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תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה )עיון בתיקים( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108  ,82 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984 וסעיף 43)ב( לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-21969, ולאחר התייעצות 

עם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, אני מתקינה תקנות אלה:

 ,3 בתקנה  התשס"ג-32003,  בתיקים(,  )עיון  לעבודה  הדין  ובתי  המשפט  בתי  בתקנות   .1
בסופה יבוא: "לעניין תקנה זו, "בעל דין" - לרבות עובד לשכת הסיוע המשפטי לפי 
חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-41972, שהוסמך על ידי ראש הסיוע המשפטי או על 
ולרבות  המשפטי  הסיוע  ידי  על  ייצוג  ניתן  שבהם  בתיקים  לעיין  המחוז  מנהל  ידי 
שהוסמך  התשנ"ו-51995,  הציבורית,  הסנגוריה  חוק  לפי  הציבורית  הסנגוריה  עובד 
על ידי סניגור ציבורי ארצי או על ידי סניגור מחוזי בתיקים שבהם ניתן ייצוג על ידי 
הסנגוריה הציבורית, לפי העניין, והכול לצורך ייצוג או פיקוח ובקרה מקצועית בקשר 

לייצוג המשפטי הניתן בתיקים אלה".

ה' באב התשע"ח )17 ביולי 2018(
)חמ 3-3254-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות ההתגוננות האזרחית )חומרים מסוכנים( )תיקון(, התשע"ח-2018

ההתגוננות לחוק  ו–27)ג(  ו–)4(   )3(  ,)2( 22ב)א()1(,  סעיפים  לפי  סמכותי   בתוקף 
האזרחית, התשי"א-11951, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לפי סעיף 2)ב( לחוק 

העונשין, התשל"ז-21977, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות ההתגוננות האזרחית )חומרים מסוכנים(, התשנ"ב-31991 )להלן -   .1
התקנות העיקריות( -

בהגדרה "חומר מסוכן" ו"חומ"ס", במקום "בצו ההתגוננות האזרחית )אכרזה על   )1(
חומרים מסוכנים(, התשנ"ב-1991" יבוא "בצו האכרזה";

אחרי ההגדרה "מפעל" יבוא:  )2(

מסוכנים(,  חומרים  על  )אכרזה  האזרחית  ההתגוננות  צו  האכרזה"  -  ""צו 
התשנ"ה-41995;";

ההגדרות "תקופת קרבות", "שעת התקפה" ו"הכרזה על מצב הכן" - יימחקו.  )3(

בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום "בתקופת קרבות" יבוא "בעת מצב מיוחד בעורף   .2
או בשעת התקפה".

בתקנה 6 לתקנות העיקריות, המילים "על מצב הכן, או" - יימחקו.  .3

1    ס"ח התשי"א, עמ' 78; התשע"ז, עמ' 244, עמ' 426, עמ' 501 ועמ' 665.

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.  2
ק"ת התשנ"ב, עמ' 213; התשס"ב, עמ' 676.  3

ק"ת התשנ"ה, עמ' 889; התשע"א, עמ' 214.  4

תיקון תקנה 3

1   ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 303; י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  2
ק"ת התשס"ג, עמ' 518 ועמ' 1124.  3

ס"ח התשל"ב, עמ' 95.  4
ס"ח התשנ"ו, עמ' 8.  5

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 1
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בתקנה 7 לתקנות העיקריות, במקום "בתקופת קרבות" יבוא "בעת מצב מיוחד בעורף   .4
או בשעת התקפה".

אחרי תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:  .5

"פרק ד': העברת חומרים מסוכנים

בפרק זה -הגדרות  8א. 

"אישור כללי" - אישור כללי להעברת חומר מסוכן;

"היתר" - היתר כאמור בתקנה 8ב)א()1(;

"העברה" - כל העברה של חומר מסוכן באמצעי תחבורה 
יבשתי, ימי או אווירי, למעט העברה תפעולית בתוך 

אתר;

"חומר מסוכן פטור" - כל אחד מאלה:

חומר מסוכן מוצק, למעט חומר מסוכן שברשימת   )1(
החומרים צוין לצד שמו מספרה של קבוצה 1 או 5.2 

או מספר או"ם 1942 או 2067;

חומר מסוכן שברשימת החומרים צוין לצד שמו   )2(
של  מספרה  צוין  ולא   ,2.2 או   9 קבוצה  של  מספרה 

קבוצה אחרת;

חומר מסוכן שהוא תערובת שיותר מ–90% ממנה   )3(
הוא חומר שאינו חומר מסוכן;

אשר  שלה,  משנית  קבוצה  או  ראשית  קבוצה   - "קבוצה" 
חומר  של  שמו  לצד  החומרים  ברשימת  צוין  מספרה 

מסוכן;

"רשימת החומרים" - כהגדרתה בצו האכרזה;

מיוחד  במצב  המצוי  ממקום  היוצאת  העברה   - "שינוע" 
בעורף, העוברת דרך מקום כאמור או המסתיימת בו.

