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1130 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	חובת	המכרזים	)התקשרויות	מערכת	הביטחון(	)הוראת	שעה(,	התש"ע-2010

1130 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	הטיס	)רישיונות	לעובדי	טיס(	)תיקון(,	התש"ע-2010

1132 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	הטיס	)הפעלת	כלי	טיס	וכללי	טיסה(	)תיקון(,	התש"ע-2010

1133 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	הטיס	)אגרות	רישום,	רישוי	ותיעוד(	)תיקון(,	התש"ע-2010

1133 תקנות	כבישי	אגרה	)מנהרות	הכרמל(	)אופן	החיוב	בתשלום	אגרה	ואכיפת	תשלומים(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�		

1138 תקנות	להסדרת	הפיקוח	על	כלבים	)תיקון(,	התש"ע-2010�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	תקנות	הפיקוח	על	שירותים	פיננסיים	)ביטוח(	)תנאי	חוזה	לביטוח	חובה	של	רכב	מנועי(	)תיקון(,
1140 התש"ע-2010�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1140 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	המועצות	המקומיות	)מועצות	אזוריות(	)לב	השרון,	תיקון(,	התש"ע-2010

1141 צו	המועצות	המקומיות	)מועצות	אזוריות(	)משגב,	תיקון(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1142 צו	המועצות	המקומיות	)א(	)קדימה-צורן(,	התש"ע-2010�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1143 צו	המועצות	המקומיות	)ב(	)פרדסיה,	תיקון(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	אכרזת	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	הנצחה	)שמורת	טבע	נחל	אל–על,	לפי
1143 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תכנית	מס'	ג/13604(,	התש"ע-2010

	אכרזת	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	הנצחה	)שמורת	טבע	נחל	דלתון,	לפי	תכנית
1144 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� מס'	ג/13872(,	התש"ע-2010

25 במאי 2010 6893 י"ב בסיוון התש"ע
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תקנות חובת המכרזים )התקשרויות מערכת הביטחון( )הוראת שעה(, 
התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	3,	4	ו–5	לחוק	חובת	המכרזים,	התשנ"ב-11992,	בהתייעצות	 	
עם	שר	האוצר	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקופה	שעד	יום	ז'	בניסן	התשע"א	)11	באפריל	2011(,	יראו	כאילו	בסופה	של	תקנה	 	�1
3)18(	לתקנות	חובת	המכרזים	)התקשרויות	מערכת	הביטחון(,	התשנ"ג-21993,	בא:

"או	עסקה	עם	האגודה	למען	החייל	או	עם	חברה	בבעלותה	לצורך	הפעלת	מערך	הקנטינות	
במחנות	צה"ל	ובשטחי	מערכת	הביטחון,	ובלבד	שהמחיר	לחייל	למוצרים	במערך	כאמור	
לא	יעלה	על	המחיר	המקובל	בשוק	החופשי	לאותם	מוצרים,	ושההתקשרות	להפעלת	

מערך	קנטינות	כאמור	תסתיים	לא	יאוחר	מיום	ז'	בניסן	התשע"א	)11	באפריל	2011(�"

כ"ב	באייר	התש"ע	)6	במאי	2010(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-2385(

שר	הביטחון 	 	
__________

ס"ח	התשנ"ב,	עמ'	114� 	1
ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	341� 	2

תקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס( )תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	7)2(	ו–30)1(	לחוק	הטיס,	11927,	ולפי	פסקה	2	בתוספת	ה'	 	
לחוק	האמור,	בידיעת	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת	ובאישורה	לפי	סעיף	21א)א(	לחוק–יסוד:	

הכנסת2,	וסעיף	2)ב(	לחוק	העונשין,	התשל"ז-31977,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

אחרי	תקנה	21ג	לתקנות	הטיס	)רישיונות	לעובדי	טיס(,	התשמ"א-41981,	יבוא: 	�1

"מיומנות	בשפה	
האנגלית

	אדם	המבקש	לקבל	רישיון	עובד	טיס	מן	המפורטים	להלן	21ד� )א(
את	 בבחינה,	 הרישוי,	 לרשות	 להוכיח	 רשאי	 בו,	 המחזיק	 או	
יכולתו	לדבר	בשפה	האנגלית	ולהבינה	לפחות	ברמת	מיומנות	
	Appendix(	1	בתוספת	)Attachment	A(	A	בצרופה	כאמור	4
1(	של	נספח	1	לאמנה	)להלן	-	צרופה	A(,	כעדכונה	מזמן	לזמן,	

שנוסחה	המעודכן	הופקד	לעיון	הציבור	במשרד	המנהל:

	טייס; )1(

	נווט	טיס; )2(

	מפקח	על	תנועה	אווירית; )3(

תפורסם	 כאמור	 הציבור	 לעיון	 	A צרופה	 הפקדת	 על	 הודעה	
באתר	האינטרנט	של	משרד	התחבורה	והבטיחות	בדרכים�

בוחן	 יערוך	 )א(	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 מיומנות	 	בחינת	 )ב(
שמינה	 בוחנים	 רשימת	 מתוך	 הרישוי	 רשות	 עליו	 שהורתה	
המנהל	לפי	תקנה	71,	לאחר	שהמבקש	להיבחן	שילם	אגרה	לפי	

תקנה	21א	לתקנות	האגרות�
__________

חוקי	א"י,	כרך	ג',	עמ'	2551;	ס"ח	התש"י,	עמ'	73)138(;	התשל"ב,	עמ'	148� 	1
ס"ח	התשי"ח,	עמ'	69;	התשס"א,	עמ'	166� 	2
ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226;	התשנ"ד,	עמ'	348� 	3

ק"ת	התשמ"א,	עמ'	510;	התשס"ה,	עמ'	543� 	4

הוראת	שעה

הוספת	תקנה	21ד
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	רשות	הרישוי	תציין	ברישיונו	של	מי	שהוכיח	את	מיומנותו	 )ג(
בשפה	האנגלית,	את	רמת	המיומנות	שלו	ותקופת	תוקפה	לפי	
תקנת	משנה	)ד(,	לאחר	ששילם	אגרה	לשינוי	רישיון	לפי	תקנות	

האגרות�

	,A	בצרופה	כמפורט	ברמה	מיומנות,	הוכחת	תוקף	תקופת	 )ד(
תהא	כמפורט	להלן	לצדה:

	רמה	4	-	3	שנים	ממועד	הבחינה; )1(

	רמה	5	-	6	שנים	ממועד	הבחינה; )2(

	רמה	6	-	כל	עוד	רישיון	עובד	הטיס	לא	בוטל� )3(

	טייס	או	נווט	טיס	שלא	צוינו	ברישיונו	רמת	המיומנות	שלו	 )ה(
בשפה	האנגלית	ותקופת	תוקפה	כאמור	בתקנת	משנה	)ג(,	אינו	
בטיסה	 או	 בין–לאומית	 בטיסה	 אוויר	 צוות	 איש	 לשמש	 רשאי	
באזור	פיקוח	של	יחידת	פת"א,	שפורסם	לגביה	בפמ"ת	כי	שפת	

התקשורת	הזמינה	היחידה	בה	היא	השפה	האנגלית�

רמת	 ברישיונו	 צוינו	 שלא	 אווירית	 תנועה	 על	 	מפקח	 )ו(
המיומנות	שלו	בשפה	האנגלית	ותקופת	תוקפה	כאמור	בתקנת	
משנה	)ג(,	לא	יהיה	רשאי	לפקח	על	טיסות	בין–לאומיות	בנתיבים	

