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אכרזת ירושלים )שינוי תחום העירייה( )תיקון(, התשע"ז-2017

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

בסעיף 1 לאכרזת ירושלים )שינוי תחום העירייה(, התשמ"ה-21985, אחרי "והחתום   .1
שתוקנה  "וכפי  יבוא   ")2016 בספטמבר   6( התשע"ו  באלול  ג'  ביום  הפנים  שר  ביד 
בסיוון  כ"ה  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתום   1:10,000 של  מידה  בקנה  הערוך  בתשריט 

התשע"ז  )19 ביוני 2017(".

כ"ה בסיוון התשע"ז )19 ביוני 2017(
)חמ 3-1926(

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

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מטה יהודה, תיקון(, 
התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

התשי"ח-21958,  אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת   .1
 בפרט )נב(, בהגדרה "מפה", אחרי "והחתום ביד שר הפנים ביום ג' באלול התשע"ו

)6 בספטמבר 2016(" יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום 
ביד שר הפנים ביום י' בניסן התשע"ז )6 באפריל 2017(".

י' בניסן התשע"ז )6 באפריל 2017(
)חמ 3-136-ת1(

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

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )חבל אילות, תיקון(,  
התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

התשי"ח-21958,  אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת   .1
בפרט )נא(,  בהגדרה "מפה", אחרי "והחתומה ביד שר הפנים ביום ה' בניסן התשע"ו 
)13 באפריל 2016(" יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום 

ביד שר הפנים ביום כ' בטבת התשע"ז )18 בינואר 2017(."

כ' בטבת התשע"ז )18 בינואר 2017(
)חמ 3-136-ת1(

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

תיקון סעיף 1

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

2 ק"ת התשמ"ה, עמ' 808; התשע"ז, עמ' 296.

תיקון פרט )נב( 
בתוספת הראשונה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"ב, עמ' 136.  1

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשכ"ד, עמ' 1444; התשע"ז, עמ' 296.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"ב, עמ' 136.  1

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשכ"ד, עמ' 1034; התשע"ו, עמ' 1416.

תיקון פרט )נא( 
בתוספת הראשונה
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )יואב, תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

התשי"ח-21958,  אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת   .1
בפרט )כח( -

התשע"א בניסן  ג'  ביום  הפנים  שר  בידי  "והחתום  אחרי  "מפה",  בהגדרה   )1( 
)7 באפריל 2011( יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום 

בידי שר הפנים ביום י' בניסן התשע"ז  )6 באפריל 2017(";

במקום השטח המתואר לצד היישוב "בית גוברין" יבוא:  )2(

"גושים 34118, 34119, 34183, 34198, 34199, 34200, 34202, 34203, 34204 - בשלמותם;

גוש 34044 - חלקות 6, 7 וחלק מחלקות 3, 4 כמסומן במפה;

גוש 34048 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 34049 - חלקות 3, 4 וחלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 34053 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 34055 - חלקות 4, 5, 7 עד 9 וחלק מחלקות 2, 3, 6, 10, 11 כמסומן במפה;

גוש 34056 - חלקה 10 וחלק מחלקות 6, 9 כמסומן במפה;

גוש 34117 - חלק מחלקות 1, 2, 6 כמסומן במפה;

גוש 34121 - חלק מחלקות 2, 5, 6 כמסומן במפה;

גוש 34122 - חלקות 9 עד 11, 13 וחלק מחלקות 1 עד 3, 5, 6, 8, 12 כמסומן במפה;

גוש 34123 - חלקות 1 עד 8, 10, 12 עד 18 וחלק מחלקות 9, 11 כמסומן במפה;

גוש 34130 - חלק מחלקות 1, 3, 4, 7 עד 13 כמסומן במפה;

גוש 34182 - חלקות 5, 6, 9, 11, 13 וחלק מחלקות 1 עד 4, 7, 8, 12, 14, 17, 21, 22 
כמסומן במפה;

גוש 34185 - חלק מחלקה 10 כמסומן במפה;

