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תקנות השאלת ספרי לימוד, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	2,	3	ו–6	לחוק	השאלת	ספרי	לימוד,	התשס"א-12000	)להלן	 	
-	החוק(,	באישור	ועדת	החינוך	התרבות	והספורט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

בתקנות	אלה	- 	�1
במדדים	 המתחשב	 החינוך,	 משרד	 שגיבש	 ספרי	 בית	 טיפוח	 מדד	 	- הטיפוח"	 "מדד	

חברתיים-כלכליים	והמתפרסם	מזמן	לזמן	בחוזרי	המנהל	הכללי;	

"הממונה"	-	מי	שהמנהל	הכללי	הסמיכו	לממונה	על	יישום	החוק,	מבין	עובדי	משרדו;	

"המנהל	הכללי"	-	המנהל	הכללי	של	משרד	החינוך;	

"סכום	סיוע	נוסף"	-	סכום	סיוע	נוסף	מתקציב	משרד	החינוך	לצורך	החלפת	מהדורות	
של	ספרי	לימוד	ולצורך	חידוש	מלאי	ספרי	הלימוד	בשל	בלאי	הנובע	מהשימוש	

בהם;

"סכום	סיוע	ראשוני"	-	סכום	חד–פעמי	מתקציב	משרד	החינוך	לסיוע	ברכישה	ראשונית	
של	ספרי	לימוד	כאשר	בית	ספר	נכנס	לתכנית	לראשונה;	

"התכנית"	-	תכנית	השאלת	ספרי	לימוד,	כהגדרתה	בחוק�	

בית	ספר	רשאי	להגיש	בקשה	להיכלל	בתכנית	בפעם	הראשונה,	אם	נתקיימו	בו	כל	 	�2
אלה:	

	הסכמתם	של	למעלה	מ–60%	מהורי	התלמידים	להשתתף	בתכנית	כאמור	בסעיף	 )1(
2)א(	לחוק,	ניתנה	במפורש,	ובכתב;	

הראשונה	 שבתוספת	 הנוסח	 לפי	 בקשה	 טופס	 לממונה	 הגיש	 הספר	 בית	 	מנהל	 )2(
הסבר	 ובו	 התלמידים	 להורי	 הספר	 בית	 הנהלת	 שפרסמה	 מחוזר	 העתק	 לה	 וצירף	
דמי	 גובה	 אלה,	 ותקנות	 הוראות	החוק	 לרבות:	 בתכנית,	 על	משמעויות	ההשתתפות	

השאילה	שנקבע	לפי	סעיף	5	לחוק,	והסדרי	השאילה	שיונהגו	בבית	הספר;	

	בית	הספר	רשאי	לצרף	לבקשתו	להיכלל	בתכנית	בפעם	הראשונה,	בקשה	לסכום	 )3(
סיוע	ראשוני,	לפי	הטופס	שבתוספת	הראשונה�	

	בית	ספר	שפרש	מהתכנית	רשאי	להגיש	בקשה	לממונה	לחזור	ולהיכלל	בה,	אם	 )א( 	�3
נתקיימו	בו	כל	אלה,	ורשאי	הוא	לצרף	לבקשתו	בקשה	לקבלת	סכום	סיוע	נוסף	לפי	

הטופס	שבתוספת	הראשונה:

מועד	 ועד	 לתכנית	 הספר	 בית	 של	 הכניסה	 ממועד	 לפחות	 שנים	 	5 	חלפו	 )1(
הבקשה	לשוב	ולהיכלל	בה;	

	בית	הספר	עומד	בכל	התנאים	המפורטים	בתקנה	2)1(	ו–)2(�	 )2(

	בית	ספר	הנכלל	בתכנית	רשאי	להגיש	בקשה	לממונה	לקבלת	סכום	סיוע	נוסף,	 )ב(
אם	נתקיימו	בו	כל	אלה:	

	בית	הספר	היה	כלול	בתכנית	5	שנים	ברציפות	לכל	הפחות;	 )1(

	ספרי	הלימוד	שבשימוש	תלמידיו	זקוקים	להחלפה	מפאת	החלפת	מהדורות	 )2(
או	בלאי	הנובע	מהשימוש	בהם;	

	מנהל	בית	הספר	הגיש	לממונה	בקשה	בכתב	לקבלת	סכום	סיוע	נוסף	לפי	 )3(
הטופס	שבתוספת	הראשונה�

