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תקנות הטלגרף האלחוטי )פטור מרישוי(, התשפ"א-2021

חדש[,  ]נוסח  האלחוטי  הטלגרף  לפקודת  4יט)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ב-11972 )להלן - הפקודה(, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1 
"גה"ץ" - גיגה־הרץ;

;)peak envelope power( הספק" - הספק מעטפת שיאי"

"ייבוא אישי" - כהגדרתו בצו ייבוא אישי, התשע"ט-22019;

"מה"ץ" - מגה־הרץ;

"e.i.r.p - equivalent isotropically radiated power" - כמשמעותו בתקנות הרדיו 
 International( הבין־לאומי  הבזק  איגוד  שמפרסם   ,)Radio Regulations(

Telecommunication Union( )עוצמת הקרינה מאנטנה איזוטרופית(.

הוראות פרק ג' לפקודה לעניין רישיון לא יחולו על מכשיר אלחוטי מהסוגים המפורטים   .2
להלן, או על מכשיר שתכונותיו הטכניות היחידות לפי מבנהו ומעגליו תואמות אחד 

או יותר מאלה:

 Bluetooth בטכנולוגיית  מה"ץ   2,483.5 עד   2,400 התדרים  פס  בתוך  )1( הפועלים 
מוכללת,  אנטנה  הכוללים   ,ANT/ANT+ בטכנולוגיית  או   ,3IEEE 802.15.1 תקן  לפי 

;e.i.r.p והספקם אינו עולה על 100 מיליוואט

)2( המיועדים רק לקליטת שידורי לוויינים לקביעת מיקום באמצעות מערכת קביעת 
;BEIDOU או GPS, GLONASS, GALILEO מיקום גלובלית כגון

הלוואי  ציוד  לרבות  סנטימטר,   244 על  עולה  אינו  שקוטרה  פרבולית  )3( אנטנה 
המשמש אותה, המיועדת לקליטה של שידורי לוויין;

)4( הפועלים בתחום תדרי אינפרא אדום בין 1,000 גה"ץ לבין 3,000 גה"ץ ושהספק 
השידור שלהם אינו עולה על 200 מיליוואט;

)5( ציוד היקפי למחשב )עכבר, מקלדת(;

)6( צג מחשב;

האירופית הדירקטיבה  הוראות  בו  שמתקיימות   ,)Streamer( וידאו   )7( מזרים 
)Radio Equipment Directive )2014/53/EU, והוא נושא סימון CE המעיד על כך;

;)e-book( קורא ספרים אלקטרוני )8(

;)Tablet( מחשב לוח )9(

)10( מחשב נייד או מחשב נישא;

;)Desktop( מחשב שולחן )11(

)12( ממיר לקליטת שידורי טלוויזיה לציבור )TV receiver set-top box(, שמתקיימות 
בו הוראות הדירקטיבה האירופית )Radio Equipment Directive )2014/53/EU, והוא 

נושא סימון CE המעיד על כך;

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505; ס"ח התשע"ח, עמ' 459.

2  ק"ת התשע"ט, עמ' 84.

https://standards.ieee.org/standard/802_15_1-2005.html  3

הגדרות 

פטור למכשיר 
אלחוטי 



2383 קובץ התקנות 9236, י"ט באדר התשפ"א, 3.3.2021 

)13( מקלט טלוויזיה;

;FM/DAB/AM 14( מקלט רדיו לקליטת שידורים לציבור בטכנולוגיות מסוג(

)15( חלפים למכשיר טלפון סלולרי;

)16( שעון יד, למעט שעון יד סלולרי; 

)17( שואב אבק;

)18( גלאי מתכות נישא הפועל על סוללה.

