
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

 תקנות החברות )גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון
912 שקלים חדשים(, התש"ע-2010 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

913   � � � � � תקנות העמותות )גמול ליושב ראש ועד בעמותה שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים(, התש"ע-2010

914 תקנות ההוצאה לפועל )תיקון מס' 3(, התש"ע-2010 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

915 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב( )תיקון(, התש"ע-2010 � � � � � � � � � � � � � � � �  

921 אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית נתניה(, התש"ע-2010 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

923   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � אכרזה על עיריית כפר סבא )תיקון(, התש"ע-2010

924 אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית לוד(, התש"ע-2010 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

925   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )נחל שורק, תיקון(, התש"ע-2010

928 צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )חוף השרון, תיקון(, התש"ע-2010 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

934 צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )יואב, תיקון(, התש"ע-2010 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

934 תקנות הנמלים )אגרות שירותי עגינה בנמל יפו( )ביטול(, התש"ע-2010 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

934 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעה מיוחדת באוטובוס( )ביטול(, התש"ע-2010 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
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תקנות החברות )גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור 
שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים(, התש"ע-2010

 - )להלן  התשנ"ט-11999  החברות,  לחוק  ו–366  345י)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1� בתקנות אלה -
"החזר הוצאות" - מראש או בדיעבד, לפי העניין;

"חברה" - חברה לתועלת הציבור שהמחזור שלה עולה על 500 מיליון שקלים חדשים;

"מחזור" - כהגדרתו בסעיף 345ח)ט( לחוק; 

מקביל  בתפקיד  כהונה  או  אחר  בתאגיד  כדירקטור  כהונה  למעט   - נוספת"  "עבודה 
לדירקטור בתאגיד כאמור ולמעט הוראה במוסד להשכלה גבוהה;

דירקטוריון  לחבר  דירקטוריון,  ראש  ליושב  )גמול  החברות  תקנות   - הגמול"  "תקנות 
ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור(, התשס"ט-22009�

חברה רשאית לקבוע, בכפוף לכל דין ובהתאם להוראות תקנות הגמול או תקנות  אלה,   �2
לפי העניין, כי ישולם ליושב ראש הדירקטוריון גמול והחזר הוצאות כאמור בתקנות 
ליושב ראש  והחזר ההוצאות שתשלם חברה  הגמול או בתקנות אלה; סך כל הגמול 
הדירקטוריון בחברה, לא יעלה על הקבוע בתקנות הגמול או בתקנות אלה, לפי העניין�

ראש  כיושב  כהונתו  בעד  הדירקטוריון  ראש  ליושב  לשלם  רשאית  )א( חברה   �3
הגמול  אם  בשנה,  חדשים  שקלים   300,000 על  עולה  שאינו  שנתי  גמול  הדירקטוריון, 
כאמור אינו עולה על שכרו השנתי של המנהל הכללי, ובלבד שהאסיפה הכללית אישרה 
מתן גמול כאמור לאחר שהשתכנעה כי יושב ראש הדירקטוריון מקדיש לתפקידו כאמור 
25 שעות שבועיות לפחות וכי אינו עוסק בעבודה נוספת; קבעה החברה כאמור, יבוא 

הגמול השנתי במקום כל גמול אחר לפי תקנות הגמול� 

)א( כולל כיסוי של כל ההוצאות שהיו ליושב ראש  )ב( גמול כאמור בתקנת משנה 
ראש  כיושב  ולכהונתו  הדירקטוריון  בישיבות  להשתתפותו  בקשר  הדירקטוריון 
הגמול  על  נוסף  הדירקטוריון,  ראש  ליושב  לשלם  חברה  רשאית  ואולם  הדירקטוריון; 
כאמור גם החזר הוצאות כאמור בתקנה 5)א( ו–)ב( ובתקנה 6 לתקנות הגמול, לפי העניין, 

ולא תידרש לעניין זה החלטה כאמור בסעיף 6)א()1( לתקנות הגמול�

)ג( יושב ראש הדירקטוריון לא זכאי לתמורה נוספת כלשהי מהחברה על הגמול או 
החזר ההוצאות לפי תקנה זו� 

ב–1  החל  שנה  כל  של  בינואר  ב–1  יעודכנו  אלה  בתקנות  המפורטים  4� )א( הסכומים 
בינואר 2011 )להלן - יום העדכון(, לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד 

היסודי� 

)ב( סכום מוגדל כאמור יעוגל לשקל השלם החדש הקרוב שהוא מכפלה של חמישה 
שקלים חדשים� 

)ג( בתקנה זו - 

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

הגדרות

גמול מרבי

גמול ליושב ראש 
הדירקטוריון

עדכון סכומים

__________
1 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשס"ז, עמ' 332�

2 ק"ת התשס"ט, עמ' 534�
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"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולגבי השינוי 
ב–1 בינואר 2011 - המדד שפורסם בחודש יולי 2010;

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה� 

תקנות אלה לא יחולו מקום שתשלום גמול או החזר הוצאות ליושב ראש דירקטוריון   �5
אושר מכוח סמכות על פי דין�

6� תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות הגמול�

ג' באדר התש"ע )17 בפברואר 2010(
נאמן יעקב  )חמ 3-3815(  

                                                                                   שר המשפטים

 תקנות העמותות )גמול ליושב ראש ועד בעמותה שמחזורה מעל
500 מיליון שקלים חדשים(, התש"ע-2010

  בתוקף סמכותי1 לפי סעיפים  34א ו–66 לחוק העמותות, התש"ם-21980  )להלן - החוק(, 
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1� בתקנות אלה -
"החזר הוצאות" - מראש או בדיעבד, לפי העניין;

"מחזור" - כהגדרתו בסעיף 34ב לחוק; 

אחר  בתאגיד  מקביל  בתפקיד  או  בחברה  כדירקטור  כהונה  למעט   - נוספת"  "עבודה 
ולמעט הוראה במוסד להשכלה גבוהה;

"עמותה" - עמותה שהמחזור שלה עולה על 500 מיליון שקלים חדשים;

ועדת  ולחבר  ועד  לחבר  ועד  ראש  ליושב  )גמול  העמותות  תקנות   - הגמול"  "תקנות 
ביקורת בעמותה(, התשס"ט-32009�  

עמותה רשאית לקבוע, בכפוף לכל דין ובהתאם להוראות תקנות הגמול או תקנות  אלה,   �2
לפי העניין, כי ישולם ליושב ראש הוועד גמול והחזר הוצאות כאמור בתקנות הגמול 
או בתקנות אלה; סך כל הגמול והחזר ההוצאות שתשלם עמותה ליושב ראש הוועד 

בעמותה, לא יעלה על הקבוע בתקנות הגמול או בתקנות אלה, לפי העניין�

)א(  עמותה רשאית לשלם ליושב ראש הוועד בעד כהונתו כיושב ראש הוועד, גמול   �3
שנתי שאינו עולה על 300,000 שקלים חדשים בשנה, אם הגמול כאמור אינו עולה על 
שכרו השנתי של המנהל הכללי, ובלבד שהאסיפה הכללית אישרה מתן גמול כאמור 
לאחר שהשתכנעה כי יושב ראש הוועד מקדיש לתפקידו כאמור 25 שעות שבועיות 
יבוא הגמול השנתי  נוספת; קבעה העמותה כאמור,  וכי אינו מועסק בעבודה  לפחות 

במקום כל גמול אחר לפי תקנות הגמול�

)א( כולל כיסוי של כל ההוצאות שהיו ליושב ראש  )ב( גמול כאמור בתקנת משנה 
הוועד בקשר להשתתפותו בישיבות הוועד ולכהונתו כיושב ראש הוועד; ואולם רשאית 
כאמור  הוצאות  החזר  גם  כאמור  הגמול  על  נוסף  הוועד,  ראש  ליושב  לשלם  עמותה 
בתקנה 5)א( ו–)ב( ובתקנה 6 לתקנות הגמול, לפי העניין, ולא תידרש לעניין זה החלטה 

כאמור בסעיף 6)א()1( לתקנות הגמול�

סייג לתחולה

תחילה

__________
1 י"פ התשס"ד, עמ' 1870�

2 ס"ח התש"ם, עמ' 210; התשס"ז, עמ' 349�

3 ק"ת התשס"ט, עמ' 538�

הגדרות

גמול מרבי

 גמול ליושב
ראש הוועד
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נוספת כלשהי מהעמותה על הגמול או החזר  )ג( יושב ראש ועד לא זכאי לתמורה 
ההוצאות לפי תקנה זו� 

