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תקנות ה ח ב ר ו ת ה מ מ ש ל ת י ו ת ) כ ל ל י ם ב ד ב ר גמול והוצאות לדירקטור מקרב
העיבור בחברות הממשלתיות()תיקון( ,ה ת ש ם ״ ה 2 0 0 5 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  19ו ־  71לחוק החברות הממשלתיות ,התשל״ה975-ו',
בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

בתקנה  2לתקנות החברות הממשלתיות )כללים והוצאות לדירקטור מקרב הציבור

.1

בחברות הממשלתיות( ,התשנ״ד) 1994-להלן  -התקנות העיקריות( -
ג

) (1אחרי תקנת משנה)א( יבוא:
מא (1התקיימה ישיבה באמצעי תקשורת כאמור בסעיף  101לחוק החברות,
התשנ״ט) 1999-להלן  -חוק החברות( ,תשלם החברה לדירקטור שלא נבח בישיבה
והשתתף בה באמצעי תקשורת ,גמול בשיעור של  500/מהגמול הקבוע בתקנות אלה
לדירקטור ,והשתתפות בישיבה כאמור תבוא במניין מספר הישיבות המרבי לשנה,
במפורט בתוספת הראשונה ,בהתאם לדרגתה של החברה; לא ישולם גמול באמור
לדירקטור אשר השתתף בקבלת החלטה ש ל הדירקטוריון בלא התכנסות בפועל,
כאמור בסעיף  103לחוק החברות.״;
ג

0

)(2

בתקנת משנה)ו( ,אחרי ״בתקנת משנה נא(״ יבוא ״או בתקנת משגה)או(״;

)(3

אחרי תקגת מ ש ג ה )  0יבוא:
״)ז( ע ל אף האמור בתקגת משגה )ו( ,עלה מספר ישיבות הדירקטוריון או ישיבות
ועדת דירקטוריון שבהן השתתף דירקטור ע ל מספר הישיבות כמפורט בתוספת
הראשונה ,בשל החלטת הממשלה בדבר הפרטה או שינוי מבגי ,רשאי מגהל הרשות
לקבוע לגבי חברה מסוימת ,כי כלל חברי הדירקטורין יהיו זכאים לגמול שנתי ,נוסף
ע ל גמול לפי השתתפות בישיבות ,ע ד לתקרה במפורט בתוספת הרביעית ובהתאם
לדרגתה של החברה ,בכפוף לקביעת הרשות בי הדירקטוריון ממלא את תפקידו באופן
המקדם את ביצועה של החלטת הפרטה או החלטת הממשלה בדבר שינוי מבני.״

תיקון תקנה 4א
הוספת תוספת
רביעית

 .2בתקנה 4א לתקנות העיקריות ,במקום ״על פי הכללים הנוהגים בחברה״ יבוא ״לפי
תעריף החשב הכללי במשרד האוצר״.
אחרי התוספת השלישית לתקנות העיקריות יבוא:

.5

״תוספת ר ב י ע י ת
)תקנה )2ז«

א.
ב.
ג.
ד.

דרגת החברה
חברה בסיווג 1
חברה בסיווג 2
חברה בסיווג 3
חברה בסיווג 4

מענק מיוחד לדירקטור בחברה בהפרטה
בשקלים חדשים
8,843
9,028
10,350
11,140

י ס״ח התשל״ה ,עמ׳ 2ג.1
י ק״ת התשנ־ר ,עמי  ;1238התש״ם ,עמי .090
י ס״ח התשנ״ט ,עמ׳ .189
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מענק מיוחד לדירקטור בחברה בהפרטה
בשקלים חדשים

דרגת החברה
ה.

חברה בסיווג 5

17,693

ו.

חברה בסיווג 6

19,263

ז.

חברה בסיווג 7

20,768

ח.

חברה בסיווג 8

33,348

ט.

חברה בסיווג 9

37,020

י.

חברה בסיווג 10

48,155״

.4

תחילה

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ל׳ בשבט התשם״ה) 9בפברואר (2005
)חמ (5-2546
בנימין נתניהו
שר האוצר
ת ק נ ו ת ה ח ב ר ו ת ה מ מ ש ל ת י ו ת ) כ ל ל י ם ב ד ב ר ה ע ס ק ת קרובי מ ש פ ח ה ( ,
התשם״ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )32א3xא( לחוק החברות הממשלתיות ,התשל״ה'1975-
)להלן  -החוק( ,לפי ה צ ע ת הרשות ,אני קובע כללים אלה:
.1

בכללים אלה -

הגדרות

״חברה״  -חברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית ,כהגדרתן בחוק:
״חברת השמה״  -חברה שעיקר פעילותה בהצבת עובד לעבודה אצל מעסיק בפועל או
חברה העוסקת בבחינת התאמתו של עובד להעסקה ע ל ידי המעסיק:
״קרוב משפחה״  -בן זוג ,הורה ,הורה הורה ,בן ,בת ,אח ,אחות ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,בן־אח,
בת־אח ,בן־אחות ,בת־אחות ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נבד או נבדה ,לרבות
קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה חורגת.
.2

לא תקבל החברה אדם לעבודה ,אם עובד באותה חברה קרוב משפחה שלו -

העסקת קרובי
משפחה

) (1המועסק בה בתפקיד בביר במשמעותו בחוק או בתפקיד המדורג באחת מ ש ש
דרגות השבר הגבוהות בחברה;
) (2כשהתפקיד המוצע לו הוא תפקיד בכיר כמשמעותו בחוק או תפקיד המדורג
באחת מ ש ש דרגות השכר הגבוהות בחברה.
 .3ע ל אף האמור בתקנה  ,2רשאית חברה להעסיק אדם שמתקיים בו האמור באותה תקנה סייגים
אם ראתה כי הוא המועמד המתאים ביותר למשרה ,ובלבד שנתקיימו בל אלה:
) (1העובד נבחר בהליך פומבי ,שוויוני ותחרותי ,אשר הודעה ע ל קיומו פורסמה זמן
סביר לפני המועד להגשת מועמדות ,בעיתון יומי נפוץ בשפה העברית ,ונוסף ע ל בך
פורסמה באמצעות אחד מאלה :חברת השמה או באתר האינטרנט ש ל החברה ,אם
קיים;
)(2

בעת ה ג ש ת מועמדותו להעסקה בחברה הצהיר האדם ע ל הקרבה המשפחתית;

סייח התשל״ה ,עמי .132
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) (3המנהל הבללי של החברה ויועצה המשפטי אישרו ,בחתימתם ,את תקינות
ההליך הפומבי והנימוקים לבחירה ,ודיווח על בך נמסר לדירקטוריון החברה.
יחסי כפיפות

 .4בכלל ועל אף האמור בתקנה  3לא יועסקו בחברה קרובי משפחה בתפקידים אשר קיימים
ביניהם יחסי כפיפות ישירים או עקיפים או שקרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד
ענינים.

