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אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער ציפורי( )תיקון(, 
התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:

באכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער ציפורי(, התשע"ה-22015, בתוספת,   .1
בטבלה שתחת המספר הסידורי 2007 -

)מ"ר(", בחלקה  התכנית  "שטח  בטור   ,5 מספר  חלקה  של  בשורה   ,11379 בגוש   )1( 
המפה  גבי  על  אדומים  רשת  בקווי  המסומן  השטח  לפי   ,3,825" יבוא   "5,282" במקום 
 - )להלן  הכפר  ופיתוח  החקלאות  במשרד  היערות  פקיד  של  במשרדו  המופקדת 

המפה(";  

בגוש 17581 -  )2(

)מ"ר(", בחלקה  התכנית  "שטח  בטור   ,70 מספר  חלקה  של  בשורה   )א( 
גבי  על  אדומים  רשת  בקווי  המסומן  השטח  לפי   ,3,151" יבוא   "3,340" במקום 

המפה";

)מ"ר(", בחלקה  התכנית  "שטח  בטור   ,93 מספר  חלקה  של  בשורה   )ב( 
במקום "576" יבוא "492, לפי השטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה".

כ"ב בטבת התשפ"א )6 בינואר 2021(
)חמ 3-262-ת1(

ר ט ס ו ש ן  ו ל א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער משהד( )תיקון(, 
התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:

באכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער משהד(, התשע"ה-22015, בתוספת,   .1
בטבלה שתחת המספר הסידורי 2055, בגוש 17467, בשורה של חלקה מספר 4, בטור 
המסומן  השטח  לפי   ,144,299" יבוא   "145,785" במקום  )מ"ר(",  בחלקה  התכנית  "שטח 
במשרד  היערות  פקיד  של  במשרדו  המופקדת  המפה  גבי  על  אדומים  רשת  בקווי 

החקלאות ופיתוח הכפר".

כ"ב בטבת התשפ"א )6 בינואר 2021(
)חמ 3-262-ת1(

ר ט ס ו ש ן  ו ל א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תיקון התוספת 

תיקון התוספת 

1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130. 

2  ק"ת התשע"ה, עמ' 1349.

1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130. 

2  ק"ת התשע"ה, עמ' 1360; התשע"ו, עמ' 1053.
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אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער טורען(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:

בתוספת,  התשע"ב-22012,  טורען(,  יער  )שמורת  ליער(  שמור  )אזור  היערות  באכרזת   .1
 ,26 מספר  חלקה  של  בשורה   ,17544 בגוש   ,1013 הסידורי  המספר  שתחת  בטבלה 
בטור "שטח המוכרז אזור שמור ליער )במטרים ריבועים(", במקום "345243.37" יבוא 
"326424.37, לפי השטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה המופקדת במשרדו 

של פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר".

כ"ב בטבת התשפ"א )6 בינואר 2021(
)חמ 3-262-ת1(

ר ט ס ו ש ן  ו ל א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער קריית אתא מזרח( )תיקון(, 
התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:

באכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער קריית אתא מזרח(, התשס"ט-22009,   .1
בתוספת, בטבלה שתחת המספר הסידורי 1001 -

בגוש 10341, בשורה של חלקה מספר 14, בטור "השטח המוכרז אזור שמור ליער   )1(
)מ"ר(", במקום "129,783" יבוא "129,756, לפי השטח המסומן בקווי רשת אדומים על 
הכפר  ופיתוח  החקלאות  במשרד  היערות  פקיד  של  במשרדו  המופקדת  המפה  גבי 

)להלן - המפה(";  

בגוש 10347, בשורה של חלקה מספר 7, בטור "השטח המוכרז אזור שמור ליער   )2(
)מ"ר(", במקום "236,016" יבוא "235,967, לפי השטח המסומן בקווי רשת אדומים על 

גבי המפה".

כ"ב בטבת התשפ"א )6 בינואר 2021(
)חמ 3-262-ת1(

ר ט ס ו ש ן  ו ל א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תיקון התוספת 

תיקון התוספת 

1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130. 

2  ק"ת התשע"ב, עמ' 1159; התשע"ט, עמ' 4026.

1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130. 

2  ק"ת התשס"ט, עמ' 845.
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 אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער הקשת הגדולה(
)תיקון מס' 2(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:  

התשע"ה-22015,  הגדולה(,  הקשת  יער  )שמורת  ליער(  שמור  )אזור  היערות  באכרזת   .1
חלקה של  בשורה   ,16933 בגוש   ,1103 הסידורי  המספר  שתחת  בטבלה   בתוספת, 

 ,745,760" יבוא   "746,289" במקום  )מ"ר(",  בחלקה  התכנית  "שטח  בטור   ,107 מספר 
לפי השטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה המופקדת במשרדו של פקיד 

היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר".

כ"ב בטבת התשפ"א )6 בינואר 2021(
)חמ 3-262-ת1(

ר ט ס ו ש ן  ו ל א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )כללים בדבר קביעת שכר 
לאפוטרופסים(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5)א4( לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )כללים 
בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים(, התשמ"ט-11988 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד נוסח התוספת השנייה לתקנות, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר   .1
2021(, הוא כלהלן:

"תוספת שנייה
)תקנה 5(

שיעורי שכר מרביים לאפוטרופוס לפי תקנה 5, יהיו כמפורט להלן:

לוח א': תחילת מינוי

שעליו  הפעולות  כלל  בעד  למינוי  הראשונים  בחודשיים  לאפוטרופוס  מרבי  חודשי  שכר 
לבצע בתחילת המינוי, יהיה לפי הסכומים הקבועים בטבלה שלהלן, בהתאם לסוג המינוי 
השוטף  הטיפול  בעד  השכר  את  גם  כוללים  אלה  סכומים  האדם;  של  המגורים  ולמקום 