)א( הסכומים המפורטים בתקנות אלה יעודכנו ב–1 בינואר של כל שנה החל ב–1 בינואר   �4
2011 )להלן - יום העדכון(, לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי� 

)ב( סכום כאמור יעוגל לשקל השלם החדש הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים 
חדשים� 

)ג( בתקנה זו - 

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולגבי השינוי 
ב–1 בינואר 2011 - המדד שפורסם בחודש יולי 2010;

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה� 

5� תקנות אלה לא יחולו - 
)1( על עמותה שחל עליה חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-41975, לפי הוראות 
סעיף 60 לחוק האמור, ויחולו על עמותה כאמור תקנות החברות הממשלתיות )כללים 
בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות(, התשנ"ד-51994, 

בשינויים המחויבים;

)2( מקום שתשלום גמול או החזר הוצאות ליושב ראש ועד אושר מכוח סמכות על 
פי דין�

6� תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות הגמול�

ג' באדר התש"ע )17 בפברואר 2010(
נאמן יעקב  )חמ 3-3814(  

                                                                                   שר המשפטים
__________

4 ס"ח התשל"ה, עמ' 132�

5 ק"ת התשנ"ד, עמ' 1258�

תקנות ההוצאה לפועל )תיקון מס' 3(, התש"ע-2010
108 סעיף  ולפי  התשכ"ז-11967,  לפועל,  ההוצאה  לחוק   88 סעיף  לפי  סמכותי     בתוקף 

לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, אני מתקין תקנות אלה:

1� בתקנה 15 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-31979, אחרי תקנת משנה )א1( יבוא:
")א1א( על אף האמור בתקנות משנה )א( ו–)א1( יהיה ניתן להגיש בבית משפט שלום, 
הוצאה  בלשכת  להגישם  שניתן  ומסמכים  בקשות  לפועל,  הוצאה  לשכת  לידו  שאין 

לפועל ולקבל מידע בעניין תיקים והליכים בהוצאה לפועל�"

ה' באדר התש"ע )19 בפברואר 2010(
נאמן יעקב  )חמ 3-63(  

                                                                                   שר המשפטים
__________

1 ס"ח התשכ"ז, עמ' 116�

2 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198�

3 ק"ת התש"ם, עמ' 386; התש"ע, עמ' 316 ועמ' 602�

עדכון סכומים

סייג לתחולה

תחילה

תיקון תקנה 15
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צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב( )תיקון(, 
התש"ע-2010

  בתוקף סמכות שר התחבורה והבטיחות בדרכים לפי סעיפים 5 ו–15 לחוק הפיקוח על 
מצרכים ושירותים, התשי"ח-11957, ובתוקף סמכות שר התעשייה המסחר והתעסוקה לפי 
ועדת הכלכלה של  ]נוסח חדש[, התשל"ט-21979, ובאישור  והיצוא  2 לפקודת היבוא  סעיף 
הכנסת לפי סעיף 21א)א( לחוק–יסוד: הכנסת3, וסעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-41977, אנו 

מצווים לאמור:

בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב(, התשל"ט-  �1
51978  )להלן - הצו העיקרי( -

)1( לפי ההגדרה "הרשות" יבוא:

""בעל עניין" - כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-61999;

"גילוי דעת 58" - גילוי דעת שפרסמה לשכת רואי חשבון בישראל בנושא עקרון 
העסק החי;";

)2( במקום ההגדרה "יבואן" יבוא:

""יבואן" - עוסק ביבוא רכב חדש מתוצר מסוים ושיווקו בישראל, על פי הסכם 
תקף בכתב עם -

)1( יצרן רכב מיובא )להלן - יבואן ישיר(;

)2( סוכן מורשה של יצרן רכב מיובא מסוג M1 כמשמעותו בתקנה 271א)ד()1( 
ישיר  יבואן  ידי  על  המיובא  התקינה  ובאותה  תוצר  מאותו  התעבורה,  לתקנות 

)להלן - יבואן מקביל(";

)3( במקום ההגדרה "יצרן רכב מיובא" יבוא:

""יצרן רכב מיובא" - יצרן רכב מיובא או אדם שיצרן רכב מיובא הסמיכו בכתב 
מתוצרתו  מיובא  רכב  ולמכור  מטעמו  לפעול  לפחות  שנים  שלוש  למשך 

בישראל ועל שמו  מסמכי התקינה;";

)4( אחרי ההגדרה "יצרן רכב מקומי" יבוא:

""מדינות NAFTA" - ארצות הברית, מכסיקו וקנדה;";

)5( אחרי ההגדרה "מוסך שירות" יבוא: 

הרכב  אגף  מנהל  שקבע  נוהל,  המקיים  שירות  מוסך   - מרכזי"  שירות  ""מוסך 
המבוסס על הנחיות יצרן הרכב אשר מופקד לעיון הציבור בשעות העבודה 
הרגילות באגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים וכן פרסם באתר 

האינטרנט של המשרד כאמור;";

)6( אחרי ההגדרה "מערכת שיווק" יבוא: 

""סוכן מורשה" - אדם הקשור עם יצרן רכב מיובא בהסכם תקף, בכתב, למשך 
שנתיים לפחות מיום הגשת הבקשה לרישיון יבוא, שלפיו הוא מורשה למכור 
את הרכב המיובא מתוצרת יצרן הרכב, באחת ממדינות הקהילה האירופית 

או בארצות הברית ונתקיימו בו כל אלה:

תיקון סעיף 1

__________
1 ס"ח התשי"ח, עמ' 24�

2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625�

3 ס"ח התשכ"ט, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166�

4 ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348�

5 ק"ת התשל"ט, עמ' 124; התשס"ג, עמ' 73�

6 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189�
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)1( הוא שיווק רכב חדש של יצרן רכב מיובא על פי הסכם תקף ב–3 
השנים שקדמו לשנת הבקשה  לרישיון היבוא;

לרישיון היבוא  )2( הוא מכר במהלך השנה שקדמה לשנת הבקשה 
יותר מ–2,000 כלי רכב חדשים";

)7( במקום ההגדרה "רכב" יבוא:

""רכב" - כהגדרתו בפקודת התעבורה7, למעט רכב מן הסוגים T3 ,T1 ו–O בתקנה 
נגררת כהגדרתם  ומכונה  וכן למעט רכב שטח  271א)ד( לתקנות התעבורה, 
בתקנה 1 לתקנות התעבורה, עגורן נייד כהגדרתו בתקנה 282)א()3( לתקנות 
ורכב שאינו  תקנות התעבורה  לפי  ורישוי  מרישום  רכב הפטור  התעבורה, 

רשאי לנוע בכביש;

"רכב חדש" - רכב שנרשם בארץ לראשונה ושלא נרשם לתנועה בדרכים במדינת 
חוץ;";

)8( אחרי ההגדרה "תיאור כוזב" יבוא:

""תקינה" - כמשמעותה בתקנה 282)ג( לתקנות התעבורה;

"תקלת בטיחות סדרתית" - תקלה ברכב בעלת אופי טכני או אחר הקשורה לתפעול 
הרכב ואשר לדעת יצרן הרכב עלולה לגרום סיכון בטיחותי למשתמשים בו 
ולכלל הציבור, ושלפיכך הודיע עליה ליבואן, ופרסם אותה באתר האינטרנט 

;))RECALL( שלו )להלן - קריאה חוזרת

"תקנות התעבורה" - תקנות התעבורה, התשכ"א-81961�"

2� בסעיף 2א לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
רכב  יצרן  של  מורשה  מסוכן  מיובא  הרכב שקנה  כי  לקונה  יודיע  מקביל  ")א1( יבואן 

מיובא;"�

3�  האמור בסעיף 3 לצו העיקרי יסומן ")א(" ובו -
)1( בפסקה )1(, בסופה יבוא "בעל עניין בו ומנהלו הכללי הם תושבי ישראל�";

)2(  במקום פסקה )2( יבוא:

")2( יש לו הסכם תקף בכתב עם יצרן הרכב המיובא או עם סוכן מורשה של יצרן 
הרכב המיובא, למשך שלוש שנים לפחות";

)3( בפסקה )3(, בראשה יבוא "אם הוא יבואן ישיר -";

)4( בפסקה )4(, אחרי "לרכב המיובא" יבוא "על ידו";

)5( במקום פסקה )5( יבוא:

