעיין מעוניין רשאי וכל מודיעין, חבל

לקהל.

התשס"ז- (ביטול), (לודים) והבניה התכנון צו של תחילתו ביום זה צו של תחילתו .4
.22007

זה תחילתו של צו רשות רישוי ערב או מקומית ועדה אחרת שהחלה בהם דיון או פעולה .5
של מרחב רשות הרישוי או המקומית הוועדה בהם תמשיך המקומי, מרחב התכנון בנוגע לשטח
מוועדותיה. ועדה לרבות - מקומית" "ועדה זה, בסעיף הגיעו; שאליו מהשלב המקומי התכנון

(4 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ח
ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

2 ק"ת התשס"ז, עמ' 1066.

התשס"ז-2007 (גזר), והבניה התכנון צו
התשכ"ה-11965, החוק), - והבניה (להלן התכנון לחוק סעיף 13(א) 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  המרכז מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית הוועדה  עם לחוק, 6(א)(3)

לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות

מקומי  תכנון מרחב 2, יהיה מתוארים בסעיף ושגבולותיו המרכז מחוז השטח שבתחום .1
המקומי). התכנון מרחב - (להלן גזר

מידה הערוך בקנה בתשריט כחול כמסומן בקו המקומי יהיו התכנון מרחב גבולותיו של .2
(4 ביולי 2007). התשס"ז בתמוז י"ח ביום בידי והחתום 1:20,000

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  2 בסעיף האמור התשריט של עותקים .3
ולבניה המקומית לתכנון הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה

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

התשס"ז-22007. (ביטול), (לודים) והבניה התכנון צו של תחילתו ביום זה צו של תחילתו .4
צו תחילתו של ערב רישוי רשות או מקומית ועדה בהם שהחלה אחרת פעולה דיון או .5
הרישוי רשות או המקומית הוועדה בהם תמשיך המקומי, התכנון מרחב לשטח בנוגע זה
ועדה לרבות - זה, "ועדה מקומית" בסעיף הגיעו; המקומי מהשלב שאליו התכנון מרחב של

מוועדותיה.

(4 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ח
ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   

2 ק"ת התשס"ז, עמ' 1066.

קביעת מרחב
תכנון מקומי

מרחב גבולות
התכנון המקומי

עותקים הפקדת

תחילה

מעבר הוראות

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

קביעת מרחב
תכנון מקומי

מרחב גבולות
התכנון המקומי

עותקים הפקדת

תחילה

מעבר הוראות
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התשס"ז-2007 המזרחי), (הגליל והבניה התכנון צו
התייעצות ולאחר התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק 16 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
בתוקף ולבניה, הארצית לתכנון המועצה שליד עקרוניים לנושאים תכנוניים המשנה ועדת עם
הוועדה עם  לחוק,  6(א)(3) סעיף לפי ולבניה לתכנון הארצית המועצה לה שאצלה הסמכות
לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות המקומיות הרשויות ועם הצפון מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

והבניה התכנון צו לפי המקומי), מרחב התכנון (להלן - המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב .1
בקו כחול בתשריט כמסומן יהיה ישונה וקטע מגבולותיו התשס"ה-22004, המזרחי), (הגליל

(29 באפריל 2007). התשס"ז באייר י"א ביום בידי והחתום 1:20,000 הערוך בקנה מידה

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

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                                                                                   
__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 8.

התשס"ז-2007 שאן), והבניה (בקעת בית התכנון צו
התייעצות ולאחר התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק 16 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
בתוקף ולבניה, הארצית לתכנון המועצה שליד עקרוניים לנושאים תכנוניים המשנה ועדת עם
הוועדה עם  לחוק,  6(א)(3) סעיף לפי ולבניה לתכנון הארצית המועצה לה שאצלה הסמכות
לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות המקומיות הרשויות ועם הצפון מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

והבניה התכנון צו לפי המקומי), מרחב התכנון (להלן - שאן בית בקעת מקומי תכנון מרחב .1
בתשריט כחול  בקו  כמסומן יהיה מגבולותיו וקטע  ישונה  התש"ס-22000, שאן), בית (בקעת

(29 באפריל 2007). התשס"ז באייר י"א ביום בידי והחתום 1:10,000 הערוך בקנה מידה

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

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

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                                                                                   

מרחב  תיקון
תכנון מקומי

עותקים הפקדת
התשריט של

תחילה

מעבר הוראות

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התש"ס, עמ' 390.

