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 צו בתי משפט לעניינים מינהליים )שינוי התוספות הראשונה
והשנייה לחוק(, התשע"ח-2018

התש"ס-12000 מינהליים,  לעניינים  משפט  בתי  לחוק   7 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
)להלן - החוק(, בהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט 

של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לחוק -   .1
בפרט 3, פסקה )2( - תימחק;  )1(

 )2( בפרט 7, המילים "וכן צו לסגירת מקום לפי סעיף 229 לחוק העונשין, התשל"ז-
1977" - יימחקו;

בפרט 12 -  )3(

ברישה, המילים "בענייני מינהל אוכלוסין, עובדים זרים ומסתננים" - יימחקו; )א( 

במקום פרט משנה )2( יבוא: )ב( 

")2( חוק האזרחות, התשי"ב-1952;2";

בפרט משנה )3(, המילים "למעט החלטות לפי סעיפים 3א1 ו–3ג" - יימחקו; )ג( 

בסופו יבוא: )ד( 

")9( חוק השבות, התש"י-31950;

)10( חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-41965.";

בפרט 21, פרט משנה )28( השני, יסומן ")29(";  )4(

בפרט 23, בסופו יבוא:  )5(

")14( החלטה של רשות לפי חוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-51955;

נושא  של  או  הלאומיים,  והגנים  הטבע  לשמירת  הרשות  של  )15( החלטה 
ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  חוק  לפי  בה,  תפקיד 

הנצחה, התשנ"ח-6.1998";

במקום פרט 24 יבוא:  )6(

"24. ייבוא וייצוא - 

החלטה של רשות לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-71991; )א( 

החלטה פרטנית של רשות שעניינה ייבוא לפי כל דין ובכלל זה החלטה  )ב( 
פרטנית של רשות שעניינה רישיון ייבוא לפי כל דין.";

בפרט 30, האמור בו אחרי "ספורט", יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  )7(

")ב( החלטה של רשות שעניינה מתן מעמד ספורטאי בצבא לפי פקודות הצבא 
כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-81955.";

1  ס"ח התש"ס, עמ' 190.

2 ס"ח התשי"ב, עמ' 146.

3 ס"ח התש"י, עמ' 159.

4 ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.

5 ס"ח התשט"ו, עמ' 10.

6 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

7 ס"ח התשנ"א, עמ' 38.

8 ס"ח התשט"ו, עמ' 171.
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בפרט 39, האמור בו אחרי "אגודות שיתופיות", יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  )8(

")ב( החלטה של רשות לפי סעיפים 6)1( ו–)2(, 7, 9 ו–12 עד 14 לפקודת האגודות 
)ייסוד(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  לפי  רשות  של  החלטה  השיתופיות9, וכן 

התשל"ו-101976.";

במקום פרט 40 יבוא:  )9(

"40. תמיכות - 

לפי  ציבור  למוסד  תמיכה  מתן  שעניינה  רשות  של  פרטנית  החלטה  )א( 
לפי  החלטה  למעט  התשמ"ה-111985,  התקציב,  יסודות  לחוק  3א  סעיף 

סעיפים קטנים )ה( ו–)ו( של סעיף 3א לחוק האמור;

החלטה פרטנית של רשות שעניינה מתן תמיכה לגוף אחר לפי הוראות  )ב( 
החשב הכללי למעט החלטה שעניינה קביעת מבחן תמיכה לפי הוראות 
שעניינן  הכללי  החשב  בהוראות  כהגדרתו   - אחר"  "גוף  זה,  בפרט  אלה; 

תמיכות מתקציב המדינה בגופים אחרים;

התקציב,  יסודות  לחוק  3ב  סעיף  לפי  האוצר  שר  של  החלטה  )ג( 
התשמ"ה-1985.";

)10( בפרט 41, בסופו יבוא:

החקלאית  ההתיישבות  לחוק  ו–10   3  ,2 סעיפים  לפי  רשות  של  ")6( החלטה 
)סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים(, התשכ"ז-121967;

)7( החלטה של רשות לפי פקודת הדיג13.";

)11( בפרט 57 -

במקום פרט משנה )1( יבוא:  )א( 

")1( החלטה של ועדת השגה לפי סעיף 24א לחוק לעידוד השקעות הון, 
התשי"ט-141959.";

פרט משנה )2( - יימחק;  )ב( 

)12( במקום פרט 59 יבוא:

"59. רשות מקרקעי ישראל -

של  ראשונית  הקצאה  שעניינה  ישראל  מקרקעי  רשות  של  החלטה   )1(
מקרקעין לפי כל דין או לפי החלטת הממשלה;  

הנגב,  לפיתוח  הרשות  לחוק   )8(6 סעיף  לפי  רשות  של  )א( החלטה   )2(
התשנ"ב-151991;

)תיקון  הנגב  לפיתוח  הרשות  לחוק  5)ב(  סעיף  לפי  שר  )ב( החלטת 
מס' 4(, התש"ע-162010;

חוקי א"י, כרך א', עמ' 336.  9

10 ק"ת התשל"ו, עמ' 974.

11 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 40.

ס"ח התשכ"ז, עמ' 108.  12

13 ע"ר 1937, תוס' 1, עמ' 137.

14 ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשע"ז, עמ' 217.

15 ס"ח התשנ"ב, עמ' 26; התש"ע, עמ' 591.

16 ס"ח התש"ע, עמ' 591.
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)ג( החלטה של רשות מקרקעי ישראל לפי סעיפים 5)ה( ו–)ו( לחוק 
הרשות לפיתוח הנגב )תיקון מס' 4(, התש"ע-2010;

מקרקעי  מועצת  החלטות  לפי  הפועלת  ההשגות  ועדת  של  החלטה   )3(
עם  עסקה  במסגרת  שנערכה  מקרקעין  שומת  על  השגה  שעניינה  ישראל 

רשות מקרקעי ישראל.";

)13( בסופה יבוא:

חדש[,  ]נוסח  המשטרה  לפקודת   78 סעיף  לפי  רשות  של  "60. החלטה 
התשל"א-171971.

61. התגוננות אזרחית - החלטה של רשות לפי פרקים שלישי עד שביעי לחוק 
ההתגוננות האזרחית, התשי"א-181951, למעט החלטה כאמור שניתנה בזמן מצב 
של  החלטה  ולמעט  האמור,  בחוק  כהגדרתם  התקפה,  בשעת  או  בעורף  מיוחד 
הממשלה, החלטת שר או החלטה של ראש המטה הכללי של הצבא לפי החוק 

האמור."

בתוספת השנייה לחוק, אחרי פרט 5 יבוא:  .2
")5א( ערעור על החלטת ועדת המשנה של המועצה הארצית שלפי סעיף 6)ג( לחוק 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-191965 )בפרט זה - ועדת המשנה(, או על החלטת יושב 
ראש ועדת המשנה, לפי סעיפים 198)ז( לחוק האמור ו–14)ד( לתוספת השלישית לחוק 

האמור."

תחילתו של צו זה, למעט כמפורט בסעיף קטן )ב(, 30 ימים מיום פרסומו )להלן -  )א(   .3
יום התחילה(.

תחילתו של פרט 12)9( לתוספת הראשונה לחוק, כנוסחו בסעיף 1)3()ד( לצו זה,  )ב( 
ביום ז' באייר התשע"ט )12 במאי 2019(.

צו זה יחול על הליכים שיוגשו ביום התחילה או לאחריו.   .4
כ"ו בניסן התשע"ח )11 באפריל 2018(

)חמ 3-3133(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים   

תיקון התוספת 
השנייה

תחילה

תחולה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.  17

18 ס"ח התשי"א, עמ' 78.

19 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.