גוש 34188 - חלקות 5, 13 וחלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 34189 - חלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 34191 - חלקה 7 וחלק מחלקות 1, 2, 6 כמסומן במפה;

גוש 34192 - חלקה 5 וחלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;

גוש 34196 - חלקות 1 עד 3, 6 עד 11 וחלק מחלקות 4, 5 כמסומן במפה;

גוש 34197 - חלקות 1, 2, 4 עד 7, 10 עד 14, 17 עד 22 וחלק מחלקות 3, 8, 9, 15, 
16 כמסומן במפה;

גוש 34201 - חלקות 2, 4 עד 13, 15 וחלק מחלקות 1, 3, 14 כמסומן במפה;

גוש 34207 - חלק מחלקות 5, 11, 15, 17 כמסומן במפה;

גוש 34208 - חלקה 3 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה";

תיקון פרט )כח( 
בתוספת הראשונה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"ב, עמ' 136.  1

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1259 ועמ' 1949; התשע"א, עמ' 963.
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במקום השטח המתואר לצד היישוב "בית ניר" יבוא:  )3(

"גושים 34054, 34058, 34064, 34074, 34075 - בשלמותם;

גוש 34049 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 34052 - חלקות 5, 6 וחלק מחלקות 1 עד 3, 7 כמסומן במפה;

גוש 34053 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 34055 - חלקה 1 וחלק מחלקות 2, 3, 6, 10, 11 כמסומן במפה;

גוש 34056 - חלקות 5, 7, 8, 11 וחלק מחלקות 1 עד 4, 6, 9, 12 כמסומן במפה;

גוש 34057 - חלקות 6 עד 11 וחלק מחלקות 1 עד 3, 5 כמסומן במפה;

גוש 34062 - חלק מחלקות 4, 5 כמסומן במפה;

גוש 34063 - חלקה 2 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 34066 - פרט לחלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 34067 - חלקות 1, 4 עד 15 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 34068 - חלקות 1, 3 וחלק מחלקות 2, 4, 5 כמסומן במפה;

גוש 34069 - חלק מחלקות 1, 12, 13, 16, 19 כמסומן במפה;

גוש 34072 - חלקה 13 וחלק מחלקות 5, 8, 11, 14 כמסומן במפה;

גוש 34096 - חלק מחלקה 15 כמסומן במפה;

גוש 34207 - חלק מחלקות 8, 16 כמסומן במפה;

גוש 34361 - חלק מחלקות 6, 29, 30, 34 כמסומן במפה";

במקום השטח המתואר לצד היישוב "רבדים" יבוא:  )4(

"גושים 2302, 4305 - בשלמותם;

גוש 2217 - חלק מחלקה 86 כמסומן במפה;

גוש 2221 - חלק מחלקה 51 כמסומן במפה;

גוש 2301 - חלקות 1, 4 עד 24, 28, 29, 33, 35, 36 וחלק מחלקות 25 עד 27, 30 עד 
32, 34 כמסומן במפה;

גוש 2303 - חלקות 2, 4, 5, 10 וחלק מחלקות 3, 6 עד 9, 11 כמסומן במפה;

גוש 2697 - חלק מחלקות 2, 6, 9, 17 כמסומן במפה;

גוש 4311 - פרט לחלק מחלקה 32 כמסומן במפה;

גוש 4726 - חלק מחלקה 59 כמסומן במפה;

גוש 4729 - חלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 5091 - חלקות 1, 2, 5, 25;

גוש 5449 - חלק מחלקה 10 כמסומן במפה;

גוש 5461 - חלק מחלקה 36 כמסומן במפה;

גוש 5463 - חלק מחלקה 45 כמסומן במפה";
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במקום השטח המתואר מתחת לקו יבוא:   )5(

"גושים 1113, 1511, 1513, 1514, 1515, 1529, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1627, 
 ,34008  ,34007  ,34006  ,34005  ,34004  ,34003  ,4196  ,2606  ,1630  ,1629  ,1628

