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קובץ התקנות
עמוד

1430 תקנות	העבירות	המינהליות	)קנס	מינהלי	-	הגנת	הפרטיות(	)תיקון(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1431 תקנות	המקרקעין	)אגרות(	)תיקון(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1431 צו	האזרחות	והכניסה	לישראל	)הוראת	שעה(	)הארכת	תוקף	החוק(,	התש"ע-2010�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1432 צו	התכנון	והבנייה	)הארכת	תוקף	הכרזה	על	מתחמים	להתחדשות	עירונית(	)מס'	2(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�		

1432 צו	התכנון	והבנייה	)הכרזה	על	מתחמים	לפינוי	לשם	בינוי(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1433 צו	התכנון	והבנייה	)הארכת	תוקף	הכרזה	על	מתחמים	לעיבוי	בנייה(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1433 צו	שירות	ביטחון	)שירות	מוכר	לתכלית	ביטחון(	)הוראת	שעה(,	התש"ע-2010�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	צו	שירות	ביטחון	)קביעת	מקצועות	ותפקידים	לעניין	פטור	משירות	ביטחון	מחמת	גיל(	)תיקון	מס'	2(,
1434 התש"ע-2010�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	אכרזת	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	הנצחה	)שמורת	טבע	אחילוף	החורן,
1434 לפי	תכנית	מס'	ג/14746(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	אכרזת	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	הנצחה	)שמורת	טבע	אירוס	הגולן	-	חושניה,
1435 לפי	תכנית	מס'	ג/14748(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1436 אכרזה	על	גן	לאומי	ושמורת	טבע	)הר	הכרמל(	)תיקון(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

28 ביולי 2010 6913 י"ז באב התש"ע
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 תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - הגנת הפרטיות( )תיקון(,
התש"ע-2010

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לחוק	העבירות	המינהליות,	התשמ"ו-11985	)להלן	-	
החוק(,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	העבירות	המינהליות	)קנס	מינהלי	-	הגנת	הפרטיות(,	התשס"ד-22004	)להלן	 	�1
-	התקנות	העיקריות(,	בתקנה	3,	במקום	"כאמור	בטור	ג'	בתוספת"	יבוא	"קנס	בשיעור	

החלק	העשירי	של	הקנס	הקבוע	בתקנה	2,	לפי	העניין"�

	תקנה	4	לתקנות	העיקריות	-	בטלה� �2
	בתקנות	העיקריות,	במקום	התוספת	יבוא: �3

"תוספת
)תקנה	1	עד	3(

טור	א'
סעיפים	בחוק	הגנת	הפרטיות,	התשמ"א-1981

טור	ב'
קנס	מינהלי	קצוב	בשקלים	חדשים

	סעיף	31א)א()1(,	לעניין	- )1(

	סעיף	8)א( )1(2,000

	סעיף	8)ב( )2(5,000

	סעיף	31א)א()2( )2(2,000

	סעיף	31א)א()3( )3(3,000

	סעיף	31א)א()4(,	לעניין	סעיף	13 )4(3,000

	סעיף	31א)א()5(,	לעניין	- )5(

	סעיף	17א)א( )1(3,000

	סעיף	17א)ב( )2(2,000

	סעיף	31א)א()6(	 )6(3,000

	סעיף	31א)א()7(,	לעניין	- )7(

	סעיף	17ד )1(3,000

	סעיף	17ה )2(2,000

	סעיף	17ו)א(	ו–)ד( )3("3,000

ט"ז	בתמוז	התש"ע	)28	ביוני	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1922(

שר	המשפטים 	 	

__________
	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	31;	התשס"ח,	עמ'	144� 1

	ק"ת	התשס"ד,	עמ'	323� 2

תיקון תקנה 3

ביטול תקנה 4

החלפת התוספת
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תקנות המקרקעין )אגרות( )תיקון(, התש"ע-2010

שר	 באישור	 התשכ"ט-11969,	 המקרקעין,	 לחוק	 	149 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
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:

בתוספת	לתקנות	המקרקעין	)אגרות(,	התשל"ה-41974	-	1�	

	בפרט	7,	אחרי	פרט	משנה	)ד(	יבוא: )1(

בשקלים	חדשים

	עיון	מקוון,	על	גבי	מסך	מחשב	בלשכות,	במסמכי	תיק	 ")ד1(
רישום	בית	משותף	כפי	שנסרקו	בסריקה	ממוחשבת	כהגדרתה	
בתקנות	העדות	)העתקים	צילומיים(,	התש"ל-51969	)להלן	-	

עיון	מקוון(	וקבלת	עותק	מהם	על	גבי	תקליטור				

;"30

	במקום	פרט	8	יבוא: )2(

בשקלים	חדשים

	עיון	- �8"
	בעד	כל	נכס	או	זכות	שביחס	אליהם	נדרש	העיון		 )1(
לגביו	 כשקיימת	 משותף	 בית	 של	 פיזי	 	בתיק	 )2(

אפשרות	לעיון	מקוון	וקבלת	עותק	מצולם	ממנו

66
"200

ח'	באב	התש"ע	)19	ביולי	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-648(

שר	המשפטים 	 	

__________
	ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	259� 1

	ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 2

	ס"ח	התשל"ה,	עמ'	206� 3

	ק"ת	התשל"ה,	עמ'	222;	התש"ע,	עמ'	341� 4

	ק"ת	התש"ל,	עמ'	316� 5

	

צו האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( )הארכת תוקף החוק(, 
התש"ע-2010

בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	5	לחוק	האזרחות	והכניסה	לישראל	)הוראת	שעה(,	התשס"ג-
12003	)להלן	-	החוק(,	ובאישור	הכנסת,	מצווה	הממשלה	לאמור:

החוק	יוארך	עד	יום	כ"ו	בשבט	התשע"א	)31	בינואר	2011(� 	�1

י'	באב	התש"ע	)21	ביולי	2010(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3416(

ראש	הממשלה 	 	
__________

	ס"ח	התשס"ג,	עמ'	544;	התשס"ז,	עמ'	295;	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	1172� 1

תיקון	התוספת

הארכת תוקף 
החוק
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צו התכנון והבנייה )הארכת תוקף הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית( 
)מס' 2(, התש"ע-2010

התשכ"ה-11965,	 והבנייה,	 התכנון	 לחוק	 33א)ב()2()ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותה	 	בתוקף	 	
ובהמלצת	הוועדה	לעניין	מתחמי	פינוי	ובינוי,	מכריזה	הממשלה	לאמור:

	מוארך	בזה	תוקף	ההכרזה2	של	המתחמים	המפורטים	להלן: �1
	מתחמים	לפינוי	לשם	בינוי	- )א(

פתח	תקוה	-	דגל	ראובן;

פתח	תקוה	-	עמישב	מזרח;

פתח	תקוה	-	שכונת	עקיבא;

	מתחמים	לפינוי	לשם	בינוי	- )ב(

קרית	ביאליק	-	העצמאות;

	מתחמים	לפינוי	לשם	בינוי	- )ג(

פתח	תקוה	-	בר	כוכבא;

פתח	תקוה	-	שלום	אש;

	מתחמים	לעיבוי	בנייה	- )ד(

ערד	-	יעלים�

הרשות								 במשרדי	 הציבור	 לעיון	 מופקדות	 	1 בסעיף	 המפורטים	 המתחמים	 של	 המפות	 	�2
המקומית	הנוגעת	בדבר,	לפי	העניין�

תחילתו	של	הצו	כמפורט	להלן		)להלן	-	יום	התחילה(	ותוקפו	לשש	שנים	מיום	התחילה,	 	�3
אם	לא		בוטלה	ההכרזה	על	מתחם	קודם	לכן	-	

לגבי	המתחמים	המפורטים	בסעיף	1)א(,	החל	ביום	כ"ח	בחשוון	התשס"ז	)19	בנובמבר	2006(;	

	;)2007 ביולי	 	22( התשס"ז	 באב	 ז'	 ביום	 החל	 1)ב(,	 בסעיף	 המפורטים	 המתחמים	 לגבי	

לגבי	המתחמים	המפורטים	בסעיף	1)ג(	ו–)ד(,	החל	ביום	י"ג	בסיוון	התשס"ח	)16	ביוני	2008(�

כ"ב	בתמוז	התש"ע	)4	ביולי	2010(
נתניהו 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3217(

ראש	הממשלה 	 	
__________

	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307;	התשס"ב,	עמ'	157;	התשס"ח,	עמ'	840� 1

	החלטות	ממשלה	מס'	2520	מיום	2000�11�19,	מס'	897	מיום	2001�11�11	ומס'	2026	מיום	2002�6�16� 2

צו התכנון והבנייה )הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	33א)א(	לחוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-11965,	ובהמלצת	 	

הוועדה	לעניין	מתחמי	פינוי	ובינוי,	מכריזה	הממשלה	לאמור:

	המתחמים	המפורטים	להלן	מוכרזים	בזה	כמתחמים	לפינוי	לשם	בינוי: �1
	רמת	גן		-	סוקולוב; )1(

	רמת	השרון		-	יוספטל	מזרח� )2(

הארכת תוקף

הפקדת מפות

תחילה

מתחמים לפינוי 
לשם בינוי

__________
	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307;	התשס"ב,	עמ'	157;	התשס"ח,	עמ'	840� 1
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הרשות								 במשרדי	 הציבור	 לעיון	 מופקדות	 	1 בסעיף	 המפורטים	 המתחמים	 של	 המפות	 	�2
המקומית	הנוגעת	בדבר,	לפי	העניין�

תחילתו	של	צו	זה	ביום	כ"ד	בכסלו	התש"ע		)11	בדצמבר	2009(	)להלן	-	יום	התחילה(	 	�3
ותוקפו	לשש	שנים	מיום	התחילה,	אם	לא	בוטלה	ההכרזה	על	מתחם	קודם	לכן�	

כ"ב	בתמוז	התש"ע	)4	ביולי	2010(
נתניהו 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3217(

ראש	הממשלה 	 	

צו התכנון והבנייה )הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לעיבוי בנייה(, התש"ע-2010
התשכ"ה-11965,	 והבנייה,	 התכנון	 לחוק	 33א)ב()2()א(	 סעיף	 לפי	 סמכותה	 	בתוקף	 	

ובהמלצת	הוועדה	לעניין	מתחמי	פינוי	ובינוי	)להלן	-	הוועדה(,	מכריזה	הממשלה	לאמור:

	מוארך	בזה	תוקף	ההכרזה	של	המתחמים	המפורטים	להלן	כמתחמים	לעיבוי	בנייה2: �1
	חיפה	-	מתחם	אמיל	זולא; )1(

	חיפה	-	מתחם	מח"ל; )2(

	מגדל	העמק	-	מתחם	ניצנים; )3(

	נהריה	-	מתחם	הגלעד� )4(

הרשות								 במשרדי	 הציבור	 לעיון	 מופקדות	 	1 בסעיף	 המפורטים	 המתחמים	 של	 המפות	 	�2
המקומית	הנוגעת	בדבר,	לפי	העניין�

תחילתו	של	צו	זה	ביום	כ"ז		בכסלו	התש"ע	)14	בדצמבר	2009(	)להלן	-	יום	התחילה(	 	�3
ותוקפו	לשש	שנים	מיום	התחילה,	אם	לא	בוטלה	ההכרזה	על	מתחם	קודם	לכן�	

כ"ב	בתמוז	התש"ע	)4	ביולי	2010(
נתניהו 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3217(

ראש	הממשלה 	 	
__________

	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307;	התשס"ב,	עמ'	157;	התשס"ח,	עמ'	840� 1

	ק"ת	התשס"ד,	עמ'	176� 2

צו שירות ביטחון )שירות מוכר לתכלית ביטחון( )הוראת שעה(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	26א)א()1(	לחוק	שירות	ביטחון	]נוסח	משולב[,	התשמ"ו-11986	 	

)להלן	-	החוק(,	באישור	הממשלה	וועדת	החוץ	והביטחון	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

