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תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )קביעת ענפים וחלוקת 
ענפים לענפי משנה( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 2 ו–17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 
התשכ"ט-11969 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם המועצה ולאחר התייעצות עם ועדת 

הכלכלה של הכנסת ובאישורה, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי   .1
")א("  יסומן   1 בתקנה  האמור  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשנ"ג-21993  משנה(, 

ואחריו יבוא:

")ב( על אף האמור בתקנת משנה )א(, לעניין סעיף 4 לחוק, יראו את ענפי המשנה 
130 ו–150 כענפים ראשיים."

בתוספת לתקנות העיקריות -  .2
יימחקו הענפים וענפי המשנה האלה:  )א( 

"110 - עפר, חיצוב ופיצוץ";

"121 - כלונס בסלע )מיקרופייל(";

"172 - מיתקני קירור";

"192 - מכלים טרומיים )ברכות, ממגורות( ממתכת או מחומר פלסטי";

"250 - הנחת קווי חשמל";

"330 - כלונסאות וקידוחים לגשרים";

"410 - הנחת צינורות";

"420 - תיעול וביוב";

"600 - ענף ראשי - נמלים";

"610 - רציפים";

"620 - סוללות ושוברי גלים";

"630 - הרחקת סלעים תת–מימיים";

"640 - קידוחים ימיים".

במקום ענף משנה 120 יבוא "120 - כלונסאות, מיקרופייל וקירות סלארי";  )ב( 

במקום ענף משנה 132 יבוא "132 - חיפוי אבן ביבש או ברטוב על קירות מבנים  )ג( 
קיימים";

ולגשרי  אדם  לעומס  פלדה  קונסטרוקציות   -  150" יבוא   150 משנה  ענף  במקום  )ד( 
צנרת";

במקום ענף משנה 160 יבוא "160 - חשמלאות ותקשורת במבנים"; )ה( 

במקום ענף משנה 170 יבוא "170 - מיתקני מיזוג אוויר וקירור"; )ו( 

במקום ענף משנה 171 יבוא "171 - מיתקני הסקה"; )ז( 

)ח( במקום ענף משנה 190 יבוא "190 - מיתקני תברואה )אינסטלציה ומערכות כיבוי אש"(;

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 218; התשל"ג, עמ' 59; התשס"ז, עמ' 18.

2 ק"ת התשנ"ג, עמ' 1074; התשס"ד, עמ' 60.

תיקון תקנה 1

תיקון התוספת
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)ט( במקום ענף משנה 191 יבוא "191 - מיתקני אנרגיה סולרית ותאים פוטו-וולטאים";

)י( במקום ענף משנה 210 יבוא "210 - עבודות עפר וחציבה";

)יא( במקום ענף משנה 260 יבוא "260 - ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז";

)יב( במקום ענף משנה 270 יבוא "270 - קווי חשמל )צנרת וכבלים( ומערכות תאורת 
כבישים ורחובות";

)יג( במקום ענף משנה 320 יבוא "320 - קונסטרוקציות פלדה לגשרים לעומסי תחבורה";

)יד( במקום ענף ראשי 400 יבוא "400 - ענף ראשי - נמלים, עבודות ימיות";

אלקטרומכאניות  מערכות   - ראשי  ענף   -  500" יבוא   500 ראשי  ענף  )טו( במקום 
בתחנות שאיבה )בלא המבנה(".

תקנה 4 לתקנות העיקריות - בטלה.  .3
תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(. )א(   .4

על אף האמור בתקנת משנה )א(, תקנה 1 תחול על מי שהגיש בקשה להירשם  )ב( 
בפנקס בענף משנה 130 או 150 ביום התחילה ואילך.

)א(  קבלן לעבודות הנדסה בנאיות שערב יום התחילה היה רשום בפנקס בענף המופיע   .5
בטור  לצידו  המופיע  בענף  התחילה,  מיום  רשום,  להיות  ימשיך  לתוספת,  א'  בטור 
ב' לתוספת, בלא שינוי בסיווג שנתן לו הרשם לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות 

הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח-31988.