ח ו ב ת דין וחשבון

 .5בדין וחשבון של יושב ראש הדירקטוריון ,המוגש לרשות בהתאם לסעיף  25לחוק ,תכלול
החברה פירוט של מספר קרובי משפחה של עובדי החברה שנקלטו בשנה החולפת ותפקידיהם
בחברה ,קרבת המשפחה של כל אחד מהם לעובד בחברה ותפקידו וכן המספר הבולל של
עובדים שהם קרובי משפחה המועסקים בחברה ,למועד דוח הדירקטוריון.

לרשות

תחילתם של כללים אלה שלושים ימים מיום פרסומם.

תחילה

.0

סייג ל ת ח ו ל ה

 .7כללים אלה לא יחולו על קרובי משפחה שהיו מועסקים באותה חברה ערב תחילתם של
הכללים ,ובלבד שלא נתקיימו ביניהם יחסי כפיפות או שקיים חשש לניגוד ענינים ,כאמור
בתקנה .4
ל׳ בשבט התשם״ה) 9בפברואר (2005
גחמ (3-2546

בנימין נתניהו
שר האוצר

תקנות ה ח ב ר ו ת ה מ מ ש ל ת י ו ת ) כ ל ל י ם ב ד ב ר ה ס מ כ ת בודק בידי הרשות(,
התשם״ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  55לחוק החברות הממשלתיות ,התשל״ה) '1975 -להלן  -החוק(,
לפי הצעת רשות החברות הממשלתיות)להלן  -הרשות( ,אני מתקין תקנות אלה:
ו .בתקנות אלה ,״חברה״  -חברה ממשלתית ,חברת בת ממשלתית וחברה מעורבת,
כהגדרתן בחוק.
הסמכת בודק

) .2א( החליטה הרשות ,לצורך מילוי חפקידיה ,על ביצוע בדיקה ,בין לגבי חברה מסוימת
ובין לגבי סוג של חברות ,ובין בענין מסוים ובין בסוג של עגינים ,באמצעות מי שהסמיכה
לכך)להלן  -בודק( ,רשאי הבודק לעיין ברשומות ובמסמכים של החברה ולדרוש  -מהחברה
או ממי מהמנויים בסעיף  55לחוק  -מידע וחומר בעניני החברה.
)ב( זכותו של הבודק לקבלת מידע תהיה כשל הרשות ,אלא אם כן קבעה הרשות
אחרת.

סמבות הרשות

שיקולי ה ר ש ו ת

 .3לביצוע הבדיקה הנדרשת ,רשאית הרשות להסמיך ולהעסיק ,מזמן לזמן ,לפי שיקול
דעתה ובהתאם לצורך ,בעל מקצוע מתאים ,לפי העגין ,לרבות עורך דין ,רואה חשבון ,שמאי
ויועץ בלבלי.
) .4א(

בבואה להסמיך בודק ,תיתן הרשות את דעתה ,בין השאר ,לאלה:
) (1הכישורים ,היקף הניסיון המקצועי והמומחיות של בעל המקצוע ,בקשר לבדיקה
שיש לבצע:
)(2

העסקת הבודק בבדיקת חברה אחת או יותר;

ס״ח התשל״ה ,עמי .132
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)(3

האפשרות לחלק את הבדיקה בחברה אחת בין מספר בודקים;

)(4

כל שיקול אחר העשוי ,לדעת הרשות ,להיות רלוונטי לעבודת הבודק בחברה.

)ב( לא תסמיך הרשות בודק אם לדעתה עלולים עיסוקיו האחרים לעמוד בניגוד ענינים
עם תפקידו כבודק.
.5

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תחילה

ל׳ בשבט התשם״ה) 9בפברואר (2005
)חמ 357ג-ג(

בנימין נתניהו
שר האוצר

ת ק נ ו ת ה ח ב ר ו ת ה מ מ ש ל ת י ו ת ) כ ל ל י ם ב ד ב ר א ו פ ן ב ח י ר ת פקידים בכירים(,
התשס׳׳ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )32אץ3א( לחוק החברות הממשלתיות ,התשל״ה975-ו'
)להלן  -החוק( ,לפי הצעת הרשות ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנות אלה -

הגדרות

״חברה״  -חברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית;
״פקידים בכירים״  -כמשמעותם בסעיף  ) 3 2א ^ לחוק.
) .2א( דירקטוריון החברה יקבע ,בתוך  60ימים מיום תחילתן של תקנות אלה ,נוהל בדבר
תנאי הכשירות ואופן הבחירה של פקידים בכירים בחברה )להלן  -נוהל( ,שייערך ל
הוראות תקנות  3ו־.4
ע

)ב(
.3

פ

נוהל מינוי
י

פקידים בכירים

העתק מהנוהל יוגש לרשות.

בנוהל ייקבעו הוראות בדבר תנאי הכשירות הנדרשים מכל פקיד בביר בחברה לרבות -

תנאי הכשירות

)ו( דרישות בדבר השכלת המועמד הרלוונטית למשרה המוצעת:
) (2היקף הניסיון המקצועי הרלוונטי;
) (3כישורים מקצועיים ועסקיים,-
) (4דרישה לעמידה בריאיון אישי ובמבחני התאמה מקצועיים;
) (5בל דרישה אחרת העשויה ,לדעת דירקטוריון החברה ,להיות רלוונטית לתפקיד.
.4

בנוהל ייקבע אופן בחירת הפקידים הבכירים ,ובכלל זה:
)ו(

אופן בחירת
הפקידים הבכירים

הגדרת גוף המופקד על ניהול כל שלבי הליך הבחירה;

) (2איתור המועמדים הפוטנציאליים ,בין בתוך החברה ובין מחוצה לה ,אם באמצעות
פרסום מודעה בעיתונות ,פניה לחברות השמה ,או פניה ישירה למועמדים פוטנציאליים
ואם בבל דרך אחרת הנהוגה בחברה;
) (3מיון המועמדים הפוטנציאליים ,ובכלל זה ,הגדרת קריטריונים קבועים מראש ,וזאת
נוסף ע ל תנאי הכשירות ,המפורטים בתקנה .3
י סייח התשל״ה ,עמי .132
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אישור העסקת

) .5א(
)ב(

פקידים בכירים

מינוי של פקיד בכיר יובא בידי המנהל הכללי של החברה לאישור הדירקטוריון.
בבואו לאשר את המינוי ,ייתן דירקטוריון החברה את דעתו ,בין השאר ,לאלה:
) ו ( תקינות הליך האיתור ,ובכלל זה קיום הליך שוויוני ותחרותי;
)(2