34009, 34010, 34061, 34065, 34105 - בשלמותם;

גוש 1093 - חלקות 95 עד 98, 159, 160 וחלק מחלקות 69 עד 74, 78 עד 94, 99, 100, 
164, 172 כמסומן במפה;

גוש 1094 - חלקות 57 עד 63, 69, 71, 74, 75 וחלק מחלקות 3, 24 כמסומן במפה;

גוש 1108 - חלקות 26, 27, 42, 43, 46 וחלק מחלקות 24, 25 כמסומן במפה;

גוש 1114 - חלק מחלקות 119, 122 עד 125, 134 כמסומן במפה;

גוש 1141 - חלקות 3, 42, 49, 51, 52 וחלק מחלקות 1, 2, 40, 47 כמסומן במפה;

גוש 1512 - חלקות 30, 60 וחלק מחלקה 63 כמסומן במפה;

גוש 1696 - חלקה 25 וחלק מחלקות 12, 15, 17, 24 כמסומן במפה;

גוש 1697 - חלקות 1 עד 3, וחלק מחלקות 14, 16, 24, 33 כמסומן במפה;

גוש 1842 - חלק מחלקות 34, 35 כמסומן במפה;

גוש 1843 - חלקות 4, 5, 18 עד 21, 23, 24, 28, 41 עד 45, 47 עד 49, 53 עד 57, 68, 
70, 72, 74 וחלק מחלקות 22, 25 עד 27, 29, 34 עד 37, 39, 50, 58 עד 60, 64 

כמסומן במפה;

גוש 1844 - פרט לחלק מחלקות 13, 16, 18 כמסומן במפה;

גוש 1845 - חלקות 1 עד 9, 26 עד 28, 60, 61 וחלק מחלקות 10 עד 25, 29, 30, 59 
כמסומן במפה;

גוש 1857 - חלקה 45 וחלק מחלקה 44 כמסומן במפה;

גוש 1860 - חלקה 28 וחלק מחלקות 15, 29, 30, 46, 62, 71, 92 כמסומן במפה;

גוש 1862 - חלקה 16 וחלק מחלקות 15, 26 כמסומן במפה;

גוש 1863 - חלקות 15, 25, 43 וחלק מחלקות 13, 24, 26, 27, 57, 62 כמסומן במפה;

גוש 1864 - חלקות 3, 17, 49 עד 54, 72, 74, 79, 82, 84 וחלק מחלקות 15, 16, 18 עד 
23, 26 עד 28, 73, 77 כמסומן במפה;

גוש 2203 - חלק מחלקות 44, 49, 53 עד 55, 63 עד 66, 69 כמסומן במפה;

גוש 2217 - חלק מחלקה 86 כמסומן במפה;

גוש 2221 - פרט לחלק מחלקה 51 כמסומן במפה;

גוש 2222 - חלקות 14, 60 וחלק מחלקות 10, 11, 24 עד 27, 30 עד 33, 38, 39, 44 
עד 46, 49, 51, 59, 64 כמסומן במפה;

גוש 2301 - חלק מחלקות 25 עד 27, 31, 32, 34 כמסומן במפה;

גוש 2303 - חלק מחלקות 3, 6 עד 9, 11 כמסומן במפה;

גוש 2558 - חלקות 10 עד 16;

גוש 2604 - חלקה 18 וחלק מחלקה 17 כמסומן במפה;
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גוש 2605 - חלקות 3 עד 7, 9 וחלק מחלקות 2, 8 כמסומן במפה;

גוש 2608 - חלק מחלקות 4, 5, 7, 9, 10 כמסומן במפה;

גוש 2697 - חלקות 4, 5, 7, 8, 10 עד 16 וחלק מחלקות 2, 6, 9, 17 כמסומן במפה;

גוש 2698 - פרט לחלק מחלקות 9, 10, 15 כמסומן במפה;

גוש 2699 - חלקות 2 עד 20, 22, 23, 25 עד 27, 29;

