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 תקנות העיריות )שינוי הוראות התקנון שבתוספת השנייה לפקודה( 
)הוראת שעה(, התשפ"ב-2022

הפקודה(,   - )להלן  העיריות1  לפקודת  ו–347  ץ13)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

החל מיום פרסומן של תקנות אלה ובכל זמן שהכרזה על מצב בריאותי מיוחד או מצב  1ב 
חירום בשל נגיף הקורונה, לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-22020, עומדת בתוקפה, יראו כאילו בתוספת 

השנייה לפקודה, אחרי סעיף 20 בא:

"קיום ישיבת 
מועצה בהיוועדות 

חזותית

העירייה 20אב ראש  רשאי   ,20 בסעיף  האמור  אף  )א( על 
להחליט כי ישיבה פלונית לא תתקיים במשרדי העירייה 
או במקום אחר, אלא תתקיים בדרך של היוועדות חזותית, 
נגיף  להתפשטות  הנוגעים  שיירשמו  מיוחדים  מנימוקים 

הקורונה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

מראש,  בכתב  לכך  הסכימו  המועצה  חברי  כל   )1(
לאחר שנמסרו להם הפרטים האמורים בסעיף 13)א()3( 

עד )ץ(;

לישיבה  המוזמנים  לכל  יתאפשר  בישיבה   )2(
לראות באמצעות מסך ולשמוע את כלל המשתתפים 
אמת  בזמן  הישיבה  במהלך  הנעשה  ואת  בישיבה 

ולהשמיע את עמדתםב

על  נוסף  יחולו,  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  ישיבה  )ב( על 
מועצה,  ישיבות  קיום  על  דין  כל  לפי  החלות  ההוראות 
זימונן והנוהל בהן, בשינויים המחויבים, גם הוראות אלה:

אדם  המועצה  בישיבת  המשתתפים  אחד  היה   )1(
עם מוגבלות כהגדרתו בחוק  שוויון זכויות לאנשים 
הישיבה  תתקיים  התשנ"ח-31998,  מוגבלות,  עם 
התאמות  עריכת  תוך  חזותית  היוועדות  של  בדרך 
נגישות הנדרשות בהתאם להוראות בדבר התאמות 

נגישות לפי החוק האמור;

העירייה תעמיד לרשות חבר מועצה המעוניין   )2(
האמצעים  ובו  העירייה  במיתקני  חדר  בכך 

הטכנולוגיים הנדרשים לצורך השתתפות בישיבה;

בהזמנה לישיבה יצוין גם כי הישיבה תתקיים   )3(
הנחיות  בה  ויפורטו  חזותית  היוועדות  של  בדרך 

לעניין השתתפות בישיבה;

יותר  או  מועצה  חברי  שני  ינכחו  לא  בישיבה   )4(
בחדר אחד;

הוראת שעה - 
תיקון התוספת 

השנייה לפקודה

התשס"ח, ק"ת   ;94 עמ'  התש"ן,   ;142 עמ'  התשל"ו,  ס"ח   ;197 עמ'   ,8 חדש  נוסח  ישראל,  מדינת  דיני   1 

עמ' 3ץץב
ס"ח התש"ף, עמ' ץץ2; התשפ"ב, עמ' 702ב  2

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152ב  3
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מועצה  חבר  יראו   ,23 עד   21 סעיפים  לעניין   )5(
באמצעות  לראותו  ניתן  אם  בישיבה  כמשתתף 

המסך;

יושב  יפעיל  לא   ,35 סעיף  מהוראות  לגרוע  בלי  )ץ( 
ראש הישיבה אמצעי טכנולוגי המונע את השמעת 

דבריו של משתתף בישיבה;

החלטת מועצה בישיבה תתקבל לאחר שניתנה   )7(
בדיון,  להשתתף  מועצה  חבר  לכל  האפשרות 
בישיבה  הצבעה  ולהצביע;  עמדתו  את  להשמיע 
כאמור תהיה שמית, אלא אם כן החליטו אחרת כל 

