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צו רשויות נחלים ומעיינות )רשות נחל באר שבע(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכויותי	לפי	סעיפים	2,	3,	6,	9,	10,	12,	26	ו–27	לחוק	רשויות	נחלים	ומעיינות,	 	
התשכ"ה-11965	)להלן	-	החוק(,	ולאחר	התייעצות	עם	שר	הפנים,	עם	הרשויות	המקומיות	
ורשויות	הניקוז	הנוגעות	בדבר,	ובהסכמת	שר	הפנים	ושר	החקלאות	לעניין	סעיף	3	לצו	זה,	

אני	מצווה	לאמור:	

בצו	זה	- 	�1
"הנהלה"	-	הנהלת	רשות	הנחל	המוקמת	לפי	סעיף	7;

"מועצה"	-	מועצת	רשות	הנחל	המוקמת	לפי	סעיף	6;

"נחל	באר	שבע"	או	"הנחל"	-	נחל	באר	שבע	כמסומן	במפה	האמורה	בסעיף	3	וכל	מקור	
מים	המצוי	בתחום	רשות	הנחל;

"פארק	נחל	באר	שבע"	או	"הפארק"	-	פארק	עירוני	אשר	יוקם	בתחום	רשות	הנחל	לפי	
הוראות	צו	זה;

"רשות	נחל	באר	שבע"	או	"רשות	הנחל"	-	רשות	נחל	באר	שבע	המוקמת	לפי	סעיף	2;

"רשות	הניקוז"	-	רשות	הניקוז	שיקמה	בשור,	שהוקמה	לפי	צו	הניקוז	וההגנה	מפני	
שיטפונות	)הקמת	רשויות	ניקוז(,	התש"ך-21960�

	מוקמת	בזה	רשות	נחל	באר	שבע�	 )א( 	�2
כללי	 מנהל	 הנהלה,	 מועצה,	 באמצעות	 תפעל	 והיא	 תאגיד,	 היא	 הנחל	 	רשות	 )ב(

ועובדים�

	תחום	רשות	הנחל	הוא	אפיק	נחל	באר	שבע,	לרבות	גדותיו	כמסומן	במפה	בקנה	 )א( 	�3
מידה	1:5,000,	המופקדת	לעיון	הציבור	במשרדי	מחוז	הדרום	ובאגף	מים	ונחלים	של	

המשרד	להגנת	הסביבה	ובמשרדי	רשות	הנחל�	

	על	אף	האמור	בסעיף	קטן	)א(,	תחום	רשות	הנחל	יקטן	מזמן	לזמן	כאמור	בסעיף	4)ג(� )ב(

הפעולות	 את	 הנחל	 רשות	 בתחום	 ולבצע	 לתכנן	 הם	 הנחל	 רשות	 	תפקידי	 )א( 	�4
המפורטות	להלן:	

ומתנות	 הנוף	 שמירת	 זה	 ובכלל	 דין,	 כל	 להוראות	 בכפוף	 פארק,	 	להקים	 )1(
הטבע	והכשרת	שטחי	רשות	הנחל	לצורכי	גנים,	נופש	וספורט,	למעט	הפעלתם	

ותחזוקתם	של	תשתיות,	מבנים	ומיתקנים;	

	להסדיר	את	זרימת	המים	בנחל,	במגמה	לשמור	על	מפלס	מים	מתאים	בכל	 )2(
חודשי	השנה;

	לקבוע	תוואי	לנחל	או	להעביר	את	מי	הנחל	או	מקור	המים	לאפיקים	אחרים; )3(

	להסיר	מפגעי	תברואה	הכרוכים	בזיהום	הנחל	או	מקור	המים	או	בזרימתם	 )4(
המשתנית	של	מימיו;

	להסדיר	את	דרכי	השימוש	בנחל	על	ידי	הציבור� )5(

	בביצוע	תפקידיה	לפי	סעיף	קטן	)א(	תפעל	רשות	הנחל	בהסכמת	רשות	הניקוז,	 )ב(
למעט	לעניין	פסקאות	)1(	ו–)4(	שבו�

	הסתיים	פיתוחו	של	שטח	מסוים	המצוי	בתחום	רשות	הנחל	והשטח	כאמור	אינו	 )ג(
נדרש	לצורך	ביצוע	תפקידי	רשות	הנחל	לפי	סעיף	קטן	)א()2(	עד	)5(,	ייגרע	אותו	שטח	

__________
ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	150;	התשס"ו,	עמ'	352� 	1

ק"ת	התש"ך,	עמ'	587� 	2

הגדרות

הקמת	רשות	נחל	
באר	שבע

תחום	רשות	הנחל

תפקידי	רשות	
הנחל
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התקיימות	 על	 המועצה,	 בידי	 ברשומות,	 הודעה	 פרסום	 מיום	 הנחל	 רשות	 מתחום	
התנאים	האמורים�	

	לרשות	הנחל	מוענקות	הסמכויות	הדרושות	לה	לשם	ביצוע	תפקידיה,	ובכלל	זה:	 )א( 	�5
	סמכויות	של	רשות	מקומית	למניעת	זיהום	מים	לפי	סעיפים	20יב	ו–20כה	 )1(

לחוק	המים,	התשי"ט-31959	)להלן	-	חוק	המים(;

כמפורט	 מפגעים,	 וסילוק	 תברואה	 בענייני	 מקומית	 רשות	 של	 	סמכויות	 )2(
בפקודת	העיריות	]נוסח	חדש[4;

לפי	 ולהציע	למוסדות	התכנון	תכניות	 	סמכויות	של	רשות	מקומית	להכין	 )3(
חוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-51965,	ככל	הדרוש	לביצוע	תפקידיה�

	הסמכות	המוענקת	לרשות	הנחל	לפי	סעיף	קטן	)א()2(	לא	תגרע	מסמכויותיה	של	 )ב(
עיריית	באר	שבע	לפי	כל	דין�	

	רשות	הנחל	ועיריית	באר	שבע	ידווחו	זו	לזו	על	פעולות	שנקטו	לפי	סמכויותיהן	 )ג(
בענייני	תברואה	וסילוק	מפגעים	בתחום	רשות	הנחל;	דוח	כאמור	יימסר	אחת	לרבעון	
ויכלול,	בין	השאר,	פרטים	בדבר	פעולות	פיקוח	ואכיפה	שבוצעו	בתחום	רשות	הנחל�	

	על	אף	האמור	בסעיפים	קטנים	)ב(	ו–)ג(,	נתגלעו	חילוקי	דעות	בין	שני	הגופים	לגבי	 )ד(
אופן	יישום	הסמכות	האמורה	במקרה	מסוים,	תהיה	עמדתה	של	רשות	הנחל	מכרעת�

	לרשות	הנחל	תהיה	מועצה	בת	20	חברים,	ואלה	הם:	 )א( 	�6

	מן	הממשלה	-	נציג	השר	להגנת	הסביבה,	נציג	השר	לפיתוח	הנגב	והגליל,	 )1(
נציג	שר	הפנים,	נציג	שר	הבינוי	והשיכון,	נציג	שר	התיירות,	נציג	שר	התחבורה	
והבטיחות	בדרכים,	נציג	שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר	ונציג	הרשות	הממשלתית	
למים	ולביוב	שהוקמה	לפי	סעיף	124יא	לחוק	המים;	הנציגים	ימונו	בידי	השרים	