בין–לאומיים�

בשפה	 מיומנות	 ברמת	 להכיר	 רשאית	 הרישוי	 	רשות	 )ז(
האנגלית	שצוינה	ברישיון	שניתן	לעובד	טיס	מאת	מדינה	חברה,	
כהוכחה	למיומנותו	של	אותו	עובד	טיס	בשפה	האנגלית,	לצורך	

ציונה	ברישיונו	לפי	תקנת	משנה	)ג(�

	בתקנה	זו	- )ח(

"אזור	פיקוח"	-	כמשמעותו	בסעיף	57	לתקנות	ההפעלה;

כהגדרתם	 	- ו"פמ"ת"	 בין–לאומית"	 "טיסה	 פת"א",	 "יחידת	
בתקנות	ההפעלה;

שדה	 אל	 לישראל	 מחוץ	 המוביל	 נתיב	 	- בין–לאומי"	 "נתיב	
או	 ההפעלה,	 לתקנות	 49א	 בתקנה	 המנויים	 מן	 תעופה	
משדה	תעופה	כאמור	אל	מחוץ	לישראל	או	נתיב	החוצה	

את	המרחב	האווירי	של	ישראל�"

ו–)ו(	לתקנות	העיקריות,	כנוסחה	בתקנה	1	לתקנות	אלה,	 תחילתה	של	תקנה	21ד)ה(	 	�2
ביום	כ"ט	באדר	א'	התשע"א	)5	במרס	2011(�

ד'	באייר	התש"ע	)18	באפריל	2010(
ץ כ" ישראל	 	 	 )חמ	3-669(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	

תחילה
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תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( )תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	7)2(	ו–30)1(	לחוק	הטיס,	11927,	וסעיף	23)א(	לחוק	רישוי	שירותי	 	
21א)א(	 סעיף	 לפי	 ובאישורה	 הכנסת	 של	 הכלכלה	 ועדת	 בידיעת	 התשכ"ג-21963,	 התעופה,	

לחוק–יסוד:	הכנסת3,	וסעיף	2)ב(	לחוק	העונשין,	התשל"ז-41977,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	- )להלן	 התשמ"ב-51981	 טיסה(,	 וכללי	 טיס	 כלי	 )הפעלת	 הטיס	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
התקנות	העיקריות(,	אחרי	ההגדרה	"טיסה"	יבוא:

""טיסה	בין–לאומית"	-	טיסה	שלפחות	אחת	מנקודות	המוצא,	הביניים	או	היעד	שלה	
היא	מחוץ	לישראל	או	שחלק	ממנה	מתבצע	מעל	שטחה	של	מדינה	זרה�"

אחרי	תקנה	26	לתקנות	העיקריות	יבוא: 	�2

"השימוש	בשפות	
בתקשורת	רדיו	

טלפון

פת"א	26א� ליחידת	 טיס	 כלי	 בין	 רדיו-טלפון	 תקשורת	 	שפת	 )א(
בהודעות	 או	 בפמ"ת	 המפורסם	 לפי	 עברית,	 או	 אנגלית	 תהיה	

לאנשי	צוות	)נוטאם	-	NOTAM(	כמשמעותן	בתקנה	65)ב(�

רדיו	 תקשורת	 ששפת	 אוויר	 צוות	 איש	 או	 טייס	 	ביקש	 )ב(
טלפון	בין	כלי	הטיס	ליחידת	פת"א	תהיה	אנגלית	או	שיחידת	
הפת"א	הורתה	כך,	תהיה	שפת	תקשורת	רדיו	-	טלפון	בין	כלי	
טיס	ליחידת	פת"א	אנגלית	בלבד,	אף	אם	פורסם	לגביה	בפמ"ת	

כי	שפת	התקשורת	עמה	היא	עברית	בלבד�

תהיה	 פת"א	 יחידות	 בין	 ברדיו-טלפון	 התקשורת	 	שפת	 )ג(
אנגלית,	זולת	אם	הוסכמה	ביניהן	שפה	אחרת�

	האופן	שתתבצע	בו	תקשורת	רדיו-טלפון	בשפה	האנגלית	 )ד(
הוא	כקבוע	בפרק	5,	כרך	II	של	נספח	10	לאמנה,	כעדכונו	מזמן	
המנהל;	 במשרד	 הציבור	 לעיון	 הופקד	 שנוסחו	המעודכן	 לזמן,	
לעיון	 לאמנה	 	10 נספח	 II	של	 כרך	 	,5 פרק	 על	הפקדת	 הודעה	
הציבור	כאמור	תפורסם	באתר	האינטרנט	של	משרד	התחבורה	

והבטיחות	בדרכים�

	במקרה	חריג	המצריך	פעולה	מיידית	להגנה	על	חיי	אדם	 )ה(
או	לשמירה	על	בטיחות	הטיסה,	רשאי	מפקח	על	תנועה	אווירית	
לסטות	מהוראות	תקנה	זו,	ככל	הדרוש	בנסיבות	המקרה,	ובלבד	

שנקט	צעדים	הדרושים	לשמירה	על	בטיחות	הטיסה�"

אחרי	תקנה	47	לתקנות	העיקריות	יבוא: 	�3

"מיומנות	בשפה	
האנגלית	לצורך	
הפעלת	כלי	טיס	

בטיסה	בין–לאומית

או	47א� עשר	 השנים	 הפרק	 לפי	 מבצעית	 הפעלה	 ברישיון	 המחזיק	
השלושה	עשר,	יבטיח	שאנשי	צוות	האוויר	המנויים	בתקנה	21ד	
לתקנות	הרישיונות	שהוא	מעסיק	בטיסות	בין–לאומיות,	הוכיחו	
בתקנה	 כאמור	 ולהבינה	 האנגלית	 בשפה	 לדבר	 יכולתם	 את	

האמורה�"

__________
חוקי	א"י,	כרך	ג',	עמ'	2551;	ס"ח	התש"י,	עמ'	73	)138(;	התשל"ב,	עמ'	148� 	1

ס"ח	התשכ"ג,	עמ'	104� 	2
ס"ח	התשי"ח,	עמ'	69;	התשס"א,	עמ'	166� 	3
ק"ת	התשל"ז,	עמ'	226;	התשנ"ד,	עמ'	348� 	4
ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	8;	התשס"ח,	עמ'	52� 	5

תיקון	תקנה	1

תיקון	תקנה	26א

הוספת	תקנה	47א
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אחרי	תקנה	66	לתקנות	העיקריות	יבוא: 	�4

"מיומנות	בשפה	
האנגלית	לצורך	

מתן	שירותי	פת"א	
מסוימים

יבטיח	66א� 66)א(	 תקנה	 לפי	 פת"א	 שירותי	 למתן	 ברישיון	 המחזיק	
שירותי	 הנותנים	 מעסיק	 שהוא	 האווירית	 התנועה	 שמפקחי	
יכולתם	 את	 הוכיחו	 בין–לאומיים,	 בנתיבים	 לטיסות	 פת"א	
לתקנות	 21ד	 בתקנה	 כאמור	 ולהבינה	 האנגלית	 בשפה	 לדבר	
הרישיונות;	לעניין	זה,	"נתיב	בין–לאומי"	-	נתיב	המוביל	מחוץ	
או	משדה	 49א,	 מן	המנויים	בתקנה	 לישראל	אל	שדה	תעופה	
תעופה	כאמור	אל	מחוץ	לישראל,	או	נתיב	החוצה	את	המרחב	

האווירי	של	ישראל�"

