
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

970 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	ההוצאה	לפועל	)תיקון	מס'	3(,	התשע"א-2011

970 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	אוויר	נקי	)ערכי	איכות	אוויר(	)הוראת	שעה(,	התשע"א-2011

977 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	למניעת	מפגעים	)איכות	אוויר(	)תיקון(,	התשע"א-2011

977 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	התעבורה	)תיקון	מס'	7(,	התשע"א-2011

978 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	התעבורה	)תיקון	מס'	8(,	התשע"א-2011

979 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	התעבורה	)תיקון	מס'	9(,	התשע"א-2011

980 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 צו	הביטוח	הלאומי	)אזורי	ניסוי(,	התשע"א-2011

980 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	הטיס	)רישיונות	לעובדי	טיס(	)תיקון	מס'	2(,	התשע"א-2011

	אכרזת	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	הנצחה	)שמורת	טבע	תל	פארס,	לפי	תכנית
981 מס'	ג/12864(,	התשע"א-2011�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	אכרזת	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	הנצחה	)גן	לאומי	תל	דור,	לפי	תכנית
982 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� מס'	חכ/408(,	התשע"א-2011

	אכרזת	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	הנצחה	)שמורת	טבע	חוף	גדור,	לפי	תכנית
982 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� מס'	חד/1420(,	התשע"א-2011

	אכרזת	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	הנצחה	)גן	לאומי	חוף	גדור,	לפי	תכנית
983 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� מס'	חד/1420(,	התשע"א-2011

	אכרזת	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	הנצחה	)שמורת	טבע	פורה	הרחבה,	לפי
984 תכנית	מס'	286/02/6(,	התשע"א-2011�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

31 במאי 2011 7002 כ"ז באייר התשע"א
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תקנות ההוצאה לפועל )תיקון מס' 3(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	88	לחוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-11967,	ולפי	סעיף	108	לחוק	 	
בתי	המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-21984,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

העיקריות(,	 התקנות	 	- )להלן	 התש"ם-31979	 לפועל,	 ההוצאה	 לתקנות	 12)ג(	 בתקנה	 	�1
הסיפה	המתחילה	ב"תוקף	תקנת	משנה	זו	לשנתיים"	-	תימחק�

תקנה	24א	לתקנות	העיקריות	-	בטלה� 	�2

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ט	באייר	התשע"א	)2	ביוני	2011(� 	�3

כ"ב	באייר	התשע"א	)26	במאי	2011(
נאמן יעקב	 	 )חמ	3-63	ת1-1(	

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשכ"ז,	עמ'	116� 	1
ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198� 	2

ק"ת	התש"ם,	עמ'	386;	התשע"א,	עמ'	696	ועמ'	946� 	3

תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( )הוראת שעה(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	6	לחוק	אוויר	נקי,	התשס"ח-12008	)להלן	—	החוק(,	באישור	 	
ועדת	הפנים	והגנת	הסביבה	של	הכנסת	לפי	סעיף	21א	לחוק–יסוד:	הכנסת2,	וסעיף	2)ב(	לחוק	

העונשין,	התשל"ז-31977,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	אלה	- 	�1

מזהם	 חומר	 של	 מרבי	 ממוצע	 ריכוז	 מחושב	 שלגביו	 הזמן	 פרק	 	- נתון"	 זמן	 "פרק	
באוויר;

"ריכוז	במק"ג/מ"ק"	-	כמות	מזהם	המבוטאת	במיקרוגרם	ליחידת	נפח	של	מטר	מעוקב;

"ריכוז	טון	לקמ"ר"	-	כמות	מזהם	המבוטאת	בטון	ליחידת	שטח	של	קילומטר	מרובע�

ערך	יעד	כהגדרתו	בסעיף	6)א()1(	לחוק	הוא	נוכחות	באוויר	של	חומר	מזהם	הנקוב	בטור	א' 	�2	
לתוספת	הראשונה,	בריכוז	ממוצע	מרבי	בפרק	הזמן	הנתון	הקבוע	בטור	ב'	לצדו�

	ערך	סביבה	כהגדרתו	בסעיף	6)א()2(	לחוק	הוא	נוכחות	באוויר	של	חומר	מזהם	 )א( 	�3
הנקוב	בטור	א'	לתוספת	השנייה,	בריכוז	ממוצע	מרבי	בפרק	הזמן	הנתון	הקבוע	בטור	ב'	

לצדו�	

	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	נוכחותם	באוויר	של	גופרית	דו–חמצנית	ושל	 )ב(
חנקן	דו–חמצני	בריכוזים	העולים	על	הריכוזים	הקבועים	בטור	ב'	לתוספת	השנייה,	לפי	
העניין,	אך	אינם	עולים	על	הריכוזים	הקבועים	בטור	ב'	לתוספת	השלישית,	לא	תהיה	
חריגה	מערך	סביבה,	ובלבד	שאינם	נמשכים	יותר	משמונה	פרקי	זמן	של	שעה	במשך	

שנה	רצופה,	לגבי	כל	אחד	מהם�

ערך	התרעה	כהגדרתו	בסעיף	6)א()3(	לחוק	הוא	נוכחות	באוויר	של	חומר	מזהם	הנקוב	 	�4
בטור	א'	לתוספת	השלישית,	בריכוז	ממוצע	מרבי	בפרק	הזמן	הנתון	הקבוע	בטור	ב'	לצדו�

__________
ס"ח	התשס"ח,	עמ'	752� 	1

ס"ח	התשי"ח,	עמ'	69;	התשס"א,	עמ'	166� 	2
ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226;	התשנ"ד,	עמ'	348� 	3

תיקון	תקנה	12

ביטול	תקנה	24

תחילה

הגדרות

ערכי	יעד

ערכי	סביבה

ערכי	התרעה



971קובץ	התקנות	7002,	כ"ז	באייר	התשע"א,	2011�5�31

	לעניין	ערכי	יעד	וערכי	סביבה,	יחושב	פרק	הזמן	הנתון	הקבוע	בטור	ב'	לתוספת	 )א( 	�5
הראשונה	או	השנייה,	לפי	העניין,	כממוצע	לגבי	פרק	זמן	נתון,	בלי	שתהיה	חפיפה	בין	