")5( הוא המציא התחייבות ליתן שירותי תחזוקה לרכב באמצעות מוסך שירות 
מרכזי אחד לפחות המצוי באחד ממחוזות אלה: תל–אביב-יפו, המרכז, ירושלים, 

חיפה, הצפון  והדרום;

)5א( הוא המציא רשימת מוסכי שירות שהוא קשור עמם בהסכם תקף בכתב 
שלפיו מתחייב מוסך לספק שירות לרכב המיובא על ידו�";

)6( אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א()5( ו–)5א(, המבקש לייבא טרקטורון - המציא 
רישיון  בעל  שהוא  או  אופנועים  או  טרקטורים  לתיקון  מורשה  מוסך  עם  הסכם 

למוסך כאמור�";

תיקון סעיף 2א

תיקון סעיף 3

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

8 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425�
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)7( בפסקה )7(,  בסופה יבוא "והוכיח לרשות לגבי הרכב, כי הוא מקיים את תקנות 
התעבורה ובפרט את דרישות החובה כמשמעותן בהן ומתאים לשימוש בתנאי הסביבה 

בארץ�";

)8( במקום פסקה )8( יבוא: 

")8( המציא לרשות, להבטחת קיום הוראות צו זה, ערבות בנקאית אוטונומית 
ושניים  ארבעים  למשך  שתוקפה  לצרכן  המחירים  למדד  צמודה  מותנית  בלתי 

חודשים והמתחדשת לאחר 36 חודשים בסכום בשקלים חדשים כמפורט להלן:

)א( ליבוא אופנוע וטרקטורון - 1,000,000;

 )ב( ליבוא רכב למעט אופנוע וטרקטורון - 8,000,000";

)9( בפסקה )10( -

)א( ברישה, במקום "ייתן" יבוא "התחייב ליתן";

ובמקום  ולטרקטורון"  "לאופנוע  יבוא  "לאופנוע"  )א(, במקום  )ב( בפסקת משנה 
"מכירת האופנוע" יבוא "מכירתם"; 

)ג( במקום פסקת משנה )ב( יבוא:

תפחת   שלא  לתקופה   - )ד(  משנה  בפסקת  שפורט  מזה  אחר  ")ב( לרכב 
עם  או  המיובא  הרכב  יצרן  עם  בהסכם  ליבואן  שניתנה  האחריות  מתקופת 

סוכן מורשה שלו ובלבד - 

מכירת  מיום  משנתיים  תפחת  לא  האמורה  האחריות  )1( שתקופת 
הרכב;

השנתיים  במהלך  יפחתו  לא  האחריות  של  ותנאיה  )2( שהיקפה 
הראשונות מיום מכירת הרכב ולא מהאחריות שניתנה ליבואן בהסכם 

עם יצרן הרכב המיובא או עם סוכן מורשה שלו�

מסחרי,  רכב  או  סיור  רכב  זוטובוס,  עבודה,  רכב  מונית,  )ג( לאוטובוס, 
שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג - לתקופה של שנתיים מיום 
ובכל  השניים,  מבין  המוקדם  ק"מ,  ל–100,000  הגיעו  עד  או  הרכב  מכירת 

מקרה לא פחות משנה�";

)10( אחרי פסקה )10( יבוא:

שלו  מורשה  מסוכן  או  המיובא  הרכב  מיצרן  בכתב  התחייבות  ")11( המציא 
להמציא ליבואן באופן מיידי מידע על תקלת בטיחות סדרתית שנתגלתה בייצור 
של דגם רכב שישווק בישראל באמצעות היבואן, הכולל הוראות טכניות ואספקת 

מוצרי תעבורה הדרושים לתיקונה;

 10,000,000 לו הון עצמי בסך  יש  )12( המציא אישור מרואה חשבון המעיד כי 
שקלים חדשים לפחות ואם הוא מייבא אופנועים או טרקטורונים בלבד 1,500,000 

שקלים חדשים לפחות�

)13( המציא התחייבות לרשות לדווח בכתב בתוך שבעה ימים על ירידה בהון 
העצמי, אם פחת מן ההון העצמי הקבוע בפסקה )12(�"
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4� אחרי סעיף 3 לצו העיקרי יבוא: 

 "יבוא בידי
יבואן מקביל

3א� )א( לא ייבא יבואן מקביל יותר משלושה תוצרים של רכב�

לשנות  הרשות  רשאית  )א(  קטן  בסעיף  האמור  אף  )ב( על 
כי  בין השאר, אם הוכח להנחת דעתה  את מספר התוצרים, 

נתקיימו לגבי היבואן תנאים אלה:

את ההסכם  לפחות  שנים  במשך שלוש  קיים  )1( הוא 
עם הסוכנים המורשים עמם התקשר;

אי–קיום  בשל  נגדו  מוצדקות  תלונות  נמצאו  )2( לא 
הוראות צו זה;  

)3( הוא עמד בהתחייבויותיו על פי צו זה ובעניינים נוספים 
שתורה הרשות בהתייעצות עם המועצה המייעצת�"

5� בסעיף 11 לצו העיקרי -
)1( במקום סעיף קטן )א( יבוא:

לצורך  שוטף  באופן  ידו  על  המיובא  לרכב  תעבורה  מוצרי  ישווק  ")א( יבואן 
תחזוקה שוטפת, באמצעות נקודת מכירת מוצרי תעבורה אחת לפחות";

)2( בסעיף קטן )ב(, אחרי "יסופק" יבוא "ללקוח"�

בסעיף 13 לצו העיקרי, בסופו יבוא "ורשימה מעודכנת של מוסכי השירות כאמור בסעיף   �6
3)5א("�

7� בסעיף 14 לצו העיקרי -
)1( אחרי "פרטים על" יבוא "ארץ ייצור הרכב,";

)2( בסופו יבוא:

")ג( יבואן מקביל יציין בחוזה לרכישת רכב עם הקונה, כי הרכב שקנה מיובא 
מסוכן מורשה של יצרן רכב מיובא ואת המדינה שבה פועל הסוכן המורשה�" 

בסעיף 15)א( לצו העיקרי, במקום "האחריות אשר ניתנה ליבואן מאת היצרן במלואה"   �8
יבוא "האחריות כאמור בסעיף 3)10("� 

9� בסעיף 16 לצו העיקרי -
)1( האמור בו יסומן ")א(" ובו, במקום "מן הדגם שבו נתגלו" יבוא "מן הדגם שייבא 

ושנתגלו בו";

)2( אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")ב( יבואן יגיש לרשות מדי שנה בשנה דוח שיפורטו בו כל הודעות היצרן או 
הסוכן המורשה של היצרן לגבי תקלות בטיחות סדרתיות שהתגלו ברכב שייבא, 
מהות התקלות שגילה היצרן, הוראות היצרן בדבר תיקון התקלות, אופן ביצוע 
ומידע בנוגע ליחס של כמות כלי הרכב  תיקון כלי הרכב על פי הוראות היצרן 

שתוקנו לכמות כלי הרכב שהיו טעוני תיקון לפי הנחיות היצרן�

)ג( גילה יצרן רכב תקלת בטיחות סדרתית, יודיע עליה היבואן לרשות ולבעל  
הרכב וכן יפרסם הודעה על כך, במתכונת שתקבע הרשות, בשני עיתונים יומיים, 
בתוך שבעה ימים מיום שנודע לו על קיומה של התקלה, מהיצרן או מסוכן מורשה 

של היצרן לפי העניין�

לרשות  שנמסרה  ההודעה  את  יפרסם  בדרכים  והבטיחות  משרד התחבורה  )ד(  
כאמור בסעיף קטן  )ג( באתר האינטרנט של המשרד כאמור�"

הוספת סעיף 3א

תיקון סעיף 11

תיקון סעיף 13

תיקון סעיף 14

תיקון סעיף 15

תיקון סעיף 16
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10� אחרי סעיף 16 לצו העיקרי יבוא:

16א� )א( יבואן יודיע לרשות בכתב על סיום התקשרותו עם יצרן "חובות  יבואן
בכל אחד ממועדים  רכב  יצרן  מורשה של  סוכן  עם  או  רכב  

אלה: 

)1( שישה חודשים לפני תום מועד ההתקשרות הקבוע 
בהסכם עמו;

יותר  או  כוונה של אחד  קיומה של  גילוי  עם  )2( מיד 
המועד  תום  לפני  ההתקשרות  את  לסיים  מהצדדים 

הקבוע בהסכם;

)3( מיד עם היוודע על אירוע הגורם לפקיעת ההסכם 
או סיכולו, לפני תום המועד הקבוע בהסכם�

ידו  על  המיובא  לרכב  תחזוקה  שירותי  ייתן  )ב( יבואן 
המופיעים  שירות  ומוסכי  מרכזי  שירות  מוסך  באמצעות 
בסעיף  כאמור  בהסכם  עמם  קשור  שהוא  המוסכים  ברשימת 
3)א()5א( ואם הרכב המיובא הוא טרקטורון - באמצעות מוסך 

מורשה לתיקון טרקטורים או אופנועים� 

במאי,   31 ליום  עד  בשנה  שנה  מדי  לרשות  יגיש  )ג( יבואן 
אישור רואה חשבון המבוסס על דוחות כספיים מבוקרים,  בעד 
השנה הקודמת, כי יש לו הון עצמי כאמור בסעיף 3)א()12( ועל 

עמידה בעקרון העסק החי כמשמעותו בגילוי דעת 58�

לגרום   עלול  אירוע אשר  על  בכתב  לרשות  יודיע  )ד( יבואן 
לפגיעה בעקרון העסק החי כמשמעותו בגילוי דעת מספר 58  
תכנית  לה  ויגיש  כאמור  האירוע  מקרות  ימים  שבעה  בתוך 

פעולה לשמירה על עקרון העסק החי, להנחת דעתה�

)ה( יבואן ייתן אחריות לרכב המיובא  כאמור בסעיף 3)א()10(;

בדרישות   עומד  שאינו  רכב  ימכור  ולא  אדם  ייבא  )ו( לא 
החובה כמשמעותן בתקנה 282)ד( לתקנות התעבורה, מתאים 
לשימוש בתנאי הסביבה בארץ ועומד בהוראות כל דין שהוא 

בתוקף באותה עת�

)ז( לא ייבא אדם רכב ולא ימכור רכב אשר ניזוק באופן שמנע 
את האפשרות לרשום אותו במדינת חוץ�

יצרן  קבע  שלגביו  רכב  ימכור  ולא  רכב  אדם  ייבא  )ח( לא 
הרכב תקלת בטיחות סדרתית שלא תוקנה�

)ט( לא ייבא אדם רכב ולא ימכור רכב המחייב שימוש בדלק 
שלא אושר לשימוש בארץ�

חילוט הערבות 
הבנקאית

הבנקאית שהמציא  לחלט את הערבות  רשאית  16ב� )א( הרשות 
3)א()8(,  סעיף  לפי  זה  צו  בהוראות  עמידתו  להבטחת  היבואן 
בשיעור מסכום הערבות כמפורט להלן כולה או מקצתה אם 

היבואן -

הוספת סעיפים 
16א ו–16ב
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ובכמות  שוטף  באופן  תעבורה  מוצרי  מספק  )1( אינו 
בניגוד  המיובא,  לרכב  תחזוקה  שירותי  למתן  הנדרשת 

לסעיף 11)א( - 10%;

)2( לא הודיע לבעל הרכב ולא פרסם הודעה בעיתונים 
כי יצרן הרכב גילה תקלת בטיחות סדרתית, בניגוד לסעיף 

16)ג( - 25%;

)3( לא הודיע במועד לרשות על סיום ההתקשרות עם 
במועד  הרכב  יצרן  של  מורשה  סוכן  עם  או  הרכב  יצרן 

בניגוד לסעיף 16א)א(  - 30%;

ידו  על  המיובא  לרכב  תחזוקה  שירותי  נותן  )4( אינו 
באמצעות מוסך שירות מרכזי ומוסכי שירות שהוא קשור 

עמם בהסכם בניגוד לסעיף 16א)ב( - 30%;

)5( לא הגיש לרשות אישור רואה חשבון בניגוד לסעיף 
16א)ג( - 10%;

)6( לא הודיע לרשות בכתב על אירוע אשר עלול לגרום 
פעולה  תכנית  הגיש  ולא  החי  העסק  בעקרון  לפגיעה 

בניגוד לסעיף 16א)ד( - 30%;

)7( לא נתן אחריות לרכב מיובא בניגוד לסעיפים 15)א(, 
)ב(, )ד( ו–16א)ה( - 30%;

)8( ייבא רכב שאינו עומד בדרישות החובה כמשמעותם 
בתקנה 282)ד( לתקנות התעבורה ושאינו מתאים לשימוש 

בתנאי הסביבה בארץ בניגוד לסעיף 16א)ו( - 20%;

)9( ייבא רכב שניזוק באופן שמנע את אפשרות רישומו 
במדינת חוץ בניגוד לסעיף 16א)ז( - 30%;

)10( לא מסר הוראות שימוש בעברית, לרבות רשימת 
מוסכי השירות בניגוד לסעיף 13 - 10%;

חוזה  על  הקונה  עם  חתם  ולא  שייבא  רכב  )11( מכר 
לרכישת רכב בניגוד לסעיף 14)א( - 20%�

שנתנה  לאחר  אלא  בנקאית  ערבות  הרשות  תחלט  )ב(  לא 
לבעל הרישיון הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו�

היבואן,  שהפקיד  הערבות  את  לחלט  הרשות  )ג( החליטה 
יותלו רישיונות היבוא שניתנו לו עד למסירת ערבות בנקאית 

חדשה כאמור בסעיף  3)א()8(;

)ד( רישיון יבוא שניתן ערב יום התחילה יהיה בתוקף  משך 6 
חודשים זולת אם הוכיח יבואן כי עמד בדרישות סעיף 3�

התליית 
רישיון, ביטולו 
ואי–חידושו 

תנאים  לקיום  עד  רישיון  להתלות  רשאית  16ג� )א( הרשות 
בבעל  נתקיימו  לחדשו אם  לסרב  או  רישיון  לבטל  עליהם,  שתורה 

הרישיון אחד מאלה:
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)1( הוא אינו מקיים את התנאים לקבלת הרישיון, כולם 
או מקצתם;

)2( הרישיון ניתן לו על יסוד מידע כוזב או מטעה;

)3( הוא הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון;

)4( הוא הפר חובה או איסור שהוטלו עליו כיבואן לפי 
צו זה;

או  עליו  נכסים  כונס  למינוי  או  לפירוקו  צו  )5( ניתן 
שהוא החליט על פירוק מרצון�

)ב( לא תבטל הרשות רישיון, לא תסרב לחדשו ולא תתלהו 
אלא לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות נאותה להשמיע 

את טענותיו�" 

11� )א( תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה(�
 )ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( יבוא על ידי יבואן מקביל -

)1( לגבי רכב שיוצר במדינות NAFTA מדגם שיובא על ידי היבואן הישיר, ואינו 
 90  -  )EC( האירופאית  הקהילה  מדינות  הנחיות  על  המבוססים  בתקנים  עומד 

ימים מיום התחילה;

)2( לגבי רכב שיוצר במדינות  NAFTA מדגם שלא יובא על ידי היבואן הישיר, 
 )EC( האירופאית  הקהילה  מדינות  הנחיות  על  המבוססים  בתקנים  עומד  ואינו 

- שנה מיום התחילה�

יום  ערב  יבוא  רישיון  שקיבל  מי  על  זה  צו  יחול  )א(  קטן  בסעיף  האמור  אף  )ג( על 
התחילה�

ח' באדר התש"ע )22 בפברואר 2010(
)חמ 3-713(

ץ כ" ישראל 
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ר עז –אלי בן ן  מי בני
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

  

אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית נתניה(, התש"ע-2010
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, ולאחר עיון בתסקיר 

של ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

הפירוט  ובמקום  ישונה  לפקודה2,  הראשונה  בתוספת  כמפורט  נתניה,  עיריית  תחום   �1
בתוספת האמורה יבוא פירוט זה:

"הגושים 7180, 7926, 7928, 7929, 7932, 7933, 7940, 7941, 7944, 7945, 7958 עד 7962, 7992 
עד 7994, 8006, 8007, 8228, 8230 עד 8234, 8236 עד8276, 8285, 8321, 8413, 8448, 8449, 
8567 עד 8570, 8628, 8629, 8730, 8731, 9039 עד 9046, 9053, 9086, 9087, 9902 עד 9905 

- בשלמותם;

תחילה והוראות 
מעבר

שינוי תחום 
עיריית נתניה

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

2 ק"ת התשכ"ו, עמ' 2044; התשכ"ז, עמ' 27; התשנ"ד, עמ 1092�
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גוש 7705 - חלקות 21, 27, 29, 31, 37, 42;

