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תקנות הקאדים )קביעת מושבם ואזורי שיפוטם של בתי הדין השרעיים( 
)תיקון(, התשפ"א-2020

תקנות  מתקין  אני  התשכ"א-11961,  הקאדים,  לחוק  9א)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אלה:

השרעיים(,  הדין  בתי  של  שיפוטם  ואזורי  מושבם  )קביעת  הקאדים  בתקנות   .1
התשע"ז-22017 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 2, במקום הטבלה יבוא:    

"

אזור שיפוטמקום מושבבית דין

נפת ירושלים;ירושלים)1( בית הדין בירושלים

נפת תל אביב,  נפת רמלה, נפת יפו)2( בית הדין השרעי יפו
רחובות ונפת אשקלון;

נפת חיפה, נפת חדרה - שטחי חיפה)3( בית הדין השרעי בחיפה
המועצה המקומית פוריידיס 

וג'סר א–זרקא;

נפת עכו - שטח עיריית שפרעם, 
שטח המועצה המקומית ביר 

אלמכסור, ושטח היישובים 
ח'ואלד וראס עלי;

נפת גולן, נפת צפת, ונפת עכו - עכו)4( בית הדין השרעי בעכו
האזור המופיע במפה שבתוספת 

מצפון לכביש המסומן 85, 
לרבות תחום סמכות השיפוט 

של עיריית עכו ועיריית טמרה 
והמועצות המקומיות מג'ד אל 

כרום ואעבלין;

נפת כנרת ונפת עכו - האזור סח'נין)5( בית הדין השרעי סח'נין
המופיע במפה שבתוספת מדרום 

לכביש המסומן 85, למעט שטח 
עיריית שפרעם, שטח המועצה 
המקומית ביר אלמכסור ושטח 

היישובים ח'ואלד וראס עלי, 
ולמעט שטח השיפוט של עיריית 

עכו ועיריית טמרה והמועצות 
המקומיות מג'ד אלכרום 

ואעבלין;

)6( בית הדין השרעי באר 
שבע

נפת באר שבע;באר שבע

נפת יזרעאל;נצרת)7( בית הדין השרעי נצרת

ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשס"ב, עמ' 505.  1

ק"ת התשע"ז, עמ' 508; התשע"ז, עמ' 1698.  2

תיקון תקנה 2
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אזור שיפוטמקום מושבבית דין

נפת פתח תקווה ונפת השרון - טייבה)8( בית הדין השרעי טייבה
למעט שטח המועצה המקומית 

זמר;

)9( בית הדין השרעי באקה 
אל–גרביה  

באקה אל–
גרביה  

נפת חדרה, למעט שטחי 
המועצות המקומיות פוריידיס 

וג'סר א–זרקא;

נפת שרון - שטח המועצה 
המקומית זמר."

אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:   .2

"מקום מושב נוסף 
של בית הדין 

השרעי לערעורים

נוסף על האמור בסעיף 9א)א( לחוק קאדים, התשס"א-1961,  2א. 
הוא  לערעורים  השרעי  הדין  בית  של  נוסף  מושב  מקום 

באקה אל–גרביה  וג'ת."

בתוספת לתקנות העיקריות, במקום המפה יבוא:   .3

הוספת תקנה 2א 

תיקון התוספת 
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הליך שהוגש לבית דין שרעי לפי אזור שיפוט שהיה בתוקף ערב תחילתן של תקנות   .4
אלה, שהדיון בו החל אך טרם הסתיים לפני תחילתן של תקנות אלה, ימשיך להיות 

נידון בבית הדין השרעי שהחל לדון בהליך.

כ"ג בחשוון התשפ"א )10 בנובמבר 2020(
)חמ 3-4217(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

תקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס( )תיקון(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)ב()2(, 47 ו–168 לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, 
לפי הצעת הרשות לפי סעיף 168)ב( לחוק, בהתאם לסעיף 197 לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה 

של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס(, התשמ"א-21981 )להלן - התקנות העיקריות(,   .1
מהם  והיחלצות  חריגים  טיסה  ממצבי  הימנעות  בדבר  "הדרכה  בהגדרה   ,1 בתקנה 

)UPRT(", במקום "והדרכה זוגית" יבוא "וכן הדרכה זוגית או הדרכה במדמה". 