__________
ס"ח	התשס"א,	עמ'	12;	התש"ע,	עמ'	650� 	1

הגדרות

בקשה	להיכלל	
לראשונה	בתכנית	

ובקשה	לסכום	
סיוע	ראשוני

בקשה	לחזור	
ולהיכלל	בתכנית	

ובקשה	לקבלת	
סכום	סיוע	נוסף
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	בקשות	כאמור	בתקנות	2	ו–3,	יוגשו	לממונה	עד	50	ימים	לפני	תום	שנת	הלימודים,	 )א( 	�4
בכל	שנה�	

	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	הממונה	רשאי	לאשר	הגשת	בקשה	חריגה	לאחר	 )ב(
המועד	האמור	באותה	תקנת	משנה,	בנסיבות	מיוחדות	ומטעמים	מיוחדים	שיירשמו�	

	החלטות	הממונה	בבקשות	לפי	תקנה	3	יינתנו,	בכתב,	עד	20	ימים	לפני	תום	שנת	 )ג(
הלימודים	בכל	שנה	ויישלחו	למנהל	בית	הספר�	

	העתק	המלצת	הממונה	בבקשה	לפי	תקנה	2	יישלח	למנהל	בית	הספר,	והמנהל	 )ד(
הכללי	יפרסם	עד	20	ימים	לפני	תום	שנת	הלימודים	בכל	שנה	את	רשימת	בתי	הספר	

הנוספים	שייכללו	לראשונה	בתכנית	לשנת	הלימודים	הבאה,	בחוזר	המנהל	הכללי�	

שפרסם	 הספר	 בתי	 ברשימת	 שנכלל	 ספר	 לבית	 שיינתן	 הראשוני	 הסיוע	 	סכום	 )א( 	�5
המנהל	הכללי	לפי	תקנה	4)ד(,	יחושב	לפי	מספר	התלמידים	שהוריהם	הביעו	הסכמה	
להשתתף	בתכנית,	במכפלת	הסכום	המגיע	לכל	תלמיד	בבית	הספר,	בהלימה	למיקומו	

של	בית	הספר	במדד	הטיפוח	כמפורט	בתוספת	השנייה�	

	הממונה	יחליט,	בהתאם	לסוג	בית	הספר,	מיקומו	במדד	הטיפוח,	מספר	התלמידים	 )ב(
בתי	 אילו	 הספרים,	 של	 הבלאי	 ורמת	 בתכנית	 נכלל	 הספר	 שבית	 השנים	 מספר	 בו,	
ספר	מבין	בתי	הספר	העומדים	בתנאים	לפי	תקנה	3,	זכאים	לסכום	סיוע	נוסף	בשנת	
הלימודים	שלגביה	הוגשה	הבקשה;	סכום	הסיוע	הנוסף	שיינתן	לבית	ספר	שאושרה	
בקשתו	לסכום	סיוע	נוסף	כאמור,	יעמוד	על	שליש	מסכום	הסיוע	הראשוני	שהיה	אמור	

להיות	משולם	לבית	הספר,	אילו	היה	מצטרף	לתכנית	לראשונה�	

	הסיוע	יינתן	באמצעות	שובר	לרכישת	ספרי	לימוד	מאושרים	בלבד�	 )ג(

זכאי	לסכום	הסיוע	הראשוני,	בית	ספר	אשר	לא	נכלל	בעבר	בתכנית,	ביקש	להיכלל	 	�6
בתכנית	לפי	תקנה	2,	ונכלל	ברשימת	בתי	הספר	הנוספים	שפרסם	המנהל	הכללי	לפי	

תקנה	4)ד(�	

	3 תקנה	 לפי	 נוסף	 סיוע	 לסכום	 בקשה	 שהגיש	 ספר	 בית	 הנוסף	 הסיוע	 לסכום	 זכאי	 	�7
ושהממונה	החליט	לקבלה�	

על	אף	האמור	בתקנה	4)א(	ו–)ג(	- 	�8

בית	ספר	שרואים	אותו	כמי	שנכלל	בתכנית	 	בשנת	הלימודים	התשע"א,	רשאי	 )1(
לפי	סעיף	8	לחוק,	להגיש	בקשה	לסכום	סיוע	נוסף	לפי	תקנה	3)ב(	עד	45	ימים	ממועד	

תחילתן	של	תקנות	אלה;	

ממועד	 ימים	 	90 עד	 בכתב,	 יינתנו,	 	)1( פסקה	 לפי	 בבקשות	 הממונה	 	החלטות	 )2(
תחילתן	של	תקנות	אלה,	ויישלחו	למנהל	בית	הספר�	

תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן�	 	�9

תוספת ראשונה

)תקנות	2	ו–3(

טופס בקשה להיכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד בפעם הראשונה/להצטרפות לאחר 
פרישה מהתכנית ולקבלת סכום סיוע ראשוני או סכום סיוע נוסף 

פרטים של המוסד החינוכי:   .1

	שם	בית	הספר:	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� א�

החלטה	בבקשות

אמות	מידה	
לקביעת	סכומי	

הסיוע

זכאות	לסכום	
הסיוע	הראשוני

זכאות	לסכום	
הסיוע	הנוסף

הוראת	מעבר	
לשנת	הלימודים	

התשע"א

תחילה
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סוג	בית	הספר:	)מוסד	חינוך	רשמי/	מוסד	חינוך	מוכר	שאינו	רשמי(:	��������������������������� ב�	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

הבעלים	של	בית	הספר:	����������������������������������������������������������������������������� ג�	

רשות	החינוך	המקומית:	����������������������������������������������������������������������������� ד�	

סמל	מוסד:	����������������������������������������������������������������������������� ה�	

שם	המנהל:	����������������������������������������������������������������������������� ו�	

שם	המפקח:	����������������������������������������������������������������������������� ז�	

מען	בית	הספר:		����������������������������������������������������������������������������� ח�	

מספרי	טל'	להתקשרות:	����������������������������������������������������������������������������� ט�	

כתובת	דוא"ל:	����������������������������������������������������������������������������� י�	

פרטי הבקשה:   .2

הגוף	היוזם:	)הנהלת	בית	הספר/ועד	ההורים/אחר(:	������������������������������������������������������������ א�	

בבקשה	לחזור	ולהיכלל	בתכנית	-	האם	בית	הספר	נכלל	בעבר	בתכנית?	אם	כן	 ב�	
הסיבות	 היו	 מה	 פרש,	 מתי	 בתכנית,	 כלול	 היה	 הספר	 בית	 מתי	 במדויק	 פרט	 	-
לפרישה,	ומה	הטעמים	כעת	לבקשה	המחודשת:	�����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

מהות	הבקשה:	אני	מבקש	להיכלל	בתכנית	השאלת	ספרי	לימוד:	בפעם	הראשונה/ ג�	
את	 )מחק	 נוסף	 סיוע	 ראשוני/סכום	 סיוע	 סכום	 מהמשרד	 נוספת/לקבל	 פעם	

המיותר(�

אם	המדובר	בבקשה	לסכום	סיוע	נוסף	-	פרט	את	רמת	הבלאי	של	הספרים:	גבוהה,	
בינונית	או	נמוכה	-	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

בבקשה	להיכלל	בתכנית	בפעם	הראשונה	או	לחזור	לתכנית	לאחר	פרישה	בעבר	 ד�	
בביה"ס	 לפחות:	 מההורים	 	60% של	 הסכמה	 ישנה	 הורים:	 להסכמת	 דרישה	 	-
	������������������������������������������������������� של	 הורים	 תלמידים�	 	�����������������������������������������������������������
תלמידים	הסכימו	להשתתף	בתכנית�	אני	מצהיר	בזה	כי	��������������������������������	אחוזים	
מהורי	התלמידים	בבית	הספר	הביעו	הסכמה	מפורשת,	בכתב,	להשתתף	בתכנית�	
אני	מצהיר	כי	כתבי	ההסכמה	שמורים	במשרדי	וגורמי	הפיקוח	במשרד	החינוך	

רשאים	בכל	עת	לעיין	בהם	במשרדי�	

הערות	או	בקשות	מיוחדות:	 ה�	

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

מצורף:	עותק	מחוזר	שהופץ	מאת	הנהלת	בית	הספר	לכלל	הורי	התלמידים	ובו	 ו�	
הסבר	על	משמעות	הבקשה	להיכלל	בתכנית	השאלת	ספרי	לימוד�	

�������������������������������������������������������																																																																����������������������������������������
											תאריך																																																																																																				חתימת	המנהל
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תוספת שנייה
)תקנה	5)א((

פירוט	הסכום	המגיע	לכל	תלמיד	בבית	ספר	בהלימה	למיקומו	של	בית	הספר	במדד	הטיפוח:	

