
רשומות

קובץ התקנות
19 בספטמבר 2017  7865 כ"ח באלול התשע"ז 

עמוד

תקנות התעבורה )תיקון מס' 10(, התשע"ז-2017                                                                                                  1752

תקנות התעבורה )תיקון מס' 11(, התשע"ז-2017                                                                                                  1752

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי( )מס' 5(, 
התשע"ז-2017                                                                                                                                                1754

 צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על מתחם מועדף לדיור - טירה -
מתחם דרומי(, התשע"ז-2017                                                                                                                       1754

 צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על מתחם מועדף לדיור - עראבה -
מתחם צפוני(, התשע"ז-2017                                                                                                                        1755

אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער פלגי מים( )תיקון מס' 2(, התשע"ז-2017                                 1756

אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער סחנין( )תיקון מס' 2(, התשע"ז-2017                                       1756

אכרזת היערות )סייג לתחולה - שמורת יער פקועה ושמורת יער ג'ילבון(, התשע"ז-2017                             1757

כללי הבחירות לכנסת )אופן ומועדים למינוי סגנים ליושב ראש של ועדה אזורית(, התשע"ז-2017             1758

קובץ התקנות 7865, כ"ח באלול התשע"ז, 19.9.2017



קובץ התקנות 7865, כ"ח באלול התשע"ז, 19.9.2017  1752

תקנות התעבורה )תיקון מס' 10(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה1, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 216)ג1( לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961, במקום "176 עד 178" יבוא "176   .1
עד 180".

כ"ט באב התשע"ז )21 באוגוסט 2017(
)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תקנות התעבורה )תיקון מס' 11(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו–70 לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, 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:

בתקנות התעבורה, התשכ"א-41961, בתוספת הראשונה, בחלק ג', בפרט 2, אחרי פרט   .1
משנה )ב2( יבוא:  

פרטי  לעניין  האגרה  סכומי  )א(,  משנה  שבפרט  בטבלה  האמור  אף  על  ")ב3( )1( 
רכב  בעד   ,)2( בפסקה  האמורים  ובמועדים  בסכומים  יופחתו  ו–)א1(,  )א(  משנה 

שהתקיימו בו כל אלה:   

הרכב הוא מסוג M1 או N1, משנת ייצור 2000 או מאוחר יותר, ונרשם  )א( 
לראשונה עד יום ה' באייר התשע"ז )1 במאי 2017(;

הרכב רשום על שם יחיד ובלבד שרישום הרכב על שמו לא נעשה לפי  )ב( 
תקנה 284)ב(, או שיחיד מחזיק בו מכוח הסכם להחכר מימון כמשמעותו 

בתקנה 272א)א()2(;

לאחר  הרישוי,  לרשות  אישור  מקוון  באופן  מסר  מורשה  מתקין  )ג( 
שהתקשר עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בחוזה לעניין זה, שלפיו 
התקין מערכות בטיחות ברכב שהן חדשות ולא היו מותקנות בעבר ברכב 

אחר; 

יאוחר  לא  הרישוי  לרשות  נמסר  )ג(  משנה  בפסקת  כאמור  אישור  )ד( 
מאוחר  במועד  האישור  נמסר  הרכב;  רישיון  חידוש  יום  לפני  מחודשיים 

יותר, תידחה ההפחתה למועד הבא שבו יחודש רישיון אותו רכב; 

במועד ביצוע כל אחד משלבי הפחתת האגרה כמפורט בפסקה )2(, לא  )ה( 
התקיימה ברכב אחת מן העילות לפטור מאגרה לפי תקנה 290א)א(;

התקנות  בוצעו  טרם  הרכב  בטיחות  מערכות  התקנת  ביצוע  במועד  )ו( 
מערכות בטיחות ברכב במספר שרשות הרישוי הודיעה עליו לפי פסקה )5(; 

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.  3

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  4

תיקון תקנה 216

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

,994 עמ'   ,764 עמ'   ,724 עמ'   ,596 עמ'   ,442 עמ'   ,329 עמ'   ,43 עמ'  התשע"ז,   ;1425 עמ'  התשכ"א,  ק"ת   2 

עמ' 1177 ועמ' 1646.