)ב(  מיום התחילה ואילך לא יהיה ניתן להגיש בקשה להירשם בפנקס בענפי משנה 
135, 140 ו–310 ובענף ראשי 700.

תוספת

טור א'  
סמל הענף ערב יום התחילה

טור ב'
סמל הענף לאחר יום התחילה

100100

110210

111111

120120

121120

130130

131131

132132

133133

134134

135135

140140

150150

160160

ביטול תקנה 4

תחילה ותחולה

הוראות מעבר

3  ק"ת התשמ"ח, עמ' 1082.
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טור א'  
סמל הענף ערב יום התחילה

טור ב'
סמל הענף לאחר יום התחילה

170170

171171

172170

180180

190190

191191

192150

193193

200200

210210

220220

230230

240240

250270

260260

270270

280280

300300

310310

320320

330120

400260

410260

420260

500500

600400

610400

620400

630400

640400

700700

כ"ו באב התשע"ח )7 באוגוסט 2018(
)חמ 3-1538-ת1(

ט נ ל ג ב  א ו י  
שר הבינוי והשיכון  
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תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים( 
)תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018

הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לחוק  ו–17  7)א()3(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
בנאיות, התשכ"ט-11969, ולאחר התייעצות עם המועצה, אני מתקין תקנות אלה: 

בתוספת הראשונה לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים   .1
רשומים(, התשמ"ח-21988 -  

בקבוצת סיווג א' -   )1(

)א( ענף משנה "110 - עפר, חיצוב ופיצוץ" - יימחק; 

)ב( במקום ענף משנה 120 יבוא: 

"120 - כלונסאות, מיקרופייל וקירות סלארי";

)ג( ענף משנה "121 - כלונס בסלע )מיקרופייל(" - יימחק; 

)ד( במקום ענפי המשנה 150, 160, 190 ו–191 יבוא: 

"150 - קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת;

160 - חשמלאות ותקשורת במבנים;

190 - מיתקני תברואה )אינסטלציה ומערכות כיבוי אש(;

191 - מיתקני אנרגיה סולרית ותאים פוטו-וולטאים";

)ה( ענף משנה "250 - הנחת קווי חשמל" - יימחק; 

)ו( במקום ענף משנה 270 יבוא: 

"270 - קווי חשמל )צנרת וכבלים( ומערכות תאורת כבישים ורחובות";

)ז( ענפי המשנה "330 - כלונסאות וקידוחים לגשרים", "410 - הנחת צינורות", 
"420 - תיעול וביוב" ו"640 - קידוחים ימיים" - יימחקו; 

)2( בקבוצת סיווג ב' -  

)א( במקום ענף משנה 132 יבוא: 

"132 - חיפוי אבן ביבש או ברטוב על קירות מבנים קיימים";

)ב( במקום ענפי משנה 170 ו–171 יבוא: 

"170 - מיתקני מיזוג אוויר וקירור;

171 - מיתקני הסקה";

)ברכות,  טרומיים  מכלים   - ו"192  קירור"  מיתקני   -  172" המשנה  )ג( ענפי 
ממגורות( ממתכת או מחומר פלסטי" - יימחקו; 

)ד( במקום ענף משנה 210 יבוא: 

"210 - עבודות עפר וחציבה";

)ה( במקום ענף משנה 260 יבוא: 

"260 - ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז";

תיקון התוספת 
הראשונה

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 218; התשס"ז, עמ' 18.

2 ק"ת התשמ"ח, עמ' 1082; התשע"ח, עמ' 2006.
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)ו( במקום ענף משנה 320 יבוא: 

"320 - קונסטרוקציות פלדה לגשרים לעומסי תחבורה";

)ז( ענף "400 - ענף ראשי ביוב, ניקוז ומים" - יימחק; 

)ח( במקום ענף 500 יבוא:

"500 - ענף ראשי מערכות אלקטרומכאניות בתחנות שאיבה )בלא המבנה("; 

)ט( ענף משנה "630 - הרחקת סלעים תת–מימיים" - יימחק. 

