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תקנות התכנון והבניה )פטור מהיתר לעבודה לצורכי מרעה בקרקע חקלאית באזורים
כפריים ותנאי!( ,התשם״א2001-
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תקנות מחלות בעלי חיים)מניעת שאריות ביולוגיות()תיקון( ,התשס״א2001 -
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צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()עמק יזרעאל ,תיקון( ,התשס״א2001 -
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צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()נוף הגליל ,ביטול( ,התשס״א2001 -
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אברזת מגדל העמק)תיקון( ,התשס״א2001 -
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אכרזה על עיריית עפולה )תיקון( ,התשס״א2001-
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צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()בוםתאן אל־מרג׳( ,התשס״א2001 -
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צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()אל־בטוף( ,התשם״א2001 -
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אברזת גנים לאומיים ,שמורות טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )גן לאומי בית שאן לפי
תבנית ג ,(6995/התשסי׳א2001 -

אברזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע ברכת
אלקוש( ,התשס״א2001-

אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע הר
רוב״ב(,התשם״א2001-

אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע טוף כרם
מהר״ל( ,התשס׳׳א2001 -
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תקנות ע ב ו ד ת נשים )עבודות אסורות ,ע ב ו ד ו ת מוגבלות ועבודות מסוכנות(,
התשם״א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו* 20לחוק עבודת נשים ,התשי״ד ,'1954-לאחר
התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם
ארגון המעבירים שלדעתי הוא ארגון יציג ונוגע ברבר ,באישור ועדת העבודה והרוותה של
הכנסת לפי סעיף )48א( לחוק־יסוד :הממשלה  ,וסעיף )2ב( לחוק העונשין ,התשל״ז, 1977-
5

2

אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

ו.

בתקנות אלה -

״אישה בגיל הפוריות״  -אישה שטרם מלאו לה  45שנים־,
״בית ספר״  -בית ספר שבו ניתץ חינוך שיטתי ל״ 10ילדים או יותר עד גיל  12ועד בכלל;
״מוסד חינוכי״  -בית ספר .גן ילדים ,מעון יום לילדים בגיל הרך:
״מוסר רפואי״  -בית חולים ,מרפאה ,מעבדה מיקרוביולוגית ותחנה לבריאות המשפחה
)טיפת חלב(;
״מעביד״  -לרבות מעסיק בפועל כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,
התשנ״ו , 1996-ולרבות מוסדות המכשירים נשים לעבודה במוסד חינוכי או רפואי:
4

״עובדת״  -לרבות סטודנטית ומתמחה השוהות במוסד חינוכי או רפואי במסגרת
לימודיהן.
עבודות מסוכנות
בגיד הפוריות

.2

עבודות אסורות
לאישה בגיל
הפוריות

.3

אישה בגיל הפוריות העובדת או המועמדת לעבוד במוסד חינוכי או רפואי -
)ו(

יידע אותה המעביד כי בשל אופי מקום עבודתה קיים סיכון מוגבר שתידבק

באדמת) ,(Rubellaוכי אם תחלה באדמת בזמן הריון הדבר עלול לסכן את התפתחות
העובר ,ויפנה אותה לתחנה לבריאות המשפחה )טיפת חלב( המופעלת על ידי משרד
הבריאות )להלן  -טיפת חלב(;
)(2

מצאה טיפת חלב כי אין בידי האישה אישור רפואי על קבלת חיסון נגר אדמת

)להלן  -החיסון( תמליץ לה על קבלת החיסון; החיסון יינתן בתחנות טיפת חלב
שמפעיל משרד הבריאות:
)(3

אישה אשר חוסנה ,באמור בפסקה) ,(2תקבל מטיפת חלב אישור רפואי על קבלת

החיסון; טיפת חלב תתעד מתן החיסון ומתן האישור הרפואי.
)(4

סירבה האישה לקבל את החיסון תחתום על טופס סירוב לקבלת חיסון לפי

התוספת הראשונה ,אשר יישמר בכרטיס הרפואי שלה בטיפת חלב למשך  26שנים או
עד הגיע האישה לגיל  53שנים ,לפי המאוחר.

חובת יידוע
בדבר הריון

לא תועבד אישה בגיל פוריות במקום עבודה שבו מייצרים אטרטינט ),(Etretinate

ובמקום עבודה שבו האוויר הסמוך לאזור נשימתה מכיל חומר המפורט בתוספת השניה
בריכוזים העולים על אלה הנקובים בה.
.4

עובדת החשופה בעבודתה לחומרים המפורטים בתוספות השלישית עד התמישית

או העובדת בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל־ 38.5מעלות צלזיוס
למשך  4שעות רצופות ,תודיע למעבידה על היותה בהריון ,בתוך  10ימים מהיום שבו נודע
לה על הריונה :העובדת תצרף להודעתה אישור רפואי בדבר הריונה.
סייח התשי״ד ,עמי 54ו.
ם״ח התשנ״ב ,עמי .214
סייח התשל״ז ,עמי  :226התשנ״ד ,עמ׳ .346
ס״דו התשנ״ו ,עמי .zai
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נודע למעביד על הריונה של עובדת ,לא יעבידה -

.5

הגבלות העברה
בתקופת הריון

)ו(

בהליך ייצור של חומרים המפורטים בתוספת השלישית:

)(2

בחשיפה לחומרים המפורטים בתוספת הרביעית או לחומרים המפורטים

בתוספת החמישית בריכוזים העולים על אלה הנקובים בה:
הוראות פסקאות )ו( ו־) (2לא יחולו על הזרקת תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים
המפורטים בתוספת השלישית והרביעית שהם מוכנים להזרקה:
)(3

בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל־ 38.5מעלות צלזיוס

למשך  4שעות רצופות.
נאסרה עבודת אישה בהתאם להוראות תקנה  ,5ולא נמצאה בעבורה עבודה חלופית

.6

מתאימה אצל מעבידה ,יינתן בידה אישור רפואי כאמור בתקנות הביטוח הלאומי)גמלה

היעדרות מעבודה
בתקופת הריון

לשמירת הריון( ,התשנ״א991-ו .
5

עובדת החשופה בעבודתה לחומרים המפורטים בתוספת השניה או החמישית

.7

בריכוזים העולים על אלה הנקובים בהן ,או לחומרים המפורטים בתוספת השלישית או

חובה יידוע
בתקופת הנקה

הרביעית והיא מניקה ,תודיע למעבידה על היותה מניקה.
הודיעה העובדת למעביד ,כאמור בתקנה ד ומסרה לו הצהרה בכתב על היותה

.8

מניקה לפי הטופס שבתוספת השישית ,לא תועבד בעבודה שבה היא חשופה לחומרים

הגבלות העסקה
בתקופת הנקה

המפורטים בתוספת השניה או התמישית בריכוזים העולים על אלה הנקובים בהן או
לחומרים המפורטים בתוספת השלישית או הרביעית :הוראה זו לא תחול על הזרקת
תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים המפורטים בתוספת השלישית והרביעית שהם מוכנים

להורקה :על המעכיר למצוא בעבורה עבודה חלופית מתאימה במידת האפשר.

מעביד המעסיק נשים בגיל הפוריות ,באחר ממקומות העבודה המפורטים להלן ,חייב

.9

להציג תקנות אלה במקום בולט לעין אשר לעובדות יש גישה חופשית אליו ולציין את גורמי

הצגת התקנות
ותובת יידוע

הסיכון הקיימים באותו מקום עבודה:
)ו(

מוסד חינוכי או רפואי:

)(2

מקום עבודה שבו מייצרים אטרטינט:

)(3

מקום עבודה שבו מייצרים או מכינים את אחד החומרים המפורטים בתוספת

)(4

מקום עבודה שבו קיים מקור חום העשוי להעלות חום גוף מעל  38.5מעלות

השניה ער החמישית:

צלזיוס למשך  4שעות רצופות.
.10

תקנות עבודת נשים )עבודות אסורות ועבודות מוגבלות( ,התש״ם9-ד9ו  -בטלות.

