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תקנות האזנת סתר )תיקון(, התשע"ז-2017
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק האזנת סתר, התשל"ט-11979, בהתייעצות עם שר 
החוץ  ועדת  ושל  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  של  המשותפת  הוועדה  ובאישור  המשפטים, 

והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 7 לתקנות האזנת סתר, התשמ"ו-21986 -   .1
בתקנת משנה )א(, במקום "9ב" יבוא "9ב)ג(";  )1(

בתקנת משנה )ג(, המילים "למעט מחיקה של חומר הקלטה או מניעת גישה בידי   )2(
רשות ביטחון" - יימחקו.

ל' באב התשע"ז )22 באוגוסט 2017(
)חמ 3-1531(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע סנסן הרחבה לפי תכנית מס' מי/1031(, 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  הדסה,  לצור  מערב  מדרום  הנמצא  בתוספת  המתואר  השטח   .1
מס' בתשריט  עבה,  חום  בקו  ומוקף  ירוקים  ומצולבים  אלכסוניים  בקווים   ומקווקו 
התשע"ז בתמוז  כ"ו  ביום  והחתום   1:10,000 מידה  בקנה  הערוך   ש/יר/מי/1031 

)20 ביולי 2017( ביד שר האוצר, הוא שמורת טבע.

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

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/1031  מס'  תכנית  חלה  שבו  יהודה, 
הפרסומים 6640, מיום ל' באב התשע"ג )6 באוגוסט 2013(, עמ' 7260, והוא כולל גושים 

וחלקות רישום קרקע אלה:

חלקי חלקה 15;גוש 29803 -

חלקי חלקות 3 - 5, 8, 9; גוש 29805 -

חלקי חלקות 3, 5, 9, 10;גוש 29806 -

תיקון תקנה 7

 אכרזה על
שמורת טבע

הפקדת העתקי 
התשריט

ס"ח התשל"ט, עמ' 118; התשנ"ה, עמ' 180.  1

2 ק"ת התשמ"ו, עמ' 1118.

י"פ התשע"ה, עמ' 7720.  1

2 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.
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חלקי חלקות 2, 3, 5;גוש 29808 -

חלקה במלואה 3; חלקי חלקות 1, 2, 4, 5;גוש 29809 -

חלקות במלואן 2, 3; חלקי חלקה 1;גוש 29810 -

חלקי חלקות 1, 2;גוש 29811 -

חלקי חלקות 1, 2;גוש 29813 -

חלקה במלואה 1; חלקי חלקות 3 - 5;גוש 29845 -

חלקי חלקות 15, 17;גוש 29862 -

חלקי חלקה 1;גוש 29865 -

חלקות במלואן 1, 3; חלקי חלקה 4;גוש 29971 -

חלקי חלקה 1;גוש 29972 -

חלקות במלואן 5, 6; חלקי חלקות 1, 3, 4, 7;גוש 29973 -

חלקי חלקות 3, 6, 12;גוש 34289 -

חלקי חלקה 14;גוש 34290 -

חלקות במלואן 14, 16; חלקי חלקות 1 - 3, 9 - 11, 15.גוש 34303 -

כ"ו בתמוז התשע"ז )20 ביולי 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 
תל ערד הרחבה, לפי תכנית מס' 40/101/02/24(, 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  ערד,  לעיר  ממערב  ערד  בבקעת  הנמצא  בתוספת  המתואר  השטח   .1
מס' בתשריט  כחול,  בקו  ומוקף  לבנים  ומצולבים  אלכסוניים  בקווים   ומקווקו 
התשע"ז בתמוז  כ"ו  ביום  והחתום   1:5,000 מידה  בקנה  הערוך   ג/דר/40/101/02/24, 

)20 ביולי 2017( ביד שר האוצר,  הוא גן לאומי.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  שבע,  בבאר  הדרום  מחוז  המחוזית  התכנון  בלשכת 
לתכנון ולבנייה ערד, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של עיריית ערד, שבו חלה תכנית 
מס' 40/101/02/24, שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  6404, מיום 
רישום  וחלקות  גושים  כולל  והוא   ,3534 עמ'   ,)2012 באפריל   24( התשע"ב  באייר  ב' 

קרקע אלה:

אכרזה על גן לאומי

הפקדת העתקי 
התשריט

י"פ התשע"ה, עמ' 7720.  1

2 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.
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חלקי חלקה 2;גוש 100024 -

חלקי חלקה 1; גוש 100025 -

חלקי חלקות 1 - 4.גוש 100026 -

כ"ו בתמוז התשע"ז )20 ביולי 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 עין נפתלי הרחבה, לפי תכנית מס' ג/16909(, 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 בתחום קיבוץ עין הנצי"ב שבעמק המעיינות, צבוע   .1
מס' בתשריט  כחול,  בקו  ומוקף  ירוקים  ומצולבים  אלכסוניים  בקווים  ומקווקו   בירוק 

 20( התשע"ז  בתמוז  כ"ו  ביום  והחתום   1:1,250 מידה  בקנה  הערוך  ש/צפ/ג/16929   
ביולי 2017( ביד שר האוצר, הוא שמורת טבע.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  עילית,  בנצרת  הצפון  מחוז  המחוזית  התכנון  בלשכת 
לתכנון ולבנייה עמק המעיינות, 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 
המעיינות, שבו חלה תכנית מס' ג/16929 שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט 
הפרסומים 6298, מיום כ"ז באלול התשע"א )26 בספטמבר 2011(, עמ' 6788, והוא כולל 

גושים וחלקות רישום קרקע אלה:

חלקי חלקה 8;גוש 22869 -

חלקי חלקה 20. גוש 22870 -

כ"ו בתמוז התשע"ז )20 ביולי 2017(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

 אכרזה על
שמורת טבע

י"פ התשע"ה, עמ' 7720.  1

2 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

הפקדת העתקי 
התשריט