הוראת שעה
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השלבים  לפי  חדשים,  שקלים   1,500 של  כולל  בסכום  תופחת  האגרה   )2(
המפורטים להלן ובסכומים האמורים בהם, ובלבד שסכום האגרה לתשלום אחרי 
בתוספת  חדשים,  שקלים  מעשרה  יפחת  לא  מהשלבים,  אחד  בכל  ההפחתה, 

הסכום הנוסף לפי סעיף 84 לפקודה:  

כי  הוכיח  הרכב  שבעל  אחרי  הראשון  הרכב  רישיון  חידוש  במועד  )א( 
הרכב עומד בתנאים האמורים בפסקה )1( - 700 שקלים חדשים;

האגרה  סכום  שהופחת  אחרי  הראשון  הרכב  רישיון  חידוש  במועד  )ב( 
כאמור בפסקת משנה )א( - 700 שקלים חדשים;

במועד חידוש רישיון הרכב השני אחרי שהופחת סכום האגרה כאמור  )ג( 
בפסקת משנה )א( - 100 שקלים חדשים;

ברכב   - בטיחות  מערכות  הותקנו  שבהם  הרכב  כלי  על  יחול  זה  משנה  פרט   )3(
ושמתקיים בהם האמור בפסקה )1( לפי המכסה שלהלן ובתקופה המפורטת לצדן: 

)א( עד 80,000 כלי רכב מיום תחילתן של תקנות התעבורה )תיקון מס' 11(, 
התשע"ז-52017;

)ב( עד 40,000 כלי רכב בשנת 2018;

בתום כל אחת מהתקופות האמורות בפסקה )3(,  תבדוק רשות הרישוי אם    )4(
נוצלה כל המכסה לאותה תקופה, ואם מצאה הרשות כי נותרה יתרה, תעבור 
יתרת המכסה לשנה הבאה; האמור יחול גם על השנים הבאות אחרי שנת 2018, 

עד שתנוצל בשלמותה המכסה שנותרה;  

רשות הרישוי תפרסם באתר האינטרנט של המשרד את מכסת כלי הרכב   )5(
לכל תקופה כמפורט בפסקאות )3( ו–)4(, וכן תפרסם דרך קבע את יתרת המכסה 

שטרם נוצלה לאותה תקופה;   

לעניין פרט משנה זה -  )6(

וכן  לפנים  התנגשות  מפני  התרעה  מערכת   - ברכב"  בטיחות  "מערכות 
מערכת התרעה על סטייה מנתיב, מן הסוג המפורט בפרטים 29 ו–30 

בחלק ג' בתוספת השנייה; 

והרשות  364ו)ב()2(,  בתקנה  האמור  בו  שהתקיים  מי   - מורשה"  "מתקין 
לצו   4 סעיף  לפי  זה  משנה  פרט  לעניין  ייצור  רישיון  לו  נתנה 
הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(, 

התשמ"ג-61982."  

בתום שנה מיום פרסומן של תקנות אלה, ידווח משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   .2
לוועדת הכספים של הכנסת בדבר המספר הכולל של כלי הרכב הזכאים להפחתת 
האגרה בשל התקנת מערכות בטיחות ברכב עד לאותו מועד, שיעור יתרת המכסה 
מערכות  של   התקנה  בוצעה  שבהם  האתרים  של  גאוגרפי  אזור  לפי  חלוקה  ובדבר 

הבטיחות ברכב.  

כ"ט באב התשע"ז )21 באוגוסט 2017(
)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

דיווח

ק"ת התשע"ז, עמ' 1752.  5

ק"ת התשמ"ג, עמ' 1090.  6
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צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול מיסוי( )מס' 5(, התשע"ז-2017

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בדבר  הנוגעת  המקומית  הרשות  בהסכמת  יזם,  לבקשת  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 

ובהמלצת הוועדה כהגדרתה בסעיף 15)א( לחוק, אני מצווה לאמור:

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי:  .1
)א( אשדוד "הרב שאולי": גוש 2190 חלקה 15;

)ב( בת ים "יוספטל מזרח": גוש 7156 חלקות 9, 10;

)ג( בת ים "הרצל 61-59": גוש 7141 חלקה 63, 64;

)ד( הרצליה "מנדלבלט": גוש 6527 חלקה 345, 346, 350-348;

)ה( ירושלים "שטרן 34-42": גוש 30415 חלקות 216, 217, 221-219;

)ו( נתניה "הלפרין": גוש 8259 חלקות 102, 103;

)ז( רמת השרון "אילת": גוש 6793 חלקה 62-58, 66, 67.

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.  .2
י"ב באלול התשע"ז )3 בספטמבר 2017(

)חמ 3-5405(

ט נ ל ג ב  א ו י  
שר הבינוי והשיכון   

                                       

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - טירה - מתחם דרומי(, התשע"ז-2017

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהל  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם טירה - מתחם דרומי המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה מתחם   .1
מועדף לדיור.

