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צו הכניסה לישראל )תיקון מס' 22( )החלה בהדרגה(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10)ב( לחוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 22(, התשע"א-12011 
)להלן - תיקון מס' 22(, בהסכמת שר האוצר, אני מצווה לאמור: 

תיקון מס' 22 יחול גם על החלטה של רשות, כהגדרתה בסעיף 13כב לחוק הכניסה   .1
לישראל, התשי"ב-21952, שניתנה באזור השיפוט של בית המשפט המחוזי בחיפה או 

באזור השיפוט של בית המשפט המחוזי בנצרת.  

תחילתו של צו זה ביום ד' בסיוון התשע"ז )29 במאי 2017( )להלן - יום התחילה(.  .2
על אף האמור בצו זה, לעניין הגשת ערר לבית הדין לעררים על החלטה של רשות   .3
שניתנה בתקופה של 30 הימים שלפני יום התחילה, יראו את יום התחילה כמועד 

מתן ההחלטה.

ד' בסיוון התשע"ז )29 במאי 2017(
)חמ 3-4458-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו הגנה על בריאות הציבור )מזון( )תחילת הוראות החוק לעניין ייצור, 
ייבוא, ייצוא ושיווק של משקאות משכרים(, התשע"ז-2017

)מזון(,  הציבור  בריאות  על  הגנה  לחוק  319)ה()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ו-12015 )להלן - החוק(, בהסכמת שר הכלכלה והתעשייה ובאישור ועדת העבודה 

הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הוראות החוק לעניין ייצור, ייבוא, ייצוא ושיווק של משקאות משכרים יחולו מיום   .1
י"ב בכסלו התשע"ח )30 בנובמבר 2017(.

כ"ו באייר התשע"ז )22 במאי 2017(
)חמ 3-5461(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

צו התעבורה )שיעור ההפחתה מהמחיר המשוער לנסיעה מיוחדת לצורך 
קביעת מחיר מרבי לנסיעה שיתופית(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14כב)א( לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, בהסכמת שר 
האוצר, אני מצווה לאמור:

החלת תיקון מס' 22 
על אזור השיפוט 
של בתי המשפט 

המחוזיים בחיפה 
ובנצרת

תחילה

הוראת מעבר

תחילת הוראות 
החוק לעניין 

משקאות משכרים

ס"ח התשע"ו, עמ' 90; ק"ת התשע"ו, עמ' 1184.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ז, עמ' 67.  1

ס"ח התשע"א, עמ' 1068.  1

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068.  2
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מרבי  מחיר  קביעת  לצורך  מיוחדת,  לנסיעה  המשוער  מהמחיר  ההפחתה  שיעור   .1
לנסיעה שיתופית כאמור בסעיף 14כב)א( לפקודה, יהיה 20 אחוזים לפחות; לעניין זה, 
"מחיר משוער לנסיעה מיוחדת" ו"נסיעה שיתופית" - כהגדרתם בסעיף 14יט לפקודה.

ט' בניסן התשע"ז )5 באפריל 2017(
)חמ 3-5390(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

אכרזת העיריות )סח'נין( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות1, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה 
בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

באכרזת העיריות )סח'נין(, התשנ"ה-21995, במקום התוספת יבוא:  .1
"תוספת
)סעיף 1(

האזור שתושביו יהיו עיריית סח'נין כולל גושים וחלקי גושים רישום קרקע:

גושים 19240, 19266, 19267, 19270, 19279, 19280, 19281, 19282, 19283, 19284, 19290, 
 ,19321  ,19320  ,19319  ,19318  ,19317  ,19316  ,19315  ,19314  ,19313  ,19292  ,19291

19322, 19323, 19324, 21054, 21063, 21117, 21130 - בשלמותם;

גוש 19237 - חלק מחלקות 13 עד 15 כמסומן במפת תחום עיריית סח'נין הערוכה בקנה 
במרס   27( התשע"ז  באדר  כ"ט  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה 
2017( שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על 

מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי עיריית סח'נין )להלן - המפה(;

גוש 19265 - חלק מחלקה 57 כמסומן במפה;

גוש 19268 - חלקות 21, 28, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 44 עד 46, 67 עד 73, 76 עד 80, 82 
עד 89 וחלק מחלקות 13, 17, 18, 23, 27, 29, 30, 33, 34, 41, 43, 47, 60, 64 כמסומן 

במפה;

גוש 19269 - חלקות 1, 11, 14 עד 19, 21 עד 55, 59 עד 96, 98 עד 106, 108, 110 עד 124, 
126, 131 עד 133, 135, 137, 139 וחלק מחלקות 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 57 כמסומן 

במפה;

גוש 19271 - חלקות 8 עד 17, 19, 22, 24 עד 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51 וחלק מחלקות 39, 
42 כמסומן במפה;

גוש 19272 - פרט לחלקה 16 וחלק מחלקה 7 כמסומן במפה;

גוש 19273 - חלקות 2 עד 10, 16 וחלק מחלקות 1, 11 עד 13 כמסומן במפה;

גוש 19274 - חלקות 13, 16 עד 28, 44 עד 49, 51 עד 55, 57, 59 עד 61, 63, 75 עד 135, 137, 
139 עד 183 וחלק מחלקות 1, 2, 9, 11, 12, 14, 15, 29, 43, 56, 58, 62, 136 כמסומן 

במפה;

גוש 19278 - חלקות 14, 22 וחלק מחלקות 4, 13, 15 עד 18, 23 כמסומן במפה;

שיעור הפחתה

החלפת התוספת

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1

ק"ת התשנ"ה, עמ' 1311; התשע"ג, עמ' 259  2
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גוש 19287 - פרט לחלק מחלקות 277, 292 כמסומן במפה;

גוש 19288 - פרט לחלקה 43 וחלק מחלקות 42, 44 כמסומן במפה;

גוש 19289 - פרט לחלק מחלקה 54 כמסומן במפה;

גוש 19293 - פרט לחלק מחלקה 102 כמסומן במפה;

גוש 19294 - חלקות 6, 7, 16 עד 31, 36, 37 וחלק מחלקות 13, 35 כמסומן במפה;

גוש 19295 - חלק מחלקות 1, 13, 14, 43, 44 כמסומן במפה;

גוש 19378 - חלקות 15 עד 33, 35, 36, 39, 40 וחלק מחלקה 34 כמסומן במפה;

גוש לא מוסדר כמסומן במפה."

כ"ט באדר התשע"ז )27 במרס 2017(
)חמ 3-1926(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו המים )קביעת המפלס המותר( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות המים )ויסות מפלס הכנרת(, התשכ"ח-11967, אני 
מצווה לאמור:

בסעיף 1)ב( לצו המים )קביעת המפלס המותר(, התשכ"ח-21968 )להלן - הצו העיקרי(,   .1
במקום "שבין כ"ח בסיוון התשס"ח )1 ביולי 2008(, ובין ד' בכסלו התשס"ט )1 בדצמבר 
2008(" יבוא "שבין ה' בסיוון התשע"ז )30 במאי 2017( לבין י"ד באדר התשע"ח )1 במרס 

.")2018

"מכשיר  יבוא  אוטומטי("  רושם  )מכשיר  "למינוגרף  במקום  העיקרי,  לצו   3 בסעיף   .2
דיגיטלי הרושם באופן רציף את רום המפלס".

כ"ב באייר התשע"ז )18 במאי 2017(
)חמ 3-1381(

י ז א ר ג ה  ש מ  
מנהל הרשות הממשלתית למים  

ולביוב )בפועל(  

ק"ת התשכ"ח, עמ' 355.  1

ק"ת התשכ"ח, עמ' 833; התשס"ח, עמ' 1055 )1120(.  2

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3