ביטול

 1ו.

תחילתן של תקנות אלה  3חודשים מיום פרסומן.

תחילה

6

6

ק״ת ההשנ״א ,עמ׳  ;486התשנ״ח ,עמי .1064
ק״ת התש״ם ,עמי ב6ו :התשכדו ,עמ׳ .928
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הוספת ראשונה
)תקנה ((4)2

טופס סירוב לקבלת חיסון נ ג ד אדמת )(Rubella
הסביר/ה לי ד״ר/אחות מוסמכת

אני החתומה מטה מצהירה בזה כי ביום

כי בשל אופי מקום עבודתי קיים סיבון מוגבר שאידבק באדמת ובי אם אחלה
במחלה האמורה בזמן הריון ,הדבר עלול לסכן את התפתחות העובר ולגרום לו למומים מולדים
כגון ליקויי ראיה ,ליקויי שמיעה ,פגיעה במערכת העצבים המרכזית ופגיעה בלב.
קיבלתי הסברים במפורט לעיל ואינני מעוניינת לקבל חיסון נגד אדמת.

שם ומשפתה

מם זהות
,

חתימה

שם נותן ההסבר

חתימת נותן ההסבר.
תוספת שניה

)תקנות  ,3ד(9 ,8 ,
ריבוז באוויר
ו.

עופרת ונגזרותיה )(Lead and Derivatives

.2

קדמיום ונגזרותיו )(Cadmium and Derivatives

.3

כספית אורגנית ונגזרותיה )Organic Mercury and

3

0.05 m g / m

3

0.005 m g / m

3

0.005 m g / m

(Derivatives

תוספת ש ל י ש י ת
)תקנות  ,5 ,4ד 8 ,ו־(9
ו.

ארסן)זרניך( ונגזרותיו האנאורגניות );(Arsenic and Inorganic Derivatives

.2

בנזן ):(Benzene

.3

וורפרין );(Warfarin

.4

תלידומיד ),-(Thalidomide

.5

דיאתיל סטילבםטרול ),-(Diethylstilbestrol

 .6תכשירים ציטוטוקסים אנטיםרטניים ,לרבות:
) (1אנתרציקלינים );(Anthracyclines
) (2אפיפורופילוטוקסינים );(Epipodophyllotoxins
)(3

וינקא-אלקלואידים ) :(Vinca A l k a l o i d s

) (4אנטימטבוליטים בגון :פלואורואוראציל )!;(Fiuorouraei
תיוגואנין );(Thioguanine
מתוטרקסאט );(Methotrexate
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)(5

אלקילטורים כגון :מכלוראתאמין);(Mechiorethamine
ציקלופוספאמיד );(Cyclophosphamide

ד.

אתיל ניטרוזו אוריאה );(Ethylnitrosourea

.8

ביפנילים פוליכלוריניים };(Polychiorinated Biphenils

.9

רטעואידים לרבות איזורטינואידים ).(Retinoids-Isoretinoids

תוספת רביעית
)תקנות  ,5 ,4ד 8 ,ו־(9
ן.

ארסן)זרניך( ונגזרוחיו האנאורגניות );{Arsenic and Inorganic Derivatives

.2

במן );(Benzene

.3

תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים בצורתם הנוזלית ,לרכות:
)(1
)(2

א נ תריצי קלי ני ם );(Anthracyclines
אפיפודופילוטוקסינים );(Epipodophyliotoxins

)(3

וינקא-אלקלואידים );(Vinca Alkaloids

)(4

אנטימטבוליטים כגון :פלואורואוראציל ):(Fluorouracil
תיוגואנין );(Thioguanine
מתוטרקסאט );(Methotrexate

)(5

אלקילטורים כגון :מכלוראתאמין ):;(Mechiorethamine
ציקלופוספאמיד );(Cyclophosphamide

.4

אתיל ניטרוזו אוריאה ),-(Ethylnitrosourea

.5

ביפנילים פוליכלוריניים ).(Polychlorinated Biphenils
תוספת חמישית
)תקנות  8 ,7 ,5 ,4ו־(9

שם הגורם המזיק

ז.

ריכוז באוויר

אתילן אוקםיד

0.75

\ide00.75

Ethylene-

חל״מ
חל״מ

V i n y l Chloride
תוספת ש י ש י ת
)תקנה (8
העהרה
אני החתומה מטה מצהירה בזה כדלקמן:

)א( אני עובדת החשופה בעבודתה לחומרים המפורטים בתוספת השניה או החמישית
לתקנות

עבודת נשים )עבודות

אסורות ,עבודות

מוגבלות

ועבודות מסוכנות(,

התשם״א-ו0ס) 2להלן  -התקנות( ,בריכוזים העולים על אלה הנקובים בהן ,או
לחומרים המפורטים בתוספת השלישית או הרביעית לתקנות )להלן  -החומרים(,-
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)ב(

ואני מניקה את ילדי; אני מתחייבת להודיע למעבירי אם

ילדתי ביום
אפסיק להיניק את ילדי.

)ג(

ידוע לי שכל עוד אני מניקה אסורה עבודתי עם החומרים בהתאם לתקנות.

תאריך

שם ומשפחה

מם זהות

חתימה

,

ד׳ באדר התשס״א ) 27בפברואר (2001
)חמ (3-2906

רענן

כהן

שר העבודה והרווחה

תקנות ש י ר ו ת י ה ס ע ד )הסבם ל ה ח ז ק ת נ ז ק ק  -מ ב ג ר במעון(,
התשם״א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ו)א( לחוק שירותי הסעד ,התשי״ח , 1958-וסעיף )12א( לחוק
י

הפיקוח על מעונות ,התשכ״ה965-ו )להלן  -חוק הפיקוח( ,אני מתקין תקנות אלה:
2

.1

בתקנות אלה -

״מפגר״  -נזקק שמחמת חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כושרו השכלי מוגבלת
יכולתו להתנהגות מסתגלת ומצבו מחייב טיפול והשגחה:
״אחראי״  -הורה של מפגר לרבות הורה חורג או אפוטרופוס של מפגר.
הסכם להחזקה
במעון

.2

החליטה ועדת אבחון לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים( ,התשב״ט) *1969-להלן -

ועדת אבחון( ,כי י ש צורך בהחזקת מפגר במעון במשמעותו בחוק הפיקוח ,והשר או הרשות
המקומית הפנו את המפגר למעון ,ייערך עם האחראי ,הסכם לפי הנוסח שבתוספת.

ביטול

.3

תקנות שירותי הסעד )הסכם להחזקת נזקק מחמת פיגור שבלי במעון( ,התשמ״ז-

 - "1987בטלות.

תחילה

.4

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

הוראת מעבר

.5

נחתם הסכם עם אתראי ,קודם כניסתן של תקנות אלה לתוקף וכל עוד לא נחתם עמו

הסכם חדש ,בהתאם לתקנות אלה ,ימשיכו לחול לגביו ולגבי הנזקק שעליו הוא אחראי
תנאי ההסכם הקודם.

