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תקנות לעידוד השקעות הון )תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב 
למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 18א)ג()2( לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-11959, אנו 
מתקינים תקנות אלה:

המוכר  במפעל  יראו  שבהתקיימם  )תנאים  הון  השקעות  לעידוד  לתקנות   1 בתקנה   .1
רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה(, התשס"ז-22007 )להלן - התקנות העיקריות(, 

אחרי ההגדרה "מפעל אחר" יבוא:

"נושא משרה" - מנהל כללי, משנה למנהל הכללי, סגן המנהל הכללי כמשמעותם 
בחוק החברות, התשנ"ט-31999 )להלן - חוק החברות(, או חשב הכספים;

""קרוב" - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה; 

"רואה חשבון מבקר" - כהגדרתו בחוק החברות." 

בתקנה 2)א( לתקנות העיקריות -   .2
בפסקה )3(, במקום "מ–20 מיליון שקלים חדשים" יבוא "מ–15 מיליון שקלים חדשים";  )1(

המפעל  של  משרה  נושא  של  אישור  שניתן  בתנאי  "והכול  יבוא  הסיפה  במקום   )2(
מהמפעל   שנרכש  הרכיב  עלות  סכום  בדבר  שלו  מבקר  חשבון  רואה  של  או  האחר 
ושיעור המכירות של המוצר הסופי בכל אחד מהשווקים שבהם הוא נמכר, וכן אישור 
של רואה החשבון המבקר של המפעל בדבר סכום עלות הרכיב שנמכר למפעל האחר; 
יינתנו  המפעל,  בעלת  החברה  של  קרוב  האחר  המפעל  בעלת  החברה  היתה  ואולם 

האישורים כאמור בידי רואי החשבון המבקרים של המפעלים האמורים בלבד".

אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:  .3

"אישור על ידי 
המפעל האחר

התנאים בה  שמתקיימים  מפעל,  בעלת  )א( חברה   2א. 
בעלת  מהחברה  אישור  בכתב  לבקש  רשאית   ,2 שבתקנה 
המפעל האחר בעד שנת המס הקודמת, וזאת לא יאוחר מתום 

שנת המס העוקבת.

בתקנת כאמור  אישור  מפעל  בעלת  חברה   )ב( ביקשה 
משנה )א(, תמציא החברה בעלת המפעל האחר לחברה בעלת 
המפעל את האישור בתוך 120 ימים מהמועד שבו התקבלה 
העוקבת,  המס  שנת  של  בספטמבר   1 ליום  עד  או  הבקשה 

המאוחר מביניהם."

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום "ועל מפעל מוטב כהגדרתו בסעיף 51 לחוק" יבוא   .4
"ועל מפעל מועדף או על מפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי כהגדרתם בסעיף 51 לחוק".

לתקנות  2א)א(  בתקנה  כאמור  אישור  ולהגיש  לבקש  רשאית  מפעל  בעלת  חברה   .5
העיקריות כנוסחה בתקנה 3 לתקנות אלה גם לשנות המס 2014 עד 2016. 

י"ז בסיוון התשע"ז )11 ביוני 2017(
)חמ 3-3658(

ן ה כ י  ל א
שר הכלכלה והתעשייה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

הוספת תקנה 2א

תיקון תקנה 3

אישור לשנות המס 
2014 עד 2016

ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשע"ז, עמ' 261.  1

2 ק"ת התשס"ז, עמ' 748.