קיומם של קריטריונים קבועים מראש לבחירת המועמדים הפוטנציאליים;

) (3נימוקים למיון ש נ ע ש ה בשלבי הביניים של הליך הבחירה ,וכן נימוקים לבחירה
הסופית ש ל המועמד או מספר המועמדים ,והכל בהתייחס ליישום הקריטריונים
שנקבעו מראש ,כאמור בתקנה ;(3)4
)(4
ח ו ב ת דין ו ח ש ב ו ן

''י

ש ו ת

תחילה

חוק שיווי זכויות ה א י ש י  ,התשי״א 951 -ו .
2

 .6בדין וחשבון שמגיש יושב ראש הדירקטוריון לרשות ,לפי סעיף  25לחוק ,תכלול החברה
פירוט בדבר מספר הפקידים הבכירים שנקלטו בתקופת הדוח ותפקידיהם בחברה ,וכן
התייחסות לאופן יישום נוהל מינוי הפקידים הבכירים בחברה.
.7

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ל׳ בשבט התשם״ה) 9בפברואר (2005
)חמ (3-2546
בנימין נתניהו
שר האוצר
ס״ח התשי״א ,ענד .248

ת ק נ ו ת רישוי ע ס ק י ם ) א ח ס נ ת נ פ ט ( ) ת י ק ו ן (  ,ה ת ש ם ״ ה 2 0 0 5 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף ו1א לחוק רישוי עסקים ,התשכ״ח1968-י ,וסעיף  173לפקודת
הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ ,התש״ל970-ו  ,בהסכמת שר התשתיות הלאומיות ,ובאישור
ועדת הכלכלה ש ל הכנסת לפי סעיף ו2א לחוק־יסוד :הכנסת  ,וסעיף )2ב( לחוק העונשין,
התשל״ז , 1977-אני מתקין תקנות אלה:
2

5

4

הוספת שם
תיקון תקנה ו

ו .בתקנות רישוי עסקים)אחסנת נפט( ,התשל״ז976-ו ) להלן  -התקנות העיקריות( ,בראשן
יבוא השם ״תקנות רישוי עסקים)אחסנת נפט( ,התשל״ז976-ו״.
5

.2

בתקנה ו לתקנות העיקריות -
)ו( אחרי ההגדרה ״אש גלויה״ יבוא:
״״בעל מיתקן״  -בל אחד מאלה:
)(1

י
י
י
י
5
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בעל רישיון העסק או מבקש הרישיון ,לפי הענין:

)(2

אדם שבהשגחתו ,בפיקוחו או בהנהלתו פועל העסק״;

)(3

ה ב ע ל הרשום או המחזיק בנכם שבו מצוי העסק;״;

)(2

בהגדרה ״בריכת איסוף״ ,במקום ״בריבת איסוף״ יבוא ״מאצרה״;

)(3

בהגדרה ״גדר״ ,במקום ״ 250ס״מ״ יבוא ״ 2.5מטרים״;

ס״ח התשכ״ח ,עמי  :204התשנ״ח ,עמי .329
דיני מדינת ישראל ,נוסח ח ד ש  ,16עמי  ;337התשמ״ט ,עמי .114
ם״ח התשי״ח ,עמי  ;69התשס״א ,עמי .166
סייח התשל״ז ,עמי  ;226התשנ״ד ,עמי .348
ק״ת התשל״ז ,עמי  ;126התשמ״ו ,עמי .702
קובץ התקנות  ,6376ב׳ באדר ב׳ התשם״ה13.3.2005 ,

) (4בהגדרה ״גדר רשת צפופה״ ,במקום ״ 180ם״מ״ יבוא ״ 1.8מטר״ ובמקום ״ 60ס״מ״
יבוא ״ 0.6מטר״;
)(5

במקום ההגדרה ״הרשות למתן רישיונות״ יבוא:
״״רשות הרישוי״  -כמשמעותה בחוק,-״;

) (6בהגדרה ״חוות מבלים״ ,במקום ״להחסנת״ יבוא ״לאחסנת״ ובמקום ״קילו־ליטר
)להלן  -ק״ל(״ יבוא ״מטר מעוקב)להלן  -מ״ק(״;
)(7

במקום ההגדרה ״מחסן קמעוני״ יבוא:
״״מחסן סיטוני״  -אתר שבו מאחסנים נפט סוג ג׳ בכמות שאינה עולה על  50בדק
לשם מבירה לקמעונאים במכליות;
״מכלית״  -בלי רכב להובלת מוצרי נפט;״,-

) (8בהגדרה ״מכל גפ״מ׳ /אחרי ״הישראלי״ יבוא ״ת״י  158חלק ו  -מיתקנים לגזים
פחמימניים מעובים)גפ״מ( :מאגרים ״;
5

)(9

במקום ההגדרה ״מכל נפט״ יבוא:
״״מכל נפט״  -כלי קיבול לנפט נוזלי המתאים לאחד מהתקנים הישראלים ת״י
 4468חלקים  1ו־ ,2מכלי דלק מרותבים מפלדה או ת״י  4571חלק  1מכלי דלק
תת־קרקעיים בעלי דופן כפולה :ייצור והגנה קתודית ,לפי הענין או תקן אחר
שאישר מפקח העבודה הראשי;״;
במקום ההגדרה ״מפקח ראשי״ יבוא:

)(10

״״מפקח עבודה״ ,״מפקח עבודה אזורי״ ו״מפקח העבודה הראשי״  -במשמעותם
בחוק ארגון הפיקוח ע ל העבודה ,התשי״ד; 1954-״;
7

)(11

בהגדרה ״מיתקן״ ,בסופה ,במקום ״קימעוני״ יבוא ״סיטוני״;

)(12

בהגדרה ״נפט סוג ב׳״ ,במקום ״  65מעלות״ יבוא ״ 55מעלות״;

)(13

בהגדרה ״נפט סוג ג׳״ במקום ״ 65מעלות״ יבוא ״ 55מעלות״;

)(14

אחרי ההגדרה ״נפט סוג ג׳״ יבוא:
׳״׳נקודת סיבוך׳  -כל אחד מאלה:
) (1פתחי יציאה ש ל שסתומי שחרור לחץ ,אוורור וניקוז המורכבים על
מכל או צינור;
) (2שסתומים מוברגים או אוגנים למיניהם המורכבים ע ל מכלים או
צינורות ובן נקודות אחרות שבהן מתבצע חיבור או ניתוק של הצינורות;
) (3מדי מפלס גובה ,נפח או לחץ המורכבים על מכל או צינור:
) (4משאבות ,מדחםי גז ומבלי ניקוז ,למעט פתחי יציאה של שסתומי
שחרור לחץ ,אוורור ,מדי גובה ,נפח ולחץ המצוידים בנחיר עוצר ש ל  2מ״מ,
ובן משאבות ,מדחםי גז ומבלי ניקוז המהווים חלק ממיתקן מילוי או פריקה
של מכליות וקרונות״;

)(15
״מ״ק״.