פרק ג' לפקודה לעניין רישיון לא יחול על מכשיר אלחוטי מהסוגים המפורטים להלן,   .3
שיובא בייבוא אישי, ובלבד שייבוא כאמור יוגבל לחמישה מכשירים לכל היותר:

דיבורית לרכב;  )1(

מגדיל טווח בטכנולוגיית Wi-Fi לשימוש תוך־ביתי;  )2(

נתב )Router( או נקודת גישה לשימוש תוך־ביתי;  )3(

מטען חשמלי אלחוטי למכשיר טלפון אלחוטי או סלולרי;  )4(

מכשיר טלפון סלולרי, שעון יד סלולרי, מודם סלולרי, נתב סלולרי, טאבלט סלולרי;  )5(

ציוד היקפי למחשב )רמקול(;  )6(

;)Projector( מקרן וידאו ביתי או משרדי  )7(

;)Gaming console( קונסולת משחק  )8(

מצלמה, למעט מצלמת אבטחה.  )9(

פרק ג' לפקודה לעניין רישיון לא יחול על ייבוא אישי, החזקה או הפעלה של מכשיר   .4
טלפון נייד הפועל ברשת לוויינית המספקת שירותי תקשורת.

אין בפטור שניתן לפי תקנות אלה כדי -  .5
אחר  אלחוטי  מכשיר  של  לפעולה  אלחוטית  הפרעה  או  שיבוש  גרימת  להתיר   )1(
שהפעלתו טעונה רישיון, והוקצה לו תדר לפעולתו לפי סעיף 5ד לפקודה, או להתיר 
אחר  אלחוטי  מכשיר  של  לפעולה  משמעותיים  אלחוטית  הפרעה  או  שיבוש  גרימת 

שפועל לפי תנאים שקבע השר מכוח סמכותו בסעיף 4)ט( לפקודה;

להבטיח למכשיר שקיבל פטור הגנה מפני הפרעה אלחוטית מצד מכשיר אלחוטי   )2(
אחר.

האלחוטי  הטלגרף  וצו  התשמ"ב-41982,  הפקודה(,  )אי־תחולת  האלחוטי  הטלגרף  צו    .6
)אי–תחולת הפקודה(, התשמ"ד-51983 - בטלים.

באוגוסט   31( התשפ"א  באלול  כ"ג  יום  עד  אלה  תקנות  של  פרסומן  שמיום  בתקופה   .7
2021( יראו כאילו בתקנה 3 לתקנות אלה, אחרי פסקה )9( בא:

")10( מפסק חכם לשימוש ביתי."

ט"ז באדר התשפ"א )28 בפברואר 2021(
)חמ 3-5903(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
ממלא מקום שר התקשורת  

פטור מרישיון 
בייבוא אישי 

ובהחזקה ובהפעלה 
של טלפון נייד 
ברשת לוויינית

הפרעות אלחוטיות 

ביטול 

הוראת שעה 

פטור למכשיר 
אלחוטי בייבוא 

אישי  

4   ק"ת התשמ"ב, עמ' 466.

5  ק"ת התשמ"ד, עמ' 292.
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 צו הטלגרף האלחוטי )אי–תחולת הפקודה( )מס' 2( )תיקון(, 
התשפ"א-2021

חדש[,  ]נוסח  האלחוטי  הטלגרף  לפקודת  4יט)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ב-11972 )להלן - הפקודה(, אני מצווה לאמור:

הצו   - )להלן  התשמ"ב-21982   ,)2 )מס'  הפקודה(  )אי–תחולת  האלחוטי  הטלגרף  בצו   .1
העיקרי(, סעיפים 1א עד 1ג - בטלים.

1ב  סעיף  לפי  אישי  בייבוא  לישראל  שיובא  אלחוטי  מכשיר  של  הפעלה  או  החזקה   .2
לצו העיקרי טרם ביטולו בצו זה, יהיו פטורות מרישיון לפי הפקודה אף אם לא נקבע 
מרישוי(,  )פטור  האלחוטי  הטלגרף  בתקנות  האמור  האלחוטי  למכשיר  חלופי  פטור 

התשפ"א-32021.

