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תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )קופת גמל בניהול אישי(
)תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקףסמכותילפיסעיפים33,32,23,22,ץץ,7ץ,ו–60לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)קופותגמל(,התשס"ה-ץ1200)להלן-החוק(,ובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,אנימתקין

תקנותאלה:

בתקנה1לתקנותהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל()קופתגמלבניהולאישי(,1בתיקוןתקנה1
התש"ע-22009)להלן-התקנותהעיקריות(-

במקוםההגדרה""אופציה","אופצייתמכר","יחידהבקרן","מדינתחוץ )1(
מאושרת","ניירערךסחיר","פיקדון","צדדיםקשורים"ו"קרןחוץ""יבוא:

""אופציה","אופצייתרכש001","איגרתחוב","בורסה","בורסתחוץ","חוזה
עתידי","חשיפהלנכסבסיס","יחידהבקרן","מדינתחוץמאושרת",
"מכירהבחסר","ניירערךסחיר","פיקדון","צדדיםקשורים","קרן
שירותים על הפיקוח בתקנות כהגדרתם - מוסדר" ו"שוק חוץ"
פיננסיים)קופותגמל()כלליהשקעההחליםעלגופיםמוסדיים(,

התשע"ב-32012;";

בהגדרה"מנהלתיקים",בסופהיבוא"לרבותמנהלתיקיםזר"; )2(

אחריההגדרה"מנהלתיקים"יבוא: )3(

""מנהלתיקיםזר"-יחידאוחברהשהםתושבימדינתחוץמאושרת
המורשיםלנהלתיקיהשקעותלפיהדיןהחלבאותהמדינה;

"סכוםקצבהמזערי"-כהגדרתובסעיף23)ה(לחוק;";

במקוםההגדרה"קופתגמלבניהולאישי"יבוא: )4(

""קופתגמלבניהולאישי"-למעטקרןפנסיה;";

אחריההגדרה"עלותמתואמת"יבוא: )ץ(

""קצבתזקנה"-כהגדרתהבתקנותההעברה;";

אחריההגדרה"תקנוןהבורסה"יבוא: )6(

""תקנותההעברה"-תקנותהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(
)העברתכספיםביןקופותגמל(,התשס"ח-42008;"ב

במקוםתקנה2לתקנותהעיקריותיבוא:2בהחלפתתקנה2

"הכספיםשניתן
לנהלבקופתגמל

בניהולאישי

בקופתגמלבניהולאישיניתןלנהלאתהכספיםכמפורט2ב )א(
להלן:

כספיקרןהשתלמותבסכוםשאינועולהעלארבע )1(
העמית של חשבונותיו בכל הקובע הסכום פעמים

בקרנותהשתלמות;

כספיםשניתןלמשוךאותםכדיןלפיתקנה38)א()2( )2(
או)6(לתקנותמסהכנסה;

ס"חהתשס"ה,עמ'889;התשע"ו,עמ'14ב 1

ק"תהתש"ע,עמ'4ץ;התשע"ב,עמ'1213ב 2

ק"תהתשע"ב,עמ'1190ועמ'1672ב 3

ק"תהתשס"ח,עמ'626ב 4
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כספיםשלעמיתשכירשניתןלמשוךאותםכדין )3(
לפיתקנה34)ב()1(לתקנותמסהכנסה;

כספיםשמנוהליםבקופתהגמלומושקעיםביחידות )4(
פומבי; מדד המחקה סל בתעודת או חוץ בקרן בקרן,
לענייןזה,"מדדפומבי"-מדדשמפרסמתבורסה,בורסת
חוץ,שוקמוסדר,מערכתמידעאלקטרונית"בלומברג"
אומערכתמידעאלקטרונית"רויטרס"ובלבדשהנכסים
הכלוליםבמדדכאמורנסחריםבבורסה,בבורסתחוץאו

בשוקמוסדר;

כספיםשלעמית,ובלבדשמתקייםאחדמאלה: )ץ(

גמל לעמיתקצבתזקנהמקופת משולמת )א(
בסעיף כהגדרתה תקציבית, פנסיה או לקצבה
23)ה(לחוק,ובלבדשסכוםהקצבהאוהפנסיה
התקציביתשמשולםלוכאמוראינופחותמסכום

הקצבההמזערי;