מרחב  תיקון
תכנון מקומי

עותקים הפקדת
התשריט של

תחילה

מעבר הוראות
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התשס"ז-2007 תקוה), (פתח 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  המרכז מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית הוועדה  עם לחוק, 6(א)(3)

לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות

והבניה התכנון צו לפי המקומי), התכנון מרחב - (להלן תקוה פתח מקומי תכנון מרחב .1
הערוך בתשריט כחול כמסומן בקו מגבולותיו יהיה וקטע ישונה התשס"ו-22006, תקוה), (פתח

(1 ביולי 2007). התשס"ז בתמוז ט"ו ביום בידי והחתום 1:10,000 מידה בקנה

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

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

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3
(1 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז ט"ו

ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 987.

התשס"ז-2007 אפק), (מצפה 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  המרכז מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית הוועדה  עם לחוק, 6(א)(3)

לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות

והבניה התכנון צו לפי המקומי), התכנון מרחב - (להלן אפק מצפה מקומי תכנון מרחב .1
הערוך בתשריט כחול כמסומן בקו מגבולותיו יהיה וקטע ישונה התשס"ו-22006, אפק), (מצפה

(1 ביולי 2007). התשס"ז בתמוז ט"ו ביום בידי והחתום 1:10,000 מידה בקנה

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

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 -

(1 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז ט"ו
ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   

תיקון מרחב
תכנון מקומי

עותקים הפקדת
התשריט של

תחילה

תיקון מרחב
תכנון מקומי

עותקים הפקדת

תחילה

מעבר הוראות

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 644.
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התשס"ז-2007 ,(2 (מס' הגליל) (מעלה והבניה התכנון צו
התייעצות ולאחר התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק סעיף 16 לפי סמכותי בתוקף  
ועם הצפון מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה עם ולבניה, לתכנון הארצית המועצה עם

לאמור: מצווה בדבר, אני המקומיות הנוגעות הרשויות

והבניה התכנון צו לפי המקומי), - מרחב התכנון (להלן הגליל מעלה מקומי תכנון מרחב .1
בתשריט כחול  בקו  כמסומן יהיו מגבולותיו וקטע  ישונה  התשס"ז-22007, הגליל), (מעלה

(20 ביוני 2007). התשס"ז בתמוז ביום ד' בידי והחתום 1:20,000 הערוך בקנה מידה

הוועדה  בירושלים, במשרדי במשרד הפנים 1 מופקדים בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
מעלה הגליל, ולבניה המקומית לתכנון הוועדה ובמשרדי מחוז הצפון 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 -

(20 ביוני 2007) בתמוז 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"ז, עמ' 713.

התשס"ז-2007 נפתלי), (מעלה והבניה התכנון צו
התייעצות ולאחר התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק סעיף 16 לפי סמכותי בתוקף  
ועם הצפון מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה עם ולבניה, לתכנון הארצית המועצה עם

לאמור: מצווה בדבר, אני המקומיות הנוגעות הרשויות

והבניה התכנון צו לפי המקומי), - מרחב התכנון (להלן נפתלי מעלה מקומי תכנון מרחב .1
בתשריט כחול  בקו  כמסומן יהיה מגבולותיו וקטע  ישונה  התשנ"ט-21999, נפתלי), (מעלה

(20 ביוני 2007). התשס"ז בתמוז ביום ד' בידי והחתום 1:20,000 הערוך בקנה מידה

הוועדה  בירושלים, במשרדי במשרד הפנים 1 מופקדים בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
מעלה נפתלי, ולבניה המקומית לתכנון הוועדה ובמשרדי מחוז הצפון 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 -

(20 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ד'
ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   

מרחב  תיקון
תכנון מקומי

עותקים הפקדת

תחילה

מעבר הוראות

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשנ"ט, עמ' 381.