ומנהל	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב	כאמור,	מבין	עובדי	משרדיהם;

	נציג	עיריית	באר	שבע;	 )2(

	נציגי	תאגידים	שהנחל	או	הפארק	משמש	גורם	במילוי	תפקידיהם	-	נציג	 )3(
רשות	הניקוז,	נציג	רשות	הטבע	והגנים,	נציג	החברה	הכלכלית	באר	שבע	בע"מ,	
נציג	הרשות	לפיתוח	הנגב,	נציג	רשות	העתיקות,	נציג	תאגיד	המים	והביוב	מי	

שבע	שהוקם	לפי	חוק	תאגידי	המים	והביוב,	התשס"א-62001;

	נציג	רשות	מקרקעי	ישראל;	 )4(

	שלושה	נציגי	ציבור	כאמור	בסעיף	5)5(	לחוק; )5(

	נציג	של	קרן	קיימת	לישראל�	 )6(

בנושא	העומד	 בעקיפין,	 או	 במישרין	 אישי,	 עניין	 לו	 להיות	 מועצה	שעשוי	 	חבר	 )ב(
לדיון	במועצה,	יודיע	על	כך	בכתב	מראש	ליושב	ראש	המועצה	מיד	לאחר	שנודע	לו	כי	
הנושא	האמור	עומד	לדיון,	לא	יהיה	נוכח	בדיוני	המועצה	ולא	יצביע	באותו	הנושא;	
בסעיף	קטן	זה,	"עניין	אישי"	-	לרבות	עניין	אישי	של	בן	זוג,	הורה,	הורה	של	הורה,	צאצא,	

צאצא	של	בן	הזוג,	אח,	אחות,	או	בן	זוגו	של	כל	אחד	מאלה�

להגנת	 השר	 נציג	 ביניהם	 חברים,	 עשר	 אחד	 בת	 הנהלה	 תהיה	 הנחל	 	לרשות	 )א( 	�7
הסביבה,	נציג	רשות	הניקוז,	נציג	עיריית	באר	שבע,	נציג	הקרן	הקיימת	לישראל	ושני	

נציגי	ציבור�
__________

ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169� 	3
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	4

ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 	5
ס"ח	התשס"א,	עמ'	454� 	6

סמכויות	רשות	
הנחל

מועצה

הנהלה



קובץ	התקנות	6976,	ה'	באדר	א'	התשע"א,	2011�2�9 682

	חברי	ההנהלה	ימונו	בידי	השר	מבין	חברי	המועצה	לאחר	שקיים	התייעצות	עם	 )ב(
המועצה�

	תוקף	מינוי	חברי	ההנהלה	יהיה	לשלוש	שנים� )ג(

	ההנהלה	תמנה	את	המנהל	הכללי	לרשות	הנחל	)להלן	-	המנהל	הכללי(� )א( 	�8

	המנהל	הכללי	ימונה	לתקופה	של	חמש	שנים,	וההנהלה	רשאית	לשוב	ולמנותו	 )ב(
מחדש	לתקופות	כהונה	נוספות�

	המנהל	הכללי	יחדל	לכהן	לפני	תום	תקופת	כהונתו	באחת	מאלה: )ג(

	התפטר	במסירת	כתב	התפטרות	להנהלה;	 )1(

	נבצר	ממנו	דרך	קבע	למלא	את	תפקידו; )2(

	המועצה	החליטה	על	הפסקת	כהונתו	ברוב	של	שני	שלישים	לפחות	מכלל	 )3(
חבריה	המכהנים	כדין,	לאחר	שניתנה	לו	הזדמנות	לטעון	את	טענותיו�

	המועצה,	באישור	השר	ושר	האוצר,	תקבע	את	שכרו	ותנאי	העסקתו	של	המנהל	 )ד(
הכללי�

תנאי	עבודתם	של	עובדי	רשות	הנחל	יהיו	כשל	עובדי	המדינה	בתפקידים	מקבילים	 	�9
כפי	שיורה	השר,	לאחר	התייעצות	עם	המועצה	ובאישור	שר	האוצר;	עם	פירוק	רשות	
הנחל	תסתיים	עבודתם	של	עובדי	רשות	הנחל,	והם	יהיו	זכאים	לתשלומים	המגיעים	

להם	על	פי	דין�	

	השר	ימנה	את	יושב	ראש	המועצה	ואת	יושב	ראש	ההנהלה	מקרב	חבריהן,	לפי	 )א( 	�10
העניין�

	השר	רשאי	למנות	ממלא	מקום	ליושב	ראש	המועצה	וליושב	ראש	ההנהלה	מקרב	 )ב(
חבריהן,	לפי	העניין�

	תפקידי	המועצה,	נוסף	על	התפקידים	שהוטלו	עליה	על	פי	הוראות	אחרות	בצו	 )א( 	�11
זה,	הם	כל	אלה:

	לקבוע	את	המדיניות	הכללית	של	רשות	הנחל; )1(

	לאשר	את	התקציב	השנתי	ואת	תכנית	העבודה	השנתית	של	רשות	הנחל	 )2(
ולהעבירם	לאישור	השר;

	לפקח	על	ביצוע	תפקידי	רשות	הנחל� )3(

	תפקידי	ההנהלה,	נוסף	על	התפקידים	שהוטלו	עליה	על	פי	הוראות	אחרות	בצו	 )ב(
זה,	הם	ביצוע	ויישום	כל	אלה:

הכללית	 למדיניות	 בהתאם	 הנחל	 רשות	 של	 הפעולה	 קווי	 את	 	להתוות	 )1(
שקבעה	המועצה;

	לאשר	את	התקציב	השנתי	ואת	תכנית	העבודה	השנתית	של	רשות	הנחל	 )2(
שהוכנו	בידי	המנהל	הכללי	ולהביאם	לאישור	המועצה;

	לדון	בדוחות	שוועדת	הביקורת	של	רשות	הנחל	תגיש	לה	ובדוח	על	פעולות	 )3(
שהגיש	לה	המנהל	הכללי	לפי	סעיף	18;	

	לפקח	על	ביצוע	קווי	הפעולה	של	רשות	הנחל	ועל	תכניותיה� )4(

מנהל	כללי	
לרשות	הנחל

עובדים

מינוי	יושב	ראש

תפקידי	המועצה,	
ההנהלה	והמנהל	

הכללי
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	תפקידי	המנהל	הכללי	הם	כל	אלה:	 )ג(

	לנהל	את	רשות	הנחל	בהתאם	לקווי	הפעולה	שקבעה	ההנהלה	והמדיניות	 )1(
הכללית	שקבעה	המועצה;

