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תקנות הכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשע"ח-2017

 - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל,  הכניסה  לחוק  14)א()4(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור 

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 14)ב( לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

ב'  לחלק   2 בפרט  כאילו  יראו  אלה,  תקנות  של  פרסומן  מיום  שנים   3 של  בתקופה   .1
התוספת   - )להלן  התשל"ד-31974  לישראל  הכניסה  לתקנות  הראשונה  לתוספת 

הראשונה(, אחרי פרט משנה )ג( נאמר:

")ד( בעל דרכון של הרפובליקה העממית של סין יהיה פטור מתשלום האגרה לפי 
פרט 12 לחלק א' לתוספת הראשונה בעד בקשה לאשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2."

ט"ז בחשוון התשע"ח )5 בנובמבר 2017(
)חמ 3-600-ת1(

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

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )הנחה או פטור מתשלום אגרות( 
)הוראת שעה(, התשע"ח-2017

והצלה,  לכבאות  הארצית  הרשות  לחוק  ו–)ו(  123)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התקציב,  יסודות  לחוק  39ב  סעיף  לפי  ובאישורו  האוצר  שר  בהסכמת  התשע"ב-12012, 
התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )הנחה או פטור מתשלום אגרות( )הוראת   .1
שעה(, התשע"ה-32015 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 2 - 

פסקה )3( - תימחק;   )1(

אחרי פסקה )2( יבוא:  )2(

")2א( פעולות הרשות נדרשו לחילוץ אדם אשר נזקק באופן מיידי לטיפול רפואי 
כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-41996,  ובלבד שהדבר הובא לידיעתה."

פעולות  לגבי  תחול  אלה  לתקנות   1 בתקנה  כתיקונה  העיקריות  לתקנות   2 תקנה   .2
הרשות באירועים שהתרחשו החל ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( ולאחריו.

י' בחשוון התשע"ח )30 באוקטובר 2017(
)חמ 3-4962(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר לביטחון הפנים  

תיקון תקנה 2

תחולה

הוראת  שעה

ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  1

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3  ק"ת התשל"ד, עמ' 1517; התשע"א, עמ' 1346; התשע"ד, עמ' 1762.

ס"ח התשע"ב, עמ' 702.  1

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3  ק"ת התשע"ה, עמ' 1190; התשע"ז, עמ' 460.

4  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.
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תקנות התעבורה )תיקון מס' 2(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70)5( ו–)17( לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, אני מתקין 
תקנות אלה:

364ז  תקנה  אחרי  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשכ"א-21961  התעבורה,  בתקנות   .1
יבוא:

"מערכות בטיחות 
ברכב נוסעים פרטי 

וברכב מסחרי

364ח. )א( לא יירשם לראשונה רכב מהסוגים האמורים להלן, 
למעט רכב אספנות, אלא אם כן הותקנו בו מערכת התרעה 
ג'  בחלק   31 בפרט  כמפורט  מסוג  מלפנים  התנגשות  מפני 
לתוספת השנייה ומערכת התרעה על סטייה מנתיב מסוג 

כמפורט בפרט 32 בחלק ג' לתוספת השנייה:

סיווגי למעט   M1 מסוג  פרטי  נוסעים  רכב   )1( 
משנה )1()ב( ו–)ג( ו–)2()ג( ו–)ה(;

רכב מסחרי מסוג N1 למעט סיווגי משנה 1 ו–2;  )2(

בתקנת  המפורטות  המערכות  של  ההתקנה  להוכחת  )ב( 
משנה )א( ברכב מהסוג המפורט בה, תדרוש רשות הרישוי 

מיבואן הרכב אישור של אחד מהגורמים האלה:

)1( לגבי מערכות שהתקין יצרן הרכב בפס הייצור 
של הרכב -

כהגדרתו  מסחרי  יבואן  הוא  היבואן  אם  )א( 
הרכב,  בענף  ומקצועות  שירותים  רישוי  בחוק 
יבואן  או  הרכב  יצרן  אישור   - התשע"ו-32016 

הרכב;

אם היבואן הוא יבואן אחר - אישור יצרן  )ב( 
הרכב; 

מתקין  אישור   - בארץ  שהותקנו  מערכות  לגבי   )2(
מורשה מטעם יצרן המערכת או מי מטעמו.

