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תקנות פינוי ובינוי (פיצויים) (מינוי שמאי פינוי ובינוי וסדרי דין בבקשות שיוגשו לשמאי פינוי ובינוי),
  התשע"ב1146 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
צו המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי עיצום כספי על הפרת הוראות חוק המכר
(דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)) ,התשע"ב1152 ����������������������������������������������������������������������2012-
צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר לתחבורה) (תיקון) ,התשע"ב1152 ������������������������������������������������������������� 2012-
תקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי) (תיקון) ,התשע"ב1153 ������������������������������������������������������������������������������2012-
תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה) (תיקון) ,התשע"ב1154 �����������������������������������������������������������������������������������2012-
תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל–גרביה וג'ת) (הוראת שעה),
  התשע"ב1154 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
צו המועצות המקומיות (ב) (יפיע ,תיקון) ,התשע"ב1156 ������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
צו המועצות המקומיות (א) (כפר יאסיף ,תיקון) ,התשע"ב1157 ���������������������������������������������������������������������������2012-
צו המועצות המקומיות (ב) (ביענה ,תיקון) ,התשע"ב1158 ����������������������������������������������������������������������������������2012-
צו המועצות המקומיות (ב) (אבן סנאן ,תיקון) ,התשע"ב1158 ����������������������������������������������������������������������������� 2012-
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער טורען) ,התשע"ב1159 ��������������������������������������������������������������� 2012-
אכרזת היערות (סייג לתחולה) ,התשע"ב1162 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2012-
אכרזת היערות (סייג לתחולה) (מס'  ,)2התשע"ב1162 ������������������������������������������������������������������������������������������2012-
אכרזת היערות (סייג לתחולה) (מס'  ,)3התשע"ב1162 ������������������������������������������������������������������������������������������2012-
הודעת הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון) ,התשע"ב1163 �������������������������������������������������������������������������� 2012-
הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעות כספי חסוי) ,התשע"ב1163 �����������������������������2012-
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) ,התשע"ב1163 �������������������������������� 2012-

תקנות פינוי ובינוי (פיצויים) (מינוי שמאי פינוי ובינוי וסדרי דין בבקשות
שיוגשו לשמאי פינוי ובינוי) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (7א) ו–(ג) לחוק פינוי ובינוי (פיצויים) ,התשס"ו( 12006-להלן
 החוק) ,בהסכמת שר הבינוי והשיכון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אנימתקין תקנות אלה:
הגדרות

 .1בתקנות אלה -
"אמצעי אלקטרוני"  -תקשורת בין מחשבים ,דיסקט מגנטי או אופטי או התקן אחר
שבאמצעותו ניתן להעביר מסמכים אל מערכת ממוכנת או ממנה;
"בקשה"  -בקשה כאמור בתקנה (2א) למינוי שמאי פינוי ובינוי;
"הוועדה"  -הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי כהגדרתה בחוק;
"מבקשים"  -בעלי דירות שהם רוב מיוחס לפחות מבין בעלי הדירות לעניין קביעת
כדאיות כלכלית שפנו ליושב ראש הוועדה בבקשה למנות שמאי פינוי ובינוי לפי
סעיף 2א(א) לחוק וכן יזם עסקת פינוי בינוי;
"משיבים"  -כל מי שהוא בעל דירה במקבץ נושא הבקשה שאינו מבקש;
"צדדים"  -המבקשים והמשיבים.

בקשה למינוי
שמאי פינוי
ובינוי

	.2

(א) בקשה המוגשת ליושב ראש הוועדה לצורך מינוי שמאי פינוי ובינוי ,כאמור
בסעיף 2א(א) לחוק ,תיערך לפי הטופס שבתוספת ותישלח ליושב ראש הוועדה בדואר
רשום או בדואר אלקטרוני.
(ב)

לבקשה כאמור בתקנת משנה (א) יצורפו המסמכים המפורטים להלן:
( )1נסח רישום בפנקסי המקרקעין ואם הזכות איננה רשומה בפנקסי המקרקעין
מסמך אחר המעיד על זכות כל בעל דירה מבין המבקשים בדירתו;
( )2החוזים המתייחסים לעסקת פינוי ובינוי שהוצעה למבקשים ,אם נכרתו טרם
הגשת הבקשה ,או טיוטת חוזים שהוצעו על ידי היזם אך טרם נכרתו ,אם ישנם
כאלה;
( )3אמות המידה לקביעת התמורה כפי שהיזם הציגן למבקשים או שומת
מקרקעין;
( )4הוראות התכנית המפורטת החלה על המקרקעין והוראות התכנית המפורטת
המוצעת שמכוחה יוקם המבנה החדש במקבץ פינוי ובינוי ,אף אם טרם אושרה;
( )5מסמך המפרט את עיקרי הטענות של המבקשים ביחס לעסקה המוצעת
והיותה כדאית כלכלית;
()6

כל מסמך אחר הנוגע לעניין שהמבקשים מעוניינים להגישו.

(ג) בקשה כאמור שלא נחתמה בידי כל המבקשים או שלא צורפו לה מסמכים כאמור
בתקנת משנה (ב) ,לא תתקבל; יושב ראש הוועדה יודיע למבקשים על הליקויים בבקשה
והם יהיו רשאים לתקנם בתוך  15ימים; תוקנו הליקויים -יראו את היום שבו התקבלו
התיקונים כיום שבו הוגשה הבקשה.
(ד) עותק של הבקשה וכל המצורפים לה יומצאו במישרין על ידי המבקשים למשיבים
לא יאוחר מ– 7ימים מהמועד שבו הוגשה הבקשה למינוי כאמור בתקנת משנה (א);
המצאה כאמור תתבצע בדואר רשום עם אישור מסירה או באמצעות דואר אלקטרוני,

__________
1
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ס"ח התשס"ו ,עמ'  ;171התשע"א ,עמ' .6
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אם ניתנה הסכמת הנמען להמצאה בדואר אלקטרוני; אישור בדבר ביצוע המסירה
יישלח ליושב ראש הוועדה.
	.3

(א) יושב ראש הוועדה ימסור הודעה על זהות שמאי פינוי ובינוי שמינה למבקשים מינוי שמאי פינוי
ובינוי והודעה על
ולמשיבים בבקשה ולשמאי שמינה בתוך  15ימים ממועד קבלת הבקשה למינוי.
מינויו

	.4

(א) יושב הראש הוועדה ימציא עותק של הבקשה וכן את המסמכים שצורפו לה המצאת מסמכים
כאמור בתקנה (2ב) לידי שמאי פינוי ובינוי שמונה בתוך  15ימים ממועד קבלת הבקשה לשמאי פינוי
ובינוי ולמשיבים

(ב) מונה שמאי פינוי ובינוי יוכלו הצדדים להגיש בכתב את טענותיהם ליושב ראש
הוועדה בקשר למינוי בתוך  14ימים מיום שנודע להם על המינוי או מיום שנודע להם
על עילה לפסילתו של השמאי או על קיומו של ניגוד עניינים בעניינו.

