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__________
ס"ח התשי"ב, עמ' 354   1
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2

ס"ח התשנ"א, עמ' 112   3

תקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות 
המקומיות( )תיקון(, התשע"ו-2016

החוק(,   - )להלן  התשט"ו-11955  הארכיונים,  לחוק  18)א(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שהועברה אלי2, ולאחר התייעצות עם מועצת הארכיונים העליונה לפי סעיף 18)ג( לחוק, 

אני מתקין תקנות אלה:

המדינה  במוסדות  ארכיוני  חומר  )ביעור  הארכיונים  לתקנות  השנייה  בתוספת    1
וברשויות המקומיות(, התשמ"ו-31986, אחרי "המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים" 

יבוא:

"משרד הבריאות "

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    2
ט' בטבת התשע"ו )21 בדצמבר 2015(

)חמ 3-82-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תקנות הכניסה לישראל )פטור מקבלת היתר למתן אשרה ורישיון ישיבה 
לעובד זר למשתתף תכנית זהות(, התשע"ו-2016

מתקין  אני  התשי"ב-11952,  לישראל,  הכניסה  לחוק  2)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תקנות אלה:

לעניין תקנות אלה -     1
"גוף מתוקצב" - כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985 )להלן - 

חוק יסודות התקציב(;

"גוף נתמך" - כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב;

"תכנית זהות" - תכנית של גוף מתוקצב או גוף נתמך, שעניינה חיזוק הזהות היהודית 
מפורטת  אשר  ישראל,  לבין  התפוצות  יהודי  בין  הקשר  והעצמת  בתפוצות 

בתוספת 

מתן אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר אינו טעון היתר לפי סעיף 1יג לחוק עובדים זרים,    2
התשנ"א-31991, אם הוא אחד מאלה:

להשתקעות  והתנאים  האפשרות  את  לבדוק  ומבקש  זהות  בתכנית  השתתף   )1(
בישראל כעולה, ובלבד שתקופת האשרה והרישיון לפי פסקה זו לא תעלה על שישה 

חודשים ממועד סיום התכנית;

תיקון התוספת 
השנייה

תחילה

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 14; התשמ"א, עמ' 152   1

י"פ התשט"ו, עמ' 639   2
ק"ת התשמ"ו, עמ' 1190; התשע"ד, עמ' 194   3

הגדרות

פטור למשתתפי 
תכנית זהות
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השתתף בתכנית זהות והגיש בקשה לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-   )2(
41950, בתוך שישה חודשים ממועד סיום התכנית, ובלבד שתקופת האשרה והרישיון 

לפי פסקה זו לא תעלה על שישה חודשים ממועד הגשת הבקשה   

תוספת
)תקנה 1(

מסע פרויקט לעידוד תכניות ארוכות לצעירי העם היהודי בע"מ )חל"צ( 

י"א בשבט התשע"ו )21 בינואר 2016(
)חמ 3-5083(

עי ר ד ה  י ר א  
שר הפנים  

צו הכניסה לישראל )מכסה שנתית מרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים 
הומניטריים מיוחדים(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א)ב1()4( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-11982 )להלן - 
החוק(, אני מצווה לאמור:

הומינטריים  מטעמים  שיינתנו  רישיונות  של  המרבית  השנתית  המכסה  קביעת    1
מיוחדים לפי סעיף 3א)ב1()1( לחוק, לשנת 2016, היא 2,000 

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4271(

ם ו ל ש ן  לב י ס  
שר הפנים  

צו הכניסה לישראל )מכסה שנתית מרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים 
הומניטריים מיוחדים( )תיקון(, התשע"ו-2016

אני  התשי"ב-11982,  לישראל,  הכניסה  לחוק  3א)ב1()4(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מצווה לאמור:

בסעיף 1 לצו הכניסה לישראל )מכסה שנתית מרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים    1
הומינטריים מיוחדים(, התשע"ה-22015, במקום "1,200" יבוא "5,000" 

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4271(

ם ו ל ש ן  לב י ס  
שר הפנים  

קביעת מכסה 
שנתית מרבית

תיקון סעיף 1

__________
ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 757   1

ק"ת התשע"ה, עמ' 962   2

__________
ס"ח התש"י, עמ' 159   4

__________
ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 757   1
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תקנות להגנת חיית הבר )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(,   

התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו–16 לחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-11955, אני מתקין 
תקנות אלה:

ברישה,  התשע"א-22010,  שעה(,  )הוראת  הבר  חיית  להגנת  לתקנות  1)א(  בתקנה    1
במקום "כ' באדר א' התשע"ו )29 בפברואר 2016(" יבוא "ז' בניסן התשע"ו )15 באפריל 

 ")2016

א' באדר א' התשע"ו )10 בפברואר 2016(
)חמ 3-524-ת4(

י א ב ג י  ב א  
השר להגנת הסביבה  

תקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-11976, לאחר 
התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל, אני מתקין תקנות אלה:

בתוספת לתקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות(, התשל"ג-21973 -    1
בפרט 1, בטור ב', בפרט משנה ב', במקום "1/2 שנה באחד או 3 חודשים בכל אחד   )1(
משנים מהמקצועות הבאים" יבוא "½ שנה, בתקופות רצופות של חודש לפחות כל 
"רפואה  יבוא  זיהומיות"  "מחלות  ואחרי  האלה"  מהמקצועות  יותר  או  באחד  אחת, 

לשיכוך כאב";   

יבוא מאלה"  אחד  בכל  חודשים   3" במקום  ג',  משנה  בפרט  ב',  בטור   ,9 בפרט   )2( 
"3 חודשים, בתקופות רצופות של חודש לפחות כל אחת, באחד או יותר מהמקצועות 

האלה" ואחרי "פרמקולוגיה קלינית" יבוא "מרפאת ילדים בקהילה";  

בפרט 14, בטור ב' -     )3(

במקום האמור בפרט משנה א' יבוא:    )א( 

"א  מסלול כירורגיית לב

½5 שנים מהן -

)1( ½3 שנים מהן -

חודשים   3 מתוכם  לב,  לכירורגיית  במחלקה  חודשים   36
בניתוחי לב ילדים;

3 חודשים קרדיולוגיה;

3 חודשים במחלקה לכירורגיית חזה 

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594   1
ק"ת התשל"ג, עמ' 1924; התשע"א, עמ' 906   2

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 10; התשס"ט, עמ' 2   1

ק"ת התשע"א, עמ' 35; התשע"ו, עמ' 202   2

תיקון תקנה 1

תיקון התוספת



751 קובץ התקנות 7620, ז' באדר א' התשע"ו, 2016 2 16 

)2( 2 שנים באחד מאלה:

מסלול כירורגיית לב )מבוגרים(: )א( 

24 חודשים במחלקה לכירורגיית לב )מבוגרים(  

או

12 חודשים קרדיולוגיה פולשנית;

3 חודשים רדיולוגיה פולשנית;

3 חודשים ניתוחי כלי דם;

6 חודשים מחלקת ניתוחי לב מבוגרים 

או

18 חודשים טיפול נמרץ כללי;

6 חודשים טיפול נמרץ ניתוחי לב  

מסלול כירורגיית לב )ילדים(: )ב( 

לב  נמרץ  טיפול  או  ילדים  נמרץ  טיפול  חודשים   2
ילדים;

4 חודשים קרדיולוגיית ילדים;

18 חודשים כירורגיית לב ילדים 

מסלול כירורגיית לב )ניתוחי חזה(: )ג( 

3 חודשים ריאות;

21 חודשים מחלקת ניתוחי חזה; 

פרט משנה )ג( - יימחק;    )ב( 

)4(  בפרט 20,  בטור ב' -   

)א( במקום פרט משנה ב' יבוא:

"ב  3 חודשים באחד מהמקצועות האלה:

נוירו–אופטלמולוגיה,  פזילה,  כולל  בילדים  עיניים  מחלות  גלאוקומה, 
פלסטיקה וארובת העין, קטרקט, קרנית, רשתית ";  

)ב( אחרי פרט משנה ב' יבוא: 

"ג  3  חודשים באחד מהמקצועות האלה:

רדיולוגיה  נוירולוגיה,  נוירוכירורגיה,  פלסטית,  כירורגיה  הרדמה, 
ראש  וכירורגיית  א א ג   מחלות  ילדים,  רפואת  פנימית,  רפואה  אבחנתית, 

וצוואר ";  

בפרט 21, בטור ב', בפרט משנה ד', במקום: "שלושה חודשים בכל אחד משניים   )5(
אחד  בכל  חודשיים  או  מאלה  משניים  אחד  בכל  חודשים  "שלושה  יבוא  מאלה" 

משלושה מאלה";   