גוש 7707 - פרט לחלקות 5, 7, 95 עד 99, 124, 129, 132, 133, 140, 141, 147, 148, 155, 156, 
;224 ,221 ,184 ,177 ,176 ,169 ,168 ,163 ,162

גוש 7708 - חלקות 28, 29, 43;

והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  במפה  כמסומן   4 מחלקה  חלק   -  7713 גוש 
ביד שר הפנים ביום ט"ז בטבת התשס"ט )12 בינואר 2009( ושהעתקים ממנה מופקדים 
עיריית  ובמשרד  רמלה,  המרכז,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד 

נתניה )להלן - המפה(;

גוש 7934 - חלקות 15, 16, 19, 20, 22, 25, 80 עד 82, 88, 90;

גוש 7946 - חלקות 9, 11 עד 14, וחלק מחלקות 2, 4, 7 כמסומן במפה;

גוש 7947 - חלקות 8, 15, וחלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 7948 - חלקות 12, 20, 22, 27, 40, 45, וחלק מחלקה 42 כמסומן במפה;

גוש 7950 - חלקות 17, 19, 21;

גוש 7951 - חלק מחלקות 9, 10 כמסומן במפה;

גוש 8008 - חלקות 3, 4, 9;

גוש 8215 - פרט לחלקה 11;

גוש 8216 - חלקה 12, וחלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 8217 - פרט לחלקה 382;

גוש 8218 - פרט לחלקה 10;

גוש 8229 - חלקות 1 עד 5, 7, 9, 16, 23, 48, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 
71, 73, 75, 77 עד 79;

גוש 8235 - פרט לחלקות 7, 8;

גוש 8283 - חלקות 6 עד 30, 32, 62 עד 64, וחלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 8284 - פרט לחלקות 34, 35, 40;

גוש 8290 - חלק מחלקות 1, 27, 35 כמסומן במפה;

גוש 8315 - פרט לחלקות 3, 4, 29, 33, 36, 301, 303, וחלק מחלקות 5, 74 כמסומן במפה;

גוש 8322 - חלקות 14, 16, 35, 36, 43, 51 עד 78, 80 עד 89, 93 עד 122, 124 עד 134, 136, 
140 עד 142, 144, 238 עד 248, 250 עד 252, 254 עד 256, 260, 265 עד 281, 287, 292, 296, 

300 עד 313, 315, 317 עד 339, וחלק מחלקות 45, 258, 264, 283, 288 כמסומן במפה;

גוש 8323 - חלק מחלקה 41 כמסומן במפה�"

ב' באב התשס"ט )23 ביולי 2009(
)חמ 3-1926(

ישי הו  אלי          

            שר הפנים 
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אכרזה על עיריית כפר סבא )תיקון(, התש"ע-2010
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות1, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה 

בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

1� במקום התוספת באכרזה על עיריית כפר סבא, התשכ"ב-21962, יבוא:

"תוספת
 )סעיף 1(

האזור שתושביו יהיו עיריית כפר סבא כולל גושים וחלקות רישום קרקע כלהלן:

גושים 6426, 6428, 6430 עד 6441, 7322, 7534, 7535, 7590, 7593, 7594, 7600 עד 7604, 7606, 
7607, 7613 עד 7615, 7618, 7930, 8191, 8697, 8737, 9077, 9080, 9088 - בשלמותם;

גוש 6427 - פרט לחלקות 11, 12, 36, 448, 450;

גוש 6429 - פרט לחלקה 196;

גוש 6447 - חלקות 3 עד 6, 61, 63, 64, 92, 93, 100 עד 102, 104 עד 111 וחלק מחלקות 90, 
91 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ב' באב 
התשס"ט )23 ביולי 2009(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד 

הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרדי עיריית כפר סבא )להלן - המפה(;

גוש 6451 - חלקות 24 עד 26, 28, וחלק מחלקה 50 כמסומן במפה;

גוש 6578 - חלקות 381, 383;

גוש 6581 - חלק מחלקה 116 כמסומן במפה;

גוש 6654 - חלקות 49 עד 54;

גוש 7502 - חלקות 88, 90, 92, 99, וחלק מחלקה 95 כמסומן במפה;

גוש 7531 - חלק מחלקות 4, 33 כמסומן במפה;

גוש 7532 - חלק מחלקות 82, 83 כמסומן במפה;

גוש 7533 - חלקות 3, 5, 45, 48, וחלק מחלקות 1, 6, 41 כמסומן במפה;

גוש 7536 - פרט לחלקות 115 עד 118, וחלק מחלקות 100, 101 כמסומן במפה;

גוש 7554 - חלקות 1 עד 51;

גוש 7557 - חלקות 1 עד 14, 94, וחלק מחלקה 15 כמסומן במפה;

גוש 7595 - פרט לחלקות 143 עד 145, 150, וחלק מחלקה 38 כמסומן במפה;

גוש 7598 - חלקות 44, 49, 50, 52, 57 עד 66, 68, 70 עד 79, 83 עד 87, 89, 91, 93, 96, 98, 
;103 ,102 ,100

גוש 7599 - חלקות 28 עד 48, וחלק מחלקות 11 עד 14, 17, 18, 26, 27, 55, 56 כמסומן 
במפה;

גוש 7605 - פרט לחלקות 108, 111, 112;

גוש 7619 - פרט לחלקה 120, וחלק מחלקה 122 כמסומן במפה;

גוש 7620 - חלקות 125, 128, 129, 131 עד 172, 174 עד 182, 188 עד 207, 212 עד 351, 353 
עד 357, וחלק מחלקה 124 כמסומן במפה;

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

2 ק"ת התשכ"ב, עמ' 1539; התשס"ז, עמ' 1137�

החלפת התוספת
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גוש 7621 - פרט לחלקות 137, 154, 321, וחלק מחלקה 339 כמסומן במפה;

גוש 7622 - חלקה 31, וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 7657 - חלקות 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110;

גוש 7658 - חלקות 108, 110;

גוש 8550 - חלק מחלקה 152 כמסומן במפה;

גוש 9078 - פרט לחלק מחלקות 2, 12 כמסומן במפה�"

ב' באב התשס"ט )23 ביולי 2009(
)חמ 3-1926(

ישי הו  אלי          

                    שר הפנים

אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית לוד(, התש"ע-2010
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, ולאחר עיון בתסקיר 

של ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

תחום עיריית לוד, כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה2, ישונה ובמקום הפירוט בתוספת   �1
האמורה יבוא:                                                                     

"הגושים: 3960 עד 3962, 3967, 3970 עד 3973, 3977 עד 3985, 3991, 4011, 4012, 4015 עד 
4017, 4019, 4024, 4025, 4027, 4029, 4541 עד 4543, 4548, 5155 עד 5158, 5163, 5290, 5291, 

5382, 5553, 5554, 5930 - בשלמותם;

גוש 3968 - חלקות 19, 24, 25, 48, 55 עד 57;

גוש 3969 - חלקות 79, 95, 97, 99, 104, 111 עד 114;

גוש 3986 - פרט לחלקות 56, 57;

גוש 3990 - פרט לחלקות 34, 35;

גוש 3992 - חלקות 24 עד 31, 37, 53, 58, 61, 62, 65, 70, 71, 74, 83 עד 89, 91, וחלק מחלקות 
11, 39, 56 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ט"ז 
בטבת התשס"ט )12 בינואר 2009(, ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, 

במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרדי עיריית לוד )להלן - המפה(;

גוש 3999 - חלקות 51, 54, וחלק מחלקה 42 כמסומן במפה;

גוש 4020 - חלקות 21, 22, 25 עד 28, 43, 44, 53, 54, 59, 75, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 
;107 ,105 ,102

גוש 4026 - פרט לחלקות 331 עד 333;

גוש 4028 - חלקות 2 עד 5, 8, 10, 12, 31, 32, וחלק מחלקות 1, 9 כמסומן במפה;

גוש 4108 - חלק מחלקה 66 כמסומן במפה;

כמסומן   47  ,45  ,31 מחלקות  וחלק   ,62  ,61  ,58  ,54  ,52  ,51  ,5  ,4  ,2 חלקות   -  4338 גוש 
במפה;

שינוי תחום 
עיריית לוד

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

2 ק"ת התשכ"ז, עמ' 171; התשנ"ח, עמ' 745�
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גוש 4342 - חלקות 45, 47 עד 50, 52, 54, 57 עד 86;

גוש 4761 - חלקות 1 - 4, 6, 8, 9, 21, וחלק מחלקות 7, 10 עד 14 כמסומן במפה;