)3( בקבוצת סיווג ג' - 

)א( במקום ענף 600 יבוא: 

"400 - ענף ראשי נמלים, עבודות ימיות";

)ב( ענפי המשנה "610 - רציפים" ו"620 - סוללות ושוברי גלים" - יימחקו. 

תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.   .2
כ"ו באב התשע"ח )7 באוגוסט 2018(

)חמ 3-638-ת1(

ט נ ל ג ב  א ו י  
שר הבינוי והשיכון  

 תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )ראיות ומבחנים
לענפי משנה( )תיקון(, התשע"ח-2018

הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לחוק  ו–17  4)ב()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
בנאיות, התשכ"ט-11969, ולאחר התייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת ועם המועצה, 

אני מתקין תקנות אלה: 

משנה(,  לענפי  ומבחנים  )ראיות  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  בתקנות   .1
התשמ"ט-21988, בתקנה 2)ב(, במקום "בענף משנה 121" יבוא "בענף משנה 120".

תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.  .2
כ"ו באב התשע"ח )7 באוגוסט 2018(

)חמ 3-1538-ת2(

ט נ ל ג ב  א ו י  
שר הבינוי והשיכון  

צו הגז )בטיחות ורישוי( )מיתקנים להולכת גז טבעי(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו–30 לחוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-11989 )להלן 
ועדת  ובאישור  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  שר  עם  בהתייעצות  החוק(,   -

הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תחילה

תיקון תקנה 2

תחילה

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 218; התשל"ג, עמ' 59; התשס"ז, עמ' 18.

2 ק"ת התשמ"ט, עמ' 49; התשנ"ג, עמ' 1073.

1  ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.
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בצו זה -    .1
שכתובתו האנרגיה  משרד  של  האינטרנט  אתר   - המשרד"  של  האינטרנט   "אתר 

;www.energy.gov.il

"חוק משק הגז הטבעי" - חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-22002; 

"מיתקן גז טבעי" - מיתקן גז כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי;  

לספק  הולכה  מערכת  למעט  הטבעי,  הגז  משק  בחוק  כהגדרתה   - הולכה"  "מערכת 
המוקמת ומופעלת מכוח רישיון הולכה לספק שניתן לפי סעיף 10 לחוק משק הגז 

הטבעי; 

"מפרט" - כמשמעותו בסעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי;

"רישיון הולכה" - כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי.  

יקים  לא  הולכה  רישיון  בעל  הטבעי,  הגז  משק  חוק  לפי  הרישוי  מחובת  לגרוע  בלי   .2
מיתקן גז טבעי שהוא חלק ממערכת הולכה, לא יפעילו ולא יבצע בו עבודת גז, אלא 
אם כן התכנון, ההקמה, ההפעלה וביצוע עבודת הגז תואמים את התקנים כמפורט 

להלן:  

כל אחד מהתקנים הישראליים האלה; לעניין זה, "תקן ישראלי" - תקן שנקבע   )1(
לפי חוק התקנים, התשי"ג-31953, כתוקפו בזמן הגשת המפרט, שעותק שלו מפורסם 
מכון  של  האינטרנט  אתר  אל  הפניה  הישראלי;  התקנים  מכון  של  האינטרנט  באתר 

התקנים תפורסם באתר האינטרנט של המשרד:   

ת"י 5664  - "חלק 1 - מערכת הולכת גז טבעי: כללי"; )א( 

לצנרת  נוספות  דרישות  טבעי:  גז  הולכת  מערכת   -  2 "חלק   -  5664 ת"י  )ב( 
פלדה";

ת"י 425000 - "סיווג אזורי סיכון למיתקני גז טבעי"; )ג( 

ת"י 413 - "תכן לעמידות מבנים ברעידות אדמה"; )ד( 

תקן   - בין–לאומי"  "תקן  זה,  לעניין  האלה;  הבין–לאומיים  מהתקנים  אחד  כל   )2(
שקבע ארגון התקינה הבין–לאומי )ISO(, כתוקפו בזמן הגשת המפרט; הפניה אל אתר 