גודלו של המתחם הוא כ–350 דונם, מיקומו בתחום מחוז המרכז; המתחם מצוי בתחום   .2
השיפוט של הרשות המקומית טירה, בסמוך לתחום השיפוט של המועצה האזורית 
דרום השרון; גבולותיו הם כמסומן במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור 
 ,22 נשרים  כנפי  רח'  האוצר,  במשרד  לדיור  מועדפים  למתחמים  הוועדה  במשרדי 
ירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הרשות 

המקומית האמורה. 

מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול 

מיסוי

תוקף

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו
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המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן מס' גוש

75837 ,2 ,1

775827

7760,88-77 ,75-57 ,55-44 
93 ,92 ,90

94 ,76 ,43-35 ,33 ,32

7761,28 ,27 ,23 ,22 ,18 ,17 ,14 ,13 ,6-1 
54 ,49-47 ,38-36

776217 ,16

י"ד באלול התשע"ז )5 בספטמבר 2017(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - עראבה - מתחם צפוני(, התשע"ז-2017

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהל  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם עראבה - מתחם צפוני המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה מתחם   .1
מועדף לדיור.

גודלו של המתחם הוא כ–1,800 דונם, מיקומו בתחום מחוז הצפון; המתחם מצוי בתחום   .2
לסח'נין;  ומזרחית  לעראבה  צפונית  וסח'נין,  עראבה  המקומיות  הרשויות  של  השיפוט 
גבולותיו הם כמסומן במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה 
במשרדי  ירושלים,   ,22 נשרים  כנפי  רח'  האוצר,  במשרד  לדיור  מועדפים  למתחמים 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הרשויות המקומיות האמורות. 

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן גוש

1935354 ,53104

19374100-94 ,68-46 , 32-18105 ,104-101 ,92 ,91 ,7 ,5 ,4

193756-434 ,33 ,3

19376 28-8 ,4 ,37-5

1937773 ,71-7 ,3-1

1937843-1

1937939 ,37 ,36 ,34-32 ,30 ,20 ,17-188-86 ,74 ,40 ,38 ,35 ,31

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1



קובץ התקנות 7865, כ"ח באלול התשע"ז, 19.9.2017  1756

מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן גוש

1938244 ,12-247

1938824-1

י"ד באלול התשע"ז )5 בספטמבר 2017(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער פלגי מים( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ז-2017

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

בתוספת לאכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער פלגי מים(, התשע"ה-22015,   .1
בטבלה שתחת המספר הסידורי 1100, בגוש 13291 - 

השורה של חלקה מספר 13 - תימחק;  )1(

השורה של חלקה מספר 28 - תימחק.  )2(

ד' באב התשע"ז )27 ביולי 2017(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער סחנין( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ז-2017

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

התשע"ה-22015,   סחנין(,  יער  )שמורת  ליער(  שמור  )אזור  היערות  לאכרזת  בתוספת   .1
בטבלה שתחת המספר הסידורי 2030, בגוש 19237 - 

בשורה של חלקה מספר 13, בטור "שטח התכנית בחלקה )מ"ר(", במקום "39.075   )1(
מ"ר" יבוא "39,075 מ"ר";

 1.946" במקום  )מ"ר(",  בחלקה  התכנית  "שטח  בטור   ,15 מספר  חלקה  של  בשורה   )2(
מ"ר" יבוא "1,946 מ"ר".

ז' באלול התשע"ז )29 באוגוסט 2017(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תיקון התוספת

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

ק"ת התשע"ה, עמ' 887; התשע"ז, עמ' 219.  2

תיקון התוספת

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

ק"ת התשע"ה, עמ' 896; התשע"ז, עמ' 1001.  2



1757 קובץ התקנות 7865, כ"ח באלול התשע"ז, 19.9.2017 

אכרזת היערות )סייג לתחולה - שמורת יער פקועה ושמורת יער ג'ילבון(, 
התשע"ז-2017 

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

האכרזה לפי סעיף 3 לפקודת היערות שניתנה ביום 16 באפריל 21926, לא תחול על   .1
השטחים המפורטים להלן, הנמצאים תחת שם האזור "פקועה" תחת המספר הסידורי 
30 ושם האזור "ג'ילבון" תחת המספר הסידורי 31, המצויים בשמורות היער פקועה 
וג'ילבון, בהתאם לשטח המסומן בגבולות צהובים וקווי רשת אדומים על גבי המפה 

המופקדת במשרדו של פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: 