בפרט 25, בטור ב', אחרי "רפואה לשיכוך כאב" יבוא "רפואה פליאטיבית";  )6(
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בפרט 48,  בטור ב', בפרט משנה ב',  במקום "3 חודשים באחד מאלה" יבוא "3   )7(
חודשים בתקופות רצופות של חודש לפחות כל אחת, באחד או יותר מאלה" 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן       2
יוכל  שלו,  ההתמחות  מתקופת  שליש  השלים  אלה  תקנות  של  תחילתן  שערב  מי    3
תחילת  בעת  עליו  שחלה  ההתמחות  תכנית  לפי  התמחותו  את  ולהשלים  להמשיך 

התמחותו    

א' בשבט התשע"ו )11 בינואר 2016(
ן)חמ 3-222-ת1( מ צ י ל ב  ק ע י

שר הבריאות   

אכרזת היערות )סייג לתחולה - יער מדד דרום(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1 )להלן - הפקודה(, אני מכריז לאמור:

באכרזה לפי סעיף 3 לפקודה שניתנה ביום 16 באוקטובר 21929, שמורת היער שתחת    1
המספר הסידורי: "200" וכל האדמות המתוארות מתחתיו - יימחקו 

י"ז בכסלו התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  

שר החקלאות ופיתוח הכפר  

אכרזת היערות )סייג לתחולה - יער בשטוואה(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1 )להלן - הפקודה(, אני מכריז לאמור:

באכרזה לפי סעיף 3 לפקודה שניתנה ביום   27 בפברואר 21929, שמורת היער שתחת    1
"המספר הסידורי: "282" וכל האדמות המתוארות מתחתיה - יימחקו 

י"ז בכסלו התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

אכרזת היערות )סייג לתחולה - יער ארבל(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1 )להלן - הפקודה(, אני מכריז לאמור:

שתחת  היער  שמורת   ,21939 במאי  ביום   25  שניתנה  לפקודה   3 סעיף  לפי  באכרזה    1
המספר הסידורי: "283" וכל האדמות המתוארות תחתיה - יימחקו 

י"ז בכסלו התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

סייג לתחולה

סייג לתחולה

תחילה

הוראות מעבר

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130   1

ע"ר 1929, עמ' 1029   2

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130   1

ע"ר 1939, עמ' 160   2

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130   1

ע"ר 1939, עמ' 394   2

סייג לתחולה
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אכרזת היערות )סייג לתחולה - יער עלאר(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1 )להלן - הפקודה(, אני מכריז לאמור:

באכרזה לפי סעיף 3 לפקודה שניתנה ביום   12 בדצמבר 21935, שמורות היער שתחת    1
המספרים הסידוריים: "273" ו–"274" וכל האדמות המתוארות מתחתיהן - יימחקו 

י"ז בכסלו התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

אכרזת היערות )סייג לתחולה - יער שלוג'יה ב(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1 )להלן - הפקודה(, אני מכריז לאמור:

באכרזה לפי סעיף 3 לפקודה שניתנה ביום 13 באוגוסט 21942, שמורת היער שתחת    1
המספר הסידורי: "313" וכל האדמות המתוארות מתחתיה - יימחקו 

י"ז בכסלו התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130   1

ע"ר 1942, עמ' 1289   2

אכרזת היערות )סייג לתחולה - יער עקיבא(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1 )להלן - הפקודה(, אני מכריז לאמור:

שתחת  היער  שמורת   ,21939 בדצמבר   2 ביום  שניתנה  לפקודה   3 סעיף  לפי  באכרזה    1
המספר הסידורי: "271" וכל האדמות המתוארות מתחתיה - יימחקו 

י"ז בכסלו התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  __________

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130   1
ע"ר 1939, עמ' 1397   2

אכרזת היערות )סייג לתחולה - יער חוף טבריה צפון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1 )להלן - הפקודה(, אני מכריז לאמור:

שתחת  היער  שמורת   ,21939 בדצמבר   2 ביום  שניתנה  לפקודה   3 סעיף  לפי  באכרזה    1
המספר הסידורי: "286" וכל האדמות המתוארות מתחתיה - יימחקו 

י"ז בכסלו התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

סייג לתחולה

סייג לתחולה

סייג לתחולה

סייג לתחולה

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130   1

ע"ר 1935, עמ' 1284   2

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130   1

ע"ר 1939, עמ' 1398   2
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אכרזת היערות )סייג לתחולה - יער חוף טבריה דרום(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1 )להלן - הפקודה(, אני מכריז לאמור:

שתחת  היער  שמורת   ,21939 בדצמבר   2 ביום  שניתנה  לפקודה   3 סעיף  לפי  באכרזה    1
המספר הסידורי: "288" וכל האדמות המתוארות מתחתיה - יימחקו 

י"ז בכסלו התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  __________

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130   1
ע"ר 1939, עמ' 1398   2

אכרזת היערות )סייג לתחולה - יער ג'חולה(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1 )להלן - הפקודה(, אני מכריז לאמור:

שתחת  היער  שמורת   ,21944 פברואר   10 ביום  שניתנה  לפקודה   3 סעיף  לפי  באכרזה    1
המספר הסידורי: "391" וכל האדמות המתוארות מתחתיה - יימחקו 

י"ז בכסלו התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130   1

ע"ר 1944, עמ' 123   2

אכרזת היערות )סייג לתחולה - יער חמות(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1 )להלן - הפקודה(, אני מכריז לאמור:

באכרזה לפי סעיף 3 לפקודה שניתנה ביום 15 באוקטובר 21942, שמורת היער שתחת    1
המספר הסידורי: "284" וכל האדמות המתוארות מתחתיה - יימחקו 

י"ז בכסלו התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  __________

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130   1
ע"ר 1942, עמ' 1584   2

אכרזת היערות )סייג לתחולה - יער ראש העין(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1 )להלן - הפקודה(, אני מכריז לאמור:

באכרזה לפי סעיף 3 לפקודה שניתנה ביום 16 בדצמבר 21940, שמורת היער שתחת    1
המספר הסידורי: "293" וכל האדמות המתוארות מתחתיה - יימחקו 

י"ז בכסלו התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  __________

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130   1
ע"ר 1940, עמ' 1811   2

סייג לתחולה

סייג לתחולה

סייג לתחולה

סייג לתחולה
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אכרזת היערות )סייג לתחולה - יער קלנסואה(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1 )להלן - הפקודה(, אני מכריז לאמור:

באכרזה לפי סעיף 3 לפקודה שניתנה ביום 27 בפברואר 21941, שמורת היער שתחת    1
המספר הסידורי: "299" וכל האדמות המתוארות מתחתיה - יימחקו 

י"ז בכסלו התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  __________

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130   1
ע"ר 1941, עמ' 283   2

אכרזת היערות )סייג לתחולה - יער סרפנד(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1 )להלן - הפקודה(, אני מכריז לאמור: 

באכרזה לפי סעיף 3 לפקודה שניתנה ביום 23 בספטמבר 21943, שמורת היער שתחת    1
המספר הסידורי: "347" וכל האדמות המתוארות מתחתיה - יימחקו 

י"ז בכסלו התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130   1

ע"ר 1943, עמ' 860   2

צו התכנון והבנייה )משגב( )תיקון(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי, לפי סעיפים 13 ו–16 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן 
הסמכות  בתוקף  עקרוניים  תכנוניים  לנושאים  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   -
שאצלה לה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי סעיף 6)א()3( לחוק, עם הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבנייה מחוז צפון ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון מקומי משגב )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
הערוך  בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשס"ז-22007,  )משגב(, 

בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום  כ"ט בשבט התשע"ו )8 בפברואר 2016( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי הוועדה    2
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה משגב, וכל 

מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה 

כ"ט בשבט התשע"ו )8 בפברואר 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ

 
שר האוצר  

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

סייג לתחולה

סייג לתחולה

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42   1

ק"ת התשס"ז, עמ' 872   2
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צו התכנון והבנייה )לב הגליל( )תיקון(, התשע"ו-2016
)להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–16   13 סעיפים  לפי  סמכותי,  בתוקף 
הסמכות  בתוקף  עקרוניים  תכנוניים  לנושאים  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   -
שאצלה לה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי סעיף 6)א()3( לחוק, עם הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבנייה מחוז צפון ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון מקומי לב הגליל )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)לב הגליל(, התשנ"ו-21996, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום  כ"ט בשבט התשע"ו )8 בפברואר 2016( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  צפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה לג הגליל, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה 

כ"ט בשבט התשע"ו )8 בפברואר 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירותי תדלוק למטוסים 
בנמל התעופה בן גוריון(, התשע"ו-2016

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי שירותי 
תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון(, התשנ"ו-11996, אני מודיע כי מיום ט' בכסלו 

התשע"ה )1 בדצמבר 2014(, מחיר שירות תדלוק למטוסים הוא כמפורט להלן: 