פרקי	זמן	נתונים	שונים�

	לעניין	ערכי	התרעה,	יחושב	פרק	הזמן	הנתון	הקבוע	בטור	ב'	לתוספת	השלישית,	 )ב(
באופן	רציף,	המאפשר	חפיפה	בין	פרקי	זמן	נתונים	שונים,	באופן	שריכוז	המזהם	יעמוד	

בכל	עת	בריכוז	הממוצע	המרבי	הקבוע	בטור	ב'	לצדו�

אין	בתקנות	אלה	משום	אישור	לפליטת	מזהם	בריכוז	הקבוע	בתוספות	מקום	שניתנו	 	�6
הוראות	אחרות	לפי	החוק,	ואין	בהן	כדי	לגרוע	מסמכויות	לפי	כל	דין	לעניין	מניעת	

זיהום	אוויר	חזק	או	בלתי	סביר�

	תוקפן	של	תקנות	אלה,	למעט	כאמור	בתקנת	משנה	)ב(,	עד	יום	י'	באדר	התשע"ה	 )א( 	�7
)1	במרס	2015(�

	תוקפם	של	תקנה	3)ב(,	פרטים	1,	2,	7,	10,	12,	13,	15,	16,	18,	19,	23	ו–27	לחלק	א'	 )ב(
בתוספת	השנייה,	פרטים	3	עד	10,	12,	14	עד	17	ו–20	עד	28	לתוספת	השלישית	יעמדו	

בתוקפם	עד	יום	י"ח	בטבת	התשע"ג	)31	בדצמבר	2012(�

תוספת ראשונה

ערכי יעד

)תקנות	2,	ו–5)א((

חלק א'

טור	ב'טור	א'

מס'	
המזהםסידורי

נוסחה
כימית

ריכוז	ממוצע	
מרבי	במק"ג/

פרק	זמן	נתוןמ"ק

שמונה	שעותOzone O3 100אוזון1�

Sulfur DioxideSO2500גפרית	דו–חמצנית2�
20
*20

עשר	דקות
יממה
שנה*

DichloroEthaneC2H4Cl21�14 2,11,2	דיכלורואתאן3�
0�38

יממה
שנה

דיכלורומתאן	4�
)מתילן	כלוריד(

DichloroMethane 
(MethyleneChloride) 

CH2Cl272
24

יממה
שנה

Toluene C7H83770טולואן5�
300

יממה
שנה

TetrachloroEthyleneC2Cl463טטראכלורואתילן6�
21

יממה
שנה

TrichloroEthyleneC2HCl323טריכלורואתילן7�
7�7

יממה
שנה

Hydrogen SulfideH2S7מימן	גופרי8�
1

חצי	שעה
שנה

חישוב	פרק	זמן	
נתון

שמירת	הוראות	
ודינים

תוקף	תקנות

	ערך	המיועד	להגנה	על	המערכת	האקולוגית� *
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טור	ב'טור	א'

מס'	
המזהםסידורי

נוסחה
כימית

ריכוז	ממוצע	
מרבי	במק"ג/

פרק	זמן	נתוןמ"ק

Styrene C8H8100סטירן9�
100

חצי	שעה
שנה

Formaldehyde CH2O0�8פורמאלדהיד10�
0�8

יממה
שנה

Carbon MonoxideCO100,000פחמן	חד–חמצני11�
60,000
30,000
10,000

רבע	שעה	
חצי	שעה

שעה
שמונה	שעות

תחמוצות	חנקן	12�
)NO2–כ	מחושבות(

Nitrogen Oxides 
(as NO2)

NOx*30*שנה

Nitrogen DioxideNO2200חנקן	דו–חמצני13�
40

שעה
שנה

בנזו–א–פירן	)בחומר	14�
חלקיקי	עדין	מרחף(

Benzo(a)pyrene C20H12 BaP0�00011
0�00011

יממה
שנה

ButadieneC4H60�11 3 ,11,	3	בוטדיאן15�
0�036

יממה
שנה

Benzene C6H63�9בנזן16�
1�3

יממה
שנה

חומר	חלקיקי	עדין	17�
מרחף

Suspended Particulate 
Matter

S.P.M300
200
75

שלוש	שעות	
יממה
שנה

חומר	חלקיקי	עדין	18�
מרחף	שקוטר	חלקיקיו	

קטן	מ–10	מיקרומטר

Respirable Particulate 
Matter

P.M.1050
20

יממה
שנה	

חומר	חלקיקי	עדין	19�
מרחף	שקוטר	חלקיקיו	

קטן	מ–5�2	מיקרומטר

Respirable Particulate 
Matter

P.M. 
2.5

25
10

יממה
שנה

מלחי	גופרה	)בחומר	20�
חלקיקי	עדין	מרחף(

Sulfate SaltsSO425יממה

ואנדיום	)בחומר	21�
חלקיקי	עדין	מרחף(

Vanadium (in 
Suspended Particulate 
Matter)

V0�8
0�1

יממה
שנה

עופרת	)בחומר	22�
חלקיקי	עדין	מרחף(

Lead (in Suspended 
Particulate Matter)

Pb2
0�09

יממה
שנה

קדמיום	)בחומר	23�
חלקיקי	עדין	מרחף	

שקוטר	חלקיקיו	קטן	
מ–10	מיקרומטר(

Cadmium (in 
Suspended Particulate 
Matter)

Cd0�005
0�005

יממה
שנה
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טור	ב'טור	א'

מס'	
המזהםסידורי

נוסחה
כימית

ריכוז	ממוצע	
מרבי	במק"ג/

פרק	זמן	נתוןמ"ק

ניקל	)בחומר	חלקיקי	24�
עדין	מרחף(

Nickel (in Suspended 
Particulate Matter)

Ni0�025
0�025

יממה
שנה

כרום	)בחומר	25�
חלקיקי	עדין	מרחף(

Chromium (in 
Suspended Particulate 
Matter)

Cr10
1�2

שעה
שנה

ארסן	)בחומר	26�
חלקיקי	עדין	מרחף(

Arsenic (in Suspended 
Particulate Matter)

As0�002
0�002

יממה
שנה

כספית	)בחומר	27�
חלקיקי	עדין	מרחף(

Mercury (in Suspended 
Particulate Matter)