מרחב  תיקון
תכנון מקומי

עותקים הפקדת
התשריט של

תחילה

מעבר הוראות
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התשס"ז-2007 ,(2 מס' (תיקון קיצוב) באזור במים (שימוש המים תקנות
שקוימו  ולאחר החוק), - התשי"ט-11959 (להלן המים, לחוק סעיף 37 לפי סמכותה בתוקף  

אלה: כללים ולביוב למים הממשלתית הרשות מועצת קובעת לחוק, 40 סעיף הוראות

הכללים), במקום  התשל"ו-21976 (להלן - קיצוב), באזור במים (שימוש המים תקנות בשם .1
"תקנות" יבוא "כללי".

התשי"ט-1959  המים, לחוק 37 סעיף לפי של הכללים יבוא "בתוקף סמכותה הפתיח במקום .2
למים  הממשלתית הרשות מועצת קובעת 40 לחוק, הוראות סעיף שקוימו ולאחר החוק), (להלן -

ולביוב כללים אלה:".

קטן", "סעיף יבוא משנה" "תקנת יבוא "סעיף" ובמקום "תקנה" במקום בכללים, מקום בכל .3
זה. ושינויי הצורה הדקדוקים המחויבים ייעשו לפי

יבוא: (ד) אחרי סעיף קטן לכללים, 8ג1 בסעיף .4
מים חברת מקורות הקישון של ממפעל תשלובת המוקצית לחקלאות המים כמות "(ד1)
 90% של בשיעור (1 באפריל 2007), התשס"ז בניסן י"ג ביום תהיה המפעל), - (להלן בע"מ
בתוספת ,1989 הרישוי בשנת שהוקצתה כפי מהמפעל לחקלאות שהוקצתה המים מכמות

".2006 הרישוי לשנת עד מאז שחלו השינויים כל

יבוא: לכללים 36 סעיף אחרי .5

מים "כמויות
לטבע המוקצות

עם בהתייעצות יקצה, ולביוב למים הממשלתית הרשות מנהל (א) .1
גנים בחוק כהגדרתה  הלאומיים, והגנים הטבע לשמירת הרשות  מנהל
התשנ"ח-21998, הנצחה, לאומיים ואתרי טבע, אתרים שמורות לאומיים,
השפירים המים כמות הסביבה, את המשרד להגנת של הכללי והמנהל
- (להלן בחוק) (כהגדרתה ונוף טבע ערכי למטרת המוקצית הבסיסית

הבסיס). כמות

בשנת  ונוף טבע ערכי  למטרת המוקצית השפירים המים  כמות  (ב)
הרישוי  "שנת זה, קטן בסעיף הבסיס; מכמות  70% תהיה   2007 הרישוי
(2007 בינואר   1) התשס"ז  בטבת  י"א ביום שתחילתה השנה  -  "2007

(31 בצדמבר 2007). התשס"ח בטבת כ"ב ביום וסיומה

ותחילתה התשס"ז (1 באפריל 2007), בניסן י"ג 5, ביום תקנה למעט אלה, תקנות של תחילתן .6
(1 בינואר 2007). התשס"ז בטבת י"א ביום 5 תקנה של

(15 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ה
שני רי או  (3-1179 (חמ

מועצת הרשות יושב ראש                                                                                    
ולביוב למים הממשלתית

__________
.331 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשי"ט, עמ' 169;

.(532) 433 עמ' התשס"ז, 2 ק"ת התשל"ו, עמ' 2415;

3 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

תחילה

36א הוספת סעיף

8ג1 תיקון סעיף

מונחים שינוי

החלפת הפתיח

השם תיקון
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מסילת למפגשי מפלסית (הפרדה ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים צו
התשס"ז-2007 18ג)), (מפגש דרום בנימינה ודרך: ברזל