סייח התשי״ח ,עמי .103
ם״ח התשב״ה ,עמי .48
ם״ח ההשב״ט ,עמי  32ו.
ק״ת התשמ״ז ,עמי .493
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תוספת

)תקנה (2
הסבם
שנערך ב
ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד העבודה והרווחה או הרשות

בין

המקומית או שניהם יחד)להלן  -הרשות(
ובין

)מצד אחד(

)להלן  -האחראי(

הואיל ו

)מצד שני(

שהוא מפגר נמצא בטיפולה של הרשות המקומית )להלן -
הנזקק(;

והואיל

והאחראי הוא הורה/אפוטרופוס של הנזקק״;

והואיל

והאחראי פנה לרשות וביקש כי הרשות תסדר את הנזקק במעון כמשמעותו בחוק
הפיקוח על מעונות ,התשכ״ה965-ו)להלן  -המעון( ללוקים בשכלם:

והואיל

והאחראי מצהיר בי הנזקק לא תבע ולא גבה דמי מזונות ממי שחייב במזונותיו לפי כל

והואיל

והרשות מסכימה לסדר את הנזקק במעון ונמצא מעון מתאים;

דין;

לפיכך מוצהר ומותנה בין הצדדים במפורט להלן:
ו.

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

.2

הרשות תדאג לסידור הנזקק במעון.

.3

הרשות מקבלת את הנזקק לטיפולה ומתחייבת בכל תקופת שהותו במעון לפקח ולדאוג -
)(1

לשלומו הגופני והנפשי של הנזקק ולכך שהנזקק יקבל טיפול רפואי כנדרש:

)(2

כי יתקיימו במעון תנאים נאותים להחזקתו של הנזקק:

)(3

לקביעת תכנית חינוכית ושיקומית אישית ,בהתאם לצרכיו של הנזקק ,תוך מתן
הזדמנות לאחראי להביע את דעתו והתחשבות בכל משאלה סבירה שלו.

.4

לפני קבלת החלטה בענינו של הנזקק ,לפי הסכם זה ,יישמע הנזקק ,אלא אם כן אין הדבר

.5

היה הנזקק קטין ,מתחייב האחראי במשך כל תקופת שהותו של הנזקק במעון ועד הגיעו

אפשרי מחמת מוגבלותו השכלית.

לגיל  ,18לשלם לרשות את מזונותיו של הנזקק בסכום הנדרש ממנו לפי כללי הזכאות
המפורטים בתע״ס ,כמשמעותו בתקנות שירותי הסעד )טיפול בנזקקים( ,התשמ״ו, 1986-
5

בדבר השתתפות הורים בדמי אחזקה במעונות ללוקים בשכלם.
.6

מלאו לנזקק בתקופת שהותו במעון  18שנים או שנקלט במעון כשהוא בן  8ו שנים או יותר -
מתחייב האחראי להעביר לרשות  80%מסכום קצבת הנכות שמקבל הנזקק מאת המוסד
לביטוח לאומי ובלבד שסכום הקצבה האמורה מועבר לאחראי.

ד.

האחראי מתחייב להמציא למעון את מסמכי הרישום של הנזקק בקופת החולים שבה הוא

רשום ,לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ״ד994-ו*.

ק״ת התשמ״ו ,עמי  ;809התשנ״ז ,עמי .653
* סייח התשנ״ד ,עמי  ;156התשנ״ח ,עמי .135
5
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האחראי מתחייב להמציא לרשות ,ביום חתימת הצדדים על הסכם זה ,ולאחר מכן אחת

.8

לשנה ,בתוך  30ימים מיום שנדרש לכך על ירי הרשות בכתב ,הצהרה על הכנסות הנזקק
בשנה שקדמה לתאריך מתן ההצהרה ואם הוא חייב במזונותיו של הנזקק ,הוא מתחייב
להמציא הצהרה כאמור גם על הכנסותיו הוא.
)א(

.9

האחראי מהחייב להודיע לרשות על כל שינוי שיחול במענו ,ככל שניתן לפני מועד
השינוי.

)ב(

אחראי היוצא אל מחוץ לישראל יודיע לרשות על כתובתו במקום הימצאו ,כבל
שהדבר ניתן ,ובן ימסור את פרטיו של אדם שהסכים לדאוג לנזקק ,כל זמן העדרו מן
הארץ.

האחראי מתחייב לבקר את הנזקק במעון אחת לחודש לפחות.

סו.
.11

)א(

יציאת הנזקק לחופשה עם האחראי תיעשה בתיאום של האחראי עם מנהל המעון או
צוות המעון.

)ב(

הוציא האחראי את הנזקק לחופשה עמו הריהו מתחייב לטפל בנזקק כראוי ,לדאוג לו,
לספק את בל צרכיו ולהחזירו למעון בתום תקופת החופשה במועד שנקבע עם מנהל
או צוות המעון.

)א(

 2ו.

לא שילם האחראי במועד את התשלום האמור בסעיף  5להסכם זה ,תישלח לו
התראה בכתב.

)ב(

לא שילם האחראי תשלום באמור בסעיף קטן )א( ,בתוך חודש ימים מיום משלוח
ההתראה בכתב ,רשאית הרשות לפתוח בהליכים משפטיים לגבייתו ,ובית המשפט
רשאי לחייבו לשלם לרשות הפרשי הצמדה למדד המחירים לצדכן וריבית על בל
תשלום שבפיגור ,בהתאם לקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ״א. 1961 -
?

)ג(

לא שילם האחראי תשלומים כאמור בסעיף  5להסכם זה ,במשך תקופח של  6חודשים,
תהית הרשות זכאית לתבוע מהאחראי מזונות בעד הנזקק.

 3ו.

)א(

האחראי מסכים בי הנזקק יועבר מן המעון שבו הוא שוהה למעון אחר ,במקרים
כמפורט להלן ובכפוף לאמור בסעיף זה:
)(1

הרשות או מי שהסמיכה לכך קבעו בי הנזקק אינו מתאים או חדל להתאים
למעון שבו הוא שוהה:

)(2

המעון שבו ׳שהה הנזקק נסגר או שהתקבלה החלטה לסגרו:

)(3

מספר המקומות לשהיית נזקקים במעון צומצם ,לפי שיקול דעת הרשות:

)(4

נשקפת סכנה מיידית לשלומו הגופני או הנפשי של הנזקק או נשקפת ממנו
סכנה באמור לאחרים במעון ,ובלבד שלא יועבר נזקק בנסיבות כאמור ממעון
למעון אלא לאחר מתן הודעה בכתב לאחראי ,או בעל פה ,אם הנסיבות מחייבות
זאת ,ובאישורו של פקיד סעד ראשי שמונה לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(,
התשב״ט969-ו )להלן  -חוק הסעד(.

)ב(

לא יועבר נזקק למעון אחר ,אלא אם כן לוותה ההעברה בתכנית טיפולית מתאימה
שהכין צוות מקצועי של המעון שאותו עוזב הנזקק ושאושרה בידי מנהל המעון
שאליו הוא עובר.

ם״ח התשכ״א ,עמי  92ו.
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)ג(

החליטה הרשות על העברת נזקק למעון אחר בנסיבות כאמור בסעיף קטן)אץ ו( (2),או
) ,(3תודיע על כך הרשות לאחראי בכתב ,לפי הטופס שבנספח  1להסכם זה :הודעה
כאמור תישלח בדואר רשום 30 ,ימים לפני מועד ההעברה או פחות מכך ,אם הנסיבות
יחייבו זאת.

)ד(

החליטה הרשות על העברת נזקק למעון אחר ,לפי סעיף קטן )אץ ,(4תודיע על כך
הרשות לאחראי בכתב ,לפי הטופס שבנספח  2להסכם זה; חייבו נסיבות המקרה
העברת הנזקק למעון אחר לאתר שניתנה לאחראי הודעה בעל פה בלבד ,תישלח
ההודעה שבנספח  2להסכם זה מיד לאחר ביצוע ההעברה בפועל.

