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 צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)קביעת תחום מוגן - הבטיחה(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36ב)א( לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים 
התחבורה  שר  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשנ"ח-11998  הנצחה,  ואתרי 

והבטיחות בדרכים, אני מצווה לאמור:

בצו זה, "תחום מוגן" - כהגדרתו בסעיף 36א לחוק.  .1
השטח הנמצא בחלקה הצפוני של הכנרת, באזור שבו נשפכים לכנרת הנחלים ירדן,   .2
בתכניות  טבע  לשמורת  מיועד  אשר  הראשונה,  בתוספת  כמפורט  ומג'רסה,  זאכי 
השלישית  בתוספת  המצורף  בתשריט  בירוק  צבוע  ואשר  השנייה  בתוספת  המנויות 

)להלן - התשריט(, הוא תחום מוגן. 

הציבור  לעיון  התשריט  את  תעמיד  הלאומיים  והגנים  הטבע  לשמירת  הרשות   .3
במשרדיה בירושלים, בשעות העבודה המקובלות, וכן באתר האינטרנט שלה.

תוספת ראשונה
)סעיף 2(

עמק  האזורית  המועצה  של  השיפוט  שטח  בתחום  בחלקו  נמצא   2 בסעיף  האמור  השטח 
וחלקות  גושים  וכולל  גולן,  האזורית  המועצה  של  השיפוט  שטח  בתחום  ובחלקו  הירדן 

רישום קרקע אלה:

גוש 13637 - חלקי חלקות 10, 16 ו–20;  )1(

גוש 13638 - חלקות 3, 5, 6, 8 ו–9  וחלקי חלקות 4, 7, 14, 16, 18 ו–20;  )2(

גוש 13639 - חלקות 7 עד 12 ו–16 עד 18  וחלקי חלקות 4, 6, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 31 ו–33;  )3(

גוש 15726 - חלקי חלקות 1 ו–2;  )4(

גוש 200000 - חלקי חלקה 2;  )5(

גוש 201000 - חלקי חלקה  6.   )6(

תוספת שנייה
)סעיף 2(

)1(  תכנית מיתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף מס' ת/מ/א/28;

תכנית מיתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור - תמ"א 335;  )2(

תכנית מיתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' ת/מ/מ/2 - שינוי מס' 43;  )3(

תכנית מיתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ/2, שינוי מס' 9 לנפות יזרעאל, כנרת, עכו   )4(
וצפת5.

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202; התשע"א, עמ' 102.  1

י"פ התשמ"ב, עמ' 118.  2
י"פ התשס"ו, עמ' 1030.  3

י"פ התשמ"ט, עמ' 2367.  4
י"פ התשס"ז, עמ' 3711.  5

הגדרה

קביעת תחום מוגן

הפקדת העתקי 
התשריט
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תוספת שלישית
)סעיף 2(

י"ח באדר התשע"ח )5 במרס 2018(
)חמ 3-5052(

ן י ק ל א ב  א ז  
השר להגנת הסביבה  

 צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)קביעת תחום מוגן - חולות סמר(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36ב)א( לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, אני מצווה לאמור:

בצו זה, "תחום מוגן" - כהגדרתו בסעיף 36א לחוק.  .1
בתוספת  כמפורט  אליפז,  לקיבוץ  מזרח  ומצפון   90 לכביש  מזרחית  הנמצא  השטח   .2
צבוע  ואשר   2185/03/02 מס'  מפורטת  בתכנית  טבע  לשמורת  מיועד  אשר  הראשונה, 

בירוק בתשריט המצורף בתוספת השנייה )להלן - התשריט(, הוא תחום מוגן.

הציבור  לעיון  התשריט  את  תעמיד  הלאומיים  והגנים  הטבע  לשמירת  הרשות   .3
במשרדיה בירושלים, בשעות העבודה המקובלות, וכן באתר האינטרנט שלה.

הגדרה

קביעת תחום מוגן

הפקדת העתקי 
התשריט

 תוספת שלישית                       

 (2)סעיף 
 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202; התשע"א, עמ' 102.  1

י"פ התשע"א, עמ' 4175.  2
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תוספת ראשונה
)סעיף 2(

אילות,  חבל  האזורית  המועצה  של  השיפוט  שטח  בתחום  נמצא   2 בסעיף  האמור  השטח 
והוא כולל את גוש 39113, חלקי חלקה 3.