בהגדרות ״תחנת תדלוק פנימית״ ו״תחנת תדלוק ציבורית״ ,במקום ״ק״ל״ יבוא

י״פ התש״ס ,עמי .1518
סייח התשי״ד ,עמי  ;202התשנ״ח ,עמי .92

קובץ התקנות  ,6376ב׳ באדר ב׳ התשם״ה15.3.2005 ,
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תיקון תקנה 2

.3

בתקנה  2לתקנות העיקריות -
) (1האמור בה יסומן ״)א(״ ,ובמקום ״בבמות של״ ,יבוא ״במכל או במכלים שקיבולם״,
במקום ״או ש ל פחות״ יבוא ״או פחות״ ,ובסופו יבוא ״ובלבד שקיבולם הכולל לא
יעלה ע ל הכמויות האמורות.״;
)(2

החלפת

תקנה 3

החלפת

תקנה *

.4

אחרי תקנת מ ש נ ה ) א ( יבוא:

״)ב( תקנות אלה יחולו ע ל אחסנת נפט בתחנת תדלוק פנימית או ציבורית גם י
בכמות הפחותה מזו המפורטת בתקנת משנה)א(.״
במקום תקנה  3לתקנות העיקריות יבוא:

״חובה לקבל
רישיון

ג ) .א( לא תיתן רשות הרי שוי רישיון אלא אם כן מפקח עבודה אישר
את המיתקן.
)ב( לא יאחסן אדם נפט אלא במקום שאישר מפקח עבודה.
)ג( לא ישנה אדם מיתקן אלא באישור מפקח עבודה.״

.5

במקום תקנה  4לתקנות העיקריות יבוא:

״בקשת רישיין

 .4בקשה לרישיון יגיש בעל המיתקן לרשות הרישוי בהתאם להוראות
תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות( ,התשס״א ; 2000-בתכניות שיצרף
יצוינו גם בל פרטי המיתקן באופן ברור ,לרבות קיבול מכלי הנפט לסוגיו,
ובן פירוט קווי מתח ומיתקני חשמל למתח גבוה ועליון ,המצויים במרחק
ש ל ע ד  35מטרים מהמיתקן.״
8

ביטול

תקנה 5

תיקון תקנה 7
ת י

? ז

תי

קי

י

ז

ת

ת

?
ק

נ ה 8

נ ה1 0

.6

תקנה  5לתקנות העיקריות  -בטלה.

.7

בתקנה  7לתקנות העיקריות ,במקום ״יחסין״ יבוא ״יאחסך.

 .8בתקנה  8לתקנות העיקריות ,במקום ״יוחסגו״ יבוא ״יאוחסנו״ ובמקום ״שיוחסנו״ יבוא
״שיאוחסנו״.
.9

בתקנה 0ו לתקנות העיקריות -
) ו ( בכותרת השוליים ,בסופה יבוא ״ואמצעי כיבוי אש״;
) (2בתקנת משנה)ג( ,המילים ״כמשמעותה בתקנה ו)3ג(״  -יימחקו ,ובסופה יבוא ״לפי
הוראות ת״י  60079ציוד חשמלי לשימוש באטמוםפרות נפיצות ש ל גזים :דרישות כלליות
)להלן  -ת״י (60079״,-
)(3

במקום תקנת משנה )ד( יבוא:
״)ד( בשטח פתוח ש ל מיתקן ,בתחום  15מטרים ממכלים ,מאבזרים המותקנים על
צינורות ,ובן מיחידות ניפוק ומערכות ניקוז לנפט סוג א /יהיה ציוד חשמלי מוגן
נגד התפוצצות ) (Explosion Proofבהתאם לת״י  60079או ב ע ל בטיחות עצמותית
) ;(Intrinsically Safeהוראה זו תחול ע ל תחנת תדלוק ציבורית או פנימית לגבי
יחידות הניפוק והמשאבות• ,ואולם הדרישה לקיום ציוד מוגן התפוצצות או בעל
בטיחות עצמותית בתוך וסביב יחידות הניפוק ,בתתנת תדלוק ציבורית ובתחנת
תדלוק פנימית ,חלה במרחק ש ל  6מטרים מהיחידה ,לגבי נפט סוג אי ,ו־ 1.5מטרים
לגבי נפט סוג ב׳ ו־ג׳ ועד גובה החלל שבו נמצאת המשאבה או יחידת המגיה ,ובלבד
שגובה זה לא יפחת מ־ 1.5מטרים.
)ה( בכל מיתקן ייקבעו ציוד ,מכשירים ואבזרים ויוחזקו חומרים מתאימים למניעת
אש ולכיבוי אש ,לפי דרישת רשות הכבאות; הציוד ,המכשירים ,האבזרים והחומרים
באמור ,יוחזקו במצב תקין ומוכנים לשימוש בכל עת• ,עובדי המיתקן יודרכו בהפעלת
האמצעים האמורים.״

ק״ת התשס״א ,עמי  ;10ה ת ש ם ־ ב  ,עמי .1182
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בתקנה  11לתקנות העיקריות ,אחרי ״שמו ומענו״ יבוא ״וכן מספר הטלפון שבו ניתן תיקון תקנה ז1
.10
להשיגו״.
 .11בתקנה  (1)13לתקנות העיקריות ,במקום ״וההתנגדות לאדמה לא תעלה ע ל  10אום״ תיקון תקנה 13
יבוא ״ההארקה תבוצע בהתאם למפרט בתקן אמריקאי  NFPA 77או תקן מתאים אחר שיאשר
מפקח העבודה הראשי מראש״.
בתקנה  15לתקנות העיקריות ,במקום ״יחסין״ יבוא יאחםן״ ובמקום ״הראשי״ יבוא תיקון תקנה 15
.12
״האזורי״; במקום הסיפה החל במילים ״או זו שהסכים״ יבוא ״או שלא בהתאם לתנאים
ולסייגים שהוא קבע״.
.13

אחרי תקנה  16לתקנות העיקריות .יבוא:

״איסורים

ושילוט בחוות

6וא.

