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תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון מס' 3(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	108	ו–109	לחוק	בתי	המשפט,	התשמ"ד-11984,	אני	מתקין	 	
תקנות	אלה:	

בתקנה	258כו	לתקנות	סדר	הדין	האזרחי,	התשמ"ד-21984,	בסופה	יבוא	"ואולם	ראה	 	�1
בית	המשפט	כי	נבצר	מבעל	דין	להתייצב	לפניו,	רשאי	הוא	לערוך	את	הבירור	האמור	

באמצעות	בא	כוחו	או	בדרך	אחרת"�

כ"ג	באדר	התש"ע	)9	במרס	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1778(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198� 	1
ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	2220;	התשנ"ז,	עמ'	136;	התש"ע,	עמ'	98� 	2

תקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים( )תיקון מס' 2(, 
התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	11ב,	14)ג()2(	ו–27	לחוק	ההתגוננות	האזרחית,	התשי"א- 	
11951	)להלן	-	החוק(,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	69)א(	לתקנות	ההתגוננות	האזרחית	)מפרטים	לבניית	מקלטים(,	התש"ן-21990	 	�1
)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	פסקה	)4(	-	תימחק�

	85-100/200" יבוא	 סנטימטרים"	 	80/200" במקום	 העיקריות,	 לתקנות	 178)ב(	 בתקנה	 	�2
סנטימטרים"�	

בתקנה	187	לתקנות	העיקריות	-	 	�3
	ברישה,	במקום	"למיזוג	אוויר"	יבוא	"ומיזוג	אוויר"; )1(

	בפסקה	)3(	- )2(

	בפסקת	משנה	)ד(,	במקום	"ייקבע	מעל	דלת"	יבוא	"לא	ייקבע	מעל	דלת"; )א(

	בפסקת	משנה	)ה(,	במקום	"המיקום	ייקבע"	יבוא	"המיקום	של	צינור	לשחרור	 )ב(
אוויר	ייקבע";	

	בפסקה	)5(	- )3(

	במקום	"בתקנת	משנה	)ד("	יבוא	"בפסקה	)4(";	 )א(

	במקום	"למפרט	מיוחד	של	הג"א"	יבוא	"למפרט	מיוחד	שייקבע	על	ידי	מי	 )ב(
ששר	הביטחון	הסמיכו	לכך";

	אחרי	פסקה	)8(	יבוא: )4(

	רשות	מוסמכת	רשאית	לאשר	סטייה	מהאמור	בפסקאות	)1(	עד	)8(�" )9("

בתקנה	214	לתקנות	העיקריות,	אחרי	פסקה	)8(	יבוא: 	�4

	רשות	מוסמכת	רשאית	לאשר	סטייה	מהאמור	בפסקאות	)1(	עד	)8(�" )9("

תיקון	תקנה	69

__________
ס"ח	התשי"א,	עמ'	78� 	1

ק"ת	התש"ן,	עמ'	1020;	התשנ"ב,	עמ'	832	ועמ'	1422;	התשנ"ד,	עמ'	924;	התשנ"ח,	עמ'	608;	התשס"ב,	עמ'	 	2
320;	התשס"ט,	עמ'	890�

תיקון	תקנה	258כו

תיקון	תקנה	178

תיקון	תקנה	187

תיקון	תקנה	214
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המוגן	 המרחב	 שטח	 ג'	 קדמיים	 "בישובים	 המילים	 העיקריות,	 לתקנות	 230י	 בתקנה	 	�5
הקדמי,	לא	יפחת	מ–6	מטרים	רבועים	נטו"	-	יימחקו�

בתוספת	הרביעית	לתקנות	העיקריות,	בחלק	א',	בטבלה	1,	בפרק	ב'	-	תכנון,	בסימן	ג'	- 	�6	
כניסה	למרחב	מוגן,	תחת	הטור	"מרחב	מוגן	דירתי"	-	

	בפרט	1,	לצד	"מידות	מזעריות	של	פתח	האור	לדלת	כניסה",	במקום	"70/200"	יבוא	 )1(
;"85/200"

	בפרט	2	לצד	"מידות	מרביות	של	פתח	האור	לדלת	כניסה",	במקום	"80/200"	יבוא	 )2(
	�"100/200"

תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� 	�7

ואולם	 	אין	בהוראות	תקנות	אלה	לגרוע	מתוקף	תכנית	שאושרה	לפני	תחילתן;	 )א( 	�8
רשאית	רשות	מוסמכת	במקום	תכנית	כאמור	לאשר	תכנית	שתהיה	כולה	לפי	תקנות	

אלה�

	הוראות	תקנות	אלה	יחולו	גם	על	בניין	שההיתר	לבנייתו	חודש	לאחר	תחילתן� )ב(

כ"ח	בטבת	התש"ע	)14	בינואר	2010(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-251(

שר	הביטחון 	 	

תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים( )תיקון(, התש"ע-2010

סעיפים	 ולפי	 התשכ"ח-11968,	 עסקים,	 רישוי	 לחוק	 10א	 סעיף	 לפי	 סמכויותי	 	בתוקף	 	
10	ו–12	לחוק	החומרים	המסוכנים,	התשנ"ג-21993,	לאחר	התייעצות	עם	שר	הבריאות,	אני	

מתקין	תקנות	אלה:

-	התקנות	 )להלן	 מזיקים(,	התשל"ה-31975	 )הדברת	 עסקים	 רישוי	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
העיקריות(,	במקום	ההגדרה	"תכשיר	איוד"	יבוא:	

""תכשיר	איוד"	-	תכשיר	הרשום	על	פי	תקנות	רישום	תכשירים,	שמטרת	השימוש	בו	
היא	הדברת	חרקים	או	מכרסמים	על	ידי	גזים;"�

בתקנה	21	לתקנות	העיקריות	-	 	�2
	בתקנת	משנה	)א(	-	 )1(

	בפסקה	)3(,	המילה	"מוגבל"	-	תימחק; )א(

	פסקה	)4(	-	תימחק; )ב(

	בתקנת	משנה	)ב(,	במקום	"סעיף	קטן	)א()3("	יבוא	"תקנת	משנה	)א()3("	והמילים	 )2(
	- מוגבל"	 איוד	 היתר	 שהשיג	 לפני	 )א()4(	 קטן	 סעיף	 לפי	 לבחינה	 אדם	 יתקבל	 "ולא	

יימחקו�

בתקנה	30	לתקנות	העיקריות	- 	�3

	המילים	"היתר	איוד	מוגבל"	שבטור	"סוג	ההיתר"	והאמור	לצדן	בטור	"הסמכויות"	 )1(
-	יימחקו;

תיקון	תקנה	230י

תיקון	התוספת	
הרביעית

תחילה

תיקון	תקנה	1

תיקון	תקנה	21

תיקון	תקנה	30

__________
ס"ח	התשכ"ח,	עמ'	204;	התשנ"ד,	עמ'	276;	התשנ"ח,	עמ'	329� 	1

ס"ח	התשנ"ג,	עמ'	28� 	2
ק"ת	התשל"ה,	עמ'	1184;	התשנ"ט,	עמ'	269� 	3

הוראות	מעבר
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	בטור	"סוג	ההיתר",	במקום	"היתר	איוד	בלתי	מוגבל"	יבוא	"היתר	איוד"	ולמולו	 )2(
בטור	"הסמכויות",	המילים	"ללא	הגבלה"	-	יימחקו�

בתקנה	47)א()2(	לתקנות	העיקריות,	המילים	"חוץ	אם	הגז	הוא	פוספין"	-	יימחקו� 	�4

התוספת	הראשונה	לתקנות	העיקריות	-	בטלה� 	�5

בתוספת	השניה	לתקנות	העיקריות,	בפרט	א,	המילה	"טרמיטים"	-	תימחק�	 	�6

בתוספת	הרביעית	לתקנות	העיקריות	-	 	�7

	בפרט	א,	המילה	"טרמיטים"	-	תימחק; )1(

	אחרי	פרט	ה	יבוא: )2(

	היבטים	מעשיים	של	הדברה	בתכשירי	איוד�" "ו�

בתוספת	החמישית	לתקנות	העיקריות,	בטופס	הבקשה	שבחלק	א'	ובחלק	ב'	- 	�8

	בפסקה	)3(,	המילה	"מוגבל"	-	תימחק; )1(

	פסקה	4	-	תימחק� )2(

תחילתן	של	תקנות	אלה	90	ימים	מיום	פרסומן� 	�9

מי	שהיה	בעל	היתר	איוד	מוגבל	ומי	שהיה	בעל	היתר	איוד	בלתי	מוגבל	לפי	התקנות	 	�10
העיקריות,	כנוסחן	ערב	תחילתן	של	תקנות	אלה,	יראו	אותו	כבעל	היתר	איוד�

ב'	בשבט	התש"ע	)17	בינואר	2010(
ארדן גלעד	 	 	 )חמ	3-1550(

השר	להגנת	הסביבה 	 	

תקנות שירות התעסוקה )ערובה(, התש"ע-2010

	- )להלן	 התשי"ט-11959	 התעסוקה,	 שירות	 לחוק	 65)א()2(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
אני	 הכנסת,	 של	 והבריאות	 הרווחה	 העבודה	 ועדת	 ובאישור	 האוצר	 שר	 בהסכמת	 החוק(,	

מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	אלה	- 	�1

"היתר"	-	היתר	לתיווך	בין–ארצי	כמשמעותו	בסעיף	65	לחוק;

"ועדה	מייעצת"	-	הוועדה	שהוקמה	לפי	תקנה	5;

"ערובה"	-	ערבות	בנקאית	או	ערבות	של	מבטח,	כהגדרתו	בחוק	הפיקוח	על	שירותים	
פיננסיים	)ביטוח(,	התשמ"א-21981,	שנתנה	לשכה	פרטית	לטובת	המדינה,	בתנאים	

ולפי	נוסח	שאישר	השר�

	לא	יינתן	ללשכה	פרטית	היתר,	אלא	אם	כן	היא	המציאה	ערובה	להבטחת	מילוי	 )א( 	�2
חובותיה	כאמור	בסעיף	65)א()2(	לחוק�

	הערובה	תהיה	תקפה	מיום	הגשת	הבקשה	להיתר	עד	תום	שנה	אחת,	לפחות,	 )ב(
מיום	פקיעת	ההיתר	שניתן	ללשכה	הפרטית�

תיקון	תקנה	47

ביטול	התוספת	
הראשונה

תיקון	התוספת	
השניה

תיקון	התוספת	
הרביעית

תיקון	התוספת	
החמישית

תחילה

הוראת	מעבר

הגדרות

ערובה

__________
ס"ח	התשי"ט,	עמ'	32;	התשס"ה,	עמ'	982;	התשס"ז,	עמ'	56� 	1

ס"ח	התשמ"א,	עמ'	208;	התשס"ה,	עמ'	859� 	2
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	סכום	הערובה	יהיה	- )א( 	�3

	בשל	היתר	שניתן	לטיפול	ותיווך	של	- )1(

	עד	200	עובדים	זרים	בענף	הסיעוד	-	150,000	שקלים	חדשים; )א(

	עד	400	עובדים	זרים	בענף	הסיעוד	-	300,000	שקלים	חדשים; )ב(

	מ–401	עובדים	זרים	בענף	הסיעוד	-	500,000	שקלים	חדשים; )ג(

שקלים	 	500,000 	- החקלאות	 בענף	 לרבות	 אחר,	 בענף	 שניתן	 היתר	 	בשל	 )2(
חדשים�

	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	רשאי	השר	להגדיל	את	סכום	הערובה	כאמור	 )ב(
עד	לתקרה	של	כפל	הסכום,	לגבי	לשכה	פרטית	שחוות	דעת	של	רואה	חשבון	מוסמך	
מצביעה	על	קשיים	ביציבותה	הכלכלית;	סכום	הערובה	המוגדל	ומשך	ההגדלה	ייקבעו	

בהתחשב	בחוות	הדעת	האמורה�

שיעור	 לפי	 שנה,	 כל	 של	 בינואר	 ב–1	 יתעדכן	 )א(	 משנה	 בתקנת	 הנקוב	 	הסכום	 )ג(
עליית	מדד	המחירים	לצרכן	הידוע	באותו	מועד,	אם	עלה,	לעומת	המדד	שהיה	ידוע	
ב–1	בינואר	של	השנה	שקדמה	לה;	השר	יפרסם	הודעה	על	הסכומים,	כפי	שעודכנו,	

ברשומות�

הערובה	שתמציא	לשכה	פרטית	לשר,	להבטחת	חובותיה	לפי	תקנה	2)א(,	תהיה	בסכום	 	�4
האמור	בתקנה	3,	לפי	העניין,	ותינתן	-

לפי	 היתר,	 להארכת	 הבקשה	 הגשת	 במועד	 או	 להיתר	 הבקשה	 הגשת	 	במועד	 )1(
העניין;

החילוט;	 טרם	 לסכומה	 עד	 הערובה	 השלמת	 לצורך	 	,6 תקנה	 לפי	 חילוט	 	עקב	 )2(
השלמת	הערובה	כאמור	תיעשה	בתוך	שלושים	ימים	מיום	החילוט	או	במועד	מוקדם	

יותר	שיורה	עליו	השר;

	לפי	דרישת	השר,	אם	ראה	כי	תוקפה	של	הערובה	שבידיו	פג	או	עומד	לפוג� )3(

	השר	ימנה	ועדה	מייעצת	של	שלושה	חברים,	כמפורט	להלן: )א( 	�5
	יועץ	משפטי	שהוא	עובד	המדינה	אשר	ישמש	יושב	הראש; )1(

	רואה	חשבון; )2(

	נציג	משרד	התעשייה	המסחר	והתעסוקה� )3(

	הוועדה	תמליץ	לשר	לגבי	העניינים	הקבועים	בתקנות	6	עד	8� )ב(

	הוועדה	המייעצת	תקיים	את	דיוניה	אם	בפתיחת	הישיבה	נכחו	לפחות	שניים	 )ג(
מחבריה�

למילוי	 מועיל	 לה	 שייראה	 באופן	 עבודתה	 סדרי	 את	 תקבע	 המייעצת	 	הוועדה	 )ד(
תפקידיה	ובכפוף	לתקנות	אלה�

ראה	השר,	על	סמך	בדיקה,	כי	לשכה	פרטית	הפרה	חובה	כאמור	בסעיף	65)א()2(	לחוק,	 	�6
רשאי	הוא	להעביר	את	ממצאי	הבדיקה	לבדיקתה	של	הוועדה	המייעצת	כדי	שתחליט	

אם	להמליץ	על	חילוט	הערובה	שהמציאה	הלשכה	הפרטית,	כולה	או	מקצתה�

	פנה	השר	לוועדה	המייעצת	כאמור	בתקנה	6,	יודיע	יושב	ראש	הוועדה	המייעצת	 )א( 	�7
זמן	סביר	בהתחשב	בדחיפות	 פרק	 וייתן	לה	הזדמנות,	בתוך	 על	כך	ללשכה	הפרטית	

סכום	הערובה

המצאת	ערובה

ועדה	מייעצת

עילה	לחילוט

הליך	החילוט
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העניין,	להשמיע	את	טענותיה	לפני	הוועדה	בעל	פה	או	בכתב,	לפי	החלטת	הוועדה	
כאמור�

להועיל	 עשוי	 חילוט	 וכי	 לחילוט,	 עילה	 קיימת	 כי	 המייעצת	 הוועדה	 	מצאה	 )ב(
בנסיבות	העניין,	תמליץ	לשר	על	החילוט,	על	גובה	הסכום	שיחולט	ועל	אופן	השימוש	

בסכום	האמור�

	השר	רשאי,	בהתייעצות	עם	הוועדה	המייעצת,	לדחות	את	חילוט	הערובה,	לשם	 )ג(
ללשכה	 נשלחה	 הפרתן	 שבשל	 חובותיה	 את	 למלא	 הפרטית	 ללשכה	 הזדמנות	 מתן	
כך	 על	 יודיע	 המייעצת	 הוועדה	 ראש	 יושב	 )א(;	 משנה	 תקנת	 לפי	 הודעה	 הפרטית	
ללשכה	הפרטית;	דחייה	כאמור	לא	תעלה	על	שלושים	ימים	מיום	שהודיע	עליה	יושב	

ראש	הוועדה	המייעצת	כאמור�

השר,	בהתייעצות	עם	הוועדה	המייעצת,	יחליט	בדבר	אופן	השימוש	בכספי	החילוט	 	�8
לצורך	קיום	חובותיה	של	הלשכה	הפרטית,	שבשל	הפרתן	הוחלט	על	חילוט�

תחילתן	של	תקנות	אלה	לגבי	לשכה	פרטית	שקיבלה	היתר	- 	�9

	בענף	הסיעוד	ובענף	החקלאות	-	30	ימים	מיום	פרסומן; )1(

	בענף	אחר	-	א'	בתמוז	התש"ע	)13	ביוני	2010(� )2(

תומצא	 	,9 לפי	תקנה	 תקנות	אלה	 ערב	תחילתן	של	 פרטית,	 ללשכה	 היתר	 	ניתן	 )א( 	�10
הערובה	בתוך	30	ימים	מיום	הודעת	השר	על	דרישת	המצאת	הערובה;	הודעה	כאמור	
תפורסם	בעיתון	יומי	אחד	ובאתר	האינטרנט	של	המשרד	של	השר	הממונה	על	ביצוע	

הוראות	החוק�

	לא	הומצאה	ערובה	בתקופה	הקבועה	בתקנת	משנה	)א(	-	יפקע	ההיתר� )ב(

כ"ו	בשבט	התש"ע	)10	בפברואר	2010(
ר עז –אלי בן 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3694(

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	 	

 צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )דרום השרון, תיקון(,
התש"ע-2010

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

התשי"ח-21958,	 אזוריות(,	 )מועצות	 המקומיות	 המועצות	 לצו	 הראשונה	 בתוספת	 	�1
במקום	פרט	)נד(	יבוא:

")נד(

דרום השרון

בפרט	זה,	"מפה"	-	מפת	המועצה	האזורית	דרום	השרון	הערוכה	בקנה	מידה	1:20,000	
והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	י"ד	בטבת	התש"ע	)31	בדצמבר	2009(	ושהעתקים	ממנה	
מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	המרכז,	ובמשרד	המועצה	

האזורית	דרום	השרון�

כספי	החילוט

תחילה

הוראת	מעבר

	החלפת	פרט	)נד(
בתוספת	הראשונה

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1

ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התש"ם,	עמ'	1273;	התשס"ז,	עמ'	1139� 	2
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גושים	7587	עד	7589	-	בשלמותם;אייל

גוש	7553	-	חלקות	103	עד	105,	112,	139,	147	עד	149,	וחלק	מחלקות	
110,	115,	117,	119	כמסומן	במפה;

גוש	7574	-	חלקות	90,	91,	95,	98,	99;

גוש	7579	-	חלקה	14;

גוש	7763	-	חלקות	28	עד	31;

גושים	7257,	7258,	7501	-	בשלמותם;אלישמע

גוש	6654	-	פרט	לחלקות	49	עד	54;

גוש	6655	-	פרט	לחלקה	43,	וחלק	מחלקה	21	כמסומן	במפה;

	45 	,27 עד	 	25 	,22 	,21 מחלקות	 וחלק	 	,24 	,23 חלקות	 	- 	6656 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	6822	-	חלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	7502	-	חלקות	23,	30	עד	37,	68,	73,	75,	102,	וחלק	מחלקה	95	
כמסומן	במפה;

גוש	7512	-	חלקות	1	עד	7,	21,	25,	27,	29;

גוש	7513	-	חלקות	2	עד	7,	22,	25,	26,	30,	31,	וחלק	מחלקות	34,	38,	
39	כמסומן	במפה;

גוש	8551	-	חלקות	2,	3;	

גוש	-9078	חלק	מחלקה	12	כמסומן	במפה;

גושים	4250,	4254	עד	4258,	6329,	6331	-	בשלמותם;גבעת	השלושה

גוש	4251	-	פרט	לחלקה	73;

גוש	4264	-	חלקות	18,	19,	וחלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	4265	-	חלקה	122;

גוש	4782	-	חלקות	5	עד	21,	36	עד	40;

גוש	6330	-	פרט	לחלקה	2,	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	-6347	חלקות	44	עד	51,	57,	60;

גוש	6559	-	חלק	מחלקות	10,	12	כמסומן	במפה;גבעת	חן

גוש	6585	-	פרט	לחלקה	40,	וחלק	מחלקה	41	כמסומן	במפה;

גוש	6589	-	פרט	לחלקות	9,	157,	159,	163	עד	180;

גוש	7532	-	חלקות	29,	75,	וחלק	מחלקות	82,	85	כמסומן	במפה;גן	חיים

גוש	7620	-	חלקות	1	עד	16,	21,	24	עד	116,	127,	352,	358,	360,	362,	
364,	366,	368,	370,	372	עד	387,	וחלק	מחלקה	124	כמסומן	במפה;

גוש	7621	-	חלקות	137,	154,	321,	וחלק	מחלקה	339	כמסומן	במפה;

גוש	7622	-	חלקה	38,	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	7623	-	חלקות	1,	4,	5,	140,	223,	225,	227	עד	259,	וחלק	מחלקה	
167	כמסומן	במפה;
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	6448	-	חלקות	74,	77,	85	עד	126,	173	עד	188,	וחלק	מחלקות	גני	עם
197,	142	כמסומן	במפה;

גוש	6449	-	חלקות	4	עד	7,	16	עד	22,	41,	42,	44,	45,	50,	53,	55,	56,	59	
עד	106,	113	עד	133,	139	עד	155,	159,	162	עד	195,	198	עד	207,	243,	
244,	251,	258,	261,	263,	274	עד	276,	278,	283	עד	288,	וחלק	מחלקה	

220	כמסומן	במפה;

גוש	6718	-	פרט	לחלקות	36,	83	עד	90,	105,	וחלק	מחלקה	66	כמסומן	גת	רימון
במפה;

גושים	7525,	7526,	9062	-	בשלמותם;חגור

גוש	6311	-	חלקות	21,	24,	308	עד	366,	368	עד	454,	458,	463;

גוש	6822	-	חלקה	6,	וחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

גוש	7522	-	חלק	מחלקה	50	כמסומן	במפה;

גוש	7584	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	7585	-	חלקות	3,	10,	37,	48	עד	77,	80,	וחלק	מחלקות	13	עד	18,	
31,	32,	34	עד	36,	38,	39,	44	עד	47,	79,	81	כמסומן	במפה;

גוש	7586	-	חלקות	5,	9	עד	17,	וחלק	מחלקות	4,	8	כמסומן	במפה;

גוש	8867	-	חלקה	1,	וחלק	מחלקות	2,	3	כמסומן	במפה;

גוש	8874	-	חלקות	61	עד	63,	111,	וחלק	מחלקות	13,	64,	65,	67,	114,	
120	כמסומן	במפה;

גוש	8876	-	פרט	לחלקות	1,	2;

גוש	8890	-	חלקות	22	עד	25,	וחלק	מחלקות	21,	26	עד	28,	67,	68,	
71,	92,	94	כמסומן	במפה;

גוש	8894	-	חלק	מחלקות	50,	51,	66	כמסומן	במפה;

גוש	8896	-	בשלמותו;חורשים

גוש	7507	-	חלק	מחלקות	31,	32	כמסומן	במפה;

גוש	7508	-	חלקות	10,	11,	23,	25,	28,	31,	34	עד	155,	157,	159,	211,	
וחלק	מחלקות	156,	158	כמסומן	במפה;

גוש	7510	-	חלקה	30,	וחלק	מחלקות	25	עד	27,	29	כמסומן	במפה;

גוש	7584	-	פרט	לחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	7585	-	חלקות	19	עד	30,	33,	40	עד	43,	78,	82,	וחלק	מחלקות	13	
עד	18,	31,	32,	34	עד	36,	38,	39,	44	עד	47,	79,	81	כמסומן	במפה;

גוש	7586	-	חלק	מחלקות	6,	8	כמסומן	במפה;

גוש	7640	-	חלקות	7,	8,	10,	19,	20,	456,	457,	460,	461,	וחלק	מחלקות	
5,	6,	9,	17,	18,	21,	458,	462	כמסומן	במפה;

גוש	7641	-	פרט	לחלק	מחלקות	43,	44	כמסומן	במפה;

גוש	8890	-	חלק	מחלקות	26	עד	28,	34,	62,	64,	94	כמסומן	במפה;
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	8891	-	חלקות	1	עד	5,	30,	32,	37,	45,	48,	59,	60,	68,	69,	72,	73,	
וחלק	מחלקות	6	עד	8,	24,	27	עד	29,	31,	33	עד	36,	54,	56,	58	כמסומן	

במפה;

גוש	8894	-	פרט	לחלק	מחלקות	50,	51,	66	כמסומן	במפה;

גוש	8895	-	חלקות	14	עד	16,	23,	24,	27,	29,	30,	32,	33,	וחלק	מחלקות	
1,	8,	11,	17,	19,	21	כמסומן	במפה;

גוש	8897	-	פרט	לחלק	מחלקה	53	כמסומן	במפה;