למינוי.

(ב) לא ימסרו המבקשים מסמכים נוספים על אלה שצירפו לבקשתם לפי תקנה  2אלא
באישור שמאי פינוי ובינוי ובמועד שיקבע.
(ג) לא המציאו המבקשים לידי המשיבים עותק של הבקשה והמסמכים כאמור,
במועד שנקבע לפי תקנה (2ד) ,יראו את המבקשים כאילו חזרו בהם מהבקשה.
	.5

המשיבים יגישו את תשובתם לשמאי פינוי ובינוי ולמבקשים בתוך  60ימים ,מיום
שהומצאו להם הבקשה והמסמכים כאמור בתקנה (2ד) ,ובצירוף כל המסמכים שהם
מבקשים להביא לפניו ,ורשאים הם לצרף שומת מקרקעין לתשובה; לא יוגשו מסמכים
נוספים לאחר המועד הקבוע בתקנה זו ,אלא באישור שמאי לפינוי ובינוי.

תשובת המשיבים

	.6

(א) שמאי פינוי ובינוי יקיים דיון לא יאוחר מ– 45ימים מיום הגשת תשובת המשיבים
אם הוגשה ,או מיום שנקבע להגשתה ,לפי המוקדם ,ויודיע לצדדים על מועד הדיון
ומיקומו  14ימים לפחות לפני המועד שבו הוא עתיד להתקיים; הדיון יתקיים לאחר
ביקורו של השמאי בנכס כמפורט בתקנה .9

דיון לפני שמאי
פינוי ובינוי

(ב) בהודעה לפי תקנה זו יצוין כי שמאי פינוי ובינוי רשאי לקיים דיון גם אם אחד
הצדדים נעדר ממנו.
	.7
	.8

הדיון ייערך במקום המאפשר קיום דיון הולם המצוי בקרבה גאוגרפית למתחם ,ואולם
לא יתקיים דיון במשרדו של אחד הצדדים לדיון או של מייצגו.

מקום הדיון

צד שהוזמן כדין לישיבה ולא התייצב ,רשאי שמאי פינוי ובינוי באותה ישיבה דיון בהעדר צד

(א)
לדון בהעדרו; צד שנדרש לטעון את טענותיו במועד שנקבע לכך ולא עשה כן ,רשאי
השמאי לקבל החלטה בהעדרו.
(ב) החלטה שניתנה אחרי דיון שהתנהל בהעדר צד או בהעדר טענותיו ,רשאי שמאי
פינוי ובינוי ,על פי פניית אחד הצדדים שהובאה לפניו בתוך שלושים ימים מהיום
שנמסר לו העתק ההחלטה ,לבטלו ולחדש את הדיון ,אם שוכנע שאחד הצדדים נעדר
או לא טען את טענותיו מסיבה מוצדקת.

	.9

שמאי פינוי ובינוי יבקר לצורך מילוי תפקידיו לפי חוק זה בדירה אחת לפחות מכל
סוג אופייני ביחס לשטח ומאפייני התכנון של דירות המצויות במתחם; הביקור יתבצע
בנוכחות הצדדים ,זולת אם הסכימו כי הביקור ייערך שלא בנוכחותם.

( 	.10א) המבקשים יטענו תחילה והמשיבים יטענו אחריהם ,זולת אם קבע השמאי סדר
טיעון אחר.

ביקור בנכס

סדר שמיעת
הצדדים בדיון

(ב) השמאי רשאי להתיר לאחד הצדדים טיעון נוסף בתשובה לטענות הצד שכנגד.
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(ג) לבקשת אחד הצדדים או מיוזמתו ,רשאי שמאי פינוי ובינוי להתיר לאדם שאינו
אחד מהצדדים לטעון בשם אחד הצדדים בדיון המתקיים לפניו ,אם מצא שהדבר
דרוש.
(ד) הוצגה חוות דעת מומחה כאמור בתקנה  ,15או צורפה שומה שנערכה מטעם
צד ,כאמור בתקנות (2ב)( )3ו– ,5רשאי הצד שכנגד להציג שאלות למומחה או לשמאי,
ושמאי פינוי ובינוי יאפשר למומחה או לשמאי לענות על השאלות שהוצגו לו.
(ה) לא יישמעו המבקשים במהלך הדיון אלא לעניין טענות שהועלו בבקשה או
במסמכים שצירפו כאמור בתקנה (2ב) או לעניין טענות שהועלו בתשובת המשיבים
ובמסמכים שצורפו לה כאמור בתקנה  ,5ולא יישמעו המשיבים במהלך הדיון אלא
לעניין טענה שהעלו בתשובתם ובמסמכים המצורפים לה כאמור בתקנה  ;5ואולם
שמאי פינוי ובינוי רשאי ,בכל שלב בדיון ,להתיר לצד להוסיף טענות בעל פה מעבר
לטענות שהועלו בבקשה או במסמכים ובתשובה ,לפי העניין ,ובלבד שניתנה לצד
שכנגד הזדמנות לטעון בעניין.
המצאת מידע
( 	.11א) לא הוצגו לפני שמאי פינוי ובינוי מידע או תשתית עובדתית לטענה שהעלה צד,
ומסמכים נוספים
רשאי שמאי פינוי ובינוי לדחות טענה זו ,כולה או חלקה ,מטעם זה בלבד.

(ב) השמאי רשאי לדרוש מהצדדים להמציא לו ,בתוך מועד שיקבע ,מסמכים או
ידיעות שברשותם ,הדרושים לדעתו לשם בירור המחלוקת; לא הומצאו מסמך או
ידיעה כאמור ,רשאי השמאי לדחות טענה שהמסמך או הידיעה נועדו להוכחתם ,או
לקבל טענה של צד שכנגד בקשר למסמך או לידיעה.
המצאה באמצעי ( 	.12א) המצאה באמצעי אלקטרוני ,למעט המצאה ליושב ראש הוועדה לפי תקנה (2א),
אלקטרוני
תהיה רק לאחר קבלת הסכמת הנמען להמצאה כאמור.
(ב) המצאה ראשונה לאותה תיבת דואר אלקטרוני תיענה בתשובת הנמען כי קיבל
את ההמצאה.
מסמכים בשפה
זרה

 	.13ביקש צד להגיש מסמך בשפה שאיננה עברית ,יגיש עם המסמך את תרגום המסמך
לשפה העברית ,זולת אם הסכימו הצדדים ושמאי פינוי ובינוי ,לקבל את המסמך
בשפתו המקורית.