סכום לזכותו שמופקד עמית של כספים )ב(
בגובההסכוםהקובע,בקופתגמללקצבהשאינה
קופתגמלבניהולאישיואינהקופתגמלמרכזית
כאמור אישי בניהול גמל בקופת או לקצבה

בפסקה)4(;

כספיםבחשבוןחדשלפיסעיף23)א()2א(או)2ב( )6(
לחוקב

משנה בתקנת כאמור כספים להפקיד רשאי עמית )ב(
פעמים ארבע על עולה שאינו כולל בסכום )6( עד )א()4(

הסכוםהקובעבכלחשבונותיושלהעמיתבקופותגמלבניהול
אישי,בניכויהסכומיםשמופקדיםלזכותולפיתקנתמשנה

)א()2(ו–)3(ב

בתקנהזו- )ג(

באים שאינם הפיצויים במרכיב כספים למעט - "כספים"
פיצויי לחוק 14 סעיף לפי פיטורים פיצויי במקום
לא העמית של שמעבידו התשכ"ג-1963ץ, פיטורים,

אישרלולהפקידםבקופה;

מס לפקודת 9א בסעיף כהגדרתו - להון" ההמרה "מכפיל
הכנסה;

"הסכוםהקובע"-סכוםבגובהמכפלתכלאלה:

סכוםהקצבההמזערי; )1(

מכפילההמרהלהון; )2(

ץ6ב1"ב )3(

כספיםשלעמיתשכירשניתןלמשוךאותםכדין )3(
לפיתקנה34)ב()1(לתקנותמסהכנסה;

כספיםשמנוהליםבקופתהגמלומושקעיםביחידות )4(
פומבי; מדד המחקה סל בתעודת או חוץ בקרן בקרן,
לענייןזה,"מדדפומבי"-מדדשמפרסמתבורסה,בורסת
חוץ,שוקמוסדר,מערכתמידעאלקטרונית"בלומברג"
אומערכתמידעאלקטרונית"רויטרס"ובלבדשהנכסים
הכלוליםבמדדכאמורנסחריםבבורסה,בבורסתחוץאו

בשוקמוסדר;

כספיםשלעמית,ובלבדשמתקייםאחדמאלה: )ץ(

לעמיתקצבתזקנהמקופתגמל משולמת )א(
בסעיף כהגדרתה תקציבית, פנסיה או לקצבה
23)ה(לחוק,ובלבדשסכוםהקצבהאוהפנסיה
התקציביתשמשולםלוכאמוראינופחותמסכום

הקצבההמזערי;

סכום לזכותו שמופקד עמית של כספים )ב(
בגובההסכוםהקובע,בקופתגמללקצבהשאינה
קופתגמלבניהולאישיואינהקופתגמלמרכזית
כאמור אישי בניהול גמל בקופת או לקצבה

בפסקה)4(;

כספיםבחשבוןחדשלפיסעיף23)א()2א(או)2ב( )6(
לחוקב

משנה בתקנת כאמור כספים להפקיד רשאי עמית )ב(
פעמים ארבע על עולה שאינו כולל בסכום )6( עד )א()4(

הסכוםהקובעבכלחשבונותיושלהעמיתבקופותגמלבניהול
אישי,בניכויהסכומיםשמופקדיםלזכותולפיתקנתמשנה

)א()2(ו–)3(ב

בתקנהזו- )ג(

באים שאינם הפיצויים במרכיב כספים למעט - "כספים"
פיצויי לחוק 14 סעיף לפי פיטורים פיצויי במקום
לא העמית של שמעבידו התשכ"ג-1963ץ, פיטורים,

אישרלולהפקידםבקופה;

מס לפקודת 9א בסעיף כהגדרתו - להון" ההמרה "מכפיל
הכנסה;

"הסכוםהקובע"-סכוםבגובהמכפלתכלאלה:

סכוםהקצבההמזערי; )1(

מכפילההמרהלהון; )2(

ץ6ב1"ב )3(

ס"חהתשכ"ג,עמ'136;התשע"ב,עמ'177ב ץ
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בתקנה4)3()א(לתקנותהעיקריות,בסופהיבוא"ואםהיהמנהלתיקיםזר-הואמסכים3בתיקוןתקנה4
שיחולועלפעולותיולעמיתבקופתהגמלההוראותהחלותעלבעלרישיוןמנהלתיקים

