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צו הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )הארכת התקופות האמורות בסעיפים 17א)ב( ו–17ב)ב( לחוק(, 
1200 התשע"ג-2013                                                                                                                                                     

1200 תקנות התכנון והבנייה )הכרזה על גבולות תחומיהם של אתרים בסביבה החופית של ים כנרת(, התשע"ג-2013    
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צו הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )הארכת התקופות האמורות 
בסעיפים 17א)ב( ו–17ב)ב( לחוק(, התשע"ג-2013

חקיקה(,  )תיקוני  המדינה  במשק  הסדרים  לחוק  17ג  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
העסקיים,  ההגבלים  על  הממונה  עם  התייעצות  לאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ט-11989 

ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לפי סעיף 19)ב( לחוק, אני מצווה לאמור:

התקופה האמורה בסעיף 17א)ב( לחוק מוארכת בזה, מיום פרסום צו זה, עד יום כ"ט    1
באדר א' התשע"ד )1 במרס 2014( 

התקופה האמורה בסעיף 17ב)ב( לחוק מוארכת בזה, מיום פרסום צו זה, עד יום כ"ט    2
בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( 

ז' בסיוון התשע"ג )16 במאי 2013(

)חמ 3-4198(

ם ו ל ש ן  לב י ס  
שר האנרגיה והמים  

תקנות התכנון והבנייה )הכרזה על גבולות תחומיהם של אתרים בסביבה 
החופית של ים כנרת(, התשע"ג-2013 

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12)ב( בתוספת השנייה לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 
)להלן - החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

גבולות תחומיהם של אתרים בסביבה החופית של ים כנרת המפורטים בסעיף 12)א(    1
בתוספת השנייה לחוק )להלן - האתרים( הם כמפורט בתוספת וכמסומן בקו כחול  
התשע"ג באדר  ח'  מיום  בידי  והחתומים  בתוספת  המובאים  האתרים   בתשריטי 

)13 בפברואר 2013( 

רשות  במשרד  והמים,  האנרגיה  במשרד  מופקדים  האתרים  תשריטי  של  העתקים    2
הוועדה  הירדן,  עמק  המקומית  הוועדה  במשרדי  הכנרת,  מינהלת  במשרדי  המים, 
המקומית טבריה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, וכל המעוניין בדבר 

רשאי לעיין בהם בימים ובשעות  פתיחת המשרדים האמורים לקהל 

__________
ס"ח התשמ"ט, עמ' 28; התשס"ח, עמ' 124; ק"ת התשע"א, עמ' 732; התשע"ב, עמ' 1007   1

הארכת התקופה 
שבסעיף 17א)ב( 

לחוק

הארכת התקופה 
שבסעיף 17ב)ב( 

לחוק

גבולות אתרים

תשריט אתרים

__________
ס"ח התשכ"ח, עמ' 307   1
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תוספת

אתר ספיר   1
קואורדינאטות לדוגמה: Y  251,628 X  ;752,885 Y 250,248 X 752,230 תשריט )קנה מידה 1:9,000(
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אתר פוליה   2
תשריט  745,711  Y  249,847  X  ;745,920  Y  249,702  X לדוגמה:   קואורדינאטות 

)קנה מידה 1:3,000(
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מכון טבריה   3
תשריט  745,505  Y  250,576  X  ;745,295  Y  250,294  X לדוגמה:   קואורדינאטות 

)קנה מידה של 1:3,000(
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מוצא הכנרת - סכר דגניה   4
תשריט  735,131  Y  254,616  X  ;735,316  Y  253,974  X לדוגמה:   קואורדינאטות 

)קנה מידה 1:4,000(
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כניסת הירמוך   5
תשריט  734,958  Y  255,704  X  ;734,512  Y  255,684  X לדוגמה:   קואורדינאטות 

)קנה מידה 1:3,000(
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

תחנת עמק הירדן   6
קואורדינאטות לדוגמה: Y 256,640 X ;735,304 Y 257,135 X 736,198 תשריט )קנה מידה 1:9,000(

ח' באדר התשע"ג )18 בפברואר 2013(

ו א ד נ ל י  ז ו ע )חמ 3-4532(      

                       שר האנרגיה והמים