בתקנה 115 לתקנות העיקריות, פסקה )8( - תימחק.   .2
בתקנה 129א)א( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "וכן הדרכה בדבר הימנעות ממצבי   .3

.")UPRT( טיסה חריגים והיחלצות מהם

כ"ג בחשוון התשפ"א )10 בנובמבר 2020(
)חמ 3-669-ת1(

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  

תקנות התעבורה )הוראת שעה מס' 2( )תיקון(, התשפ"א-2020

מתקינה  אני  הפקודה(,   - )להלן  התעבורה1  לפקודת   13 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תקנות אלה:

בתקנות התעבורה )הוראת שעה מס' 2(, התש"ף-22020, בתקנה 2 -  .1
 31( התשפ"א  בניסן  "י"ח  יבוא   ")2020 בדצמבר   31( התשפ"א  בטבת  "ט"ו  במקום   )1(

במרס 2021(";

30( התשפ"ב  בטבת  "כ"ו  יבוא   ")2021 במרס   1( התשפ"א  באדר  "י"ז  במקום   )2( 
בדצמבר 2021(".

כ"ג בחשוון התשפ"א )10 בנובמבר 2020(
)חמ 3-83-ת1(

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 115 

תיקון תקנה 129א 

הוראת מעבר 

ס"ח התשע"א, עמ' 830; התשע"ו, עמ' 1263.  1

ק"ת התשמ"א, עמ' 4210; התשע"ט, עמ' 8180.  2

תיקון תקנה 2 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 766, עמ' 860 ועמ' 1878.  2
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תקנות הנמלים )מעגנות( )תיקון(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 60 לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א-11971 )להלן - 
הפקודה(, לאחר התייעצות  עם רשות הספנות והנמלים לפי סעיף 32 לחוק רשות הספנות 
לחוק  2)ב(  סעיף  לפי  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת  ובאישור  התשס"ד-22004,  והנמלים, 

העונשין, התשל"ז-31977, אני מתקינה תקנות אלה:  

בתקנה 1 לתקנות הנמלים )מעגנות(, התשע"א-42010 )להלן - התקנות העיקריות( -    .1
במקום ההגדרה "מפקח למניעת זיהום הים" יבוא:    )1(  

""מפקח למניעת זיהום הים" - מפקח כמשמעותו בסעיף 6 לפקודת מניעת זיהום 
מי–ים בשמן ]נוסח חדש[, התש"ם-51980, ומפקח לפי חוק הגנת הסביבה 
)סמכויות פיקוח ואכיפה(, התשע"א-62011, שהוסמך לעניין פקודת מניעת 

זיהום מי–ים בשמן ]נוסח חדש[, התש"ם-1980;";  

במקום ההגדרה "רשות כבאות" יבוא:     )2(

""הרשות הארצית לכבאות והצלה" - רשות הכבאות וההצלה כהגדרתה בחוק 
הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-72012;".  

בתקנה 24)ב( לתקנות העיקריות, במקום "ולרשות הכבאות" יבוא "ולרשות הארצית   .2
לכבאות והצלה".  

בתקנה 36 לתקנות העיקריות -     .3
האמור בה יסומן ")א(" ובה המילים "סירת שירות" - יימחקו;   )1(

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:    )2(

מפעיל מעגנה יחזיק ויפעיל סירת שירות לצורך מתן סיוע לכלי שיט, טיפול  ")ב( 
במקרי זיהום וכיבוי שריפות במעגנה; סירת שירות כאמור תהיה מדגם שאישר 

הממונה על הנמלים.

מפעיל מעגנה יחזיק סירת שירות כאמור בתקנת משנה )ב(, מוכנה לשימוש  )ג( 
בכל עת, וידאג כי צוותה יהיה מוכן להפעלתה מהשעה 8:00 ועד שקיעת החמה 
בכל ימות השנה, למעט יום הכיפורים, ובתוך פרק זמן שלא יעלה על 15 דקות;".

הארצית  "הרשות  יבוא  הכבאות"  "רשות  במקום  העיקריות,  לתקנות   42 בתקנה   .4
לכבאות והצלה".  

בתקנה 49)א( לתקנות העיקריות -     .5
במקום "ושריפה" יבוא "ודליקה";    )1(

במקום "מכבי אש" יבוא "הרשות הארצית לכבאות והצלה".   )2(

בתוספת לתקנות העיקריות -    .6
במקום פרט )2( יבוא:    )1(

תיקון התוספת 

1   דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443.

2  ס"ח התשס"ד, עמ' 456.

3  ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

4  ק"ת התשע"א, עמ' 38.

5  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, עמ' 630. 

6  ס"ח התשע"א, עמ' 738. 

7  ס"ח התשע"ב, עמ' 702.   

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 24  

תיקון תקנה 36 

תיקון תקנה 42 

תיקון תקנה 49 
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וכן  המעגנה  רציפי  שבין  הים  שטח  שתחומה  "שביט",  מעגנת   - חיפה  ")2( נמל 
השטח היבשתי התחום בין הגדרות המקיפות את מעגנת "שביט" והמשיקות מצפון 
- לכביש הגישה למעגנה, ממזרח - לכביש מספר 58, ומדרום - לפארק נחל קישון;";

במקום פרט )9( יבוא:    )2(

")9( נמל מרינה אילת - כולו;".  