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -   .2
)1( בחלק א' - 

המילים ההגדרה,  בשם   "E.E.C הנחיית  או   )E.C( E.E.C "תקן   )א( בהגדרה 
"תקן E.C( E.E.C( או" - יימחקו;

)ב( לפני ההגדרה ""תקן F.M.V.S.S" יבוא: 

הקהיליות  מועצת  שפרסמה   )Regulation( תקנה   -  ")E.C( E.E.C "תקן 
האירופית )Council of European Communities(, בדבר דרישות טכניות 

לרכב מנועי;

הוספת תקנה 364ח

תיקון התוספת 
השנייה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

2  ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ח, עמ' 124.

3  ס"ח התשע"ו, עמ' 970.
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)2( בחלק ג', בסופה יבוא: 

"31. מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים
)תקנה 364ח(

מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים תקיים את הדרישות האלה: 

הרכב  יצרן  שהתקין  מלפנים  התנגשות  מפני  להתרעה  מערכת  )1( לגבי 
בקו היצור - ניתן לגביה אישור כמפורט בתקנת משנה 364ח)ב()1(;

)2( לגבי מערכת להתרעה מפני התנגשות מלפנים שהותקנה בארץ - ניתן 
לגביה אישור מעבדה מוסמכת על כל אלה:

)א( המערכת מתאימה לדגם הרכב; 

בהתאם  אלקטרו-מגנטית  תאימות  בדרישות  עומדת  )ב( המערכת 
 ;ECE 10 לתקן

לתקן  )כולל(   6 עד   5.2 סעיפים  בדרישות  עומדת  )ג( המערכת 
לתקן  2 לנספח  )כולל(   2.8 עד   1.2 סעיפים  בדרישות  או   ECE 131 

לבלימה  הנוגעות  הדרישות  ולמעט   )E.U.( E.E.C No 347/2012
אוטומטית של הרכב;

מערכת התרעה על סטייה מנתיב  .32
)תקנה 364ח(

מערכת התרעה על סטייה מנתיב תקיים את הדרישות האלה:

בקו  הרכב  יצרן  שהתקין  מנתיב  סטייה  על  התרעה  מערכת  )1( לגבי 
הייצור - ניתן לגביה אישור כמפורט בתקנת משנה 364ח)ב()1(;

)2( לגבי מערכת התרעה על סטייה מנתיב שהותקנה בארץ - ניתן לגביה 
אישור מעבדה מוסמכת על כל אלה: 

)א( המערכת מתאימה לדגם הרכב; 

בהתאם  אלקטרו-מגנטית  תאימות  בדרישות  עומדת  )ב( המערכת 
 ;ECE 10 לתקן

)כולל(   5.4 עד   5.1 סעיפים  בדרישות  עומדת  )ג( המערכת 
סעיפים  בדרישות  או   ECE 130 לתקן  )כולל(   6.7 עד   6.2 וסעיפים 
לתקן  2 לנספח  )כולל(   2.7 עד   2.2 וסעיפים  )כולל(   1.4 עד   1.1 

לבדיקת  המשמשים  הנתיבים  סימוני   ;)E.U( E.E.C No. 351/2012
התרעת המערכת על סטייה מנתיב לפי התקנים האמורים יהיו אלה 

שנקבעו במדינת ישראל;".

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .3
י"ג בחשוון התשע"ח )2 בנובמבר 2017(

)חמ 3-83-ת1(

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

תחילה
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צו התכנון והבנייה )חבל מודיעין( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
אני מצווה לאמור:

מרחב התכנון המקומי חבל מודיעין )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון   .1
כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשס"ז-22007,  מודיעין(,  )חבל  והבנייה 
התשע"ז באלול  כ"ז  ביום  בידי  והחתום   1:10,000 מידה  בקנה  הערוך   בתשריט 

)19 בספטמבר 2017(.

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  מודיעין  חבל  ולבנייה 

האמורים פתוחים לקהל.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

כ"ז באלול התשע"ז )18 בספטמבר 2017(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )דרום השרון( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
אני מצווה לאמור:

צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  השרון  דרום  המקומי  התכנון  מרחב   .1
בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשס"ו-2006,  השרון(,  )דרום  והבניה  התכנון 
התשע"ז באלול  כ"ז  ביום  בידי  והחתום   1:7,500 מידה  בקנה  הערוך  בתשריט   כחול 

)18 בספטמבר 2017(.