											מיקום	בית	הספר	במדד	הטיפוח
הסכום	בשקלים	
חדשים	לתלמיד

	מדד	טיפוח	0	עד	99�1	 �10

	מדד	טיפוח	2	עד	99�2	 �280

	מדד	טיפוח	3	עד	99�3	 �390

	מדד	טיפוח	4	עד	99�4	 �4100

	מדד	טיפוח	5	עד	99�5	 �5110

	מדד	טיפוח	6	עד	99�6	 �6120

	מדד	טיפוח	7	עד	99�7	 �7130

	מדד	טיפוח	8	עד	99�8	 �8140

	מדד	טיפוח	9	עד	10	 �9150

י"ט	באלול	התש"ע	)29	באוגוסט	2010(
סער 	 ן גדעו 	 	 )חמ	3-4100(

שר	החינוך 	 	

תקנות הרוקחים )תכשירים( )תיקון מס' 2(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	47א)א()2(	ו–62	לפקודת	הרוקחים	]נוסח	חדש[,	התשמ"א-	 	

	 11981	)להלן	-	הפקודה(,		אני	מתקין	תקנות	אלה:	

	בתקנה	1	לתקנות	הרוקחים	)תכשירים(,	התשמ"ו-21986	)להלן	-	התקנות	העיקריות(	-	 �1
	אחרי	ההגדרה	"בדיקת	איכות"	יבוא: )1(

""בעל	אישור"	-	מי	שבידו	אישור	כהגדרתו	בתקנות		הרוקחים	)תנאי	ייצור	נאותים	
לתכשירים(,	התשס"ט-32008	)להלן	-	תקנות	תנאי	ייצור	נאותים(";

	אחרי	ההגדרה	"רופא"	יבוא: )2(

""רוקח	אחראי	בבית	מסחר	לתרופות"	-	כמשמעותו	בפקודה;

"רוקח	אחראי	בעסק	בעל	אישור"	-	כמשמעותו	בתקנה	17)א(	לתקנות	תנאי	ייצור	
נאותים";

	אחרי	ההגדרה	"תכשיר	תואם"	יבוא: )3(

""תעודת	שחרור	רשמי	של	אצווה"	-	תעודת	שחרור	לאצווה	שנותן		המנהל	לאחר	
שהמכון	ביצע	בדיקת	אצווה	המאשרת		את	התאמתה	למפרטים	המאושרים	

כפי	שנקבעו	בתעודת	הרישום"�		

	במקום	תקנות	14	עד	17		לתקנות	העיקריות	יבוא:	 �2

תיקון	תקנה	1

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	35,	עמ'	694� 	1

ק"ת	התשמ"ו,	עמ'	906;	התש"ע,	עמ'	941� 	2
ק"ת	התשס"ט,	עמ'	17;	התש"ע,	עמ'	1246� 	3

החלפת	תקנות	
14	עד	17
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"היתר	שיווק	של	
אצווה	ראשונה

בישראל		 לראשונה	 המשווק	 רשום	 תכשיר	 אדם	 ישווק	 	לא	 �14
מאת	 שיווק	 היתר	 לגביה	 קיבל	 אשר	 אצווה	 מתוך	 אלא	
המנהל;	המנהל	ייתן	את	היתר	השיווק	לאחר	שביצע	בדיקה	
כי	האצווה	תואמת	את	תעודת	הרישום	והדרישות	הקבועות	
בתיק	הרישום	ולאחר	שחומרי		האריזה,	סימון	האריזה,	ונוסח	

העלון	לרופא	והעלון	לצרכן	אושרו�
הודעה	על	שחרור	

אצווה	
	לא	ישווק	אדם	תכשיר	אלא	אם	כן	הוא	מתוך	אצווה	 	)א( 15
אישור,	 בעל	 בעסק	 האחראי	 הרוקח	 הודיע	 לגביה	 אשר	
למנהל,	כי	נתן	אישורו	לשחרור	האצווה	בהתאם	להוראות	

תקנה	17)ב(	לתקנות	תנאי	ייצור	נאותים�	
לפי	 האחראי,	 הרוקח	 יגיש	 כאמור	 ההודעה	 עם	 	יחד	 )ב(
דרישת	המנהל,	מסמכים,	נתונים	או	דוגמאות	מתוך	האצווה,	
חומרי	ייחוס	הנדרשים		לביצוע	בדיקות	מעבדה	או	כל	מידע	