שירות	ביחידות	צבאיות	בתפקידי	מינהלה,	בתפקידים	ייעודיים,	בתפקידים	מקצועיים,	 	�1
הכוללים	בין	השאר:	הפעלת	מערכת	קשר	ומערכות	טכנולוגיית	מידע,	עיבוד	מודיעין,	
הנלוות	 ופעילויות	 עתודאים	 בידי	 ופיתוח	 מחקר	 חשבונות,	 הנהלת	 מחשב,	 הפעלת	
הוא	 להלן,	 המפורטות	 במסגרות	 	- שמירה	 כגון:	 הצבאית,	 ביחידה	 אלה	 לתפקידים	

שירות	מוכר	כמשמעותו	בסעיף	26א)א()1(	לחוק:	

	משרד	הביטחון; )1(

	יחידות	סמך	של	משרד	הביטחון; )2(

	יחידות	סמך	של	משרד	ראש	הממשלה�	 )3(

הפקדת מפות

תחילה ותוקף

הארכת תוקף

הפקדת מפות

תחילה ותוקף

__________
	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	107;	התשנ"ה,	עמ'	440� 1

שירות מוכר 
לתכלית ביטחון
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	תוקפו	של	צו	זה	עד	יום	ה'	בטבת	התשע"ב	)31	בדצמבר	2011(�	 �2
י'	באב	התש"ע	)21	ביולי	2010(

ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-2664(

שר	הביטחון 	 	

 צו שירות ביטחון )קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות
ביטחון מחמת גיל( )תיקון מס' 2(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	36א)ג(	לחוק	שירות	ביטחון	]נוסח	משולב[,	התשמ"ו-11986,	 	
ובאישור	ועדת	החוץ	והביטחון	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

בתוספת	לצו	שירות	ביטחון	)קביעת	מקצועות	ותפקידים	לעניין	פטור	משירות	ביטחון	 	�1
מחמת	גיל(,	התשס"ח-22008	)להלן	-	הצו	העיקרי(,	בסופה	יבוא:

טור	א'		
מקצוע/תפקיד

							טור	ב'			
							ייעוד	היחידות

טור	ג'
גיל	הפטור								

45"2	עד	5"מפעיל	תקשוב	מבצעי

בצו	שירות	ביטחון	)קביעת	מקצועות	ותפקידים	לעניין	פטור	משירות	ביטחון	מחמת	גיל(	 	�2
)תיקון(,	התש"ע-32010	-	

	בסעיף	1,	בטבלה,	תימחק	השורה: )1(

טור	א'		
מקצוע/תפקיד

							טור	ב'			
							ייעוד	היחידות

טור	ג'
גיל	הפטור								

45";2	עד	5"מפעיל	תקשוב	מבצעי

	סעיף	2	-	יימחק�	 )2(

	הוראת	הצו	העיקרי	לגבי	מפעיל	תקשוב	מבצעי,	כנוסחה	בצו	זה,	לא	תחול	על	יוצא	 	�3
צבא	שמלאו	לו	40	שנה	ביום	פרסומו	של	צו	זה�	

י"א	באב	התש"ע	)22	ביולי	2010(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-3855(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	107;	התשס"ח,	עמ'	511� 1

	ק"ת	התשס"ח,	עמ'	1238;	התש"ע,	עמ'	1151� 2

	ק"ת	התש"ע,	עמ'	1151� 3

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)שמורת טבע אחילוף החורן, לפי תכנית מס' ג/14746(, 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	מספר	ש/צפ/ג/14746,	הערוך	בקנה	מידה	1:10,000	והחתום	

ביום	כ"ו	בתמוז	התש"ע	)8	ביולי	2010(,	ביד	שר	הפנים,		הוא	שמורת	טבע�

תוקף

תיקון התוספת

תיקון הצו המתקן

הוראת מעבר

אכרזה על 
שמורת טבע

__________
	ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 1
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במשרדי	 בירושלים,	 הפנים	 במשרד	 מופקדים	 	,1 בסעיף	 האמור	 מהתשריט	 העתקים	 	�2
הממונה	על	מחוז	הצפון	בנצרת	עילית	ובמשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבנייה	גולן,	

