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צו ההוצאה לפועל (הפעלה של הוראות סעיף 68א לחוק) ,התש"ע1070 ������������������������������������������������������������2010-
צו שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל  עזה  -עזרה משפטית בגביית מסים) (תיקון) ,התש"ע1070 ���������������2010-
תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) (תיקון מס'  ,)3התש"ע1070 ������������������������������������������������������������������2010-
צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת למתחם בז"ן) ,התש"ע1071 ������������������������������������������������������������2010-
צו התכנון והבניה (חיפה) ,התש"ע1072 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
צו הסדרת הטיפול בחופי כנרת (רישוי עסקים) ,התש"ע1072 ����������������������������������������������������������������������������� 2010-

צו ההוצאה לפועל (הפעלה של הוראות סעיף 68א לחוק) ,התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 68א(יא) לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק),
אני מצווה לאמור:
הפעלת סעיף
68א לחוק

 .1ההפעלה של הוראות סעיף 68א לחוק ,תהיה ביום כ"ה באייר התש"ע ( 9במאי .)2010
ט"ו באייר התש"ע ( 29באפריל )2010
יעקב נאמן
(חמ )3-4045
                                                                                   שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ' .116

צו שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה  -עזרה משפטית בגביית מסים)
(תיקון) ,התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א לתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה  -שיפוט
בעבירות ועזרה משפטית) ,התשכ"ח ,11967-ובהתייעצות עם שר האוצר ,אני מצווה לאמור:
תיקון השם

.1

הוספת סעיף 1א

 .2אחרי סעיף  1לצו העיקרי יבוא:

בצו שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה  -עזרה משפטית בגביית מסים) ,התשמ"ח-
( 21988להלן  -הצו העיקרי) ,בשם הצו ,המילים "וחבל עזה"  -יימחקו.
"גביית ארנונה

1א(   .א) על אף האמור בסעיף  ,1ארנונה המגיעה לרשות מקומית
באזור לפי תקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון),
התשל"ט ,1979-או לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה
והשומרון) ,התשמ"א ,1981-לפי העניין (להלן  -התקנון) ,ניתנת
לגבייה בישראל בידי הרשות המוסמכת לגבות את הארנונה
לפי התקנון ,בהתאם לסמכויותיה לפי התקנון ובלבד שלרשות
המוסמכת באזור לא תהיה בישראל סמכות שלא ניתנה לרשות
המקומית המוסמכת בישראל לעניין גביית ארנונה.
(ב) לא יינקטו פעולות לפי סעיף קטן (א) כל עוד לא חלף
המועד להגשת השגה ,ערר או ערעור ,לפי העניין ,בהתאם
להוראות התקנון (להלן  -הליכי ערעור) ,ואם הגיש אדם הליכי
ערעור כאמור  -כל עוד לא ניתן פסק דין סופי או החלטה
סופית ,שאינה ניתנת לערעור עוד".

ל' בניסן התש"ע ( 14באפריל )2010
יעקב נאמן
(חמ )3-1626
                                                                                   שר המשפטים
__________
 1ק"ת התשכ"ז ,עמ'  ;2741ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;20התשס"ז ,עמ' .364
 2ק"ת התשמ"ח ,עמ' .1058

תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) (תיקון מס'  ,)3התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  11ו– 34לחוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג( 11953-להלן  -החוק),
ולאחר היוועצות בוועד החינוך לפי סעיף  14לחוק ,אני מתקין תקנות אלה:

__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ' .137
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בתקנה  9לתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) ,התשי"ד ,21953-אחרי תקנת תיקון תקנה 9

משנה (ב) יבוא:
"(ב )1ראה השר כי במוסד חינוך נתקיים האמור בתקנה (3א ,)1רשאי הוא לשקול שלא
תהיה השתתפות המדינה בתקציבי שעות הלימוד של  המוסד".
 .2תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

י"ג בניסן התש"ע ( 28במרס )2010
(חמ )3-773

גדעון סער
                                                                                   שר החינוך

__________
 2ק"ת התשי"ד ,עמ'  ;104התש"ע ,עמ'  296ועמ' .1003

צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת למתחם בז"ן) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  38 ,37ו– 39לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה( 11965-להלן -
החוק) ,ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,עם הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ועם הוועדות המקומיות הנוגעות בדבר ,אני מצווה לאמור:
.1