11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף   
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
מידה בקנה אדום, הערוך בצבע התשריט בגיליון זיהוי לשם בתוספת, המסומנים המפורטים
(29 במאי 2007). התשס"ז בסיון י"ב ביום והבטיחות בדרכים התחבורה שר ביד וחתום 1:1,250

מעוניין וכל להלן, המפורטים מהמשרדים אחד בכל נמצא ,1 האמור בסעיף העתק התשריט .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי

חיפה; הממשלה, קרית 15א, פל–ים רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

חיפה; הפנים, משרד חיפה, מחוז על הממונה (2)

חיפה; חיפה, מחוז ישראל, מקרקעי מינהל (3)

בת גלים, חיפה. תחנת ישראל, רכבת אגף תכנון - (4)

ופיתוח) (הפרדות (הגנה הברזל צו הדרכים ומסילות של תחילתו ביום זה, צו תחילתו של .3
מעגן צבי, מעין מרכז, עתלית צפון, עתלית החותרים, ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסיות

התשס"ז-22007. (תיקון), דרום, בנימינה מיכאל,

תוספת
(1 (סעיף

מקומי תכנון חלקותמס' גושמרחב בשלמותןחלקי חלקות

18ג: מפגש מס'
דרום בנימינה

10162156 ,155 ,30 ,29 ,28 ,27158

101633 ,1

1016441 ,37 ,35 ,2 ,1

101662 ,1

10168,31 ,30 ,29 ,27 ,10 ,2 ,1
,38 ,37 ,36 ,34 ,33 ,32

44 ,39

1017269 ,68 ,53 ,48 ,47 ,2

(4 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ח
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים  והבטיחות התחבורה                                                                                           שר
__________

.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

2 ק"ת התשס"ז, עמ' 1074.

מסילת למפגשי מפלסית (הפרדה ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים צו
התשס"ז-2007 ,((11 (מפגש מרכז עתלית ודרך: ברזל

11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף   
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

הפקודה תחולת
ברזל מסילת על

לעיין רשות
בתשריט

תחילה

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,



26.7.2007 התשס"ז, באב י"א ,6605 התקנות קובץ 1074

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
מידה בקנה אדום, הערוך בצבע התשריט בגיליון זיהוי לשם בתוספת, המסומנים המפורטים
(29 במאי 2007). התשס"ז בסיון י"ב ביום והבטיחות בדרכים התחבורה שר ביד וחתום 1:1,250

מעוניין וכל להלן, המפורטים מהמשרדים אחד בכל נמצא ,1 האמור בסעיף העתק התשריט .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי

חיפה; הממשלה, קרית 15א, פל–ים רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

חיפה; הפנים, משרד חיפה, מחוז על הממונה (2)

חיפה; חיפה, מחוז ישראל, מקרקעי מינהל (3)

בת גלים, חיפה. תחנת ישראל, רכבת אגף תכנון - (4)

ופיתוח) (הפרדות (הגנה הברזל צו דרכים ומסילות של תחילתו ביום זה, צו תחילתו של .3
מעגן צבי, מעין מרכז, עתלית צפון, עתלית החותרים, ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסיות

התשס"ז-22007. (תיקון), דרום, בנימינה מיכאל,

תוספת
(1 (סעיף

מקומי תכנון בשלמותןמס' גושמרחב חלקותחלקות חלקי

:11 מפגש מס'
מרכז עתלית

1053529 ,23 ,19 ,5 ,2

105362

1053814 ,13 ,11 ,10 ,8 ,4

10541256261 ,255 ,27

(4 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ח
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                    
  

__________
2 ק"ת התשס"ז, עמ' 1074.

למפגשי מפלסיות ופיתוח) (הפרדות הברזל (הגנה ומסילות הדרכים צו
מעין צבי, מעגן מרכז, עתלית צפון, עתלית החותרים, מסילת ברזל ודרך:

(תיקון), התשס"ז-2007 דרום) מיכאל, בנימינה
11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף   

לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

ודרך: ברזל מסילת למפגשי (הגנה ופיתוח) (הפרדות מפלסיות הברזל ומסילות הדרכים בצו .1
התשס"ו- בנימינה דרום), מיכאל, מעגן צבי, דרום, מעין עתלית מרכז, עתלית עתלית צפון, החותרים,

יימחקו. - דרום" מרכז" ו"בנימינה "עתלית המילים בשם הצו, העיקרי), הצו - (להלן 22006

2. בתוספת לצו העיקרי -
ו"חלקי גוש"  "מס' בטורים לצדן והאמור מרכז" עתלית  :11 מס' "מפגש המילים (1)

יימחקו. - חלקות"

הפקודה תחולת
ברזל מסילת על

לעיין רשות
בתשריט

תחילה

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 1 ע"ר 1943, תוס' 

.861 עמ' התשס"ז, 2 ק"ת התשס"ו, עמ' 1167;

השם תיקון

התוספת תיקון
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יימחקו. - "14 מס' "מפגש ,"13 מס' "מפגש ,"12 מס' "מפגש המילים (2)

ו"חלקי גוש" "מס' בטורים לצדן והאמור דרום" בנימינה 18ג: מס' "מפגש המילים (3)
יימחקו. - חלקות"

יימחקו. - "19 מס' "מפגש המילים (4)

(4 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ח
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

התשס"ז-2007 ,(5 מס' (תיקון התעבורה תקנות
39ב סעיף לפי האוצר שר באישור התעבורה1, לפקודת  70 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
1(ב) סעיף הכנסת לפי של הכספים ובאישור ועדת התשמ"ה-21985, התקציב, יסודות לחוק

אלה: תקנות מתקין אני המדינה3, לחוק–יסוד: משק

העיקריות), במקום  התקנות התשכ"א-41961 (להלן - התעבורה, לתקנות 83ג(7) בתקנה .1
המעשית". "הבחינה יבוא נהיגה" בחינת של המעשי "השלב

- העיקריות לתקנות 203 בתקנה .2
ובבחינה "עיונית יבוא מעשי" ושלב עיוני  שלב  "ובה במקום (א), משנה בתקנת (1)

מעשית";

פטור יהיה המעשי ובשלב הבחינה של העיוני "מהשלב במקום (ב), משנה בתקנת (2)
ממבחן פטור יהיה המעשית ובבחינה עיונית, "מבחינה יבוא בדרך" התנהגות ממבחן

בדרך"; התנהגות

הבחינה "את  יבוא הבחינה" של המעשי  השלב "את  במקום (ג), משנה בתקנת  (3)
המעשית".

- העיקריות לתקנות 205 בתקנה .3
העיונית"; יבוא "הבחינה העיוני" "השלב השוליים, במקום בכותרת (1)

העיונית". "בבחינה יבוא של הבחינה" העיוני "בשלב במקום ברישה, (2)

- העיקריות לתקנות 206 בתקנה .4
יבוא "הבחינה המעשית"; "השלב המעשי" בכותרת השליים, במקום (1)

"בבחינה המעשית". יבוא של הבחינה" המעשי "בשלב ברישה, במקום (2)

- יימחקו. של הבחינה" בשלב "או לתקנות העיקריות, המילים 209 בתקנה .5
יימחקו. - הבחינה" בשלב של "או העיקריות, המילים לתקנות 210(ב) בתקנה .6

- העיקריות לתקנות 221 בתקנה .7
"בבחינה המעשית"; יבוא הבחינה" של המעשי במקום "בשלב (ג)(1), משנה בתקנת (1)

העיונית", "בבחינה יבוא הבחינה" של העיוני "בשלב במקום (ג1), בתקנת משנה (2)
"המבחן בשלב ובמקום "בבחינה המעשית", הבחינה" יבוא של המעשי במקום "בשלב