אחר	הנוגע	לשיווק	בטוח	של	התכשיר�
הודעה	על	אישור	

אצווה	
	לא	ישווק	רוקח	אחראי	של	בית	מסחר	לתרופות	חומר	גלם		 	)א( �16
המיועד	להכנה	רוקחית	אלא	אם	כן	הודיע	למנהל	כי	בדק	את	

האצווה		ואישר	כי	היא	מתאימה	לרקיחה	בבית	מרקחת�
	הוראות	תקנה	15)ב(	יחולו,	בשינויים	המחויבים,	גם	על	 )ב(

הודעה	כאמור	בתקנה	זו�
תעודת	שחרור	

רשמי	של		אצווה
	על	אף	האמור	בתקנה	15,	לא	ישווק	אדם	תכשיר	מסוג	 	)א( �17
הרוקח	 אצווה	אשר	 מתוך	 הוא	 כן	 אם	 אלא	 להלן,	 המפורט	
האחראי	בעסק	בעל	אישור	קיבל	לגביה	תעודת	שחרור	רשמי	

של	אצווה	מאת	המנהל	-
	תכשיר	או	רכיב	של	תכשיר	שמקורו	בדם	אנושי	 )1(
אנושית	שהוכן	בשיטה	המערבת	תהליך	 בפלסמה	 או	

תעשייתי,למעט	דם	מלא	או	תאי	דם;

	חיסונים	לבני	אדם; )2(

לייבוא	 לאישור	 בהתאם	 המיובא	 רשום	 	תכשיר	 )3(
ושיווק	תכשיר	תואם;

לבודקו	 יש	 כי	 סבור	 המנהל	 אשר	 אחר	 	תכשיר	 )4(
במכון	לצורך	הבטחת	בריאות	הציבור�

תקנה	 לפי	 אצווה	 של	 רשמי	 שחרור	 תעודת	 נדרשה	 	 )ב(	
מהגשת	 פטור	 יהיה	 אישור	 בעל	 בעסק	 האחראי	 הרוקח	 זו,	

הודעה	על	שחרור	אצווה	כאמור	בתקנה	15�
)א(,	 משנה	 לתקנת	 ו–)2(	 	)1( בפסקאות	 האמור	 אף	 על	 	 )ג(	
אצווה	של	תכשיר	או	של	רכיב	של	תכשיר	מהסוג	המפורט	
בהן,	אשר	מיובאת	ממדינה	שלישראל	יש	עמה	הסכם	הכרה	
שנתנה	 אצווה	 של	 רשמי	 שחרור	 תעודת	 לה	 ויש	 הדדית,	
מקבלת	 פטורה	 תהיה	 מדינה,	 באותה	 המוסמכת	 הרשות	
תעודת	שחרור	רשמי	של	אצווה	מאת	המנהל	כאמור	ותוגש	

לגביה	הודעה	על	שחרור	אצווה	לפי	תקנה	15"�	

	בתקנה	18	לתקנות	העיקריות,	במקום	"תעודת	בדיקה	כאמור	בתקנה	14"	יבוא: �3
"הודעה	כאמור	בתקנה	15	או	לאחר	שניתן	לגביו	היתר	שיווק	לפי	תקנה	14	או	תעודת	

שחרור	רשמי	של	אצווה	לפי	תקנה	17�"

תיקון	תקנה	18
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			תקנה	19	לתקנות	העיקריות	-	בטלה�	 �4
		תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ז	באדר	ב'	התשע"א	)2	באפריל	2011(�	 	�5

על	אף	האמור	בתקנות	15	ו–16,		בתקופה	שמיום	כ"ז	באדר	ב'	התשע"א	)2	באפריל	2011(	 	�6
)1	ביוני	2011(,	רשאי	המנהל	לאשר	שחרור	אצווה	שלא	 עד	יום	כ"ח	באייר	התשע"א	
ניתנה	לגביה	הודעה	על	שחרור	אצווה	כאמור	בתקנה	15	או	הודעה	על	אישור	אצווה	
כאמור	בתקנה	16,	אם	בדק	ומצא	כי	הרכב	התכשיר	הוא	כהרכבו	הרשום	בפנקס	או	אם	

מצא	כי	חומר	הגלם	מתאים	לרקיחה	בבית	מרקחת,	לפי	העניין�	

ג'	באב	התש"ע	)14	ביולי	2010(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-11(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	

תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות( )הוראת שעה( )תיקון מס' 5(, 
התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	15	לחוק	שירותי	הדת	היהודיים	]נוסח	משולב[,	התשל"א- 	
11971,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