חוות דעת מומחה ( 	.14א) ראה שמאי פינוי ובינוי כי לצורך הכרעה במחלוקת עליו למנות מומחה ,יודיע
לצדדים מיהו המומחה והצדדים יוכלו להגיש את טענותיהם בכתב בקשר למינוי בתוך
 14ימים מיום שנודע להם עליו או מיום שנודע להם על עילה לפסילתו או קיומו של
ניגוד עניינים בעניינו.
(ב) התמנה מומחה כאמור בתקנת משנה (א) ,יעביר המומחה לשמאי פינוי ובינוי
ולצדדים את חוות דעתו בכתב והוא יוזמן לדיון ,יציג את חוות דעתו והצדדים יהיו
רשאים לשאול את המומחה שאלות ולטעון בעניינה.
(ג) שכרו של המומחה ישום על ידי היזם ,זולת אם שמאי פינוי ובינוי קבע אחרת.
סמכות שמאי
פינוי ובינוי

( 	.15א) כל עניין הנוגע לסדרי דין ,שלגביו לא נקבעה הוראה מפורשת בחוק או בתקנות
מכוחו ,רשאי שמאי פינוי ובינוי לתת הוראות לגביו ,באופן הנראה לו הטוב ביותר
לעשיית צדק.
(ב) שמאי פינוי ובינוי יאסוף כל מידע הנראה לו נחוץ לצורך בירור המחלוקת ,לרבות
מידע המצוי בידי אדם שאינו אחד הצדדים.
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(ג) גילה שמאי פינוי ובינוי עובדה או מסמך שלא היו ידועים לצדדים ,ויש לעובדה
או למסמך השפעה של ממש על ההכרעה במחלוקת ,יעביר שמאי פינוי ובינוי את
העובדה או המסמך לידיעת הצדדים ויאפשר להם לטעון בעניין בתוך זמן סביר.
( .16א)
לפניו.

שמאי פינוי ובינוי או מי שהוא מינה לכך ינהל פרוטוקול של עיקרי הדיון המתנהל פרוטוקול

(ב) שמאי פינוי ובינוי או מי שהוא מינה לכך יעביר את העתק הפרוטוקול לצדדים
סמוך לאחר עריכתו.
(ג) ראה שמאי פינוי ובינוי כי יש צורך בהקלטת הדיון ,יורה על ההקלטה ועל עריכת
תמליל; קבע השמאי כאמור יישא היזם בהוצאות הכרוכות בכך ,זולת אם השמאי
המכריע קבע אחרת.
(ד) נערך תמליל לדיון ,יישלח התמליל לידי הצדדים ולשמאי פינוי ובינוי.
( 	.17א) ראה שמאי פינוי ובינוי כי לצורך בירור המחלוקת בין הצדדים יש צורך בהמצאת
מידע שהמצאתו כרוכה בהוצאות מיוחדות ,לרבות צילום אוויר ,יודיע ליזם על הצורך
בהמצאת המידע כאמור והוא יישא בהוצאות הכרוכות בכך.

הוצאות מיוחדות

(ב) חלק היזם על הצורך בהמצאת המידע ,יפנה השמאי ליושב ראש הוועדה כדי
שיכריע בעניין הצורך בהמצאת המידע כאמור.
.18

(א) החלטת השמאי תהיה מנומקת ,תינתן בכתב ,ותיחתם ביד שמאי פינוי בינוי.

החלטה

(ב) שמאי פינוי ובינוי יתייחס בהחלטתו לדירות האופייניות ,ולרבות ליתרונות מובנים
בהן במקבץ פינוי ובינוי נושא הבקשה ,במצבן הקיים טרם ביצוע העסקה ,ובמצבן כפי
שהוא צפוי להיות לאחר השלמת עסקת פינוי ובינוי וביצוע הבנייה בהתאם לה.
(ג) שמאי פינוי ובינוי יקבע האם עסקת הפינוי ובינוי שהוצעה לבעלי הדירות היא
כדאית כלכלית ,ואם אינה כדאית ,באילו תנאים תיחשב כדאית כלכלית ,וזאת ביחס
לדירות האופייניות במקבץ פינוי ובינוי נושא הבקשה; החלטתו של שמאי פינוי ובינוי
תינתן בתוך  60ימים מיום סיום הדיון האחרון או מהיום שבו התקבל המסמך האחרון
שהוגש מטעם הצדדים ,אם אושרה הגשתו ,והוא יודיע על קבלת החלטתו לצדדים.
(ד) לא שולם לשמאי פינוי ובינוי מלוא שכרו עד מועד ההחלטה ,יעכב השמאי את
מסירת ההחלטה לצדדים עד שישולם הסכום שבפיגור.
(ה) העתק ההחלטה יישלח לצדדים וליושב ראש הוועדה בתוך שבעה ימים מיום
השלמת תשלום שכרו של שמאי פינוי ובינוי; כמו כן תועבר ההחלטה על ידי השמאי
למשרד המשפטים לפרסום באתר האינטרנט שלו ,בלא ציון שמות בעלי הנכסים ופרטים
של הנכס שעשויים לזהות את הצדדים או את הנכס ומיקומו; פרסום כאמור יתבצע 180
ימים לאחר ההחלטה ,זולת אם הוגשה התנגדות.
(ו) ביקש צד שלא לפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים פרט הנוגע אליו,
יעביר שמאי פינוי ובינוי את הבקשה האמורה בצירוף ההחלטה ליושב ראש מועצת
שמאי המקרקעין שיכריע בבקשה ,ויורה על פרסום החלטת השמאי ,כולה או חלקה,
בהתאם להכרעתו בבקשה כאמור.
( 	.19א) קיבלו הצדדים את החלטתו של שמאי פינוי ובינוי כאמור בתקנה  ,18וסבר בעל הכרעה פרטנית
דירה כי שווי דירתו גבוה יותר משווי דירה אופיינית במקבץ פינוי ובינוי ,רשאי הוא בעניין שווי דירה

לפנות לשמאי פינוי ובינוי כדי שיקבע אם העסקה שהוצעה לו כדאית כלכלית.
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(ב) בעל דירה כאמור בתקנת משנה (א) יעביר לשמאי פינוי ובינוי וליזם ,את עיקרי
טענותיו בכתב ,בתוך  30ימים מיום שהועברה לו ההחלטה כאמור בתקנה  ,18ורשאי
הוא לצרף שומה מטעמו.
(ג) היזם רשאי להגיש לשמאי פינוי ובינוי ולמבקש את עיקרי טענותיו בכתב ,וכן
רשאי הוא להגיש שומה מטעמו ,בתוך  21ימים מיום שהועברו לו המסמכים האמורים
בתקנת משנה (ב).
(ד) שמאי פינוי ובינוי יבקר בדירה ויקיים דיון בבקשה בתוך  30ימים מיום שהועברו
לו המסמכים ,ולא פחות מ– 14ימים מיום שהודיע לבעל הדירה כאמור בתקנת
משנה (א) ולמבקשים על מועד הדיון ויחליט האם העסקה שהוצעה לבעל הדירה
היא כדאית כלכלית ואם לא ,באילו תנאים תיחשב כדאית; ואולם שמאי פינוי ובינוי
יוכל שלא לבקר בדירה נושא הבקשה ,אם ביקר בה קודם לכן או אם הסכימו על כך
המבקשים ובעל הדירה כאמור בתקנת משנה (א).
הארכת מועדים

 	.20שמאי פינוי ובינוי רשאי להאריך כל מועד הקבוע בתקנות אלה ,מנימוקים מיוחדים
שיירשמו.

