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צו התכנון והבנייה )פטור מתכנית ומהיתר להנחת צינור דלק זמני למיקשר 
הדרומי הסמוך לנמל אשדוד( )הוראת שעה(ׁ )תיקון(, התשע"ז-2017

ולאחר  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  266ה)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין צו זה:

בסעיף 2 לצו התכנון והבנייה )פטור מתכנית ומהיתר להנחת צינור דלק זמני למיקשר   .1
הדרומי הסמוך לנמל אשדוד( )הוראת שעה(, התשע"ה-22014, במקום "ז' באב התשע"ז 

)30 ביולי 2017(" יבוא "ט' באב התש"ף )30 ביולי 2020(".

כ"ב בתמוז התשע"ז )16 ביולי 2017(
)חמ 3-4944(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  

שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )פטור מתכנית ומהיתר להצבת מיגונית ולשימוש בה( 
)הוראת שעה(ׁ )תיקון(, התשע"ז-2017

ולאחר  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  266ה)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין צו זה:

בסעיף 2 לצו התכנון והבנייה )פטור מתכנית ומהיתר להצבת מיגונית ולשימוש בה(   .1
)הוראת שעה(, התשע"ד-22014 -

ברישה, במקום "לשנתיים" יבוא "לארבע שנים"   )1(

בפסקה )4(, במקום "שנתיים" יבוא "ארבע שנים".  )2(

ט"ו בתמוז התשע"ז )9 ביולי 2017(
)חמ 3-4912(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית אילת(, התשע"ז-2017

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

במקום תחום עיריית אילת המתואר בתוספת הראשונה לפקודה2 יבוא:  .1
"גושים 39121, 39122, 40000, 40001, 40002, 40003, 40004, 40005, 40006, 40009, 40010, 
 ,40021  ,40020  ,40019  ,40018  ,40017  ,40016  ,40015  ,40014  ,40013  ,40012  ,40011
 ,40033  ,40032  ,40031  ,40030  ,40029  ,40027  ,40026  ,40025  ,40024  ,40023  ,40022
 ,40048  ,40047  ,40046  ,40045  ,40040  ,40039  ,40038  ,40037  ,40036  ,40035  ,40034
 ,40089  ,40088  ,40087  ,40085  ,40084  ,40083  ,40082  ,40081  ,40079  ,40052  ,40050
 ,40100  ,40099  ,40098  ,40097  ,40096  ,40095  ,40094  ,40093  ,40092  ,40091  ,40090
 ,40125  ,40124  ,40123  ,40122  ,40121  ,40120  ,40119  ,40118  ,40116  ,40115  ,40114

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 2

תיקון התוספת

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

2 ק"ת התשע"ה, עמ' 74.

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

2 ק"ת התשע"ד, עמ' 1648.

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

2 ק"ת התשי"ט, עמ' 1108; התשל"ה, עמ' 1278; התשע"ו, עמ' 1341.
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 ,40138  ,40137  ,40136  ,40135  ,40134  ,40131  ,40130  ,40129  ,40128  ,40127  ,40126
 ,40152  ,40148  ,40147  ,40146  ,40145  ,40144  ,40143  ,40142  ,40141  ,40140  ,40139
 ,40163  ,40162  ,40161  ,40160  ,40159  ,40158  ,40157  ,40156  ,40155  ,40154  ,40153
 ,40177  ,40176  ,40175  ,40174  ,40173  ,40172  ,40170  ,40167  ,40166  ,40165  ,40164
 ,40193  ,40187  ,40186  ,40185  ,40184  ,40183  ,40182  ,40181  ,40180  ,40179  ,40178

40194, 40195, 40196 - בשלמותם;

גוש 39114 - חלק מחלקות 2, 5, 6 כמסומן במפת תחום עיריית אילת הערוכה בקנה 
מידה 1:30,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ' בטבת התשע"ז )18 בינואר 2017( 
שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז 

הדרום, באר שבע, ובמשרד עיריית אילת )להלן - המפה(;

גוש 39116 - חלק מחלקות 2 עד 4 כמסומן במפה;

גוש 39117 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 39118 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 39125 - חלק מחלקות 1 עד 4, 6 כמסומן במפה;

גוש 39126 - חלק מחלקות 6, 10, 14, 18, 22, 24 כמסומן במפה;

גוש 39127 - חלקות 6, 7, 10, 13, 24 וחלק מחלקות 8, 11, 20, 23, 25, 26 כמסומן במפה;

גוש 40028 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 40042 - חלקות 1, 3 וחלק מחלקות 2, 4 עד 6 כמסומן במפה;

גוש 40043 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 40044 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 40190 - חלקות 6, 7, 10 עד 22, 24 עד 30 וחלק מחלקות 8, 23 כמסומן במפה."