בחודשים אלה:

בשקלים חדשים

סוג המינוי
תשלום חודשי מרבי 

לאדם המתגורר בקהילה
תשלום חודשי מרבי 
לאדם המתגורר במעון

1,3061,236  מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים

1,1671,167מינוי לענייני רכוש בלבד

648578מינוי לעניינים אישיים בלבד

תיקון התוספת

שינוי סכומים

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130.   1
ק"ת התשע"ה, עמ' 1006; התשע"ט, עמ' 1945, עמ' 2889, ועמ' 3492; התשפ"א, עמ' 400.  2

ק"ת התשמ"ט, עמ' 41; התשע"ט, עמ' 1446; התש"ף, עמ' 609.  1
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לוח ב': טיפול שוטף

שכר חודשי מרבי לאפוטרופוס החל מהחודש השלישי למינוי בעד כלל הפעולות שעליו 
לבצע בטיפול השוטף באדם במסגרת תפקידו, יהיה לפי הסכומים הקבועים בטבלה שלהלן, 

בהתאם לסוג המינוי ולמקום המגורים של האדם:

בשקלים חדשים

סוג המינוי
תשלום חודשי מרבי 

לאדם המתגורר בקהילה
תשלום חודשי מרבי 
לאדם המתגורר במעון

1,007588  מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים

399299מינוי לענייני רכוש בלבד

608409מינוי לעניינים אישיים בלבד

לוח ג': סיום מינוי

כאמור המינוי  סיום  לאחר  לבצע  שעליו  הפעולות  כלל  בעד  לאפוטרופוס  מרבי   שכר 
בסעיף 63 לחוק או ביטול המינוי, יהיה לפי הסכומים הקבועים בטבלה שלהלן, בהתאם 

לסוג המינוי ולסיבת סיום המינוי:

בשקלים חדשים

סוג המינוי

 תשלום
חד–פעמי לאחר 

פטירת האדם

תשלום חד–פעמי 
לאחר החלפת 

האפוטרופוס

תשלום חד–פעמי 
לאחר ביטול 
האפוטרופסות

 מינוי לענייני רכוש
ולעניינים אישיים

638419429

588419429מינוי לענייני רכוש בלבד

209"219349מינוי לעניינים אישיים בלבד

כ"ח בטבת התשפ"א )12 בינואר 2021(
)חמ 3-2026-ת2(

י ב ק ע י ל  ג י ס  
האפוטרופסה הכללית  

הודעת רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב )ייבוא רכב ושיווקו, תיווך 
בייבוא אישי ואגרות( )עדכון סכומים(, התשפ"א-2021 

רכב  )ייבוא  הרכב  בענף  ומקצועות  שירותים  רישוי  לתקנות  12)ה(  לתקנה  בהתאם 
מודיע  אני  התקנות(,   - )להלן  התשע"ז-12016  ואגרות(,  אישי  בייבוא  תיווך  ושיווקו, 

לאמור: 

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2020 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  ירידת  עקב   .1
 נובמבר 2019, יהיה נוסח התוספת השלישית לתקנות, החל מיום י"ט בניסן התשפ"א

)1 באפריל 2021(, כמפורט להלן:

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ז, עמ' 10 ועמ' 1345; התש"ף, עמ' 585.  1
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"תוספת שלישית
)תקנה 12(

טור א'
אגרות

טור ב'
בשקלים חדשים

1. אגרות בעד בקשות לרישיון ייבוא רכב, לכל אב–טיפוס של דגם 
רכב:

)1( בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא גרור או נתמך עד 
3.5 טון

759

)2( בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא גרור או נתמך 
מעל 3.5 טון

931

)3( בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא רכב פרטי ומסחרי 
עד 3.5 טון, לגבי דגם רכב שטרם ניתן לגביו רישיון ייבוא 

באותה שנה

1,437

2,500)4( בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא רכב מעל 3.5 טון

)5( בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא אופנועים ורכב 
מסוג T2 )טרקטורונים(

911

708)6( בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא מכונה ניידת

253)7( בעד בקשה לרישיון לייבוא אישי כאמור בסעיף 33 לחוק   

2.  אגרות בעד בקשות לרישיון יבואן מסחרי, לכל שנה של תקופת 
תוקף הרישיון או לחלק ממנה:

1,569)1( בעד רישיון יבואן ישיר ורישיון יבואן עקיף

911)2( בעד רישיון יבואן זעיר 

320. אגרה בעד קבלת העתק מקור או עותק של רישיון

4.  אגרת בחינה למתווך בייבוא אישי בעד השתתפות בבחינה 
לקבלת רישיון לתיווך בייבוא אישי

138

5.  אגרה בעד בקשה לרישיון לתיווך בייבוא אישי לכל שנה של 
תקופת תוקף הרישיון או לחלק ממנה

810

6.  אגרות בעד בקשות לרישיונות סחר ברכב לפי פרק ו' לחוק, 
לכל שנה של תקופת תוקף הרישיון או לחלק ממנה:

1,720)1( לרישיון סוחר ברכב מיבואן

1,417)2( לרישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן

)3( לרישיון סוחר ברכב מיבואן למי שהוא בעל רישיון סוחר 
ברכב שאינו רכב מיבואן )תוספת חד–פעמית(

"304

י"ח בשבט התשפ"א )31 בינואר 2021(
)חמ 3-5623(

ה כ ל מ ר  פ ו ע  
המנהל הכללי של משרד התחבורה  

        והבטיחות בדרכים 
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