בחוות מכלים -

מכלים

.14

הוספת תקנה 16א

)ו( לא יעשן אדם ולא ישתמש בטלפון נייד או במכשיר קשר
שאינו עומד בדרישות תקנה )10ג( ו־)ד( ,למעט במבנה המצוי
בתוכה,-
) (2יותקן שלט אזהרה בנוסח ״אין לעשן ואין להשתמש בטלפון
נייד או מכשיר קשר שאינו מוגן התפוצצות למעט במבנה״ או
בנוסח דומה שבו הסבר באמצעים גרפיים.״
תקנה  17לתקנות העיקריות  -בטלה.

.15

ביטול תקנה 17

בתקנה  22לתקנות העיקריות -
)ו(

תיקון תקנה 22

במקום כותרת השוליים יבוא ״מאצרה״,-

) (2מקום שנאמר ״בריכת איסוף״ ו׳׳איסוף״ יבוא במקומו ״מאצרה״ והצורות הדקדוקיות
ישתנו ,לפי הענין:
)(3
 6ו.

בתקנת משנה)ואו( ו־) (2במקום ״ק״ל״ יבוא ״מ״ק״.
בתקנה  23לתקנות העיקריות -

)(1

תיקון תקנה 23

במקום כותרת השוליים יבוא ״ניקוז מאצרה״,-

) (2במקום ״בריבת איסוף״ בתקנת מ ש נ ה ) א ( ו״בבריבת איסוף״ בתקנת משנה)ב( ,יבוא
״מאצרה״.
.17

בתקנה  (2)24לתקנות העיקריות ,במקום ״ 12טון״ יבוא ״7

2ט ו

ך,

תיקון תקנה 24

בתקנה  25לתקנות העיקריות ,במקום ״אם לדעתו הנסיבות מצדיקות זאת״ יבוא ״אם תיקון תקנה 25
.18
לאחר התייעצות עם רשות הכבאות בכל האמור במניעת אש וכיבוי אש הנסיבות מצדיקות
זאת לדעתו״.
.19

אחרי כותרת פרק ד׳ לתקנות העיקריות יבוא:

״תדלוק בגפ״מ

הוספת תקנה 4גא

34א) .א( בתחנת תדלוק ציבורית שבה מתבצע תדלוק בגפ״מ יקוימו,
לגבי המיתקנים לתדלוק רכב בגפ״מ ,דרישות תקן ת״י  5512מיתקנים
לתדלוק רבב בגז פחממני מעובה)גפ״מ( במהדורה המעודכנת)להלן  -ת״י
.(5512
)ב(
בגפ״מ.״

הוראות תקנות  35ע ד  47לא יחולו ע ל מיתקנים לתדלוק רכב

בתקנה  35לתקנות העיקריות ,במקום ״יחסין״" יבוא ״יאחםן״ ובמקום ״הראשי״ יבוא תיקון תקנה 35
.20
״האזורי״; במקום הםיפה החל במילים ״או שהסכים״ יבוא ״או שלא בהתאם לתנאים ולסייגים
שהוא קבע״.
קובץ התקנות  ,«376ב׳ באדר ב׳ התשם״ה13.5.2005 ,
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תי

נ ה 3 6

.21

קיו ק

תקנה 37

.22

ת

בתקנה  36לתקנות העיקריות -
ברישה ,במקום ״יוחםן״ יבוא ״יאוחסן״;

)(1

) (2בפסקה ) ,(1במקום ״ 60ם״מ לפחות או״ יבוא ״ 0.6מטר לפחות או״ ובמקום ״ 60ס״מ
לפחות ושוליה״ יבוא ״ 0.6מטר לפחות ושוליה״;
)(3
תיקון

בפסקה) ,(2במקום ״מ־ 50ס״מ״ יבוא ״מ־ 0.5מטר״.

בתקנה  37לתקנות העיקריות -
)ו( בפסקה) ,(1במקום ״ 15ם״מ״ יבוא ״ 0.15מטר״;

ה ח ל פ ת תקנה 38

)(2

בפסקה) ,(2במקום ״ 90ס״מ״ יבוא ״ 0.9מטר״ ובמקום ״ 50ו ס״מ״ יבוא ״ 1.5מטרים״,-

)(3

בפסקה) ,(3במקום ״מ־ 90ס״מ״ יבוא ״מ־ 0.9מ׳״.

.23

במקום תקנה  38לתקנות העיקריות יבוא:

״הטמנת מ כ ל
מ ת ח ת למסלול
רכב

 .38מקום שאין זה מעשי למלא אחר הוראות תקנה  ,37מותר להטמין
בתחנת תדלוק ציבורית מכל או חלק ממנו מתחת למסלול רבב או במקום
שמעליו עלול לנוע רכב או מתחת לתוואי של יחידת ניפוק או כל תוואי
אחר ,אם מתקיימים שני אלה:
)ו( מעל המכל שבבת אדמה בעובי של  0.4מטר לפחות ומעליה
הוצב משטח בטון מזוין שממדיו בולטים באופן אופקי  1מטר
לפחות מעבר לקצות המכל; בבטון המזוין יתקיימו דרישות ת״י
 :466חוקת הבטון ות״י  :412עומסים במבנים  -עומסים אופיינים,
טבלה  12סוג כלי רכב);(3
) (2כוות איש ) (Manholeבמשטח בטון חבוסה במכסה בעל
חוזק שווה למשטח בטון.״

תיקון תקנה 39

.24

40

.25

תקנה 42

.26

בתקנה  39לתקנות העיקריות -
)(1

ברישה ,במקום ״המוחםן״ יבוא ״המאוחסן״;

)(2

במקום כותרת הטור ״בסנטימטרים״ יבוא ״במטרים״;

)(3

בפסקאות ,בכל מקום ,במקום ״ 100ם״מ״ יבוא ״ו מטר״,-

) (4בטור ״במטרים״ ,בכל מקום ,במקום ״ 450ם״מ״ יבוא ״ 4.5מטרים״ ,במקום ״150
ס״מ״ יבוא ״ 1.5מטר״ ,במקום  50ס״מ״ יבוא ״ 0.5מטר״.
תיקון תקנה

בתקנה  40לתקנות העיקריות -
) ו ( במקום תקנת מ ש נ ה ) א ( יבוא:
״)א( המרחק מקצה מכל תת־קרקעי עד לקיר מבנה שאין בו אש גלויה יהיה  0.5מטר
לפחות.״
)(2

בתקנת מ ש נ ה ) ב ( -
)א( ברישה ,במקום ״מ־ 100ם״מ״ יבוא ״מ־ 1מטר״ במקום ״ל״ 50ס״מ״ יבוא ״ל־0.5
מטר״:
)ב( אחרי פסקה) (3יבוא:
״) (4המכל הוא מכל משני.״

תיקון

554

בתקנה  42לתקנות העיקריות -
)(1

במקום כותרת השוליים יבוא ״השוואת פוטנציאל חשמלי״,-

)(2

תקנות מ ש נ ה ) א ( ו־)ב( והסימון)ג(  -יימחקו.
קובץ התקנות  ,6376ב׳ ב א ד ר ב׳ התשם״ה13.3.2003 ,

אחרי תקנה  42לתקנות העיקריות

.27

42א.

