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תקנות סדרי דין )עתירות אסירים( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, אני 
מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 4 לתקנות סדרי דין )עתירות אסירים(, התש"ם-21980, בסופה יבוא:   1
הסף,  על  עתירה  למחוק  המשפט  בית  רשאי  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  ")ג( על 
כולה או מקצתה, לאחר עיון בכתב העתירה בלבד או לאחר שקיבל תגובה מקדמית 

מהמשיב, אם מצא כי התקיים אחד מאלה:

העותר לא מיצה את כל אפשרויות הפנייה בעניין זה לשירות בתי הסוהר   )1(
לפי פקודות השירות כהגדרתן בפקודת בתי הסוהר )נוסח חדש[, התשל"ב-31971, 

בטרם הגשת העתירה;

העתירה על פניה היא קנטרנית או טורדנית;  )2(

העתירה לא גובתה בתצהיר כנדרש בתקנה 2)ב(;  )3(

התקיימו שני אלה, ובלבד שלא חל שינוי בנסיבות:  )4(

בהחלטה  נדחתה  בעיקרו  זהה  בעניין  העותר  של  קודמת  עתירה  )א( 
שיפוטית;

טרם חלף פרק זמן משמעותי ממועד מתן ההחלטה השיפוטית האחרונה  )ב( 
כאמור בפסקת משנה )א( ובלבד שלא יעלה על שישה חודשים "

ח' באלול התשע"ו )11 בספטמבר 2016(
ד ק ש ת  ל י י א )חמ 3-1262(  

שרת המשפטים   

 תקנות לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(
)הוראות לעניין משלוח הודעה(, התשע"ו-2016

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  29ב)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)הוראת שעה(, התשע"ד-12014 )להלן - החוק(, אני מתקין תקנות אלה:  

הודעה לבעל זכות או טובת הנאה לגבי קרקע להשבה בדבר הגשת תכנית מועדפת    1
לדיור  היקף  רחבת  תכנית  של  קיומה  בדבר  או  לדיור,  היקף  רחבת  תכנית  או  לדיור 
בתוקף,  תישלח בדואר רשום הממוען אל בעל הזכות או טובת ההנאה כאמור לפי מען 

מגוריו הרשום בלשכת רישום האוכלוסין במשרד הפנים, עם אישור מסירה 

הזכויות  בעל  באיתור  קושי  יש  אם  או   1 בתקנה  כאמור  מסירה  לקיים  ניתן  לא  אם    2
או טובת ההנאה, יראו את ההודעה כאילו נמסרה כדין אם הודבקה במען המגורים 
האמור בתקנה 1 או במקום בולט לעין בקרקע להשבה או אם פורסמה בשני עיתונים 
בסעיף  כמשמעותו  מקומי  תכנון  במרחב  נמצאת  להשבה  שהקרקע  ובמקרה  יומיים, 
ערבית  הדוברת  האוכלוסייה  שבו  התשכ"ה-21965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  13)א( 

מתן הודעה

 תחליף המצאה
של הודעה

__________
ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ו, עמ' 682 )עמ' 951(   1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   2

תיקון תקנה 4

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   1

ק"ת התש"ם, עמ' 2322; התשס"ח, עמ' 254   2
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459   3
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מהווה עשרה אחוזים לפחות מכלל האוכלוסייה במרחב התכנון המקומי, פרסום אחד 
יהיה בעיתון המתפרסם בשפה הערבית 

ט"ז באלול התשע"ו )19 בספטמבר 2016(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-5297(  

שר האוצר   

תקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016 
באותם  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011  הטיס,  לחוק   166 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עניינים שלגביהם אני מוסמך להתקין תקנות לפי סעיף 9 לחוק ובהתאם לסמכות הנתונה 
ובהתאם לחוק,  168)ב(  סעיף  לפי  האזרחית  התעופה  רשות  הצעת  לפי  כאמור,   בסעיף 

לסעיף 197 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 105 לתקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס(, התשמ"א-21981 )להלן - התקנות    1
העיקריות( -