חברי המועצה המשתתפים בישיבה;

ראה חבר מועצה כי בשל קיום וניהול הישיבה   )8(
בדרך של היוועדות חזותית נפגעה זכותו להשתתף 
בדיון או לשמוע או להשמיע את עמדתו, רשאי הוא 

לדרוש כי הדבר יירשם בפרוטוקול;

באתר  חי  בשידור  תשודר  המועצה  ישיבת   )9(
האינטרנט של העירייהב

)ג( לעניין סעיף זה, "היוועדות חזותית" - תקשורת בין 
כמה מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמתב"

ז' באדר א' התשפ"ב )8 בפברואר 2022(
)חמ ץ3-90(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

צו המועצות המקומיות )הוראת שעה(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

החל מיום פרסומו של צו זה ובכל זמן שהכרזה על מצב בריאותי מיוחד או על מצב  1ב 
חירום בשל נגיף הקורונה, לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-22020, עומדת בתוקפה, יראו כאילו בתוספת 

השלישית לצו המועצות המקומיות, התשי"א-31950, אחרי סעיף 20 בא:

"קיום ישיבת 
מועצה בהיוועדות 

חזותית

המועצה 20אב ראש  רשאי   ,20 בסעיף  האמור  אף  )א( על 
להחליט כי ישיבה פלונית לא תתקיים במשרדי המועצה 
או במקום אחר, אלא תתקיים בדרך של היוועדות חזותית, 
נגיף  להתפשטות  הנוגעים  שיירשמו  מיוחדים  מנימוקים 

הקורונה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

מראש,  בכתב  לכך  הסכימו  המועצה  חברי  כל   )1(
לאחר שנמסרו להם הפרטים האמורים בסעיף 14)3( 

עד )5(;

הוראת שעה - 
תיקון התוספת 

השלישית

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' ץ25ב  1

ס"ח התש"ף, עמ' ץץ2; התשפ"ב, עמ' 702ב  2
ק"ת התשי"א, עמ' 178; התש"ף, עמ' 2138ב  3
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לישיבה  המוזמנים  לכל  יתאפשר  בישיבה   )2(
לראות באמצעות מסך ולשמוע את כלל המשתתפים 
אמת  בזמן  הישיבה  במהלך  הנעשה  ואת  בישיבה 

ולהשמיע את עמדתםב

על  נוסף  יחולו,  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  ישיבה  )ב( על 
מועצה,  ישיבות  קיום  על  דין  כל  לפי  החלות  ההוראות 
זימונן והנוהל בהן, בשינויים המחויבים, גם הוראות אלה:

אדם  המועצה  בישיבת  המשתתפים  אחד  היה   )1(
עם מוגבלות כהגדרתו בחוק  שוויון זכויות לאנשים 
הישיבה  תתקיים  התשנ"ח-41998,  מוגבלות,  עם 
התאמות  עריכת  תוך  חזותית  היוועדות  של  בדרך 
נגישות הנדרשות בהתאם להוראות בדבר התאמות 

נגישות לפי החוק האמור;

המועצה המקומית תעמיד לרשות חבר מועצה   )2(
המעוניין בכך חדר במיתקני המועצה המקומית ובו 
האמצעים הטכנולוגיים הנדרשים לצורך השתתפות 

בישיבה;

בהזמנה לישיבה יצוין גם כי הישיבה תתקיים   )3(
הנחיות  בה  ויפורטו  חזותית  היוועדות  של  בדרך 

לעניין השתתפות בישיבה;

יותר  או  מועצה  חברי  שני  ינכחו  לא  בישיבה   )4(
בחדר אחד;

מועצה  חבר  יראו   ,23 עד   21 סעיפים  לעניין   )5(
כמשתתף בישיבה אם ניתן לראותו באמצעות המסך;

יושב  יפעיל  לא   ,40 סעיף  מהוראות  לגרוע  בלי  )ץ( 
ראש הישיבה אמצעי טכנולוגי המונע את השמעת 