3 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.
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תקנות הטיס )נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם( )תיקון(, התשע"ז-2017 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 50, 54  ו–63 לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, 
לפי הצעת רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168)ב( לחוק ובהתאם לסעיף 197 לחוק, אני 

מתקין תקנות אלה:    

 - )להלן  התשל"ז-21977  וחלקיהם(,  טיס  כלי  תיעוד  )נוהלי  הטיס  לתקנות   1 בתקנה   .1
התקנות העיקריות(  -     

אחרי ההגדרה "בדיקה כוללת של מצב התפעול" יבוא:  )1(

""בלון" - כלי טיס קל מהאוויר שאינו מונע על ידי מנוע;";   

אחרי ההגדרה "כלי טיס" יבוא:      )2(

""כלי טיס בלתי מאויש" - כלי טיס המופעל בלא טייס בתוכו;

 )Remotely Piloted Aircraft  )RPA(  - מרחוק  מוטס  טיס  )כלי  ""כטמ"מ" 
מרוחקת הטסה  מתחנת  מרחוק  המוטס  מאויש  בלתי  טיס  כלי   - 

;";)Remote Pilot station )RPS((

בהגדרה "כללי כושר אווירי" -       )3(

אחרי פסקה )2( יבוא:    )א( 

הרישוי  במפרטי  הכלולות  ההוראות   - מאויש  קשור  בלון  ")2א( לגבי 
לבלונים קשורים מאוישים )CS-31TGB( של הסוכנות האירופית לבטיחות 

התעופה )EASA(, המופקדים לעיון הציבור אצל המנהל;";  

בפסקה )3( -    )ב( 

)1(    אחרי "וכן לגבי כלי טיס רוטורי" יבוא ", בלון חופשי מאויש,";

 ,23.3 פ.א.ר.  בתקנת  האמור  אף  שעל  זה  "ובשינוי  יבוא  )2( בסופה 
הקטגוריה "רגיל" תוגבל לגבי מטוס עם תצורת מושבים, מלבד מושב טייס, 

של שלושה עשר מושבים או פחות"; 

אחרי פסקה )3( יבוא:    )ג( 

כטמ"מ  מערכת  או  רוטורי  טיס  כלי  או  מטוס  שהוא  כטמ"מ   ")4( לגבי 
 STANAG 4671 ,STANAG נאט"ו  בתקני  הכלולות  ההוראות   - כאמור 

STANAG 4703 ,4702, המופקדים לעיון הציבור אצל המנהל;  

לגבי כלי טיס מסוג מיוחד, לרבות מנוע ומדחף המותקן עליו -  כללי    )5(
כושר אווירי שהורה עליהם המנהל לפי תקנה 1א;";  

בהגדרה "מוצר", אחרי "או מדחף" יבוא ", וכן מערכת כטמ"מ,";  )4(

אחרי ההגדרה "מנוע כלי טיס" יבוא:      )5(

הכוללת  מערכת   -  )Remotely Piloted Aircraft System( כטמ"מ"  ""מערכת 
כטמ"מ, כל תחנת הטסה הקשורה אליו, מערכות הקשר והשליטה בו, וכל 

תת–מערכת אחרת המפורטת בתכן הסוג שלו;   

"סוג מיוחד" - סוג כלי טיס שלא נקבעו לגביו כללי כושר אווירי בפסקאות )1( 
עד )4( להגדרה "כללי כושר אווירי";";   

תיקון תקנה 1

ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1

2 ק"ת התשל"ז, עמ' 1576; התשע"ב, עמ' 854.
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בהגדרה "קטגוריה", אחרי "אקרובטי" יבוא ", "יומם", "בלון חופשי מאויש", "בלון   )6(
קשור מאויש", "סוג מיוחד"".    

תחת הכותרת "פרק שני: תעודת סוג" יבוא:  .2

"כללי כושר אווירי 
לכלי טיס בקטגוריה 

"סוג מיוחד"

 - מיוחד"  "סוג  בקטגוריה  טיס  לכלי  סוג  תעודת  מבוקשת  1א. 
מתוך  שיחולו,  האווירי  הכושר  כללי  מהם  יורה  המנהל 
 )4( עד   )1( בפסקאות  המפורטות  אווירי  כושר  כללי  דרישות 
להגדרה "כללי כושר אווירי" שבתקנה 1, המתאימות לדעתו 
לתכן הסוג של כלי הטיס המבוקש, או דרישות אחרות אשר 
הוא שוכנע כי עמידה בהן מספקת רמת בטיחות שוות ערך 

לזו שתושג בעמידה בדרישות כאמור;". 