תחילתן	של	תקנות	אלה	- 	�5
	תקנות	1	ו–2	-	30	ימים	מיום	פרסומן; )1(

	תקנות	3	ו–4	-	ביום	כ"ט	באדר	א'	התשע"א	)5	במרס	2011(� )2(

ד'	באייר	התש"ע	)18	באפריל	2010(
ץ כ" ישראל	 	 	 )חמ	3-1299(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	

תקנות הטיס )אגרות רישום, רישוי ותיעוד( )תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	30	לחוק	הטיס,	11927,	באישור	שר	האוצר	לפי	סעיף	39ב	לחוק	 	
לחוק	 	12 סעיף	 לפי	 ועדת	הכלכלה	של	הכנסת	 ובאישור	 יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985	

רשות	התעופה	האזרחית,	התשס"ה-32005,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

אחרי	תקנה	21	לתקנות	הטיס	)אגרות	רישום,	רישוי	ותיעוד(,	התש"ע-42009,	יבוא: 	�1

"אגרה	לבחינת	
מיומנות	בשפה	

האנגלית

עובד	טיס	או	מבקש	רישיון	עובד	טיס,	המבקש	להיבחן	בשפה	21א�
לתקנות	 21ד	 תקנה	 לפי	 בה	 מיומנותו	 להוכחת	 האנגלית	
	700 אגרה	של	 להיבחן	 ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	 הרישיונות,	

שקלים	חדשים�"

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	פרסומן	של	תקנות	הטיס	)רישיונות	לעובדי	טיס(	)תיקון(,	 	�2
התש"ע-2010�

ד'	באייר	התש"ע	)18	באפריל	2010(
ץ כ" ישראל	 	 	 )חמ	3-520(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	
__________

חוקי	א"י,	כרך	ג',	עמ'	2551� 	1
ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 	2

ס"ח	התשס"ה,	עמ'	130� 	3
ק"ת	התש"ע,	עמ'	518� 	4

 תקנות כבישי אגרה )מנהרות הכרמל( )אופן החיוב בתשלום אגרה
ואכיפת תשלומים(, התש"ע-2010 

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיפים	12א)ג(	ו–16	לחוק	כבישי	אגרה	)מנהרות	הכרמל(,	התשנ"ה- 	
11995	)להלן	-	החוק(,	אנו	מתקינים	תקנות	אלה:

הוספת	תקנה	66א

תחילה

הוספת	תקנה	21א

תחילה

__________
ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	493;	התשס"ט,	עמ'	199� 	1
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פרק א': פרשנות

בתקנות	אלה	-	 	�1

"אישור	תחילת	הפעלה"	-	אישור	שנתנה	הרשות	הממונה	לבעל	הזיכיון,	להפעיל	את	
כבישי	מנהרות	הכרמל,	לפי	חוזה	הזיכיון;

בכבישי	 נסיעה	 בשל	 לגבות	 זכאי	 הזיכיון	 שבעל	 המרבי	 האגרה	 סכום	 	- "האגרה"	
מנהרות	הכרמל	לפי	תקנה	3	או	סכום	נמוך	ממנו	שהחליט	עליו;

"הפרשים"	-	הפרשי	הצמדה	וריבית	פיגורים;

"חשבון"	-	הודעה	על	חיוב	או	על	כמה	חיובים	לגבי	כלי	רכב	בתקופת	חיוב	מסוימת;	

"יום	החיוב"	-	יום	בחודש	שקבע	בעל	הזיכיון	לגבי	חייב	לצורך	חיובו;	

"משלם	מראש"	-	מי	ששילם	לבעל	הזיכיון	מראש	את	האגרה	בעד	הנסיעה	בקטעי	
כבישי	מנהרות	הכרמל,	בכניסה	אליהם	או	ביציאה	מהם;

"קטע"	-	כל	אחת	מן	המנהרות	שהוקמו	כחלק	ממיזם	מנהרות	הכרמל,	המקשרות	בין	
מחלף	חוף	הכרמל	בחיפה	למחלף	רופין	או	בין	מחלף	רופין	למחלף	הקריות;

רשות	הרישוי"	-	כהגדרתה	בפקודת	התעבורה2;

"תקופת	חיוב"	-	תקופה	שתחילתה	בחודש	שקדם	לחודש	שחל	בו	יום	החיוב,	ביום	
שמספרו	בחודש	כמספר	יום	החיוב	וסיומה	ביום	שלפני	יום	החיוב�

פרק ב': חיובים, הודעות על חיובים וגבייתם

נסע	רכב	בכביש	מנהרות	הכרמל,	ישלם	החייב	את	החיובים	לבעל	זיכיון	על	פי	החוק,	 	�2
תקנות	אלה	והסכם	השימוש,	לפי	העניין�

כל	אחד	מאלה,	לפי	העניין,	הוא	מועד	יצירת	החיוב: 	�3

	בחיוב	בשל	נסיעה	בכביש	מנהרות	הכרמל	-	מועד	הנסיעה;	 )1(

	בחיוב	בפיצוי	והחזר	הוצאות	בשל	- )2(

	אי–פירעון	חיוב	-	המועד	האחרון	לפירעונו;	 )א(

פינוי	רכב	מהם	-	המועד	 יציאת	רכב	מכבישי	מנהרות	הכרמל	או	 	עיכוב	 )ב(
שבו	בוצעו;

	מעשה	שיש	בו	כדי	למנוע	את	זיהוי	החייב,	לרבות	באמצעות	מניעת	זיהוי	 )ג(	
הרכב,	או	את	החיוב	באגרה	או	שיש	בו	כדי	לפגוע	במערכת	גביית	האגרה	באופן	

אחר	-	המועד	שבו	נודע	לבעל	זיכיון	על	המעשה;	

	אי–הפקדת	עירבון	-	המועד	שנקבע	לכך	בהסכם	השימוש; )ד(

	- לו	 שיועדה	 ביציאה	 שלא	 הכרמל	 מנהרות	 בכבישי	 מקטע	 רכב	 	יציאת	 )ה(
המועד	שבו	נודע	לבעל	הזיכיון	על	היציאה	כאמור�

	בעל	זיכיון	ימציא	חשבון	בשל	חיובים	שלא	נפרעו	- )א( 	�4

	לחייב	שהוא	מנוי	-	לגבי	כל	תקופת	חיוב,	בסמוך	לאחר	סיומה; )1(

הגדרות

תשלום	חיובים

מועד	יצירת	חיוב

המצאת	חשבונות

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 	2
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	לחייב	שפסקה	)1(	אינה	חלה	עליו	-	בתוך	זמן	סביר	ממועד	יצירת	החיוב�	 )2(

	היו	למנוי	אחד	כמה	אמצעי	זיהוי,	ימציא	לו	בעל	הזיכיון	חשבון	נפרד	לגבי	כל	 )ב(
בהסכם	 אחרת	 נקבע	 אם	 או	 אחרת	 הממונה	 הרשות	 אישרה	 אם	 זולת	 זיהוי,	 אמצעי	

השימוש	�

	בחשבון	יפורטו	כל	אלה:	 )ג(

	שם	החייב,	מספר	זהותו,	מענו,	מספר	הרישוי	של	הרכב	או	מספרו	של	אמצעי	 )1(
הזיהוי,	לפי	העניין;	

	תקופה	או	תקופות	החיוב	בחשבון;	 )2(

	תאריך	הוצאת	החשבון;	 )3(

	פירוט	הנסיעות,	מועדיהן	והאגרה	הנדרשת	בשל	כל	נסיעה; )4(

	מיקום	שער	האגרה	שבוצעה	בו	כל	אחת	מהנסיעות;	לעניין	זה,	"שער	אגרה"	 )5(
-	כניסה	או	יציאה	מקטע	שהותקן	בו	החלק	של	המערכת	שמתבצע	בו	רישום	