ט"ז באדר התשפ"א )28 בפברואר 2021(
)חמ 3-1504(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
ממלא מקום שר התקשורת    

צו התעבורה )עבירות קנס( )תיקון(, התשפ"א-2021

המשפטים  שר  בהסכמת  התעבורה1,  לפקודת  ו–30   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 30)א( לפקודה, וסעיף 2)ב( לחוק העונשין, 

התשל"ז-21977, אני מצווה לאמור: 

בתוספת לצו התעבורה )עבירות קנס(, התשס"ב-32002, בפרט 2 -  .1
)1( במס' סידורי 128, בטור "דרגת הקנס", במקום "ג" יבוא "ד"; 

)2( אחרי מס' סידורי 128 יבוא:

פירוט נוסף לעבירהמס' התקנהמס' סידורי
דרגת
הקנס

בלי 85)א1("128א  ,N3 מסוג  ברכב  מטען  הובלת 
המטען  את  המוביל  הרכב  שנהג 
בנושא  מקצועית  השתלמות  עבר 
יישום הוראות תקן אבטחת מטענים

ד"

תחילתו של צו זה ביום ב' בתמוז התשפ"ב )1 ביולי 2022(.  .2
י"ג באדר התשפ"א )25 בפברואר 2021(

)חמ 3-250(

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים    

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ח, עמ' 466.

2  ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

3  ק"ת התשס"ב, עמ' 932; התשע"ט, עמ' 366.

 ביטול סעיפים
1א עד 1ג 

הוראת מעבר 

1   דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505; ס"ח התשע"ח, עמ' 459.

2   ק"ת התשמ"ב, עמ' 525; התש"ף, עמ' 2719.

3   ק"ת התשפ"א, עמ' 2382.

תיקון התוספת

תחילה 
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צו המועצות המקומיות )מג'אר, תיקון מס' 2(, התשפ"א-2021
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מכריז לאמור:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950, במקום פרט )קמה( יבוא:  .1
")קמה( 

המועצה המקומית מג'אר

תאריך הקמתה: י"א בתשרי התשי"ז )16 בספטמבר 1956(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:

גושים 15498, 15499, 15560, 15561, 15562, 15563, 15564, 15566, 15567, 15568, 15569, 
 ,15580  ,15579  ,15578  ,15577  ,15576  ,15575  ,15574  ,15573  ,15572  ,15571  ,15570
 ,15628  ,15627  ,15626  ,15625  ,15624  ,15623  ,15622  ,15621  ,15620  ,15615  ,15581

15629, 15630, 15631, 15632 - בשלמותם;

גוש 15406 - חלקות 6, 7, 16, 26, 27, 29, 33 וחלק מחלקות 5, 8, 9, 15, 17, 18, 22, 24, 
25, 28, 30 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית מג'אר הערוכה בקנה מידה 
1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 2020(, 
שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז 

הצפון, נוף הגליל, ובמשרד המועצה המקומית מג'אר )להלן - המפה(;

גוש 15407 - חלק מחלקות 10, 11, 24, 25, 38, 41 כמסומן במפה;

גוש 15425 - חלק מחלקה 13 כמסומן במפה;

גוש 15426 - חלקות 1 עד 30 וחלק מחלקות 31 עד 35, 52 כמסומן במפה;

גוש 15427 - חלקות 1 עד 3, 5 עד 14, 22, 23, 25, 28 וחלק מחלקות 4, 15 עד 21, 24, 26, 
27, 29, 30, 36 עד 43 כמסומן במפה;

גוש 15557 - חלקות 2, 7, 12, 14 וחלק מחלקות 1, 4, 9, 15 כמסומן במפה;

גוש 15558 - חלקות 5, 15 עד 19, 22 וחלק מחלקות 14, 21 כמסומן במפה;