גוש 2700 - פרט לחלקה 15 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 2705 - חלקה 3 וחלק מחלקות 4, 6, 7, 12, 16 כמסומן במפה;

גוש 2706 - חלקות 20, 23, 25 וחלק מחלקות 1, 5, 15, 19, 22, 34 כמסומן במפה;

גוש 2707 - חלק מחלקה 25 כמסומן במפה;

גוש 2708 - חלקות 9, 12, 13 וחלק מחלקות 8, 14 כמסומן במפה;

גוש 2799 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;

גוש 2800 - חלק מחלקה 10 כמסומן במפה;

גוש 2860 - חלקות 12 עד 38, 101 עד 151, 164 עד 171, 173, 174 וחלק מחלקות 
152 עד 155, 172 כמסומן במפה;

גוש 2861 - חלקות 2, 8, 11, 18, 19 וחלק מחלקות 4, 7, 9, 12, 14 עד 17, 21, 23, 24 
כמסומן במפה;

גוש 2863 - חלקות 2, 4, 6, 10, 14, 17, 19 וחלק מחלקות 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 18 
כמסומן במפה;

גוש 2864 - חלק מחלקה 15 כמסומן במפה;

גוש 2865 - חלק מחלקה 15 כמסומן במפה;

גוש 2972 - חלק מחלקות 2, 6 כמסומן במפה;

גוש 2974 - חלק מחלקה 35 כמסומן במפה;

גוש 3113 - חלקות 4 עד 8, 14, 15, 41, 49, 51 וחלק מחלקות 2, 3, 9, 10, 42 עד 44, 
46, 50 כמסומן במפה;

גוש 4726 - חלק מחלקה 59 כמסומן במפה;

גוש 4729 - חלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 5449 - חלק מחלקה 10 כמסומן במפה;

גוש 5461 - חלק מחלקה 36 כמסומן במפה;

גוש 5463 - חלק מחלקה 45 כמסומן במפה;

גוש 34001 - חלקות 3, 8, 16, 17, 33, 36, 38, 41, 42 וחלק מחלקות 2, 4, 13, 15, 27, 
30, 31, 34, 35, 37, 43 כמסומן במפה;

גוש 34002 - חלקות 7, 16, 25, 26, 29, 30 עד 40, 42 עד 44 וחלק מחלקה 29 כמסומן 
במפה;

גוש 34062 - חלקות 1 עד 3, 7 וחלק מחלקות 4, 5 כמסומן במפה;

גוש 34063 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
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גוש 34066 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 34067 - חלקה 2 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 34072 - חלקות 1 עד 4, 6, 7, 9, 10, 12, 15 וחלק מחלקות 5, 8, 11, 14 כמסומן 
במפה;

גוש 34096 - חלקות 3, 4, 11, 16 וחלק מחלקות 1, 2, 10, 12, 17, 19 כמסומן במפה;

גוש 34097 - חלקות 1 עד 3, 9 וחלק מחלקות 12, 15 כמסומן במפה;

גוש 34103 - חלק מחלקות 13, 14, 22, 23, 25 כמסומן במפה;

גוש 34106 - חלקות 2, 7, 9, 11, 18, 19 וחלק מחלקות 3, 8, 10, 16, 17 כמסומן 
במפה;

גוש 34108 - חלקות 8, 9, 12, 13, 48, 49, 63, 64 וחלק מחלקות 5, 10, 15, 16, 18, 25, 
37, 38, 55, 62 כמסומן במפה;

גוש 34110 - חלקה 5 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 34181 - חלקות 5, 9 עד 25, 27, 28, 43, 45;

גוש 34182 - חלקות 10, 15, 16, 18, 19 וחלק מחלקות 1 עד 4, 7, 8, 12, 14, 17, 21, 
22 כמסומן במפה;

גוש 34188 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 34189 - חלקה 6 וחלק מחלקות 8, 9 כמסומן במפה;

גוש 34197 - חלק מחלקות 3, 8, 9, 16 כמסומן במפה;

גוש 34361 - פרט לחלק מחלקות 6, 29, 30, 34 כמסומן במפה."