 איסור שינוע
חומר מסוכן

בעת מצב מיוחד בעורף, לא ישנע אדם חומר מסוכן,  )א(  8ב. 
לא ימסור לאחר חומר מסוכן לשם שינוע ולא יזמין אדם 
אחד  מתקיים  כן  אם  אלא  מסוכן,  חומר  בעבורו  לשנע 

מאלה:

לשינוע,  בכתב  היתר  למחזיק  נתנה  הרשות   )1(
והשינוע מבוצע בהתאם לתנאים שנקבעו בהיתר;

מבוצע  והשינוע  כללי,  אישור  נתנה  הרשות   )2(
בהתאם לתנאים שנקבעו באישור הכללי;

החומר המסוכן הוא חומר מסוכן פטור.  )3(

)ב( בהיתר ובאישור כללי רשאית הרשות לקבוע תנאים 
וסייגים לגבי כמות החומר המסוכן, האזורים שבהם יעבור 
החומר המסוכן במהלך השינוע, כלי התעבורה שבו יועבר, 
החומר  פיזור  למניעת  יצויד  שבהם  האמצעים  לרבות 
או הימים  עליו,  ולדיווח  כאמור  פיזור  לגילוי  המסוכן, 

תיקון תקנה 7

הוספת פרק ד'
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השעות שבהם בלבד יהיה מותר לשנע את החומר המסוכן 
בכוננות  שיעמוד  או  המסוכן  החומר  את  שילווה  והצוות 
לשם טיפול במצב שבו החומר דלף או התפזר, אם יקרה, 
וכן כל תנאי אחר שייראה לרשות נחוץ כדי למנוע סיכון 

לחיי אדם או לרכוש כתוצאה מהשינוע.

במצב  שמצוי  במקום  להיפרק  אמור  מסוכן  חומר  אם  )ג( 
בכך  כמותנים  כללי  אישור  או  היתר  יראו  בעורף,  מיוחד 
בהתאם  יאחסנו  המסוכן  החומר  את  המקבל  שהאדם 
להוראות כל צו שניתן לו לפי תקנות ההתגוננות האזרחית 
)דרכי החסנה של חומרים מסוכנים(, התשע"ד-52014, וכי 
חומר  לגבי  אלה  תקנות  לפי  לו  שניתן  צו  כל  מקיים  הוא 
מסוכן באותו מקום, זאת נוסף על כל תנאי אחר שבהיתר 
או  בהיתר  אחרת  נקבע  כן  אם  אלא  הכללי,  באישור  או 

באישור הכללי.

ניתן לאחד המחזיקים היתר לשינוע, פטורים המחזיקים  )ד( 
האחרים מבקשת היתר כאמור.

חובת הודעה על 
העברת חומר מסוכן

מסוכן  חומר  אדם  יעביר  לא  בעורף  מיוחד  מצב  בעת  )א(  8ג. 
ממקום למקום, לא ימסור לאחר חומר מסוכן לשם העברתו 
ולא יזמין אדם להעביר בעבורו חומר מסוכן, אלא אם כן 

מתקיים אחד מאלה:

עשרים  ההעברה  על  הודעה  לרשות  נמסרה   )1(
החומר  צפוי  שבו  המועד  לפני  לפחות  שעות  וארבע 

המסוכן לצאת מהמקום שבו הוא נמצא;

מבוצעת  וההעברה  כללי,  אישור  נתנה  הרשות   )2(
בהתאם לתנאים שנקבעו באישור הכללי;

החומר המסוכן הוא חומר מסוכן פטור.  )3(

הודעה כאמור בתקנת משנה )א()1( תכלול את הפרטים  )ב( 
האלה:

סוג החומר המסוכן וכמותו;  )1(

האופן שבו ארוז החומר המסוכן;  )2(

כלי התחבורה שבו יועבר החומר המסוכן ופרטי   )3(
לשם  בו  המותקנים  והאמצעים  בעליו,  של  הזהות 
מניעת סכנה מהחומר המסוכן ולשם גילוי מצב שבו 
על  דיווח  ומסירת  יקרה,  אם  התפזר,  או  דלף  החומר 

גילוי כאמור;

מועד היציאה המתוכנן ומועד ההגעה הצפוי;  )4(

נתיב ההעברה המתוכנן.  )5(

)א()1(,  משנה  תקנת  לפי  הודעה  המחזיקים  אחד  מסר  )ג( 
פטורים המחזיקים האחרים ממסירת הודעה כאמור.