שמירת מסמכים

 	.21שמאי פינוי ובינוי ישמור את כל המסמכים שהגיעו אליו לצורך הדיון ואגב הדיון,
לפרק זמן של שבע שנים מעת שנתן את החלטתו ,והוא רשאי לשמור אותם באמצעות
מדיה מגנטית.

תיקון טעויות

( 	.22א) שמאי פינוי בינוי רשאי ,על פי פניית אחד הצדדים ולאחר שניתנה לצדדים
האחרים הזדמנות נאותה לטעון בכתב את טענותיהם לתקופה של  7ימים ,לתקן או
להשלים את החלטתו ,אם נפלה בהחלטתו טעות סופר ,פליטת קולמוס ,השמטה ,טעות
בתיאור אדם או נכס ,בתאריך ,במספר ,בחישוב וכיוצא באלה.
(ב) שמאי פינוי ובינוי יחליט בפנייה לפי תקנה זאת בתוך  15ימים מהיום שנמסרה
לצדדים האחרים.

תוספת
(תקנה (2א))
לכבוד :יושב ראש הועדה לפינוי ובינוי
(באמצעות דואר רשום /דואר אלקטרוני)
הנדון :בקשה למנות שמאי פינוי ובינוי
בהתאם לסעיף 2א(א) לחוק פינוי ובינוי (פיצויים) ,התשס"ו( 2006-להלן  -החוק) ,אנו פונים
בזה בבקשה למינוי שמאי פינוי ובינוי.
( .1א)

פרטי יזם עסקת פינוי ובינוי:

שם  .....................................ת"ז  /ח"פ ...............................................
(ב)
שם
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פרטי איש קשר אצל היזם:
ת"ז /ח"פ/
מס' דרכון

כתובת

מס' טלפון

טלפון נייד

כתובת דוא"ל
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( .2א) פרטי המבקשים והסכמתם:

שם
המבקש

(ב)

ת"ז /ח"פ/
מס' דרכון

כתובת

מס' טלפון

כתובת
דוא"ל

חתימת
המבקש
לבקשה

החלק
היחסי
במקבץ

החלק
היחסי
ברכוש
המשותף

הסכמת
המבקש
להמצאה
בדוא"ל
(חתימה)

מען
להמצאת
דואר

פרטי בא כוח המבקשים (אם יש):

עורך הדין המטפל

שם המשרד

כתובת

מס' טלפון

כתובת דוא"ל

(ג) פרטי המקרקעין:
גוש _________חלקה_________ מגרש ____________
רחוב ומס' בית______________________________ יישוב________________
סוג הנכס/ייעוד _______________ הזכות במקרקעין ______________________
( .3א)

שמות המשיבים:
כתובת
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שם המשיב
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 .4בדיקת תנאי סף:
מספר הדירות במקבץ פינוי ובינוי................................ :
מספר הדירות בבית או בבתים המשותפים נושא הבקשה................................ :
חלקם היחסי של המבקשים בדירות שבמקבץ פינוי ובינוי..................................... :
חלקם יחסי של המבקשים ברכוש המשותף שבמקבץ............................... :
חלקם היחסי של המבקשים בדירות שבבית או בבתים המשותפים נושא הבקשה:
.......................................................................
חלקם היחסי של המבקשים ברכוש המשותף בבית או בבתים המשותפים נושא הבקשה:
...........................................................................
הערות ...............................................................................................................................................................
תאריך ...............................
ח' באייר התשע"ב ( 30באפריל )2012
(חמ )3-4311

יעקב נאמן
שר המשפטים

		
		

צו המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי עיצום כספי
על הפרת הוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ"ה-
( 11995להלן  -החוק) ,אני מצווה לאמור:
תחילת החוק
לעניין עיצום
כספי

	.1

תחילת החוק לגבי חוב שהוא עיצום כספי כמשמעותו בסעיף 4ב לחוק המכר (דירות)
(הבטחת השקעות של רוכשי דירות) ,התשל"ה ,21974-שלא ישולם במועד הקבוע
כאמור בסעיף 4ט לחוק האמור ,תהיה  30ימים מיום פרסומו של צו זה.

ב' באייר התשע"ב ( 24באפריל )2012
(חמ )3-4300

יעקב נאמן
שר המשפטים

		
		

__________
1
2

ס"ח התשנ"ה ,עמ' .170
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;14התשס"ח ,עמ' .418

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר לתחבורה) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  3 ,2ו– 20לחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק) ,התשכ"א-
( 11961להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
__________
1
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ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;12התש"ס ,עמ'  ;85התשס"ח ,עמ' .479
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ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,לפי סעיף 21א(א) לחוק–יסוד :הכנסת ,2וסעיף (2ב) לחוק
העונשין ,התשל"ז ,31977-אני מצווה לאמור:
	.1

בסעיף  1לצו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר לתחבורה) ,התשס"ג( 42003-להלן  -הצו תיקון סעיף 1

העיקרי) ,בסופו יבוא:
""תחליב סולר"  -תערובת סולר ,מים ותוספים העומדת בדרישות תקן " - 5937דלק לרכב
מנועי  -מים בתחליבי סולר למנועי שרפה פנימית  -דרישות ושיטות בדיקה";5
"תקן"  -כמשמעותו בחוק התקנים ,התשי"ג".61953-
 .2אחרי סעיף  3לצו העיקרי יבוא:
"שימוש בתחליב
סולר

הוספת סעיף 3א

3א .על אף האמור בצו זה ,מותר להשתמש בתחליב סולר להנעת
כלי רכב אשר היצרן אישר כי ניתן להניעו בתחליב סולר,
ואולם לא ימכור אדם תחליב סולר בתחנת תדלוק המוכרת
דלק לציבור ,ולא יספק תחליב סולר לתחנה כאמור".
תיקון סעיף 4