י' בניסן התשע"ז )6 באפריל 2017(
)חמ 3-136-ת1(

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

צו המועצות המקומיות )באר יעקב, תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950, במקום פרט )נח( יבוא:   .1
")נח( המועצה המקומית באר יעקב.

תאריך הקמתה: ב' בכסלו התש"י )23 בנובמבר 1949(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:

גושים 3784, 3785, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 4041, 
4220, 4221, 4223, 4233, 4234, 4537, 4544, 5699 - בשלמותם;

גוש 3633 - חלקות 50 עד 59, 73 עד 76 וחלק מחלקות 15, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 
 1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה  במפה  כמסומן   96  ,94  ,71 עד   61  ,49  ,46  ,45  ,42
שהעתקים   ,)2017 ביוני   19( התשע"ז  בסיוון  כ"ה  ביום  הפנים  שר  ביד  וחתומה 

החלפת פרט )נח( 
בתוספת הראשונה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

2 ק"ת התשי"א, עמ' 178; התש"ע, עמ' 1004.
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המרכז,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה 
רמלה ובמשרד המועצה המקומית באר יעקב )להלן - המפה(;

גוש 3634 - חלקות 30, 35, 47, 49, 50, 54, 56 עד 58 וחלק מחלקה 29 כמסומן במפה;

גוש 3836 - חלקות 3 עד 12, 15 וחלק מחלקות 1, 2, 13, 14, 16 עד 18, 20, 21 כמסומן 
במפה;

גוש 4040 - פרט לחלקה 153;

גוש 4222 - חלקות 9 עד 14, 17, 19, 20, 24, 28 עד 42 וחלק מחלקות 1, 3 עד 8, 15, 26, 
43 כמסומן במפה;

גוש 4235 - חלקות 3 עד 8, 13 עד 16, 18 עד 32, 35 עד 41, 44, 45 וחלק מחלקות 1, 34, 
42, 43 כמסומן במפה;

גוש 4238 - חלקות 5, 32 וחלק מחלקות 2, 25, 26, 29 עד 31 כמסומן במפה;

גוש 4239 - חלקות 3, 5, 6, 9 עד 12 וחלק מחלקות 1, 2, 4 כמסומן במפה;

גוש 4244 - חלקות 2, 4, 9 עד 12 וחלק מחלקות 5, 7, 8 כמסומן במפה;

גוש 4245 - חלקה 4 וחלק מחלקות 3, 6, 13 כמסומן במפה;

גוש 4349 - חלקות 1 עד 5;

גוש 4351 - חלקות 1 עד 3, 6 עד 15, 21 עד 24, 26 עד 29 וחלק מחלקות 5, 16 עד 18, 
20 כמסומן במפה;

גוש 4722 - חלקה 11 וחלק מחלקה 10 כמסומן במפה;

גוש 4723 - חלקות 6, 7, 20 וחלק מחלקות 8, 9, 11, 17, 18 כמסומן במפה;

גוש 4724 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה".

כ"ה בסיוון התשע"ז )19 ביוני 2017(
)חמ 3-269-ת1(

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

אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית ראשון לציון, תיקון מס' 2(, 
התשע"ז-2017

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

ובמקום  ישונה  לפקודה2,  הראשונה  בתוספת  כמפורט  לציון,  ראשון  עיריית  תחום   .1
הפירוט בתוספת האמורה יבוא: 

"גושים 2704, 2709, 2710, 2717, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3922, 3923, 3924, 3925, 
 ,3938  ,3937  ,3936  ,3935  ,3934  ,3933  ,3932  ,3931  ,3930  ,3929  ,3928  ,3927  ,3926
 ,4242  ,4241  ,4240  ,4237  ,4236  ,3946  ,3945  ,3944  ,3943  ,3942  ,3941  ,3940  ,3939
 ,5036  ,5034  ,5033  ,5032  ,5031  ,5030  ,5028  ,5025  ,4747  ,4746  ,4247  ,4246  ,4243
 ,5118  ,5117  ,5116  ,5115  ,5114  ,5099  ,5098  ,5097  ,5096  ,5095  ,5039  ,5038  ,5037