ק"ת התשע"ד, עמ' 1496.  5
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אין באמור בתקנה זאת כדי לפטור אדם מקיום תנאי  )ד( 
בהיתר או באישור כללי המחייב מסירת הודעה, ובכלל זה 

הודעה על תחילת ההעברה או על סיומה.
פרסום אישור 

כללי 
הרשות תפרסם אישור כללי שנתנה באתר האינטרנט של  8ד. 
פיקוד העורף, אלא אם כן סברה כי מטעמי ביטחון המדינה 
המחזיקים  כל  לידיעת  תביאו  כך,  סברה  לפרסמו;  אין 

הנוגעים בדבר.
נוהל למסירת מידע 

לגופים ציבוריים
היתרים  מתן  בדבר  מידע  למסירת  נוהל  תקבע  הרשות  8ה. 
ובדבר מתן הודעות לפי תקנה 8ג)א()1( לגוף ציבורי שמידע 

כאמור דרוש לו לשם מילוי תפקידו לפי דין. 
ולא שמירת דינים דין  בכל  האמור  על  להוסיף  באות  זה  פרק  הוראות  8ו. 

לגרוע ממנו."

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .6
י' באב התשע"ח )22 ביולי 2018(

ן)חמ 3-2290-ת1( מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א
שר הביטחון   

צו התכנון והבנייה )רמת חובב( )תיקון(, התשע"ח-2018
 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  16)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  

החוק(, אני מצווה לאמור:

חובב(,  )רמת  והבנייה  התכנון  צו  לפי  חובב  רמת  המקומי  התכנון  מרחב  של  שמו   .1
התש"ע-22010, ישונה, ויהיה "נאות חובב" )להלן - מרחב תכנון מקומי נאות חובב(.

מרחב תכנון המקומי נאות חובב )להלן - מרחב התכנון המקומי(, ישונה, וגבולותיו יהיו   .2
תואמים באופן מלא לגבולות השיפוט של המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב, 
 כמפורט בצו וכמסומן במפה, כפי שנחתמו ביד שר הפנים ביום כ"ב בטבת התשע"ח

)9 בינואר 2018(3.

במשרדי  בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים   1 בסעיף  האמורה  המפה  של  עותקים   .3
מחוז הדרום של משרד הפנים, ברשות המקומית נאות חובב, ובמינהל התכנון במשרד 
האוצר, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .4
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .5
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי שנקבע בצו זה, מהשלב שאליו הגיעו; 

בסעיף זה, "ועדה מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

י"ז באב התשע"ח )29 ביולי 2018(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תחילה

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

ק"ת התש"ע, עמ' 943.  2
ק"ת התשע"ח, עמ' 882.  3

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20  4
.%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20-%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%91

תיקון שם מרחב 
תכנון מקומי

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר
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צו התכנון והבנייה )עירון( )תיקון(, התשע"ח-2018

התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–16)א(  13)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הוועדה  עם  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה 

לאמור:

מרחב התכנון המקומי עירון )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה   .1
הערוך  בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשע"ז-22017,  )עירון(, 

בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום י"ז באב התשע"ח )29 ביולי 2018(.

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

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 שנקבע בצו זה, מהשלב שאליו הגיעו; 

בסעיף זה, "ועדה מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

י"ז באב התשע"ח )29 ביולי 2018(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )קריות( )תיקון(, התשע"ח-2018

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

מרחב התכנון המקומי קריות )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה   .1
בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשע"ז-22017,  )תיקון(,  )קריות( 

הערוך בקנה מידה 1:5,000 והחתום בידי ביום י"ז באב התשע"ח )29 ביולי 2018(.

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה קריות 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 

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

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

ק"ת התשע"ז, עמ' 1143.  2

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

ק"ת התשע"ז, עמ' 1406.  2

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

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

י"ז באב התשע"ח )29 ביולי 2018(
ן)חמ 3-1113( ו ל ח כ ה  ש מ

שר האוצר   

כללי הבחירות לכנסת )נוסח וצורה של כתב הסכמה של מועמד לכנסת(, 
התשע"ח-2018

משולב[,  ]נוסח  לכנסת  הבחירות  לחוק  57)ט()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ט-11969 )להלן - החוק(, אני קובע כללים אלה:

בנוסח  יהיה  לחוק,  57)ט()1(  סעיף  לפי  לכנסת,  בבחירות  מועמד  של  הסכמה  כתב   .1
ובצורה המפורטים בטופס 1 שבתוספת; כתב ההסכמה יתורגם לשפה הערבית.