Hg1�8
0�3

שעה
שנה

חלק ב'

טור	ב'טור	א'

מס'	
המזהםסידורי

נוסחה
כימית

ריכוז	ממוצע	
מרבי

פרק	זמן	נתוןטון	לקמ"ר

חודש*Settling Dust20אבק	שוקע1�

	ערך	המיועד	להגנה	על	המערכת	האקולוגית� *

תוספת שנייה
ערכי סביבה

)תקנות	3	ו–5)א((

חלק א'

טור	ב'טור	א'

מס'	
המזהםסידורי

נוסחה
כימית

ריכוז	ממוצע	
מרבי	במק"ג/

פרק	זמן	נתוןמ"ק

Ozone O3 230אוזון1�
160

חצי	שעה
שמונה	שעות

Sulfur DioxideSO2350גפרית	דו–חמצנית2�
125
60

שעה
יממה
שנה

שנהDichloroEthaneC2H4Cl20�38 2 ,11,	2	דיכלורואתאן3�

	דיכלורומתאן4�
)מתילן	כלוריד(

DichloroMethane 
(MethyleneChloride) 

CH2Cl224שנה

Toluene C7H83,770טולואן5�
300

יממה
שנה

שנהTetrachloroEthyleneC2Cl421טטראכלורואתילן6�

יממהTrichloroEthyleneC2HCl31,000טריכלורואתילן7�
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טור	ב'טור	א'

מס'	
המזהםסידורי

נוסחה
כימית

ריכוז	ממוצע	
מרבי	במק"ג/

פרק	זמן	נתוןמ"ק

Hydrogen SulfideH2S45מימן	גופרי8�
15

חצי	שעה
יממה

חצי	שעהStyrene C8H8100סטירן9�

חצי	שעהFormaldehyde CH2O100פורמאלדהיד10�

Carbon MonoxideCO60,000פחמן	חד–חמצני11�
10,000

חצי	שעה	
שמונה	שעות

תחמוצות	חנקן	12�
)NO2–כ	מחושבות(

Nitrogen Oxides 
(as NO2)

NOx940
560

חצי	שעה
יממה

שעהNitrogen DioxideNO2200חנקן	דו–חמצני13�

בנזו–א–פירן	)בחומר	14�
חלקיקי	עדין	מרחף	

שקוטר	חלקיקיו	קטן	
מ–10	מיקרומטר(

benzo(a)pyrene C20H12 BaP0�001שנה

ButadieneC4H6 3 ,11,	3	בוטדיאן15�

שנהBenzene C6H65בנזן16�

חומר	חלקיקי	עדין	17�	
מרחף

Suspended Particulate 
Matter

S.P.M300
200
75

שלוש	שעות
יממה
שנה

חומר	חלקיקי	עדין	18�
מרחף	שקוטר	חלקיקיו	

קטן	מ–10	מיקרומטר

Respirable Particulate 
Matter

P.M.10150
60

יממה
שנה

חומר	חלקיקי	עדין	19�
מרחף	שקוטר	חלקיקיו	

קטן	מ–5�2	מיקרומטר

Respirable Particulate 
Matter

P.M. 2.5

מלחי	גופרה	)בחומר	20�
חלקיקי	עדין	מרחף(

Sulfate SaltsSO425יממה

ואנדיום	)בחומר	21�
חלקיקי	עדין	מרחף(

Vanadium (in 
Suspended Particulate 
Matter)

V1יממה

עופרת	)בחומר	22�
חלקיקי	עדין	מרחף(

Lead (in Suspended 
Particulate Matter)

Pb2
0�09

יממה
שנה

קדמיום	)בחומר	23�
חלקיקי	עדין	מרחף	

שקוטר	חלקיקיו	קטן	
מ–10	מיקרומטר(

Cadmium (in 
Suspended Particulate 
Matter)

Cd0�005שנה

ניקל	)בחומר	חלקיקי	24�
עדין	מרחף(

Nickel (in Suspended 
Particulate Matter)

Ni0�025שנה
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טור	ב'טור	א'

מס'	
המזהםסידורי

נוסחה
כימית

ריכוז	ממוצע	
מרבי	במק"ג/

פרק	זמן	נתוןמ"ק

כרום	)בחומר	חלקיקי	25�
עדין	מרחף(

Chromium (in 
Suspended Particulate 
Matter)

Cr1�2שנה

ארסן	)בחומר	חלקיקי	26�
עדין	מרחף	שקוטר	
חלקיקיו	קטן	מ–10	

מיקרומטר(

Arsenic (in Suspended 
Particulate Matter)

As0�006שנה

כספית	)בחומר	27�
חלקיקי	עדין	מרחף(

Mercury (in Suspended 
Particulate Matter)

Hg

חלק ב'

טור	ב'טור	א'

מס'	
המזהםסידורי

נוסחה
כימית

ריכוז	ממוצע	
מרבי

פרק	זמן	נתוןטון	לקמ"ר

חודשSettling Dust20אבק	שוקע1�

תוספת שלישית
ערכי התרעה

)תקנות	3)ב(,	4	ו–5)ב((

טור	ב'טור	א'

מס'	
המזהםסידורי

נוסחה
כימית

ריכוז	ממוצע	
מרבי	במק"ג/

פרק	זמן	נתוןמ"ק

שעתי	-	Ozone O3 240אוזון1�
במשך	שלוש	
שעות	רצופות

שעתי	-	Sulfur DioxideSO2500גפרית	דו–חמצנית2�
במשך	שלוש	
שעות	רצופות

DichloroEthaneC2H4Cl2 2 ,11,	2	דיכלורואתאן3�

דיכלורומתאן	4�
)מתילן	כלוריד(

DichloroMethane 
(MethyleneChloride) 

CH2Cl2

Toluene C7H8טולואן5�

TetrachloroEthyleneC2Cl4טטראכלורואתילן6�

TrichloroEthyleneC2HCl3טריכלורואתילן7�

Hydrogen SulfideH2Sמימן	גופרי8�



קובץ	התקנות	7002,	כ"ז	באייר	התשע"א,	2011�5�31 976

טור	ב'טור	א'