דבריו של משתתף בישיבה;

החלטת מועצה בישיבה תתקבל לאחר שניתנה   )7(
בדיון,  להשתתף  מועצה  חבר  לכל  האפשרות 
בישיבה  הצבעה  ולהצביע;  עמדתו  את  להשמיע 
כאמור תהיה שמית, אלא אם כן החליטו אחרת כל 

חברי המועצה המשתתפים בישיבה;

ראה חבר מועצה כי בשל קיום וניהול הישיבה   )8(
בדרך של היוועדות חזותית נפגעה זכותו להשתתף 
בדיון או לשמוע או להשמיע את עמדתו, רשאי הוא 

לדרוש כי הדבר יירשם בפרוטוקול;

באתר  חי  בשידור  תשודר  המועצה  ישיבת   )9(
האינטרנט של המועצה המקומיתב

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152ב  4
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)ג( לעניין סעיף זה, "היוועדות חזותית" - תקשורת בין 
כמה מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמתב"

ז' באדר א' התשפ"ב )8 בפברואר 2022(
)חמ 9ץ3-2-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )הוראת שעה(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

מצב  או  מיוחד  בריאותי  מצב  על  שהכרזה  זמן  ובכל  זה  צו  של  פרסומו  מיום  החל  1ב 
חירום בשל נגיף הקורונה, לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-22020, יראו כאילו בצו המועצות המקומיות 

)מועצות אזוריות(, התשי"ח-31958, אחרי סעיף 52 בא:

"קיום ישיבת 
מועצה בהיוועדות 

חזותית

פלונית 52אב ישיבה  כי  להחליט  רשאי  המועצה  )א( ראש 
תתקיים בדרך של היוועדות חזותית, מנימוקים מיוחדים 
ובלבד  הקורונה,  נגיף  להתפשטות  הנוגעים  שיירשמו 

שהתקיימו כל אלה: 

מראש,  בכתב  לכך  הסכימו  המועצה  חברי  כל   )1(
לאחר שנמסר להם סדר יומה המפורט של הישיבה;

לישיבה  המוזמנים  לכל  יתאפשר  בישיבה   )2(
לראות באמצעות מסך ולשמוע את כלל המשתתפים 
אמת  בזמן  הישיבה  במהלך  הנעשה  ואת  בישיבה 

ולהשמיע את עמדתםב

על  נוסף  יחולו,  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  ישיבה  )ב( על 
מועצה,  ישיבות  קיום  על  דין  כל  לפי  החלות  ההוראות 
זימונן והנוהל בהן, בשינויים המחויבים, גם הוראות אלה:

אדם  המועצה  בישיבת  המשתתפים  אחד  היה   )1(
עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים 
הישיבה  תתקיים  התשנ"ח-41998,  מוגבלות,  עם 
התאמות  עריכת  תוך  חזותית  היוועדות  של  בדרך 
נגישות הנדרשות בהתאם להוראות בדבר התאמות 

נגישות לפי החוק האמור;

המועצה האזורית תעמיד לרשות חבר מועצה   )2(
המעוניין בכך חדר במיתקני המועצה האזורית ובו 
האמצעים הטכנולוגיים הנדרשים לצורך השתתפות 

בישיבה;

הוראת שעה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' ץ25ב  1

ס"ח התש"ף, עמ' ץץ2; התשפ"ב, עמ' 702ב  2
ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשפ"א, עמ' 3821ב  3

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152ב  4
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בהזמנה לישיבה יצוין גם כי הישיבה תתקיים   )3(
הנחיות  בה  ויפורטו  חזותית  היוועדות  של  בדרך 

לעניין השתתפות בישיבה;

יותר  או  מועצה  חברי  שני  ינכחו  לא  בישיבה   )4(
בחדר אחד;

כמשתתף  מועצה  חבר  יראו   ,53 סעיף  לעניין   )5(
בישיבה אם ניתן לראותו באמצעות המסך;