האינטרנט של ארגון התקינה הבין–לאומי תפורסם באתר האינטרנט של המשרד: 

 ISO 3834-2 - Quality requirements for fusion welding of metallic )א( 
;materials. Comprehensive quality requirements

 ISO 18086 Corrosion of metals and alloys - Determination of AC )ב( 
.corrosion - Protection criteria

נערך תיקון בתקן מן התקנים המנויים בסעיף 2)1( או )2( )להלן - תקן מתוקן( ונקבעה   .3
במסגרתו חובה לבצע עבודות גז במיתקן גז טבעי קיים שהוקם טרם התיקון האמור, 
טבעי  גז  מיתקן  בעל  יבצע  שינוי(,  הוראת   - )להלן  כאמור  במיתקן  שינוי  זה  ובכלל 
בהתאם  הדרושות  הגז  עבודות  את  שהקים  המיתקן  על  חלה  השינוי  שהוראת 

להוראות התקן המתוקן ובכפוף להוראות לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי.  

אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.   .4

הגדרות

תכנון, הקמה 
והפעלה של מערכת 

הולכה

2  ס"ח התשס"ב, עמ' 55.

3 ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.

4 י"פ התשע"ו, עמ' 3201.

ביצוע עבודות גז 
במיתקן גז טבעי 
קיים בשל שינוי 

בתקן

שמירת דינים
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שהותקנו   כפי   ,3 בסעיף  כמשמעותם  מתוקנים  ותקנים   2 בסעיף  המנויים  התקנים   .5
מזמן לזמן, יועמדו לעיון הציבור במשרדי רשות הגז הטבעי שבמשרד האנרגיה, בלא 

תשלום, באופן שיאפשר עיון גם במהדורות התקנים הקודמות. 

צו הגז )בטיחות ורישוי( )מיתקנים להולכת גז טבעי(, התשנ"ז-51997 - בטל.    .6
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.   .7

כ' באב התשע"ח )1 באוגוסט 2018(
)חמ 3-2205-ת5(

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י  
שר האנרגיה  

צו הגז )בטיחות ורישוי( )מיתקנים לחלוקת גז טבעי(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו–30 לחוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-11989 )להלן 
ועדת  ובאישור  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  שר  עם  בהתייעצות  החוק(,   -

הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בצו זה -  .1
שכתובתו האנרגיה  משרד  של  האינטרנט  אתר   - המשרד"  של  האינטרנט   "אתר 

 ;www.energy.gov.il

"הממונה", "רישיון חלוקה" ו"רשת חלוקה" - כהגדרתם בחוק משק הגז הטבעי; 

"חוק משק הגז הטבעי" - חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-22002; 

"מפרט" -  כמשמעותו בסעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי. 

יקים  לא  חלוקה  רישיון  בעל  הטבעי,  הגז  משק  חוק  לפי  הרישוי  מחובת  לגרוע  בלי   .2
מיתקן גז טבעי שהוא חלק מרשת חלוקה, לא יפעילו ולא יבצע בו עבודת גז, אלא אם 

כן התכנון, ההקמה, ההפעלה וביצוע עבודת הגז תואמים את כל אלה:  

כל אחד מהתקנים הישראליים האלה; לעניין זה, "תקן ישראלי" - תקן שנקבע   )1(
לפי חוק התקנים, התשי"ג-31953, כתוקפו בזמן הגשת המפרט, שעותק שלו מפורסם 
מכון  של  האינטרנט  אתר  אל  הפניה  הישראלי;  התקנים  מכון  של  האינטרנט  באתר 

התקנים תפורסם באתר האינטרנט של המשרד: 

ת"י 5664 - חלק 3 - "מערכות לחלוקת גז טבעי";  )א( 

ת"י 71555 - "מערכות צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים גזיים";  )ב( 

ת"י 425000 -"סיווג אזורי סיכון למיתקני גז טבעי";  )ג( 

ת"י 413 - "תכן לעמידות מבנים ברעידות אדמה";  )ד( 

כל אחד מהתקנים הבין–לאומיים האלה; לעניין זה, "תקן בין–לאומי" - תקן שקבע   )2(
ארגון תקינה בין–לאומי, כתוקפו בזמן הגשת המפרט; הפניה אל אתר האינטרנט של 

אותו ארגון תקינה בין–לאומי תפורסם באתר האינטרנט של המשרד: 

העמדה לעיון 
הציבור

ביטול

תחילה

5 ק"ת התשנ"ז, עמ' 863.