)ה(

אחראי המתנגד להחלטת העברה לפי סעיף קטן)א*ו( (3),או) (4יביא ,בתוך 5ו ימים
מיום קבלת ההודעה על החלטת ההעברה ,את התנגדותו לידיעת פקיד סעד שמונה
לפי חוק הסעד)להלן  -פקיד סעד( או לידיעת מנהל המעון והוא יעבירה מיד לידיעת
פקיד הסעד :פקיד הסעד יעביר התנגדות באמור ,בתוך 5ו ימים ,לועדת אבחון והיא
תכריע במחלוקת.

)ו(

הודיע האחראי על התנגדותו להחלטת העברה שנתקבלה לפי סעיף קטן<אץ (1או)(3
לא יועבר הנזקק למעון אחר כל עוד לא אישרה ועדת האבחון את ההעברה.

) .14א(

נזקק יכול שיועבר ממעון למעון אתר ,על פי בקשת האחראי או הנזקק ובהסכמת
הרשות.

)ב(

לא הסכימה הרשות להעברה לבקשת הנזקק או האחראי תובא התנגדותה ,בתוך 30
ימים ,לידיעת פקיד סעד־ ,פקיד הסעד יעביר את ההתנגדות האמורה ,בתוך  15ימים,
לועדת האבחון והיא תכריע במחלוקת.

.15

עולה גיל הנזקק על  18שנים והוא זקוק לאפוטרופוס ,יפעל האחראי למינוי אפוטרופוס על
הנזקק.

) .16א(
)ב(

טיפול רפואי לנזקק יינתן לפי הוראות כל דין.
האחראי מסכים מראש ומייפה את כוחה של הרשות או מי שהסמיכה לכך לבצע או

לדאוג לביצוע בדיקות רפואיות וכן כל טיפול רפואי או נפשי שוטף או טיפול אחר
הדרושים לשמירת שלומו הנפשי או הגופני של הנזקק או לקידומו ושיקומו ,לפי
שיקול דעת המטפל המתאים ,לפי הענין.

)ג(

הרשות מתחייבת בי ,בכל אחד מן המפורטים להלן ,יקבל האחראי הודעה בכתב
מרופא המעון או ממנהלו ,לפי הטופס שבנספח  3להסכם זה ,בתוך  3ימים מיום
תחילת הטיפול:
)ו(

כל טיפול רפואי הניתן לנזקק מחוץ למרפאת המעון;

)(2

הפניה לחדר מיון או מרפאה מקצועית ,לרבות מרפאה פסיכיאטרית ,והטיפול
שניתן בהם;

)ד(

)(3

כל התחלה או שינוי בטיפול רפואי כרוני;

)(4

כל טיפול רפואי הניתן עקב חבלה.

על אף האמור בסעיף קטן)ג( ,היה הרופא המטפל סבור בי דחיית הטיפול המנוי בסעיף
האמור לא תפגע בשלומו של הנזקק ,לא יינתן הטיפול אלא לאתר שניתנה לאחראי
הזדמנות להביע את דעתו בעל פה או בכתב.
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)ה(

במקרה של חילוקי דעות בין האחראי לבין הרשות ,לענין הטיפול הניתן לנזקק על פי
סעיף זה ,יהיה האחראי רשאי לפנות לרופא הראשי של האגף לטיפול באדם המפגר
במשרד העבודה והרווחה והוא שיכריע במחלוקת.

דו.

התיק הרפואי של הנזקק יועמד לרשות האחראי לעיון ולצילום.

 .18האחראי מצהיר כי ידוע לו שסעיפי הסכם זה המתייהסים לתשלום מזונות הנזקק ,נערכו
לפי חוק שירותי הסעד ,התשי״ח ,1958-והוא מסמיך את הרשות או מי שהיא הרשתה לכך,
להגיש הסכם זה לאישור בית המשפט לפי סעיף 0ו לחוק האמור.
 .19מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט בהליכים לענין הסכם זה ,לרבות אישורו ,תהא
לבית המשפט לעניני משפחה אשר בתחום שיפוטו מתגורר האחראי.
 .20האחראי מצהיר שקרא הסכם זה ,ואם אינו קורא עברית  -שהוסבר לו תוכנו ,והוא מצהיר
שהוא מבין את הכתוב בו.
ו.2

תוקפו של הסבם זה לשנה והוא יוארך מדי שנה בשנה נוספת אלא אם כן הודיע אחד
הצדדים על אי רצונו להאריכו :הודעה כאמור תינתן לצד השני לא יאותר משלושה
חודשים לפני תום תוקף ההסכם.

 .22הסכם זה ייכנס לתוקפו ביום חתימתו על ידי הרשות.

האחראי

תרשות המקומית/משרד העבודה והרווחה

• מחק את המיותר
הערה :בהסכם הנחתם עם אפוטרופוס אשר אינו חייב במזונות הנזקק יימחקו הסעיפים  12 ,5ו־.18
אל :משרד העבודה והרווחה
.1

ההסכם דלעיל נערך במקום

.2

האחראי התחייב לשלם סך

ונחתם בידי האחראי בהי עותקים.

בנוכחות

ביום

שקלים חדשים לחודש התל ביום

יתרת תשלום דמי ההחזקה חלה על לשכתנו־.

הערה :בהסכם הנחתם עם אחראי אשר אינו חייב במזונות הנזקק  -יימחק סעיף .2

האתראי

לשימוש משרד העבודה והרווחה מסי תיק

י
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תותמת

מס• סדרה,

מחק את המיותר
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נספח 1

)סעיף  3מג((
הודעה לאחראי על החלטה של הרשות בדבר העברת הנזקק למעון אחר
הריני להודיעך בי הרשות ,אשר דנה בענינו של
)להלן  -הנזקק( ,החליטה ביום
ויעבור ל

מס זהות
,

בי הנזקק יעזוב את מעון

 ,מהנימוקים שלהלן:

הרשות החליטה כי ההעברה תתבצע ביום
אם רצונך להתנגד להחלטת ההעברה ,עליך להביא את התנגדותך ,בתוך  5ו ימים מיום קבלת
הודעה זו ,לידיעת מנהל המעון או לידיעת פקיד סעד שמונה לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(,
התשב״ט1969-־ ,והענין יובא להכרעת ועדת אבחון.

חתימת הרשות
• ס״ח התשב״ט ,עמי .132

נספח 2

)סעיף 3ו)ד«
הודעה לאחראי על החלטה של הרשות בדבר העברת הנזקק למעון אחר
הריני להודיעך כי הנזקק
• יועבר בתאריך

מס׳ זהות
מהמעון שבו הוא שוהה ל

• בפי שהודע בשיחה בעל פה ביום
שהוא

)להלן  -הנזקק(:
/

ביניכם לבין

מהמעון שבו הוא שהה ל

)תפקיד( הועבר ביום

)יש למחוק את המיותר(
וזאת מהנימוקים שלהלן:

פקיד הסעד

אישר את ההעברה האמורה ביום

אם רצונך להתנגד להחלטת ההעברה ,עליך להביא את התנגדותך ,בתוך  15ימים מיום קבלת
הודעה זו ,לידיעת מנהל המעון או לידיעת פקיד סעד שמונה לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(,
התשב׳יט969-וי ,והענין יובא להכרעת ועדת אבחון.
חתימת הרשות
ס״ח התשב״ט ,עמי .132
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נספח 3

)סעיף 6ו)ג((
הודעה לאחראי על טיפול רפואי/פניה לחדר מיון/פניה למרפאה מקצועית־:
הריני להודיעך כי הנזקק
• הופנה ל

)להלן  -הנזקק(:

מס• זהות
עקב

הטיפול שקיבל:

• התחיל לקבל את הטיפול התרופתי הכרוני החדש ,במקום הטיפול התרופחי הקודם ,במפורט
להלן:
הטיפול:
הנימוק להתחלה בטיפול זה:

• נחבל וקיבל עקב בך את הטיפול הרפואי כמפורט להלן:
אופי החבלה והאירוע שגרם לה:
הטיפול:

׳

מתק את המיותר

הנך רשאי -
.1

לפנות למרפאת המעון לעורך קבלת הסברים והבהרות על הטיפול שניתן.