תיקון התוספת

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

2 ק"ת התש"י, עמ' 1285; התשע"ז, עמ' 634.
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 ,5389  ,5388  ,5387  ,5386  ,5385  ,5384  ,5383  ,5243  ,5242  ,5241  ,5183  ,5182  ,5119
 ,6087  ,6086  ,6085  ,6084  ,6083  ,5748  ,5747  ,5467  ,5436  ,5435  ,5419  ,5418  ,5416
 ,6288  ,6287  ,6286  ,6285  ,6097  ,6095  ,6094  ,6093  ,6092  ,6091  ,6090  ,6089  ,6088

6823, 6824, 6825, 6826, 7281, 7282, 7373, 7374, 7375 - בשלמותם;

גוש 3633 - חלקות 1 עד 11, 16 עד 19, 24, 26 עד 28, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 
48, 77 עד 79, 81, 82, 84 עד 88, 90 עד 92, 97 וחלק מחלקות 15, 29, 30, 33, 34, 
37, 38, 41, 42, 45, 46, 49, 61 עד 71, 94, 96 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 
של 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ה בסיוון התשע"ז )19 ביוני 2017( 
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז 

המרכז, רמלה ובמשרד עיריית ראשון לציון )להלן - המפה(;

גוש 3643 - חלקות 8, 10 עד 13, 18, 20 עד 26, 74, 76, 81 עד 89 וחלק מחלקות 2, 79 
כמסומן במפה;

גוש 3947 - חלקות 2, 3, 7, 8, 10 עד 12, 29, 43, 54 עד 67, 69, 70, 72, 74, 88, 89 וחלק 
מחלקה 82 כמסומן במפה;

גוש 4222 - חלקה 2 וחלק מחלקות 1, 3 עד 8, 15, 26, 43 כמסומן במפה;

גוש 4235 - חלק מחלקות 1, 34, 42, 43 כמסומן במפה;

גוש 4238 - חלקות 1, 27, 28 וחלק מחלקות 2, 25, 26, 29 עד 31 כמסומן במפה;

גוש 4239 - חלק מחלקות 1, 2, 4 כמסומן במפה;

גוש 4244 - חלק מחלקות 5, 7, 8 כמסומן במפה;

גוש 4245 - חלק מחלקות 3, 6, 13 כמסומן במפה;

גוש 5029 - פרט לחלקה 4;

גוש 5035 - פרט לחלקה 4 וחלק מחלקה 10 כמסומן במפה;

גוש 5248 - חלק מחלקות 1, 4 כמסומן במפה;

גוש 5270 - חלק מחלקה 14 כמסומן במפה;

גוש 6082 - חלקות 3, 5, 6, 22, 24 עד 27, 31, 35 עד 40 וחלק מחלקות 8, 15, 20 כמסומן 
במפה;

שטחים המצויים בים כמסומן במפה".

כ"ה בסיוון התשע"ז )19 ביוני 2017(
)חמ 3-1926(

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

כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ט לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-11981, ולאחר 
התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני קובעת כללים אלה:

ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשע"ז, עמ' 368.  1
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בסעיף 1 לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות(, התשס"ח-22008 )להלן - הכללים   .1
העיקריים( -

אחרי ההגדרה "אישור עקרוני" יבוא:  )1(

""באמצעות פקיד" - לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש;

"בערוץ ישיר" - בלא ממשק ישיר עם פקיד;";

אחרי ההגדרה "יחיד" יבוא:  )2(

""לקוח מזדמן" - מי שאינו בעלים בחשבון המתנהל בתאגיד הבנקאי, מיופה 
כוח או מורשה חתימה בחשבון כאמור;

של  מסניף  מטרים   500 על  העולה  במרחק  הנמצא  מכשיר   - מרוחק"  "מכשיר 
התאגיד הבנקאי המפעיל אותו;

הבנקאי  התאגיד  של  סניף  של  קיר  גבי  על  הנמצא  מכשיר   - סמוך"  "מכשיר 
המפעיל אותו או במרחק שאינו עולה על 500 מטרים מסניף של התאגיד 

הבנקאי המפעיל אותו;

"מכשיר נדרש" - מכשיר המוצב בהתאם להחלטת המפקח לפי סעיף 28א לחוק 
הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-31981;".