אלקטרוני	של	רכב	או	זיהוי	אמצעי	הזיהוי	שלו,	לפי	העניין;

	פירוט	האירועים	שנדרשים	בשלהם	פיצוי	והחזר	הוצאות,	מועדיהם	והסכום	 )6(
אי–פירעון	 בשל	 חשבון	 משלוח	 של	 במקרה	 ואולם	 מהם,	 אחד	 כל	 בשל	 הנדרש	
קודם	במועד	תשלומו,	רשאי	בעל	הזיכיון	להמציא	את	החשבון	הקודם	 חשבון	

שלא	נפרע	כאמור,	ויראוהו	כפירוט	הנדרש	לפי	פסקה	זו;	

	פירוט	הפרשים,	ככל	שקיימים;	 )7(

	סכום	החיוב	הכולל	לתשלום; )8(

	מועד	התשלום,	לפי	תקנה	6; )9(

	התראה	כי	לחיוב	שלא	שולם	במועדו	ייווספו	פיצוי	והחזר	הוצאות�	 )10(

שהחשבון	 החיוב	 תקופת	 במהלך	 שנוצר	 חיוב	 מחשבון	 הזיכיון	 בעל	 	השמיט	 )ד(
מתייחס	אליה,	רשאי	הוא	לכלול	את	החיוב	האמור	בחשבון	מאוחר	יותר	שישלח	לחייב,	
ובלבד	שלא	יחויב	החייב	בתשלום	הפרשים	בשל	התקופה	שמיום	החיוב	המקורי	עד	

יום	תשלום	החשבון	שבו	הוא	נכלל�	

חשבון	כאמור	בתקנה	4	יומצא	לחייב	- 	�5

	אם	הוא	מנוי	-	בדרך	שנקבעה	בהסכם	השימוש; )1(

)1(	אינה	חלה	עליו	-	בדואר,	ולעניין	קבלתו	יחול	סעיף	 	אם	הוא	חייב	שפסקה	 )2(
12א)א()2(	לחוק�

המען	להמצאת	חשבון	לחייב	הוא	אחד	מאלה,	לפי	העניין: 	�6

	מנוי	-	המען	שמסר	בעת	עריכת	הסכם	השימוש,	ואם	הודיע	לבעל	הזיכיון	במועד	 )1(
מאוחר	יותר	על	מען	אחר	-	המען	האחרון	שהודיע	עליו	כאמור	)להלן	-	המען	על	פי	

הסכם	השימוש(;

	חייב	שפסקה	)1(	אינה	חלה	עליו	-	לכתובתו	למשלוח	דואר	כמשמעותה	בחוק	 )2(
עדכון	כתובת,	התשס"ה-32005	)להלן	-	כתובת	למשלוח	דואר(�

דרך	המצאת	
חשבון

המען	להמצאת	
חשבון

__________
ס"ח	התשס"ה,	עמ'	998� 	3
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המועד	לתשלום	חיוב	הוא	אחד	מאלה,	לפי	העניין:	 	�7

	חיוב	לפי	הסכם	השימוש	באמצעות	כרטיס	חיוב	-	המועד	שבו	נפרעים	תשלומים	 )1(
לפי	אותו	כרטיס	חיוב;	

	חיוב	לפי	הסכם	השימוש	באמצעות	הוראת	קבע	או	אמצעי	תשלום	אחר	שהוסכם	 )2(
בין	הצדדים	-	במועד	שנקבע	בהסכם	השימוש,	שלא	יקדם	מ–15	ימים	מיום	החיוב;

	חיוב	ממשלם	מראש	-	מועד	ביצוע	התשלום	מראש; )3(

	חיובים	שלא	חלה	עליהם	פסקה	)1(,	)2(	או	)3(	-	בתוך	18	ימים	מיום	ששלח	בעל	 )4(
הזיכיון	את	החשבון	לחייב	כאמור	בתקנות	5	ו–6�	

נסיעות	 של	 פירוט	 דרישתו,	 פי	 על	 שיוך,	 רכב	 לבעל	 או	 למנוי	 ימציא	 הזיכיון	 בעל	 	�8
הרכב	בכבישי	מנהרות	הכרמל	ורשאי	הוא	לדרוש	תמורתו	תשלום	שתאשר	הרשות	

הממונה�

	ביקש	בעל	הזיכיון	או	מי	מטעמו	למנוע	כניסת	רכב	לכביש	מנהרות	הכרמל	או	 )א( 	�9
לעכב	את	יציאתו	ממנו	עקב	חוב	חלוט	שחב	בעל	אותו	רכב,	ואם	היה	הרכב	רכב	שיוך	
-	בשל	חוב	חלוט	המיוחס	אליו,	למעט	בשל	חוב	חלוט	לפי	סעיף	12)א()2(	לחוק,	לא	יעשה	
כן	אלא	אם	כן	איפשר	לנהג,	לנוסע	ברכב	או	לאדם	אחר,	אף	אם	אינו	החייב,	לפרוע	
לאלתר	את	החיוב;	פירעון	כאמור	ייעשה	במזומן	או	באמצעי	תשלום	אחר	שאישרה	
הרשות	הממונה;	נפרע	החוב	החלוט	בידי	מי	שאיננו	החייב,	יהיה	מנוע	מלתבוע	מבעל	

הזיכיון	את	השבת	מה	שפרע�	

מטעמו	 מי	 או	 הזיכיון	 בעל	 רשאים	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 החיוב	 נפרע	 	לא	 )ב(
לפנות	 סירב	 ואם	 לו,	 שיורה	 לדרך	 הימצאו	 ממקום	 הרכב	 את	 לפנות	 לנהג	 להורות	

כאמור,	רשאי	בעל	הזיכיון	או	מי	מטעמו,	לפנות	את	הרכב	מכביש	מנהרות	הכרמל�	

	עוכבה	יציאת	רכב	מכביש	מנהרות	הכרמל	או	פונה	ממנו,	חייב	בעל	הזיכיון	-	 )ג(

	לאפשר	לנהג	או	למי	מנוסעי	הרכב,	למסור	הודעה	לאדם	אחר	שניתן	לאתרו	 )1(
באמצעי	תקשורת	הנמצא	במקום,	על	העיכוב	או	הפינוי,	על	מקום	הימצאו	ועל	

מקום	הימצא	הרכב;	

	לגרום	להבאת	הנהג	ונוסעי	הרכב	או	מי	מהם,	למקום	שעוברת	בו	תחבורה	 )2(
ציבורית,	אם	אין	בידם	אפשרות	להגיע	אליו	בכוחות	עצמם�	

פרק ג': פיצוי והחזר הוצאות

	חייב	יחויב	בפיצוי	והחזר	הוצאות	לבעל	הזיכיון	בעד	כל	אחד	מאלה:	 	)א( �10

	נסיעה	בכביש	מנהרות	הכרמל	בלא	הסכם	שימוש	תקף,	בלי	שחל	פטור	על	 )1(
נסיעתו	או	בלי	ששולמה	האגרה	מראש	או	במהלך	הנסיעה;

	אי–פירעון	של	חשבון	במועד	תשלומו; )2(

או	 זיהוי	 אמצעי	 או	 רכב	 זיהוי	 למנוע	 כדי	 בו	 שיש	 החייב	 	מעשה	שעשה	 )3(
למנוע	חיוב	באגרה;