בתקנה 8 לתקנות העיקריות, ברישה, אחרי "בלון חופשי מאויש" יבוא ", בלון קשור   .3
מאויש".    

בתקנה 10 לתקנות העיקריות -       .4
ברישה, אחרי "לכלי טיס" יבוא "או למערכת כטמ"מ";  )1(

במקום פסקה )2( יבוא:       )2(

")2( התקיים אחד מאלה:   

כלי הטיס עונה על דרישות כללי כושר אווירי ודרישות כללי רמת רעש  )א( 
לגבי אחת מקטגוריות כלי הטיס "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה", 

מלבד הדרישות שהמנהל מוצא בלתי ישימות לשימושו המיוחד; 

כושר  כללי  דרישות  על  עונה  הכטמ"מ  ומערכת  כטמ"מ  הוא  הטיס  כלי  )ב( 
הכטמ"מ,  לסוג  הישימים  הרעש  רמת  כללי  דרישות  ועל  כטמ"מ  לגבי  אווירי 

במלואן, או מלבד הדרישות שהמנהל מוצא בלתי ישימות לשימושו המיוחד; 

דרישות  לפי  יוצר  אשר  מסוג  הם  הכטמ"מ  מערכת  או  הטיס  כלי  )ג( 
צבאיות והתקבל לשימוש בידי צה"ל או צבא של מדינת חוץ, ולאחר מכן 

עבר שינויים לשם התאמתו לשימוש מיוחד כמפורט בתקנה 11."

בתקנה 11 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )6( יבוא:  .5
")6א( הובלת מטען על ידי כטמ"מ;".    

בתקנה 12 לתקנות העיקריות -        .6
ברישה, אחרי "לכלי טיס" יבוא "או למערכת כטמ"מ";  )1(

או,   ," יבוא  ""תובלה""  ואחרי  טיס"  "לכלי  יבוא  סוג"  "תעודת  אחרי   ,)1( בפסקה   )2(
לכטמ"מ או למערכת כטמ"מ בקטגוריה "מוגבל",".    

בתקנה 68)1( לתקנות העיקריות, אחרי "בלון חופשי מאויש" יבוא ", בלון קשור מאויש".   .7
בתקנה 87 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:  .8

")ה( בתקנה זו, "כלי טיס בלתי מאויש" - למעט בלון."

כ"ב באייר התשע"ז )18 במאי 2017(
)חמ 3-204-ת1(

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

הוספת תקנה 1א

תיקון תקנה 8

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 11

תיקון תקנה 12

תיקון תקנה 68

תיקון תקנה 87
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אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע הר מירון( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 22 ו–26)ב( לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים 
לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-21998,  בהסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים 
לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, המועצה האזורית מרום הגליל, ובאישור ועדת 

הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

בסעיף 1 לאכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת   .1
טבע הר מירון(, התשכ"ו-31965 )להלן - האכרזה העיקרית(, אחרי סעיף קטן )יב( יבוא:

")יג( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על השטח המתואר בתוספת, המקווקוו בקווים 
לפי  )המסומן  ש/24/1/יג  מס'  בתשריט  כחול,  בקו  ומוקף  שחור  בצבע  אלכסוניים 
 תכנית ג/17092 בקנה מידה 1:2,500(, החתום ביד שר האוצר ביום י"ג בניסן התשע"ז

)9 באפריל 2017(."

במקום סעיף 2 לאכרזה העיקרית יבוא:  .2
"העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1 מופקדים במשרדי מינהל התכנון בירושלים, 
במשרדי הממונה על מחוז הצפון בנצרת עילית ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  הגליל,  מרום  ולבנייה 

האמורים פתוחים לקהל."

אחרי סעיף 2 לאכרזה העיקרית יבוא:  .3
"תוספת

)סעיף 1)יג((

גוש 14216 -  חלקי חלקה 1;

גוש 14163 - חלקי חלקות 14, 15;".