 .3האמור בסעיף  4יסומן "(א)" ,ואחריו יבוא:
"(ב) לא ימהל אדם ,ולא ירשה לאחר למהול או לערבב ,תחליב סולר המיועד להנעת
רכב מנועי בכל חומר ,לרבות חומר דלק אחר ,אלא באישור המנהל ,ובהתאם לתנאיו".
י"ב בניסן התשע"ב ( 4באפריל )2012
(חמ )3-2727

עוזי לנדאו
שר האנרגיה והמים

		
		

__________
2
3
4
5
6

ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348
ק"ת התשס"ג ,עמ'  ;774התשס"ט ,עמ' .397
ק"ת התשע"א ,עמ' .886
ס"ח התשי"ג ,עמ' .30

תקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  65לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש] ,התשל"ט ,11979-אני
מתקין תקנות אלה:
	.1

בתקנה (16ב) לתקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי) ,התשנ"ב ,21992-במקום "את תיקון תקנה 16

היועץ המשפטי של משרד הבריאות או ממלא מקומו" יבוא "עובד משרד הבריאות,
שהוא רופא שיניים מומחה כמשמעותו בתקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה
ובחינות) ,התשל"ז."31977-
ד' בניסן התשע"ב ( 27במרס )2012
(חמ )3-879

		
		

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות

__________
1
2
3

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ'  ;614ס"ח התשס"ה ,עמ' .743
ק"ת התשנ"ב ,עמ'  ;1342התשס"ו ,עמ' .345
ק"ת התשל"ז ,עמ' .2550

קובץ התקנות  ,7120כ"ד באייר התשע"ב16.5.2012 ,

1153

תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 44גד(ב) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,לפי
הצעת הרשות ובאישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת ,אנו מתקינים תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

	.1

תיקון תקנה 8

	.2

בתקנה (8ה) לתקנות העיקריות ,אחרי "לפי תקנות אלה" יבוא "לא יפחת משנתיים ולא
יעלה על ארבע שנים ממועד הנפקתה ,כפי שיבחר הגורם המדווח".

תחילה

	.3

תחילתן של תקנות אלה  90ימים מיום פרסומן.

בתקנה  1לתקנות ניירות ערך (מאשר חתימה) ,התשס"ג( 22003-להלן  -התקנות
העיקריות) -
( )1בהגדרה "גורם מדווח" ,אחרי "בפרק ה' 1לחוק" יבוא "מנהל קרן ,נאמן לקרן ,מפרק
קרן ,תאגיד מורשה";
אחרי ההגדרה "מורשה חתימה אלקטרונית" יבוא:

()2

""מנהל קרן"" ,נאמן לקרן" ו"מפרק קרן"  -כמשמעותם בחוק להשקעות
משותפות;";
( )3אחרי ההגדרה "תאגיד מדווח" יבוא:
""תאגיד מורשה"  -כהגדרתו בחוק הייעוץ;".

כ"ה באדר התשע"ב ( 19במרס )2012
(חמ )3-3266

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
1
2

ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשס"ג ,עמ' .70
ק"ת התשס"ג ,עמ' .594

תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות
באקה אל–גרביה וג'ת) (הוראת שעה) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות
המקומיות באקה אל–גרביה וג'ת) ,התש"ע( 12010-להלן  -החוק) ,אני מתקין תקנות אלה:

פרק א' :פרשנות
הגדרות

 .1בתקנות אלה -
"דיני המכרזים במועצות המקומיות"  -צו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א; 1950-
2

"דיני קבלת עובדים במועצות המקומיות"  -צו המועצות המקומיות (שירות העובדים),
התשכ"ב ,31962-צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,התשל"ז-
 ,41977צו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א ,1950-וצו המועצות המקומיות (ב),
התשי"ג;51953-

__________
1
2
3
4
5
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ס"ח התש"ע ,עמ' .646
ק"ת התשי"א ,עמ' .178
ק"ת התשכ"ב ,עמ' .2562
ק"ת התשל"ז ,עמ' .1832
ק"ת התשי"ג ,עמ' .1174

קובץ התקנות  ,7120כ"ד באייר התשע"ב16.5.2012 ,

"הרשויות המקומיות"  -עיריית באקה אל–גרבייה והמועצה המקומית ג'ת;
"הרשות המאוחדת"  -כהגדרתה בסעיף  1לחוק;
"יום הביטול"  -כהגדרתו בסעיף  5לחוק ,לאמור יום י"ט בחשוון התשע"ב ( 16בנובמבר
;)2011
"צו הפירוק"  -צו הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל–
גרביה וג'ת) ,התשע"ב;62011-
"ראש מינהל השירות"  -ראש מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות שמונה לפי
סעיף  2לצו המועצות המקומיות (שירות העובדים) ,התשכ''ב.1962-

פרק ב' :עובדי המועצות המקומיות
	.2

הרשויות המקומיות ימנו מזכיר ,גזבר ,מבקר ,מהנדס ,מנהל מחלקת חינוך (להלן -
נושאי משרה) אם אין נושאי משרה מכהנים לפי צו הפירוק ,לא יאוחר מתום שישה
חודשים מיום הביטול.

מועד אחרון
למינוי נושאי
משרה שיש
למנותם לפי
הוראות כל דין

	.3

(א) הרשויות המקומיות ימנו מנהלי אגפים ,מנהלי מחלקות ,למעט מנהל מחלקת
חינוך ,ועובדים לתפקידים אחרים ברשות המקומית אם הם נדרשים לצורך פעילותה
ואם אין עובדים מכהנים בתפקידים אלה לפי צו הפירוק ,לא יאוחר מתום  9חודשים
מיום הביטול.