תחילתן של  תקנות אלה ביום י"ט בניסן התשפ"א )1 באפריל 2021(.    .7
כ"ג בחשוון התשפ"א )10 בנובמבר 2020(

)חמ 3-2619(

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים        

צו המועצות המקומיות )חלוקת הכנסות בין המועצה המקומית מג'אר לבין 
המועצה המקומית עילבון(, התשפ"א-2020

האוצר  שר  בהסכמת  המקומיות1,  המועצות  לפקודת  34א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה לחלוקת הכנסות, אני מכריז ומצווה לאמור: 

בצו זה -    .1
כאמור  ההכנסות  חלוקת  מאזור  המתקבלות  כללית  מארנונה  הכנסות   - "הכנסות" 

בסעיף 2; 

"מפה" - מפת אזור חלוקת ההכנסות הערוכה בקנה מידה 1:10,000, החתומה ביד שר 
הפנים ביום ט"ו בחשוון התשפ"א )2 בנובמבר 2020(, ושהעתקים ממנה מופקדים 
במשרד הפנים בירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נוף הגליל, במשרד 

המועצה המקומית מג'אר ובמשרד המועצה המקומית עילבון. 

אזור חלוקת ההכנסות כולל גושים וחלקות רישום כמפורט להלן וכמסומן במפה:   .2
גוש 15406 - חלקות 6, 7, 16, 26, 27, 29 ו–33 וחלק מחלקות 5, 8, 9, 15, 17, 18, 22,   )1(

24, 25, 28 ו–30;

גוש 15407 - חלק מחלקות 10, 11, 24, 25, 38 ו–41;  )2(

גוש 15425 - חלק מחלקה 13;  )3(

גוש 15426 - חלקות 1 עד 30 וחלק מחלקות 31 עד 35 ו–52;  )4(

גוש 15427 - חלקות 1 עד 3, 5 עד 14, 22, 23, 25 ו–28 וחלק מחלקות 4, 15 עד 21,   )5(
24, 26, 27, 29, 30 ו–36 עד 43;

גוש 15615 - חלק מחלקה 1.  )6(

ההכנסות יחולקו בין הרשויות המקומיות בשיעורים מסך כל ההכנסות, כמפורט  )א(   .3
להלן: 

המועצה המקומית מג'אר - 60%;  )1(

המועצה המקומית עילבון - 40%.  )2(

לפי  ההכנסות  את  עילבון  המקומית  למועצה  תעביר  מג'אר  המקומית  המועצה  )ב( 
סעיף קטן )א(. 

תחילה 

הגדרות 

הכרזה על אזור 
חלוקת הכנסות 

אופן חלוקת 
ההכנסות 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"ו, עמ' 151.  1

16/11/2010:52



451 קובץ התקנות 8899, כ"ט בחשוון התשפ"א, 16.11.2020 

גזבר המועצה המקומית מג'אר יערוך בכל רבעון דוח רבעוני של ההכנסות באזור  )א(   .4
חלוקת ההכנסות )להלן - הדוח הרבעוני(, ולפיו יועברו ההכנסות למועצה המקומית 

עילבון. 

הדוח הרבעוני וההכנסות יועברו למועצה המקומית עילבון בתוך 30 ימים מתום  )ב( 
כל רבעון. 

הדוח  לידיה  שהועבר  מיום  ימים   21 בתוך  רשאית,  עילבון  המקומית  המועצה  )ג( 
והמועצה  להכנסות  הנוגע  מידע  כל  מג'אר  המקומית  מהמועצה  לדרוש  הרבעוני, 
המקומית מג'אר תמציא את המידע הנדרש למועצה המקומית עילבון בתוך 21 ימים 

מיום שנדרשה לכך.   

התקבולים  יישאו  במועד,  עילבון  המקומית  למועצה  ההכנסות  הועברו  לא   .5
והצמדה,  ריבית  פסיקת  לחוק   5 בסעיף  כמשמעותה  פיגורים  ריבית  בשיעור  ריבית 

התשכ"א-21961. 

ט"ו בחשוון התשפ"א )2 בנובמבר 2020(
)חמ 3-6073(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו הניקוז וההגנה מפני שיטפונות )הכרזה על אזור מוגן(, התשפ"א-2020 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 53)א()1( לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-11957  
)להלן - החוק(, ולאחר שהשתכנעתי, לנוכח הנתונים שהובאו לפני, כי הדבר דרוש לשם 
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