מס'	
המזהםסידורי

נוסחה
כימית

ריכוז	ממוצע	
מרבי	במק"ג/

פרק	זמן	נתוןמ"ק

Styrene C8H8סטירן9�

Formaldehyde CH2Oפורמאלדהיד10�

שמונה	Carbon MonoxideCO20,000פחמן	חד–חמצני11�
שעות	

תחמוצות	חנקן	12�
)NO2–כ	מחושבות(

Nitrogen Oxides 
(as NO2)

NOx

שעתי	-	במשך	Nitrogen DioxideNO2400חנקן	דו–חמצני13�
שלוש	שעות	

רצופות

בנזו–א–פירן	)בחומר	14�
חלקיקי	עדין	מרחף(

Benzo(a)pyrene C20H12 BaP

ButadieneC4H6 3 ,11,	3	בוטדיאן15�

Benzene C6H6בנזן16�

חומר	חלקיקי	עדין	17�
מרחף

Suspended Particulate 
Matter

S.P.M

חומר	חלקיקי	עדין	18�
מרחף	שקוטר	חלקיקיו	

קטן	מ–10	מיקרומטר

Respirable Particulate 
Matter

P.M.10300	שעות	24

חומר	חלקיקי	עדין	19�
מרחף	שקוטר	חלקיקיו	

קטן	מ–5�2	מיקרומטר

Respirable Particulate 
Matter

P.M. 2.5130	שעות	24

מלחי	גופרה	)בחומר	20�
חלקיקי	עדין	מרחף(

Sulfate SaltsSO4

ואנדיום	)בחומר	21�
חלקיקי	עדין	מרחף(

Vanadium (in Suspended 
Particulate Matter)

V

עופרת	)בחומר	22�
חלקיקי	עדין	מרחף(

Lead (in Suspended 
Particulate Matter)

Pb

קדמיום	)בחומר	23�
חלקיקי	עדין	מרחף	

שקוטר	חלקיקיו	קטן	
מ–10	מיקרומטר(

Cadmium (in Suspended 
Particulate Matter)

Cd

ניקל	)בחומר	חלקיקי	24�
עדין	מרחף(

Nickel (in Suspended 
Particulate Matter)

Ni

כרום	)בחומר	25�
חלקיקי	עדין	מרחף(

Chromium (in Suspended 
Particulate Matter)

Cr
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טור	ב'טור	א'

מס'	
המזהםסידורי

נוסחה
כימית

ריכוז	ממוצע	
מרבי	במק"ג/

פרק	זמן	נתוןמ"ק

ארסן	)בחומר	26�
חלקיקי	עדין	מרחף(

Arsenic (in Suspended 
Particulate Matter)

As

כספית	)בחומר	27�
חלקיקי	עדין	מרחף(

Mercury (in Suspended 
Particulate Matter)

Hg

Settling Dustאבק	שוקע28�

ה'	באייר	התשע"א	)9	במאי	2011(
ארדן גלעד	 	 	 )חמ	3-4036(

השר	להגנת	הסביבה 	 	

תקנות למניעת מפגעים )איכות אוויר( )תיקון(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	6)א()2(	ו–81	לחוק	אוויר	נקי,	התשס"ח-12008	)להלן	—	החוק(,	 	
בהתאם	לסעיף	96	לחוק,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	למניעת	מפגעים	)איכות	אוויר(,	התשנ"ב-21992	)להלן	—	התקנות	העיקריות(,	 	�1
בשם	התקנות,	במקום	"למניעת	מפגעים"	יבוא	"אוויר	נקי"�

תקנות	2	ו–3	לתקנות	העיקריות	—	בטלות� 	�2

בתוספת	לתקנות	העיקריות	- 	�3
	חלק	א'	—	בטל; )1(

	חלק	ב',	למעט	פרט	5	—	בטל; )2(

	חלק	ג',	למעט	פרט	2	—	בטל� )3(

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	תחילתן	של	תקנות	אוויר	נקי	)ערכי	איכות	אוויר(	)הוראת	 	�4
שעה(,	התשע"א-32011�

ה'	באייר	התשע"א	)9	במאי	2011(
ארדן גלעד	 	 	 )חמ	3-1986(

השר	להגנת	הסביבה 	 	
__________

ס"ח	התשס"ח,	עמ'	752� 	1
ק"ת	התשנ"ב,	עמ'	972� 	2
ק"ת	התשע"א,	עמ'	970� 	3

תקנות התעבורה )תיקון מס' 7(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	70)10(	לפקודת	התעבורה1,	באישור	שר	האוצר	לפי	סעיף	39ב	 	
לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985,	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת	לפי	סעיף	1)ב(	

לחוק–יסוד:	משק	המדינה3,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

תיקון	השם

ביטול	תקנות	
2	ו–3

תיקון	התוספת

תחילה

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 	1
ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 	2

ס"ח	התשל"ה,	עמ'	206;	התשמ"ב,	עמ'	170� 	3
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בתוספת	הראשונה	לתקנות	התעבורה,	התשכ"א-41961	— 	�1

	בחלק	א',	אחרי	פרט	9ג	יבוא: )1(

בשקלים	חדשים

	אגרה	בעד	טיפול	בהנפקת	רישיון	נהיגה,	לרבות	הנפקה	 "9ד�
רישיונות	 בעד	 אלה	 תקנות	 לפי	 מאגרה	 שפטור	 למי	 חוזרת,	

נהיגה	כאמור	בפרטים	2ב	עד	8

"21

	בחלק	ג',	במקום	פרט	13	יבוא:	 )2(

	אגרה	שנתית	בעד	רישיון	סחר	שניתן	לאחת	מן	המטרות	המנויות	בתקנה	 �13"
293)א(	או	בעד	חידושו,	למעט	רישיון	שניתן	למטרה	המנויה	בתקנה	293)א()5א(,	

היא	1,200	שקלים	חדשים�	

	אגרה	בעד	רישיון	סחר	שניתן	למטרה	האמורה	בתקנה	293)א()5א(	או	בעד	 13א�
חידושו,	לתקופה	של	שלוש	שנים,	היא	4,000	שקלים	חדשים�"	