מועד אחרון
למינוי עובדים

(ב) עובדים אשר לא שובצו לתפקיד בצו הפירוק ואשר לא מונו לתפקיד לפי תקנות
אלה ,תופסק העסקתם כעובדי הרשויות לא יאוחר מתום  9חודשים מיום הביטול.
	.4

(א) על מינוי עובדים ונושאי משרה לפי תקנות  2ו– ,3יחולו דיני קבלת עובדים
במועצות המקומיות ,בשינויים אלה:

דרכי מינוי
עובדים ונושאי
משרה

( )1ראשי הרשויות המקומיות יפרסמו מכרז פנימי לגבי המשרות ,לאחר שקיבלו
לכך את אישורו של ראש מינהל השירות;
( )2לא נמצא מועמד מתאים במכרז הפנימי ,יפורסם לגבי המשרה מכרז פומבי.
(ב) על אף הוראות תקנת משנה (א) ,לא תחול חובת מכרז פנימי או פומבי על סוגי
משרות הפטורות ממכרז או מאישור נחיצות משרה לפי דיני קבלת עובדים ברשויות
המקומיות.
(ג) בתקנה זו" ,מכרז פנימי"  -מכרז שאליו יוכלו לגשת עובדים אשר התקבלו כדין
לעבודה ברשות המאוחדת ואשר הועברו לעבוד בכל אחת מהרשויות המקומיות לפי
החלוקה שנקבעה בצו הפירוק.
	.5

(א) הרכב ועדת הבחינה למינוי עובדים ונושאי משרה המנויים בתקנות  2ו– ,3למעט
מנהל מחלקת חינוך ומנהל מחלקת רווחה ,יהיה כמפורט להלן:
( )1ראש הרשות המקומית;
()2

הרכב ועדות
בחינה למינוי
עובדים ונושאי
משרה

ראש מינהל השירות או נציגו;

( )3נושא משרה או עובד בתפקיד זהה או דומה ברשת מקומית אחרת שימנה
ראש מינהל השירות.
(ב)

הרכב ועדת הבחינה למנהל מחלקת חינוך או רווחה יהיה כמפורט להלן:

__________
6

ק"ת התשע"ב ,עמ' .622

קובץ התקנות  ,7120כ"ד באייר התשע"ב16.5.2012 ,
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()1

ראש הרשות המקומית;

()2

ראש מינהל השירות או נציגו;

( )3ממונה על המחוז במשרד החינוך או במשרד הרווחה והשירותים החברתיים,
לפי העניין ,או נציגיהם.
(ג) אין בהוראות תקנות משנה (א) ו–(ב) כדי למנוע את צירופו של נציג ארגון עובדים
כמשקיף לוועדת הבחינה מקום שהדבר נדרש על פי הסכם קיבוצי.

פרק ג' :חוזים ומכרזים
	.6

על התקשרויות הרשות המאוחדת או הרשויות המקומיות בחוזה לביצוע עסקה בטובין
או במקרקעין ,לביצוע עבודה או לרכישת שירותים יחולו דיני המכרזים במועצות
המקומיות ,אם לא שונו בתקנות אלה.

התקשרות המשך .7

(א) התקשרות של הרשויות המקומיות בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין,
לביצוע עבודה או לרכישת שירותים בתקופה של שישה חודשים מיום הביטול יכול
שתהיה פטורה מחובת מכרז ,אם ועדת המכרזים של הרשות המקומית קבעה ,בהחלטה
מנומקת בכתב ,שהתקיימו כל אלה:

חובת מכרזים

הנדרשת לצורך
רציפות

( )1ההתקשרות מהווה המשך להתקשרות ראשונה בתנאים זהים לה או
המיטיבים עם הרשות המקומית (להלן  -התקשרות המשך);
( )2ההתקשרות הראשונה נעשתה במכרז;
( )3התקשרות ההמשך נעשית במהלך תוקפה של ההתקשרות הראשונה ותוקפה
אינו עולה על  12חודשים;
( )4התקשרות ההמשך היא לפרט או לפרטים ובכלל זה סוגי שירותים הכלולים
בהתקשרות הראשונה;
( )5התקשרות ההמשך נדרשת כדי לאפשר רציפות פעילות הרשויות המקומיות
למתן שירותים חיוניים במהירות האפשרית ובתנאים המיטביים.
(ב) ראתה ועדת המכרזים האמורה כי התקיימו התנאים כאמור בתקנת משנה (א),
וכי ניתן להתקשר בכמה התקשרויות המשך לביצוע עסקה באותם טובין או מקרקעין,
לביצוע אותה עבודה או לרכישת אותם שירותים ,תחליט ועדת המכרזים על התקשרות
ההמשך להתקשרות שתנאיה היו המיטיבים ביותר עם הרשות המקומית.
תוקף

 .8תוקפן של תקנות אלה עד יום ב' בכסלו התשע"ג ( 16בנובמבר .)2012
כ"ד באדר התשע"ב ( 18במרס )2012
(חמ )3-4431

אליהו ישי
שר הפנים

		
		

צו המועצות המקומיות (ב) (יפיע ,תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מכריז לאמור:
החלפת פרט (לז)  .1בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב) ,התשי"ג ,21953-במקום פרט (לז) יבוא:
בתוספת הראשונה

"(לז) המועצה המקומית יפיע.
תאריך הקמתה :כ"ד בניסן התש"ך ( 20באפריל .)1960
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):

__________
1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"ג ,עמ'  ;1174התש"ך ,עמ'  ;1130התשכ"ב ,עמ' .1411

קובץ התקנות  ,7120כ"ד באייר התשע"ב16.5.2012 ,

הגושים 16884 ,16882 ,16881 ,16880 ,16879 ,16878 ,16877 ,16876 ,16875 ,16874 ,16873
 בשלמותם;גוש  - 16885חלקות  2עד  24 ,16 ,8עד  ,27כמסומן במפת תחום המועצה המקומית יפיע
הערוכה בקנה מידה  1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ה' בניסן התשע"ב
( 28במרס  ,)2012שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד
הממונה על מחוז הצפון ,נצרת עילית ובמשרדי המועצה המקומית יפיע (להלן
 המפה);שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה".
ה' בניסן התשע"ב ( 28במרס )2012
		

(חמ )3-701

		

אליהו ישי
שר הפנים

צו המועצות המקומיות (א) (כפר יאסיף ,תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מכריז לאמור:
 .1בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א ,21950-במקום פרט (לה) יבוא :החלפת פרט (לה)
בתוספת הראשונה

"(לה) המועצה המקומית כפר יאסיף.

תאריך הקמתה :י"ד בחשוון התרפ"ו ( 1בנובמבר .)1925
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):
הגושים  - 18770 ,18769 ,18768 ,18767 ,18766 ,18765 ,18764 ,18763בשלמותם;
גוש  - 18762חלקות  94עד  108 ,105וחלק מחלקה  106כמסומן במפת תחום המועצה
המקומית כפר יאסיף הערוכה בקנה מידה  1:5,000והחתומה ביד שר הפנים ביום
ה' בניסן התשע"ב ( 28במרס  ,)2012שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,
ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הצפון ,נצרת עילית ובמשרדי המועצה
המקומית כפר יאסיף (להלן  -המפה);
גוש  - 18771חלקות  1עד  93 ,90עד  109 ,105עד  138 ,134 ,111עד  142וחלק מחלקות
 137 ,136כמסומן במפה;
גוש  - 18772פרט לחלקות  80עד  98וחלק מחלקה  108כמסומן במפה;
שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה".
ה' בניסן התשע"ב ( 28במרס )2012
(חמ -3-269ת) 		
		

