רשומות

קובץ התקנות
י"ד בסיוון התשע"א

7006

 16ביוני 2011
עמוד

תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה) (תיקון) ,התשע"א1058 ��������������������������2011-
תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית) (תיקון) ,התשע"א―1058 ��������������������2011
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ) (תיקון),
התשע"א―1059 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011
תקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (שינוי התוספת השנייה לחוק) ,התשע"א1059 ����� 2011-
תקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון) ,התשע"א1060 ��������������������������������������������� 2011-
צו התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות
הכספים  2003ו–( )2004שינוי התוספת לחוק) ,התשע"א―1061 ���������������������������������������������������������������������� 2011
צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות) (הוראת שעה) ,התשע"א1061 ������������������������������������������������� 2011-
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)3התשע"א1061 ��������������������������� 2011-
תקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים) (תיקון) ,התשע"א1062 ���������������������������������������������������������2011-
תקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים מתנדבים) (תיקון) ,התשע"א1063 ����������������������������������������2011-
תקנות הרופאים (כשרויות לביצוע פעולות חריגות) (תיקון) ,התשע"א1063 ������������������������������������������������������2011-
אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע נחל פולג) (תיקון),
התשע"א1073 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע תל דור לפי תכנית
מס' חכ ,)408/התשע"א1074 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-

תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה) (תיקון),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  15ו– 243לפקודת מס הכנסה( 1להלן — הפקודה) ,ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

	.1

בתקנה  1לתקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה),
התשס"ה( 22004-להלן — התקנות העיקריות) ,בהגדרה "מילווה מדינה" ,בסופה יבוא
"ושהמועד לפדיונם עולה על  13חודשים מלאים מיום הוצאתם".

תחילה

	.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בתמוז התשע"א ( 7ביולי .)2011

הוראת מעבר

	.3

על ריבית ,דמי ניכיון והפרשי הצמדה המשולמים לתושב חוץ על מילווה מדינה שנרכש
ערב יום התחילה ושהמועד לפדיונו אינו עולה על  13חודשים מלאים מיום הוצאתו,
יחולו התקנות העיקריות ערב תיקונן בתקנות אלה ,והם יוכפלו ביחס שבין התקופה
שמיום רכישת מילווה המדינה עד היום שקדם ליום התחילה ,לבין התקופה שמיום
רכישת מילווה המדינה עד יום תשלום הריבית ,דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה ,לפי
העניין.

י"ג בסיוון התשע"א ( 15ביוני )2011
(חמ )3-3438

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

		
		

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשל"ח ,עמ' .216
ק"ת התשס"ה ,עמ' .183

תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית)
(תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 101א(א)( )8ו– 243לפקודת מס הכנסה( 1להלן — הפקודה),
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

	.1

תחילה

	.2

בתקנה  1לתקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית),
התשס"ג ,22002-במקום ההגדרה "עסקה עתידית" יבוא:
""עסקה עתידית" — כהגדרתה בסעיף  88לפקודה ולמעט עסקה שנכס הבסיס שלה הוא
במישרין או בעקיפין איגרת חוב או מילווה שהוצאו על ידי המדינה או בערבותה
הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על  13חודשים
מלאים מיום הוצאתם".
תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בתמוז התשע"א ( 7ביולי .)2011

י"ג בסיוון התשע"א ( 15ביוני )2011
(חמ )3-2373

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

		
		

__________
1
2

1058

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשס"ה ,עמ' .766
ק"ת התשס"ג ,עמ' .380

קובץ התקנות  ,7006י"ד בסיוון התשע"א16.6.2011 ,

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת
לתושבי חוץ) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16ב129 ,ג ו– 243לפקודת מס הכנסה( 1להלן — הפקודה),
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
	.1

בתקנה (1א) לתקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות תיקון תקנה 1

חייבת לתושבי חוץ) ,התשס"ג( 22003-להלן — התקנות העיקריות) —
()1

לפני ההגדרה "ניירות ערך זרים" יבוא:
""מילווה מדינה"  -איגרת חוב או מילווה שהוצאו על ידי המדינה או בערבותה
הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13
חודשים מלאים מיום הוצאתם;".

( )2אחרי ההגדרה "ניירות ערך זרים" יבוא:
""עסקה עתידית"  -כהגדרתה בסעיף  88לפקודה ולמעט עסקה שנכס הבסיס שלה
הוא במישרין או בעקיפין איגרת חוב או מילווה שהוצאו על ידי המדינה או
בערבותה הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה
על  13חודשים מלאים מיום הוצאתם".
	.2

בתקנה  )1(2לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "למעט מילווה מדינה".