י"ג בניסן התשע"ז )9 באפריל 2017(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

י"פ התשע"ה, עמ' 7720.  1

2 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

3 ק"ת התשכ"ו, עמ' 408; התש"ס, עמ' 656; התשס"ב, עמ' 1261; התשס"ג, עמ' 553 ועמ' 861; התשס"ד, עמ' 

793; התשס"ז, עמ' 1084; התשס"ח, עמ' 1162; התשע"א, עמ' 240 ועמ' 241; התשע"ה, עמ' 238; התשע"ו, 
עמ' 701 ועמ' 702.

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע קציר לפי תכנית מ/338(, התשע"ז-2017

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי1,  בתוקף 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-21998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה 

ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4(, )5( לחוק, אני מכריז לאמור:

בקווים  ומקווקו  בירוק  צבוע  קציר,  ליישוב  ממזרח  הנמצא  בתוספת  המתואר  השטח   .1
אלכסוניים ירוקים ומוקף בקו חום, בתשריט מספר ש/חפ/מ/338 הערוך בקנה מידה 1:2,500 

והחתום ביום י"ג בניסן התשע"ז )9 באפריל 2017( ביד שר האוצר,  הוא שמורת טבע.

תיקון סעיף 1

החלפת סעיף 2

הוספת תוספת

י"פ התשע"ה, עמ' 7720.  1

2 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

 אכרזה על
שמורת טבע
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בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
במשרדי הממונה על מחוז חיפה בחיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  בדבר  המעוניין  וכל  מנשה-אלונה, 

האמורים פתוחים לקהל.
תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית מנשה, שבו חלה 
תכנית מס' מ/338 שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 5866, מיום כ' 

בחשוון התשס"ט  )18 בנובמבר 2008(, עמ' 370, והוא כולל גוש וחלקות רישום קרקע אלה:

גוש 20389 - חלקי חלקות  1, 4.

י"ג בניסן התשע"ז )9 באפריל 2017(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת 
טבע להב דרום הרחבה, לפי תכנית מס' 7/ 03/ 473(, התשע"ז-2017

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי1,  בתוקף 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-21998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה 

ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4(, )5( לחוק, אני מכריז לאמור:

צבוע  להבים,  ליישוב  מזרח  מדרום  גורל,  בגבעות  הנמצא  בתוספת  המתואר  השטח   .1
בירוק משובץ בקווים אלכסוניים ומצולבים ירוקים ומוקף בקו שחור עבה, בתשריט 
מספר ש/דר/473/03/7, הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביום י"ג בניסן התשע"ז 

)9 באפריל 2017( ביד שר האוצר, הוא שמורת טבע.

העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1, מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי הממונה   .2
על מחוז הדרום בבאר שבע ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני שמעון, וכל 

המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית בני שמעון, 
שבו חלה תכנית מס' 473/03/7 שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 
גושים  כולל  והוא   ,4202 עמ'   ,)2012 במאי   21( התשע"ב  באייר  כ"ט  מיום   ,6419 מס' 

וחלקות רישום קרקע אלה:

גוש 100220 - חלקי חלקה  1;

גוש 100221 - חלקי חלקה  1;

גוש 100222 - חלקי חלקה  16;

גוש 100223 - חלקי חלקה  1;

שטח לא מוסדר. 

י"ג בניסן התשע"ז )9 באפריל 2017(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הפקדת העתקי 
התשריט

 אכרזה על
שמורת טבע

הפקדת העתקי 
התשריט

י"פ התשע"ה, עמ' 7720.  1

2 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.
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 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)גן לאומי צבעי מכתש רמון, לפי תכנית 20/ 03/ 317(, התשע"ז-2017

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי1,  בתוקף 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-21998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה 

ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4(, )5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת הנמצא במכתש רמון, צבוע בירוק ומקווקו בקווים אלכסוניים   .1
ומצולבים לבנים ומוקף בקו כחול, בתשריט מספר ג/דר/317/03/20, הערוך בקנה מידה 
1:5,000 והחתום ביום כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017( ביד שר האוצר, הוא גן לאומי.

העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1, מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
הממונה על מחוז הדרום בבאר שבע, במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת 
בדבר  המעוניין  וכל  רמון,  מצפה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הנגב 

רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית רמת הנגב 
מס'  תכנית  חלה  שבהם  רמון,  מצפה  המקומית  המועצה  של  השיפוט  שטח  ובתחום 
317/03/20 שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6989, מיום כ"ז 
בשבט התשע"ה )16 בפברואר 2015(, עמ' 3554, והוא כולל גוש וחלקת רישום קרקע זו:

גוש 39048 - חלקי חלקה  5.

כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע הר גיורא הרחבה, לפי תכנית מי/870(, התשע"ז-2017

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי1,  בתוקף 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-21998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה 

ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4(, )5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת הנמצא בהרי יהודה, בצמוד ומצפון להר גיורא, צבוע בירוק   .1
ומקווקו בקווים אלכסוניים ומצולבים ירוקים ומוקף בקו חום, בתשריט מס' ג/ש/יר/

מי/870 הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביום כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017( 
ביד שר האוצר, הוא שמורת טבע.

העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1, מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
ולבנייה  לתכנון  הוועדה המקומית  ובמשרדי  בירושלים,  מחוז ירושלים  על  הממונה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  בדבר  המעוניין  וכל  יהודה,  מטה 

האמורים פתוחים לקהל.

 אכרזה על
גן לאומי

הפקדת העתקי 
התשריט

 אכרזה על
שמורת טבע

הפקדת העתקי 
התשריט

י"פ התשע"ה, עמ' 7720.  1

2 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

תוספת
)סעיף 1(

מטה  האזורית  המועצה  של  השיפוט  שטח  בתחום  נמצא   1 בסעיף  האמור  השטח 
בילקוט  שפורסמה  בהודעה  תוקף  לה  שניתן  מי/870  מס'  תכנית  חלה  שבו  יהודה, 
הפרסומים מס' 5139, מיום י"ד בטבת התשס"ג )19 בדצמבר 2002(, עמ' 810, והוא כולל 

גושים וחלקות רישום קרקע אלה:

גוש 29827 - חלקי חלקה  7;

גוש 29828 - חלקי חלקה 5;

גוש 29855 - חלקי חלקה 1.

כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )גן לאומי 
הרי יהודה הרחבה 2 - נחל רפאים, לפי תכנית מי/870(, התשע"ז-2017

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי¹,  בתוקף 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-21998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה 

ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4(, )5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת הנמצא בהרי יהודה, באגן נחל רפאים, צבוע בירוק ומוקף   .1
בקו חום, בתשריט מספר ג/ש/יר/מי/870 הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביום 

כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017( ביד שר האוצר, הוא גן לאומי.

העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1, מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  בירושלים  ירושלים  מחוז  על  הממונה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  בדבר  המעוניין  וכל  יהודה,  מטה 

האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

מטה  האזורית  המועצה  של  השיפוט  שטח  בתחום  נמצא   1 בסעיף  האמור  השטח 
בילקוט  שפורסמה  בהודעה  תוקף  לה  שניתן  מי/870  מס'  תכנית  חלה  שבו  יהודה, 
הפרסומים מס' 5139, מיום י"ד בטבת התשס"ג )19 בדצמבר 2002(, עמ' 810, והוא כולל 

גושים וחלקות רישום קרקע אלה:

גוש 29856 - חלקי חלקות  1 - 4;

גוש 29858 - חלקי חלקה 2;

גוש 29925 - חלקי חלקות 8 - 11, 19 - 21, 25;

גוש 29966 - חלקי חלקות  1, 2, 6;

גוש 50241 - גוש לא מוסדר.

כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

 אכרזה על
גן לאומי

הפקדת העתקי 
התשריט