	ליישם	את	החלטות	ההנהלה	והמועצה; )2(

הנחל	 רשות	 של	 השנתי	 והתקציב	 השנתית	 העבודה	 תכנית	 את	 	להכין	 )3(
ולהביאם	לאישור	ההנהלה	והמועצה;

	להכין	ולהגיש	דין	וחשבון	להנהלה	ולמועצה	על	פעילויות	רשות	הנחל� )4(

	תכנית	העבודה	והתקציב	השנתי	של	רשות	הנחל	טעונות	את	אישור	השר,	נוסף	 )ד(
על	אישור	ההנהלה	והמועצה	לפי	סעיף	זה	ולפי	כל	דין�

	המועצה	תתכנס	פעמיים	בשנה	לפחות;	ההנהלה	תתכנס	אחת	לשלושה	חודשים	 )א( 	�12
לפחות�

	המועצה	תקיים	ישיבה	מיוחדת	אם	דרשו	זאת	שבעה	מחבריה	לפחות	או	השר;	 )ב(
ההנהלה	תקיים	ישיבה	מיוחדת	אם	דרשו	זאת	לפחות	שלושה	מחבריה	או	השר;	הישיבה	
תתקיים	בתוך	14	ימים	מיום	הדרישה,	זולת	אם	בנסיבות	העניין	נדרש	לקיימה	בתוך	
זמן	קצר	יותר;	בישיבה	תדון	המועצה	או	ההנהלה,	לפי	העניין,	בנושאים	המפורטים	

בדרישה�

	יושב	ראש	המועצה	ויושב	ראש	ההנהלה	יזמנו	את	ישיבות	המועצה	או	ההנהלה,	 )ג(
לפי	העניין,	יקבעו	את	סדר	יומן	ויבטיחו	כי	יירשם	פרוטוקול	אשר	ישקף	נאמנה	את	

הדיונים	בהן;	הפרוטוקולים	יהיו	פתוחים	לעיון	הציבור�

נציג	 ביניהם	 חבריה,	 רוב	 הוא	 הנהלה	 או	 מועצה	 ישיבת	 לקיום	 החוקי	 	המניין	 )ד(
המשרד	להגנת	הסביבה	ונציג	עיריית	באר	שבע�

ובלבד	 בישיבה	 הנוכחים	 קולות	 ברוב	 יתקבלו	 וההנהלה	 המועצה	 	החלטות	 )ה(
שבשעת	קבלת	ההחלטה	נכחו	יושב	ראש	המועצה	או	יושב	ראש	ההנהלה,	לפי	העניין,	
	- ובהעדרו	 מכריע,	 קול	 ראש	 ליושב	 יהיה	 שקולים,	 הקולות	 היו	 מקומם;	 ממלאי	 או	

לממלא	מקומו�

	המועצה	וההנהלה	יקבעו	את	סדרי	עבודתן,	ככל	שלא	נקבעו	בחוק	ובצו	זה� )ו(

הצורך	 לפי	 נוספים,	 ובגופים	 הניקוז	 ברשות	 תפקידיה	 בביצוע	 תסתייע	 הנחל	 רשות	 	�13
ובהתאם	להוראות	כל	דין�

רשות	הניקוז	תמשיך	לפעול	בתחומה	לפי	חוק	הניקוז	וההגנה	מפני	שיטפונות,	התשי"ח- 	�14
71957	)להלן	-	חוק	הניקוז(,	וצו	רשויות	נחלים	ומעיינות	)הטלת	תפקידי	רשות	נחל	על	
רשויות	ניקוז(,	התשס"ג-82003;	רשות	הנחל	לא	תעשה	כל	מעשה	ולא	תנקוט	כל	פעולה	

לעניין	פעילות	של	רשות	הניקוז	לפי	חוק	הניקוז	ולפי	הצו	האמור,	אלא	בהסכמתה�

ההנהלה	תקבע	את	מורשי	החתימה	של	רשות	הנחל	ואת	אופן	ניהול	כספי	רשות	הנחל;	 	�15
רשות	הנחל	תבצע	התקשרויות	ומכרזים	לפי	הוראות	חוק	חובת	המכרזים,	התשנ"ב-

91992,	ותקנות	חובת	המכרזים,	התשנ"ג-101993,	בשינויים	המחויבים�	

__________
ס"ח	התשי"ח,	עמ'	4� 	7

ק"ת	התשס"ג,	עמ'	844� 	8
ס"ח	התשנ"ב,	עמ'	114� 	9
ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	826� 	10

התכנסות	
וסדרי	עבודה	
של	המועצה	

וההנהלה

פעולות	רשות	
הנחל

רשות	הניקוז

התקשרויות,	
מכרזים	וניהול	

כספים
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	רשות	הנחל	תמומן	מתקציב	המדינה�	 )א( 	�16

	בלי	לגרוע	מהאמור	בסעיף	קטן	)א(,	רשות	הנחל	רשאית	לקבל	תרומות,	מענקים	 )ב(
ותקבולים	נוספים	לצורך	מילוי	תפקידיה�

	המועצה	רשאית	למנות	מבין	חבריה	ועדות	משנה	קבועות	או	ארעיות	לטיפול	 )א( 	�17
בעניינים	שתטיל	עליהן,	דרך	קבע	או	במקרים	מסוימים�

	בלי	לפגוע	בכלליות	האמור	בסעיף	קטן	)א(,	תמנה	המועצה	ועדת	ביקורת� )ב(

	המועצה	תאשר	את	המלצות	ועדות	המשנה	והיא	רשאית	לקבוע,	כי	המלצות	אלה	 )ג(
יאושרו	בידי	ההנהלה;	הוראות	סעיף	קטן	זה	לא	יחולו	על	החלטות	ועדת	הביקורת�

	המנהל	הכללי	יערוך	ויגיש	להנהלה	ולמועצה	לא	יאוחר	משלושה	חודשים	מתום	 )א( 	�18
כל	שנה	דין	וחשבון	מפורט	על	פעולות	רשות	הנחל	לגבי	השנה	שחלפה�

בדבר	 דוחות	 והוצאות,	 הכנסות	 דוח	 יכלול	 )א(	 קטן	 בסעיף	 כאמור	 וחשבון	 	דין	 )ב(
רשות	 תקציב	 ביצוע	 בדבר	 סקירה	 בהם,	 השימוש	 ואופן	 הנחל	 רשות	 של	 המשאבים	
הנחל,	סקירת	פעולות	רשות	הנחל	באותה	שנה	ומאזן	שנתי	מבוקר	בידי	רואה	חשבון	

כמשמעותו	בחוק	רואי	חשבון,	התשט"ו-111955�

	המועצה	תדון	בדין	וחשבון	שהוגש	לה	כאמור,	תאשר	אותו	ותעבירו	לשר	בתוך	 )ג(
שישים	ימים	מהמועד	שהוגש	לה	בידי	המנהל	הכללי�

	רשות	הנחל	תמסור	לשר,	או	למי	שהוא	הסמיך	לכך,	דין	וחשבון	ומידע	אחר	על	 )ד(
כל	פעולותיה	כל	אימת	שתידרש	לעשות	כן�

	רשות	הנחל	תתפרק	עם	סיום	הקמת	פארק	נחל	באר	שבע,	ולכל	המאוחר	בתום	 )א( 	�19
עשר	שנים	מיום	פרסום	צו	זה	)בסעיף	זה	-	מועד	הפירוק(,	בהתאם	להוראות	סעיף	זה�	

תשע	 בתום	 או	 הפארק	 הקמת	 סיום	 לפני	 שנה	 לשר,	 ותגיש	 תכין	 הנחל	 	רשות	 )ב(
שנים	מיום	פרסום	צו	זה,	לפי	המוקדם	מביניהם,	תכנית	להפסקת	פעילות	רשות	הנחל	

ולפירוקה,	אשר	תכלול	-	

התחייבויותיה	 נכסיה,	 בדבר	 חשבון	 רואה	 בידי	 מאושר	 מפורט	 	דוח	 )1(
וחובותיה;	

	רשימת	עובדים	ודוח	בדבר	תשלום	כל	הזכויות	והתשלומים	המגיעים	להם	 )2(
על	פי	דין;	

	הצעה	לייעוד	יתרת	נכסי	רשות	הנחל	לאחר	פירוקה� )3(

	השר	יורה	לרשות	הנחל,	בצו	לפי	סעיף	27	לחוק,	לא	יאוחר	משישה	חודשים	לפני	 )ג(
מועד	הפירוק,	על	אופן	הפירוק,	בהתחשב	בתכנית	שהוגשה	לפי	סעיף	קטן	)ב(,	וייתן	

הוראות	נוספות	הנראות	לו	דרושות	לביצוע	הפירוק�

	בסעיף	זה,	"סיום	הקמת	פארק	נחל	באר	שבע"	-	סיום	הקמת	התשתיות	והמבנים	 )ד(
הציבוריים,	לרבות	מופע	מים	וגינון	ציבורי,	והכל	בהתאם	להוראות	כל	דין�

תחילתו	של	צו	זה	שלושים	ימים	מיום	פרסומו� 	�20

י"ט	בשבט	התשע"א	)24	בינואר	2011(
ארדן גלעד	 	 	 )חמ	3-2016(

השר	להגנת	הסביבה 	 	
__________

ס"ח	התשט"ו,	עמ'	26� 	11

תקציב	ומימון

ועדות	משנה

דווח	על	פעולות

פירוק	רשות	הנחל

תחילה
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תקנות התעבורה )תיקון מס' 4(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	69א	לפקודת	התעבורה1,	בהסכמת	שר	המשפטים	ובאישור	 	
ועדת	הכלכלה	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	544	לתקנות	התעבורה,	התשכ"א-21961	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	בסופה	 	�1
יבוא	")בחלק	זה	-	נקודות("�

בתקנה	545	לתקנות	העיקריות	-	 	�2
לחוק	 	10 סעיף	 לפי	 שהתקבל	 למידע	 "בהתאם	 יבוא	 בסופה	 )א(,	 משנה	 	בתקנת	 )1(

המרשם	הפלילי	ותקנת	השבים,	התשמ"א-31981";

	במקום	תקנת	משנה	)ב(	יבוא: )2(

האמור	 אף	 על	 ואולם	 העבירות,	 במרשם	 נקודות	 תרשום	 הרישוי	 	רשות	 ")ב(
נקודות	בשל	הרשעות	בעבירות	שהמידע	 זו,	לא	תרשום	רשות	הרישוי	 בתקנה	

לגביהן	התקבל	12	חודשים	או	יותר	ממועד	ההרשעה�";

	בתקנת	משנה	)ג(,	במקום	"ערער	נהג	על	הרשעתו	וזוכה"	יבוא	"הודיעה	המשטרה	 )3(
לרשות	הרישוי	כי	בוטלה	הרשעתו	של	נהג";

	אחרי	תקנת	משנה	)ג(	יבוא: )4(

	הודיעה	המשטרה	לרשות	הרישוי	כי	נהג	ערער	על	הרשעתו,	לא	תביא	רשות	 ")ג1(
הרישוי	בחשבון	את	הנקודות	בשל	העבירה	האמורה,	עד	למתן	פסק	דין	סופי�"

בתקנה	546	לתקנות	העיקריות,	תקנת	משנה	)ב(	-	בטלה� 	�3

בתקנה	547	לתקנות	העיקריות	-	 	�4
	בתקנת	משנה	)א(,	במקום	"שנרשמות	לו	נקודות	חדשות"	יבוא	"שחל	שינוי	במספר	 )1(
הנקודות	הרשומות	לחובתו;	לעניין	זה,	"נקודות	תקפות"	-	נקודות	שטרם	חלפה	מיום	
ביצוע	העבירה	שבשלה	נרשמו,	התקופה	האמורה	בתקנת	משנה	)ב(	או	)ג(,	לפי	העניין,	
או	שטרם	בוצעו	כל	אמצעי	התיקון	שהטילה	רשות	הרישוי	בשלהן,	אם	הטילה	)להלן	

בחלק	זה	-	נקודות	תקפות(";

	במקום	תקנות	משנה	)ב(	ו–)ג(	יבוא:	 )2(

	נקודות	יהיו	תקפות	במשך	שנתיים	מיום	ביצוע	העבירה� ")ב(

)ב(,	אם	הצטברו	לחובתו	של	נהג	22	נקודות	 	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	 )ג(
או	יותר	בתוך	פחות	משנתיים,	הנקודות	יהיו	תקפות	למשך	4	שנים	מיום	ביצוע	

העבירה�

	מועד	רישום	הנקודות	במרשם	העבירות	אינו	משפיע	על	מניין	התקופות	 )ג1(
כאמור	בתקנות	משנה	)ב(	ו–)ג(�";

	תקנת	משנה	)ד(	-	בטלה; )3(

	בסופה	יבוא: )4(

	חדלו	נקודות	מלהיות	נקודות	תקפות,	ולאחר	מכן	נרשמו	לחובתו	של	נהג	 ")ה(
נקודות	בשל	עבירה	שבוצעה	בתוך	התקופה	האמורה	בתקנת	משנה	)ב(	או	)ג(,	לפי	

תיקון	תקנה	544

תיקון	תקנה	545

תיקון	תקנה	546

תיקון	תקנה	547

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

ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425;	התשע"א,	עמ'	97,	עמ'	272	ועמ'	620� 	2
ס"ח	התשמ"א,	עמ'	322� 	3
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העניין,	יראו	את	כל	הנקודות	האמורות	כנקודות	תקפות	ויחולו	עליהן	הוראות	
תקנות	משנה	)ב(	ו–)ג(,	לפי	העניין"�	

בתקנה	548	לתקנות	העיקריות,	במקום	"תקנה	547)ד("	יבוא	"תקנה	547)א("� 	�5

בתקנה	549	לתקנות	העיקריות	-	 	�6

	בתקנת	משנה	)א(	- )1(

	במקום	"נרשמו	בתקופת	הצבירה	12	נקודות	ועד	22	נקודות"	יבוא	"רשומות	 )א(
12	עד	22	נקודות	תקפות";