	יציאה	מכביש	מנהרות	הכרמל	שלא	במקום	שנקבע	לכך	דרך	כלל	או	לכלי	 )4(
הרכב	שבו	נסע	החייב	בכביש;

	טיפולו	של	בעל	הזיכיון	בעיכוב	רכב	לפי	החוק	ותקנות	אלה; )5(

מועדי	תשלום

המצאת	פירוט	
נסיעות

עיכוב	ופינוי

חיוב	בפיצוי	
והחזר	הוצאות
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	פינויו	של	רכב	מכביש	מנהרות	הכרמל� )6(

מיום	 ימים	 	30 בתוך	 זיכיון,	 לבעל	 כך	 על	 הודיע	 והוא	 מנוי	 של	 מענו	 	השתנה	 )ב(
השינוי,	לא	יחויב	בפיצוי	והחזר	הוצאות	בשל	אי–פירעון	במועד	של	חשבון	שנשלח	

למענו	הישן,	בין	יום	שינוי	המען	ליום	מתן	הודעתו	כאמור�

פרק ד': הודעות על אי–חידוש רישיון רכב

לא	שילם	חייב	חובות	חלוטים	בשל	חמישה	חשבונות	שונים	לפחות,	ששלח	לו	בעל	 	�11
הזיכיון	לפי	תקנות	אלה,	בעד	נסיעות	בכביש	מנהרות	הכרמל,	שסכומם	המצטבר	עולה	
על	1,000	שקלים	חדשים,	יודיע	על	כך	בעל	הזיכיון	לרשות	הרישוי	14	ימים	לפחות	לפני	
יצוינו	שם	החייב,	 המועד	למשלוח	הודעה	בדבר	אי–חידוש	רישיון	הרכב;	בהודעתו	
מספר	זהותו,	מענו,	וכן	מספר	הרישוי	של	הרכב	שאין	לחדש	את	רישיונו	עד	לפירעון	

מלוא	החובות	האמורים�

	הודעה	לחייב	בדבר	אי–חידוש	רישיון	הרכב	תישלח	למען	לפי	הסכם	השימוש	או	 )א( 	�12
לכתובת	למשלוח	דואר,	לפי	העניין,	כפי	שהיו	רשומים	או	נמסרו,	לפי	העניין,	שלושה	

ימים	לפני	מועד	משלוח	ההודעה	לחייב�	

	עותק	מהודעה	הנשלחת	לפי	תקנה	זו	לבעל	הרשום	ברישיון	הרכב	של	רכב	שיוך	 )ב(
לפי	תקנה	זו,	יישלח	גם	למנוי	שעל	פי	ההסכם	עמו	נרשם	רכב	השיוך�

פרק ה': ערעור

המועד	להגשת	בקשת	רשות	ערעור	לבית	משפט	מחוזי,	על	החלטה	סופית	של	ועדת	 	�13
ערר,	הוא	30	ימים	מיום	שניתנה	ההחלטה�	

פרק ו': שונות

	נתברר	לבעל	זיכיון	כי	רכב,	שחיוב	בשל	נסיעות	בו	לא	נפרע,	אינו	עוד	בבעלות	 )א( 	�14
החייב,	רשאי	הוא,	בלי	לגרוע	מכל	תרופה	אחרת	העומדת	לו	על	פי	דין,	להודיע	לאותו	
חייב	שאם	לא	ישולם	החיוב,	הוא	ייווסף	לחשבון	שיישלח	לגבי	רכב	אחר	שבבעלותו	
או	לגבי	רכב	אחר	שלגביו	התקשר	בהסכם	שימוש	ושצוין	בהודעה,	ואם	אותה	שעה	לא	

היה	בבעלותו	רכב	אחר	-	לגבי	רכב	שיהיה	בבעלותו�	

	החייב	רשאי,	בתוך	30	ימים	מיום	שהומצאה	הודעת	בעל	זיכיון	כאמור	בתקנת	 )ב(
משנה	)א(,	לפרוע	את	החיוב	או	לבקש	בכתב	מבעל	זיכיון,	כי	החיוב	שלא	נפרע	ייווסף	
לחשבון	שיישלח	בשל	רכב	אחר	שבבעלותו	או	שלגביו	התקשר	החייב	בהסכם	השימוש,	

שאינו	זה	שצוין	בהודעה,	ובעל	זיכיון	יפעל	כמבוקש�	

	לא	פעל	החייב	כאמור	בתקנת	משנה	)ב(,	רשאי	בעל	הזיכיון	לפעול	כאמור	בהודעה	 )ג(
ששלח	לפי	תקנת	משנה	)א(	וסכום	החיוב	בחשבון	שישלח	כאמור,	יהיה	הסכום	הכולל	

ביום	ההוספה	של	החיוב	בעד	הרכב	האחר,	בצירוף	החוב	שלא	נפרע�	

	נתברר	לבעל	זיכיון	כי	רכב	שיוך,	אינו	עוד	בבעלות	מי	שרשום	אצלו	כבעלו	וחיובים	 �15
המיוחסים	לו	לא	נפרעו,	ישלח	לו	חשבון	ורשאי	הוא,	בלי	לגרוע	מכל	תרופה	אחרת	
העומדת	לו	על	פי	דין,	להודיע	לבעל	רכב	השיוך	כי	הוראות	סעיף	7ו	לחוק	יחולו	על	
רכב	אחר	שבבעלותו	שצוין	בהודעה,	ואם	אותה	שעה	לא	היה	בבעלותו	רכב	אחר	-	

לגבי	רכב	שיהיה	בבעלותו,	והוראות	תקנה	14)ב(	ו–)ג(	יחולו	בשינויים	המחויבים�	

הודעת	בעל	זיכיון	
לרשות	הרישוי

המצאת	הודעה	
בדבר	אי–חידוש	

רישיון

מועדים	לבקשת	
רשות	ערעור

חייב	שמכר	את	
רכבו

בעל	רכב	שיוך	
שמכר	את	רכבו
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	ביטל	בעל	זיכיון	את	הסכם	השימוש,	ישלח	הודעה	על	כך	למנוי	באופן	שהוסכם	 )א( 	�16
למענו	 או	 השימוש	 בהסכם	 המנוי	 שמסר	 המען	 לפי	 השימוש,	 בהסכם	 הצדדים	 בין	

האחרון	הידוע	לבעל	הזיכיון	לפי	תקנה	5�	

	ביטל	המנוי	את	הסכם	השימוש,	ישיב	בעל	הזיכיון	למנוי	את	העירבון	בתוך	30	 )ב(
או	ממועד	השבת	 ביטול	הסכם	השימוש	 ימים	ממועד	קבלת	הודעתו	של	המנוי	על	
אמצעי	הזיהוי,	לפי	המאוחר;	חייב	המנוי	חיובים	כלשהם	לבעל	הזיכיון	-	רשאי	בעל	
הזיכיון	לקזז	את	סכום	החיובים	האמורים	מהעירבון	ולהשיב	את	יתרת	העירבון	-	אם	
ישנה,	לדרוש	את	פירעון	יתרת	החיובים	-	אם	נותרו	לאחר	הקיזוז,	וחייב	הוא	למסור	

למנוי	פירוט	החיובים	שקוזזו	מן	העירבון�

תחילתן	של	תקנות	אלה	במועד	הפעלתן	של	מנהרות	הכרמל	עם	מתן	אישור	תחילת	 	�17
ההפעלה�

י"ח	באייר	התש"ע	)2	במאי	2010(
)חמ	3-3999(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