הגדרות

תכנון, הקמה 
והפעלה של רשת 

חלוקה

1  ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.

2  ס"ח התשס"ב, עמ' 55.
3 ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.

4 י"פ התשע"ו, עמ' 3201.
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 ASTM F1962 - Standard Guide for Use of Maxi-Horizontal )א( 
 Directional Drilling for Placement of  Obstacles, Including Polyethylene

 ;)ASTM F1962 - להלן(   Pipe or Conduit Under River Crossings 

 ISO 18086 Corrosion of metals and alloys - Determination of AC )ב( 
 ;corrosion - Protection criteria

 ISO 3834-2 - Quality requirements for fusion welding of metallic )ג( 
 materials. Comprehensive quality requirements.

 Mini - נוהל שהכין בעל רישיון החלוקה לעניין קידוחים אופקיים כיווניים מסוג  )3(
HDD שהוא מבצע, ובלבד שהממונה אישר את הנוהל; הממונה יאשר נוהל כאמור אם 

  .ASTM F1962 שבתקן PPI TR-46 מצא כי הוא מתאים לדרישות המפורטות במסמך

נערך תיקון בתקן מן התקנים המנויים בסעיף 2)1( או )2( )להלן - תקן מתוקן( ונקבעה   .3
במסגרתו חובה לבצע עבודות גז במיתקן גז טבעי קיים שהוקם טרם התיקון האמור, 
טבעי  גז  מיתקן  בעל  יבצע  שינוי(,  הוראת   - )להלן  כאמור  במיתקן  שינוי  זה  ובכלל 
שהוראת השינוי חלה על מיתקן שהקים את עבודות הגז הדרושות בהתאם להוראות 

התקן המתוקן ובכפוף להוראות לפי סעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי. 

אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.   .4
שהותקנו  כפי   ,3 בסעיף  כמשמעותם  מתוקנים  ותקנים   2 בסעיף  המנויים  התקנים   .5
מזמן לזמן, יועמדו לעיון הציבור במשרדי רשות הגז הטבעי שבמשרד האנרגיה, בלא 

תשלום, באופן שיאפשר עיון גם במהדורות התקנים הקודמות. 

צו הגז )בטיחות ורישוי( )מיתקנים לחלוקת גז טבעי(, התשנ"ט-51999 - בטל.  .6
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.  .7

כ' באב התשע"ח )1 באוגוסט 2018(
)חמ 3-2205-ת3(

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י  
             שר האנרגיה

אכרזת באר שבע )שינוי תחום העירייה( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות1, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה 
בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

תחום עיריית באר שבע, כמפורט בסעיף 1 לאכרזת באר שבע )שינוי תחום העירייה(,   .1
התשל"ז-21977, ישונה ובמקום הפירוט האמור בו יבוא:

 ,38016  ,38015  ,38014  ,38013  ,38011  ,38010  ,38009  ,38008  ,38007  ,38006  ,38005 "גושים 
 ,38032 ,38031 ,38030 ,38029 ,38028 ,38027 ,38026 ,38025 ,38023 ,38021 ,38020 ,38018
 ,38046 ,38045 ,38044 ,38043 ,38042 ,38041 ,38040 ,38039 ,38038 ,38037 ,38036 ,38035
 ,38068 ,38066 ,38064 ,38060 ,38059_1 ,38058 ,38057 ,38054 ,38053 ,38050 ,38049 ,38047
 ,38081 ,38080 ,38079 ,38078 ,38076 ,38075 ,38074 ,38073 ,38072 ,38071 ,38070 ,38069
 ,38098 ,38096 ,38094 ,38093 ,38092 ,38091 ,38090 ,38089 ,38088 ,38085 ,38084 ,38082

ביצוע עבודות גז 
במיתקן גז טבעי 
קיים בשל שינוי 

בתקן

שמירת דינים

העמדה לעיון 
הציבור

ביטול

תחילה

5 ק"ת התשנ"ט, עמ' 923.