באותהמדינה"ב

בתקנהץלתקנותהעיקריות-4בתיקוןתקנהץ

בתקנתמשנה)א(-)א(

בפסקה)1(,אחרי"בפיקדונות"יבוא"במוצריםמובנים,במטבעחוץ"; )1(

פסקאות)3(ו–)4(-יימחקו; )2(

אחריפסקה)ץ(יבוא: )3(

השקעתהכספיםברכישהאוביצירהשלאופציותשהןניירות )6("
ערךסחיריםתיעשהבתנאיםאלה:

שווייןהמשוערךשלכלהאופציותשנרכשו,למעטאופציית )א(
רכש001,לאיעלהעלץאחוזיםמהשוויהמשוערךשלנכסיקופת

הגמל;

החשיפהלנכסהבסיסלאתחרוגמהמגבלותהחלותלפי )ב(
תקנותאלה;

עתידיים חוזים של ביצירה או ברכישה הכספים השקעת )7(
שהםניירותערךסחיריםתיעשהבתנאישהחשיפהלנכסהבסיס

לאתחרוגמהמגבלותהחלותלפיתקנותאלה;

עתידיים ובחוזים באופציות עסקאות בשל הבטוחות שווי )8(
כאמורבפסקאות)6(ו–)7(ובמכירותבחסר,לאיעלה,בכלעת,על
10אחוזיםמהשוויהמשוערךשלנכסיקופתהגמלוהואיחושבלפי

הוראותהבורסה,בורסתחוץאושוקמוסדר,לפיהעניין;

השקעתהכספיםבכלקופותגמלבניהולאישישעמיתמשקיע )9(
בהן,לאתעלהעלץאחוזיםמסוגמסויםשלאמצעישליטהבתאגיד

המוחזקעלידיקרנותחוץב"

)ג()2(,אחרי"ממגבלתההשקעה"יבוא"שנוצרהבשלהשקעה)ב( בתקנתמשנה
חדשה"ב

בתקנה7)א(לתקנותהעיקריות-ץבתיקוןתקנה7

)2(,בסופהיבוא"ובלבדשדמיהשמירהאוהעמלהלאיעלועלדמי בפסקה )1(
השמירהאוהעמלההנגביםמקופותהגמלשאינןקופותגמלבניהולאישי,שבניהול

החברההמנהלת";

בפסקה)3(,במקום"שמנהלהקרן"יבוא"שאםבחרהעמיתלהשקיעאתכספי )2(
קופתהגמלבאמצעותמנהלתיקים,מנהלהקרן";

בפסקה)ץ(,המילים"עלגבייתםשלדמיהניהולכאמורועלשיעורםהחודשי )3(
המרבייחולוהוראותתקנה41ח)ב()1(לתקנותמסהכנסה"-יימחקו;

אחריפסקה)ץ(יבוא: )4(

הוצאההנובעתמהשקעהבתעודתסלובלבדשאםבחרהעמיתלהשקיע )6("
אתכספיקופתהגמלבאמצעותמנהלתיקים,מנפיקהתעודהאינוצדקשור

לחברההמנהלתאולמנהלהתיקים;"ב
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בתקנה9לתקנותהעיקריות,במקום"ואולםשוויושלפיקדוןיחושבלפיעלותמתואמת"6בתיקוןתקנה9
יבוא"ואולם-

שווייםשלנכסיהקופה,למעטהאמורבפסקאות)2(ו–)3(,יחושבלפישווי )1(
שוק;

שווישלפיקדוןיחושבלפיעלותמתואמת; )2(

אחתלחודשלפחות שיתקבל מובנהיחושבלפיציטוט שווישלמוצר )3(
מהמוסדהפיננסיהאורזאתהמוצרהמובנהאומהמנפיקשלהמוצרהמובנהב"

האמורבתקנה11לתקנותהעיקריותיסומן)א(ואחריויבוא:7בתיקוןתקנה11

בחרעמיתאוחברהמנהלתשלקופתהגמלשאינהקופתגמלבניהולאישי,לפי ")ב(
תקנתמשנה)א()1(,)2(או)4(,לפיהעניין,כיהעברתהכספיםתבוצעבמזומנים,יחל
פרקהזמןלביצועהעברתהכספיםכאמורבתקנהץ)א(לתקנותההעברהובתקנה33ב)ב(
לתקנותמסהכנסה,בלילגרועמהוראותהתקנותהאמורות,ביוםשבוסייםהעמיתבקופת