בתקנה	2	לתקנות	שירותי	הדת	היהודיים	)ניהול	מועצות(	)הוראת	שעה(,	התשס"ד- 	�1
22004,	במקום	"שש	שנים	ושלשה	חדשים"	יבוא	"שש	שנים	ושישה	חודשים"�

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	ט'	בתשרי	התשע"א	)17	בספטמבר	2010(� 	�2
כ"ו	באלול	התש"ע	)5	בספטמבר	2010(

י מרג יעקב	 	 	 )חמ	3-244(

השר	לשירותי	דת 	 	
__________

ס"ח	התשל"א,	עמ'	130;	התשס"ד,	עמ'	143;	י"פ	התשס"ד,	עמ'	1642;	התשס"ח,	עמ'	1820� 	1
ק"ת	התשס"ד,	עמ'	704	ועמ'	928;	התשס"ו,	עמ'	822;	התשס"ז,	עמ'	608,	עמ'	855	ועמ'	1094;	התשס"ח,	עמ'	 	2

214;	התשס"ט,	עמ'	1081;	התש"ע,	עמ'	46,	עמ'	276,	עמ'	334,	עמ'	952	ועמ'	1194�

תקנות רישוי שירותי התעופה )טיסות שכר( )תיקון(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	4,	6	ו–23)א(	לחוק	רישוי	שירותי	התעופה,	התשכ"ג-11963,	 	

אני	מתקין	תקנות	אלה:	

תקנה	10	לתקנות	רישוי	שירותי	התעופה	)טיסות	שכר(,	התשמ"ב-21982	-	בטלה� 	�1
תחילתן	של	תקנות	אלה	שלושים	ימים	מיום	פרסומן� 	�2

י"ב	באלול	התש"ע	)22	באוגוסט	2010(
ץ כ" ישראל	 	 	 )חמ	3-247(

שר	התחבורה	והזהירות	בדרכים 	 	
__________

ס"ח	התשכ"ג,	עמ'	104� 	1
ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	754� 	2

אכרזת העיריות )ערד( )תיקון(, התש"ע-2010

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

תיקון	תקנה	2

תחילה

ביטול	תקנה	10

תחילה

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	1

ביטול	תקנה	19

תחילה

הוראת	מעבר
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באכרזת	העיריות	)ערד(,	התשנ"ה-21995,	במקום	התוספת	יבוא: 	�1

"תוספת

)סעיף	1(

האזור	שתושביו	יהיו	עיריית	ערד	כולל	גושים	וחלקות	רישום	כלהלן:

"הגושים	38201,	38203	עד	38215,	38217,	38218,	38220,	38223,	38226	עד	38245,	38248,	
38249,	38256,	38258,	38270,	1_100096	עד	3_100096,	100250,	1_100252,	1_100253,	
1_100264	עד	5_100264,	1_100265,	1_100267	עד	10_100267,	400098,	400099,	400153,	
	,400319 עד	 	400316 	,400306 	,400305 	,400303 	,400297 	,400292 	,400197 	,400189

400328,	400329,	400330,	400340,	400478,	400800	-	בשלמותם;

גוש	100024	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה	הערוכה	בקנה	מידה	1:20,000	והחתומה	
ביד	שר	הפנים	ביום	א'	באב	התש"ע	)12	ביולי	2010(,	ושהעתקים	ממנה	מופקדים	
במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הדרום,	באר	שבע	ובמשרדי	

עיריית	ערד	)להלן	-	המפה(;

גוש	1_100025	-	חלקה	3	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	100026	-	חלק	מחלקות	1	עד	4	כמסומן	במפה;

גוש	100028	-	חלקות	2,	3	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	100033	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	100034	-	חלק	מחלקות	1,	2,	4,	5	כמסומן	במפה;

גוש	100035	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	100043	-	חלק	מחלקות	1	עד	3,	8	כמסומן	במפה;

גוש	100044	-	חלק	מחלקות	2,	3	כמסומן	במפה;

גוש	5_100078	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	100097	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	1_100131	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	1_100254	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	100255	-	חלקות	3,	6,	8,	10,	12,	13	וחלק	מחלקות	4,	9,	17	כמסומן	במפה;

גוש	400196	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400298	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400304	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400308	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400333	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400364	-	חלק	מחלקות	1	עד	3	כמסומן	במפה�"

א'	באב	התש"ע	)12	ביולי	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1926(

שר	הפנים 	 	

החלפת	התוספת

__________
ק"ת	התשנ"ה,	עמ'	883� 	2