.2

לעיין בתיקו הרפואי של הנזקק במעון ולצלמו.

.3

לערור על הטיפול לפני הרופא הראשי של האגף לטיפול באדם המפגר במשרד העבודה
והרווחה.

זהות ממלא הטופס ותפקידו

תאריך

חתימת רופא/מנהל המעוך

* מחק את המיותר
כ״ו בשבט התשסי׳א ) 9ו בפברואר וסס(2
0־ומ (3-1903
רענן

כהן

שר העבודה והרווחה
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תקנות ה ת כ נ ו ן והבניה )פטור מ ה י ת ר ל ע ב ו ד ה ל ע ו ר כ י מ ר ע ה בקרקע ח ק ל א י ת
ב א ז ו ר י ם כ פ ר י י ם ו ת נ א י ו (  ,ה ת ש ם ״ א 2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  265ו־ 266לחוק התבנון והבניה ,התשכ״ה965-ו )להלן -
5

החוק( ,ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנות אלה -

״אזור כפרי״  -אזור שאינו בתחום עיריה:
״גדר מרעה״  -גדר שגובהה עד ס5ו ס״מ ,הבנויה מעמודי ותילי מתכת והתוחמת שטח מרעה
לשם החזקת בעלי חיים בתוך החלקה ומניעת כניסתם של בעלי חיים• זרים,-
״דרך מרעה״  -דרך עפר שרוחבה אינו עולה על  4מטרים הנמצאת בתוך שטח מרעה
ומקבילה לגדר מרעה והמשמשת לתנועת אדם ,בעלי חיים במרעה וכלים חקלאיים,
ולשם טיפול בעדרים ובגדרות מרעה:
״היתר״  -היתר לפי פרק ה׳ לחוק:
״ועדת ערר״  -ועדת ערר לפי סעיף 2וא לחוק:
״מבקש״  -מי שמבקש פטור מהיתר לפי תקנות אלה:
״מכלאת שדה״  -מכלאה קבועה בשטח מרעה שבה ניתנים טיפולים וטרינריים לבעלי
החיים במרעה ששטחה אינו עולה על דונם אחד ,שאינה מקורה ,הבנויה גדרות שגובהן
עד שני מטרים ,והעשויות צינורות מתכת;
״מנע בקר״  -מכשול המונח על דרך מרעה החוצה גדר מרעה ושנועד להגביל תנועה
חופשית של בקר וצאן אולם אינו מונע מעבר כלי רכב ממונעים או בני אדם:
״מפה״  -מפה שהוכנה לפי הוראות תקנה ;3
״נכס״  -חלקה הרשומה בספרי המקרקעין לפי חוק המקרקעין ,התשכ״ט) 1969-להלן -
2

ספרי המקרקעין( ,ובהעדר רישום בספרי המקרקעין  -קרקע תחומה לפי רשת
קואורדינטות ברשת ישראל החדשה ,כהגדרתה בתקנות המודדים )מדידות ומיפוי(,

התשנ״ח998-ו  ,ושבה מבוקש לבצע עבודה לצורכי מרעה;
5

״עבודה לצורכי מרעה״  -התוויית דרכי מרעה ופריצתם ,הקמת גדרות מרעה ומכלאות
שדה ,הנתת צינור מים בעבור העדרים והנחת מנע בקר  -הכל לצורכי מרעה בקרקע
חקלאית;
"עיריה״  -כמשמעה בפקודת העיריות :
4

״צינור מים״  -צינור להולכת מים ,ממקור מים קרוב אל חלקות המרעה ,למטרת הגמאת
העדרים בלבד:
״קרקע תקלאית״  -קרקע שמותר לפי תכנית לעשות בה שימוש חקלאי כמשמעו בסעיף 7
לתוספת הראשונה לחוק:
״תכנית״  -כהגדרתה בחוק.
.2

עבורה לצורכי מרעה בקרקע חקלאית באזור בפרי ,פטורה מהיתר ובלבד שנתקיימו

תנאים אלה:
ם״ח התשב״ה ,עמ׳ ,307
ס״ת התשכ״ט ,עמי .259
ק״ת התשנ״ח ,עמי .908
דיני מדינה ישראל ,נוסה חדש  .8עמי ,197
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עריכת מפה

.3

אישור המפה

.4

)ו(

הנכס גדול מ־0ס 2דונם־,

)(2

בנכס מותר לעשות שימוש חקלאי על פי הוראות תכנית תקפה:

)(3

המבקש הכין מפה בהתאם להוראות תקנה  3והיא אושרה לפי תקנה .4

)א(

המפה תיערך בקנה מידה של  1:70,000לפחות וייכללו בה בל אלה:
)(1

פרטי המבקש:

)(2

גוש וחלקה של הנכס ורשת קואורדינטות לפי רשח ישראל החדשה :נבס

שאינו מוסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[ ,התשכ״ט1969-

5

 לפי רשת קואורדינטות בלבד:)(3

שטח הנכס וגבולותיו לפי הרישום בספרי המקרקעין:

)(4

הדרבים הגובלות עם הנכם:

)(5

קווי גובה:

)(6

השימושים המותרים בנכס על פי תבניות המיתאר הארציות והמחוזיות

החלות עליו;

)ב(

)(7

חץ הצפון:

)(8

קנה המידה שלפיו נערכה המפה:

)(9

תיאור וסימון של העבודה לצורכי מרעה בעבורה מבוקש הפטור.

המפה תיחתם -
)(1

בידי נציג שר החקלאות בועדה המחוזית שבמרחבה נמצא הנכס ,אשר

יחתום על המפה רק לאחר ששוכנע כי קוימו לגביה כל התנאים המפורטים
בתקנות אלה:
)(2

בידי בעלי הזכויות בנכס שחתימתם דרושה על בקשה להיתר בהתאם

להקנה 2א לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,התש״ל-
ס97ו.°
)א(

רשות הרישוי המקומית תאשר את המפה ותחתום עליה ובתנאי שקוימו לגביה

)ב(

לא חתמה רשות הרישוי המקומית כאמור בתקנת משנה )א( בתוך חמיישה עשר

התנאים בתקנות אלה.