הגמלבניהולאישיאומנהלהתיקיםמטעמו,להמיראתכלנכסיהקופהלמזומניםב"ב

תחילתןשלתקנותאלה30ימיםמיוםפרסומן)להלן-יוםהתחילה(ב8בתחילה

תחולה,סייג
לתחולהוהוראת

מעבר

תקנה2)א()1(ו–)ב(לתקנותהעיקריותכנוסחןבתקנה2לתקנותאלהיחולולגבי9ב )א(
כספיםשהופקדובקופתגמלמיוםהתחילה,ואולםהסכוםהכוללשלכספיםהרשומים
עלשמושלעמיתבכלחשבונותיובקרנותהשתלמותשהןקופותגמלבניהולאישילפי
הוראותתקנה2)א()1(לתקנותהעיקריותכנוסחןבתקנה2לתקנותאלה,לאיעלהעל
הסכוםהאמורבתקנה2)א()1(כאמור,בניכויהסכומיםשרשומיםעלשמושלהעמית
בחשבונותיוכאמורושהופקדולפיתקנה2)1(לתקנותהעיקריותכנוסחהערביום

התחילהב

תקנה2)א()ץ(ו–)6(לתקנותהעיקריותכנוסחהבתקנה2לתקנותאלהתחוללגבי )ב(
כספיםשהופקדובקופתגמלבניהולאישימיוםי"דבתמוזהתשע"ה)1ביוליץ201(ב

כספים לגבי תחול התחילה יום ערב כנוסחה העיקריות לתקנות )3(2 תקנה )ג(
שהופקדולפיהתקנההאמורהלפנייוםהתחילה,ואולםהסכוםהכוללשלכספים
הרשומיםעלשמושלעמיתבכלחשבונותיובקופותגמלבניהולאישילפיתקנה2)ב(
לתקנותהעיקריותכנוסחןבתקנה2לתקנותאלה,לאיעלהעלהסכוםהאמורבתקנה
2)ב(לתקנותכאמור,בניכויהסכומיםשרשומיםעלשמושלהעמיתבחשבונותיוכאמור
שהופקדולפנייוםהתחילה,למעטסכומיםשהופקדולפנייוםהתחילהלפיתקנה2)1(

לתקנותהעיקריות,כנוסחהערביוםהתחילהב

כ"הבאדרהתשע"ז)23במרס2017(
)חמ3-3728(

ן ו ל ח כ  ה ש מ 
שרהאוצר 



בתקנה9לתקנותהעיקריות,במקום"ואולםשוויושלפיקדוןיחושבלפיעלותמתואמת"6ב
יבוא"ואולם-

תיקוןתקנה9

שווייםשלנכסיהקופה,למעטהאמורבפסקאות)2(ו–)3(,יחושבלפישווי )1(
שוק;

שווישלפיקדוןיחושבלפיעלותמתואמת; )2(

שיתקבלאחתלחודשלפחות מובנהיחושבלפיציטוט שווישלמוצר )3(
מהמוסדהפיננסיהאורזאתהמוצרהמובנהאומהמנפיקשלהמוצרהמובנהב"

תיקוןתקנה11האמורבתקנה11לתקנותהעיקריותיסומן)א(ואחריויבוא:7ב

בחרעמיתאוחברהמנהלתשלקופתהגמלשאינהקופתגמלבניהולאישי,לפי ")ב(
תקנתמשנה)א()1(,)2(או)4(,לפיהעניין,כיהעברתהכספיםתבוצעבמזומנים,יחל
פרקהזמןלביצועהעברתהכספיםכאמורבתקנהץ)א(לתקנותההעברהובתקנה33ב)ב(
לתקנותמסהכנסה,בלילגרועמהוראותהתקנותהאמורות,ביוםשבוסייםהעמיתבקופת