״איסורים

י ב ו א

.

הוספת תקנה 42א

בתחנת תדלוק ציבורית -

ב ת ח נ ת תדלוק

) (1לא ישתמש אדם מחוץ לרכב בטלפון נייד או במכשיר קשר
ולא יעשן:

ציבורית

)(2

נהג חייב לדומם את מנוע הרבב בעת התדלוק:

נ (3אדם לא יתדלק רבב אלא לאחר שווידא שמנוע הרכב
הודמם:
) (4בעל המיתקן יתקין שלט אזהרה אחד לפחות בשפות
עברית וערבית בנוסח ״אין להשתמש מחוץ לרכב בטלפון נייד
או במכשיר קשר :אין לעשן בשטח התחנה וחובה לדומם את
מנוע הרכב בעת התדלוק״ או בנוסח דומה שבו הסבר באמצעים
גרפיים; השלט יותקן במקום •בולט לעין ולא יוםתר ,וגודלו יהיה
לא פחות מ־ 40ס״מ על  50ם״מ.״
בתקנה  43לתקנות העיקריות -

.28

)(1

בפסקה) ,(3במקום ״ 550ס״מ״ יבוא ״ 3.5מטרים״ ובמקום ״ 150ס״מ״ יבוא ״ 1.5מטרים״!

)(2

בפסקה) ,(4במקום ״ 250ס״מ״ יבוא ״ 2.5מטרים״.

בתקנה  44לתקנות העיקריות -

.29

)(1

תיקון תקנה ג4

תיקון תקנה 44

בתקנת מ ש נ ה ) א ( -
י ) א ( ברישה ,במקום ״מרכזי׳ יבוא ״דופן״;
)ב( במקום כותרת הטור ״בסנטימטרים״ יבוא ״במטרים״,.
)ג( בכל מקום ,בפסקאות ובטור ״במטרים״ ,במקום ״ 350ס״מ״ יבוא ״ 3.5מטרים״,
במקום ״ 100ם״מ״ יבוא ״ו מטר״ ,במקום ״ 50ס״מ״ יבוא ״ 0.5מטר״ ובמקום ״ 450ם״מ״
יבוא ״ 4.5מטרים״.

)(2

בתקנת משנה)ב( ,בהגדרה ״פתח״ במקום ״ 60ס״מ״ יבוא ״ 0.6מטר״.

.30

תקנות 50,50,49,48א 51 ,ו־ 52לתקנות העיקריות  -בטלות.

ביטול תקנות
 48ע ד 52

.31

במקום תקנה  53לתקנות העיקריות יבוא:

ה ח ל פ ת תקנה 33

״מחסן אספקה
מ י כ ז י ת

ש

ל

גפ״מ

 .53מחסן אספקה מרכזית יותקן בהתאם לתקן ישראלי ת״י  158חלק :1
מיתקנים לגזים פחמימניים)גפ״מ( :מאגרים ,פרקים א׳ ,ב׳ ,ד׳ ו־ה׳.׳׳

.32

תקנות 53א53 ,א53,1ב ו־ 54לתקנות העיקריות  -בטלות.

ביטול תקנות
53א ע ד 54

.33

תקנה  55לתקנות העיקריות  -בטלה.

ביטול תקנה 55

.34

תקנה 55א לתקנות העיקריות  -בטלה.

ביטול תקנה 55א

.35

אחרי כותרת פרק ו׳ לתקנות העיקריות יבוא:

הוספת תקנה 55ב

״תדלוק בגפ״מ

55ב) .א( בתחנת תדלוק פנימית שבה מתבצע תדלוק בגפ״מ יקוימו,
לגבי המיתקנים לתדלוק רכב בגפ״מ ,דרישות תקן ת״י .5512
)ב( הוראות תקנות  56ע ד  65לא יחולו ע ל מיתקנים לתדלוק רבב
בגפ״מ.״

קובץ התקנות  ,6376ב׳ ב א ד ר ב׳ התשם״ה13.3.2005 ,

555

תיקון תקנה 56

 .36בתקנה  56לתקנות העיקריות ,במקום ״יחסיך יבוא ״יאחסך ובמקום ״הראשי״ יבוא
״האזורי״ ובמקום הסיפה החל במילים ״או שהסכים״ יבוא ״או שלא בהתאם לתנאים
ולסייגים שהוא קבע״.

תיקון תקנה 58

.37

בתקנה  58לתקנות העיקריות ,הסיפה המתחילה במילים ״או בחביות״  -תימחק.

ה ח ל פ ת תקנה 60

.38

במקום תקנה  60לתקנות העיקריות יבוא:

״אחסנת נפט
סוג ב׳ או סוג ג׳
ב מ כ ל

ע ל

.

ק ר ק ע י

.60

אחסנת נפט סוג ב׳ או סוג ג׳ במכל על־קרקעי מותרת בתנאים

..״!!,-ן.

שיהיו
המכלים מותקנים במאצרה שקיבולה עולה ב־ 10%לפחות
)!(
על קיבול המכל הגדול שבה•,
) (2למאצרה פתחי ניקוז המצוידים במגופים נאותים הניתנים
להפעלה מבחוץ;
) (3המרחק בין דופן מכל לדופן המאצרה יהיה  0.5מטר לפחות
במכל שקיבולו אינו עולה על  30מ״ק ,ו־ 2מטרים לפחות במכל
שקיבולו עולה ע ל  30מ״ק או שהקיבול הכולל במאצרה עולה על
50ו מ״ק:
) (4המרחק בין דפנות שני מכלים סמוכים לא יפחת ממחצית
צירוף הקטרים של המכלים ,ובלבד שלא יפחת ממטר אחד;
) (5המרחק בין דופן מכל לגבול המגרש או לקיר של מבנה יהיה
בקוטר המכל ,לפחות ,ובלבד שלא יפחת מ־ 2מטרים ואין הכרח
שיעלה על  6מטרים:
) (6המרחק בין דופן מאצרה לגדר או מבנה יאפשר תנועה
חופשית לרכב כיבוי אש ויהיה ברוחב של  3מטרים לפחות;
) (7השטח המגודר יהיה במרחק של  3מטרים לפחות מגבול
המגרש אלא אם כן קיים לאורכו קיר אטום בגובה של  1.8מטרים
לפחות.״

ביטול תקנות
 61ו ־ 6 4

.39

תיקון תקנה 65

 .40בתקנה  65לתקנות העיקריות -

הוספת תקנה 65א

תקנות  61ו־ 64לתקנות העיקריות  -בטלות.