נערכת". העיונית "הבחינה יבוא נערך" העיוני
__________

.173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.124 עמ' התשנ"א, 2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60;

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

753 ועמ' 754. עמ' ,582 עמ' ,407 עמ' התשס"ז, 4 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425;

83ג תיקון תקנה

203 תיקון תקנה

205 תיקון תקנה

206 תיקון תקנה

209 תיקון תקנה

210 תיקון תקנה

221 תיקון תקנה
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יבוא הנהיגה" בחינת של העיוני "בשלב במקום העיקריות, לתקנות 549(ג) בתקנה .8
העיונית". "בבחינה

יבוא: ו–2 1 פרטים במקום א' בחלק העיקריות, לתקנות הראשונה בתוספת .9

א' ב'טור טור
חדשים בשקלים

בעת הגשת ,203 לפי תקנה עיונית בעד בחינה .1"
לפי נוספת עיונית בחינה בעד או לבחינה, הבקשה

בעת קביעת המועד הנוסף ,210 40תקנה

בעת הגשת ,203 לפי תקנה מעשית בעד בחינה .2
לפי נוספת בחינה מעשית או בעד לבחינה, הבקשה

בעת קביעת המועד הנוסף ,210 116"תקנה

באלול התשס"ז (1 בספטמבר 2007). י"ח ביום אלה תקנות 10. תחילתן של
(24 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ח'

פז מו ל  שאו  (3-83 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

התשס"ז-2007 ,(6 מס' (תיקון התעבורה תקנות
אלה: תקנות מתקין אני לפקודת התעבורה1, סעיף 70 לפי סמכותי בתוקף  

- לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 32 בתקנה .1
בטלה; - משנה (ג) תקנת (1)

או". הכללי הביטחון "שירות יבוא שבשימוש" "רכב אחרי (ד), משנה בתקנת (2)

(4 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ח
פז מו ל  שאו  (3-83 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   
__________

.728 עמ' התשס"ה, ס"ח ;173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

754 ועמ' 1075. עמ' ,753 עמ' ,582 עמ' ,407 עמ' התשס"ז, 2 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425;

התשס"ז-2007 ,(7 מס' (תיקון התעבורה תקנות
ועדת  ובאישור הפקודה), - (להלן התעבורה1  לפקודת  70 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי הכנסת  של  הכלכלה

אלה: תקנות מתקין אני התשל"ז-31977,

יבוא: בסופה (א), בפסקה "נכה", בהגדרה לתקנות התעבורה, התשכ"א-41961, 1 בתקנה .1
לכך שהסמיכה  רופא  - האמורים הרופאים  מאחד אישור  לקבל היה יכול  לא "ואם 

(1) או (2)". משנה בפסקאות האמור בו כי מתקיים בכתב לגביו אישר הרישוי רשות

549 תיקון תקנה

התוספת תיקון
הראשונה

תחילה

32 תיקון תקנה

__________
.173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

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

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

1075 ועמ' 1076. עמ' ,754 עמ' ,753 עמ' ,582 עמ' ,407 עמ' התשס"ז, 3 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425;

1 תיקון תקנה
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פרסומן. מיום ימים 60 אלה תקנות של תחילתן .2
(4 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ח

פז מו ל  שאו  (3-83 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

התשס"ז-2007 ומשימוש באפוד זוהר), התעבורה (פטור מהחזקה תקנות
ועדת  ובאישור הפקודה), - התעבורה1 (להלן לפקודת סעיף 65ב(ד) לפי סמכותי בתוקף  

אלה: תקנות הכנסת, אני מתקין של הכלכלה

האלה: מהסוגים רכב מנועי על תחול לא מנועי, ברכב אפוד זוהר להחזיק החובה .1
חירום; לצורכי באחסנה המצוי לישראל הגנה צבא של רכב (1)

אלא לנוע רשאי אינו הצבא פקודות  פי  על  אשר לישראל  הגנה צבא של רכב (2)
הצבא. מחנות בתחומי