תיקון תקנה 2

	.3

תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בתמוז התשע"א ( 7ביולי .)2011

תחילה

י"ג בסיוון התשע"א ( 15ביוני )2011
(חמ )3-3259

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

		
		

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשס"ב ,עמ'  ;530התשס"ה ,עמ' .766
ק"ת התשס"ג ,עמ' .467

תקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (שינוי התוספת
השנייה לחוק) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(6לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
התשמ"ה( 11985-להלן  -החוק העיקרי) ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
	.1

במקום התוספת השנייה לחוק יבוא:

"התוספת השנייה

החלפת התוספת
השנייה לחוק

(סעיף (5א) ו–(ג))
רכב פרטי כהגדרתו בתקנה ()1(1ב) לתקנות מס ערך מוסף ,התשל"ו ,21976-למעט רכב
המשמש ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה שקיבל רישיון לכך מאת רשות הרישוי
כהגדרתה בפקודת התעבורה ,3שהוא לשימושו של תושב אזור אילת באזור אילת;
__________
1
2
3

ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;204התשנ"ו ,עמ' .257
ק"ת התשל"ו ,עמ'  ;1590התשס"ה ,עמ' .774
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173התשס"ג ,עמ' .538

קובץ התקנות  ,7006י"ד בסיוון התשע"א16.6.2011 ,

1059

אופנוע שסיווגו בפרט  87.11לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין ,התשע"א-
( 42011להלן  -הצו) ,למעט אופנוע המשמש ללימוד נהיגה בבית הספר לנהיגה שקיבל
רישיון לכך מאת רשות הרישוי כמשמעותה בפקודת התעבורה ,שהוא לשימושו של
תושב אזור אילת באזור אילת;
אופנוע ים שסיווגו בפרט  89.03לצו ,למעט אופנוע כאמור המשמש בעסקו של תושב
אזור אילת באזור אילת;
טרקטורון שסיווגו בפרט  87.01לצו או בפרט  87.03לצו ,למעט טרקטורון כאמור המשמש
בעסקו של תושב אזור אילת באזור אילת;
טרקטור משא שסיווגו בפרט  87.01לצו או בפרט  87.03לצו ,למעט טרקטור כאמור
המשמש בעסקו של תושב אזור אילת באזור אילת;
צגים שסיווגם בפרט  85.28.5000לצו ,מטולים שסיווגם בפרט  85.28.6000לצו ומקלטי
טלוויזיה שסיווגם בפרט  85.28.7000לצו ,למעט צג ,מטול ומקלט טלויוזיה כאמור,
המשמשים במלון באזור אילת וכל עוד הם משמשים לכך ,ולמעט צגי  LCDלמחשב
בלבד שגודלם אינו עולה על  25אינצ' שסיווגם בפרט  85.28.5190לצו;
סיגריות וטבק ומוצריו ,שסיווגם בפרטים  24.02 ,24.01ו– 24.03לצו;
תכשיט שערכו עולה על סכום בשקלים חדשים השווה ל– 200דולר של ארצות הברית
לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל לפני מועד המכירה; לעניין זה" ,תכשיט" — לרבות
שעון;
בול — כהגדרתו בחוק הדואר ,התשמ"ו".51986-
תחילה

	.2

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

כ"ח באייר התשע"א ( 1ביוני )2011
(חמ )3-1916

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

		
		

__________
4
5

ק"ת מק"ח ,התשע"א ,עמ' .202
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .79

תקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  16 ,4ו– 18לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות
ממסים) ,התשמ"ה ,11985-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ביטול תקנה 20ג

	.1

תקנה 20ג לתקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) ,התשמ"ו1985-
(להלן  -התקנות העיקריות) — בטלה.

החלפת תקנה 21

	.2

במקום תקנה  21לתקנות העיקריות יבוא:
"פטור לטובין
לשימוש עצמי

2

 .21מי שמביא עמו ,מאזור אילת למקום אחר בישראל ,טובין
שייבואם פטור ממס או טובין שמכירתם פטורה ממס ,לפי סעיף 5

__________
1
2

1060

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .204
ק"ת התשמ"ו ,עמ' .161

קובץ התקנות  ,7006י"ד בסיוון התשע"א16.6.2011 ,

לחוק ,פטור ממסים עקיפים וממס ערך מוסף על אותם טובין,
ובלבד שהם לשימושו העצמי; לעניין זה" ,שימוש עצמי" —
כהגדרתו בסעיף  129לפקודת המכס".3
	.3