בתקנת משנה )א(, במקום פסקה )4( יבוא:   )1(

")4(  צבר ניסיון של שש שעות טיסה או עשרה זינוקים, לפי כלי הטיס שלגביו 
נקבע ההגדר שברישיונו, בשנים עשר החודשים שקדמו לאותה טיסה ומהן שלוש 
שעות טיסה או שלושה זינוקים כטייס מפקד לפחות;  לא צבר ניסיון כאמור, יראו 

אותו כמי שעמד בדרישות הניסיון אם התקיים בו אחד מאלה:

השלים את הניסיון לפי זכויותיו של טייס מתלמד;  )א( 

עמד במבחן מעשי שערך בוחן בטיסה כאמור בתקנה 36 "; )ב( 

תקנת משנה )ב( - תימחק   )2(

בתקנה 125 לתקנות העיקריות, במקום פסקה )4( יבוא:   2
")4( צבר ניסיון של עשר שעות טיסה או עשרים זינוקים, לפי כלי הטיס שלגביו נקבע 
ההגדר שברשיונו, בשנים עשר החודשים שקדמו לאותה טיסה ומהם שש שעות טיסה 

או ששה זינוקים כטייס מפקד לפחות;

)5( על אף האמור בפסקה )4(, לצורך שימוש בזכויות של טייס פרטי - עמד בדרישות 
תקנה 105)4( "

בתקנה 133 לתקנות העיקריות -    3
שהוא  טיס  כלי  טיפוס  אותו  על  לפחות  שעות   3 "ומהן  יבוא  בסופה   ,)4( בפסקה   )1(

מתעתד להטיס ";

פסקה )6( - תימחק, ואחריה יבוא:  )2(

")7( על אף האמור בפסקאות  )4( ו–)5(:

לצורך שימוש בזכויות של טייס פרטי - עמד בדרישות תקנה 105)4(; )א(  

לצורך שימוש בזכויות של טייס מסחרי - עמד בדרישות תקנה 125)4( "  )ב(  

תחילתן של תקנות אלה חצי שנה מיום פרסומן     4
ד' באלול התשע"ו )7 בספטמבר 2016(

ץ " כ ל  א ר ש י )חמ 3-669-ת1(  

	         שר התחבורה והבטיחות בדרכים 

 
 

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 830   1

ק"ת התשמ"א, עמ' 510; התשע"ו, עמ' 1333   2

תיקון תקנה 105

תיקון תקנה 125

תיקון תקנה 133

תחילה
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 תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

בנאיות,  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לחוק  ו–17  7)א()3(  סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 
התשכ"ט-11969 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם המועצה לעבודות הנדסה בנאיות, אני מתקין 

תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים( )הוראת    1
שעה(, התשע"ב-22012 , ברישה, במקום "עד יום כ"ז באלול התשע"ו )30 בספטמבר 2016(" 

יבוא "עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח באלול התשע"ו )1 באוקטובר 2016(     2
כ"ו באלול התשע"ו )29 בספטמבר 2016(

ט נ ל ג ב  א ו י )חמ 3-638-ת1(  

שר הבינוי והשיכון   
__________

1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 218; התשס"ז, עמ' 18 

2 ק"ת התשע"ב, עמ' 1702; התשע"ה, עמ' 2; התשע"ו, עמ' 18 

צו התכנון והבנייה )חבל אשר( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 13 ו–16)א( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965 )להלן - 
החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים בתוקף הסמכות שאצלה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  עם  לחוק,  6)א()3(  סעיף  לפי  ולבנייה  לתכנון  הארצית  המועצה  לה 

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

מרחב תכנון מקומי חבל אשר )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)חבל אשר(, התשס"ב-32001, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום  כ"ז באב התשע"ו )31  באוגוסט 2016( 

במשרדי  בירושלים,  התכנון  במינהל  מופקדים   1 בסעיף  האמור  התשריט  של  עותקים    2
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
חבל אשר 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 צו זה    4
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"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תיקון תקנה 1

תחילה

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   2
ק"ת התשס"ב, עמ' 188   3

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר
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צו התכנון והבנייה )שפלת הגליל( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 13 ו–16)א( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965 )להלן - 
החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים בתוקף הסמכות 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 שפלת הגליל )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)שפלת הגליל(, התשנ"ו-31996, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביום כ"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016( 