כ' בטבת התשע"ז )18 בינואר 2017(
)חמ 3-1926(

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

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)גן לאומי ציפורי הרחבה(, 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( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת הנמצא ממזרח לגן לאומי ציפורי-ריש לקיש וממזרח ליישוב   .1
בתשריט כחול,  בקו  ומוקף  ירוקים  אלכסוניים  בקווים  ומקווקו  בירוק  צבוע   ציפורי, 
התשע"ז בתמוז  א'  ביום  והחתום   1:5,000 מידה  בקנה  הערוך  ג/צפ/ג/8391   מס' 

)25 ביוני 2017( ביד שר האוצר, הוא גן לאומי.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
במשרדי הממונה על מחוז הצפון בנצרת עילית, ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 

אכרזה על גן לאומי

י"פ התשע"ה, עמ' 7720.  1

2 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

הפקדת העתקי 
התשריט
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ולבנייה יזרעאלים, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

עמק  האזורית  המועצה  של  השיפוט  שטח  בתחום  נמצא   1 בסעיף  האמור  השטח 
בילקוט  שפורסמה  בהודעה  תוקף  לה  שניתן  ג/8391  מס'  תכנית  חלה  שבו  יזרעאל, 
הפרסומים 4656, מיום כ"ז בסיוון התשנ"ח )21 ביוני 1998(, עמ' 4231, והוא כולל גושים 

וחלקות רישום קרקע אלה:

חלקים מחלקות  9-7, 11;גוש 17620 - 

חלקות במלואן 11, 13, 19-15, 41-32, 43;  גוש 17621 -

חלקי חלקות 8, 10, 12, 14, 20, 31-29, 42, 46-44, 48;

חלקי חלקות  12, 14, 15, 23, 25.גוש 17622 -

א' בתמוז התשע"ז )25 ביוני 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 פארק הלס, לפי תכנית 491/02/7(, 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( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

בקווים  ומקווקו  בירוק  צבוע  לחצרים,  צאלים  בין  הנמצא  בתוספת  המתואר  השטח   .1
ש/דר/491/02/7  מס'  בתשריט  עבה,  שחור  בקו  ומוקף  ירוקים  ומצולבים  אלכסוניים 
הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום ביום א' בתמוז התשע"ז )25 ביוני 2017( ביד שר 

האוצר,  הוא שמורת טבע.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  שבע,  בבאר  הדרום  מחוז  על  הממונה  במשרדי 
ולבנייה נגב מערבי, 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 מרחבים 
ובתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית אשכול, שבהם חלה תכנית מס' 491/02/7 
שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 6729, מיום ו' בשבט התשע"ד 

)7 בינואר 2014(, עמ' 2803, והוא כולל גושים וחלקות רישום קרקע אלה:

 אכרזה על
שמורת טבע

הפקדת העתקי 
התשריט

י"פ התשע"ה, עמ' 7720.  1

2 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.



1377 קובץ התקנות 7840, א' באב התשע"ז, 24.7.2017 

גוש 100200 - לא מוסדר;

גוש 100200/1 - חלקי חלקה 1;

גוש 100201/1 - חלקי חלקה 1;

גוש 100202 - לא מוסדר;

גוש 100202/3 - חלקי חלקות 1, 2, 3;

גוש 100203 - בהסדר;

גוש 100204 - לא מוסדר;

גוש 100204/1 - חלקי חלקה 1;

גוש 100204/2 - חלקות במלואן 11, 12, 16, 21, 24;  חלקי חלקות 1, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 17, 22, 23;

גוש 100205 - לא מוסדר;

גוש 100205/1 - חלקי חלקה 1;

גוש 100206/1 - חלקי חלקה 1;

גוש 100207/1 - חלקי חלקה 1;

גוש 100208/1 - חלקי חלקה 1;

גוש 100209 - לא מוסדר;

גוש 100209/2 - חלקי חלקה 1;

גוש 100995 - חלקי חלקה 1;

גוש 101005 - חלקי חלקה 1;

גוש 101039 - לא מוסדר;

גוש 101047 - לא מוסדר;

גוש 400107 - חלקי חלקה 1;

גוש 400391 - גוש במלואו;

גוש 400595  - גוש במלואו;

גוש 400985  - בהסדר;

גוש 401012 - גוש במלואו.

א' בתמוז התשע"ז )25 ביוני 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 ראש נחל מהר"ל, לפי תכנית ג/18482(, 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( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

י"פ התשע"ה, עמ' 7720.  1

2 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.
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השטח המתואר בתוספת הנמצא מצפון–מערב לצומת אליקים, צבוע בירוק ומקווקו   .1
בקווים אלכסוניים ומצולבים ירוקים ומוקף בקו כחול, בתשריט מס' ש/צפ/ג/18482 
הערוך בקנה מידה 1:5,000 והחתום ביום א' בתמוז התשע"ז )25 ביוני 2017( ביד שר 

האוצר, הוא שמורת טבע.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
במשרדי הממונה על מחוז הצפון בנצרת עילית, ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה יזרעאלים, 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 מגידו, שבו 
חלה תכנית מס' ג/18482 שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 6560, 
מיום כ"ה באדר התשע"ג )7 במרס 2013(, עמ' 3261, והוא כולל גושים וחלקות רישום 

קרקע אלה:

חלקות במלואן 4, 8, 9, 13, 53, 54;גוש 11828 - 

חלקי חלקות  3-1, 7-5, 12-10, 18, 21.