תוספת שנייה
)סעיף 2(

 
 תוספת שניה

 (2)סעיף 

 

 

י"ח באדר התשע"ח )5 במרס 2018(
)חמ 3-5052(

ן י ק ל א ב  א ז
 

השר להגנת הסביבה  
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 צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)סימון תחום מוגן(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36ב)ג( לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים 
התחבורה  שר  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשנ"ח-11998  הנצחה,  ואתרי 

והבטיחות בדרכים, אני מצווה לאמור:

בצו זה, "נהיגה", "רכב" ו"תחום מוגן" - כהגדרתם בסעיף 36א לחוק.  .1
תחום מוגן יסומן בשלט, אשר יוצב באופן גלוי לעין במקום מרכזי אחד לפחות  )א(   .2

שהציבור נוהג לעבור בו. 

לאורך היקף התחום המוגן יוצבו עמודי סימון, בכפוף להוראות כל דין, במרחק  )ב( 
שלא יעלה, ככל האפשר, על 150 מטרים זה מזה.

או  חומר  באמצעות  למקומם  וייקבעו  קשיח,  חומר  עשויים  יהיו  סימון  ועמוד  שלט   .3
אבזר קשיח המבטיח את קביעתו של השלט או עמוד הסימון באופן שאינו ניתן להזזה, 

להסרה או לתנודה בלא הוצאת החומר או האבזר כאמור.

שלט ועמוד סימון יורו על איסור הנהיגה ברכב בתחום מוגן, ויכילו סמל וחלק מילולי   .4
מודפסים, הכול לפי הנוסח וסדר הדברים כמופיע בתוספת, לפי העניין.

גודלו של השלט יהיה 75x90 סנטימטרים. )א(   .5
האותיות שבשלט יהיו בגופן מודגש, בגובה 45 מילימטרים לפחות, ויהיו ברורות  )ב( 

וקריאות.

גודלו של עמוד הסימון יהיה 10x120 סנטימטרים.  )א(   .6
האותיות שבעמוד הסימון יהיו בגופן מודגש, בגובה 18 מילימטרים לפחות, ויהיו  )ב( 

ברורות וקריאות.

תוספת
)סעיף 4(

                שלט

הגדרות

סימון תחום מוגן

דרכי קביעתם 
של השלט ועמוד 

הסימון

תוכנם של השלט 
ועמודי הסימון

גודל השלט 
והכיתוב עליו

גודל עמוד הסימון 
והכיתוב עליו

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202; התשע"א, עמ' 102 ועמ' 106.  1

 2 

 תוספת

 (4)סעיף 

 שלט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



קובץ התקנות 7987, א' באייר התשע"ח, 16.4.2018  1812

עמוד סימון

י"ח באדר התשע"ח )5 במרס 2018(
)חמ 3-5053(

ן י ק ל א ב  א ז  
השר להגנת הסביבה  

תקנות התעבורה )תיקון מס' 10(, התשע"ח-2018
ועדת באישור  חדש[1,  ]נוסח  התעבורה  לפקודת   )17(70 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 

הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-21977, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנות התעבורה, התשכ"א-31961, בתקנה 314א2)ב( -  .1
)1(  בפסקה )6(, בסופה יבוא:

בק"ג

גרור  אליו  שמצורף  סרנים   4 בעל  מנועי  ")ד( רכב 
בעל 2 או 3 סרנים 

;"44,000

)2( בפסקה )7(, בסופה יבוא:   

")ז( תומך בעל 4 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 
סרנים   

."44,000

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.   .2
כ"ז באדר התשע"ח )14 במרס 2018(

)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

 3 

 

 

 עמוד סימון

 

 

 

 

        ________________ 

 זאב אלקין                         

 השר להגנת הסביבה                                                     

  ח________________ התשע"

 ______________(2018 ) 

 (3-5053)חמ 

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

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ז, עמ' 458.  2
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ז, עמ' 329.  3

תיקוון תקנה 314א2

תחילה
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צו להסדר ההימורים בספורט )אמצעי זיהוי ומניעת הלבנת הון(, התשע"ח-2018

התשכ"ז-11967  בספורט,  ההימורים  להסדר  לחוק  10ב)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף   
אני  והספורט,  התרבות  שרת  ובהסכמת  המשפטים  שרת  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן 

מצווה לאמור:

סכום הזכייה האפשרית לכרטיס השתתפות בתכנית הימורים המחייב רישום באופן   .1
מקודד של פרטי המשתתף לפי סעיף 10ב)ב()1( לחוק, הוא כמפורט להלן:  

מיום פרסומו של צו זה עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018( - 20,000   )1(
שקלים חדשים או יותר;

בשנת 2019 ואילך - 15,000 שקלים חדשים או יותר.  )2(

י"ב בניסן התשע"ח )28 במרס 2018(
)חמ 3-5592(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( )תיקון(, התשע"ח-2018

החוק(,   - )להלן  התשכ"ח-11968  עסקים,  רישוי  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה לפי סעיף 1)ב()1( לחוק ועם השר לביטחון הפנים לפי 

סעיף 1)ב()6( לחוק, אני מצווה לאמור:

בטבלה שבתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג-22013,  בטור ב',   .1
לצד מספר סידורי 10.10ד, בסופו יבוא "למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום נמל 

כהגדרתו בפקודת הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א-31971".

י"א בניסן התשע"ח )27 במרס 2018(
)חמ 3-502-ת1(

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

הודעת עובדים זרים )אגרת בקשה ואגרה שנתית(, התשע"ח-2018
שנתית(,  ואגרה  בקשה  )אגרת  זרים  עובדים  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  התשנ"א-21991,  זרים,  עובדים  לחוק  1י)ד(  וסעיף  התקנות(,   - )להלן  התשס"ד-12004 

מודיע לאמור: 

עקב שינוי מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2017, לעומת מדד המחירים   .1
 ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  מיום   ,2016 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן 

בתקנה 2)א( לתקנות, במקום הסכום הנקוב בה בא "300".

ו' באדר התשע"ח )21 בפברואר 2018(
עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א )חמ 3-3038-ת1(  

שר הפנים   

סכום הזכייה 
לכרטיס השתתפות 

בתכנית הימורים

תיקון התוספת

עדכון סכומים

ס"ח התשכ"ז, עמ' 142; התשע"ז, עמ' 464.  1

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  1

ק"ת התשע"ג, עמ' 821; התשע"ז, עמ' 780.  2
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443.  3

1      ק"ת התשס"ד, עמ' 161 ועמ' 446; התשע"ז, עמ' 1087.

2 ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התש"ע, עמ' 488.
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

הודעת שירות התעסוקה )ערובה(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ג( לתקנות שירות התעסוקה )ערובה(, התש"ע-12010, אני 
מודיע לאמור:

עקב שינוי מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2017, לעומת מדד המחירים   .1
 )2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  מיום   ,2016 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן 

התעדכנו סכומי הערובה הנקובים בתקנה 3)א( לתקנות האמורות והם כלהלן:

בשל היתר לטיפול ותיווך של עובדים בענף הסיעוד -

עד 200 עובדים - 64,684 שקלים חדשים;

עד 400 עובדים - 329,369 שקלים חדשים;

מ–401 עובדים - 548,946 שקלים חדשים;

בשל היתר שניתן בענף אחר, לרבות בענף החקלאות - 548,946 שקלים חדשים. 

ו' באדר התשע"ח )21 בפברואר 2018(
עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א )חמ 3-2738-ת4(  

שר הפנים   

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירות תדלוק למטוסים 
בנמל התעופה בן גוריון(, התשע"ח-2018

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי שירות 
תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון(, התשנ"ו-11996 )להלן - הצו(, אני מודיע כי מיום 

ט"ז בניסן התשע"ח )1 באפריל 2018(, מחיר שירות תדלוק למטוסים הוא כמפורט להלן: 

כמות תדלוק שנתית מצטברת לחברת 
 תעופה מכל נותני השירות

מחיר בסנט לגאלון )באלפי גאלון(

בעד כל גאלון -

9.01מ–1 עד 300

6.47מ–301 עד 5,000

4.27מ–5,001 עד 25,000

2.11מעל 25,000

י"ב בניסן התשע"ח )28 במרס 2018(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722-ת3(  

מנהל מינהל הדלק והגז   

עדכון סכומים

1      ק"ת התש"ע, עמ' 966; התשע"ז, עמ' 1088.

1      ק"ת התשנ"ו, עמ' 1530; התש"ס, עמ' 785; התשע"ה, עמ' 578; התשע"ח, עמ' 104.