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

האמורים פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
של  תחילתו  ערב  רישוי  רשות  או  מקומית  ועדה  בהם  שהחלה  אחרת  פעולה  או  דיון    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"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )קריית טבעון( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון מקומי קריית טבעון )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
לגבולות  מלא  באופן  תואמים  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשע"ה-22014,  טבעון(,  )קרית 
השיפוט של המועצה המקומית קריית טבעון, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו 

ביד שר הפנים ביום כ"ח באייר התשע"ו )5 ביוני 2016(3 

במשרדי  בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים   1 בסעיף  האמורה  המפה  של  עותקים    2
מחוז חיפה של משרד הפנים, ברשות המקומית קריית טבעון, ובמינהל התכנון במשרד 
האוצר, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל; כמו כן ניתן לעיין במפה באתר האינטרנט של מינהל התכנון4 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   2
ק"ת התשנ"ו, עמ' 1439   3

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

ק"ת התשע"ה, עמ' 235   2
ק"ת התשע"ו, עמ' 1508   3

http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20   4

D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F% 
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של  תחילתו  ערב  רישוי  רשות  או  מקומית  ועדה  בהם  שהחלה  אחרת  פעולה  או  דיון    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"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )רמת נגב( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
אני מצווה לאמור:

והבנייה  התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  נגב  רמת  מקומי  תכנון  מרחב    1
)רמת נגב(, התש"ע-22010, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה 

מידה 1:25,000 והחתום ביום כ"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016( 

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

פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
של  תחילתו  ערב  רישוי  רשות  או  מקומית  ועדה  בהם  שהחלה  אחרת  פעולה  או  דיון    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"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )ירוחם( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
אני מצווה לאמור:

והבנייה  התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  ירוחם  מקומי  תכנון  מרחב    1
)ירוחם(, התשס"ח-22008, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא לגבולות השיפוט 
של המועצה המקומית ירוחם, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו ביד שר הפנים 

ביום ד' בחשוון התשע"ה )28 באוקטובר 2014(3 

הוראות מעבר

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

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

ק"ת התש"ע, עמ' 944   2

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

ק"ת התשס"ח, עמ' 425   2
ק"ת התשע"ה, עמ' 445   3
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עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי מחוז    2
דרום של משרד הפנים, ברשות המקומית ירוחם, ובמינהל התכנון במשרד האוצר, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל; כמו כן 

ניתן לעיין במפה באתר האינטרנט של מינהל התכנון4 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
של  תחילתו  ערב  רישוי  רשות  או  מקומית  ועדה  בהם  שהחלה  אחרת  פעולה  או  דיון    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"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )נגב מערבי( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון המקומי נגב מערבי )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)נגב מערבי - תיקון(, התשע"ו-22015, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט 

הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביום כ"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016( 

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

פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
של  תחילתו  ערב  רישוי  רשות  או  מקומית  ועדה  בהם  שהחלה  אחרת  פעולה  או  דיון    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"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

__________
http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20  4
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__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42   1

ק"ת התשע"ו, עמ' 261   2
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צו התכנון והבנייה )אופקים( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
אני מצווה לאמור:

והבנייה  התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  אופקים  מקומי  תכנון  מרחב    1
)אופקים(, התשס"ו-22006, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא לגבולות השיפוט 
של עיריית אופקים, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו ביד שר הפנים ביום כ"ח 

באדר ב' התשע"ד )30 במרס 2014(3 

עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי מחוז    2
דרום של משרד הפנים, ברשות המקומית אופקים, ובמינהל התכנון במשרד האוצר, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל; כמו כן 

ניתן לעיין במפה באתר האינטרנט של מינהל התכנון4 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
של  תחילתו  ערב  רישוי  רשות  או  מקומית  ועדה  בהם  שהחלה  אחרת  פעולה  או  דיון    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"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

 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 התשס"ו, עמ' 989   2
ק"ת התשע"ד, עמ' 1143   3

http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20   4
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