כ"ץ ישראל	
שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים )תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	6,	7,	8)ו(,	9	ו–25	לחוק	להסדרת	הפיקוח	על	כלבים,	התשס"ג- 	
12002	)להלן	-	החוק(,	באישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת	ובידיעתה,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

)להלן	-	התקנות	 6)ב(	לתקנות	להסדרת	הפיקוח	על	כלבים,	התשס"ה-12005	 בתקנה	 	�1
העיקריות(,	פסקה	)3(	-	תימחק�

בתקנה	14	לתקנות	העיקריות	-	 	�2

	בתקנת	משנה	)א(,	בטבלה,	אחרי	פרט	4	יבוא: )1(

	בקשת	בעלים	להסתרת	מספר	טלפון"; "4א�

	בתקנת	משנה	)ב(,	בטבלה,	אחרי	פרט	3	יבוא: )2(

	בקשת	בעלים	להסתרת	מספר	טלפון"; "3א�

	בתקנת	משנה	)ג(	- )3(

	אחרי	פסקה	)2(	יבוא: )א(

	שינוי	במספר	הטלפון	שלו"; ")2א(

	אחרי	פסקה	)3(	יבוא: )ב(

	העברת	הכלב	לאחר	ושמו	וכתובתו	של	בעל	הכלב	החדש;"; ")3א(

	בתקנת	משנה	)ו(,	בפסקה	)1(,	במקום	"או	בכתב"	יבוא	"ובכתב"� )4(

בתקנה	15	לתקנות	העיקריות	-	 	�3

	בתקנת	משנה	)א(,	הסיפה	החל	במילים	"דיווח	כאמור"	-	תימחק; )1(

ביטול	הסכם	
השימוש

תחילה

תיקון	תקנה	6

תיקון	תקנה	14

תיקון	תקנה	15

__________
ס"ח	התשס"ג,	עמ'	216� 	1
ק"ת	התשס"ה,	עמ'	362� 	2
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	בתקנת	משנה	)ד(,	הסיפה	החל	במילים	"הודעה	כאמור"	-	תימחק� )2(

בתקנה	16	לתקנות	העיקריות,	אחרי	תקנת	משנה	)ד(	יבוא: 	�4

	דיווח	או	הודעה	)להלן	-	הודעה(	שיש	למסור	לבעליו	של	כלב	לפי	החוק,	למעט	 ")ה(
הודעה	לפי	תקנה	14)ו()1(,	יימסרו	אישית	או	יישלחו	בדואר	רשום	לפי	כתובת	בעליו	
של	הכלב	הרשומה	במרכז	הרישום,	בהתאם	לסוג	ההודעה	ולדחיפותה;	אין	אפשרות	
למצוא	את	בעל	הכלב,	תימסר	ההודעה	לאחד	מבני	משפחתו	הגר	עמו	ושלפי	מראית	
עין	מלאו	לו	18	שנים,	ואם	היה	בעליו	של	הכלב	תאגיד	או	חבר	בני	אדם	-	תימסר	
ההודעה	למנהל	או	למורשה	בו;	הודעה	שנמסרה	אישית,	יראו	אותה	כאילו	נתקבלה	
במועד	המסירה;	נשלחה	הודעה	בדואר	רשום,	יראו	אותה	כאילו	נתקבלה	בתוך	שבוע	

ימים	מיום	משלוחה�"	

בתקנה	17)1(	לתקנות	העיקריות,	במקום	"שם	וכתובת"	יבוא	"שם,	כתובת	ומספר	טלפון;	 	�5
ואולם	מספר	הטלפון	לא	יהיה	גלוי	לעיון	הציבור	אם	בעל	הכלב	ביקש	את	הסתרתו	לפי	

תקנה	17א"�	

אחרי	תקנה	17	לתקנות	העיקריות	יבוא: 	�6

"בקשה	להסתרת	
מספר	טלפון

בעל	כלב	רשאי	לבקש	ממרכז	הרישום,	מרופא	וטרינר	עירוני	או	17א�
מרופא	וטרינר	מוסמך	שביצע	חיסון	בכלבו	שלא	לאפשר	גילוי	
למרכז	 כאמור	 בקשה	 הציבור;	 לעיון	 שלו	 הטלפון	 מספר	 של	
הרישום	תהא	בכתב;	מספר	הטלפון	יוסתר	בתוך	שני	ימי	עבודה	

מיום	קבלת	הבקשה	במרכז	הרישום�

הודעה	על	פרטי	
הרישום

מצא	בעל	כלב	כי	פרט	מהפרטים	הרשומים	לגביו	או	לגבי	כלבו	17ב�
במרכז	הרישום	אינו	נכון	או	אינו	מלא,	יודיע	על	כך	בתוך	שבעה	

ימים	לרופא	וטרינר	עירוני	או	לרופא	וטרינר	מוסמך�"

בתוספת	הראשונה	לתקנות	העיקריות,	בטופס	2,	בסופו	יבוא: 	�7

"לידיעת	בעל	הכלב:	אתה	רשאי	לפנות	למרכז	הרישום	בכתב,	או	לרופא	וטרינר	עירוני	
כפי	שהוא	 ולבקש	שמספר	הטלפון	שלך	 מוסמך	שחיסן	את	הכלב,	 וטרינר	 לרופא	 או	

מופיע	במרכז	הארצי	לרישום	כלבים	לא	יהיה	גלוי	לעיון	הציבור�"

בתוספת	השניה	לתקנות	העיקריות,	בפרט	3,	אחרי	השורה	"טלפון	בעלים"	יבוא: 	�8

הערותאורךסוג	שדהחובהתיאור	השדה

"מבקש	הסתרת	
מספר	טלפון

)כן=1	/	לא=2(	1נומרי+
ברירת	מחדל	

-	לא�"

תקנה	3	לתקנות	להסדרת	הפיקוח	על	כלבים	)תיקון(,	התשס"ח-32007	-	בטלה� 	�9

	תחילתן	של	תקנות	אלה,	למעט	כאמור	בתקנת	משנה	)ב(,	ביום	י"ט	בסיוון	התש"ע	 )א( 	�10
)1	ביוני	2010(	)להלן	-	יום	התחילה(�	

	תחילתן	של	תקנות	2)1(,	)2(	ו–)3()א(,	5,	7	ו–8	לתקנות	אלה	ותחילתה	של	תקנה	 )ב(
17א	לתקנות	העיקריות	כנוסחה	בתקנה	6	לתקנות	אלה,	שנתיים	מיום	התחילה	)להלן	

-	המועד	הקובע(�

תיקון	תקנה	16

תיקון	תקנה	17

הוספת	תקנות	
17א	ו–17ב

תיקון	התוספת	
הראשונה

תיקון	התוספת	
השניה

תיקון	תקנות	
התשס"ח

תחילה

__________
ק"ת	התשס"ח,	עמ'	270;	התשס"ט,	עמ'	287� 	3
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	בעל	כלב	רשאי,	עד	המועד	הקובע,	לבקש	בכתב	ממרכז	הרישום	שמספר	הטלפון	 )א( 	�11
כתיקונה	 העיקריות	 לתקנות	 	)1(17 בתקנה	 כאמור	 הציבור	 לעיון	 גלוי	 יהיה	 לא	 שלו	
בתקנה	5	לתקנות	אלה;	התקבלה	בקשה	כאמור	במרכז	הרישום,	לא	ייכלל	מספר	הטלפון	

