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1014 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	ההוצאה	לפועל	)גניזת	תיקים	וביעורם(	)הוראת	שעה(,	התש"ע-2010

1014 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	השיפוט	הצבאי	)אופן	השימוש	בדרגה	צבאית	של	מי	שאינו	חייל(	)תיקון(,	התש"ע-2010

צו	התקשורת	)בזק	ושידורים(	)קביעת	שירות	חיוני	שנותנת	"בזק",	החברה	הישראלית	לתקשורת	בע"מ(	)תיקון(,	
1015 התש"ע-2010�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	תקנות	התכנון	והבניה	)פטור	מהיתר	לעבודה	לצורכי	חקלאות,	ולהקמת	מבנים	באזורים	כפריים	בעבור
1015 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� מפוני	חבל	עזה	וצפון	השומרון,	ותנאיו(	)הוראת	שעה(	)תיקון(,	התש"ע-2010

1016 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 אכרזת	היערות	)אזור	שמור	ליער(,	התשט"ו-1955	)תיקון(,	התש"ע-2010

1016 צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)חניונים(	)ביטול(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		
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תקנות ההוצאה לפועל )גניזת תיקים וביעורם( )הוראת שעה(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	88)א()9(	לחוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-11967	)להלן	-	חוק	 	

ההוצאה	לפועל(,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

נפתח	תיק	בלשכת	הוצאה	לפועל	לפני	יום	כ"ו	בטבת	התשס"ג	)31	בדצמבר	2002(	ואיש	 	�1
לא	ביקש	לבצע	בו	כל	פעולה	לאחר	יום	ל'	בכסלו	התשס"ו	)31	בדצמבר	2005(,	יראו	את	

התיק	כאילו	נסתיימו	ובוטלו	בו	כל	ההליכים	)להלן	-	תיק	סגור(�	

תיק	סגור,	יבוער	לפי	תקנות	הארכיונים	)שמירתם	וביעורם	של	תיקי	בית	משפט	ובתי	 	�2
דין	דתיים(,	התשמ"ו-21986	)להלן	-	תיק	מבוער(,	ובתום	שלושה	חודשים	מהמועד	שבו	
תפרסם	מערכת	ההוצאה	לפועל	הודעה,	בשני	עיתונים	יומיים	בעברית	ובעיתון	יומי	
אחד	בערבית,	שבה	ייאמר	כי	בכוונתה	לבער	תיקים	סגורים	כאמור,	וכי	תיק	לא	יבוער	
הודעה	 מכך;	 להימנע	 ההודעה,	 פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 יבקש,	 בתיק	 הזוכה	 אם	

כאמור	תפורסם	גם	באתר	האינטרנט	של	מערכת	ההוצאה	לפועל�

	תקנות	1	ו–2	לא	יחולו	על	תיקי	מזונות,	תיקי	משכנתה	ותיקים	למימוש	משכון� �3
	זוכה	רשאי	להגיש	לרשם	ההוצאה	לפועל	בקשה	לפתיחה	מחדש	של	תיק	סגור;	 	)א( �4
רשם	ההוצאה	לפועל	רשאי	לתת	הוראות	לעניין	חידוש	ההליכים	בתיק	ורשאי	להתנות	

את	פתיחת	התיק	הסגור	במשלוח	הודעה	בדואר	רשום	לחייב�

	זוכה	רשאי	להגיש	בקשה	חדשה	לביצוע	החוב	בתיק	שבוער;	הבקשה	תוגש	בהתאם	 )ב(
להוראות	החלות	על	הגשת	בקשת	ביצוע	לפי	תקנות	ההוצאה	לפועל,	התש"ם-31979,	
ויצורף	לה	חשבון	מעודכן	ומפורט	של	יתרת	חובו	של	החייב	לרבות	פירוט	התשלומים	

שבוצעו	על	ידי	החייב	או	מי	מטעמו	על	חשבון	החוב,	חתום	ביד	הזוכה	או	בא	כוחו�

תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	ממועד	פרסומן	ותוקפן	עד	יום	כ"ג	בטבת	התשע"א 	�5	
)30	בדצמבר	2010(�

י"ג	בניסן	התש"ע	)28	במרס	2010(

נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1910(

								שר	המשפטים 	 	 	 	 	 	
__________

ס"ח	התשכ"ז,	עמ'	116� 	1

ק"ת	התשמ"ו,	עמ'	1342� 	2

ק"ת	התש"ם,	עמ'	386;	התשס"ט,	עמ'	1156� 	3

תקנות השיפוט הצבאי )אופן השימוש בדרגה צבאית של מי שאינו חייל( 
)תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	518א	ו–559	לחוק	השיפוט	הצבאי,	התשט"ו-11955,	ובאישור	 	
ועדת	החוץ	והביטחון	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	1	לתקנות	השיפוט	הצבאי	)אופן	השימוש	בדרגה	צבאית	של	מי	שאינו	חייל(,	 	�1
התשכ"ט-21969,	בפסקה	)1()א(,	בכל	מקום	בה,	במקום	"האותיות	"מיל""	יבוא	"הקיצור	

"במיל'"	ובמקום	"האות	"ד""	יבוא	"המילה	"בדימוס""�	

ג'	בניסן	התש"ע	)18	במרס	2010(

ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-2362(

								שר	הביטחון 	 	 	 	 	 	

תיקים בלא 
פעולה

ביעור תיקים

סייג לתחולה

שמירת זכויות

תחילה ותוקף

__________
ס"ח	התשט"ו,	עמ'	171;	התשנ"ד,	עמ'	268;	התשס"ה,	עמ'	285� 	1

ק"ת	התשכ"ט,	עמ'	1944;	התשנ"ו,	עמ'	1428� 	2

תיקון תקנה 1
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 צו התקשורת )בזק ושידורים( )קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק",
החברה הישראלית לתקשורת בע"מ( )תיקון(, התש"ע-2010 

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	4ד	לחוק	התקשורת	)בזק	ושידורים(,	התשמ"ב-11982	)להלן	-	 	

החוק(,	ובתוקף	סמכות	שר	התקשורת	לפי	סעיף	59	לחוק,	אנו	מצווים	לאמור:	

בסעיף	6	לצו	התקשורת	)בזק	ושידורים(	)קביעת	שירות	חיוני	שנותנת	"בזק",	החברה	 	�1
הישראלית	לתקשורת	בע"מ(,	התשנ"ז-21997,	במקום	סעיף	קטן	)ב1(	יבוא:		

	על	אף	הוראות	סעיפים	קטנים	)א(,	)ב(	ו–)ג(,	ובלי	לגרוע	מסמכות	השרים	למנות	 ")ב1(
כונס	נכסים	למכירת	החזקות	חורגות	לפי	סעיף	קטן	)ד(,	השרים	רשאים	ליתן	לבעל	היתר,	
החזקות	 למכירת	 מועדים	 ולקצוב	 מינה	 שהוא	 נכסים	 כונס	 סמכויות	 לעניין	 הוראות	
לפי כוח	 ייפוי	 מצירוף	 היתר	 בעל	 לפטור	 הם	 רשאים	 וכן	 כונס	 אותו	 ידי	 על	 	חורגות	
סעיף	5)ד(,	ובלבד	שלעניין	בעל	היתר	שהפר	את	אישור	השרים	שניתן	לו	לפי	סעיף	3,	לא	
ימונה	כונס	נכסים	מטעמו	למכירת	אמצעי	השליטה	המוחזקים	על	ידו,	אלא	אם	כן	חלפו	
90	ימים	מיום	ביטול	ההיתר,	שבמהלכם	לא	פנו	השרים	לבית	המשפט	בבקשה	למינוי	
כונס	נכסים	כאמור	מיום	ביטול	ההיתר;	מונה	כונס	נכסים	על	ידי	בעל	היתר,	לא	תפעל	
החברה	מכוח	ייפוי	כוח	לפי	סעיף	5)ד(,	אם	נמסר	לה;	בסעיף	קטן	זה,	"בעל	היתר"	-	כל	
מי	שלפי	סעיף	3	קיבל	מהשרים	אישור	לשליטה	בחברה,	אישור	להחזקת	אמצעי	שליטה	

בה,	או	אישור	להחזקת	אמצעי	שליטה	בה	בדרך	של	שעבוד�"	

כ"ז	בניסן	התש"ע	)11	באפריל	2010(

)חמ	3-2728(

הו נתני 	 ן מי בני 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																																					ראש	הממשלה