בסעיף 2 לכללים העיקריים, בסופו יבוא:  .2
")ג( עמלה שרשאי תאגיד בנקאי לגבות בעד שירות הכלול בתעריפון המלא, הניתן 
בערוץ ישיר, תהיה נמוכה מסכום או משיעור העמלה שהתאגיד הבנקאי קבע לאותו 

שירות הניתן באמצעות פקיד, למעט אם השירות באמצעות פקיד ניתן בלא עלות.

)ד( תאגיד בנקאי המבקש לגבות מלקוח מזדמן עמלה שקבע לפי התוספת הראשונה, 
שהיא גבוהה מסכום או משיעור העמלה שהוא קבע כאמור בעד אותו שירות הניתן 

ללקוח שאינו לקוח מזדמן, יוודא שהלקוח הוא לקוח מזדמן."

בסעיף 4 לכללים העיקריים -   .3
בסעיף קטן )א(, אחרי "התעריפון המלא" יבוא "על נספחיו";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "והתעריפונים" יבוא "על נספחיו ואת התעריפונים";  )2(

בסופו יבוא:   )3(

המאפשר  אוטומטי  מכשיר  כל  של  הכניסה  במסך  יציג,  בנקאי  ")ה( תאגיד 
משיכת מזומן, מידע על אודות העמלה שהוא גובה בעד משיכת מזומן לפי סוגי 

כרטיסי החיוב ובהתאם לסוג המכשיר; לעניין זה -

"מסך כניסה" - מסך המופיע באופן אוטומטי לפני פעולה כלשהי של הלקוח;

"סוג מכשיר" - מכשיר מרוחק, מכשיר סמוך ומכשיר נדרש." 

בתוספת הראשונה לכללים העיקריים -  .4
בחלק 1, בפרט 1)א( -   )1(

בפסקה )2( - )א( 

תיקון סעיף 1

ק"ת התשס"ח, עמ' 310; התשע"ו, עמ' 1644.  2

3 ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 4

תיקון התוספת 
הראשונה
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בטור "מחיר", במקום "... ש"ח" יבוא "... ש"ח. לקוח מזדמן - ... ש"ח.";   )1(

 - מזדמן  לקוח  "ולגבי  יבוא  לו"  "שקדם  אחרי  הגביה",  "מועד  בטור   )2(
במועד ביצוע הפעולה";

בפסקה )3( - )ב( 

בהערת השוליים 1, במקום הקטע החל במילים "משיכה באמצעות"   )1(
או  לסניף  סמוך  ממכשיר  "משיכה  יבוא  מרוחק"  "ממכשיר  המילים  עד 
ממכשיר נדרש באמצעות כל כרטיס, או משיכה ממכשיר מרוחק באמצעות 
מרוחק  ממכשיר  מזומן  משיכת  לגבי  הנפיק;  הבנקאי  שהתאגיד  כרטיס 
שאינו מכשיר נדרש באמצעות כרטיס שלא הונפק בידי התאגיד הבנקאי";

בהערת השוליים 2, במקום "2)ב(" יבוא "2)ד(";  )2(

בפסקה )8( - )ג( 

 ...  - מטבעות  מזדמן  לקוח  "ולגבי  יבוא  "אחוז"  אחרי  "מחיר",  בטור   )1(
ש"ח; שטרות - ... אחוז";

בטור "מועד הגביה" יבוא "לגבי לקוח מזדמן - במועד ביצוע הפעולה";  )2(

נדרש  מכשיר  "שאינו  יבוא  מרוחק"  ממכשיר  מזומן  "משיכת  אחרי   ,9 בחלק   )2(
באמצעות כרטיס שלא הונפק בידי התאגיד הבנקאי"; 