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  מרכז  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  השרון  דרום  ולבנייה 

האמורים פתוחים לקהל.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42.  1

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 1067.

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42.  1

2  ק"ת התשע"ז, עמ' 913.

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר
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או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 
מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

כ"ז באלול התשע"ז )18 בספטמבר 2017(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )אלעד( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
אני מצווה לאמור:

מרחב התכנון המקומי אלעד )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה   .1
)אלעד(, התשנ"ו-21996, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא לגבולות שיפוט 
ביום, הפנים  שר  ביד  שנחתמו  כפי  במפה  ומסומן  בצו  כמפורט  אלעד,  עיריית   של 

ה' בשבט התשע"ב )29 בינואר 2012(3.

במשרדי  בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים   1 בסעיף  האמורה  המפה  של  עותקים   .2
במשרד  התכנון  ובמינהל  אלעד,  המקומית  ברשות  הפנים,  משרד  של  מרכז  מחוז 
האוצר, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל; כן ניתן לעיין במפה באתר האינטרנט של מינהל התכנון4.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

כ"ז באלול התשע"ז )18 בספטמבר 2017(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )משגב( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
אני מצווה לאמור:

מרחב התכנון המקומי משגב )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה   .1
בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשע"ז-22017,  )תיקון(,  )משגב( 
)18 בספטמבר  הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום כ"ז באלול התשע"ח 

.)2017

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42.  1

2  ק"ת התשנ"ו, עמ' 1006.

ק"ת התשע"ב, עמ' 830.  3
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20    4

.%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%93

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42.  1

2  ק"ת התשע"ז, עמ' 912.

 תיקון מרחב
תכנון מקומי
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עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  צפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה משגב וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

כ"ז באלול התשע"ז )18 בספטמבר 2017(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )לב הגליל( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
אני מצווה לאמור:

התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  הגליל  לב  המקומי  התכנון  מרחב   .1
בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשע"ו-22016,  )תיקון(,  הגליל(  )לב  והבנייה 
 כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום כ"ז באלול התשע"ח

)18 בספטמבר 2017(.

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
לתכנון  המקומית  מהוועדה  ובמשרדי  צפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה לב הגליל וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

כ"ז באלול התשע"ז )18 בספטמבר 2017(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42.  1

2  ק"ת התשע"ו, עמ' 1711.

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )גן לאומי 
תל לכיש ותל מארשה הרחבה, לפי תכנית 301/02/6(, התשע"ח-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 מצפון למושב לכיש, צבוע בירוק ומקווקו בקווים   .1
ג/דר/301/02/6,  מספר  בתשריט  עבה,  כחול  בקו  ומוקף  לבנים  ומצולבים  אלכסוניים 
)18 בספטמבר 2017(  הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביום כ"ז באלול התשע"ז 

ביד שר האוצר, הוא גן לאומי.

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

האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

  השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית לכיש, שבו 
 ,6715 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  בהודעה  תוקף  לה  שניתן   ,301/02/6 מס'  תכנית  חלה 
מיום ט"ז בטבת התשע"ד )19 בדצמבר 2013(, עמ' 2107, והוא כולל גושים וחלקות רישום 

קרקע אלה:

חלקי חלקות 11, 13, 14,  28, 29;גוש 3144 -

חלקי חלקות 21, 28;גוש 3115 -

חלקי חלקות 5-1;גוש 3119 - 

חלקי חלקות 9, 16;גוש 34184 -

חלקי חלקות 5, 9;גוש 34185 -

חלקי חלקות 3, 11-8;גוש 34186 -

חלקי חלקות 4-1;גוש 34187 -

חלקי חלקות 5-3;גוש 34191 -

חלקי חלקות 1, 5, 7;גוש 34193 -

חלקי חלקות 3-1;גוש 34194 -

חלקי חלקה 2;גוש 34195 -

כ"ז באלול התשע"ז )18 בספטמבר 2017(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

אכרזה על גן לאומי

י"פ התשנ"ה, עמ' 7720.  1

2  ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

הפקדת העתקי 
התשריט