גוש 15565 - חלקות 4 עד 8 וחלק מחלקות 3, 9, 10 כמסומן במפה;

גוש 15582 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 15603 - חלק מחלקות 11 עד 13 כמסומן במפה;

גוש 15608 - חלק מחלקה 15 כמסומן במפה;

גוש 15609 - חלקות 1 עד 3, 14, 17, 21 עד 61 וחלק מחלקות 5, 7, 8, 65 כמסומן במפה;

גוש 15612 - פרט לחלקה 5 וחלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 15614 - פרט לחלקה 25;

גוש 15616 - פרט לחלקות 1 עד 4;

גוש 15617 - חלקות 11 עד 28;

גוש 15619 - פרט לחלקה 32 וחלק מחלקה 33 כמסומן במפה;

גושים לא מוסדרים כמסומן במפה."

ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 2020(
)חמ 3-269-ת1(

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

החלפת פרט )קמה( 
בתוספת הראשונה 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

2  ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשפ"א, עמ' 681.
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צו המועצות המקומיות )מג'ד אל–כרום, תיקון(, התשפ"א-2021
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מכריז לאמור:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950, במקום פרט )קמו( יבוא:  .1
")קמו( 

המועצה המקומית מג'ד אל–כרום

תאריך הקמתה: כ' בשבט התשכ"ד )3 בפברואר 1964(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:

הגושים 19035, 19037, 19038, 19039, 19040, 19041, 19048, 19049, 19050, 19051, 19052, 
19053, 19054, 19055, 19056, 19057, 19058, 19059, 19629 - בשלמותם;

גוש 19026 - חלקות 6, 7, 10 עד 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 עד 34, 37, 38, 41, 
42, 45, 46, 49, 50, 54, 94 עד 96 וחלק מחלקות 9, 13 כמסומן במפת תחום המועצה 
המקומית מג'ד אל–כרום הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים 
ביום ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 2020(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד 
הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נוף הגליל, ובמשרד המועצה 

המקומית מג'ד אל–כרום )להלן - המפה(;

גוש 19027 - חלקות 3, 4, 6 עד 16, 18 עד 23, 31, 33 עד 39, 42, 47 עד 56, 60, 61, 72, 84, 
 ,171 ,167 ,161 ,150 ,149 ,147 ,146 ,144 ,134 ,132 ,129 ,112 ,107 ,105 ,98 ,95 ,93 ,85
 ,217 ,213 ,209 ,204 ,201 ,199 ,197 ,195 ,193 ,191 ,189 ,187 ,185 ,183 ,181 ,178 ,175

221, 225, 229, 237 עד 242 וחלק מחלקות 59, 113, 152 כמסומן במפה;

גוש 19028 - חלקות 2, 3, 6, 7, 9 עד 13, 15 עד 18, 37 עד 42, 44, 48, 49, 53 עד 58, 77, 
81, 85, 91, 98, 103, 108, 112, 114 עד 117 וחלק מחלקות 14, 32, 70 כמסומן במפה;

גוש 19031 - חלקות 3 עד 11, 21, 37, 39 וחלק מחלקות 1, 38 כמסומן במפה;

גוש 19032 - חלקות 2 עד 8, 10 עד 12, 18, 25 עד 29, 31 עד 35 וחלק מחלקות 19 עד 
21, 38 כמסומן במפה;

גוש 19033 - חלק מחלקות 1, 3 כמסומן במפה;

גוש 19034 - חלקות 3, 4, 34 וחלק מחלקות 2, 17, 44, 46, 84 כמסומן במפה;

גוש 19036 - פרט לחלק מחלקות 1, 30, 212, 217 כמסומן במפה;

גוש 19042 - חלקות 1 עד 3, 5 עד 11, 19, 20, 23 עד 29, 38 עד 44, 52, 53, 56, 86 וחלק מחלקות 
4, 12 עד 14, 17, 18, 21, 22, 30, 36, 45, 51, 54, 55, 57, 74, 129, 135 כמסומן במפה;