 כמות תדלוק שנתית לצרכן סופי
מחיר בסנט לגאלון )באלפי גאלון(

בעד כל גאלון -

81 8מ–1 עד 300

31 6מ–301 עד 5,000

18 4מ–5,001 עד 25,000

06 2מעל 25,000

ףח' בכסלו התשע"ה )30 בנובמבר 2014( ס ו י ר  ב ן  ח
מנהל מינהל הדלק והגז)חמ 3-2722-ת3(                     

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42   1

ק"ת התשנ"ו, עמ' 1439   2

__________
ק"ת התשנ"ו, עמ' 1530; התשע"ג, עמ' 1544; התשע"ה, עמ' 432   1
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הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירותי תדלוק למטוסים 
בנמל התעופה בן גוריון( )מס' 2(, התשע"ו-2016

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי שירותי 
תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון(, התשנ"ו-11996, אני מודיע כי מיום י"ד בתמוז 

התשע"ה )1 ביולי 2015(, מחיר שירות תדלוק למטוסים הוא כמפורט להלן: 

 כמות תדלוק שנתית לצרכן סופי
מחיר בסנט לגאלון )באלפי גאלון(

בעד כל גאלון -

84 8מ–1 עד 300

33 6מ–301 עד 5,000

19 4מ–5,001 עד 25,000

07 2מעל 25,000

י"ג בתמוז התשע"ה )30 ביוני 2015(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722-ת3(  

מנהל מינהל הדלק והגז   __________
ק"ת התשנ"ו, עמ' 1530; התשע"ו, עמ' 756   1

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירותי תדלוק למטוסים 
בנמל התעופה בן גוריון( )מס' 3(, התשע"ו-2016

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי שירותי 
בטבת  כ'  מיום  כי  מודיע  אני  התשנ"ו-11996,  גוריון(,  בן  התעופה  בנמל  למטוסים  תדלוק 

התשע"ו )1 בינואר 2016(, מחיר שירות תדלוק למטוסים הוא כמפורט להלן: 

 כמות תדלוק שנתית לצרכן סופי
מחיר בסנט לגאלון )באלפי גאלון(

בעד כל גאלון -

50 8מ–1 עד 300

09 6מ–301 עד 5,000

03 4מ–5,001 עד 25,000

99 1מעל 25,000

י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722-ת3(  

מנהל מינהל הדלק והגז   

__________
ק"ת התשנ"ו, עמ' 1530; התשע"ו, עמ' 757   1
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הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לבנזין תעופתי 
בשדות התעופה(, התשע"ו-2016

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים 
כ'  מיום  כי  מודיע  אני  הצו(,   - )להלן  התשע"א-12011  התעופה(,  בשדות  תעופתי  לבנזין 
נוסח  ולפיכך  השירות,  ותעריפי  הבנזין  מחיר  מעודכן   ,)2016 בינואר   1( התשע"ו  בטבת 

התוספת הראשונה לצו הוא כדלקמן: 
"תוספת ראשונה

)סעיף 1(

מחיר הבנזין - 79 3 שקלים חדשים לליטר

תעריף שירות בסיסי - 32 12 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות עצמי - 11 100 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות מלא - 00 120 אגורות לליטר "

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722-ת3(  

מנהל מינהל הדלק והגז   

הודעת שירות לאומי-אזרחי )דמי כלכלה והיקף ההשתתפות של גוף 
מפעיל( )עדכון סכומים(, התשע"ו-2016

והיקף  כלכלה  )דמי  לאומי-אזרחי  שירות  לתקנות  1)ז(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
ההשתתפות של גוף מפעיל(, התשע"ד-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

ונוסחה  לתקנות,  הראשונה  בתוספת  הנקובים  הסכומים  השתנו  במדד  השינוי  עקב    1
מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, הוא כמפורט להלן:

תוספת ראשונה
)תקנה 1)ב(, )ו( ו–)ז((

דמי כלכלה בשקלים חדשים

טור א'
מצב משפחתי

טור ב'
מסלול 30 שעות

טור ג'
מסלול 20 שעות

טור ד'
מסלול אזרחי-ביטחוני

56 6426 8297 396רווק

08 83,214 2892 1,339נשוי

96 3,848"48 761,180 1,765נשוי+1  או יותר

א' בשבט התשע"ו )10 בינואר 2016(
)חמ 3-5030(

י רב ' ג ם  ו ל ש – ר ש  
המנהל  

עדכון סכומים

__________
ק"ת התשע"א, עמ' 858; התשע"ה, עמ' 1828   1




