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צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )דרך מס' 8677 
כביש גישה לכפר הנשיא( )ביטול חלקי של תחולת הפקודה(,                                             

התשפ"א-2021

 11943 ופיתוח(  )הגנה  הברזל  ומסילות  הדרכים  לפקודת   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  פקודת  לתיקון  לחוק  27)א(  לסעיף  ובהתאם  הפקודה(,   - )להלן 

ציבור( )מס' 3(, התש"ע-22010, אני מצווה לאמור: 

תחולת הפקודה על קטע כביש גישה לכפר הנשיא3, בנוגע לגושים ולחלקות המפורטים   .1
להלן, ואשר מסומנים במפה מס' כ /1/4219 - בטלה:

גוש
חזרה חלקית מרכישת 
הקרקע בחלקה מספר

שטח לחזרה מרכישה 
)ביטול( במ"ר

1394845569

139488753

13949334,699

1394934881

1394936174

139532313

139533341

139535404

139536369

139532436

1395325272

1395326352

139532741

1395328183

1395329193

1395330242

1395331156

1395332477

1395333511

1395334471

1395335170

1395336112

1395337219

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 40; ס"ח התשי"א, עמוד 74.  1

ס"ח התש"ע, עמ' 346.  2
ק"ת התשכ"ב, עמ' 216.  3

ביטול תחולת 
הפקודה
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1493 קובץ התקנות 9082, כ"ו בטבת התשפ"א, 10.1.2021 

גוש
חזרה חלקית מרכישת 
הקרקע בחלקה מספר

שטח לחזרה מרכישה 
)ביטול( במ"ר

1395338449

13953391,222

1395340747

1395341102

139534444

139534549

139534854

139534949

139535273

139535391

1395356101

1395357107

139536089

1395361131

1395364201

1395365197

1395368160

1395369353

1395370337

139537197

139538067

1395383112

139562522

1395632,711

13956119,523

רח'  בע"מ,  תחבורה  לתשתיות  החברה  ישראל  נתיבי  במשרדי  נמצא  המפה  העתק    .2
בטל'   מראש,  בתיאום  בו  לעיין  רשאי  המעוניין   וכל  יהודה,  אור   ,3 שרון   אריאל 

.03-7355742

ו' בכסלו התשפ"א )22 בנובמבר 2020(
)חמ 3-162(

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  

רשות לעיין במפה 
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 צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש צומת משמיע-שלום
 -גדרה-צומת בילו( )צמצום הכרזה חלקי( )ביטול תחולת הפקודה(,

התשפ"א-2021

 11943 ופיתוח(  )הגנה  הברזל  ומסילות  הדרכים  לפקודת   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  פקודת  לתיקון  לחוק  27)א(  לסעיף  ובהתאם  הפקודה(,   - )להלן 

ציבור( )מס' 3(, התש"ע-22010, אני מצווה לאמור:

משמיע-שלום-גדרה- צומת  בכביש  בילו:  גדרה-צומת  קטע  על  הפקודה  תחולת   .1
מס'  במפה  מסומנים  ואשר  להלן,  המפורטים  ולחלקות  לגושים  בנוגע  בילו3,  צומת 

כ/2/8055 - בטלה:

גוש
חזרה חלקית מרכישת 

הקרקע בחלקה מס'
 שטח לחזרה מרכישה

)ביטול( במ"ר

3572211

3572319

3572484

3572516

3572615

3572718

3572843

3572922

35721030

35721112

35721240

35721332

35721420

35721516

35721618

35721824

35721931

35722024

35722112

3572224

357223106

35722480

ביטול תחולת 
הפקודה     

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 40; ס"ח התשי"א, עמוד 74.  1

ס"ח התש"ע, עמ' 346.  2
ק"ת התש"ך, עמ' 468; התשכ"ד, עמ' 1285.  3
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1495 קובץ התקנות 9082, כ"ו בטבת התשפ"א, 10.1.2021 