תחילה

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

כ"ח באייר התשע"א ( 1ביוני )2011
		

(חמ )3-1916

		

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,3עמ' .39

3

צו התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים  2003ו–( )2004שינוי התוספת לחוק),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (48ב) לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים  2003ו– ,)2004התשס"ג2003-
(להלן  -החוק) ,אני מצווה לאמור:

1

	.1

שינוי התוספת
לחוק

בתוספת לחוק ,מתחת לכותרת יבוא:
" .1הסדר בדבר תכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ניו–זילנד ".
2

כ"א באדר ב' התשע"א ( 26במרס )2011
		

(חמ )3-4229

		

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
1
2

ס"ח התשס"ג ,עמ'  ;386התשע"א ,עמ' .638
ההסדר אושרר בהחלטת הממשלה  2955מיום ד' באדר ב' התשע"א ( 10במרס .)2011

צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות) (הוראת שעה),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח ,11968-ובאישור ועדת החינוך
התרבות והספורט של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
	.1

בתקופה של שנתיים מיום י"ח בסיוון התשע"א ( 20ביוני  )2011בתוספת לצו רישוי הוראת שעה

עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות) ,התשנ"ח ,21998-יראו כאילו -
()1

במקום פרט  3נאמר:
" .3רשות מקומית ,תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות,3
או תאגיד אשר מטרותיו הן בתחום הסמכויות והתפקידים של מועצה מקומית
כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות ,4ובו יש למועצה מקומית לפחות
מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה ובלבד שתאגיד כאמור פועל באתר הקבע
שלו וקיבל אישור להקמת תאגיד משר הפנים;";

__________
1
2
3
4

ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשנ"ח ,עמ' .329
ק"ת התשנ"ח ,עמ'  ;1230התש"ע ,עמ' .1068
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197ס"ח התשמ"ח ,עמ' .18
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256

קובץ התקנות  ,7006י"ד בסיוון התשע"א16.6.2011 ,

1061

( )2בפרט  ,4אחרי "מתנ"ס עירוני" נאמר "או מתנ"ס הפועל בפיקוח החברה למתנ"סים
מרכזים קהילתיים בע"מ";
()3

אחרי פרט  22נאמר:
" .23היכלי עונג;
 .24תנועת הנוער הדרוזית;
 .25תנועת הנוער הלאומי".

י"ג בסיוון התשע"א ( 15ביוני )2011
(חמ )3-502

אליהו ישי
שר הפנים

		
		

תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון מס' ,)3
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א-
 ,11971אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

	.1

בתקנה  2לתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) ,התשס"ד-
 ,22004במקום "שבע שנים" יבוא "שבע שנים ושלושה חודשים".

תחילה

	.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו בסיוון התשע"א ( 17ביוני .)2011

י"ד בסיוון התשע"א ( 16ביוני )2011
(חמ )3-244

יעקב מרגי
השר לשירותי דת

		
		

__________

ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ'  ;143י"פ התשס"ד ,עמ'  ;1642התשס"ח ,עמ' .1820
ק"ת התשס"ד ,עמ'  704ועמ'  ;928התשס"ו ,עמ'  ;822התשס"ז ,עמ'  ,608עמ'  855ועמ'  ;1094התשס"ח ,עמ'
 ;214התשס"ט ,עמ'  ;1081התש"ע ,עמ'  ,46עמ'  ,276עמ'  ,334עמ'  ,952עמ'  1194ועמ'  ;1629התשע"א ,עמ'
 276ועמ' .805

1
2

תקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  35לחוק שירותי הכבאות ,התשי"ט ,11959-אני מתקין תקנות
אלה:
תיקון תקנה 3

	.1

בתקנה  3לתקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים) ,התשכ"ט- 21969-
()1

בפסקה ( ,)1במקום " 20שנה" יבוא " 18שנה";

()2

פסקה ( - )4תימחק.