)ו(

ברישה ,במקום ״הראשי״ יבוא ״האזורי״;

)(2

בפסקה) ,(2במקום ״בתקנה 46״ יבוא ״בתקנה 13א״.

.41

אחרי תקנה  65לתקנות העיקריות יבוא:

•איסורים

65א.

בתחנת תדלוק פנימית -

ב ת ח נ ת תדלוק
פנימית

) (1לא ישתמש אדם מחוץ לרכב בטלפון נייד או במכשיר קשר
ולא יעשן•,
)(2

נהג חייב לדומם מנוע הרבב בעת התדלוק;

) (3אדם לא יתדלק רכב אלא לאחר שווידא שמנוע הרכב
הודממ;

556

קובץ התקנות  ,6376ב׳ ב א ד ר ב׳ התשם״ה15.3.2005 ,

) (4בעל המיתקן יתקין שלט אזהרה אחד לפחות בשפות עברית
וערבית בנוסח ״אין להשתמש מחוץ לרכב בטלפון נייד או במכשיר
קשר :אין ל ע ש ן בשטח התחנה וחובה לדומם מנוע הרכב בעת
התדלוק• או בנוסח דומה שבו הסבר באמצעים גרפיים ,-השלט
יותקן במקום בולט לעין ולא יוםתר ,וגודלו יהיה לא פחות
מ־ 40ם״מ ע ל  50ם״מ.״
 .42בתקנה  66לתקנות העיקריות ,במקום ״יחסין״ יבוא ״יאחטן״ ובמקום ״הראשי״ יבוא
״האזורי• ובמקום הסיפה החל במילים •או שהסכים• יבוא ״או שלא בהתאם לתנאים
ולסייגים שהוא קבע״.
בתקנה  67לתקנות העיקריות ,הםיפה המתחילה במילים ״או במכלים״  -תימחק.

.43

 .44בתקנה  68לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,במקום ״ק״ל״ יבוא ״מ״ק״ ובמקום ״בריבת
איסוף״ ו״האיםוף״ יבוא ״מאצרה״ ו״המאצרה״ ,לפי הענין.

תיקון תקנה 06

תיקון תקנה 6 7

תיקון תקנה 68

.45

תקנה  69לתקנות העיקריות  -בטלה.

תיקון תקנה 69

.46

בתקנה  70לתקנות העיקריות ,במקום ״הראשי״ יבוא ״האזורי״.

תיקון תקנה 70

.47

בכותרת פרק ח׳ במקום ״קימעוניים״ יבוא ״מחסנים םיטוניים״.

תיקון כ ו ת ר ת
פרק ח׳

 .48בתקנה  71לתקנות העיקריות ,במקום ״יחסין״ יבוא ״יאחםן״ ,במקום ״קימעוני״ יבוא תיקון תקנה 71
״סיטוני״ ובמקום ״הראשי״ יבוא ״האזורי״.
בתקנה  74לתקנות העיקריות _

.49

תיקון תקנה 74

) (1ברישה ,במקום ״בתנאים שלהלן״ יבוא ״בכפוף לקיום התנאים המפורטים
בתקנה :60״;
) (zפסקאות)ו( ו־) - (2יימחקו.
 .50בתקנה  75לתקנות העיקריות ,במקום ״ק״ל״ יבוא ״מיק״ ,במקום ־ 100סינר יבוא
״ו מטר־ ,ובמקום ״ 180ם״מ״ יבוא • 1.8מטרים״.
בתקנה  76לתקנות העיקריות -

.51

תיקון תקנה 76

)(1

במקום כותרת השוליים יבוא •מרחקים מיחידת מילוי מכליות׳;

)(2

במקום ״ניפוק לפתח מכל״ יבוא ״מילוי מכליות״.

.52

בתקנה  77לתקנות העיקריות ,במקום ״הראשי״ יבוא ״האזורי״.

.53

אחרי כותרת פרק ט׳ לתקנות העיקריות יבוא:

״עונשין

77א.

תיקון תקנה 75

תיקון תקנה 77
ה ו ס פ ת

ת

ק

נ ה

 7 7א

העובר ע ל הוראה מהוראות תקנות 42א או 65א דינו ק נ ם כאמור

בסעיף )61אץ (1לחוק העונשין ,התשל״ז. 1977-״
4

.54

תקנה  80לתקנות העיקריות  -בטלה.

) .55א(

ביטול תקנה 80

תחילתן ש ל תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

תחילה ותחולה

)ב( תקנות )10ג( ומד( (5) ,(2) ,(1)60 ,53 ,(1)38 ,(2)24 ,(1)13 ,ו־) (5לתקנות העיקריות,
כתיקונן בתקנות אלה ,יחולו על מיתקנים חדשים שהוקמו לאחר תחילתן.
כ״ג בשבט ה ת ש ם ־ ה )  2בפברואר (2005
)חמ (3-1379

אהוד

אולמרט

שר התעשיה המסחר והתעסוקה
ק ו ב ץ התקנות  ,6376ב׳ ב א ד ר ב׳ התשס״ה13.3.2005 ,

557

א ב ר ז ת העיריות)עיריית אור עקיבא()תיקון( ,ה ת ש ם ״ ה 2 0 0 5 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריותי ,ולאתר עיון בתסקיר ש ל ועדת החקירה,
בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
החלפת התוספת

ו.

באברזת העיריות)עיריית אור עקיבא( ,התשס״א , 2001-במקום התוספת יבוא:
2

״תוספת
)סעיף (1
האזור שתושביו יהיו עיריית אור עקיבא כולל גושים וחלקות כלהלן:
גושים  - 12673,12310,10646,10635,10622,10618בשלמותם.
גוש  - 10199חלקות  6ע ד  68,24ע ד ;70
גוש  - 10200חלקות  5ע ד ,-41,40,16
גוש  - 10202חלקות  6ע ד ;19
גוש  - 10614חלק מחלקה  5במסומן במפת אור עקיבא הערוכה בקנה מידה  1:5,000והחתומה
ביד שר הפנים ביום י״ב באדר א׳ התשם״ה) 21בפברואר  (2005ושהעתקים ממנה מופקדים
במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה ע ל מחוז חיפה ,חיפה ובמשרד עיריית אור
עקיבא)להלן בפרט זה  -המפה(;
גוש  - 10615חלקות ו ע ד  40,19,18,12עד  69,43ע ד  123,102,96,92ע ד  163,147ע ד 170,168
ע ד  176,173ע ד  192וחלק מחלקה  175כמםומן במפה;
גוש  - 10617חלקות  2ע ד  9וחלק מחלקה  1כמסומן במפה:
ג ו ש  - 10621חלק מחלקה  1כמםומן במפה:
גוש  - 10627חלק מחלקה  2במסומן במפה:
גוש  - 10628חלק מחלקה  4במםומן במפה:
גוש  - 10629חלקה  4וחלק מחלקה ו כמםומן במפה;
גוש  - 10630חלק מחלקה  1כמםומן במפה:
גוש  - 10631חלק מחלקה  1כמםומן במפה;
גוש  - 10632חלקה  3וחלק מחלקה  2במסומן במפה׳,
גוש  - 10633חלק מחלקה  1במסומן במפה:
גוש  - 10639חלקות  3,1עד  40,36עד  100,96ע ד  134,131ע ד  139 ,138,136וחלק מחלקות ,2
 133,132 ,99,97במסומן במפה,-
ג ו ש  - 10641חלק מחלקה ו כמםומן במפה:
גוש  - 10642חלקה  1וחלק מחלקות  3,2במסומן במפה,-
גוש  - 10643חלקה  4וחלק מחלקה  3כמםומן במפה.״
י״ב באדר א׳ התשם״ה) 21בפברואר (2005
גחמ -1926ג(