הגמלבניהולאישיאומנהלהתיקיםמטעמו,להמיראתכלנכסיהקופהלמזומניםב"ב

תחילהתחילתןשלתקנותאלה30ימיםמיוםפרסומן)להלן-יוםהתחילה(ב8ב

תקנה2)א()1(ו–)ב(לתקנותהעיקריותכנוסחןבתקנה2לתקנותאלהיחולולגבי9ב )א(
כספיםשהופקדובקופתגמלמיוםהתחילה,ואולםהסכוםהכוללשלכספיםהרשומים
עלשמושלעמיתבכלחשבונותיובקרנותהשתלמותשהןקופותגמלבניהולאישילפי
הוראותתקנה2)א()1(לתקנותהעיקריותכנוסחןבתקנה2לתקנותאלה,לאיעלהעל
הסכוםהאמורבתקנה2)א()1(כאמור,בניכויהסכומיםשרשומיםעלשמושלהעמית
בחשבונותיוכאמורושהופקדולפיתקנה2)1(לתקנותהעיקריותכנוסחהערביום

התחילהב

תחולה,סייג
לתחולהוהוראת

מעבר

תקנה2)א()ץ(ו–)6(לתקנותהעיקריותכנוסחהבתקנה2לתקנותאלהתחוללגבי )ב(
כספיםשהופקדובקופתגמלבניהולאישימיוםי"דבתמוזהתשע"ה)1ביוליץ201(ב

כספים לגבי תחול התחילה יום ערב כנוסחה העיקריות לתקנות )3(2 תקנה )ג(
שהופקדולפיהתקנההאמורהלפנייוםהתחילה,ואולםהסכוםהכוללשלכספים
הרשומיםעלשמושלעמיתבכלחשבונותיובקופותגמלבניהולאישילפיתקנה2)ב(
לתקנותהעיקריותכנוסחןבתקנה2לתקנותאלה,לאיעלהעלהסכוםהאמורבתקנה
2)ב(לתקנותכאמור,בניכויהסכומיםשרשומיםעלשמושלהעמיתבחשבונותיוכאמור
שהופקדולפנייוםהתחילה,למעטסכומיםשהופקדולפנייוםהתחילהלפיתקנה2)1(

לתקנותהעיקריות,כנוסחהערביוםהתחילהב

כ"הבאדרהתשע"ז)23במרס2017(
)חמ3-3728(

ן ו ל ח כ  ה ש מ 
שרהאוצר 
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תקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס( )תיקון(, התשע"ז-2017
  

בתוקףסמכותילפיסעיפים3)ב(,47ו–168לחוקהטיס,התשע"א-12011)להלן-החוק(,
לפיהצעתרשותהתעופההאזרחיתלפיסעיף168)ב(לחוק,ובהתאםלסעיף197לחוק,

ובאישורועדתהכלכלהשלהכנסת,אנימתקיןתקנותאלה:

התקנות1בתיקוןתקנה1 לעובדיטיס(,התשמ"א-21981)להלן- )רישיונות 1לתקנותהטיס בתקנה
העיקריות(-

במקוםההגדרה"מבחןמעשי"יבוא:)1(

""מבחןמעשי"-מבחןלבדיקתמיומנותאוכושרביצוע;";

במקוםההגדרה"מדמה"יבוא:)2(

""מדמה"-מיתקןשהמנהלאישרלאדם,להדרכתעובדיטיס,לצבירתניסיון
אולבדיקתמיומנותםשבוניתןלדמותתנאיהטסה,פיקוחעלתעבורה
אוויריתאופעילותתעופתיתאחרתשאישרהמנהללאותואדםלגבי

אותומיתקן;";

במקוםההגדרה"מפקח"יבוא:)3(

""מפקח"-אדםשמינההמנהללשמשבתפקידמפקחלפיסעיף94לחוק;"ב

במקוםתקנה36לתקנותהעיקריותיבוא:2בהחלפתתקנה36

"מבחןמעשי
בטיסה

מבחןמעשיבטיסהייערך-36ב )א(

לפיתכניתבחינהשאישרהרשותהרישוילנבחן; )1(

בידיבוחןשרשותהרישויהורתהעליולנבחן; )2(

במדמה או הרישום בפנקס הרשום טיס בכלי )3(
טיסה,המצוידיםבמכשיריםובעזריםהנדרשיםלגבי

סוגהרישיוןאוההגדרהמבוקשב

הבוחן- )ב(

ההגדר או הרישיון מבקש יכולת את יבחן )1(
)ד( משנה בתקנת המפורטים ובנושאים בביצועים
הנוגעות בתקנות המפורטים ובנושאים ובביצועים
למיומנותהטיסההנדרשתלצורךקבלתהרישיוןאו

ההגדר,כמפורטבחלקב'לתקנותאלה;