גוש	8898	-	חלקות	11,	29,	30,	וחלק	מחלקות	4,	7,	9,	10,	22,	24,	27,	
28,	31	כמסומן	במפה;

גוש	8899	-	חלקות	3,	11	עד	14,	16	עד	18,	וחלק	מחלקות	1,	2,	4,	5,	
9,	10,	15,	22,	23	כמסומן	במפה;

גוש	8900	-	חלקות	8	עד	10,	16,	19,	20,	23,	32,	36,	42,	45,	58,	וחלק	
מחלקות	25,	30,	47,	53	כמסומן	במפה;

גוש	8963	-חלק	מחלקה	105	כמסומן	במפה;

גושים	7634,	7635,	7637,	7638,	9059	-	בשלמותם;ירחיב

גוש	7506	-	חלקות	7	עד	11,	14	עד	16,	וחלק	מחלקה	35	כמסומן	
במפה;

גוש	7508	-	חלק	מחלקות	20	עד	22	כמסומן	במפה;

גוש	7632	-	חלקות	1	עד	3,	5,	60,	61,	וחלק	מחלקות	6	עד	13,	17,	18	
כמסומן	במפה;

גוש	7633	-	פרט	לחלקות	60,	61;

גוש	7636	-	פרט	לחלקה	31;

גוש	6450	-	בשלמותו;ירקונה

גוש	6449	-	חלקות	13,	234;

חלק	מגוש	בהסדר	כמסומן	במפה;

גוש	6447	-	חלקות	1,	7	עד	16,	18	עד	22,	24,	25,	27,	29,	30,	37	עד	כפר	מלל
49,	51	עד	60,	65	עד	86,	94	עד	99,	103,	116,	117,	120	עד	130,	וחלק	

מחלקות	87,	90,	91	כמסומן	במפה;

	363 	,321 319	עד	 	,158 156	עד	 	,33 	,30 	,29 	,27 6451	-	חלקות	 גוש	
;367	-

גושים	4049,	4050	-	בשלמותם;כפר	סירקין

גוש	4048	-	חלקות	13,	28	עד	32,	וחלק	מחלקות	33	עד	35,	62,	83,	
86	כמסומן	במפה;

	20 	,17 עד	 	5 מחלקות	 וחלק	 	,23 	,19 	,18 	,2 	,1 חלקות	 	- 	4051 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	4264	-	חלקות	7,	14,	וחלק	מחלקות	6,	13	כמסומן	במפה;

גוש	4266	-	חלקות	40	עד	43,	45,	48,	49,	59;
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	4781	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	4782	-	חלק	מחלקה	26	כמסומן	במפה;

גוש	5481	-	חלק	מחלקות	60,	77	כמסומן	במפה;

גוש	5662	-	חלק	מחלקות	9,	11	כמסומן	במפה;

גוש	6320	-	חלקות	11	עד	19,	24	עד	26,	28	עד	34,	39,	42	עד	44,	47	
עד	52,	64;

גושים	6290,	7232	-	בשלמותם;מגשימים

גוש	6289	-	חלקות	1	עד	31,	41,	45,	46,	51,	56,	59,	וחלק	מחלקות	
63	כמסומן	במפה;

גוש	6391	-	חלקות	31,	32;

גוש	6711	-	חלק	מחלקות	251,	252,	471	כמסומן	במפה;

גוש	6725	-	חלקות	191	עד	212,	215	עד	217,	219,	וחלק	מחלקות	173,	
213,	214	כמסומן	במפה;

גוש	6727	-	חלקה	87,	וחלק	מחלקה	91	כמסומן	במפה;

גוש	7233	-	פרט	לחלק	מחלקה	73	כמסומן	במפה;

גוש	7234	-	חלקות	1,	2,	5,	6,	8,	10,	11,	15	עד	17,	וחלק	מחלקות	7,	
9,	12	עד	14	כמסומן	במפה;

גושים	6719,	6724	-	בשלמותם;מעש

גוש	6391	-	חלקה	1;

גוש	6721	-	חלקות	2,	6,	8,	9,	11	עד	13,	16	עד	21,	28,	31,	33,	34,	60,	
61,	65	עד	68,	וחלק	מחלקות	10,	24,	62	כמסומן	במפה;

גוש	6723	-	חלקות	3	עד	5,	10,	11,	16	עד	19,	24	עד	26,	וחלק	מחלקה	
29	כמסומן	במפה;

גוש	7640	-	חלקות	463,	464	וחלק	מחלקות	4	עד	6	כמסומן	במפה;מתן

גוש	8804	-	פרט	לחלקה	7;

גוש	8805	-	פרט	לחלקה	122;

גוש	8806	-	פרט	לחלקה	113;

גוש	8807	-	פרט	לחלקה	9;

גושים	6313,	6314,	6821,	7514	-	בשלמותם;נוה	ירק

גוש	6311	-	חלקות	23,	26	עד	307,	456;

גוש	6398	-	חלקות	63	עד	66;

	400 397	עד	 	,344 וחלק	מחלקות	 	,396 345	עד	 6574	-	חלקות	 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	6655	-	חלקה	43;

גוש	6658	-	חלקות	43	עד	46;

גוש	6822	-	חלקות	1	עד	4,	7,	9,	וחלק	מחלקות	5,	8,	10	כמסומן	במפה;

גוש	7513	-	חלק	מחלקות	34,	38,	39	כמסומן	במפה;
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גוש	8546	-	בשלמותו;נווה	ימין

101	כמסומן	 	,100 וחלק	מחלקות	 	,118 115	עד	 7536	-	חלקות	 גוש	
במפה;

גוש	7554	-	חלקות	127	עד	135,	וחלק	מחלקות	118	עד	121,	123,	124,	
126,	136	כמסומן	במפה;

גוש	7556	-	חלקות	1	עד	23,	49	עד	61,	63	עד	67,	וחלק	מחלקות	24,	
25,	29,	39,	43,	44,	48,	62	כמסומן	במפה;

גוש	7557	-	חלקות	83,	87,	91,	92,	וחלק	מחלקה	15	כמסומן	במפה;

גוש	7605	-	חלקות	108,	111,	112;

גוש	7619	-	חלקה	120,	וחלק	מחלקה	122	כמסומן	במפה;

גוש	7625	-	חלקה	2,	וחלק	מחלקות	1,	3,	4	כמסומן	במפה;

גוש	7633	-	חלק	מחלקות	60,	61	כמסומן	במפה;

גוש	8545	-	פרט	לחלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	8547	-	פרט	לחלק	מחלקות	6,	7,	10	כמסומן	במפה;

גוש	8548	-	חלקות	1,	2,	4,	6,	7,	10,	12	עד	16,	וחלק	מחלקות	8,	9,	
11	כמסומן	במפה;

גוש	5657	-	בשלמותו;נחשונים

גוש	4048	-	חלקות	37	עד	40,	42,	43,	וחלק	מחלקות	33	עד	35,	83	
כמסומן	במפה;

גוש	4051	-	חלקה	24,	וחלק	מחלקות	5	עד	17,	20	כמסומן	במפה;

גוש	4062	-	חלקות	50,	96;

גוש	5501	-	חלקות	9	עד	11,	14	עד	17,	וחלק	מחלקות	2,	3,	6,	12,	13	
כמסומן	במפה;

גוש	5502	-	חלקות	12,	14	עד	16,	וחלק	מחלקות	11,	13,	17	כמסומן	
במפה;

גוש	5658	-	פרט	לחלק	מחלקה	23	כמסומן	במפה;

גוש	5659	-	פרט	לחלק	מחלקות	3,	7	כמסומן	במפה;

גוש	5660	-	חלקות	1,	2,	7,	9,	וחלק	מחלקות	3,	6,	8	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	32 	,11 	,9 	,2 מחלקות	 וחלק	 	,1 לחלקה	 פרט	 	- 	5662 גוש	
במפה;

גוש	5663	-	חלק	מחלקות	3,	4	כמסומן	במפה;

גוש	6814	-	חלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	7580	-	בשלמותו;ניר	אליהו

גוש	7528	-	חלקה	60;

גוש	7532	-	חלקות	11,	30,	72	עד	74,	76	עד	81,	84,	וחלק	מחלקות	
83,	85	כמסומן	במפה;
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גוש	7553	-	חלקות	24	עד	28,	140	עד	146;

גוש	7554	-	חלקות	147	עד	150;

גוש	7579	-	פרט	לחלקה	14;

גוש	8964	-	בשלמותו;נירית

גוש	7640	-	חלקה	459,	וחלק	מחלקות	458,	462	כמסומן	במפה;