אופיר פז־פינס
שר הפנים

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח ח ד ש  ,8עמי .197
ק״ת התשם״א ,עמי .932

558

ק ו ב ץ התקנות  ,6370ב׳ ב א ד ר ב׳ התשס״ה13.3.2005 ,

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 ( ) ח ו ן ! ה כ ר מ ל  ,תיקון(,
התש0״ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לצו המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
ו .בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח, 1958-
בפרט)בה( יבוא:
;

תיקון פרט)בה(
בתוספת הראשונה

) (1בהגדרה ״מפה״ ,אחרי ״ביום ג׳ בסיון התשנ״ה)ו ביוני (1995״ יבוא ״ובן תחום השיפוט
ש ל המועצה המקומית עתלית ושטח היישוב בפר גלים בפי שצורפו לתחום המועצה
האזורית חוף הכרמל בצו התכנית להבראת כלכלת ישראל)תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים  2003ו־)(2004מם׳ ) (2קביעת תחום שיפוט
 המועצה האזורית חוף הכרמל( ,התשס״ד , 2004-וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנהמידה  1:5,000והחתום ביום ב׳ בשבט התשם״ד) 25בינואר  ,(2004ובפי שתוקנה בתשריט
הערוך בקנה מידה  1:20,000והחתום ביד שר הפנים ביום א׳ באדר התשס״ד) 23בפברואר
(2004״ וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה  1:10,000והחתום ביד שר הפנים ביום
י״ב באדר א׳ התשס״ה) 21בפברואר (2005״.
נ

)(2

במקום השטח המתואר לצד היישוב ״שדות ים״ יבוא:
״גוש  - 10198חלקות  127-113 ,96 ,94 ,84 ,82-74 ,63 ,49-40 ,13-10 ,8 ,7 ,4וחלק
מחלקות  106,105,97,95,93-91 ,14,9,6,5,3כמםומן במפה•,
גוש  - 10612חלקה  2וחלק מחלקה  9כמםומן במפה;
גושים  - 10626-10623בשלמותם:
גוש  - 10627פרט לחלק מחלקה  2כמםומן במפה•,
גוש  - 10628חלק מחלקה  4כמסומן במפה;
גוש  - 10633חלק מחלקה  1כמםומן במפה:
גוש  - 10634חלקות  ,216-213 ,112-6וחלק מחלקות ,259 ,212-208,119 ,116 ,114
 279,278,275,273,267כמסומן במפה;
גושים  - 10637,10636בשלמותם,-
גוש  - 10638פרט לחלק מחלקות  6,4כמםומן במפה:
גוש  - 10641חלק מחלקה  1במםומן במפה:
גושים  - 10670,10669בשלמותם.״

)(3

במקום השטח המתואר מתחת לקו יבוא:
״גוש  - 10611בשלמותו;
גוש 10612

חלק מחלקה  9כמםומן במפה:

גוש 10613

בשלמותו;

גוש 10614

חלק מחלקה  5כמםומן במפה•,

גוש 10615

חלק מחלקה  175כמסומן במפה;

גוש 10616

בשלמותו:
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ק״ת התשי״ח ,עמ׳  ;1256התשכ״ט ,עמ׳  ;1470התשנ״ה ,עמ׳ .1569
ק״ת התשם״ד ,עמ׳ .186
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גוש  - 10617חלק מחלקה  1במסומן במפה:
גושים  - 10620,10619בשלמותם;
ג ו ש  - 10621חלקה  2וחלק מחלקה ו במםומן במפה:
גוש  - 10627פרט לחלק מחלקה  2כמסומן במפה,-
גוש  - 10628חלק מחלקה  4כמסומן במפה׳,
גוש  - 10633חלק מחלקה  1במםומן במפה!
גוש  - 10634חלקות ,286-280 ,277 ,276 ,272-268 ,266-260 ,258-217 ,207-120
וחלק מחלקות  279 ,278 ,275 ,273 ,267 ,259 ,212-208 ,119 ,116 ,114במםומן
במפה;
גוש  - 10638חלק מחלקות  6,4במסומן במפה•,
גוש  - 10639חלקה  98וחלק מחלקות  133,132,99 ,97,2כמםומן במפה;
גוש  - 10640חלקה ;2
ג ו ש  - 10641חלק מחלקה  1כמסומן במפה.״
י״ב באדר א׳ התשם״ה) 21בפברואר (2005
)חמ(3-136
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בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו ־  2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
תיקון פרט גכז(

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות)א( ,התשי״א /1950-בפרט)כז( -

בתוספת הראשונה

)(1

בקטעהגושים-
)א( במקום ״ 10201ע ד 10210״ יבוא ״ 10203,10201ע ד 10210״;
)ב(

אחרי ״ - 10200פרט לחלקות  5ע ד 17״ יבוא:
״ - 10202פרט לחלקות  6ע ד 19״;

) (2בקטע החלקות ,אחרי ״והחתומה ביד שר הפנים ביום י״א בכסלו התשכ״ח )13
בדצמבר (1967״ יבוא ״וכן תחום שיפוט המועצה המקומית גבעת עדה ,בפי שצורף לתחום
שיפוט המועצה המקומית בנימינה בחוק התבנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים  2003ו־)(2004מס׳ ,(2
התשם׳׳ג , 2003-בתוספת לפרק ב; וכפי שתוקנה המפה החתומה ביד שר הפנים ביום י״ב
באדר א׳ התשם״ה) 21בפברואר (2005״.
ג

י״ב באדר א׳ התשס״ה) 21בפברואר (2005
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