	במקום	"יוזמן	לקבלת	הדרכה"	יבוא	"יחויב	לקבל	הדרכה"	ובמקום	"ויעמוד	 )ב(
בהצלחה"	יבוא	"ולעמוד	בהצלחה";

	בתקנת	משנה	)ב(	-	 )2(

	במקום	"נרשמו	בתקופת	הצבירה	24	נקודות	ועד	34	נקודות"	יבוא	"רשומות	 )א(
24	עד	34	נקודות	תקפות";

	במקום	"יוזמן	לקבלת	הדרכה"	יבוא	"יחויב	לקבל	הדרכה"	ובמקום	"בקורס	 )ב(
נוסף"	יבוא	"בקורס	מתקדם";

	במקום	"ויעמוד	בהצלחה"	יבוא	"ולעמוד	בהצלחה"; )ג(

	בסופה	יבוא	"ואולם	לא	יעבור	נהג	הדרכה	כאמור	בתקנת	משנה	זו,	בטרם	 )ד(
עבר	את	ההדרכה	שבה	חויב	לפי	תקנת	משנה	)א(	ועמד	בהצלחה	במבחן";

	אחרי	תקנת	משנה	)ב(	יבוא: )3(

	על	אף	האמור	בתקנות	משנה	)א(	ו–)ב(,	לא	יחויב	נהג	בהדרכה	כאמור	בהן	 ")ב1(
בטרם	חלפה	שנה	לפחות	מיום	שחויב	באותה	הדרכה,	לפי	העניין,	בשל	נקודות	

שנרשמו	לחובתו	קודם	לכן�"	

	בתקנת	משנה	)ג(	-	 )4(

נקודות	 	36 "רשומות	 יבוא	 נקודות"	 	36 הצבירה	 בתקופת	 "נרשמו	 	במקום	 )א(
תקפות";

בתקופה	 גם	 להיבחן	 הוא	 ורשאי	 רישיונו	 לדרגת	 "המתאימה	 יבוא	 	בסופה	 )ב(
שבה	פסול	רישיונו	לפי	תקנת	משנה	זו�"

	בתקנת	משנה	)ד(,	במקום	הקטע	שמתחילתה	עד	"36	נקודות	או	יותר"	יבוא: )5(

"נהג	שלחובתו	רשומות	72	נקודות	תקפות	או	יותר,	או	נהג	שהוטלה	עליו	פסילה	
לפי	תקנת	משנה	)ג(,	ורשומות	לחובתו	36	נקודות	תקפות	או	יותר	בטרם	חלפו	שש	
שנים	ממועד	ביצוע	העבירה	האחרונה	מבין	העבירות	שבשלהן	הוטלה	הפסילה	

האמורה";

	בסופה	יבוא: )6(

	אמצעי	תיקון	שהוטלו	על	נהג	לפי	תקנה	זו,	יהיו	מצטברים,	ואין	בהטלתם	 ")ה(
כדי	לגרוע	מכל	סמכות	אחרת	הנתונה	לרשות	הרישוי�	

	נקודות	שבשלהן	הוטל	אמצעי	תיקון	מסוים,	לא	יוטל	בשלהן	אותו	אמצעי	 )ו(
תיקון	פעם	נוספת,	למעט	מבחן	עיוני	בנהיגה�"

תיקון	תקנה	548

תיקון	תקנה	549
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בתקנה	550	לתקנות	העיקריות	- 	�7

	בתקנת	משנה	)א(	-	 )1(

	במקום	"ותפנה	אותם	לביצועם"	יבוא	"וההודעה	תכלול	פרטים	בדבר	אופן	 )א(
תחילת	 מועד	 את	 בהודעה	 תפרט	 רישיון,	 פסילת	 התיקון	 אמצעי	 היה	 ביצועו;	

פסילת	הרישיון	ואת	החובה	להפקידו";	

	המילים	"זמן	סביר	מראש"	-	יימחקו; )ב(

	בסופה	יבוא	"או	תימסר	אישית	לידיו"� )ג(

	אחרי	תקנת	משנה	)ב(	יבוא:	 )2(

	נמסרה	אישית	לידיו	של	הנהג	הודעה	על	פסילת	רישיונו	לפי	תקנה	549,	 ")ג(
שלא	באמצעות	דואר	רשום,	יראו	אותו	כמי	שיודע	על	הפסילה	ומועד	תחילתה	

יהיה	30	ימים	מיום	מסירת	ההודעה�"

בתקנה	551	לתקנות	העיקריות	-	 	�8

	בתקנת	משנה	)א(,	במקום	"במקום	ובמועד	שקבעה"	יבוא	"על	פי	הפרטים	שמסרה	 )1(
בהודעה	לפי	תקנה	550)א(";

	בתקנת	משנה	)ב(	- )2(

	במקום	"מיום	המצאת	ההודעה"	יבוא	"מיום	שהודע	לו"; )א(

	הקטע	החל	במילים	"ב–45	ימים"	עד	סופה	-	יימחק; )ב(

"לאחר	 יבוא	 המוקדם"	 "לפי	 עד	 שמתחילתה	 הקטע	 במקום	 )ג(,	 משנה	 	בתקנת	 )3(
שנתנה	לנהג	הזדמנות	להשמיע	את	טענותיו"	ובסופה	יבוא	"החליטה	הרשות	כי	אמצעי	

התיקון	יהיה	פסילה,	תודיע	לו	על	המועד	שבו	תחל";

	אחרי	תקנת	משנה	)ג(	יבוא: )4(

היא	תתחיל	 פסילה,	 תיקון	שהוא	 נהג	אמצעי	 על	 הרישוי	 רשות	 	הטילה	 ")ג1(
מיום	שקבעה	רשות	הרישוי	בהודעה	לנהג	לפי	תקנה	550)א(	או	551)ג(,	לפי	העניין,	
ובחישוב	תקופתה	לא	תובא	במניין	התקופה	שחלפה	עד	שהפקיד	את	רישיונו�";

	בתקנת	משנה	)ה(	-	 )5(

	במקום	"חלפה	שנה"	יבוא	"חלפו	שישה	חודשים"	ובמקום	"10	ימים"	יבוא	 )א(
"7	ימים";

עליו,	 התיקון	שהוטלו	 אמצעי	 שיבוצעו	 לאחר	 יחודש	 "והוא	 יבוא	 	בסופה	 )ב(
בכפוף	להוראות	תקנות	אלה"�

תחילתן	של	תקנות	אלה	ב–1	בחודש	שלאחר	תום	שישה	חודשים	מיום	פרסומן	)להלן	 	�9
-	יום	התחילה(�

	תקנות	אלה	יחולו	על	נקודות	שעומדות	בתוקפן	לפי	תקנה	547	לתקנות	העיקריות,	 )א( 	�10
כנוסחה	ערב	יום	התחילה,	ויראו	אותן	כנקודות	תקפות	כהגדרתן	בתקנות	אלה�	