גוש	8900	-	חלקות	6,	17,	27,	29,	48,	56,	וחלק	מחלקות	25,	30,	47,	
53	כמסומן	במפה;

גוש	8963	-	פרט	לחלק	מחלקה	105	כמסומן	במפה;

גושים	6842	-	6844,	7518	-	בשלמותם;עדנים

גוש	6346	-	חלקה	147;

גוש	6449	-	חלקות	239	עד	242,	279,	281,	290	עד	344;

גוש	6574	-	חלקות	289,	291,	293,	342,	343,	וחלק	מחלקות	294,	339,	
344,	397	עד	400	כמסומן	במפה;

גוש	6575	-	חלק	מחלקה	22	כמסומן	במפה;

גוש	6576	-	חלקה	29,	וחלק	מחלקה	21	כמסומן	במפה;

גוש	6655	-	חלק	מחלקה	21	כמסומן	במפה;

גוש	6656	-	חלקות	6	עד	10,	28	עד	42,	47,	וחלק	מחלקות	1,	2,	5,	21,	
22,	25	עד	27,	45	כמסומן	במפה;

גוש	6658	-	חלקה	40,	וחלק	מחלקות	1,	36,	39	כמסומן	במפה;

גוש	6822	-	חלק	מחלקה	10	כמסומן	במפה;

גושים	4261,	4268,	4779,	4780	-	בשלמותם;עינת

גוש	4251	-	חלק	מחלקה	73	כמסומן	במפה;

גוש	4264	-	חלקה	8;

גוש	4266	-	חלקות	51,	54,	56,	64	עד	68;

גוש	4781	-	פרט	לחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

וחלק	 	,35 	,34 	,32 עד	 	30 	,28 	,27 	,25 עד	 	22 	,3 חלקות	 	- 	4782 גוש	
מחלקות	26,	33	כמסומן	במפה;

גושים	7596,	7624	-	בשלמותם;צופית

גוש	7529	-	חלקה	12,	וחלק	מחלקה	40	כמסומן	במפה;

5,	17	עד	20,	22	עד	32,	41	עד	47,	וחלק	 	,2 	,1 גוש	7531	-	חלקות	
מחלקות	4,	15,	16,	21,	33	כמסומן	במפה;

גוש	7532	-	חלקות	24,	25,	41,	42,	47,	48,	51,	66;

גוש	7533	-	חלק	מחלקות	1,	6,	41	כמסומן	במפה;

גוש	7595	-	חלקות	143	עד	145,	150,	וחלק	מחלקה	38	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	27 	,19 מחלקות	 וחלק	 	,28 	,24 עד	 	20 חלקות	 	- 	7597 גוש	
במפה;
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גוש	7598	-	חלקות	1	עד	42;

גוש	7599	-	חלקות	1	עד	10,	15,	16,	19	עד	25,	וחלק	מחלקות	11	עד	
14,	17,	18,	26,	27,	55,	56	כמסומן	במפה;

גוש	7623	-	חלקות	141	עד	164,	וחלק	מחלקה	166	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	58 	,55 	,50 	,4 מחלקות	 וחלק	 	,6 	,5 חלקות	 	- 	7675 גוש	
במפה;

גושים	8903,	8905,	8908	-	בשלמותם;צור	נתן

גוש	7732	-	חלקות	1	עד	9,	וחלק	מחלקה	24	כמסומן	במפה;

גוש	7767	-	חלקות	32	עד	34,	וחלק	מחלקות	30,	31	כמסומן	במפה;

גוש	7768	-	חלקות	9	עד	29,	וחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

גוש	7836	-	חלקות	14,	31,	33,	35,	וחלק	מחלקה	16	כמסומן	במפה;

גוש	8901	-	חלקות	10,	18,	20,	וחלק	מחלקות	8,	17	כמסומן	במפה;

גוש	8902	-	פרט	לחלק	מחלקות	7,	8	כמסומן	במפה;

גוש	8904	-	פרט	לחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	8906	-	חלקות	1	עד	3,	8,	21,	וחלק	מחלקות	33,	38,	40	כמסומן	
במפה;

גוש	8907	-	פרט	לחלק	מחלקות	11,	15	כמסומן	במפה;

גוש	6451	-	פרט	לחלקות	24	עד	30,	33,	44,	45,	49,	63,	156	עד	158,	רמות	השבים
168	עד	172,	174,	180,	182	עד	185,	194	עד	196,	319	עד	321,	363	עד	

367,	וחלק	מחלקות	6,	50,	53,	55	כמסומן	במפה;

גוש	6452	-	פרט	לחלק	מחלקות	367,	369,	406	כמסומן	במפה;

גוש	6453	-	חלקות	1,	27,	35	עד	43,	128,	133,	136;

גוש	6560	-	חלקות	16,	29,	31	עד	37,	39	עד	44,	47,	48,	וחלק	מחלקה	
17	כמסומן	במפה;

גוש	6564	-	חלקות	16,	24,	וחלק	מחלקות	25,	26,	32	כמסומן	במפה;

גוש	6585	-	חלקה	40,	וחלק	מחלקה	41	כמסומן	במפה;

גוש	6589	-	חלקות	9,	157,	159,	163	עד	180;

גושים	7581	עד	7583,	7673,	7682,	7756	-	בשלמותם;רמת	הכובש

	55 	,50 מחלקות	 וחלק	 	,54 עד	 	51 	,49 עד	 	35 חלקות	 	- 	7675 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	7758	-	חלקה	56;

כמסומן	 	45 מחלקה	 וחלק	 	,49 	,44 	,43 	,41 	,39 חלקות	 	- 	8279 גוש	
במפה;



קובץ	התקנות	6880,	י'	בניסן	התש"ע,	2010�3�25 976

טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	7623	-	חלקות	6,	26	עד	41,	44	עד	107,	112	עד	115,	123	עד	שדה	ורבורג
139,	169	עד	176,	178,	179,	181	עד	183,	187	עד	191,	194,	195,	197	
	167 	,166 וחלק	מחלקות	 	,221 	,220 	,218 	,217 	,215 עד	 	210 	,208 עד	

כמסומן	במפה;

גוש	7676	-	חלקות	4,	52	עד	59,	61	עד	66,	68	עד	70,	72	עד	77,	84,	
86	עד	93,	95,	96,	99	עד	115,	117,	137,	138;

גוש	7677	-	חלק	מחלקה	71	כמסומן	במפה;

גוש	7679	-	פרט	לחלקות	23,	63,	69	עד	74,	76,	78,	79,	וחלק	מחלקה	
65	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	43 	,41 מחלקות	 וחלק	 	,47 	,21 עד	 	15 חלקות	 	- 	7680 גוש	
במפה;

36	כמסומן	 	,30 	,29 וחלק	מחלקות	 	,33 	,15 	,14 -	חלקות	 	7681 גוש	
במפה;

גוש	7744	-	חלקות	7	עד	15,	27;

גושים	7505,	8549,	9063,	9064	-	בשלמותם;שדה	חמד

גוש	7507	-	חלק	מחלקה	33	כמסומן	במפה;

גוש	7512	-	חלקות	15,	23,	24,	וחלק	מחלקה	22	כמסומן	במפה;

גוש	7633	-	חלק	מחלקות	60,	61	כמסומן	במפה;

גוש	8545	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	8547	-	חלק	מחלקות	6,	7,	10	כמסומן	במפה;

גוש	8548	-	חלק	מחלקות	8,	9,	11	כמסומן	במפה;

גוש	8550	-	פרט	לחלק	מחלקה	152	כמסומן	במפה;

גוש	8551	-	פרט	לחלקות	2,	3;

גוש	9078	-	חלק	מחלקות	2,	12	כמסומן	במפה;

	,7741 	,7678 	,7530 	,7252 	, 	6318 עד	 	6315 	,6312 	,4249 	,4248 גושים	
7742	-	בשלמותם;

גוש	4251	-	חלק	מחלקה	73	כמסומן	במפה;

גוש	4252	-	חלקות	128	עד	130;

גוש	6447	-	חלקות	118,	119;

גוש	6498	-	חלקות	181,	217;

גוש	6499	-	חלקות	92	עד	112,	114	עד	118,	129,	131,	135	עד	138,	
140	עד	144,	וחלק	מחלקות	132,	139	כמסומן	במפה;

גוש	6500	-	חלקות	70	עד	95,	99,	102,	104,	108,	109,	111,	113	עד	
115,	119	עד	128,	וחלק	מחלקה	118	כמסומן	במפה;

גוש	6686	-	חלקות	65,	67,	69,	70,	וחלק	מחלקה	72	כמסומן	במפה;