ימים מיום קבלת המפה במשרדי הרשות או סירבה לאשר כאמור ,תועבר המפה לרשות
הרישוי המחוזית ויהיו לה לענין זה כל הסמכויות של רשות הרישוי המקומית״ ,לא נתנה
רשות הרישוי המחוזית החלטה בנוגע למפה בתוך חמישה עשר ימים מהמועד שהמפה
הוגשה לה ,יראו את המפה מאושרת בידיה ובלבד שהיא ממלאת אחר כל דרישות תקנות
אלה.
רשות רישוי מקומית ורשות רישוי מחוזית לא יאשרו מפה לפי תקנה  ,4הכוללת

חובת היוועצות
בהתוויית ופריצת התווייתה או פריצתה של דרך בנכם ,אם הנכס מצוי באזור שיועד בתכנית מיתאר ארצית
דרכים בגן לאומי
כגן לאומי או כשמורת טבע ,בטרם התייעצה עם הרשות לשמירת הטבע והגנים
אי שמורת טבע
הלאומיים.
.5

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש גו .עמי .293
ק״ת התש״ל ,עמי  ;1841התש״ס .עמי .330
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.6

עבודה ,לצורכי מרעה תהא פטורה מהיתר כל עוד היא מבוצעת בהתאם למפה

תוקפו של
הפטור

לאחר קבלת הפטור כאמור בתקנה  2יעביר המבקש עותקים מהמפה לועדה המחוזית,

שמירת המפה

שאושרה לפי תקנה .4
.7

לועדה המקומית ,למינהל מקרקעי ישראל ולועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים
פתוחים ,אשר ישמרו על אותם עותקים.
כ״א בשבט התשס״א ) 14בפברואר (2001
חיים ר מ ו ן

)חמ 2ו(3-30

שר הפנים

תקנות מ ח ל ו ת ב ע ל י חיים ) מ נ י ע ת ש א ר י ו ת ביולוגיות()תיקון(,
ה ת ש ס ״ א 2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה, 1985-
ו

באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמי׳ה985-ו  ,ובאישור ועדת
2

הכספים של הכנסת לפי סעיף )1ב( לחוק־יםוד :משק המדינה  ,אני מתקין תקנות אלה:
5

אחרי תקנה  4לתקנות מחלות בעלי חיים)מניעת שאריות ביולוגיות( ,התש״ס2000-

ו.

4

הוספת תקנה 5

)להלן  -התקנות העיקריות( ,יבוא:
.5

״אגרה

בעד כל בדיקה של בעל תיים או גוויותו או תוצרתו ,כאמור בתקנה ,3

ישלם בעלו אגרה בסכום של  329שקלים חדשים.״
.2

אתרי תקנה ד לתקנות העיקריות יבוא:
.8

״תוקף

הוספת תקנה 8

תוקפה של תקנה  5עד יום י״ח בשבט התשם״ב ) 31בינואר .(2002״

ב׳ באדר התשס״א ) 25בפברואר (2001
א ה ו ד ברק

1חמ (3-2493

שר החקלאות ופיתוח הכפר

ם״ח התשמ״ה ,עמי .84
ס״ח התשמ״ה ,עמי .60
י ם״ח ההשמ״ה ,עמי .206
ק״ת התש־ס ,עמי  449ועמי .620
2

4

צ ו ה מ ו ע ע ו ת ה מ ק ו מ י ו ת ) מ ו ע ע ו ת א ז ו ר י ו ת ( ) ע מ ק י ז ר ע א ל  ,תיקון(,
ה ת ש ס ״ א 2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות',׳ אני מצווח לאמור:
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח, 1958-
.1
בפרט )נה( -
2

)ו(

תיקון פרט)נה(
בתוספת הראשונה

במקום ההגדרה ״מפה״ המתחילה במילים ״בפרט זה ,״מפה״״ והמסתיימת

במילים ״ובמשרד המועצה האזורית עמק יזרעאל״ יבוא:
דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש  ,9עמי .256

קי׳ת התשי״ח ,עמי  :1256התשנ״ה .עמ׳  :1646התשנ״ט ,עמי .320
קובץ התקנות  ,6095ב״ו באדר התשם״א27.3.2001 ,

647

״בפרס זה ,״מפה״  -המפה של אזור עמק יזרעאל הערוכה בקנה מידה של
 1:20,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ב׳ בשבט התשס״א ) 31בינואר ,(2001
שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז
הצפון נצרת עילית ,ובמשרד המועצה האזורית עמק יזרעאל״.
)(2

במקום השטח המתואר לצד היישוב ״אחוזת ברק״ יבוא:
״חלקי גושים 17021 :עד  - 17204 ,17023כמסומן במפה.״

)(3

במקום השטח המתואר לצד היישוב ״דברת״ יבוא:
״גושים בשלמות 16976 ,16929 ,16928 ,16925 ,16924 :עד .17020 ,16986
תלקי גושים 16920 :עד  17021 ,16923עד  17023עד  17024כמסומן במפה.
החלקות :ו 37 ,4 ,וחלק מחלקות  10עד  15בגוש  17206כמםומן במפה.״

)(4

במקום השטח המתואר לצד היישוב ״כפר גדעון״ יבוא:
״גושים בשלמ1ת 16765 :עד .16772
חלק גוש 16773 :כמסומן במפה.״

)(5

במקום השטח המתואר לצד היישוב ״מרחביה קיבוץ״ יבוא:
״גושים בשלמות 6789 :ו עד .16792
חלקי גושים - 20796 ,20566 ,20502 ,20561 ,16788 ,16786 :כמסומן במפה.״

)(6

מתחת לשם היישוב ״שדה יעקב״ בטור א והשטח המתואר לצדו כטור ב׳
,

יבוא:
״שימשית חלקי גושים 17595 ,17490 ,17489 :עד  17661 ,17597כמסומן במפה.״
)(7

במקום השטח המתואר לצד היישוב ״תל עדשים״ יבוא:
״גושים בשלמות 16825 :עד  16837 ,16835עד .16918 ,16917 ,16842
חלקי גושים - 16920 ,16919 ,16905 ,16900 ,16836,16558 ,16560 ,16565 :במסומן
במפה.״

)(8

במקום השטח המתואר מתחת לקו המפריד יבוא:
״גושים בשלמותם 10335 ,10332 ,10330 ,10326 ,10325 ,10321 :עד ,10351 ,10340
2S103,10354עד  10370 ,10363 ,10362 ,10356עד ,11176,1048 , 1 0 4 8 3 ,10372
,17301 ,17267 ,17251 ,17245 ,17180 ,16887 ,16883 ,16669 ,16664 ,11409 ,11371
 17415עד  17633 ,17605 ,17500 ,17460 ,17438 ,17427 ,17423 ,17418יעד ,17639
,17641

,17642

.17665 ,17664 ,17658

חלקי גושים5 ,10300 :ו03ו עד  10341 ,10328 ,10327 ,10317עד ,10364 ,10350
,11108 ,10600 ,10376 ,10373 ,10365
,11480

,11481

17302

עד  17412 ,17305עד ,17461 ,17459 ,17458 ,17443 ,17426 ,17419 ,17414

,12ÓÓT

,12312

,11263

,11474 ,71472 ,11436 ,11427 ,11426

92T65

ער

8

6

6

6

1

,17299 ,76888,70670,16 71,

 77487עד  17578 ,17499 ,17497ער  17582 ,17580עד  17594 ,17589 ,77586עד
,17597

 17606 ,17603 .17600עד ,17630 ,17628 ,17625 ,17624 ,17609 ,17608

,17640

 17649 ,17647 ,17645 ,17644עד  17654 ,17651עד - 17661 ,17657

כמסומן במפה.״
ז׳ בשבט התשם״א ) 31בינואר (2001
<תמ (3-136

חיים רם ו ן

שר הפנים
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צו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת )מועצות א ז ו ר י ו ת ( ) נ ו ף הגליל ,ביטול(,
התשם״א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  42לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות( ,התשי״ח , 1958-פרט
2

ביטול

)סג(  -בטל.
.2

)א(

המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה האזורית נוף הגליל

הקניית מקרקעין

והכלולים בתחום היישובים חמאם ,עוזייר ,רומאנה ורומת הייב ערב תחילתו של צו זה ,וכן
כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין ,יוקנו למועצה
האזורית אל־־בטוף.
)ב(