נקודות	 על	 גם	 תחול	 אלה,	 בתקנות	 כנוסחה	 העיקריות,	 לתקנות	 547)ה(	 	תקנה	 )ב(
שחדלו	מלעמוד	בתוקפן	לפי	תקנה	547	לתקנות	העיקריות,	כנוסחה	ערב	יום	התחילה�	

תיקון	תקנה	550

תיקון	תקנה	551

תחילה

תחולה
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כתיקונה	 העיקריות,	 לתקנות	 549)ד(	 תקנה	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 האמור	 אף	 	על	 )ג(
בתקנות	אלה,	תחול	על	נהג	שלחובתו	רשומות	נקודות	כנקוב	בתקנה	549)ד(	האמורה,	
ובלבד	ששתים	עשרה	נקודות	לפחות	מתוך	הנקודות	האמורות	נרשמו	לחובתו	בשל	

עבירות	שבוצעו	לאחר	יום	התחילה�	

כ"ב	בשבט	התשע"א	)27	בינואר	2011(
כ"ץ ישראל	 	 	 )חמ	3-83(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, )אלונה, תיקון(, התשע"א-2011

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

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

")ג(

אלונה

	1:10,000 מידה	 בקנה	 הערוכה	 אלונה	 האזורית	 המועצה	 מפת	 	- "מפה"	 זה,	 בפרט	
והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	י"א	בשבט	התשע"א	)16	בינואר	2011(,	שהעתקים	ממנה	
מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	חיפה,	ובמשרד	המועצה	

האזורית	אלונה	)להלן	-	המפה(�

טור	א'
שם	היישוב

טור	ב'
גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גושים	12073,	12075,	12415,	12416	-	בשלמותם;אביאל

גוש	10173	-	חלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	12072	-	חלקות	51,	52;

גוש	12077	-	חלקות	65	עד	68;

גוש	12078	-	חלקות	89,	94	וחלק	מחלקה	72	כמסומן	במפה;

גוש	12079	-	חלקות	61,	63,	64,	66,	70,	73	עד	79;

גוש	12096	-	חלקות	96	עד	98	וחלק	מחלקות	99,	100	כמסומן	במפה;

גוש	12097	-	חלקה	124	וחלק	מחלקות	140,	159	כמסומן	במפה;

גוש	12099	-	חלקות	161,	163,	164	וחלק	מחלקה	162	כמסומן	במפה;

גוש	12413	-	חלקות	2	עד	13,	16	עד	18,	20,	25,	26	וחלק	מחלקות	14,	15,	
19,	21,	24	כמסומן	במפה;

גוש	12414	-	פרט	לחלק	מחלקות	3	עד	5	כמסומן	במפה;

12063,	גבעת	נילי 	,12062 	,12061 	,12060 	,12059 	,12058 	,12057 	,12056 	,12053 גושים	
12092,	12093,	12733	-	בשלמותם;

גוש	11907	-	חלקה	48;

גוש	12054	-	חלקות	87	עד	92,	98,	113;

	החלפת	פרט	)ג(
בתוספת	הראשונה

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256 	1
ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשס"ז,	עמ'	19� 	2
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טור	א'
שם	היישוב

טור	ב'
גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	12094	-	חלקות	1	עד	31,	57	עד	60,	87	וחלק	מחלקות	32	עד	45,	54	
עד	56,	61	עד	63,	66,	88	כמסומן	במפה;	גוש	12095	-	חלקות	44,	51	עד	55,	
61	עד	63,	90,	96	וחלק	מחלקות	15	עד	24,	33	עד	43,	45	עד	50,	64	עד	69,	

88,	99	כמסומן	במפה;

גוש	12096	-	חלקות	6	עד	15,	19	עד	29,	77,	93	וחלק	מחלקות	2	עד	5,	16	
עד	18,	30,	35	עד	37,	57,	83,	95	כמסומן	במפה;

גוש	12374	-	חלק	מחלקה	11	כמסומן	במפה;

11987,	עמיקם 	,11986 	,11985 	,11984 	,11983 	,11982 	,11975 	,11973 	,11938 גושים	
11989,	11990,	11991,	12052,	12067,	12070,	12071,	12650	-	בשלמותם;

גוש	11974	-	פרט	לחלקות	33	עד	38	וחלק	מחלקה	52	כמסומן	במפה;

גוש	11980	-	חלקות	46	עד	83,	91	עד	94,	106,	107,	113,	115,	117,	119	עד	
121	וחלק	מחלקות	84	עד	90,	104,	108,	109	כמסומן	במפה;

גוש	12054	-	חלקות	1	עד	7,	15,	16,	100,	102,	104,	105,	107,	110	עד	112;

גוש	12072	-	פרט	לחלקות	51,	52�"

י"א	בשבט	התשע"א	)16	בינואר	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

שר	הפנים 	 	

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, )זבולון, תיקון(, התשע"א-2011

	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
)כב(	יבוא:

	21( באייר	התשס"ח	 ט"ז	 ביום	 בידי	שר	הפנים	 "והחתום	 "מפה",	אחרי	 	בהגדרה	 )1(
במאי	2008("	יבוא	"וכפי	שתוקנה	בתשריט	הערוך	בקנה	מידה	של	1:10,000	והחתום	ביד	

שר	הפנים	ביום	א'	באב	התש"ע	)12	ביולי	2010(�"

	במקום	השטח	המתואר	בטור	ב'	לצד	היישוב	"כפר	חסידים	א'"	יבוא: )2(

"גושים	11127,	11135,	11141	-	בשלמותם;

גוש	11064	-	חלקות	11,	12;

גוש	11120	-	חלקות	118,	119,	122	עד	124;

גוש	11125	-	חלקות	14,	16,	17	וחלק	מחלקה	13	כמסומן	במפה;

גוש	11128	-	חלקות	1	עד	10,	12	עד	14,	25	עד	29;

גוש	11129	-	חלק	מחלקות	3,	6	כמסומן	במפה;

גוש	11131	-	חלקות	5,	6	וחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	11132	-	חלקות	1	עד	12,	19	עד	25,	28,	32,	33,	38,	40,	41	וחלק	מחלקות	30,	
35	כמסומן	במפה;

	תיקון	פרט	)כב(
בתוספת	הראשונה

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

ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשס"ו,	עמ'	254;	התשס"ז,	עמ'	176	ועמ'	806;	התשס"ח,	עמ'	1184� 	2
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גוש	11134	-	חלקות	1	עד	11,	13,	17	עד	23	וחלק	מחלקות	12,	14,	15,	24	כמסומן	
במפה;

גוש	11136	-	חלקות	1	עד	12,	26	עד	35,	48	עד	51,	53,	54,	56,	81;

גוש	11137	-	חלקות	15	עד	17	וחלק	מחלקות	11	עד	14,	24	כמסומן	במפה;

גוש	11138	-	פרט	לחלקות	83	עד	85,	92;

גוש	11139	-	חלקות	1,	2,	4	עד	9,	16,	17,	32,	36,	37,	40,	43	וחלק	מחלקות	38,	39	
כמסומן	במפה;

גוש	11140	-	חלקות	2	עד	4,	27	עד	77,	81	עד	87,	114	וחלק	מחלקות	79,	80	כמסומן	
במפה;