אליהו ישי
שר הפנים

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"א ,עמ'  ;178התשנ"א ,עמ' .263
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צו המועצות המקומיות (ב) (ביענה ,תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מכריז לאמור:
החלפת פרט (עו)
בתוספת הראשונה

 .1בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב) ,התשי"ג ,21953-במקום פרט (עו) יבוא:
"(עו) המועצה המקומית ביענה.
תאריך הקמתה :י"א בטבת התשל"ו ( 15בדצמבר .)1975
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):
הגושים ,18976 ,18975 ,18974 ,18973 ,18972 ,18971 ,18970 ,18969 ,18968 ,18967 ,18966
 - 18985 ,18981 ,18980 ,18979 ,18978 ,18977בשלמותם;
גוש  - 18983חלק מחלקה  50כמסומן במפת תחום המועצה המקומית ביענה הערוכה
בקנה מידה  1:5,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ה' בניסן התשע"ב ( 28במרס
 ,)2012שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על
מחוז הצפון ,נצרת עילית ובמשרדי המועצה המקומית ביענה (להלן  -המפה);
גוש  - 18984חלק מחלקה  1כמסומן במפה".
ה' בניסן התשע"ב ( 28במרס )2012
(חמ )3-701

אליהו ישי
שר הפנים

		
		

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"ג ,עמ'  ;1174התשל"ג ,עמ'  ;605התש"ע ,עמ' .123

צו המועצות המקומיות (ב) (אבו סנאן ,תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מכריז לאמור:
החלפת פרט (מד)
בתוספת הראשונה

 .1בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב) ,התשי"ג ,21953-במקום פרט (מד) יבוא:
"(מד) המועצה המקומית אבו סנאן.
תאריך הקמתה :ל' בשבט התשכ"א ( 16בפברואר .)1961
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):
הגושים ,18794 ,18793 ,18792 ,18791 ,18790 ,18789 ,18788 ,18787 ,18786 ,18785 ,18784
 - 18800 ,18796 ,18795בשלמותם;
גוש לא מוסדר כמסומן במפת תחום המועצה המקומית אבו סנאן הערוכה בקנה
מידה  1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ה' בניסן התשע"ב ( 28במרס ,)2012
שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז
הצפון ,נצרת עילית ובמשרדי המועצה המקומית אבו סנאן".
ה' בניסן התשע"ב ( 28במרס )2012
(חמ )3-701

אליהו ישי
שר הפנים

		
		

__________
1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"ג ,עמ'  ;1174התשכ"א ,עמ'  ;1000התשנ"א ,עמ' .263

קובץ התקנות  ,7120כ"ד באייר התשע"ב16.5.2012 ,

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער טורען) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת היערות ,1אני מכריזה לאמור:
	.1

אדמות היער המתוארות בתוספת ,הצבועות בצבע צהוב והמתוחמות בקו סגול בתשריט
מס'  1010הערוך בקנה מידה  1:5,000שנחתם ביום י"ב בשבט התשע"ב ( 5בפברואר )2012
בידי שרת החקלאות ופיתוח הכפר ,הן אזור שמור ליער בהשגחתה ובהנהלתה של
הממשלה.

אכרזה על אזור
שמור ליער

	.2

העתקים מהתשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרדו של פקיד היערות שבמשרד
החקלאות ופיתוח הכפר (להלן  -המשרד) בבית דגן ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם
בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

הפקדת העתקים
של התשריט

 .3בתוספת לאכרזת היערות (אזור שמור ליער) ,התשי"ז ,21957-סעיף  - 1יימחק.
	.4

בתוספת לאכרזת היערות (אזורים שמורים ליער) (מס'  ,)2התש"ל ,31970-בטבלה שתחת
המספר הסידורי - 491
()1

השורה של חלקה  ,84בגוש  - 19372תימחק;

()2

השורה של חלקה  ,69בגוש  - 19394תימחק.

תיקון אכרזה
תיקון אכרזה

תוספת
המספר הסידורי1013 :
שם האזור השמור ליער :טורען
המקום :מחוז הצפון
התיאור :שטחי יער וחורש טבעי
השטח בדונמים מטריים11,761.94 :
הגבולות :הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:
גוש

חלקה

שטח החלקה
(במטרים ריבועים)

שטח המוכרז אזור שמור ליער
(במטרים ריבועים)

15217

2

301508

3335.8699

16585

1

463062

420589.79

16586

3

818946

469910.87

16587

1

745182

605568.09

16588

1

622344

231053.39

16590

3

89418

5727.8069

16590

18

649483

419430.25

16591

1

471814

400703.83

16592

1

531287

520914.66

16593

1

607792

60119.336

1

599858

192791.07

16594

__________
1
2
3

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .690
ק"ת התשי"ז ,עמ'  ;997התשע"א ,עמ' .32
ק"ת התש"ל ,עמ'  ;864התשע"א ,עמ' .286
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גוש

חלקה

שטח החלקה
(במטרים ריבועים)

שטח המוכרז אזור שמור ליער
(במטרים ריבועים)

16595

1

709198

6987.4593

16598

1

492217

252172.09

16598

4

1237

1237

16598

5

4326

4326

16599

1

520107

175718.16

16600

1

444645

444645

16601

1

721866

721866

16602

2

565626

565626

16603

1

33394

33394

16603

6

478019

478019

16604

1

576980

571682.12

16607

216

409676

71478.616

16608

13

467533

467533

16609

1

584245

428956.63

16610

1

489350

28050.915

16611

6

15030

15030

16612

24

101863

101863

16612

32

94696

94696

16612

33

2878

849.68468

16613

1

253876

249795.24

16613

15

38530

38530

16614

1

390472

363217.99

16614

6

61955

46058.608

16614

11

24062

24062

16614

13

10085

3809.741

16615

19

83173

83173

17384

111

10982

6556.7443

17461

36

613958

354065.7

17544

26

686000

345243.37

17544

28

433

433

17544

29

3639

3639

17544

59

2940

164.98318

17547

22

100868

68682.331

17547

28

4854

4854
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גוש

חלקה

שטח החלקה
(במטרים ריבועים)

שטח המוכרז אזור שמור ליער
(במטרים ריבועים)