יום	 	— )להלן	 	)2011 בינואר	 	1( התשע"א	 בטבת	 כ"ה	 ביום	 	)2(1 תקנה	 של	 תחילתה	 	�2
ליום	 שקדמה	 בתקופה	 האמורה	 בתקנה	 כאמור	 אגרה	 ששילם	 מי	 ואולם	 התחילה(,	
פרסומן	של	תקנות	אלה	)להלן	—	יום	הפרסום(,	רשאי	לבקש	מרשות	הרישוי,	בתוך	30	
ימים	מיום	הפרסום,	לשלם	את	האגרה	בסכום	שהיה	בתוקף	ערב	יום	התחילה	ויחולו	

עליו	התקנות	העיקריות	לעניין	זה	כנוסחן	ערב	יום	התחילה�	

ז'	באייר	התשע"א	)11	במאי	2011(
ץ כ" ישראל	 	 	 )חמ	3-83(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	
__________

ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425;	התשע"א,	עמ'	97,	עמ'	272,	עמ'	620,	עמ'	685,	עמ'	868	ועמ'	869� 	4

תקנות התעבורה )תיקון מס' 8(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	70)10(	לפקודת	התעבורה1,	באישור	שר	האוצר	לפי	סעיף	39ב	 	
לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985,	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת	לפי	סעיף	1)ב(	

לחוק–יסוד:	משק	המדינה3,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	272א)2(	לתקנות	התעבורה,	התשכ"א-41961,	במקום	"או	על	שם	האפוטרופוס	 	�1
שלו"	יבוא	"על	שם	האפוטרופוס	שלו	או	על	שם	חברת	החכר,	ובלבד	שהציג	הסכם	
חכירה	שבו	הוא	רשום	כחוכר	הרכב,	וההחכר	על	פי	ההסכם	הוא	החכר	מימון;	לעניין	
זה,	"החכר	מימון"	-	החכר	על	פי	הסכם	שבו	נקבע	כי	השירות	היחיד	שנותן	המחכיר	

לחוכר	תמורת	דמי	החכירה,	הוא	זכות	השימוש	ברכב"�

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ד	בחשוון	התשע"א	)1	בנובמבר	2010(� 	�2

כ"ג	בניסן	התשע"א	)27	באפריל	2011(
כ"ץ ישראל	 	 	 )חמ	3-83(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	

תיקון	התוספת	
הראשונה

תחילה	והוראת	
מעבר

תיקון	תקנה	272א

תחילה

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 	1
ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 	2

ס"ח	התשל"ה,	עמ'	206;	התשמ"ב,	עמ'	170� 	3
ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425;	התשע"א,	עמ'	97,	עמ'	272	ועמ'	977� 	4
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תקנות התעבורה )תיקון מס' 9(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	2	ו–70	לפקודת	התעבורה1,	אני	מתקין	תקנות	אלה: 	

בתקנה	176	לתקנות	התעבורה,	התשכ"א-21961	)להלן	—	התקנות	העיקריות(,	במקום	 	�1
")6�14	כוח	סוס("	יבוא	")916�14	כוח	סוס("�

בתקנה	177	לתקנות	העיקריות,	במקום	")33	כוח	סוס("	יבוא	")9�33	כוח	סוס("� 	�2

בתקנה	178	לתקנות	העיקריות,	במקום	")33	כוח	סוס("	יבוא	")9�33	כוח	סוס("� 	�3

בתקנה	271א)ד(	לתקנות	העיקריות	—	 	�4
	בפסקה	)1(,	בטור	"סיווג	משנה",	פסקת	משנה	)1()ה(	תימחק; )1(

סוס("	 כוח	 	14�916(" יבוא	 	")BHP 	14�6(" במקום	 ראשי"	 "סיווג	 בטור	 	,)4( 	בפסקה	 )2(
ובמקום	")33	BHP("	יבוא	")9�39	כוח	סוס(";

	בפסקה	)5(,	בטור	"סיווג	משנה",	שלצד	"T2	-	טרקטורון"	בטור	"סיווג	ראשי"	בסופו	 )3(
יבוא	"וכן	רכב	שטח"�

	במקום	תקנה	314א1	לתקנות	העיקריות	יבוא: �5
הוראות	תקנות	313	ו–314	לא	יחולו	על	כלי	רכב	של	צבא	הגנה	314א1�"פטור	לרכב	צבאי

לישראל	—

הצבא,	 פקודות	 פי	 על	 לחירום	 רכב	 רישיון	 לו	 	שהוצא	 )1(
ובלבד	שמידותיו	בחירום	ומשקלו	הכולל	המותר	יוגבלו	בו;

	שייעודו	מבצעי,	ובלבד	שמידותיו	ומשקלו	הכולל	המותר	 )2(
יוגבלו	ברישיון	הרכב	הצבאי�"

בתקנה	329	לתקנות	העיקריות,	בסופה	יבוא: 	�6
לישראל	 רכב	של	צבא	הגנה	 כלי	 יחולו	על	 ו–)ז(	לא	 )ו(	 	הוראות	תקנות	משנה	 ")ט(
שייעודו	מבצעי,	אם	אישר	זאת	ראש	מחלקת	מערכות	ממונעות	בחטיבה	הטכנולוגית	
של	זרוע	היבשה	בצבא	הגנה	לישראל	)להלן	—	ראש	מחלקת	מערכות	ממונעות(,	וניתן	

לו	רישיון	רכב	צבאי�"

בתקנה	330)ו(	לתקנות	העיקריות,	בסופה	יבוא: 	�7
"הוראות	תקנת	משנה	זו	לא	יחולו	על	כלי	רכב	של	צבא	הגנה	לישראל	שייעודו	מבצעי,	

אם	אישר	זאת	ראש	מחלקת	מערכות	ממונעות	וניתן	לו	רישיון	רכב	צבאי�"

בתקנה	335	לתקנות	העיקריות,	בסופה	יבוא: 	�8
"הוראות	תקנה	זו,	לעניין	המרחק	מפני	הקרקע	לקצות	הפנסים,	לא	יחולו	על	כלי	רכב	
ראש	 בידי	 אושר	 הפנסים	 שמיקום	 ובלבד	 מבצעי,	 שייעודו	 לישראל	 הגנה	 צבא	 של	