המקרקעין שהיו בבעלותה או בתזקתה של המועצה האזורית נוף הגליל

והכלולים בתחום היישובים דחי ,כפר מצר ,ניין וסולם ערב תחילתו של צו זה וכן כל זכות
ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין ,יוקנו למועצה האזורית
בוסתאן אל־מרג׳.
.3

המועצות האזוריות אל־בטוף ובוסתאן אל־מרג יהיו חליפתן של המועצה האזורית
,

הקניית מטלטלץ

נוף הגליל לכל זכות וחובה שלא פורטו בסעיף  :2הזכויות והחובות יחולקו בין המועצות
האזוריות האלה על פי רשימה שמופקדת במשרד הפנים.
ז׳ בשבט התשס״א ) 31בינואר (2001
חיים ר מ ו ן

)חבו (3-156

שר הפנים
י
2

דיני מדינת ישראל .נוסח חדש  ,9עמ׳ .256
ק״ת התשי״ח ,עמי  ;1256התשנ״ה ,עמי  :1415התשנ״ו ,עמי 356־ ,התשנ״ז ,עמ׳  :460ההשנ״ט ,עמי :216
התש״ם ,עמ׳ דל.5
א כ ר ז ת מ ג ד ל ה ע מ ק )תיקון( ,ה ת ש ס ״ א 2 0 0 1 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות' ,ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה

בהחאם להוראוח הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
.1

באכרזת מגדל העמק ,התשמי׳ח , 1988-במקום התוספת יבוא:
2

החלפת התוספת

״תוספת
)סעיף ו(
האזור שתושביו יהיו עיריית מגדל העמק כולל גושים וחלקות רישום קרקע כלהלן:
הגושים:

 17294 ,16889עד  17342 ,17296עד  17444 ,17349 ,17377 ,17344עד 17448 ,17446
עד  17454 ,17452ער  17801 ,17701 ,17670 ,17669 ,17457עד - 17808 ,17806
בשלמותם.
 16885פרט לחלקות :25 ,24
 16886פרט לחלקה .7

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי 97ו.
ק״ת התשמ״ה ,עמי .1104
2

קובץ התקנות  ,6095כ״ו באדר תתשם״א21.3.2001 ,

649

הגושים:

 17450פרט לחלק מחלקה  212כמסומן במפת עיריית מגדל העמק הערוכה
בקנה מידה 0,000ו 1 :והחתומה ביד שר הפנים ביום ז׳ בשבט התשס״א )31
בינואר  (2001ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד
הממונה על מחה הצפון ,נצרת עילית ובמשרד עיריית מגדל העמק )להלן -
המפה(;
 17453פרט לחלק מחלקה ו כמסומן במפה.

התלקות:

חלק מחלקה  8בגוש  16883במםומן במפה,-
 16עד  22וחלק מחלקה  23בגוש  16888כמסומן במפה;
חלק מחלקה ו בגוש  17290כמסומן במפה;
חלק מחלקות  7 ,6בגוש  17291במסומן במפה:
חלק מחלקה  1בגוש  17295כמסומן במפה:
חלק מחלקה  1בגוש  17378כמסומן במפה

;

חלקה מחלקות  5עד  8בגוש  17419במסומן במפה:
חלק מחלקות  04 ,99 ,97 ,96 ,88 ,9 ,6 ,4 ,3ו וחלק מחלקה  103בגוש  7443ו
כמסומן במפה:
חלק מחלקה  1בגוש  17458במסומן במפה:
 14 ,1וחלק מחלקות  4 ,2עד  15 ,13 ,7בגוש  17459כמסומן במפה.״
ד בשבט התשס״א ) 31בינואר (2001
חיים ר מ ו ן

1חמ (3-1926

שר הפנים

א ב ר ז ה ע ל ע י ר י י ת ע פ ו ל ה )תיקון( ,ה ת ש ס ״ א 2 0 0 1 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות' ,ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
החלפת התוספת

.1

באכרזה על עיריית עפולה ,התשל״ג , 1972-במקום התוספת יבוא:
2

״תוספת
)סעיף (1
האזור שתושביו יהיו עיריית עפולה כולל גושים וחלקות רישום קרקע כלהלן:
הגושים:

 16657עד  16672 ,16663עד  16724 ,16722 ,16710עד  16737 ,16726עד ,16746
 17761 ,17237 ,17234 ,17203 ,17120 ,17119 ,16787 ,16779 ,16774עד - 17775
בשלמותם.

1

2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי 97ז.

ק״ת התשל״ג .עמי  ;408התשנ״ט .עמי .217

קובץ התקנות  ,6095כ״ו באדר תתשס״א21.3.2001 ,

הגושים:

 16671פרט לחלק מחלקות  59 ,22המסומן במפת עיריית עפולה הערוכה בקנה
מידה של  1:10.000והחתומה ביד שר הפנים ביום ז׳ בשבט התשס׳׳א )31
בינואר  ,(2001שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ירושלים ,במשרה
הממונה על מחוז הצפון ,נערת עילית ובמשרד עיריית עפולה )להלן -
המפה(:
 16786פרט לחלקה מחלקה ו כמםומן במפה;
 17235פרט לחלקות  3עד  14 ,5וחלק מחלקות  16 ,13 ,9 ,8 ,2 ,1עד  18כמסומן
במפה.
 17236פרט לחלק מחלקה  3כמםומן במפה.

החלקות:

 5עד  16 ,9עד  22,20עד  27וחלק מחלקות  13 ,11 ,10עד  44,29,28 ,21 ,15בגוש
 16665כמסומן במפה:
 9עד  21 ,17עד  44 ,43 ,30וחלק מחלקה  41בגוש  16666כמסומן במפה:
 33 ,32וחלק מתלקות  ,20 ,17 ,8 ,7עד  ,29 ,23עד  34 ,31בגוש  16667כמסומן
במפה:
 9עד  15 ,11עד  20 ,17עד  28 ,26עד  55,52עד  60,58וחלק מחלקות ,14,13,8 ,7
 59 ,54 ,53 ,27 ,19 ,18בגוש  16668כמסומן במפה;
 70 ,27,26עד  75 ,73וחלק מחלקות  18עד  48,39 ,25,22עד  67 ,54,53 ,51עד ,69
 74בגוש  16670כמסומן במפה:
 42עד  98 ,96 ,93 ,91 ,89בגוש  16727כמםומן במפה:
 20עד  51וחלק מחלקה  53בגוש  16728כמסומן במפה:
 19וחלק מחלקות 0ו ער 7 ,14ו 20 ,16 ,עד  22בגוש 29ל6ו במסומן במפה:
 27 ,6עד  48וחלק מחלקות  12 ,7בגוש  16730כמסומן במפה:
חלק מחלקות  4 ,3 ,1בגוש  16773במסומן במפה:
חלק מחלקה ו בגוש  !6788במסומן במפה,-
חלק מחלקה ו בגוש  16836כמסומן במפה:
 9 ,8וחלק מתלקות  5 ,1עד  7בגוש  17022כמסומן במפה:
חלק מהלקוח  7 ,5בגוש  ,17024כמסומן במפה,-
 7עד  24 ,20 ,14וחלק מחלקות  4 ,1בגוש  17204במסומן במפה־,
 2עד  21 ,11 ,6עד  35 ,32 ,30ותלק מחלקות  34 ,31 ,14 ,13בגוש  17205כמסומן
במפה:
ו עד  9 ,8 ,5וחלק מחלקות  7 ,6בגוש  17238כמסומן במפה:
 2וחלק מחלקה  9 ,1בגוש  17239במסומן במפה;
חלק מחלקות  26 ,25בגוש  17413במסומן במפה.״