גוש	6687	-	חלקות	71	עד	73,	75,	79,	80,	וחלק	מחלקה	82	כמסומן	
במפה;
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גוש	7506	-	חלק	מחלקות	22,	23,	35	כמסומן	במפה;

גוש	7507	-	פרט	לחלק	מחלקות	31	עד	33	כמסומן	במפה;

גוש	7528	-	פרט	לחלקה	60;

גוש	7529	-	פרט	לחלקה	12,	וחלק	מחלקה	40	כמסומן	במפה;

גוש	7531	-	חלקות	9	עד	14,	35	עד	40,	וחלק	מחלקות	15,	16,	21	
כמסומן	במפה;

גוש	7532	-	חלקות	56	עד	61,	63,	68;

גוש	7554	-	חלקות	55,	61,	67,	68,	וחלק	מחלקות	52	עד	54,	56	עד	
60,	62,	64,	66,	69,	137,	139	כמסומן	במפה;

גוש	7597	-	חלקות	1	עד	18,	25,	26,	וחלק	מחלקות	19,	27	כמסומן	
במפה;

גוש	7622	-	פרט	לחלקות	31,	38	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	7674	-	פרט	לחלקות	136	עד	138;

כמסומן	 	58 	,4 מחלקות	 וחלק	 	,57 	,56 	,2 	,1 חלקות	 	- 	7675 גוש	
במפה;

גוש	7676	-	חלקות	6,	8,	10,	13	עד	22,	25	עד	50,	78	עד	80,	118,	121	
עד	125,	128,	133	עד	136;

גוש	7677	-	פרט	לחלק	מחלקה	71	כמסומן	במפה;

גוש	7679	-	חלקות	23,	63,	65,	69	עד	74,	76,	78,	79;

וחלק	מחלקה	65	כמסומן	במפה;

גוש	7738	-	חלקה	83;

גוש	7739	-	חלקה	25,	וחלק	מחלקות	5,	20	כמסומן	במפה;

גוש	-7744	חלקות	1,	18,	22	עד	26,	28	עד	32;

גוש	-8279	חלקות	19,	21,	23,	25,	וחלק	מחלקה	52	כמסומן	במפה;

גוש	8876	-	חלקות	1,	2;

כמסומן	 	44 	,30 	,16 מחלקות	 וחלק	 	,25 לחלקה	 פרט	 	- 	8877 גוש	
במפה;

גוש	8901	-	חלק	מחלקה	24	כמסומן	במפה;

גוש	8906	-	חלקות	9	עד	12,	35,	39,	וחלק	מחלקות	38,	40	כמסומן	
במפה"�

י"ד	בטבת	התש"ע	)31	בדצמבר	2009(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

שר	הפנים 	 	
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )חבל יבנה, תיקון(, התש"ע-2010

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

התשי"ח-21958,	 אזוריות(,	 )מועצות	 המקומיות	 המועצות	 לצו	 הראשונה	 בתוספת	 	�1
במקום	פרט	)כז(	יבוא:

")כז(

חבל יבנה

זה,	"מפה"	-	מפת	המועצה	האזורית	חבל	יבנה	הערוכה	בקנה	מידה	1:20,000	 בפרט	
והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	כ"ח	בתמוז	התשס"ט	)26	ביולי	2009(	ושהעתקים	ממנה	
מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	המרכז,	רמלה	ובמשרדי	

המועצה	האזורית	חבל	יבנה�

טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גושים	3509,	3518	עד	3523,	3542,	5516,	5517	-	בשלמותם;בית	גמליאל

גוש	3508	-	חלק	מחלקה	156	כמסומן	במפה;

75	כמסומן	 	,59 עד	 	53 	,48 	,46 	,3 לחלק	מחלקות	 פרט	 	- 	3517 גוש	
במפה;

גוש	3524	-	חלקות	3	עד	11,	28,	וחלק	מחלקות	2,	24,	25	כמסומן	
במפה;

גוש	3543	-	חלקות	19,	21,	22,	24;

גוש	4657	-	חלק	מחלקה	41	כמסומן	במפה;

גוש	5020	-	חלק	מחלקות	219,	220	כמסומן	במפה;

גוש	958	-	חלק	מחלקות	11	עד	14	כמסומן	במפה;בית	רבן

גוש	4886	-	בשלמותו;בן	זכאי

גוש	3533	-	חלקות	2,	77,	79,	80,	וחלק	מחלקות	1,	63,	66,	75,	76,	78	
כמסומן	במפה;

גוש	3539	-	חלק	מחלקה	17	כמסומן	במפה;

גוש	4881	-	פרט	לחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	4882	-	חלקות	2,	3,	5,	6,	10	עד	14,	29,	וחלק	מחלקות	1,	4,	7	עד	
9,	15	עד	17,	19,	24,	25,	28,	30	כמסומן	במפה;

גוש	4887	-	חלקות	3	עד	5,	וחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	5518	-	פרט	לחלקות	42,	43,	45,	וחלק	מחלקות	41,	48	כמסומן	
במפה;

גוש	5519	-	פרט	לחלקות	20,	27,	50,	51,	72,	וחלק	מחלקה	71	כמסומן	
במפה;

גוש	5520	-	חלק	מחלקות	11,	12,	16	כמסומן	במפה;

גושים	196,	459,	2789,	3540	-	בשלמותם;בני	דרום

גוש	192	-	חלק	מחלקות	109,	110	כמסומן	במפה;

גוש	195	-	חלקה	71,	וחלק	מחלקה	72	כמסומן	במפה;

	החלפת	פרט	)כז(
בתוספת	הראשונה

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1

ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשנ"ו,	עמ'	854;	התשס"ב,	עמ'	817� 	2
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	460	-	פרט	לחלק	מחלקה	42	כמסומן	במפה;

גוש	985	-	פרט	לחלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

	7 5	עד	 וחלק	מחלקות	 	,20 	,19 	,16 	,13 8	עד	 	,2 986	-	חלקות	 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	989	-	חלקות	1,	6	עד	11,	13,	14,	וחלק	מחלקות	12,	15	כמסומן	
במפה;

גוש	2041	-	חלק	מחלקות	3,	4	כמסומן	במפה;

גוש	2042	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2043	-	חלקות	18,	21,	23,	28,	29,	וחלק	מחלקות	3,	5	כמסומן	
במפה;

גוש	2044	-	חלקות	4,	5,	13,	14,	16,	19,	22,	24,	25,	27,	28,	30,	33,	37,	
38,	40,	42,	43,	וחלק	מחלקות	1	עד	3,	31,	34	כמסומן	במפה;

גוש	2045	-	פרט	לחלקות	28,	29,	32,	35,	40,	וחלק	מחלקה	13	כמסומן	
במפה;

גוש	2046	-	חלקות	14	עד	22,	24	עד	31,	33,	42,	וחלק	מחלקות	1	עד	
3,	32	כמסומן	במפה;

גוש	3539	-	חלקה	45,	וחלק	מחלקה	38	כמסומן	במפה	;

גוש	4657	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	4880	-	חלקות	1,	4	עד	8,	וחלק	מחלקות	2,	3	כמסומן	במפה;

גוש	4882	-	חלק	מחלקות	27,	28	כמסומן	במפה;

גוש	5520	-	חלקות	13	עד	15,	17,	18,	וחלק	מחלקות	10	עד	12,	16,	
19	כמסומן	במפה;

גוש	958	-	חלקות	3	עד	6,	וחלק	מחלקות	2,	7	עד	14	כמסומן	במפה;ישיבת	כרם	יבנה

גוש	959	-	חלקה	5	וחלק	מחלקות	6,	14,	29	כמסומן	במפה;

גוש	1002	-	חלק	מחלקות	8	עד	10,	12	כמסומן	במפה;

גוש	1003	-	חלק	מחלקה	11	כמסומן	במפה;

גוש	4663	-	חלק	מחלקה	7	כמסומן	במפה;

גושים	191,	197,	198,	463,	464	-	בשלמותם;ניר	גלים

גוש	190	-	חלקות	7	עד	14,	27,	68,	69,	71	עד	74,	וחלק	מחלקה	61	
כמסומן	במפה;

גוש	192	-	חלקה	45,	וחלק	מחלקות	109	עד	111	כמסומן	במפה;

גוש	469	-	חלקות	26,	37,	40,	42,	44	עד	46,	וחלק	מחלקה	47	כמסומן	
במפה;

גוש	470	-	פרט	לחלקה	29;