בגוש 20880 -  )1(

שטח בגודל 24,610 מ"ר בחלקה מס' 24;  )א( 

שטח בגודל 173,673 מ"ר בחלקה מס' 25; )ב( 

שטח בגודל 44,130 מ"ר בחלקה מס' 26; )ג( 

חלקה מס' 27;   )ד( 

שטח בגודל 606 מ"ר בחלקה מס' 28; )ה( 

שטח בגודל 1,178 מ"ר בחלקה מס' 29; )ו( 

שטח בגודל 4,337 מ"ר בחלקה מס' 30; )ז( 

שטח בגודל 2,270 מ"ר בחלקה מס' 31; )ח( 

בגוש 20881 -   )2(

שטח בגודל 1,826 מ"ר בחלקה מס' 33; )א( 

שטח בגודל 3,044 מ"ר בחלקה מס' 36; )ב( 

שטח בגודל 13,131 מ"ר בחלקה מס' 37; )ג( 

בגוש 20882 -   )3(

שטח בגודל 20,905 מ"ר בחלקה מס' 21; )א( 

שטח בגודל 43,153 מ"ר בחלקה מס' 22; )ב( 

שטח בגודל 1,681 מ"ר בחלקה מס' 24; )ג( 

בגוש 20937 -   )4(

שטח בגודל 606 מ"ר בחלקה מס' 16; )א( 

שטח בגודל 90 מ"ר בחלקה מס' 17; )ב( 

שטח בגודל 3 מ"ר בחלקה מס' 18; )ג( 

שטח בגודל 1,519 מ"ר בחלקה מס' 28; )ד( 

בגוש 20879, שטח בגודל 961 מ"ר בחלקה מס' 12;   )5(

בגוש 20931, שטח בגודל 3,011 מ"ר בחלקה מס' 18;  )6(

בגוש 20936 -  )7(

שטח בגודל 1,207 מ"ר בחלקה מס' 49; )א( 

שטח בגודל 610 מ"ר בחלקה מס' 50; )ב( 

שטח בגודל 1,934 מ"ר בחלקה מס' 52; )ג( 

סייג לתחולה

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

ע"ר 1926, עמ' 182.  2
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בגוש 20946 -  )8(

שטח בגודל 9 מ"ר בחלקה מס' 32; )א( 

שטח בגודל 2,129 מ"ר בחלקה מס' 37; )ב( 

בגוש 20947, שטח בגודל 1,823 מ"ר בחלקה מס' 17.  )9(
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 כללי הבחירות לכנסת )אופן ומועדים למינוי סגנים ליושב ראש של
ועדה אזורית(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20)ב( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-11969 
)להלן - החוק(, אני קובע כללים אלה:

בכללים אלה -  .1
"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של הוועדה המרכזית;

"סגן" - סגן ליושב ראש ועדה אזורית.

המנהל הכללי יערוך הגרלה ממוחשבת להקצאה של סגנים לוועדות האזוריות,  )א(   .2
בהתאם למספר הסגנים לכל סיעה כפי שחושב לפי הוראות סעיף 20)ב( לחוק, ובלבד 

שבכל ועדה אזורית יכהנו סגנים משלוש סיעות שונות.

המנהל הכללי יודיע לסגנים ליושב ראש הוועדה המרכזית ולבאי כוח הסיעות,  )ב( 
לא יאוחר מהיום ה–68 שלפני יום הבחירות, על חישוב מספר הסגנים לכל סיעה ועל 

הקצאתם לוועדות האזוריות כאמור בסעיף קטן )א(.

המנהל הכללי רשאי לשנות את הקצאת הסגנים שנקבעה לפי סעיף 2, עד היום ה–63   .3
שלפני יום הבחירות, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

הוגשה לו בקשה לשינוי ההקצאה, בהסכמת אותן סיעות שלגביהן התבקש השינוי;   )1(

הסגנים בכל ועדה אזורית יהיו נציגיהם של שלוש סיעות שונות.  )2(

באי כוח הסיעות יודיעו למנהל הכללי, לא יאוחר מהיום ה–62 שלפני יום הבחירות,   .4
כאמור להקצאה  בהתאם  לסגנים,  להתמנות  הסיעות  מטעמי  המועמדים   על 

בסעיפים 2 ו–3.

הוועדה המרכזית תמנה את הסגנים בעת מינוי הוועדות האזוריות לפי סעיף 19)א( לחוק.  .5
כמשמעותם  המנוחה  מימי  באחד   4 עד   2 בסעיפים  הנקובים  מהמועדים  מועד  חל   .6
בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-21948 - יידחה המועד ליום חול 

הראשון שאחרי אותו יום.

ל' באב התשע"ז )22 באוגוסט 2017(
)חמ 3-5425(

ר צ ל מ ן  נ ח  
שופט בית המשפט העליון  
יושב ראש ועדת הבחירות  

המרכזית לכנסת ה–21  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"ז, עמ' 451.  1

ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 1.  2
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