כ"ז בניסן התשע"א ( 1במאי )2011
(חמ )3-1718

		
		

יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

__________
1
2
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ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;199י"פ התשע"א ,עמ' .2770
ק"ת התשכ"ט ,עמ' .1146
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תקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים מתנדבים) (תיקון),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  35לחוק שירותי הכבאות ,התשי"ט ,11959-אני מתקין תקנות
אלה:
	.1

בתקנה  3לתקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים מתנדבים) ,התשמ"ו -תיקון תקנה 3

 ,21986פסקאות ( )2ו–( - )4בטלות.
ח' באייר התשע"א ( 12במאי )2011
(חמ )3-1718

יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

		
		

__________

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;199י"פ התשע"א ,עמ' .2770
ק"ת התשמ"ו ,עמ' .949

1
2

תקנות הרופאים (כשרויות לביצוע פעולות חריגות) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (59א)( )1לפקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז ,11976-אני
מתקין תקנות אלה:
	.1

בתוספת השלישית לתקנות הרופאים (כשרויות לביצוע פעולות חריגות) ,התשס"א -תיקון התוספת
השלישית
( 22001להלן  -התקנות העיקריות) ,אחרי פרט  6יבוא:

"()7

שאיבת דם מווריד פריפרי לתינוק עד גיל שנה;

( )8התחלת עירוי פריפרי ליילוד;
()9

הוצאת דם מקו עורקי (;)AL

( )10הוצאת קו עורקי".
	.2

פרט ב' בתוספת הרביעית לתקנות העיקריות  -בטל.

כ"ח בניסן התשע"א ( 2במאי )2011
(חמ 		 )3-1800
()2010-163

		

תיקון התוספת
הרביעית

ר ו ני ג מ ז ו
המנהל הכללי של משרד הבריאות

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ' .594
ק"ת התשס"א ,עמ' .1020

אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
(שמורת טבע נחל פולג) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  22ו–(26ב) לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים
לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח ,11998-בהסכמת השר להגנת הסביבה ,המועצה לגנים
לאומיים ,שמורות טבע ואתרים לאומיים ,עיריית נתניה ,ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה
של הכנסת ,אני מכריז לאמור:
	.1

האמור בסעיף  1לאכרזה על שמורת טבע (נחל פולג) ,התשל"ב( 21971-להלן  -האכרזה) ,תיקון סעיף 1

יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

__________
1
2

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
ק"ת התשל"ב ,עמ' .19

קובץ התקנות  ,7006י"ד בסיוון התשע"א16.6.2011 ,
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"(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על השטח המוקף בקו שחור ומקווקו בקווים
אלכסוניים בצבע שחור בתשריט בקנה מידה  ,1:1,250מס' ש/מר/נת ,396/2/החתום ביד
שר הפנים ביום ו' בניסן התשע"א ( 10באפריל ".)2011
תיקון סעיף 2

	.2

תיקון התוספת

	.3

האמור בסעיף  2לאכרזה יסומן (א) ואחריו יבוא:
"(ב) העתקים מהתשריט האמור בסעיף (1ב) מופקדים במשרד הפנים בירושלים,
במשרד הממונה על מחוז המרכז ,ברמלה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נתניה וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל".
בתוספת לאכרזה ,במקום המילים "בתשריט האמור בסעיף  "1יבוא "בתשריט האמור
בסעיף ( 1א)" ואחרי "חלקים בגושי רישום קרקע  7707ו– "7713יבוא "למעט חלקי חלקות
 219 ,214 ,210 ,55 ,54בגוש ."7707

ו' בניסן התשע"א ( 10באפריל )2011
(חמ )3-650

אליהו ישי
שר הפנים

		
		

אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת
טבע תל דור ,לפי תכנית מס' חכ ,)408/התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  22לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח—( 11998להלן  -החוק) ,לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ולאחר
שנתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף (22ב)( )5( ,)4( ,)2( ,)1לחוק ,אני מכריז לאמור:
אכרזה על
שמורת טבע

	.1

השטח המתואר בתוספת הנמצא מצפון לתל דור לחוף הים התיכון ,צבוע בירוק
ומקווקו בקווים אלכסוניים ומצולבים ירוקים ,בתשריט מס' גש/חפ/חכ ,408/הערוך
בקנה מידה  1:2,500והחתום ביום ו' בניסן התשע"א ( 10באפריל  )2011ביד שר הפנים,
הוא שמורת טבע.

הפקדת העתקי
התשריט

	.2

העתקים מהתשריט האמור בסעיף  ,1מופקדים במשרד הפנים בירושלים ,במשרדי הממונה
על מחוז חיפה בחיפה ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל ,וכל
המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
(סעיף )1
השטח האמור בסעיף  1נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית חוף הכרמל,
שבו חלה תכנית מס' חכ ,408/שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5824מיום כ"ג בסיוון התשס"ח ( 26ביוני  ,)2008עמ'  ,3638והוא כולל גוש וחלקות
רישום קרקע אלה:
גוש  - 10587חלקי חלקה .17 ,15 ,14
ו' בניסן התשע"א ( 10באפריל )2011
		

(חמ )3-650

		

אליהו ישי
שר הפנים

__________
1
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ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
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