גוש 19043 - חלקות 16 עד 96, 98 וחלק מחלקות 1 עד 6, 97, 108, 110 כמסומן במפה;

גוש 19045 - חלקות 1 עד 10, 30 וחלק מחלקות 35, 79, 85 כמסומן במפה;

גוש 19046 - חלקות 1, 2, 6 עד 9, 38, 50 וחלק מחלקות 59, 60 כמסומן במפה;

גוש 19047 - פרט לחלקות 62, 63;

גוש 19161 - חלק מחלקה 92 כמסומן במפה;

גוש 21176 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה."

ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 2020(
עי)חמ 3-269-ת1(        ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א

            שר הפנים     

החלפת פרט 
)קמו( בתוספת 

הראשונה 

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

2  ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ז, עמ' 254.
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צו המועצות המקומיות )כפר יאסיף, תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מכריז לאמור:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950, במקום פרט )לה( יבוא:  .1
")לה(

המועצה המקומית כפר יאסיף

תאריך הקמתה: י"ד בחשוון התרפ"ו )1 בנובמבר 1925(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע:

גושים 18763, 18764, 18765, 18766, 18767, 18768, 18769, 18770, 18772 - בשלמותם;

גוש 18761 - חלקות 36 עד 44, 122 וחלק מחלקות 34, 35, 45 עד 49, 104, 119 כמסומן 
 1:5,000 מידה  בקנה  הערוכה  יאסיף  כפר  המקומית  המועצה  תחום  במפת 
והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ב בכסלו התשפ"א )8 בדצמבר 2020(, שהעתקים 
ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נוף 

הגליל, ובמשרד המועצה המקומית כפר יאסיף )להלן - המפה(;

גוש 18762 - חלקות 53 עד 105, 108 וחלק מחלקות 45, 49 עד 52, 106 כמסומן במפה;

גוש 18771 - פרט לחלקות 91, 92 וחלק מחלקה 137 כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה."

כ"ב בכסלו התשפ"א )8 בדצמבר 2020(
)חמ 3-269-ת1(

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

צו המועצות המקומיות )אבו סנאן, תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מכריז לאמור:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950, במקום פרט )ק( יבוא:  .1
")ק(

המועצה המקומית אבו סנאן

תאריך הקמתה: ל' בשבט התשכ"א )16 בפברואר 1961(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע:

גושים 18784, 18785, 18786, 18787, 18788, 18789, 18790, 18791, 18792, 18793, 18794, 
18795, 18800 - בשלמותם;

סנאן  אבו  המקומית  המועצה  תחום  במפת  כמסומן   24 מחלקה  חלק   -  18686 גוש 
בכסלו  כ"ב  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה  הערוכה 

החלפת פרט )לה( 
בתוספת הראשונה  

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

2  ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ב, עמ' 1157.

החלפת פרט )ק( 
בתוספת הראשונה 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

2  ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ז, עמ' 254.
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התשפ"א )8 בדצמבר 2020(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, 
במשרד הממונה על מחוז הצפון, נוף הגליל, ובמשרד המועצה המקומית אבו 

סנאן )להלן - המפה(;

גוש 18796 - חלקות 1 עד 15, 33 עד 68, 70, 75, 76;

גוש 18886 - חלקה 1;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה."