מוקמת בזה ועדה מקומית משותפת לתכנון ולבניה "מתחם בז"ן" במרחב התכנון המחוזי הקמת ועדה
של הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה חיפה והוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה מקומית משותפת

(להלן  -הוועדה המשותפת).
.2

תחום הוועדה המשותפת יהיה בשטח של מרחב התכנון המחוזי חיפה ושל מרחב התכנון תחום הוועדה
המקומי חיפה ,המתוחם במפה החתומה בידי ביום י"ג בתשרי התש"ע ( 1באוקטובר המשותפת

 ,)2009אשר עותק ממנה נמצא במזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,במזכירות
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובוועדות המקומיות לתכנון ולבניה חיפה,
קרית אתא ,מורדות כרמל וזבולון.
    .3הרכב הוועדה המשותפת יהיה:

הרכב הוועדה
המשותפת

( )1נציג שר הפנים  -יושב ראש;
( )2נציג שר הביטחון;
( )3נציג שר הבריאות;
( )4נציג השר להגנת הסביבה;
( )5נציג שר התשתיות הלאומיות;
( )6נציג עיריית חיפה;
( )7נציג עיריית נשר;
( )8נציג עיריית קרית אתא;
( )9נציג המועצה האזורית  זבולון.
 .4לוועדה המשותפת יהיו כל הסמכויות המוקנות על פי דין לוועדה מקומית לתכנון ולבניה .סמכויות הוועדה
המשותפת
הוועדה המשותפת תמנה לה מהנדס מבין אלה הכשירים להיות מהנדס לפי חוק מהנדס הוועדה
.5
המשותפת
הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית) ,התשנ"ב.21991-

.6
הוועדה.
__________

רשות הרישוי של הוועדה המשותפת תורכב מיושב ראש הוועדה המשותפת וממהנדס רשות רישוי

1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .6
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תקציב

 .7לוועדה המשותפת יהיה תקציב שייקבע על ידה ויאושר על ידי שר הפנים.

הוראת מעבר

.8

דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו
זה בנוגע לשטח שהיתוסף למרחב התכנון המקומי לפי צו זה ,תמשיך בהם הוועדה
המקומית המשותפת או רשות הרישוי של הוועדה המשותפת מהשלב שאליו הגיעו;
בסעיף זה" ,ועדה מקומית"  -לרבות ועדה מוועדותיה.

ג' בניסן התש"ע ( 18במרס )2010
אליהו ישי
(חמ )3-1113
                                                                                   שר הפנים

צו התכנון והבניה (חיפה) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13ו– 16לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה , 1965-ולאחר
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,עם הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר ,אני מצווה לאמור:
1

תיקון מרחב
תכנון מקומי

.1

מרחב תכנון מקומי חיפה (להלן  -מרחב התכנון המקומי) לפי צו התכנון והבניה (חיפה),
התשס"ז ,22007-ישונה ,וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה
 1:10,000והחתום בידי ביום  י"ג בתשרי התש"ע ( 1באוקטובר .)2009

הפקדת עותקים

.2

עותקים של התשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים בירושלים ,במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

תחילה

 .3תחילתו של צו זה ביום פרסומו.
ג' בניסן התש"ע ( 18במרס )2010
אליהו ישי
(חמ )3-1113
                                                                                   שר הפנים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ק"ת התשס"ז ,עמ' .1129

צו הסדרת הטיפול בחופי כנרת (רישוי עסקים) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (7א)( )6לחוק הסדרת הטיפול בחופי כנרת ,התשס"ח2008-
(להלן  -החוק) ,אני מצווה לאמור:
קביעת מועד
למילוי תפקידי
רשות מקומית
בעניין רישוי
עסקים בידי
האיגוד

.1

1

בתום  90ימים מיום פרסומו של צו זה ימלא איגוד ערים כנרת שהוקם לפי סעיף  3לחוק
(להלן  -האיגוד) ,את תפקידיה של רשות מקומית בתחום האיגוד לפי חוק רישוי עסקים,
התשכ"ח.21968-

ל' בניסן התש"ע ( 14באפריל )2010
אליהו ישי
(חמ )3-4041
                                                                                   שר הפנים
__________
 1ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;)618(450התשס"ט ,עמ' .328
 2ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשס"ח ,עמ' .888
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