גוש 4762 - חלקה 2, וחלק מחלקות 3 עד 5 כמסומן במפה;

גוש 4764 - חלק מחלקה 30 כמסומן במפה;

גוש 4983 - חלקה 3;

גוש 5710 - חלקות 27 עד 29, 34, וחלק מחלקות 24 עד 26, 33 כמסומן במפה;

גוש 5711 - חלקות 4 עד 9, וחלק מחלקות 2, 3 כמסומן במפה;

גוש 5712 - חלקות 54 עד 58, וחלק מחלקות 40, 41, 53, 59 עד 61 כמסומן במפה;

גוש 5931 - פרט לחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 6835 - פרט לחלק מחלקות 9, 13 כמסומן במפה;

גוש 6841 - חלק מחלקות 11, 12, 40 כמסומן במפה;

גושים בהסדר כמסומן במפה�"

ב' באב התשס"ט )23 ביולי 2009(
)חמ 3-1926(

ישי הו  אלי          

                    שר הפנים

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )נחל שורק, תיקון(, התש"ע-2010
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-21958, במקום   �1
פרט )לח( יבוא:

")לח(

נחל שורק

בפרט זה, "מפה" - מפת המועצה האזורית נחל שורק הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה 
ביד שר הפנים ביום כ"ח בתמוז התשס"ט )20 ביולי 2009(, ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד 

הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, ובמשרד המועצה האזורית נחל שורק�

טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 4725 - חלקות 5, 7 עד 16, וחלק מחלקות 2 עד 4, 6 כמסומן במפה;בית חלקיה

גוש 4726 - פרט לחלק מחלקות 2 עד 4, 59 כמסומן במפה;

גוש 4728 - פרט לחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 4729 - חלקות 4, 5, וחלק מחלקות 2, 3, 6 כמסומן במפה;

גוש 5446 - חלק מחלקות 9, 10, 13, 15, 19 כמסומן במפה;

החלפת פרט 
)לח( בתוספת 

הראשונה

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

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשכ"ז, עמ' 172; התשס"ז, עמ' 466; התשס"ח, עמ' 862�
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גושים 2212, 5462 - בשלמותם;בני ראם

גוש 5449 - חלק מחלקות 6 עד 8, 10 כמסומן במפה;

גוש 5460 - חלקות 27, 29, 35 עד 39, וחלק מחלקות 7 עד 12, 14 עד 22, 26, 
28, 33, 34 כמסומן במפה;

גוש 5461 - פרט לחלק מחלקות 10 עד 12, 36 כמסומן במפה;

גוש 5463 - פרט לחלק מחלקה 45 כמסומן במפה;

גוש 5448 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;גני טל

גוש 5449 - חלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 5450 - חלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 4303 - חלק מחלקות 47, 57, 59, 63 כמסומן במפה;חפץ חיים

גוש 4550 - חלק מחלקות 20, 21 כמסומן במפה;

גוש 4725 - חלק מחלקות 2, 3, 6 כמסומן במפה;

גוש 4726 - חלק מחלקות 2 עד 4 כמסומן במפה;

גוש 5446 - חלקות 7, 8, 12, וחלק מחלקות 9, 10, 13 עד 18 כמסומן במפה;

גוש 5447 - חלק מחלקות 2, 3 כמסומן במפה;

גוש 5448 - חלקות 4, 5, 7 עד 10, 12, 13, 15 עד 18, וחלק מחלקות 2, 3, 11, 14 
כמסומן במפה;

גוש 5449 - חלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 4303 - חלקות 1, 17, 18, 34, 41, 43, 50, 58, 60, וחלק מחלקות 59, 62, 63 יד בנימין
כמסומן במפה;

גוש 4726 - חלק מחלקות 2, 59 כמסומן במפה;

גוש 5446 - חלק מחלקות 13, 15, 17 עד 19 כמסומן במפה;

גוש 3914 - פרט לחלק מחלקה 33 כמסומן במפה;יסודות

גוש 3602 - חלק מחלקה 35 כמסומן במפה;

גוש 3893 - חלק מחלקות 3, 107, 108 כמסומן במפה;

גוש 3894 - חלק מחלקות 21, 24, 35 כמסומן במפה;

גוש 3895 - חלק מחלקות 5, 16 כמסומן במפה;

גוש 3908 - חלק מחלקות 1, 48, 59, 62, 63, 69 כמסומן במפה;

גוש 3909 - חלק מחלקות 1, 36, 38, 50, 67, 68 כמסומן במפה;

גוש 3910 - פרט לחלק מחלקה 35 כמסומן במפה;

גוש 3911 - חלקה 13 וחלק מחלקה 24 כמסומן במפה;

גוש 3912 - חלקה 72 וחלק מחלקות 49, 63, 68 כמסומן במפה;

גוש 3913 - חלק מחלקות 38 עד 40 כמסומן במפה;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 3914 - פרט לחלק מחלקה 33 כמסומן במפה;

גוש 3915 - חלקות 169 עד  170, 172, 180, 182, 184, 186, 189, 191 עד 193, 195 
עד 368, וחלק מחלקות 168, 171, 178 כמסומן במפה;

גוש 5140 - חלקה 15, וחלק מחלקה 69 כמסומן במפה;

גוש 3913 - חלק מחלקה 39 כמסומן במפה;נצר חזני

גוש 3914 - חלק מחלקה 33 כמסומן במפה;

גוש 3915 - חלק מחלקה 168 כמסומן במפה;

גושים 3595, 3596, 3600, 4512, 4514, 4593 - בשלמותם;

גוש 2203 - חלקות 6, 7, 61, 62, וחלק מחלקות 44, 53, 54, 57, 64 עד 66 כמסומן 
במפה;

גוש 2217 - חלק מחלקה 86 כמסומן במפה;

גוש 2222 - חלקות 18, 19, 23, 60, וחלק מחלקות 10, 11,  24 עד 27, 30 עד 33, 
38, 39, 44 עד 46, 49, 51, 59, 64 כמסומן במפה;

גוש 2235 - חלקות 34 עד 36;

כמסומן   41  ,39  ,34  ,6 מחלקות  וחלק   ,47  ,44  ,5 עד   1 חלקות   -  3599 גוש 
במפה;

גוש 3602 - פרט לחלק מחלקה 35 כמסומן במפה;

גוש 3893 - פרט לחלק מחלקות 3, 107, 108 כמסומן במפה;

גוש 3894 - חלקות 18, 22, 23, 25 עד 28, 30 עד 33, וחלק מחלקות 21, 24, 35 
כמסומן במפה;

גוש 3895 - חלקות 9, 13, 14, וחלק מחלקות 5, 16 כמסומן במפה;

גוש 3907 - חלקות 1, 2, 11, 13, 38 עד 44, 47, 48, וחלק מחלקות 5, 33 כמסומן 
במפה;

גוש 3908 - חלקות 29, 46, 61, 64 עד 68, 70 עד 72, וחלק מחלקות 1, 48, 59, 
62, 63, 69 כמסומן במפה;

גוש 3909 - חלקות 23, 24, 45, 47, 48, 51, 54, 56, 63, 69 עד 71, וחלק מחלקות 
1, 36, 38, 50, 67, 68 כמסומן במפה;

גוש 3910 - חלק מחלקה 35 כמסומן במפה;

גוש 3911 - חלק מחלקה 24 כמסומן במפה;

כמסומן   ,68  ,64  ,63  ,49 מחלקות  וחלק   ,73  ,71  ,70  ,69 חלקות   -  3912 גוש 
במפה;

גוש 3913 - חלקות 42, 43, וחלק מחלקות 38 עד 40 כמסומן במפה;

גוש 3915 - חלקות 40 עד 67, 73 עד 79, 114 עד 121, 133 עד 135, 138 עד 152, 
159, וחלק מחלקות 168, 171, 178 כמסומן במפה;

גוש 4303 - חלקות 48, 55, וחלק מחלקות 47, 57, 62 כמסומן במפה;

גוש 4515 - חלקות 11, 13, 16 עד 21, 23, 24;

גוש 4516 - חלקה 6;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 4520 - חלקות 18, 19, 37, 42, 44, 46, 50 עד 52;

גוש 4521 - חלקות 1, 2;

גוש 4523 - חלקות 3, 19, 35, 39 עד 41 וחלק מחלקות 17, 38 כמסומן במפה;

גוש 4550 - פרט לחלק מחלקות 20, 21 כמסומן במפה;

גוש 4581 - חלקות 37, 38;