גוש	471	-	חלקות	11,	29,	31,	35,	37	עד	39,	וחלק	מחלקות	32,	34,	
36	כמסומן	במפה;
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טור	א'
טור	ב'

גושים	וחלקות	רישום	קרקע

גוש	985	-	חלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	989	-	חלקה	2,	וחלק	מחלקות	12,	15	כמסומן	במפה;

גוש	960	-	בשלמותו;קבוצת	יבנה

גוש	460	-	חלק	מחלקה	42	כמסומן	במפה;

גוש	958	-	חלק	מחלקות	2,	7	עד	14	כמסומן	במפה;

גוש	959	-	פרט	לחלקה	5,	וחלק	מחלקות	6,	14,	29	כמסומן	במפה;

גוש	961	-	פרט	לחלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	986	-	חלק	מחלקות	4	עד	7	כמסומן	במפה;

גוש	1002	-	חלקות	2	עד	7,	11,	וחלק	מחלקות	8	עד	10,	12	כמסומן	
במפה;

גוש	1003	-	פרט	לחלק	מחלקה	11	כמסומן	במפה;

גוש	1004	-	פרט	לחלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

	- 	4896 עד	 	4894 	,4892 עד	 	4889 	,4885 	,4884 	,2035 	,2034 גושים	
בשלמותם;

גוש	2030	-	חלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	2031	-	חלקה	2,	וחלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	2032	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	2033	-	חלקות	1	עד	10,	12,	13,	16	עד	21,	25,	וחלק	מחלקות	11,	
14,	15,	22,	23	כמסומן	במפה;

גוש	2036	-	חלקות	1	עד	5,	9,	10,	13,	וחלק	מחלקות	6	עד	8,	11,	12,	
14	עד	16,	21,	22	כמסומן	במפה;

גוש	2037	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2038	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2039	-	חלקות	1,	9,	12,	14,	21,	וחלק	מחלקות	2,	3,	7,	8,	10,	11,	
13,	19	כמסומן	במפה;

גוש	2050	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	4883	-	חלקות	2	עד	6,	8,	18,	וחלק	מחלקות	1,	7,	9,	10,	12,	16,	
17,	19,	21	כמסומן	במפה;

גוש	4888	-	חלקה	20,	וחלק	מחלקות	1,	9,	19,	21,	22,	36,	40	כמסומן	
במפה;

גוש	4893	-	חלקות	2	עד	5,	7,	8,	וחלק	מחלקות	1,	6	כמסומן	במפה;

גוש	4897	-	חלקות	1,	4	עד	6,	8	עד	11,	וחלק	מחלקות	12,	15,	16	
כמסומן	במפה"�

כ"ח	בתמוז	התשס"ט	)20	ביולי	2009(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

שר	הפנים 	 	
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מעלה יוסף, תיקון(, התש"ע-2010

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

בתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)מועצות	אזוריות(,	התשי"ח-21958,	בפרט	 	�1
)לד(	-	

	25( התשס"ז	 בטבת	 ד'	 ביום	 הפנים	 שר	 ביד	 "והחתום	 אחרי	 "מפה",	 	בהגדרה	 )1(
בדצמבר	2006("	יבוא	"וכפי	שתוקנה	בתשריט	הערוך	בקנה	מידה	1:10,000	והחתום	ביד	

שר	הפנים	ביום	כ"ח	בתשרי	התשס"ח	)27	באוקטובר	2008(";

	שם	היישוב	"בירנית"	בטור	א'	ותיאור	השטח	שלצדו	בטור	ב'	-	יימחקו; )2(

	במקום	השטח	המתואר	לצד	"שטח	כללי",	בטור	ב'	יבוא: )3(

עד	 	19712 	,19709 עד	 	19707 	,19686 	,19680 	,19675 	,19674 	,19484 	,19483 "גושים	
19714	-	בשלמותם;

גוש	18379	-	חלקה	1	וחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

חלק	מגוש	18380	)בהסדר(	כמסומן	במפה;

חלק	מגוש	18381	)בהסדר(	כמסומן	במפה;

חלק	מגוש	18382	)בהסדר(	כמסומן	במפה;	

גוש	18395	-	חלקות	1	עד	12,	19	עד	21,	25	עד	30,	40	עד	51,	63	וחלק	מחלקות	1,	
14,	17,	18,	22,	24,	31,	38,	39,	52	כמסומן	במפה;

גוש	18396	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	18397	-	חלקה	8,	וחלק	מחלקות	4,	9,	36	כמסומן	במפה;

גוש	18398	-	חלקות	1,	3,	וחלק	מחלקות	2,	4,	5,	27	כמסומן	במפה;

גוש	18431	-	חלק	מחלקות	15,	16	כמסומן	במפה�	

גוש	18432	-	חלקה	17,	וחלק	מחלקה	16	כמסומן	במפה;	

גוש	18621	-	חלקות	2	עד	8,		10	עד	17,	21,20,		28	עד	33,	וחלק	מחלקות	1,	9,	18,	
19,	22,		27	כמסומן	במפה�

גוש	18622	-	חלקות	9	עד	16,	19,	וחלק	מחלקות	1,	17	כמסומן	במפה;

גוש	18624	-	חלקה	בשלמות	20,	וחלק	מחלקות	19,	21	כמסומן	במפה;	

גוש	19432	-	חלק	מחלקות	29,	37	כמסומן	במפה;	

גוש	19672	-	חלקות	21	עד	40;

גוש	19673	-	חלקות	1,	4	עד	18;

גוש	19681	-	חלקות	3	עד	6,	וחלק	מחלקות	7,		8	כמסומן	במפה;

גוש	19687	-	חלקות	1	עד	6,	8,		10	עד	22,	וחלק	מחלקות	7,	9	כמסומן	במפה;

גוש	19688	-	חלקות	1	עד	3,	19,	וחלק	מחלקות	4,	6,	9,	18	כמסומן	במפה;

	תיקון	פרט	)לד(
בתוספת	הראשונה

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1

ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשס"ו,	עמ'	1060;	התשס"ז,	עמ'	465� 	2
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גוש	19703	-	חלקות	1,	13	עד	16,	20	עד	27,	33,	וחלק	מחלקות	2,	17	עד	19,	28,	29,	
32	כמסומן	במפה;

גוש	19706	-	חלק	מחלקות	4	עד	6,	9	כמסומן	במפה;

גוש	19711	-	חלקות	2,	5,	וחלק	מחלקות	1,	3,	4,	6	כמסומן	במפה;

גוש	19715	-	חלק	מחלקות	3,	5	כמסומן	במפה;

גוש	19716	-	חלק	מחלקות	1,	4	כמסומן	במפה;

גוש	19725	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	19729	-	חלקה	6,	וחלק	מחלקות	2,	5,	8	כמסומן	במפה;

גוש	19831	-	חלקות	1,	5;

גוש	19891	-	חלקה	13,	וחלק	מחלקות	14,	15	כמסומן	במפה"�

י"ד	בטבת	התש"ע	)31	בדצמבר	2009(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

שר	הפנים 	 	

אכרזת התקנים )תקן רשמי(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	8)א(	לחוק	התקנים,	התשי"ג-11953,	ובהסכמת	שר	הבריאות	 	
ולאחר	התייעצות	עם	נציגי	היצרנים	והצרכנים,	אני	מכריז	כדלקמן:

ת"י	5562	-	ניקל	במוצרי	מתכת	המיועדים	לבוא	במגע	עם	גוף	האדם	-	דרישות	ושיטות	 	�1
בדיקה,	מאוגוסט	2005�

תקנים	 להפקדת	 מקומות	 בדבר	 בהודעה	 המפורטים	 במקומות	 הופקד	 האמור	 התקן	 	�2
רשמיים2�

תחילתה	של	אכרזה	זו	60	ימים	מיום	פרסומה� 	�3

ח'	באדר	התש"ע	)22	בפברואר	2010(
ר עז –אלי בן 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-95(

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	 	
__________

ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשנ"ח,	עמ'	52� 	1
י"פ	התשס"ט,	עמ'	5765� 	2

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמאי רכב(, התש"ע-2010
	בהתאם	לסעיף	15)ב(	לצו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)שמאי	רכב(,	התש"ם-11980	 	

)להלן	-	הצו(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	 	�1
2009,	יהיה	נוסח	התוספת	לצו,	החל	ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(,	כמפורט	

להלן:

תקן	רשמי

הפקדה

תחילה

__________
ק"ת	התש"ם,	עמ'	2682;	התשס"ג,	עמ'	76;	התשס"ט,	עמ'	641� 	1

התאמת	שיעור	
אגרות
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"תוספת
)סעיף	15(