כ"ב בכסלו התשפ"א )8 בדצמבר 2020(
)חמ 3-269-ת1(

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

צו המועצות המקומיות )עין מאהל, תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מכריז לאמור:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950, במקום פרט )קס( יבוא:  .1
")קס(

המועצה המקומית עין מאהל

תאריך הקמתה: כ"ו בכסלו התשכ"א )15 בדצמבר 1960(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:

גושים 16934, 16935, 16938, 16939, 16940, 16941, 16944, 16948 - בשלמותם;

גוש 16933 - פרט לחלקה 107;

גוש 16936 - חלקות 5, 6, 57 עד 60, 63 עד 124, 126 עד 138, 140 עד 146, 150, 153 וחלק 
מחלקות 7, 53, 147, 149, 154 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית עין מאהל 
הערוכה בקנה מידה 1:5,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ו' בטבת התשפ"א 
)21 בדצמבר 2020(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד 
מאהל  עין  המקומית  המועצה  ובמשרד  הגליל,  נוף  הצפון,  מחוז  על  הממונה 

)להלן - המפה(;

גוש 16937 - פרט לחלקות 1, 10, 19 וחלק מחלקות 2, 15, 20, 75, 92 כמסומן במפה;

גוש 16942 - פרט לחלקות 59, 62, 71, 72 וחלק מחלקה 73 כמסומן במפה;

גוש 16943 - חלקות 1 עד 12, 20 וחלק מחלקות 13, 14, 18, 19 כמסומן במפה;

גוש 16965 - חלק מחלקות 1, 13, 14 כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה."

ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 2020(
)חמ 3-269-ת1(

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

החלפת פרט )קס( 
בתוספת הראשונה 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

2  ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ז, עמ' 254.
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צו המועצות המקומיות )ירכא, תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מכריז לאמור:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950, במקום פרט )קל( יבוא:  .1
")קל(

המועצה המקומית ירכא

תאריך הקמתה: י"א בניסן התשי"ח )1 באפריל 1958(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע:

הגושים 18885, 18887, 18888, 18889, 18891, 18893, 18897, 18898, 18899, 18911, 18912, 
 ,18927  ,18926  ,18925  ,18924  ,18923  ,18921  ,18920  ,18919  ,18918  ,18917  ,18916

18928, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935 - בשלמותם;

גוש 18886 - פרט לחלקה 1;

גוש 18890 - פרט לחלקות 1 עד 3, 38;

גוש 18896 - חלקות 1, 20, 21, 25, 28 עד 48, 50, 51, 54 עד 75, 77 עד 81, 86, 89 עד 91 
וחלק מחלקות 18, 19, 22 עד 24, 27, 49, 52, 53, 82, 83, 88 כמסומן במפת תחום 
המועצה המקומית ירכא הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים 
ביום כ"ב בכסלו התשפ"א )8 בדצמבר 2020(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד 
הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נוף הגליל, ובמשרד המועצה 

המקומית ירכא )להלן - המפה(;

גוש 18922 - חלקות 1 עד 30, 32 עד 60, 64 עד 67, 74 עד 82, 84 עד 86, 88 עד 92, 94 עד 
119, 122 עד 142 וחלק מחלקה 120 כמסומן במפה;

גוש 18938 - חלקות 1, 20, 25 וחלק מחלקות 17 עד 19, 26 כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה."

כ"ב בכסלו התשפ"א )8 בדצמבר 2020(
)חמ 3-269-ת1(

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

צו המועצות המקומיות )ירכא, תיקון מס' 2(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מכריז לאמור:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950, במקום פרט )קל( יבוא:  .1
")קל(

המועצה המקומית ירכא

תאריך הקמתה: י"א בניסן התשי"ח )1 באפריל 1958(.

החלפת פרט )קל( 
בתוספת הראשונה  

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

2  ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ז, עמ' 254.