גוש 4592 - חלקה 44 וחלק מחלקה 45 כמסומן במפה;

גוש 4706 - חלקה 19 וחלק מחלקה 18 כמסומן במפה;

גוש 4710 - חלק מחלקה 15 כמסומן במפה;

גוש 4725 - חלק מחלקות 2, 4 כמסומן במפה;

גוש 4728 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 4729 - חלק מחלקות 2, 3, 6 כמסומן במפה;

גוש 5140 - חלק מחלקות 13, 16, 19, 58, 63, 69, 70 כמסומן במפה;

גוש 5141 - חלק מחלקות 32, 52 כמסומן במפה;

גוש 5446 - חלק מחלקות 14 עד 16 כמסומן במפה;

גוש 5447 - חלק מחלקות 2, 3 כמסומן במפה;

גוש 5448 - חלק מחלקות 2, 3, 14 כמסומן במפה;

גוש 5449 - חלקה 9, וחלק מחלקות 6 עד 8, 10 כמסומן במפה;

גוש 5450 - פרט לחלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 5460 - חלק מחלקות 7 עד 12, 14 עד 22, 26, 28, 33, 34 כמסומן במפה;

גוש 5461 - חלק מחלקות 10 עד 12 כמסומן במפה;

גוש 5463 - חלק מחלקה 45 כמסומן במפה�"

כ"ח בתמוז התשס"ט )20 ביולי 2009(
)חמ 3-136(

ישי הו  אלי          

                    שר הפנים

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )חוף השרון, תיקון(, התש"ע-2010
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-21958, במקום   �1
פרט )כו( יבוא:

")כו(
חוף השרון

בפרט זה, "מפה" - מפת המועצה האזורית חוף השרון הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה 
ביד שר הפנים ביום כ"ח בתמוז התשס"ט )20 ביולי 2009(, ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד 

הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, ובמשרד המועצה האזורית חוף השרון�

החלפת פרט )כו( 
בתוספת הראשונה

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

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשל"ז, עמ' 1786; התשנ"ט, עמ' 1087�
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טור א'

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 7684 - חלקות 4, 5, 11, 20, וחלק מחלקות 18, 19, 21 כמסומן במפה;אודים

גוש 7685 - חלק מחלקות 7, 8 כמסומן במפה;

גוש 7705 - חלקות 4 עד 9, 14, 17, 18;

גוש 7707 - חלקות 5, 7, 95 עד 99, 129, 132, 133, 140, 141, 147, 148, 155, 156, 
;224 ,221 ,184 ,177 ,176 ,169 ,168 ,163 ,162

גוש 7708 - פרט לחלקות 28, 29, 43;

גוש 7713 - פרט לחלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 7948 - חלקות 6, 19, וחלק מחלקה 42 כמסומן במפה;

גוש 7950 - חלקות 3 עד 10, 13, 14;

גוש 7951 - פרט לחלק מחלקות 9, 10 כמסומן במפה;

גוש 8951 - חלקות 5, 6, וחלק מחלקות 2, 3, 7 עד 10 כמסומן במפה;

גוש 8952 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 8968 - חלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 6680 - חלקות 243 עד 343, 345 עד 354, וחלק מחלקות 17, 344 כמסומן ארסוף
במפה;

גוש 7957 - בשלמותו;בית יהושע

גוש 7684 - חלקה 15, וחלק מחלקות 16, 21 כמסומן במפה;

גוש 7685 - חלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 7687 - חלק מחלקה 12 כמסומן במפה;

גוש 8022 - חלקות 6, 24, 25;

גוש 8951 - חלק מחלקות 9, 14 כמסומן במפה;

גוש 8957 - פרט לחלקות 3, 4, וחלק מחלקות 2, 28, 29, 31, 58 עד 61 כמסומן 
במפה;

גוש 8968 - חלקות 8, 10 עד 13, 15, 18, וחלק מחלקות 9, 14, 16, 17 כמסומן 
במפה;

גוש 8969 - חלקות 2, 4 עד 12, 14 עד 23, 27, 28, 31, 35, 41 עד 43, 45, 48, 53 
עד 57, 63 עד 80, 84, 94, 107 עד 133, 135 עד 137, 139 עד 141, 144 עד 146, 148, 
וחלק מחלקות 3, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 40, 44, 46, 47, 49, 81, 85, 89 עד 93, 

106, 134, 138, 149 כמסומן במפה;

גוש 8971 - חלקה 21 וחלק מחלקות 19, 20, 22 כמסומן במפה;

גוש 7659 - חלק מחלקה 76 כמסומן במפה;בני ציון

גוש 7667 - חלקות 2, 83, וחלק מחלקה 5 כמסומן במפה;

גוש 7668 - חלקות 13, 16, וחלק מחלקה 11 כמסומן במפה;
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טור א'

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 7696 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 7735 - פרט לחלקה 12;

גוש 7738 - פרט לחלקה 83;

גוש 8012 - פרט לחלק מחלקה 15 כמסומן במפה;

גוש 8042 - פרט לחלק מחלקות 42 עד 45 כמסומן במפה;

גוש 8043 - פרט לחלק מחלקות 99, 103 כמסומן במפה;

גוש 8976 - חלק מחלקות 103 עד 105 כמסומן במפה;

גוש 12542 - חלק מחלקה 77 כמסומן במפה;

גושים 7743, 8975 - בשלמותם;בצרה

גוש 7659 - פרט לחלק מחלקה 76 כמסומן במפה;

גוש 8042 - חלק מחלקות 42 עד 45 כמסומן במפה;

גוש 8043 - חלק מחלקות 99, 103 כמסומן במפה;

גוש 8976 - פרט לחלק מחלקות 103 עד 105 כמסומן במפה;

גוש 6601 - בשלמותו;גליל ים

גוש 6422 - חלק מחלקות 17, 44 כמסומן במפה;

גוש 6423 - חלקות 5 עד 9, וחלק מחלקות 4, 12 כמסומן במפה;

גוש 6424 - חלקות 20, 22 עד 25, 28 עד 32, 63, 66, 133, 135, 140, וחלק מחלקות 
36, 60, 61 כמסומן במפה;

גוש 6596 - חלקות 5, 12, 14 עד 17, וחלק מחלקות 1 עד 3, 6 כמסומן במפה;

גוש 6597 - חלקות 1 עד 3, 100, וחלק מחלקות 4, 99 כמסומן במפה;

גוש 6602 - חלקות 1 עד 4, וחלק מחלקות 6, 7 כמסומן במפה;

גוש 6603 - חלקות 15, 22;

גוש 6604 - חלקות 51, 55, וחלק מחלקה 44 כמסומן במפה;

גושים 7699, 7711, 7995 - בשלמותם;געש

גוש 7692 - חלקות 4 עד 6, 27 עד 33, 43, 44, 47, 49, 55, וחלק מחלקות 34, 56, 
57 כמסומן במפה;

גוש 7693 - חלקות 22, 24, 25, 27, וחלק מחלקה 26 כמסומן במפה;

גוש 7697 - חלקה 5;

46 כמסומן   ,41  ,38  ,35 וחלק מחלקות   ,44 42 עד   ,21  ,19 7700 - חלקות  גוש 
במפה;

גוש 7701 - חלק מחלקה 48 כמסומן במפה;

גוש 7703 - חלקות 31, 32;

גוש 7710 - פרט לחלק מחלקות 53, 54 כמסומן במפה;
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טור א'

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 7696 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;חרוצים

גוש 7734 - חלקה 19, וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 7735 - חלקה 12;

גוש 12542 - פרט לחלק מחלקה 77 כמסומן במפה;

גושים 7709, 8953 - בשלמותם;יקום

גוש 7685 - חלק מחלקה 7 כמסומן במפה;

גוש 7687 - חלקות 3, 4, 13, וחלק מחלקה 12 כמסומן במפה;

גוש 7692 - חלק מחלקה 57 כמסומן במפה;

גוש 7693 - חלק מחלקה 26 כמסומן במפה;

גוש 7700 - חלקות 37, 39, וחלק מחלקות 35, 38, 41, 46 כמסומן במפה;

גוש 7701 - פרט לחלק מחלקה 48 כמסומן במפה;

גוש 7703 - פרט לחלקות 31, 32;

גוש 7710 - חלק מחלקות 53, 54 כמסומן במפה;

גוש 8032 - חלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

כמסומן   14  ,10 עד   7  ,4 עד   2 מחלקות  וחלק   ,13 עד   11 חלקות   -  8951 גוש 
במפה;