בשקלים	חדשים

	אגרה	בעד	רישום	בפנקס	השמאים )1(254
	אגרה	חמש	שנתית	בעד	תעודת	שמאי )2(888

	אגרה	בעד	רישום	מתמחה	בפנקס )3(254
	אישור	על	תוצאות	בחינה	עיונית,	בעל	פה	או	בכתב, )4(

								או	בחינה	מעשית
127

	כפל	מסמך מחצית	האגרה	)5(
ששולמה	בעד	
המסמך	המקורי"

י"ד	באדר	התש"ע	)28	בפברואר	2010(
ת ו נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-1871(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	

והבטיחות	בדרכים 	 	

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור רכב והרכבתו(, התש"ע-2010

והרכבתו(, רכב	 )ייצור	 ושירותים	 מצרכים	 על	 הפיקוח	 לצו	 7)ג(	 לסעיף	 	בהתאם	 		
התשכ"ז-11967	)להלן	-	הצו(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	 	�1
2009,	יהיה	נוסח	התוספת	לצו,	החל	ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(,	כמפורט	

להלן:

"תוספת
)סעיף	7(

	אגרת	רישיון	או	חידוש	רישיון	למפעל	בעד	ייצור	רכב	או	מרכבים	של	רכב	תהיה	בשיעור	 	
המפורט	ליד	סוג	הרכב	או	המרכב	כאמור	להלן:

בשקלים	חדשים

	בעד	כל	רכב	מנועי	המיוצר	או	המורכב	במפעל,	למעט )1(
								אופנוע	וקטנוע

171

	בעד	כל	מרכב	אוטובוס )2("171

י"ד	באדר	התש"ע	)28	בפברואר	2010(
ת ו נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-1186(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	

והבטיחות	בדרכים 	 	
__________

ק"ת	התשכ"ז,	עמ'	1616;	התשס"ג,	עמ'	76;	התשס"ט,	עמ'	641� 	1

התאמת	שיעור	
אגרות
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הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )גרירת רכב וחילוצו(, התש"ע-2010

וחילוצו(, רכב	 )גרירת	 ושירותים	 מצרכים	 על	 הפיקוח	 לצו	 19)ב(	 לסעיף	 	בהתאם	 		
התשל"ד-11974	)להלן	-	הצו(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	 	�1
2009,	יהיה	נוסח	התוספת	השניה	לצו,	החל	ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(,	

כמפורט	להלן:

"תוספת שניה
)סעיף	19(

בשקלים	חדשים

	רישיון	לעסק	של	- �1

	גרירה	וחילוץ )1(149

	גרירה	או	חילוץ )2(64

	אישור	על	תוצאות	בחינה	עיונית,	בעל	פה	או	בכתב,	או	בחינה �2
						מעשית

216

	כפל	כתב	הסמכה �343

	כפל	מסמך מחצית	האגרה	4�
ששולמה	בעד	
המסמך	המקורי"

י"ד	באדר	התש"ע	)28	בפברואר	2010(
ת ו נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-711(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	

והבטיחות	בדרכים 	 	
__________

ק"ת	התשל"ד,	עמ'	972;	התשס"ט,	עמ'	642� 	1

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(, 
התש"ע-2010

	בהתאם	לסעיף	25)ב(	לצו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)מוסכים	ומפעלים	לכלי	רכב(,	 	
התש"ל-11970	)להלן	-	הצו(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	 	�1
2009,	יהיה	נוסח	סעיף	25)א(	לצו,	החל	ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(,	כמפורט	

להלן:

	בעד	מתן	רישיון	או	אישור	תשולם	אגרה	בשיעור	כמפורט	להלן: ")א(

בשקלים	חדשים

	רישיון	למפעל	העוסק	במקצוע	אחד 	)א( )1(295

	לכל	מקצוע	נוסף 171)ב(

התאמת	שיעור	
אגרות

התאמת	שיעור	
אגרות

__________
ק"ת	התש"ל,	עמ'	2186;	התשס"ג,	עמ'	77;	התשס"ט,	עמ'	643� 	1
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בשקלים	חדשים

	אישור	על	תוצאות	בחינה	עיונית,	בעל	פה	או	בכתב,	או	 )2(
בחינה	מעשית

216

	כפל	מסמך	המפורט	בסימן	)2( )3(43

	כפל	מסמך	אחר מחצית	האגרה	)4(
ששולמה	בעד	
המסמך	המקורי"

י"ד	באדר	התש"ע	)28	בפברואר	2010(
ת ו נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-291(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	

והבטיחות	בדרכים 	 	

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(, 
התש"ע-2010

	בהתאם	לסעיף	9)ב(	לצו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)ייצור	מוצרי	תעבורה	והסחר	 	
בהם(,	התשמ"ג-11983	)להלן	-	הצו(,	אני	מודיע	לאמור:

	עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	 �1
2009,	יהיה	נוסח	התוספת	הראשונה	לצו,	החל	ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(,	

כמפורט	להלן:

"תוספת ראשונה
)סעיף	9(

	בעד	רישיון	לייצר	מוצרי	תעבורה,	ולמפעל	לייצור	גרורים	)רכב	שאינו	מנועי(,	רישיון	 	
סחר	במוצרי	תעבורה	או	בעד	חידושם	תשולם	אגרה	בשיעור	של	339	שקלים	חדשים�"

י"ד	באדר	התש"ע	)28	בפברואר	2010(
ת ו נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-202(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	

והבטיחות	בדרכים 	 	
__________

ק"ת	התשמ"ג,	עמ'	1090;	התשס"ט,	עמ'	643� 	1

הודעת העתיקות )אגרות למתן אישור פעולות(, התש"ע-2010

פעולות(,	 אישור	 למתן	 )אגרות	 העתיקות	 לתקנות	 4)ג(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
התשס"א-12001	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

	עקב	השינוי	במדד	המחירים	לצרכן	לעומת	המדד	היסודי,	נוסח	תקנה	2	לתקנות,	החל	 �1
ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(,	הוא	כלהלן:

התאמת	שיעור	
אגרות

התאמת	שיעורי	
אגרות

__________
ק"ת	התשס"א,	עמ'	484� 	1
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"אגרות	לצורך	
מתן	אישור

	הוגשה	למנהל	בקשה	לאישור	לפי	סעיף	29	לחוק	העתיקות,	התשל"ח- �2
האישור	 מבקש	 ישלם	 בתנאים,	 האישור	 מתן	 את	 המנהל	 והתנה	 	,21978

אגרות	כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשים

	בעד	בדיקת	תכניות	שהוגשו	למנהל	בגין	הפעולות	 )1(
110שלגביהן	מבוקש	האישור

	בעד	פיקוח	על	ביצוע	הפעולות	שלגביהן	מבוקש	 )2(
האישור	-

	בהיקף	שאינו	עולה	על	ארבע	שעות	ביום 440)א(

	לכל	יום	או	חלק	ממנו,	העולה	על	ארבע	שעות 870)ב(

	בעד	ביצוע	חיתוך	הבדיקה	- )3(

החיתוך	 בביצוע	 הארכיאולוג	 פעולות	 	לגבי	 )א(
870לכל	יום	או	חלק	ממנו

	בעד	שימוש,	לצורך	ביצוע	החיתוך,	בכלי	מכני	- )ב(

	שסיפקה	הרשות,	לכל	יום	או	חלק	ממנו )1(1,240

חשבונו,	 על	 העמיד	 האישור	 	שמבקש	 )2(
פטורבאישור	המנהל

	בעד	ביצוע	חפירת	הצלה	בידי	רשות	העתיקות	- )4(

החפירה	 ריבועי	 משטח	 רבוע	 מטר	 	לכל	 )א(
אישור	 מתן	 לצורך	 המנהל,	 קביעת	 לפי	 שנדרשו,	

לביצוע	עבודות	-

	של	גוף	ציבורי	או	בעבורו )1(990

	של	מי	שאינו	גוף	ציבורי	או	בעבורו )2(500

את	 לבצע	 לבקשה	 הסכמתו	 את	 המנהל	 	נתן	 )ב(
החפירה	באמצעות	פועלים	מטעם	מבקש	האישור	
-	מחצית	האגרה	שבפסקת	משנה	)א()1(	או	)2(,	לפי	

העניין�"

ד'	באדר	התש"ע	)18	בפברואר	2010(
	 	 )חמ	3-3005(

רפמן דו שוקה	 	 	
מנהל	רשות	העתיקות 	 	

__________
ס"ח	התשל"ח,	עמ'	76� 	2