החלפת פרט )קל( 
בתוספת הראשונה 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

2  ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשפ"א, עמ' 2389.
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תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:

הגושים 18885, 18887, 18888, 18889, 18891, 18893, 18897, 18898, 18899, 18911, 18912, 
 ,18926  ,18925  ,18924  ,18923  ,18922  ,18921  ,18920  ,18919  ,18918  ,18917  ,18916

18927, 18928, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933, 18934, 18935  - בשלמותם;

גוש 18886 - פרט לחלקה 1;

גוש 18890 - פרט לחלקות 1 עד 3, 38;

גוש 18896 - חלקות 1, 20, 21, 25, 28 עד 48, 50, 51, 54 עד 75, 77 עד 81, 86, 89 עד 91 
וחלק מחלקות 18, 19, 22 עד 24, 27, 49, 52, 53, 82, 83, 88 כמסומן במפת תחום 
המועצה המקומית ירכא הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים 
ביום ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 2020(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד 
הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נוף הגליל, ובמשרד המועצה 

המקומית ירכא )להלן - המפה(;

גוש 18900 - חלקות 3 עד 14, 34, 35 וחלק מחלקות 1, 33 כמסומן במפה;

גוש 18905 - חלקות 1 עד 14, 30 וחלק מחלקות 15, 28, 29 כמסומן במפה;

גוש 18938 - חלקות 1, 20, 25 וחלק מחלקות 17 עד 19, 26 כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה."

ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 2020(
)חמ 3-269-ת1(

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

צו המועצות המקומיות )זרזיר, תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מכריז לאמור:

)קכב(  פרט  במקום  התשי"א-21950,  המקומיות,  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת   .1
יבוא:

")קכב(

המועצה המקומית זרזיר

תאריך הקמתה: י' בסיוון התשנ"ו )28 במאי 1996(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:

גושים 16823, 16824, 17482, 17502 - בשלמותם;

גוש 11379 - חלק מחלקות 23, 29, 60, 61 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית זרזיר 
הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ו' בטבת התשפ"א 
)21 בדצמבר 2020(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד 
הממונה על מחוז הצפון, נוף הגליל, ובמשרד המועצה המקומית זרזיר )להלן - 

המפה(;

החלפת פרט )קכב( 
בתוספת הראשונה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

2  ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ז, עמ' 265.



2391 קובץ התקנות 9236, י"ט באדר התשפ"א, 3.3.2021 

גוש 17302 - חלק מחלקה 13 כמסומן במפה;

גוש 17303 - חלק מחלקות 3, 10 כמסומן במפה;

גוש 17490 - חלקות 17 עד 26, 31, 49, 54 עד 75 וחלק מחלקות 16, 29, 30, 77, 79, 81 
כמסומן במפה;

גוש 17492 - חלקות 1 עד 7, 9 עד 12, 18 עד 20, 22 וחלק מחלקות 8, 13, 15, 16, 21, 23, 
31, 52, 53 כמסומן במפה;

גוש 17493 - חלקות 1, 2, 8, 17, 26 עד 35 וחלק מחלקות 3 עד 5, 7, 9, 16, 18, 24, 25, 36 
כמסומן במפה;

גוש 17494 - פרט לחלק מחלקות 119, 184, 190, 192 כמסומן במפה;

גוש 17495 - חלקות 40, 41, 44, 47, 48, 50, 106, 111 עד 113, 148, 150 וחלק מחלקות 46, 
49, 134, 136, 144, 146, 165 כמסומן במפה;

וחלק   107  ,93  ,89  ,88  ,86  ,64  ,63  ,60 עד   50  ,48 עד   45  ,40  ,39 חלקות   -  17496 גוש 
מחלקות 6 עד 9, 23, 73, 74, 76, 96, 99, 103, 105, 109, 110 כמסומן במפה;

גוש 17584 - חלקות 23 עד 25, 32 עד 42, 44, 45, 50, 51 וחלק מחלקות 19 עד 21, 26 עד 
28, 31, 43, 46, 56 כמסומן במפה;

גוש 17585 - חלקות 7 עד 14, 24, 25, 28 עד 42, 48, 49, 51 וחלק מחלקות 5, 6, 15, 16, 
21, 23, 26, 27, 45 עד 47, 50, 53 כמסומן במפה;

גוש 17862 - חלק מחלקות 22, 27, 36, 37 כמסומן במפה."

ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 2020(
)חמ 3-269-ת1(

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