ן ו כחל משה	
שר	התקשורת

	 	
__________

ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	218;	התשס"ג,	עמ'	407� 	1

ק"ת	התשנ"ז,	עמ'	396;	התשס"ט,	עמ'	58� 	2

תקנות התכנון והבניה )פטור מהיתר לעבודה לצורכי חקלאות, ולהקמת 
 מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון, ותנאיו(

)הוראת שעה( )תיקון(, התש"ע-2010 
	- )להלן	 והבניה,	התשכ"ה-11965	 לחוק	התכנון	 ו–266	 	265 סעיפים	 לפי	 	בתוקף	סמכותי	 	

החוק(,	ולאחר	התייעצות	עם	המועצה	הארצית	לתכנון	ולבניה,	ועם	הוועדה	המחוזית	מחוז	
הדרום	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

ולהקמת	 חקלאות,	 לצורכי	 לעבודה	 מהיתר	 )פטור	 והבניה	 התכנון	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
מבנים	באזורים	כפריים	בעבור	מפוני	חבל	עזה	וצפון	השומרון,	ותנאיו(	)הוראת	שעה(,	

התשס"ה-22005	)להלן	-	התקנות	העיקריות(	-

	במקום	ההגדרה	"אזור	כפרי"	יבוא: )1(

""אזור	כפרי"	-	אזור	הכלול	בתחום	המועצה	האזורית	מרחבים";

	במקום	ההגדרה	"מהנדס"	יבוא: )2(

""מהנדס"	-	מהנדס	הוועדה	המקומית	שמעונים";

תיקון סעיף 6

תיקון תקנה 1

__________
ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 	1

ק"ת	התשס"ה,	עמ'	578;	התשס"ח,	עמ'	1123� 	2
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	במקום	ההגדרה	"מתכנן	המחוז"	יבוא: )3(

""מתכנן	מחוז"	-	מתכנן	מחוז	הדרום,	כמשמעו	בסעיף	8	לחוק�"

	בתקנה	2)ב()2(	לתקנות	העיקריות	- �2
	במקום	"בתחום	יישוב"	יבוא	"בתחום	המועצה	האזורית	מרחבים"; )1(

	במקום	"תכנית	שהופקדה	לא	יאוחר	מתאריך	י'	בטבת	התשס"ז	)31	בדצמבר	2006("	 )2(
יבוא	"תכנית	שהופקדה	לא	יאוחר	מיום	י"ז	בשבט	התש"ע	)1	בפברואר	2010("�

בתקנה	9	לתקנות	העיקריות,	במקום	"לעניין	הקמת	מבנה	זמני	עד	ליום	ח'	בסיון	התשס"ט	 	�3
)31	במאי	2009(	ובלבד	ששר	הפנים	אישר	מתן	הפטור	מנימוקים	מיוחדים	שירשמו"	יבוא	

"לעניין	הקמת	מבנה	זמני	עד	יום	כ"ד	בטבת	התשע"א	)31	בדצמבר	2010("�				

ב'	בניסן	התש"ע	)17	במרס	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-3473(

											שר	הפנים 	 	 	 	 	 	
__________

ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 	1

ק"ת	התשס"ה,	עמ'	578;	התשס"ח,	עמ'	1123� 	2

						אכרזת היערות )אזור שמור ליער(, התשט"ו-1955 )תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	3	לפקודת	היערות1,	אני	מכריז	לאמור: 	

ליער(,	התשט"ו-21955,	בטבלה	שתחת	המספר	 )אזור	שמור	 בתוספת	לאכרזת	היערות	 	�1
הסידורי	451,	השורה	של	חלקה	מספר	41,	בגוש	17399	-	תימחק�	

ב'	בניסן	התש"ע	)17	במרס	2010(

ן שלום	שמחו 	 	 )חמ	3-262(

													שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר 	 	 	 	 	

__________
חוקי	א"י,	כרך	א',	עמ'	690� 	1

ק"ת	התשט"ו,	עמ'	551� 	2

	צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )חניונים( )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	)חניונים(,	התשכ"ז-21967	-	בטל�	 	�1
ו'	בניסן	התש"ע	)21	במרס	2010(

קוב ני ' סז מי סטס	 	 	 )חמ	3-3265(

								שר	התיירות 						 	 	 	 	 	

__________
ס"ח	התשי"ח,	עמ'	24;	התשס"ב,	עמ'	196� 	1

ק"ת	התשכ"ז,	עמ'	1947;	התשכ"ח,	עמ'	258� 	2
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תיקון התוספת

ביטול