של	המבקש	בין	פרטי	המידע	הפתוחים	לעיון	הציבור	לפי	התקנה	האמורה�

	בתקופה	שבין	יום	התחילה	ועד	למועד	הקובע,	הרשם	יפרסם	באתר	האינטרנט	של	 )ב(
משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר	ובשני	עיתונים	יומיים	לפחות,	הודעה	בדבר	האפשרות	

לפנות	בבקשה	לפי	תקנת	משנה	)א(�

ד'	בסיוון	התש"ע	)17	במאי	2010(
ן שלום	שמחו 	 	 )חמ	3-3417(

שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר 	 	

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תנאי חוזה לביטוח חובה של 
רכב מנועי( )תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	38,	39	ו–112	לחוק	הפיקוח	על	שירותים	פיננסיים	)ביטוח(,	 	
התשמ"א-11981,	ולפי	סעיף	51	לפקודת	ביטוח	רכב	מנועי	]נוסח	חדש[,	התש"ל-21970,	אני	

מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	11	לתקנות	הפיקוח	על	שירותים	פיננסיים	)ביטוח(	)תנאי	חוזה	לביטוח	חובה	 	�1
של	רכב	מנועי(,	התש"ע-32010,	במקום	"י"ט	בתמוז	התש"ע"	)1	ביולי	2010("	יבוא	"כ"ג	

בתשרי	התשע"א	)1	באוקטובר	2010("�

י"ב	באייר	התש"ע	)26	באפריל	2010(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-2966(

שר	האוצר 	 	
__________

ס"ח	התשמ"א,	עמ'	208� 	1
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	15,	עמ'	320� 	2

ק"ת	התש"ע,	עמ'	718	)954(� 	3

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )לב 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,	בפרט	 	�1
)נט(	-

	בהגדרה	"מפה",	אחרי	"והחתום	ביד	שר	הפנים	ביום	י"ג	באב	התשס"ו	)7	באוגוסט	 )1(
2006(	יבוא	"וכפי	שתוקנה	בתשריט	הערוך	בקנה	מידה	1:10,000	והחתום	ביד	שר	הפנים	

ביום	י"ד	בטבת	התש"ע	)31	בדצמבר	2009(";

	במקום	השטח	המתואר	לצד	היישוב	חרות	יבוא: )2(

"גושים	7747,	7748	-	בשלמותם;

גוש	7740	-	חלקות	27,	39	עד	44,	וחלק	מחלקות	45,	46	כמסומן	במפה;

גוש	7746	-	חלקות	75,	78,	81,	86,	89;

הוראות	מעבר

תיקון	תקנה	11

	תיקון	פרט	)נט(
בתוספת	הראשונה

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

ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשמ"ד,	עמ'	1646;	התשנ"ח,	עמ'	19;	התשס"ז,	עמ'	17� 	2



1141קובץ	התקנות	6893,	י"ב	בסיוון	התש"ע,	2010�5�25

גוש	7749	-	פרט	לחלקה	131,	וחלק	מחלקות	1,	4,	6	כמסומן	במפה;

גוש	7750	-	פרט	לחלקה	11;

גוש	7751	-	פרט	לחלקה	85;

גוש	7752	-	חלקות	17,	20,	וחלק	מחלקות	9,	14	כמסומן	במפה;

גוש	8277	-	חלק	מחלקות	2	עד	6,	48	כמסומן	במפה;

גוש	8279	-	חלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה";

	במקום	השטח	המתואר	לצד	היישוב	כפר	הס	יבוא: )3(

"גוש	7802	-	בשלמותו;

גוש	7752	-	חלקות	1	עד	4,	6,	18	וחלק	מחלקה	19	כמסומן	במפה;

גוש	7753	-	פרט	לחלקות	49	עד	52;

גוש	7784	-	חלקות	1	עד	14,	16	עד	29,	31,	32,	54,	55,	57,	58;

גוש	7790	-	חלקות	56,	57;

גוש	7801	-	חלקות	106	עד	114,	וחלק	מחלקה	97	כמסומן	במפה;

גוש	7803	-	חלקות	1	עד	8,	22	עד	53,	וחלק	מחלקות	16,	18	כמסומן	במפה;

	43 וחלק	מחלקה	 	,33 	,32 	,27 	,23 	,21 	,19 17	עד	 	,11 3	עד	 	,1 7804	-	חלקות	 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	7809	-	חלקות	11,	12,	וחלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	7811	-	חלקות	4	עד	9,	12	עד	14,	וחלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	8073	-	חלקות	7	עד	12,	15	עד	31,	33,	35,	36,	וחלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה"�

וחלק	 	,37 עד	 	26 	,24 	,23" במקום	 החלקות,	 בקטע	 לקו,	 מתחת	 המתואר	 	בשטח	 )4(
מחלקה	14	)דרך(	בגוש	7752	כמסומן	במפה	באות	ב'"	יבוא	"גוש	7749	-	חלק	מחלקות	1,	
4,	6	כמסומן	במפה;	גוש	7752	-	23,	24,	26	עד	37,	וחלק	מחלקה	14	)דרך(	כמסומן	במפה	

באות	ב'	וחלק	מחלקות	9,	14,	19	כמסומן	במפה"�

י"ד	בטבת	התש"ע	)31	בדצמבר	2009(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

שר	הפנים 	 	

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )משגב, 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	)נז(	-

	בהגדרה	"מפה",	אחרי	"ביום	כ"ה	באלול	התשס"ו	)18	בספטמבר	2006("	יבוא	"וכפי	 )1(
שתוקנה	בתשריט	הערוך	בקנה	מידה	1:10,000	והחתום	ביד	שר	הפנים	ביום	ד'	באייר	

התש"ע	)18	באפריל	2010("�

	תיקון	פרט	)נז(
בתוספת	הראשונה

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

ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשמ"ד,	עמ'	1646;	התשנ"ח,	עמ'	19;	התשס"ז,	עמ'	17� 	2
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כמסומן	 	36 	,18 מחלקות	 חלק	 	- 	18508 "גוש	 אחרי	 לקו,	 מתחת	 המתואר	 	בשטח	 )2(
במפה"	יבוא:

"גוש	18843	-	חלקות	23,	24,	26	עד	35,	וחלק	מחלקות	25,	36	כמסומן	במפה;

גוש	18847	-	חלקות	6,	9,	10,	12,	13,	וחלק	מחלקה	7	כמסומן	במפה;

גוש	18855	-	חלק	מחלקות	12	עד	14,	19	כמסומן	במפה"�

ד'	באייר	התש"ע	)18	באפריל	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

שר	הפנים 	 	

צו המועצות המקומיות )א( )קדימה-צורן(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מכריז	לאמור: 	

בתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)א(,	התשי"א-21950,	אחרי	פרט	)צו(	יבוא: 	�1
	המועצה	המקומית	קדימה-צורן� ")צז(

תאריך	הקמתה:	ז'	באב	התשס"ג	)5	באוגוסט	2003(3�

יהיה	 צורן5	 המקומית	 המועצה	 ושל	 קדימה4	 המקומית	 המועצה	 של	 השיפוט	 תחום	
תחום	השיפוט	של	הרשות	המאוחדת	-	המועצה	המקומית	קדימה-צורן�

תחום	המועצה	המקומית	קדימה-צורן:	גושים	וחלקות	קרקע:

"הגושים	7814,	7815,	7882,	7937,	8034	עד	8041,	8945,	8946	בשלמותם;

גוש	7816	-	חלק	מחלקה	27	כמסומן	במפה;

גוש	7867	-	חלק	מחלקות	2,	10,	13	כמסומן	במפה;