וכל	מעוניין	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/14746	שניתן	לה	תוקף	בהודעה	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	מס'	5852,	
מיום	כ"ה	באלול	התשס"ח		)25	בספטמבר	2008(,	עמ'	4858,	והוא	כולל	גושים	וחלקות	רישום	

קרקע	אלה:	

	גוש	200000							חלקי	חלקות	4,	41� 	

כ"ו	בתמוז	התש"ע	)8	ביולי	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(

שר	הפנים 	 	

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת 
טבע אירוס הגולן - חושניה, לפי תכנית מס' ג/14748(, 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	מספר	ש/צפ/ג/14748	הערוך	בקנה	מידה	1:5,000	והחתום	

ביום	כ"ו	בתמוז	התש"ע	)8	ביולי	2010(	ביד	שר	הפנים,		הוא	שמורת	טבע�

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

וכל	מעוניין	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/14748	שניתן	לה	תוקף	בהודעה	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	מס'	5857,	
רישום	 וחלקות	 גושים	 והוא	כולל	 	,87 2008(,	עמ'	 )12	באוקטובר	 י"ג	בתשרי	התשס"ט	 מיום	

קרקע	אלה:	

			חלקי	חלקות	10,	11,	29� 	גוש	201000	 	

כ"ו	בתמוז	התש"ע	)8	ביולי	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(

שר	הפנים 	 	
__________

	ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 1

הפקדת העתקי 
התשריט

 אכרזה על
שמורת טבע

הפקדת העתקי 
התשריט
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אכרזה על גן לאומי ושמורת טבע )הר הכרמל( )תיקון(, התש"ע-2010
אתרים	 טבע,	 שמורות	 לאומיים,	 גנים	 לחוק	 ו–26)ב(	 	22 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
לגנים	 המועצה	 הסביבה,	 להגנת	 השר	 בהסכמת	 התשנ"ח-11998,	 הנצחה,	 ואתרי	 לאומיים	
לאומיים,	שמורות	טבע	ואתרים	לאומיים,	המועצה	המקומית	עספיא,	ובאישור	ועדת	הפנים	

והגנת	הסביבה	של	הכנסת,	אני	מכריז	לאמור:									

	- )להלן	 התשל"א-21971	 הכרמל(,	 )הר	 טבע	 ושמורת	 לאומי	 גן	 על	 לאכרזה	 	1 בסעיף	 	�1
האכרזה	העיקרית(,	אחרי	סעיף	קטן	)ד(	יבוא:

בקווים	 ומקווקו	 שחור	 בקו	 המוקף	 על	השטח	 יחולו	 לא	 )א(	 קטן	 סעיף	 	הוראות	 ")ה(
אלכסוניים	בצבע	שחור	בתשריט	בקנה	מידה	1:1,250,	מס'	ג/חפ/ג/1155,	החתום	בידי	

שר	הפנים	ביום	כ"ו	בתמוז	התש"ע	)8	ביולי	2010(�"	

2�			בסעיף	2	לאכרזה	העיקרית,	אחרי	סעיף	קטן	)ד(	יבוא:		
")ה(		העתקים	מהתשריט	האמור	בסעיף	1)ה(	מופקדים	במשרד	הפנים	בירושלים,	במשרד	
הממונה	על	מחוז	חיפה,	בחיפה	ובמשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	רכס	הכרמל	

וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בהם,	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל�"

	בתוספת	לאכרזה	העיקרית	-	 �3
	בסעיף	קטן	)א(,	אחרי	"ובסעיף	קטן	)ד("	יבוא	"ובסעיף	קטן	)ה("� )1(

	אחרי	סעיף	קטן	)ד(	יבוא: )2(

	גוש	17149,	חלק	מחלקות	8,	9,	11,	16,	17,	19� ")ה(

גוש	17150,	חלקות	82,	83,	84,	85�

גוש	17150,	חלק	מחלקות	18,	79,	81,	131,	132�"

כ"ו	בתמוז	התש"ע	)8	ביולי	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(

שר	הפנים 	 	

__________
	ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 1

	ק"ת	התשל"א,	עמ'	1299;	התשנ"ח,	עמ'	1253;	התשס"ד,	עמ'	81;	התשס"ט,	עמ'	666� 2

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

תיקון התוספת