 שינוי תחום
עיריית באר שבע

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  ק"ת התשל"ז, עמ' 2519; התשס"ז, עמ' 1130.
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 ,38108 ,38107 ,38106 ,38105 ,38104 ,38103 ,38102 ,38101 ,38100 ,38099_2 ,38099_1
 ,38124 ,38123 ,38122 ,38118 ,38117 ,38116 ,38115 ,38114 ,38113 ,38112 ,38111 ,38110
 ,38137 ,38135 ,38134 ,38133 ,38132 ,38131 ,38130 ,38129 ,38128 ,38127 ,38126 ,38125
 ,38158 ,38157 ,38149 ,38146 ,38145 ,38144 ,38143 ,38142 ,38141 ,38140 ,38139 ,38138
 ,38170 ,38169 ,38168 ,38167 ,38166 ,38165 ,38164 ,38163 ,38162 ,38161 ,38160 ,38159
 ,38183 ,38182 ,38180 ,38179 ,38178 ,38177 ,38176 ,38175 ,38174 ,38173 ,38172 ,38171
 ,38198 ,38197 ,38196 ,38195 ,38194 ,38191 ,38190 ,38189 ,38187 ,38186 ,38185 ,38184
 ,38265 ,38264 ,38263 ,38262 ,38261 ,38255 ,38254 ,38253 ,38252 ,38251 ,38200 ,38199
 ,38302 ,38301 ,38279 ,38278 ,38277 ,38276 ,38274 ,38273 ,38269 ,38268 ,38267 ,38266
 ,38314 ,38313 ,38312 ,38311 ,38310 ,38309 ,38308 ,38307 ,38306 ,38305 ,38304 ,38303
 ,38327 ,38326 ,38325 ,38324 ,38323 ,38322 ,38321 ,38320 ,38319 ,38318 ,38317 ,38316
 ,38352 ,38340 ,38337 ,38336 ,38335 ,38334 ,38333 ,38332 ,38331 ,38330 ,38329 ,38328
 ,38365 ,38364 ,38363 ,38361 ,38360 ,38359 ,38358 ,38357 ,38356 ,38355 ,38354 ,38353
 ,38377 ,38376 ,38375 ,38374 ,38373 ,38372 ,38371 ,38370 ,38369 ,38368 ,38367 ,38366
 ,38389 ,38388 ,38387 ,38386 ,38385 ,38384 ,38383 ,38382 ,38381 ,38380 ,38379 ,38378
 ,38412 ,38406 ,38405 ,38404 ,38403 ,38402 ,38401 ,38400 ,38399 ,38398 ,38397 ,38396
 ,38428 ,38423 ,38422 ,38421 ,38420 ,38419 ,38418 ,38417 ,38416 ,38415 ,38414 ,38413
 ,38454 ,38453 ,38452 ,38448 ,38447 ,38446 ,38445 ,38444 ,38443 ,38442 ,38441 ,38439
 ,38466 ,38465 ,38464 ,38463 ,38462 ,38461 ,38460 ,38459 ,38458 ,38457 ,38456 ,38455
 ,38478 ,38477 ,38476 ,38475 ,38474 ,38473 ,38472 ,38471 ,38470 ,38469 ,38468 ,38467
 ,38583 ,38493 ,38492 ,38491 ,38490 ,38489 ,38488 ,38487 ,38486 ,38484 ,38481 ,38480
 ,100180_4 עד   100180_2  ,38639  ,38600  ,38599  ,38598  ,38597  ,38596  ,38590  ,38589
 ,100616 ,100615 ,100614 ,100613 ,100612 ,100221_1 ,100220_2 ,100216_5 ,100216_2

100617, 100618, 100619, 100620, 100622, 400085, 400969 - בשלמותם;