לכתב ההסכמה יצורף נספח, הכולל את הוראות החיקוקים המפורטים להלן, כנוסחם   .2
במועד הגשת רשימות המועמדים בבחירות לכנסת, כפי שיערוך היועץ המשפטי של 

הוועדה המרכזית: 

סעיפים 6, 7, 7א, 42 ו–42א לחוק–יסוד: הכנסת2;  )1(

סעיפים 56 ו–57)ט( ו–)ט1( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969;  )2(

סעיף 11)א( לחוק בנק ישראל, התש"ע-32010.  )3(

תוספת
)סעיף 1(

טופס 1
סעיף 1

כתב הסכמה של מועמד לכנסת ה–...........                              

לכבוד ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה–.....................

ירושלים

אני החתום/החתומה מטה מצהיר/ה בזאת לאמור כי:

א. פרטים אישיים

1. שם משפחתי הוא: .............................................................................

2. שם המשפחה הקודם היה: ............................................................

3. שמי/ותיי הפרטי/ים הוא/הם: ......................................................

4. נולדתי בתאריך: ......................................................

5. ארץ לידה: ..................................................................

6. שנת עלייה: ................................................................

7. משלח ידי הוא: ............................................................................................................................................
)יש לציין האם עובד/ת מדינה או עובד/ת תאגיד שהוקם בחוק או חייל/ת בצה"ל או שוטר/ת 

או סוהר/ת, והאם בשירות קבע או חובה(

כתב הסכמה

נוסח חיקוקים

1    ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"ח, עמ' 426.

ס"ח התשי"ח, עמ' 69.  2
ס"ח התש"ע, עמ' 452.  3
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מקום עבודתי הוא: ...................................................

הדירוג והדרגה שלי הם: .........................................

התפטרתי ממקום עבודתי בתאריך: ................................

8. כתובתי למשלוח הודעות מטעם ועדת הבחירות היא .....................................

דוא"ל: ...................................... @ .....................................

9. מספר הזהות הוא: .....................................

10. מספר הטלפון שלי הוא: ............................. )נייח( ............................ )נייד( .....................................

11. אני בעל/בעלת אזרחות נוספת של )שם המדינה( ........................................... ידוע לי כי אם 
אני מחזיק אזרחות נוספת, בהתאם לסעיף 16א לחוק–יסוד: הכנסת, אם אבחר לכנסת 
ודיני המדינה שאני אזרח שלה מאפשרים שחרורי מאזרחות זו - לא אוכל להצהיר 
אמונים אלא לאחר שאעשה את כל הדרוש מצדי לשם שחרורי מהאזרחות האמורה, 

ולא אהנה מזכויותיו של חבר הכנסת כל עוד לא אצהיר אמונים כאמור.

ב. כשירות להיות מועמד

קראתי והבנתי את הוראות סעיפים 6, 7, 7א, 42 ו–42א לחוק–יסוד: הכנסת, וכן את   )1(
הוראת סעיפים  56, 57)ט( ו–)ט1( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969, 
וכן את הוראות סעיף 11)א( לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010 )נוסח הסעיפים מצורף 

כנספח לטופס זה(.

לעניין עונש המאסר האמור בסעיף 6 לחוק–יסוד: הכנסת, הובהר לי כי:  )2(

מאסר בפועל - לרבות עבודת שירות; )א( 

מאסר - בין בארץ ובין בחוץ לארץ; )ב( 

מאסר שלושה חודשים - סך כל תקופות המאסר בפועל לריצוי ברצף אחד,  )ג( 
אף אם הוטלו המאסרים בגזרי דין שונים וכל אחד מהם כשלעצמו הוא לתקופה 

של פחות משלושה חודשים ולרבות מאסר על–תנאי שהופעל.

לפי  לכנסת  להתמודד  ממני  נמנע  לא  וידיעתי  הבנתי  מיטב  שלפי  מצהיר  אני   )3(
הסעיפים המפורטים בפסקה )1( לעיל.

המרשם  מן  אודותיי  מידע  תקבל  הבחירות  ועדת  כי  לכך  מסכים  ואני  לי  ידוע   )4(
הפלילי, בהתאם לסעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

ג. הצהרה לעניין פעילות בניגוד לעקרונות סעיף 7א לחוק–יסוד: הכנסת

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולהימנע מלפעול בניגוד לעקרונות סעיף 
7א לחוק–יסוד: הכנסת, ומצהיר כי לא שהיתי במדינת אויב, כאמור בסעיף 7א)א1( 

לחוק–היסוד האמור.

ד. הסכמה להיות מועמד

ברשימת  ה..............  בכנסת  לחברות  מועמד  להיות  הסכמתי  את  בזה  מביע  אני 
המועמדים שהוצע בשבילה הכינוי: ..........................

תאריך .........................  חתימת ידו של המועמד .............................

כ"ז באב התשע"ח )8 באוגוסט 2018(
ט)חמ 3-5679( פ ו ש  , ר צ ל מ ן  נ ח

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון   
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית  

לכנסת ה–21  
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