מחלקת	מערכות	ממונעות	וניתן	לו	רישיון	רכב	צבאי�"

בתקנה	364ב	לתקנות	העיקריות,	בסופה	יבוא: 	�9
	תקנה	זו	לא	תחול	על	כלי	רכב	של	צבא	הגנה	לישראל,	שייעודו	מבצעי�" ")ו(

י"א	באייר	התשע"א	)15	במאי	2011(
ץ כ" ישראל	 	 	 )חמ	3-83(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	

תיקון	תקנה	176

תיקון	תקנה	177

תיקון	תקנה	178

תיקון	תקנה	271א

החלפת	תקנה	
314א1

תיקון	תקנה	329

תיקון	תקנה	330

תיקון	תקנה	335

תיקון	תקנה	364ב

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 	1

ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425;	התשע"א,	עמ'	685,	עמ'	868	ועמ'	978� 	2
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צו הביטוח הלאומי )אזורי ניסוי(, התשע"א-2011

משולב[,	 ]נוסח	 הלאומי	 הביטוח	 לחוק	 ו–400	 225א	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
12	לחוק,	אני	 ולאחר	שנועצתי	במועצת	המוסד	לפי	סעיף	 )להלן	-	החוק(,	 התשנ"ה-11995	

מצווה	לאמור:

לעניין	סעיף	225א)ו(	לחוק,	יהיו	גם	האזורים	המנויים	להלן	אזורים	שייערך	בהם	ניסוי	 	�1
לתשלום	גמלת	סיעוד	בכסף	-	

	אזור	נתניה	הכולל	יישובים	אלה:	 )1(

אביחיל,	אבן	יהודה,	אבני	חפץ,	אודים,	אומץ,	אחיטוב,	אלישיב,	בארותיים,	בורגתה,	
בחן,	בית	הלוי,	בית	חירות,	בית	יהושע,	בית	ינאי,	בית	יצחק	—	שער	חפר,	ביתן	אהרן,	
בני	דרור,	בת	חן,	בת	חפר,	גאולי	תימן,	גאולים,	גבעת	חיים	)איחוד(,	גבעת	חיים	
)מאוחד(,	גבעת	שפירא,	גן	יאשיה,	גנות	הדר,	געש,	דרום	השרון	של"ש,	דרום	השרון	
מ"א	18,	הדר	עם,	המעפיל,	העוגן,	חבצלת	השרון,	חגלה,	חופית,	חיבת	ציון,	חירות,	
חניאל,	חרב	לאת,	טייבה,	יד	חנה,	ינוב,	יקום,	כפר	הס,	כפר	הרא"ה,	כפר	ויתקין,	כפר	
חיים,	כפר	ידידיה,	כפר	יונה,	כפר	יעבץ,	כפר	מונש,	כפר	נטר,	כפר	עבודה,	מבוא	
דותן,	מבואות	ים,	מדרשת	רופין,	מזרח	השרון	מ"א	16,	מזרח	השרון	מ"א	18,	מכמורת,	
מעברות,	מערב	השרון	מ"א	16,	מזרח	השרון	מ"א	18,	מפעלי	חפר,	משמר	השרון,	
ורד,	 עין	 עין	החורש,	 עזריאל,	 נתניה,	עולש,	 נעורים,	 עוז,	 ניצני	 נורדייה,	 משמרת,	
עין	שריד,	ענב,	פורת,	פרדסייה,	צוקי	ים,	צור	משה,	קדימה	—	צורן,	קלנסווה,	שבי	

שומרון,	שושנת	העמקים,	שער	אפרים,	תל	יצחק,	תל	מונד,	תנובות;

	חולון	ואזור� )2(

תחילתו	של	צו	זה	ביום	כ"ד	באייר	התשע"א	)28	במאי	2011(	)להלן	-	יום	התחילה(,	 	�2
והוא	יחול	על	מי	שמתקיים	בו	האמור	בסעיף	225א	לחוק	ביום	התחילה	ואילך�

י"ד	באייר	התשע"א	)18	במאי	2011(
ן ו כחל משה	 	 	 )חמ	3-3742(

שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים 	 	
__________

ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	207;	התשס"ז,	עמ'	108� 	1

תקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס( )תיקון מס' 2(, התשע"א-2011

)להלן	-	החוק(,	לפי	הצעת	 9	לחוק	הטיס,	התשע"א-12011	 לפי	סעיף	 	בתוקף	סמכותי	 	
הרשות	לפי	סעיף	168)ב(	לחוק	ובהתאם	לסעיף	197	לחוק,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	122	לתקנות	הטיס	)רישיונות	לעובדי	טיס(,	התשמ"א-21981	)להלן	—	התקנות	 	�1
העיקריות(	-	

	בפסקה	)1(,	בסופה	יבוא	"לפי	הגדר	הסוג	שברישיונו"; )1(

	במקום	פסקאות	)2(	עד	)4(	יבוא:	 )2(

	זכות	לשמש	טייס	מפקד	של	אווירון,	כשהאווירון	אינו	מופעל	בטיסה	לשם	 )2("
הובלת	נוסעים	או	טובין	בתמורה,	לפי	הגדר	הסוג	שברישיונו;

	זכות	לשמש	כטייס	מפקד	באווירון,	אשר	לפי	תעודת	הסוג	שלו	לא	חייב	יותר	 )3(
מאדם	אחד	להימנות	עם	צוות	הטייסים	שלו,	כשהאווירון	מופעל	בטיסה	מסחרית	

לשם	הובלת	נוסעים	או	טובין	בתמורה,	לפי	הגדר	הסוג	שברישיונו;

קביעת	אזורים

תחילה	ותחולה

תיקון	תקנה	122

__________
ס"ח	התשע"א,	עמ'	830� 	1

ק"ת	התשמ"א,	עמ'	510;	התשע"א,	עמ'	88� 	2
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יותר	 	זכות	לשמש	טייס	משנה	באווירון,	אשר	לפי	תעודת	הסוג	שלו	חייב	 )4(
מאדם	אחד	להימנות	עם	צוות	הטייסים	שלו,	לפי	הגדר	הסוג	שברישיונו�"