ז׳ בשבט התשס״א ) 31בינואר (2001

נחמ ¡3-1926

חיים

דמון

שר הפנים

קובץ התקנות  ,6095כ״ו באדר התשס״א21.3.2001 ,

ו65

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()בוסתאן אל־מרג׳(,
התשס״א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיפי• ו ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח958-ז
ו.
הוספת פרט)סו(
בתוספת הראשונה )להלן  -הצו העיקרי( ,אחרי פרט גסה( יבוא:

2

״)סו(
בוסתאן אל־מרג

,

בפרט זה ,״מפה״  -המפה של המועצה האזורית בוסתאן אל־מרג׳ הערוכה בקנה מידה
00,000ו 1 :ומפות היישובים דחי ,כפר מצר ,נין וסולם הערובות בקנה מידה 0,000ז:ז
והחתומות ביד שר הפנים ביום ז׳ בשבט התשס״א ) 31בינואר  ,(2001שהעתקים מהן
מופקדות במשרד הפנים בירושלים ,במשרד הממונה על מחה הצפון ובמשרד המועצה
האזורית בוסתאן אל־מרג׳.
טור א׳

טור ב׳

דחי

תחומי היישובים

כפר מצר

במסומן בקו אדום
במפות״.

נין
וסולם
המועצה האזורית
^ ^ ^

מ

ל

י

ג

.2

הגליל  ,לגבי השטח כמפורט בסעיף ו ,לגבי זכויות במקרקעין ולענין ארנונות ,אגרות,

'

5

המועצה האזורית
נו

.

ח

)א(

המועצה האזורית בוסתאן אל־מרג׳ תהא חליפתה של המועצה האזורית נוף

היטלים דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהוטלו בדין על ידי המועצה האזוריח נוף
הגליל וטרם נגבו.

ה ג ל י ל

)ב(

המועצה האזורית בוסתאן אל־מרג׳ תהיה חליפתה של המועצה האזורית נוף

הגליל ביחס לזכויות וחובות שלא פורטו כסעיף קטן א /יאשר נכללים ברשימה המופקדת
במשרד הפנים.
)ג(

אדם שביום תחילתו של צו זה היה זכאי לתשלום שכר או קצבה חודשית

מקופת המועצה האזורית נוף הגליל והוא נכלל ברשימה המופקדת במשרד הפנים יהיה
זכאי לתשלום קצבתו מקופת המועצה האזורית בוסתאן אל־מרג׳,
חוקי עזר ,תקנות,
ריש י
יונ

ת

ו ה י ת

יי

.3
ם

חוקי היעזר והתקנות האחרות ,הרישיונות ,ההיתרים והמסמכים האחרים שהותקנו

או ניתנו כדין בידי המועצה האזורית נוף הגליל או רשות מרשויותיה ,ימשיכו לחול בתחום
המועצה האזוריח בוסחאן אל־מרג׳ בשינויים המחויבים לפי הענין ,כאילו היא התקינה
אותם ,עד שהמועצה האזורית או רשות מרשויותיה יבטלו או ישנו אותם לפי האמור בהם
או על פי כל חיקוק.

עררים

.4

ארם שהיה רשאי להגיש ערב תחילתו ׳של צו זה ,ערר ,ערעור או כיוצא באלה לרשות

של המועצה האזורית נוף הגליל ביחס לשטח הכלול בתחום שיפוטה של המועצה האזורית
בוסתאן אל־מרג׳ יהיה רשאי להגישם לפני רשות של המועצה האזורית בוסתאן אל־מרג׳;
המועד האחרון להגשת ערר ,ערעור או ביוצא באלה יוארך בשלושים ימים נוספים.

1
:
5

652

דיני מדינת ישראל ,נוסה חדש  ,9עמי .;56
ק״ח ההשי״ח ,עמי .1256
ק״ת התש״ס ,עמ׳ .577
קובץ התקנות  ,6095כ״ו באדר התשס״א21,3.2001 ,

על אף האמור בסעיף ן8ד לצו העיקרי ,רשאי ראש המועצה להכין את הצעת

.5

אישור התקציב

התקציב לשנת.הכספים  2001ולהגישה לאישור המועצה ,לא יאוחר מתום תשעים ימים
מיום מיום פרסום צו זה ברשומות :המועצה תאשר את הצעת התקציב בשינויים או בלי
שינויים  ,לא יאוחר ממאה ועשרים ימים מיום הפרסום.
ז׳ בשבט התשס״א ) 31בינואר (2001
חיים ר מ ו ן

<תמ (3-156

שר הפנים

צו המועצות המקומיות )מועצות א ז ו ר י ו ת ( ) א ל ־ ב ט ו ף ( ,
ה ת ש ס ״ א 2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח1958-

.1

2

)להלן  -הצו העיקרי( ,אחרי פרט )סד( יבוא:

הוספת פרם )סו(
בתוספת הראשונה

׳׳)ס ה(
אל־בטוף
בפרט זה ,״מפה״  -המפה של המועצה האזוריח אל־בטוף הערוכה בקנה מידה
 1:100,000ומפות היישובים חמאם ,עוזייר ,רומאנה ורומת הייב הערוכות בקנה מידה
 1:00,000והחתומות ביד שר הפנים ביום ז׳ בשבט התשם״א) 31בינואר  ,(2001שהעתקים מהן
מופקדות במשרד הפנים בירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הצפון ובמשרד המועצה
האזורית אל בטוף.
טור א׳
חמאם
עוזייר
רומאנה

טור ב׳
תחומי היישובים
כמסומן בקו אדום
במפות״.

רומת הייב
)א(

.2

המועצה האזורית אל בטוף תהא חליפתה של המוצעה האזורית נוף הגליל ,
5

לגבי השטת כמפורט בסעיף  ,1לגבי זכויות במקרקעין לענין ארנונות ,אגרות ,היטלים ,דמי
השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהוטלו כרין על ידי המועצה האזורית נוף הגליל וטרם
נגבו.
)ב(

המועצה האזורית
אל בטוף
חליפתה של
המועצה האזורית
נוף הגליל

המועצה האזורית אל בטוף תהיה חליפתה ׳של המועצה נוף הגליל ביחס

לזכויות וחובות שלא פורטו בסעיף קטן )א( ,ואשר נבללים ברשימה המופקדת במשרד
הפנים.
)ג(

אדם שביום תחילתו של צו זה היה זכאי לתשלום שבר או קצבה חודשית

מקופת המועצה האזורית נוף הגליל והוא נכלל ברשימה המופקדת במשרד הפנים יהיה
זכאי לתשלום קצבתו מקופת המועצה האזורית אל־בטוף.
דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש  ,9עבר .256
ק״ת התשי׳יח ,עמ׳ .1256
ק״ת התש״ס ,עמי .577
קובץ התקנות  ,6095כ״ו באדר התשם״א21.3.2001 ,
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חוקי

י

י ש

עזר

יי י
נ

ת

תקנות.
ו ד ו י ת ר י ם

חוקי העזר והתקנות האתרות ,הרישיונות ,ההיתרים והמסמכים האחרים שהותקנו

.3

או ניתנו כדין בירי המועצה האזורית נוף הגליל או רשות מרשויותיה ,ימשיכו לחול בתחום
המועצה האזורית אל־בטוף בשינויים המחויבים לפי הענין ,באילו היא התקינה אותם ,עד
שהמועצה האזורית או רשות מרשויותיה יבטלו או ישנו אותם לפי האמור בהם או על פי כל
חיקוק.

עררים

אדם שהיה רשאי להגיש ערב חחילתו של צו זה ,ערר ,ערעור או כיוצא באלה לרשות

.4
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