גוש 8952 - פרט לחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 8962 - חלקה 8, וחלק מחלקות 4 עד 7 כמסומן במפה;

גוש 8968 - חלק מחלקות 14, 16, 17 כמסומן במפה;

גוש 8971 - חלק מחלקות 19, 22 כמסומן במפה;

גוש 8967 - בשלמותו;כפר נטר

גוש 7684 - חלקות 7 עד 9, 14, וחלק מחלקות 16, 18, 19, 21 כמסומן במפה;

כמסומן   95  ,94  ,92  ,75  ,74  ,59  ,55  ,54 וחלק מחלקות   ,53 חלקה   -  7934 גוש 
במפה;

גוש 7935 - חלקות 9, 11, 12, 16 עד 18, 27, 31, 36, וחלק מחלקות 13 עד 15, 24, 
26, 28 כמסומן במפה;

גוש 7936 - חלקה 54, וחלק מחלקות 39, 53 כמסומן במפה;

גוש 7946 - חלק מחלקות 2, 4, 7 כמסומן במפה;

גוש 7947 - חלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 8957 - חלקות 3, 4, וחלק מחלקות 2, 31, 58 עד 61 כמסומן במפה;

גוש 8965 - פרט לחלקות 48, 69, וחלק מחלקה 67 כמסומן במפה;

גוש 8966 - פרט לחלקות 97 עד 99;
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טור א'

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גושים 7663, 8922 עד 8925 - בשלמותם;רשפון

גוש 6673 - חלקות 92, 93;

גוש 6674 - חלקה 302;

גוש 6675 - חלקות 16 עד 27, 33 עד 53, 55 עד 76, 89 עד 91, 93, 362 עד 499, 
 ,551 ,549 ,547 ,545 ,543 ,541 ,539 ,537 ,535 ,533 ,531 ,529 ,527 ,525 ,524 ,522
 ,575 ,573 ,572 ,570 ,569 ,567 ,566 ,564 ,563 ,561 ,560 ,558 ,557 ,555 ,554 ,552

;611 ,610 ,608

גוש 6679 - חלקות 473 עד 476;

גוש 7648 - חלקות 120, 121, 139, וחלק מחלקות 125 עד 127 כמסומן במפה;

גוש 7653 - חלקות 47, 48, וחלק מחלקות 46, 49 כמסומן במפה;

גוש 8921 - פרט לחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 8933 - חלק מחלקות 5, 6, 10 כמסומן במפה;

גוש 8934 - חלקות 2, 5 עד 8, 10, וחלק מחלקות 3, 4, 9 כמסומן במפה;

גוש 8935 - חלק מחלקות 2, 8 עד 10, 12 עד 14, 16 כמסומן במפה;

גוש 8936 - חלק מחלקות 14, 17, 26 כמסומן במפה;

גושים 6681, 7695, 7706, 8931, 8932 - בשלמותם;שפיים

גוש 6680 - חלקה 361;

גוש 7666 - חלקות 70, 73, 77, 80;

גוש 7692 - חלק מחלקה 34 כמסומן במפה;

גוש 7693 - חלקה 14;

גוש 7696 - פרט לחלקה 1;

גוש 7697 - פרט לחלקה 5;

גוש 8012 - חלק מחלקה 15 כמסומן במפה;

גוש 8921 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 8933 - חלקות 2, 9, וחלק מחלקות 5, 6, 10 כמסומן במפה;

גוש 8934 - חלק מחלקות 3, 4 כמסומן במפה;

גוש 8935 - חלקות 1, 4 עד 7, 11, 15, וחלק מחלקות 2, 8 עד 10, 12 עד 14, 16 
כמסומן במפה;

גוש 8936 - פרט לחלק מחלקות 14, 17, 26 כמסומן במפה;
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טור א'

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גושים 7691, 7702, 8033 - בשלמותם;תל יצחק

גוש 7692 - חלקות 9 עד 13, 15 עד 17, 19 עד 21, 23, 24, 35 עד 38, 41, 42, 45, 
46, 50, 51, וחלק מחלקות 56, 57 כמסומן במפה;

גוש 7701 - חלק מחלקה 48 כמסומן במפה;

גוש 7734 - פרט לחלקה 19, וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 7739 - חלקות 1, 8 עד 19, 21, 22, 26, 28, 30, 32, 33, וחלק מחלקות 5, 20 
כמסומן במפה;

גוש 7746 - חלקות 1, 2, 6 עד 9, 11, 15, 55, 66, 107, 109, 111, 113, 117, 118, 120, 
וחלק מחלקה 116 כמסומן במפה;

גוש 8023 - חלקות 51, 52;

גוש 8032 - חלקות 2, 4, וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 8957 - חלק מחלקות 28, 29 כמסומן במפה;

גוש 8962 - חלק מחלקות 4 עד 7 כמסומן במפה;

גוש 8969 - חלקות 34, 37 עד 39, 50, 58 עד 62, 82, 83, 86 עד 88, 95 עד 105, 
142, 143, 147, וחלק מחלקות 24, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 40, 44, 46, 47, 49, 81, 85, 

89 עד 93, 106, 134, 138, 149 כמסומן במפה;

גוש 8971 - חלקות 2 עד 9, 11, 14 עד 18, וחלק מחלקות 10, 12, 13, 19, 20, 22 
כמסומן במפה;

גוש 8972 - חלקות 14, 20, וחלק מחלקות 3, 17, 18, 21 כמסומן במפה;

גוש 6675 - חלקות 94 עד 99, 101 עד 143, 145, 147 עד 149, 152 עד 160, 162 עד 
188, 208, 210, 212 עד 221, 228 עד 246, 249 עד 259, 300 עד 311, 315, 316, 356 
עד 359, 501 עד 514, 517 עד 520, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 602, 604, 606, 

609, וחלק מחלקות 1, 263, 348, 355 כמסומן במפה;

גוש 6679 - פרט לחלקות 473 עד 476;

גוש 6680 - חלקות 12, 13, 22 עד 56, 60 עד 62, 64 עד 92, 95 עד 129, 239 עד 
241, וחלק מחלקות 17, 344 כמסומן במפה;

גוש 7794 - חלקה 36, וחלק מחלקה 35 כמסומן במפה;

גוש 8971 - חלק מחלקות 10, 12, 13 כמסומן במפה;

גוש 8972 - חלקות 2, 4 עד 13, 15, 16, 19, 22, 23, וחלק מחלקות 3, 17, 18, 21 
כמסומן במפה�"

כ"ח בתמוז התשס"ט )20 ביולי 2009(
)חמ 3-136(

ישי הו  אלי          

                    שר הפנים
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )יואב, תיקון(, התש"ע-2010

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

התשי"ח-21958, אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת   �1 
 בפרט )כח(, בהגדרה "מפה", אחרי "והחתום ביד שר הפנים ביום ט"ו בתמוז התשס"ז

)1 ביולי 2007(" יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביד 
שר הפנים ביום כ"ח בתמוז התשס"ט )20 ביולי 2009("�

כ"ח בתמוז התשס"ט )20 ביולי 2009(
)חמ 3-136(

ישי הו  אלי          

                    שר הפנים

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

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשס"א, עמ' 223 ועמ' 902; התשס"ז, עמ' 1135�

תקנות הנמלים )אגרות שירותי עגינה בנמל יפו( )ביטול(, התש"ע-2010

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א-11971, באישור שר 
האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של 

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

תקנות הנמלים )אגרות שירותי עגינה בנמל יפו(, התשמ"ו-41986 - בטלות�  �1

י"ט בשבט התש"ע )3 בפברואר 2010(
ץ כ" ישראל  )חמ 137-3(  

שר התחבורה והבטיחות בדרכים   
__________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443�  1
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130�  2

ס"ח התשל"ה, עמ' 206�  3
ק"ת התשמ"ו, עמ' 1398; התשנ"ז, עמ' 381; התשס"ב, עמ' 951�  4

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעה מיוחדת באוטובוס( )ביטול(, 
התש"ע-2010

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו–43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-
11957, אני מצווה לאמור:

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעה מיוחדת באוטובוס(, התשל"ט-21978 - בטל�  �1
א' באדר התש"ע )15 בפברואר 2010(

כ"ץ ישראל  )חמ 3007-3(  

שר התחבורה והבטיחות בדרכים   
__________

ס"ח התשי"ח, עמ' 24�  1

2 ק"ת התשל"ט, עמ' 128; התש"ם, עמ' 1862�                    

תיקון פרט )כח( 
בתוספת הראשונה

ביטול

ביטול