גוש	11142	-	פרט	לחלקה	15	וחלק	מחלקה	14	כמסומן	במפה;

גוש	11143	-	חלקות	1	עד	11,	18	עד	27;

גוש	12577	-	חלקות	11,	22,	23,	25,	26,	28,	29	וחלק	מחלקות	17	עד	21,	24	כמסומן	
במפה;

גוש	17171	-	חלק	מחלקות	58,	60	כמסומן	במפה�"

	בשטח	המתואר	מתחת	לקו	המפריד:	 )3(

וחלק	 	21 לחלקה	 פרט	 	- 	10393 "גוש	 יבוא	 	"17 לחלקה	 פרט	 	10393 "גוש	 במקום	
מחלקה	4	כמסומן	במפה";

	,10392" יבוא	 	"10464 	,10461 	,10395 	,10392" במקום	 בשלמותם,	 הגושים	 בקטע	
10464";	ובמקום	"17176"	יבוא	"17172,	17176";

במקום	"גוש	10394	פרט	לחלקות	14,	15	וחלק	מחלקות	2,	9	כמסומן	במפה"	יבוא	
"גוש	10394	-	פרט	לחלקות	14,	15	וחלק	מחלקות	2,	9	כמסומן	במפה;	גוש	10395	

-	פרט	לחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה";

במקום	"גוש	10460	חלקות	2	וחלק	מחלקות	108,	112	כמסומן	במפה"	יבוא	"גוש	
	10460	חלקות	2	וחלק	מחלקות	108,	112	כמסומן	במפה;	גוש	10461	-	חלק	מחלקה	1

כמסומן	במפה;

במקום	"גוש	10467	חלקה	3	וחלק	מחלקות	1,	4	כמסומן	במפה"	יבוא	"גוש	10467	
-	חלק	מחלקות	1,	2,	4	כמסומן	במפה";

חלק	 	- 	11131 "גוש	 יבוא	 במפה"	 כמסומן	 	2 	,1 מחלקות	 חלק	 	11131 "גוש	 במקום	
מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;	גוש	11134	-	חלק	מחלקות	12,	24,	25	כמסומן	במפה";

במקום	"גוש	17171	פרט	לחלקות	34,	35,	63	וחלק	מחלקות	58,	60	כמסומן	במפה;	גוש	
17172	פרט	לחלקות	26,	27	וחלק	מחלקה	42	כמסומן	במפה"	יבוא	"גוש	17170	-	חלק	
מחלקה	8	כמסומן	במפה;	גוש	17171	פרט	לחלקות	34,	35,	63	וחלק	מחלקות	58,	60	

כמסומן	במפה;	גוש	17173	-	חלקות	2	עד	6	וחלק	מחלקות	1,	7	כמסומן	במפה"�

א'	באב	התש"ע	)12	ביולי	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

שר	הפנים 	 	
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צו המועצות המקומיות )ב( )רכסים, תיקון(, התשע"א-2011

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

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

תאריך	הקמתה:	כ"ז	בתמוז	התשי"ט	)2	באוגוסט	1959(�

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

גושים	10064,	10466,	10470,	11145	-	בשלמותם;

גוש	10393	-	חלקה	21	וחלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה	הערוכה	בקנה	מידה	של	
1:10,000	והחתומה	ביד	השר	ביום	א'	באב	התש"ע	)12	ביולי	2010(,	שהעתקים	
ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	חיפה,	

חיפה,	ובמשרדי	המועצה	המקומית	רכסים	)להלן	-	המפה(;

גוש	10394	-	חלקות	14,	15;

גוש	10395	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	10461	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	10463	-	חלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	10467	-	חלקה	3	וחלק	מחלקות	1,	2,	4,	5,	7	כמסומן	במפה;

גוש	11134	-	חלקה	16	וחלק	מחלקות	12,	14,	15,	24,	25	כמסומן	במפה;

גוש	11144	-	פרט	לחלקות	381,	397	וחלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה�"

י"א	בשבט	התשע"א	)16	בינואר	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

שר	הפנים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1
ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התשי"ט,	עמ'	1824;	התשס"ו,	עמ'	260 	2

תקנות התכנון והבנייה )פטור מהיתר לעבודה להצבת מבנים באזורים 
 כפריים לתושבים שביתם נשרף בשריפה באזור הכרמל, ותנאיו(

)הוראת שעה( )תיקון(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	265	ו–266	לחוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-11965,	ולאחר	 	
ועם	הוועדה	המקומית	חוף	הכרמל,	אני	 ולבנייה	 התייעצות	עם	המועצה	הארצית	לתכנון	

מתקין	תקנות	אלה:

באזורים	 מבנים	 להצבת	 לעבודה	 מהיתר	 )פטור	 והבנייה	 התכנון	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
שעה(,	 )הוראת	 ותנאיו(	 הכרמל,	 באזור	 בשריפה	 נשרף	 שביתם	 לתושבים	 כפריים	

התשע"א-22010,	במקום	ההגדרה	"הגורם	המוסמך"	יבוא:

""הגורם	המוסמך"	-	הממונה	על	מחוז	חיפה�"

כ"ו	בשבט	התשע"א	)31	בינואר	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-4178(

שר	הפנים 	 	

	החלפת	פרט	)לא(
בתוספת	הראשונה

__________
ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 	1
ק"ת	התשע"א,	עמ'	255� 	2

תיקון	תקנה	1
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אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת 
טבע סוסיתא הרחבה, לפי תכנית מס' ג/13477(, התשע"א-2011

	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:

צבוע	 הגולן,	 רמת	 דרום	 של	 המערביים	 במורדות	 הנמצא	 בתוספת	 המתואר	 השטח	 	�1
ש/צפ/ג/13477	 מס'	 בתשריט	 ירוקים,	 ומצולבים	 אלכסוניים	 בקווים	 ומקווקו	 בירוק	
הערוך	בקנה	מידה	1:10,000	והחתום	ביום	כ"ב	בשבט	התשע"א	)27	בינואר	2010(	ביד	

שר	הפנים,	הוא	שמורת	טבע�

במשרדי	 בירושלים,	 הפנים	 במשרד	 מופקדים	 	,1 בסעיף	 האמור	 מהתשריט	 העתקים	 	�2
ולבנייה	 לתכנון	 הוועדה	המקומית	 עילית,	במשרדי	 בנצרת	 על	מחוז	הצפון	 הממונה	
גולן	ובמשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבנייה	עמק	הירדן,	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	ובתחום	
ג/13477,	 מס'	 תכנית	 חלה	 שבהם	 הירדן,	 עמק	 האזורית	 המועצה	 של	 השיפוט	 שטח	
שניתן	לה	תוקף	בהודעה	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	5523,	מיום	ב'	באייר	התשס"ו	

)30	באפריל	2006(,	עמ'	3052,	והוא	כולל	גושים	וחלקות	רישום	קרקע	אלה:

חלקי	חלקות:	6 גוש	15181	-	

חלקות	במלואן:	12 	 	

חלקי	חלקות:	12,	14 גוש	15182	-	

חלקות	במלואן:	22,	23 	 	

חלקי	חלקות:	1,	12 גוש	15183	-	

חלקי	חלקות:	5,	6,	8 גוש	15186	-	

חלקי	חלקות:	5,	6,	9 גוש	15187	-	

חלקות	במלואן:	2 	 	

חלקי	חלקות:	3,	5 גוש	15190	-	

חלקות	במלואן:	1 גוש	15191	-	

חלקי	חלקות:	7 גוש	15192	-	

חלקי	חלקות:	1 גוש	15195	-	

חלקות	במלואן:	2 	 	

חלקי	חלקות:	2 גוש	15196	-	

חלקות	במלואן:	1,	5-3 	 	

חלקי	חלקות:	4-2,	6 גוש	15197	-	

חלקי	גוש	15200
__________

ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 	1

אכרזה	על	שמורת	
טבע

הפקדת	העתקי	
התשריט
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חלקי	חלקות:	17 גוש	15203	-	

חלקות	במלואן:	19,	20,	22 גוש	15206	-	

חלקי	חלקות:	1 גוש	15207	-	

גוש	200000	-	חלקי	חלקות:	13,	65

גוש	200001	-	חלקי	חלקות:	1

כ"ב	בשבט	התשע"א	)27	בינואר	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(

שר	הפנים 	 	

החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"א-2011

הכנסת	 ועדת	 מחליטה	 התשנ"ד-11994,	 הכנסת,	 לחוק	 	55 סעיף	 לפי	 סמכותה	 	בתוקף	 	
לאמור:

בסעיף	2)ב(	להחלטת	שכר	חברי	הכנסת	)הענקות	ותשלומים(	)הוראת	שעה(,	התשס"ט- 	�1
22009,	במקום	הסיפה	החל	במילים	"עד	יום"	יבוא	"עד	תום	תקופת	כהונתה	של	אותה	

כנסת"�

)הענקות	 הכנסת	 חברי	 שכר	 החלטת	 של	 תחילתה	 ביום	 זו	 החלטה	 של	 תחילתה	 	�2
ותשלומים(	)תיקון	מס'	3	-	הוראת	שעה(	)תיקון(,	התש"ע-32010�

כ'	בשבט	התשע"א	)25	בינואר	2011(
ן י ו ל ריב	 י 	 	 )חמ	3-226(

יושב	ראש	ועדת	הכנסת 	 	
__________

ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	140� 	1
ק"ת	התשס"ט,	עמ'	1250� 	2
ק"ת	התש"ע,	עמ'	1476� 	3

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )תיקון מס' 2(, התשע"א-2011

	בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	10	לחוק–יסוד:	השפיטה1,	סעיף	8	לחוק	בית	הדין	לעבודה,	 	
התשכ"ט-21969,	סעיף	26)ד(	לפקודת	התעבורה3,	סעיף	17	לחוק	הדיינים,	התשט"ו-41955,	סעיף	
14	לחוק	הקאדים,	התשכ"א-51961,	וסעיף	20	לחוק	בתי	הדין	הדתיים	הדרוזיים,	התשכ"ג-

61962,	מחליטה	ועדת	הכספים	של	הכנסת	לאמור:

בסעיף	5	להחלטת	משכורת	נושאי	משרה	שיפוטית,	התשמ"א-71981	)להלן	-	ההחלטה(,	 	�1
במקום	"ולחבר	בית	הדין	הרבני	הגדול"	יבוא	"לחבר	בית	הדין	הרבני	הגדול,	לנשיא	בית	

הדין	השרעי	לערעורים	ולראש	בית	הדין	הדתי	הדרוזי	לערעורים"�

תיקון	סעיף	2

תחילה

__________
ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	78� 	1
ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	70� 	2

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173;	ס"ח	התשס"ז,	עמ'	383� 	3
ס"ח	התשט"ו,	עמ'	6� 	4

ס"ח	התשכ"א,	עמ'	11� 	5
ס"ח	התשכ"ג,	עמ'	2� 	6

ק"ת	התשמ"א,	עמ'	1448;	התשע"א,	עמ'	128� 	7

תיקון	סעיף	5
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בסעיף	9א)ד(	להחלטה,	במקום	"קאדי	שהוא	ראש	בית	הדין	לערעורים"	יבוא	"נשיא	בית	 	�2
הדין	השרעי	לערעורים,	ראש	בית	הדין	הדתי	הדרוזי	לערעורים,	חבר	בית	הדין	השרעי	

לערעורים,	חבר	בית	הדין	הדתי	הדרוזי	לערעורים,"�

בתוספת	השנייה,	בטור	א',	במקום	"וחבר	בית	דין	רבני	אזורי"	יבוא	"חבר	בית	דין	רבני	 	�3
אזורי,	דיין	של	בית	דין	שרעי	וחבר	בית	הדין	הדתי	הדרוזי"�

	תחילתה	של	החלטה	זו	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(� )א( 	�4

הדין	 בית	 נשיא	 לגבי	 יחול	 לא	 זו,	 להחלטה	 	1 בסעיף	 כנוסחו	 להחלטה,	 	5 	סעיף	 )ב(
ערב	 בכהונתם	 שהחלו	 לערעורים	 הדרוזי	 הדתי	 הדין	 בית	 וראש	 לערעורים	 השרעי	

תחילתה	של	החלטה	זו�

כ"ז	בטבת	התשע"א	)3	בינואר	2011(
גפני משה	 	 	 )חמ	3-628(

יושב	ראש	ועדת	הכספים 	 	

הודעת מימון מפלגות )מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי(, התשע"א-2011

	בהתאם	לסעיף	2	לכללי	מימון	מפלגות	)מימון	תשלומים	לצוות	הפרלמנטרי(,	התשס"ה- 	
12004,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	מדד	המחירים	לצרכן	שפורסם	בחודש	ינואר	2011	לעומת	מדד	המחירים	 	�1
לצרכן	שפורסם	בחודש	ינואר	2010,	התעדכנו	הסכומים	הקבועים	בכללים,	והם	החל	

ביום	כ"ז	בשבט	התשע"א	)1	בפברואר	2011(,	כלהלן:

טור	א'
מספר	חברי	הכנסת	הנמנים	עם	

הסיעה	ביום	התשלום
טור	ב'

סכום	בשקלים	חדשים

1164,450

2324,220	עד	5

6479,280	עד	10

11634,360	עד	15

16789,380	עד	20

21944,460	ומעלה

על	כל	10	חברי	הכנסת	
מעל	21	חברי	הכנסת

תוספת	155,060

כ"ז	בשבט	התשע"א	)1	בפברואר	2011(
ר דו אבי ם	 י חי 	 	 )חמ	3-3415(

חשב	הכנסת 	 	
__________

ק"ת	התשס"ה,	עמ'	63	ועמ'	675;	התש"ע,	עמ'	1482� 	1

תיקון	סעיף	9א

תיקון	התוספת	
השנייה

תחילה	ותחולה

עדכון	סכומים