א' בתמוז התשע"ז )25 ביוני 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 מי נפתוח )ליפתא(, לפי תכנית מס' 6036(, 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( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

בירוק  צבוע  לירושלים,  המערבית  לכניסה  מצפון  הנמצא  בתוספת  המתואר  השטח   .1
ומקווקו בקווים אלכסוניים ומצולבים ירוקים, בתשריט מס' ש/יר/6036 הערוך בקנה 
מידה 1:1,250 והחתום ביום א' בתמוז התשע"ז )25 ביוני 2017( ביד שר האוצר, הוא 

שמורת טבע.

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

האמורים פתוחים לקהל.

 אכרזה על
שמורת טבע

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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תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של עיריית ירושלים, שבו חלה 
תכנית מס' 6036 שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 5567, מיום 
רישום  וחלקות  גושים  כולל  והוא   ,4665 עמ'   ,)2006 באוגוסט   20( התשס"ו  באב  כ"ו 

קרקע אלה:

חלקה במלואה 25;גוש 30231 - 

חלקות במלואן 40, 79;גוש 30232 -

חלקה במלואה 100, חלקי חלקות 21, 127.גוש 30233 -

א' בתמוז התשע"ז )25 ביוני 2017(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

החלטת שירותי הדת היהודיים )גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו( 
)תיקון(, התשע"ז-2017

משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת  שירותי  לחוק   14 סעיף  לפי  הסמכויות  בתוקף 
וסגניו(,  רשות  לראש  )גמלאות  המקומיות  הרשויות  לחוק   2 וסעיף  התשל"א-11971, 

התשל"ז-21977, מחליטה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לאמור:

בסעיף 24)א( להחלטת שירותי הדת היהודיים )גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו(,   .1
התשמ"א-31981 )להלן - ההחלטה העיקרית(, אחרי "הכנסה" יבוא "כעובד" ובמקום 
הקטע החל במילים "מאוצר המדינה" ועד המילים "]נוסח משולב[, תש"ל-1970" יבוא 

"מקופת המועצה הדתית שבה כיהן ערב פרישתו".

בסעיף 25 להחלטה העיקרית, במקום "סעיף 35" יבוא "סעיף 32)א()4(".  .2
תחילתה של החלטה זו ב–1 בחודש שלאחר יום פרסומה.  .3

י"ח בתמוז התשע"ז )12 ביולי 2017(

ם ל ס מ א ד  ו ד  
יושב ראש ועדת הפנים והגנת  

הסביבה של הכנסת  

תיקון סעיף 24

תיקון סעיף 25

תחילה

ס"ח התשל"א, עמ' 130.  1

2 ס"ח התשל"ז, עמ' 77.

3 ק"ת התשמ"א, עמ' 924; התש"ן, עמ' 1257; התשנ"ט, עמ' 816.
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החלטת הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו( )תיקון(, 
התשע"ז-2017

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו(, 
התשל"ז-11977, מחליטה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת2 לאמור:

וסגניו(,  רשות  לראש  )גמלאות  המקומיות  הרשויות  להחלטת  24)א(  בסעיף   .1
התשל"ז-31977 )להלן - ההחלטה העיקרית(, אחרי "הכנסה" יבוא "כעובד" ובמקום 
הקטע החל במילים "מאוצר המדינה" ועד המילים "]נוסח משולב[, תש"ל-1970" יבוא 

"מקופת הרשות המקומית שבה כיהן ערב פרישתו".

בסעיף 25 להחלטה העיקרית, במקום "סעיף 35" יבוא "סעיף 32)א()4(".  .2
תחילתה של החלטה זו ב–1 בחודש שלאחר יום פרסומה.  .3

י"ח בתמוז התשע"ז )12 ביולי 2017(

ם ל ס מ א ד  ו ד  
יושב ראש ועדת הפנים והגנת  

הסביבה של הכנסת  

תיקון סעיף 24

תיקון סעיף 25

תחילה

ס"ח התשל"ז, עמ' 77.  1

רשויות  לראשי  גמלאות  לקבוע  הסביבה  ואיכות  הפנים  ועדת  את  הכנסת  הסמיכה   27.2.1985 ביום   2
מקומיות ושאיריהם.

ק"ת התשל"ז, עמ' 1663; התשע"ז, עמ' 878.  3