בפועל רשמי תפקיד ממלא אשר לישראל,  הגנה צבא שבשימוש  מנועי ברכב הנוהג .2
אפוד ללבוש החובה עליו תחול לא כאמור, לפעילות אימונים או מבצעית פעילות במסגרת
מפקד לדעת אם עירונית, דרך שאינה בדרך האמור מהרכב ירידה או יציאה בעת זוהר

את מילוי התפקיד. למנוע להפריע או בלבישתו כדי הפעילות כאמור היה

(9 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ג
פז מו ל  שאו  (3-83 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

__________
.736 עמ' התשס"ה, ס"ח ;173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

מסוימים דו–שימושיים וציוד (חומרים ושירותים מצרכים על הפיקוח אכרזת
התשס"ז-2007 (תיקון), הפלסטינית) האזרחית האחריות לשטחי המועברים

התשי"ח-11957, ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק 4 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי הכנסת של הכלכלה ועדת ובאישור

לאמור: מכריז אני התשל"ז-31977, העונשין,

מסוימים1. דו–שימושיים וציוד (חומרים ושירותים מצרכים על הפיקוח באכרזת
האכרזה  - התשס"ד-42004 (להלן הפלסטינית), האזרחית האחריות לשטחי המועברים

- העיקרית), בתוספת הראשונה

- 23 בפרט (1)

" וכימיקלים"; יבוא "דשנים" בכותרת, אחרי (א)

יימחקו; - מוצק" "במצב המילים (א), משנה בפרט (ב)

יימחקו; - מוצקים" חומרים היא על ההגבלה - " המילים (ב), משנה בפרט (ג)

תחילה

מחובת פטור
זוהר אפוד החזקת

מחובת פטור
לבישת אפוד

זוהר

__________
1 ס"ח התשי"ח, עמ' 24.

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

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 266;

.1138 עמ' התשס"ו, 3 ק"ת התשס"ד, עמ' 270;

התוספת תיקון
הראשונה
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יימחקו; - דשן)" + מוצק (כימיקל המילים "במצב (ג), משנה בפרט (ד)

- יימחקו; דשן)" "(כימיקל + (ד), המילים בפרט משנה (ה)

יימחקו; - המוצק" "במצבו המילים (ה), משנה בפרט (ו)

יבוא: (ה) משנה פרט אחרי (ז)

;20-20-20 מסוג דשן "(ו)

ניטראטי מלח והמכיל (ו) עד (א) משנה בפרטי כאמור שאינו דשן כל (ז)
מוצק."; במצב אוריאה או

יבוא: ,23 פרט אחרי (2)

נפתלין; .24"

מגנזיום." אבקת .25

התוספת תיקון
השניה

יבוא:2. 3 פרט אחרי לאכרזה העיקרית, השניה בתוספת

מ"מ; עד 150 מ–50 מ"מ צינורות מתכת שקוטרם .4"

מתכות; ולהסרת לחריטה מרכז מכונות לרבות מחרטות .5

למחרטות; נלווה וציוד למחרטות ציוד פרטי למחרטות, חילוף חלקי .6

הברגה, כרסום, האלה: מהשימושים יותר או לאחד המשמשות כלים מכונות .7
הברזה, עיגול;

צלזיוס; מעלות 600 על העולה חימום יכולת בעלי יציקה תנורי .8

מתכת כדוריות המכילים ומסבים מ"מ שישה על העולה בקוטר מתכת כדוריות .9
שישה מ"מ." על בקוטר העולה

(26 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז י'
 (3-1159 (חמ

ברק                        אהוד

הביטחון          שר

טעות תיקון

התשס"ו-2006, לחוק), התוספת (שינוי שעה) (הוראת התעופה שדות רשות בצו
לחוק)" התוספת "(שינוי אחרי הצו, בשם ,765 עמ' התשס"ו, ,6480 התקנות בקובץ שפורסם

."(2 "(מס' להיות צריך

(3-1594 (חמ
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