גוש	7868	-	חלק	מחלקות	2,	23	כמסומן	במפה;

גוש	7880	-	חלקות	11,	18,	20,	וחלק	מחלקות	10,	16,	17	כמסומן	במפה;

גוש	7883	-	חלקות	7,	8,	10,	14	עד	17,	וחלק	מחלקות	1,	13,	26,	27	כמסומן	במפה;

גוש	7884	-	חלק	מחלקות	1	עד	5	כמסומן	במפה;

גוש	7885	-	חלק	מחלקות	22,	25	כמסומן	במפה;

גוש	7936	-	חלק	מחלקות	20,	37	עד	40,	52,	53	כמסומן	במפה;

גוש	8009	-	פרט	לחלקות	71,	73;

גוש	8010	-	חלקה	1;

גוש	8016	-	חלקה	228;

גוש	8947	-	פרט	לחלק	מחלקה	42	כמסומן	במפה;

גוש	9047	-	חלקות	10	עד	13,	28,	וחלק	מחלקות	9,	15,	16,	27	כמסומן	במפה;

גוש	9048	-	חלקות	43	עד	46,	וחלק	מחלקות	47,	55	כמסומן	במפה"�

ד'	באייר	התש"ע	)18	באפריל	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-269(

שר	הפנים 	 	

	הוספת	פרט	)צז(
בתוספת	הראשונה

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

ק"ת	התשי"א,	עמ'	178� 	2
ס"ח	התשס"ג,	עמ'	516� 	3

ק"ת	התש"י,	עמ'	922;	התשכ"ג,	עמ'	1129� 	4
ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	18� 	5
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צו המועצות המקומיות )ב( )פרדסיה, תיקון(, התש"ע-2010

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

בתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)ב(,	התשי"ג-21953,	במקום	פרט	)מט(	יבוא: 	�1
	המועצה	המקומית	פרדסיה� ")מט(

תאריך	הקמתה:	כ"ג	בתשרי	התשכ"ג	)22	באוקטובר	1962(�

תחום	המועצה:	גושים	וחלקות	רישום	קרקע	)ועד	בכלל(	-

גוש	8002	-	בשלמותו;

גוש	8142	-	חלקות	7,	9,	34,	38,	55	עד	61,	72,	73,	76,	וחלק	מחלקות	30,	70	כמסומן	במפה	
	12( הערוכה	בקנה	מידה	1:5,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	ט"ז	בטבת	התשס"ט	
בינואר	2009(	ושהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	

על	מחוז	המרכז,	רמלה,	ובמשרד	המועצה	המקומית	פרדסיה;

גוש	8143	-	פרט	לחלקות	10,	11;

גוש	8220	-	חלקות	9,	13	עד	16,	23,	וחלק	מחלקה	21	כמסומן	במפה"�

ד'	באייר	התש"ע	)18	באפריל	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-701(

שר	הפנים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	1
ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התשס"ד,	עמ'	963;	התשס"ה,	עמ'	790� 	2

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת 
טבע נחל אל–על, לפי תכנית מס' ג/13604(, התש"ע-2010

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

שנתקיימו	כל	התנאים	כאמור	בסעיף	22)ב()1(,	)2(,	)4(,	)5(	לחוק,	אני	מכריז	לאמור:

השטח	המתואר	בתוספת	הנמצא	ברמת	הגולן,	צבוע	בירוק	ומקווקו	בקווים	אלכסוניים	 	�1
ומצולבים	ירוקים,	בתשריט	מס'	ש/צפ/ג/13604	הערוך	בקנה	מידה	1:10,000	והחתום	

ביום	ג'	בניסן	התש"ע	)18	במרס	2010(	ביד	שר	הפנים,	הוא	שמורת	טבע�

העתקים	מהתשריט	האמור	בסעיף	1,	מופקדים	במשרד	הפנים	בירושלים,	במשרדי	הממונה	 	�2
על	מחוז	הצפון	בנצרת	עילית	ובמשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	גולן,	וכל	המעוניין	

בדבר	רשאי	לעיין	בהם	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל�

תוספת
)סעיף	1(

	השטח	האמור	בסעיף	1	נמצא	בתחום	שטח	השיפוט	של	המועצה	האזורית	גולן,	שבו	חלה	 	
תכנית	מס'	ג/13604,	שניתן	לה	תוקף	בהודעה	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	5461,	התשס"ו,	

עמ'	576,	והוא	כולל	גושים	וחלקות	רישום	קרקע	אלה:

	חלקי	חלקה	13� גוש	200000

ג'	בניסן	התש"ע	)18	במרס	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(

שר	הפנים 	 	

	החלפת	פרט	)מט(
בתוספת	הראשונה

	אכרזה	על
שמורת	טבע

הפקדת	העתקי	
התשריט

__________
ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 	1
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אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת 
טבע נחל דלתון, לפי תכנית מס' ג/13872(, התש"ע-2010

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

שנתקיימו	כל	התנאים	כאמור	בסעיף	22)ב()1(,	)2(,	)4(,	)5(	לחוק,	אני	מכריז	לאמור:

ומקווקו	 בירוק	 צבוע	 לצפת,	 שמצפון	 ביריה	 ביער	 הנמצא	 בתוספת	 המתואר	 השטח	 	�1
בקנה	 הערוך	 ש/צפ/ג/13872	 מספר	 בתשריט	 ירוקים,	 ומצולבים	 אלכסוניים	 בקווים	
הוא	 הפנים,	 שר	 ביד	 	)2010 במרס	 	18( בניסן	התש"ע	 ג'	 ביום	 והחתום	 	1:10,000 מידה	

שמורת	טבע�

במשרדי	 בירושלים,	 הפנים	 במשרד	 מופקדים	 	,1 בסעיף	 האמור	 מהתשריט	 העתקים	 	�2
ולבניה	 לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 עילית,	 בנצרת	 הצפון	 מחוז	 על	 הממונה	
הגליל	העליון	ובמשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	מרום	הגליל,	וכל	המעוניין	

בדבר	רשאי	לעיין	בהם	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל�

תוספת

)סעיף	1(

השטח	האמור	בסעיף	1	נמצא	בתחום	שטחי	השיפוט	של	המועצה	האזורית	הגליל	העליון	
ושל	המועצה	האזורית	מרום	הגליל,	שבהם	חלה	תכנית	מס'	ג/13872	שניתן	לה	תוקף	בהודעה	
שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	5593,	התשס"ז,	עמ'	458,	והוא	כולל	גושים	וחלקות	רישום	קרקע	

אלה:	

גוש	14031,	חלקות	6,	7,	חלקי	חלקה	4;

גוש	14032,	חלקה	3,	חלקי	חלקות	2,	4,	6,	10,	11;

גוש	14061,	חלקי	חלקות	6	-	8;

גוש	14062,	חלקי	חלקה	20;

גוש	14063,	חלקי	חלקות	9,	15;

גוש	14064,	חלקי	חלקה	1;

גוש	14065,	חלקה	3,	חלקי	חלקות	1,	2;

גוש	14066,	חלקי	חלקה	1;

גוש	14420,	חלקי	חלקה	3;

גוש	14431,	חלקי	חלקות	1,	5,	7;

גוש	14432,	חלקה	7,	חלקי	חלקות	1,	2,	6;

גוש	14433,	חלקה	1,	חלקי	חלקות	2	-	5,	18;

גוש	14434,	חלקי	חלקה	2�

ג'	בניסן	התש"ע	)18	במרס	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 	1

	אכרזה	על
שמורת	טבע

הפקדת	העתקי	
התשריט