בעת הטיס כלי של המפקד הטייס יהיה לא )2(
ביצועהמבחןהמעשיאלאאםכןנקבעמראשבינו
לביןהמבקשכיהבוחןישמשבתפקידטייסמפקדבעת

המבחןהמעשיאובחלקממנוב

הסידורים לכל ידאג ההגדר או הרישיון מבקש )ג(
הארגונייםהכרוכיםבשימושבכליהטיסאובמדמההטיסה

לצורךביצועהמבחן,לרבותהוצאותשכירתם,לפיהענייןב

אלההביצועיםוהנושאיםשבהםייבחןהנבחןבמהלך )ד(
המבחןהמעשי:

ס"חהתשע"א,עמ'830ועמ'949ב 1

ק"תהתשמ"א,עמ'10ץ;התשע"ו,עמ'1333ב 2
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יישוםידעהנבחןבתעופה; )1(

הליכים,תרגיליםותימרוניםבכלאחדמאלה: )2(

כללי לפי הטסה לרבות רגילים, מצבים )א(
יכולתו זה ובכלל לעניין, המתאימים הטיסה

בשמירתנתיב,מהירותוגובה;

;)Abnormal(מצביםלאשגרתיים )ב(

מצביחירום; )ג(

הטסהמדויקתוחלקה; )3(

ואורח מהירה החלטה בקבלת הנבחן יכולת )4(
הפעלתשיפוטו;

יכולתשליטתושלהנבחןבתפקידטייסמפקד,אם )ץ(
הרישיוןאוההגדרמעניקלואתהזכותלשמשבתפקיד

טייסמפקדב

מהדרישות באחת לעמוד הנבחן של אי־יכולתו )ה(
המפורטותבתקנתמשנה)ד(,אוהעדרמשמעתאוהתנהגות
בלתיהולמתשלעובדטיסשהוכחהבעתהבחינה-יהווה

כישלוןבמבחןמעשיב

הבוחן רשאי )ה(, בתקנתמשנה כאמור נכשלהנבחן )ו(
להפסיקאתהבחינהבאותושלבשבונכשלהנבחןב

נוסעים הסעת לגבי אלה בתקנות החלות ההגבלות )ז(
לאיחולובעתביצועמבחןמעשיבכליטיסעלהבוחןועל

הנבחןב"ב

תחילתןשלתקנותאלהשלושיםימיםמיוםפרסומןב3בתחילה

כ"דבניסןהתשע"ז)20באפריל2017(
)חמ3-669-ת1(

ץ כ  ל א ר ש י 
שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים 

צו התכנון והבנייה )עירון( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקףסמכותילפיסעיף16)ב(לחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-ץ1196)להלן-החוק(,אני
מצווהלאמור:

מרחבהתכנוןהמקומיעירון)להלן-מרחבהתכנוןהמקומי(,לפיצוהתכנוןוהבנייה1בתיקוןמרחבמקומי
)עירון(,התש"ע-22009,ישונה,וגבולותיויהיוכמסומןבקוכחולבתשריטהערוךבקנה

מידה1:20,000והחתוםבידיביוםי"טבאיירהתשע"ז)ץ1במאי2017(ב

יישוםידעהנבחןבתעופה; )1(

הליכים,תרגיליםותימרוניםבכלאחדמאלה: )2(

כללי לפי הטסה לרבות רגילים, מצבים )א(
יכולתו זה ובכלל לעניין, המתאימים הטיסה

בשמירתנתיב,מהירותוגובה;

;)Abnormal(מצביםלאשגרתיים )ב(

מצביחירום; )ג(

הטסהמדויקתוחלקה; )3(

ואורח מהירה החלטה בקבלת הנבחן יכולת )4(
הפעלתשיפוטו;

יכולתשליטתושלהנבחןבתפקידטייסמפקד,אם )ץ(
הרישיוןאוההגדרמעניקלואתהזכותלשמשבתפקיד

טייסמפקדב

מהדרישות באחת לעמוד הנבחן של אי־יכולתו )ה(
המפורטותבתקנתמשנה)ד(,אוהעדרמשמעתאוהתנהגות
בלתיהולמתשלעובדטיסשהוכחהבעתהבחינה-יהווה

כישלוןבמבחןמעשיב

הבוחן רשאי )ה(, בתקנתמשנה כאמור נכשלהנבחן )ו(
להפסיקאתהבחינהבאותושלבשבונכשלהנבחןב