החלטת מועצה בישיבה תתקבל לאחר שניתנה  )ץ( 
בדיון,  להשתתף  מועצה  חבר  לכל  האפשרות 
בישיבה  הצבעה  ולהצביע;  עמדתו  את  להשמיע 
כאמור תהיה שמית, אלא אם כן החליטו אחרת כל 

חברי המועצה המשתתפים בישיבה;

ראה חבר מועצה כי בשל קיום וניהול הישיבה   )7(
בדרך של היוועדות חזותית נפגעה זכותו להשתתף 
בדיון או לשמוע או להשמיע את עמדתו, רשאי הוא 

לדרוש כי הדבר יירשם בפרוטוקול;

באתר  חי  בשידור  תשודר  המועצה  ישיבת   )8(
האינטרנט של המועצה האזוריתב

)ג( לעניין סעיף זה, "היוועדות חזותית" - תקשורת בין 
כמה מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמתב"

ז' באדר א' התשפ"ב )8 בפברואר 2022(
)חמ ץ3-13-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

 הכרזת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית על מתחמים לפינוי 
לשם בינוי )מס' 3(, התשפ"ב-2022

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר  בדבר  הנוגעות  המקומיות  הרשויות  בהסכמת  יזמים,  לבקשת  התשע"ו-ץ1201, 

התייעצות עם מנהל רשות המסים, אני מכריז לאמור: 

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי לשם בינוי: 1ב 
תל אביב "החרש/האומן": גוש 7083 חלקה 32;  )1(

גבעתיים "ההסתדרות צפון": גוש 2ץ1ץ חלקות 122, 0ץ1;  )2(

ירושלים "קטמונים 12": גוש 9ץ301 חלקות 0ץ, 99;  )3(

בת ים "מבצע סיני 25-27": גוש 7131 חלקות 152, 153;  )4(

יבנה "השחף": גוש 3512 חלקות 178, 185;  )5(

ירושלים "אור גנים": גוש 30413 חלקות ץץ, 7ץ, ץ10; )ץ( 

מתחמים לפינוי 
לשם בינוי 
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הרצליה "משה"ב/בילו": גוש ץ54ץ חלקה 841;  )7(

ירושלים "בר יוחאי 5-15": גוש 30200 חלקה 11;  )8(

בת ים "בלפור/יצחק שדה": גוש 7137 חלקה 175ב  )9(

הרשויות  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדות   ,1 בסעיף  המפורטים  המתחמים  מפות  2ב  
המקומיות הנוגעות בדברב

ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(
)חמ 325ץ-3(

ר ג ר ב מ ב ר  ז ע ל א  
מנהל הרשות הממשלתית    

להתחדשות עירונית  

הכרזת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית על מתחמים לפינוי לשם 
בינוי )מס' 4(, התשפ"ב-2022

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ו-ץ1201, לבקשת הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מכריז לאמור: 

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי לשם בינוי: 1ב 
הרצליה - גורדון: גוש 542ץ חלקות 9-52ץ, גוש 539ץ חלקות ץ15, 157;  )1(

לוד - הצופים/יריחו: גוש 4012 חלקות 90-87, 92, 94, גוש 4025 חלקות 132-130,   )2(
295, ץ29, 302;

 ,1835-1833  ,1827 ץ182,   ,1824-1821 חלקות   10444 גוש  יוספטל:   - ים  קריית   )3(
1854-ץ185, 2ץ17, 1914;

 7132 גוש   ,143-138  ,102-99  ,48  ,32  ,30-28 חלקות   7127 גוש  יוספטל:   - חולון   )4(
חלקות 9ץ, 1ץ5-1ץ1, 183ב

הרשויות  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדות   ,1 בסעיף  המפורטים  המתחמים  מפות  2ב 
המקומיות הנוגעות בדברב

ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(
)חמ 325ץ-3(

ר ג ר ב מ ב ר  ז ע ל א  
מנהל הרשות הממשלתית    

להתחדשות עירונית  

הפקדת מפות

מתחמים לפינוי 
לשם בינוי 

הפקדת מפות
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