גוש
חזרה חלקית מרכישת 

הקרקע בחלקה מס'
 שטח לחזרה מרכישה

)ביטול( במ"ר

35722544

35722638

35722736

35722918

35723032

3572318

3572323

357234233

35723576

35723643

357237115

357238319

357414

3574263

3574330

3574450

3574564

3574633

3574762

357491

35741074

35741163

35741278

35741362

35741434

35741840

357419122

357420121

35742142

35742236

3574234

3574261

3583384

3583173
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גוש
חזרה חלקית מרכישת 

הקרקע בחלקה מס'
 שטח לחזרה מרכישה

)ביטול( במ"ר

3583253

35832712

35832933

35833128

35833346

35833553

35833713

358338162

35834010

358347125

358350102

35835363

35835658

35835979

35836249

3584556

3584642

358472

35849520

35841074

358411280

358412616

37991068

379911275

37991412

3800811

38001082

38001237

38001354

38001470

38001205

379712267

3797302252

3798110107
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1497 קובץ התקנות 9082, כ"ו בטבת התשפ"א, 10.1.2021 

גוש
חזרה חלקית מרכישת 

הקרקע בחלקה מס'
 שטח לחזרה מרכישה

)ביטול( במ"ר

3798186910

381645200

3816338440

510113384

רח'  בע"מ,  תחבורה  לתשתיות  החברה  ישראל  נתיבי  במשרדי  נמצא  המפה  העתק    .2
בטל'   מראש,  בתיאום  בו  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  יהודה,  אור   ,3 שרון   אריאל 

.03-7355742

כ"ג בחשוון התשפ"א )10 בנובמבר 2020(
)חמ 3-162(

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  

הודעת הספנות )ימאים( )אגרות(, התשפ"א-2021

לפי תקנה 81)ב( לתקנות הספנות )ימאים(, התשס"ב-12002 )להלן - התקנות(, נמסרת 
בזה הודעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2020 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
 נובמבר 2019, השתנו הסכומים הנקובים בתוספת התשיעית לתקנות, ונוסחה מיום

י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, הוא כמפורט להלן: 

"תוספת תשיעית
)תקנות 81 ו–82(

טור א'
השירות

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

ראשי,  מכונות  קצין  בכיר,  חובל  רב  חובל,  לרב  )1( בחינות 
קצין מכונות ראשי בכיר, חובל ראשון, קצין מכונה ראשון 

ומתן תעודת הסמכה 

2,174

1,542)2( בחינות לדרגת הסמכה של קצין אחר ומתן תעודת הסמכה

545)3( בחינות לדרגת הסמכה של דירוגים ומתן תעודות הסמכה

)4( בחינה חלקית או חוזרת או בחינה בעל פה - 

א. בחינות כמצוין בפרט )1(

ב. בחינות כמצוין בפרט )2(

ג. בחינות כמצוין בפרט )3(

1,096

767

273

294)5( בחינה לסיראי הצלה מוסמך ומתן אישור על כך

413)6( מתן היתר שירות או בחינה להיתר שירות 

עדכון סכומים

רשות לעיין במפה

1  ק"ת התשס"ב, עמ' 500; התשס"ז, עמ' 333; התש"ף, עמ' 384.
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טור א'
השירות

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

135)7( מתן פנקס ימאי )קבוע או זמני(

135)8( העברת פיקוד על אנייה

110)9( ערעור לפני בית הדין המשמעתי

458)10( ערעור לפני ועדת ערר רפואית

721)11( אישור רשימת צוות לפי תקנה 50)א(

57)12( עיון בתיק אישי של ימאי וקבלת העתק ממסמכים שבו

המשלם אגרה מהאגרות המתייחסות למתן השירות בפרטים )1( עד )5( זכאי, בתוך 
מיום  שנה  בתוך  אם  האגרה  מחצית  את  בחזרה  לקבל  התשלום,  מיום  חודשים   15

התשלום לא נבחן בבחינה שלגביה שילם את האגרה."

ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(
)חמ 3-726-ת2(

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  

סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 
10/01/2113:12