בעל	 מנועי	 רב	 "במטוס	 המילים	 ברישה,	 	,)2( בפסקה	 העיקריות,	 לתקנות	 	130 בתקנה	 	�2
משקל	מרבי	של	למעלה	מ–5,700	ק"ג	או"	-	יימחקו�

בתקנה	132	לתקנות	העיקריות,	במקום	פסקאות	)1(	ו–)2(	יבוא:	 	�3
	לשמש	בתפקיד	טייס	פרטי	ומסחרי	לפי	הגדר	הסוג	שברישיונו; )1("

	לשמש	טייס	מפקד	באווירון	אשר	לפי	תעודת	הסוג	שלו	חייב	יותר	מאדם	אחד	 )2(
הובלת	 לשם	 מסחרית	 בטיסה	 מופעל	 כשהאווירון	 שלו,	 הטייסים	 צוות	 עם	 להימנות	

נוסעים	או	טובין	בתמורה,	לפי	הגדר	הסוג	שברישיונו�"

אלה	 תקנות	 של	 פרסומן	 יום	 ערב	 כי	 הרישוי,	 רשות	 של	 דעתה	 להנחת	 שהוכיח,	 מי	 	�4
שימש	טייס	מפקד	בטיסה	מסחרית	לשם	הובלת	נוסעים	או	טובין	בתמורה,	באווירון	
שהצוות	המזערי	הנדרש	בו	כולל	טייס	משנה	ושמשקלו	הכולל	אינו	עולה	על	5,700	
ק"ג,	יהיה	רשאי	להמשיך	להפעיל	אווירון	בהפעלה	מסחרית	כאמור,	עד	תום	שנתיים	

מיום	הפרסום�	

ז'	באייר	התשע"א	)11	במאי	2011(
ץ כ" ישראל	 	 	 )חמ	3-669(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)שמורת טבע תל פארס, לפי תכנית מס' ג/12864(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	22	לחוק	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	 	
הנצחה,	התשנ"ח—11998	)להלן	-	החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	השר	להגנת	הסביבה	ולאחר	

שנתקיימו	כל	התנאים	כאמור	בסעיף	22)ב()1(,	)2(,	)4(,	)5(	לחוק,	אני	מכריז	לאמור:

השטח	המתואר	בתוספת	הנמצא	ברמת	הגולן,	צבוע	בירוק	ומקווקו	בקווים	אלכסוניים	 	�1
והחתום	 	1:5,000 מידה	 בקנה	 הערוך	 ש/צפ/ג/12864	 מס'	 בתשריט	 ירוקים,	 ומצולבים	

ביום	ו'	בניסן	התשע"א	)10	באפריל	2011(	ביד	שר	הפנים,	הוא	שמורת	טבע�

במשרדי	 בירושלים,	 הפנים	 במשרד	 מופקדים	 	,1 בסעיף	 האמור	 מהתשריט	 העתקים	 	�2
הממונה	על	מחוז	הצפון	בנצרת	עילית,	ובמשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבנייה	גולן,	

וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בהם	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל�

תוספת
)סעיף	1(

	השטח	האמור	בסעיף	1	נמצא	בתחום	שטח	השיפוט	של	המועצה	האזורית	גולן,	שבו	חלה	 	
תכנית	מס'	ג/12864	שניתן	לה	תוקף	בהודעה	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	5759,	מיום	א'	בשבט	

התשס"ח	)8	בינואר	2008(,	עמ'	1340,	והוא	כולל	גוש	וחלקת	רישום	קרקע	אלה:

גוש	201000	-	חלקי	חלקה	15�

ו'	בניסן	התשע"א	)10	באפריל	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(

שר	הפנים 	 	

תיקון	תקנה	130

תיקון	תקנה	132

הוראת	מעבר

אכרזה	על	שמורת	
טבע

הפקדת	העתקי	
התשריט

__________
ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 	1
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 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)גן לאומי תל דור, לפי תכנית מס' חכ/408(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	22	לחוק	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	 	
הנצחה,	התשנ"ח—11998	)להלן	-	החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	השר	להגנת	הסביבה	ולאחר	

שנתקיימו	כל	התנאים	כאמור	בסעיף	22)ב()1(,	)2(,	)4(,	)5(	לחוק,	אני	מכריז	לאמור:

בקווים	 המקווקו	 התיכון,	 הים	 שלחוף	 דור	 בתל	 הנמצא	 בתוספת	 המתואר	 השטח	 	�1
אלכסוניים	ירוקים,	בתשריט	מס'	גש/חפ/חכ/408	הערוך	בקנה	מידה	1:2,500	והחתום	

ביום	ו'	בניסן	התשע"א	)10	באפריל	2011(	ביד	שר	הפנים,	הוא	גן	לאומי�

במשרדי	 בירושלים,	 הפנים	 במשרד	 מופקדים	 	,1 בסעיף	 האמור	 מהתשריט	 העתקים	 	�2
חוף	 ולבנייה	 לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 ובמשרדי	 בחיפה,	 חיפה	 מחוז	 על	 הממונה	
הכרמל,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בהם	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	

לקהל�

תוספת
)סעיף	1(

	השטח	האמור	בסעיף	1	נמצא	בתחום	שטח	השיפוט	של	המועצה	האזורית	חוף	הכרמל,	 	
שבו	חלה	תכנית	מס'	חכ/408	שניתן	לה	תוקף	בהודעה	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	5824,	
מיום	כ"ג	בסיוון	התשס"ח	)26	ביוני	2008(,	עמ'	3638,	והוא	כולל	גושים	וחלקות	רישום	קרקע	

אלה:

גוש	10587	-	חלקה	במלואה	23,	חלקי	חלקות	17,	22,	25,	26;

גוש	10588	-	חלקי	חלקה	1�

ו'	בניסן	התשע"א	)10	באפריל	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 	1

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)שמורת טבע חוף גדור, לפי תכנית מס' חד/1420(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	22	לחוק	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	 	
הנצחה,	התשנ"ח—11998	)להלן	-	החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	השר	להגנת	הסביבה	ולאחר	

שנתקיימו	כל	התנאים	כאמור	בסעיף	22)ב()1(,	)2(,	)4(,	)5(	לחוק,	אני	מכריז	לאמור:

השטח	המתואר	בתוספת	הנמצא	לאורך	חוף	הים	התיכון	בין	מכמורת	לגבעת	אולגה,	 	�1
צבוע	בירוק	ומקווקו	בקווים	אלכסוניים	ומצולבים	ירוקים,	בתשריט	מס'	ש/חפ/חד/1420	
הערוך	בקנה	מידה	1:5,000	והחתום	ביום	ו'	בניסן	התשע"א	)10	באפריל	2011(,	ביד	שר	

הפנים,	הוא	שמורת	טבע�

במשרדי	 בירושלים,	 הפנים	 במשרד	 מופקדים	 	,1 בסעיף	 האמור	 מהתשריט	 העתקים	 	�2
ולבנייה	חדרה,	 הממונה	על	מחוז	חיפה	בחיפה,	ובמשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	

וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בהם	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל�

אכרזה	על	גן	
לאומי

הפקדת	העתקי	
התשריט

אכרזה	על	שמורת	
טבע

הפקדת	העתקי	
התשריט

__________
ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 	1
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תוספת

)סעיף	1(

	השטח	האמור	בסעיף	1	נמצא	בתחום	שטח	השיפוט	של	עיריית	חדרה,	שבו	חלה	תכנית	 	
מס'	חד/1420	שניתן	לה	תוקף	בהודעה	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	6091,	מיום	י"ז	בסיוון	

התש"ע	)30	במאי	2010(,	עמ'	3059,	והוא	כולל	גושים	וחלקות	רישום	קרקע	אלה:

גוש	10573	-	חלקות	במלואן	3-1,	חלקי	חלקה	4,	24,	25,	127,	130,	140;

גוש	10576	-	חלקי	חלקות	1,	7;

גוש	10581	-	חלקה	במלואה	1,	חלקי	חלקה	2,	15-13;

גוש	10582	-	חלקה	במלואה	1,	חלקי	חלקה	2�

ו'	בניסן	התשע"א	)10	באפריל	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(

שר	הפנים 	 	

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)גן לאומי חוף גדור, לפי תכנית מס' חד/1420(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	22	לחוק	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	 	
הנצחה,	התשנ"ח—11998	)להלן	-	החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	השר	להגנת	הסביבה	ולאחר	

שנתקיימו	כל	התנאים	כאמור	בסעיף	22)ב()1(,	)2(,	)4(,	)5(	לחוק,	אני	מכריז	לאמור:

צבוע	 למכמורת,	 מצפון	 התיכון	 הים	 לחוף	 בסמוך	 הנמצא	 בתוספת	 המתואר	 השטח	 	�1
בירוק	ומקווקו	בקווים	אלכסוניים	ומצולבים	לבנים,	בתשריט	מס'	ג/חפ/חד/1420	הערוך	
בקנה	מידה	1:5,000	והחתום	ביום	ו'	בניסן	התשע"א	)10	באפריל	2011(,	ביד	שר	הפנים,	

הוא	גן	לאומי�

העתקים	מהתשריט	האמור	בסעיף	1,	מופקדים	במשרד	הפנים	בירושלים,	במשרדי	 	�2
הממונה	על	מחוז	חיפה	בחיפה,	ובמשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבנייה	חדרה,	
פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	 ובשעות	 בימים	 בהם	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	

לקהל�

תוספת

)סעיף	1(

	השטח	האמור	בסעיף	1	נמצא	בתחום	שטח	השיפוט	של	עיריית	חדרה,	שבו	חלה	תכנית	 	
מס'	חד/1420	שניתן	לה	תוקף	בהודעה	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	6091,	מיום	י"ז	בסיוון	

התש"ע	)30	במאי	2010(,	עמ'	3059,	והוא	כולל	גושים	וחלקות	רישום	קרקע	אלה:

גוש	10576	-	חלקי	חלקה	7;

גוש	10584	-	חלקי	חלקה	1�

ו'	בניסן	התשע"א	)10	באפריל	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(

שר	הפנים 	 	

אכרזה	על	גן	
לאומי

הפקדת	העתקי	
התשריט

__________
ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 	1
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 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)שמורת טבע פורה הרחבה, לפי תכנית מס' 286/02/6(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	22	לחוק	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי		 	
הנצחה,	התשנ"ח-11998	)להלן	-	החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	השר	להגנת	הסביבה	ולאחר	

שנתקיימו	כל	התנאים	כאמור	בסעיף	22)ב()1(,	)2(,	)4(,	)5(	לחוק,	אני	מכריז	לאמור:

	- גת	 קרית	 לכביש	 ובסמוך	 ממערב	 הצפוני,	 בנגב	 הנמצא	 בתוספת	 המתואר	 השטח	 	�1
מס' בתשריט	 ירוקים,	 ומצולבים	 אלכסוניים	 בקווים	 ומקווקו	 בירוק	 צבוע	 קמה,	 	בית	
ש/דר/286/02/6	הערוך	בקנה	מידה	1:2,500	והחתום	ביום	ו'	בניסן	התשע"א	)10	באפריל	

2011(,	ביד	שר	הפנים,	הוא	שמורת	טבע�

במשרדי	 בירושלים,	 הפנים	 במשרד	 מופקדים	 	,1 בסעיף	 האמור	 מהתשריט	 העתקים	 	�2
ולבנייה	 לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 שבע,	 בבאר	 הדרום	 מחוז	 על	 הממונה	
שקמים,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בהם	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	

לקהל�

תוספת

)סעיף	1(

	השטח	האמור	בסעיף	1	נמצא	בתחום	שטח	השיפוט	של	המועצה	האזורית	לכיש,	שבו	 	
חלה	תכנית	מס'	286/02/6	שניתן	לה	תוקף	בהודעה	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	5700,	מיום	

כ"ד	באב	התשס"ז	)8	באוגוסט	2007(,	עמ'	3827,	והוא	כולל	גוש	וחלקות	רישום	קרקע	אלה:

גוש	3107	-	חלקי	חלקות:	10,	14-12,	22,	25�

ו'	בניסן	התשע"א	)10	באפריל	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 	1

אכרזה	על	שמורת	
טבע

הפקדת	העתקי	
התשריט