נוסעים הסעת לגבי אלה בתקנות החלות ההגבלות )ז(
לאיחולובעתביצועמבחןמעשיבכליטיסעלהבוחןועל

הנבחןב"ב

תחילהתחילתןשלתקנותאלהשלושיםימיםמיוםפרסומןב3ב

כ"דבניסןהתשע"ז)20באפריל2017(
)חמ3-669-ת1(

ץ כ  ל א ר ש י 
שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים 

צו התכנון והבנייה )עירון( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקףסמכותילפיסעיף16)ב(לחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-ץ1196)להלן-החוק(,אני
מצווהלאמור:

מרחבהתכנוןהמקומיעירון)להלן-מרחבהתכנוןהמקומי(,לפיצוהתכנוןוהבנייה1ב
)עירון(,התש"ע-22009,ישונה,וגבולותיויהיוכמסומןבקוכחולבתשריטהערוךבקנה

מידה1:20,000והחתוםבידיביוםי"טבאיירהתשע"ז)ץ1במאי2017(ב

תיקוןמרחבמקומי

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ה,עמ'212;התשע"ו,עמ'42ב 1

ק"תהתשס"ו,עמ'644ב 2
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עותקיםשלהתשריטהאמורבסעיף1מופקדיםבמינהלהתכנוןבירושלים,במשרדי2בהפקדתעותקים
המקומיתלתכנון הוועדה הוועדההמחוזיתלתכנוןולבנייהמחוזחיפהובמשרדי
ולבנייהעירוןוכלמעונייןרשאילעייןבהםבימיםובשעותשהמשרדיםהאמורים

פתוחיםלקהלב

תחילתושלצוזהביוםפרסומוב3ב

דיוןאופעולהאחרתשהחלהבהםועדהמקומיתאורשותרישויערבתחילתושל4ב
צוזהבנוגעלשטחמרחבהתכנוןהמקומילפיצוזה,תמשיךבהםהוועדההמקומית
אורשותהרישוישלמרחבהתכנוןהמקומימהשלבשאליוהגיעו;בסעיףזה,"ועדה

מקומית"-לרבותועדהמוועדותיהב

י"טבאיירהתשע"ז)ץ1במאי2017(
)חמ3-1113(

ן ו ל ח כ  ה ש מ 
שרהאוצר 

צו התכנון והבנייה )מנשה אלונה( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקףסמכותילפיסעיף16)ב(לחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-ץ1196)להלן-החוק(,
אנימצווהלאמור:

מרחבהתכנוןהמקומימנשהאלונה)להלן-מרחבהתכנוןהמקומי(,לפיצוהתכנון1בתיקוןמרחבמקומי
והבנייה)מנשהאלונה-תיקון(,התשע"ד-22014,ישונה,וגבולותיויהיוכמסומןבקו
כחולבתשריטהערוךבקנהמידה1:10,000והחתוםבידיביוםי"טבאיירהתשע"ז)ץ1

במאי2017(ב

עותקיםשלהתשריטהאמורבסעיף1מופקדיםבמינהלהתכנוןבירושלים,במשרדי2בהפקדתעותקים
המקומיתלתכנון הוועדה הוועדההמחוזיתלתכנוןולבנייהמחוזחיפהובמשרדי
שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי מעוניין וכל אלונה מנשה ולבנייה

האמוריםפתוחיםלקהלב

תחילתושלצוזהביוםפרסומוב3ב

דיוןאופעולהאחרתשהחלהבהםועדהמקומיתאורשותרישויערבתחילתושל4ב
צוזהבנוגעלשטחמרחבהתכנוןהמקומילפיצוזה,תמשיךבהםהוועדההמקומית
אורשותהרישוישלמרחבהתכנוןהמקומימהשלבשאליוהגיעו;בסעיףזה,"ועדה

מקומית"-לרבותועדהמוועדותיהב

י"טבאיירהתשע"ז)ץ1במאי2017(
)חמ3-1113(

ן ו ל ח כ  ה ש מ 
שרהאוצר 

תחילה

הוראותמעבר

תחילה

הוראותמעבר

סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי ISSN 0334-7014 המחיר24ב3שקליםחדשים

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ו,עמ'42ב 1

ק"תהתשע"ד,עמ'623ב 2