17547

35

11369

11369

17547

36

9417

1603.6177

17547

50

192461

177635.53

17547

56

8002

535.97375

17547

60

9191

2435.025

17548

3

727542

590769.66

17549

5

424937

406167.02

17549

6

7595

5400.6657

17549

8

24026

22379.831

17549

46

6260

6260

17549

50

10155

2238.3656

17550

12

3718

2417.443

17550

13

1122

1122

17550

18

76129

76129

17550

24

6309

4481.5465

17550

25

1962

796.07527

17550

28

370046

159537.02

17552

5

9800

9800

17552

30

12121

12121

17552

34

47565

47565

17552

36

14994

2036.8938

17552

37

1338

118.98524

17628

4

50027

50027

17630

7

3619

3619

17630

8

5541

776.13512

17659

2

247146

247146

17660

15

92793

92793

17660

16

9121

1745.3419

19372

84

310857

228198.96

19394

69

231337

208157.47

י"ב בשבט התשע"ב ( 5בפברואר )2012
(חמ -3-262ת		 )1
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אכרזת היערות (סייג לתחולה) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת היערות( 1להלן  -הפקודה) ,אני מכריזה לאמור:
סייג לתחולה

	.1

האכרזה לפי סעיף  3לפקודה שניתנה ביום  29בנובמבר  ,21945לא תחול על שטח בגודל
 7.824דונם מטרי בחלקה מספר  388בגוש  10,368ובחלקה מספר  18בגוש  ,12,312תחת
המספר הסידורי  ,353בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי מפה המופקדת
במשרדו של פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

י"ב בשבט התשע"ב ( 5בפברואר )2012
(חמ )3-262

א ו ר ית נ ו ק ד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

		
			

__________
1
2

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ'  ;690ס"ח התשע"ב ,עמ' .130
ע"ר  ,1945עמ' (563א).

אכרזת היערות (סייג לתחולה) (מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת היערות( 1להלן  -הפקודה) ,אני מכריזה לאמור:
סייג לתחולה

 .1האכרזה לפי סעיף  3לפקודה שניתנה ביום  10במאי - 21945
(א) לא תחול על שטח בגודל  21.707דונם מטרי בחלקות מספר  25 ,24 ,23בגוש ,20304
ובחלקה מספר  41בגוש  ,20399תחת המספר הסידורי  ,414בהתאם לשטח המסומן בקווי
רשת אדומים על גבי מפה המופקדת במשרדו של פקיד היערות במשרד החקלאות
ופיתוח הכפר (להלן  -המפה);
(ב) לא תחול על שטח בגודל  4.647דונם מטרי בחלקה מספר  8בגוש  20286ובחלקות
מספר  13ו– 14בגוש  ,20303תחת המספר הסידורי  417בהתאם לשטח המסומן בקווי
רשת אדומים על גבי המפה.
י"ב בשבט התשע"ב ( 5בפברואר )2012
(חמ )3-262

א ו ר ית נ ו ק ד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

		
		

__________
1

2

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ'  ;690ס"ח התשע"ב ,עמ' .130
ע"ר  ,1945תוס'  ,2עמ' (517א) ,עמ' (407ע); ק"ת התשס"ט ,עמ' .99

אכרזת היערות (סייג לתחולה) (מס'  ,)3התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת היערות( 1להלן  -הפקודה) ,אני מכריזה לאמור:
סייג לתחולה

	.1

האכרזה לפי סעיף  3לפקודה שניתנה ביום  13באוגוסט  ,21942לא תחול על שטח בגודל
 15.6דונם מטרי בחלקה מספר  13בגוש  ,19465תחת המספר הסידורי  ,310בהתאם לשטח
המסומן בקווי רשת אדומים על גבי מפה המופקדת במשרדו של פקיד היערות במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר.

י"ב בשבט התשע"ב ( 5בפברואר )2012
(חמ -3-262ת		 )1
			

א ו ר ית נ ו ק ד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

__________
1
2
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חוקי א"י ,כרך א' ,עמ'  ;690ס"ח התשע"ב ,עמ' .130
ע"ר  ,1945עמ' (1285א).
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הודעת הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון) ,התשע"ב2012-
  בהתאם לסעיף (8א) לתקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון) ,התש"ס2000-
(להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:

1

	.1

עקב עליית שיעור המדד עודכן הסכום הנקוב בתקנה  4לתקנות ,והוא החל ביום עדכון סכומים

ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  1,274,858 ,)2012שקלים חדשים.
י"ג בשבט התשע"ב ( 6בפברואר )2012
(חמ )3-930

יעקב נאמן
שר המשפטים

		
		

__________
1

ק"ת התש"ס ,עמ' .608

הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי),
התשע"ב2012-
  בהתאם לסעיף (8א) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת
כספי חסוי) ,התש"ס( 12000-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
	.1

עקב עליית שיעור המדד עודכן הסכום הנקוב בתקנה (4א) לתקנות ,והוא החל ביום עדכון סכומים

ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  637,429 ,)2012שקלים חדשים.
ט"ז בשבט התשע"ב ( 9בפברואר )2012
(חמ )3-2821

יעקב נאמן
שר המשפטים

		
		

__________
1

ק"ת התש"ס ,עמ' .609

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים),
התשע"ב2012-
  בהתאם לתקנה  6לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים
רשומים) ,התשמ"ח ,11988-אני מודיע לאמור:
	.1

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מרס  2012לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר עדכון סכומים

 ,2011יעודכנו הסכומים הנקובים בתוספות ,והם החל ביום ט' בניסן התשע"ב
( 1באפריל  ,)2012כלהלן:

תוספת ראשונה
(תקנה )1
באלפי שקלים חדשים

קבוצת סיווג א':
סוג  - 1בהיקף כספי עד

1,431

סוג  - 2בהיקף כספי עד

2,862

סוג  - 3בהיקף כספי עד

5,724

סוג  - 4בהיקף כספי עד

11,448

סוג  - 5בהיקף כספי בלתי מוגבל
__________
1

ק"ת התשמ"ח ,עמ'  ;1082התשע"א ,עמ' .99
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באלפי שקלים חדשים

קבוצת סיווג ב':
סוג  - 1בהיקף כספי עד

2,343

סוג  - 2בהיקף כספי עד

4,688

סוג  - 3בהיקף כספי עד

9,375

סוג  - 4בהיקף כספי עד

18,750

סוג  - 5בהיקף כספי בלתי מוגבל
קבוצת סיווג ג':
סוג  - 1בהיקף כספי עד

3,454

סוג  - 2בהיקף כספי עד

6,907

סוג  - 3בהיקף כספי עד

13,817

סוג  - 4בהיקף כספי עד

27,633

סוג  - 5בהיקף כספי בלתי מוגבל

תוספת שנייה
(תקנה (7א)())6
היקף העבודות שביצע הקבלן
הסוג

2

בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבנייה
למגורים באלפי שקלים חדשים

22,700
34,051
45,400

3

45,400
68,100
90,801

4

90,801
136,201
272,402

5

272,402
408,602
817,203

י' באייר התשע"ב ( 2במאי )2012
(חמ )3-638
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אמנון כהן
רשם הקבלנים
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