אחרי "נספח ד' - דמי כרטיס, לפי סוג הכרטיס" יבוא:   )3(

"נספח ה' - הטבות לפעילות בערוצים ישירים. הנספח יכיל טבלה ובה עמודות 
אלה:

עמודה שכותרתה "שם השירות" ובה יתוארו השירותים באופן הקבוע  )א( 
בתוספת זו;

יובאו  ובה  ישירים"  ערוצים  סוגי  לפי  "מחיר  שכותרתה  עמודה  )ב( 
המחירים בפילוח לפי סוגי הערוצים הישירים הקיימים בתאגיד הבנקאי;

עמודה שכותרתה "מחיר באמצעות פקיד" ובה יובאו מחירי השירותים  )ג( 
באמצעות פקיד, שנקבעו לפי תוספת זו."

בתוספת השנייה לכללים העיקריים -   .5
אחרי הטבלה, במקום "נספח א', שיימסר ללקוח - הטבות לקבוצות אוכלוסיה"   )1(

יבוא:

"נספחים לתעריפון, שיימסרו ללקוח:

נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה

נספח ה' - הטבות לפעילות בערוצים ישירים - כמפורט בתוספת הראשונה".

במקום הערת השוליים 2 יבוא:  )2(

כרטיס,  כל  באמצעות  נדרש  ממכשיר  או  לסניף  סמוך  ממכשיר  ")2( משיכה 
לגבי  הנפיק.  הבנקאי  שהתאגיד  כרטיס  באמצעות  מרוחק  ממכשיר  משיכה  או 
שלא  כרטיס  באמצעות  נדרש  מכשיר  שאינו  מרוחק  ממכשיר  מזומן  משיכת 
הונפק בידי התאגיד הבנקאי - התאגיד הבנקאי רשאי לגבות מחיר שונה, כפי 

שיפורט בחלק 9 לתוספת הראשונה.";

תיקון התוספת 
השנייה
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בהערת השוליים 3, במקום "2)ב(" יבוא "2)ד(".  )3(

בתוספת השלישית לכללים העיקריים -  .6
יבוא  ש"ח"   ..." אחרי  לקוח,  לבקשת  דוחות  )ג(  פרט  לגבי  "מחיר",  בטור   ,9 בפרט   )1(

")בפיקוח(";

בפרט 10, בטור "מחיר" -   )2(

לגבי הודעות, אחרי "... ש"ח" יבוא ")בפיקוח("; )א( 

לגבי מכתב התראה של עורך דין, המילה ")בפיקוח(" - תימחק; )ג( 

אחרי הטבלה יבוא:  )3(

"נספחים לתעריפון, שיימסרו ללקוח:

נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסייה

נספח ה' - הטבות לפעילות בערוצים ישירים - כמפורט בתוספת הראשונה".

בתוספת הרביעית לכללים העיקריים, במקום כל האמור אחרי הטבלה יבוא:    .7
"נספחים לתעריפון, שיימסרו ללקוח:

נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסייה

נספח ד' - דמי כרטיס לפי סוג כרטיס

נספח ה' - הטבות לפעילות בערוצים ישירים - כמפורט בתוספת הראשונה".

בתוספת החמישית לכללים העיקריים, אחרי הטבלה יבוא:  .8
"נספח ה', שיימסר ללקוח - הטבות לפעילות בערוצים ישירים - כמפורט בתוספת 

הראשונה".

תחילתם של כללים אלה, למעט סעיפים 2, 4)3(, 5, 6)3(, 7 ו–8 תהיה 30 ימים מיום  )א(   .9
פרסומם.

תחילתם של סעיפים 2, 4)3(, 5, 6)3(, 7 ו–8 לכללים אלה ביום י"ב בחשוון התשע"ח  )ב( 
)1 בנובמבר 2017(.
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