גוש 38246 - פרט לחלק מחלקה 67 כמסומן במפת תחום עיריית באר שבע הערוכה 
בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ' באב התשע"ח )1 באוגוסט 
2018(, ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על 

מחוז הדרום, באר שבע ובמשרד עיריית באר שבע )להלן - המפה(;

גוש 38247 - פרט לחלק מחלקה 126 כמסומן במפה;

גוש 38440 - פרט לחלק מחלקות 1, 16 כמסומן במפה;

גוש 38479 - חלקות 1 עד 3, 5, 6 וחלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 38557 - חלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 39729 - חלקות 4 עד 6, 8, 10, 11 וחלק מחלקות 7, 14, 17, 23, 24 כמסומן במפה;

גוש 39755 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 39772 - חלק מחלקה 34 כמסומן במפה;

גוש 39773 - חלקות 6, 7 וחלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;

גוש 1_100179 - חלק מחלקה 7 כמסומן במפה;

גוש 1_100180 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 1_100181 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 1_100215 - פרט לחלק מחלקה 104 כמסומן במפה;

גוש 1_100216 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;
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גוש 4_100216 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 1_100220 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 2_100221 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 1_100228 - חלקות 5, 7 עד 10, 15, 17 וחלק מחלקות 1 עד 4, 11, 14, 16 כמסומן במפה;

גוש 1_100257 - חלקות 5 עד 9 וחלק מחלקות 1, 4 כמסומן במפה;

גוש 2_100257 - חלקות 7, 16, 17 וחלק מחלקות 4, 5, 15 כמסומן במפה;

גוש 4_100269 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100400 - חלקות 1 עד 6, 8, 38, 39, 41, 44 עד 46, 52, 56 וחלק מחלקות 7, 9 עד 13, 
36, 43, 47, 54 כמסומן במפה;

גושים שאינם מוסדרים כמסומן במפה."

כ' באב התשע"ח )1 באוגוסט 2018(
)חמ 3-1926(

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

צו המועצות המקומיות )שגב שלום, תיקון(, התשע"ח-2018

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

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950, במקום פרט )קעג( יבוא:  .1
")קעג( המועצה המקומית שגב שלום.

תאריך הקמתה: ד' בסיוון התשנ"ו )22 במאי 1996(.

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

גושים 39804, 39805, 39806, 39835, 39836, 39837, 39844, 39845, 100427, 100428, 100429, 
100430, 100779, 100780, 100781, 100844, 100845, 100846, 100847 - בשלמותם;

גוש 38440 - חלק מחלקות 1, 16 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית שגב שלום 
הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ' באב התשע"ח 
)1 באוגוסט 2018(, ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד 
שלום  שגב  המקומית  המועצה  ובמשרד  שבע  באר  הדרום,  מחוז  על  הממונה 

)להלן - המפה(;

גוש 38479 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 39755 - חלקות 3 עד 6 וחלק מחלקות 1, 2, 7, 9 כמסומן במפה;

גוש 39772 - חלק מחלקות 1, 2, 34 כמסומן במפה;

גוש 39773 - חלק מחלקות 1, 3 כמסומן במפה."

כ' באב התשע"ח )1 באוגוסט 2018(
)חמ 3-269-ת1(

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

החלפת פרט )קעג( 
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 )מועצות אזוריות( )בני שמעון, תיקון מס' 2(, 
התשע"ח-2018

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

התשי"ח-21958,  אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת   .1
בפרט )ו(:

התשע"ח באדר  י"ז  ביום  הפנים  שר  ביד  "והחתומה  אחרי  "מפה",  בהגדרת   )1( 
)4 במרס 2018(" יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום ביד 

שר הפנים ביום כ' באב התשע"ח )1 באוגוסט 2018(";

בשטח המתואר "התחום העודף", במקום "גוש 39755 - חלקה 8 וחלק מחלקות   )2(
1 עד 4, 7, 9 כמסומן במפה" יבוא "גוש 39755 - חלקה 8 וחלק מחלקות 7, 9 כמסומן 

במפה;."

כ' באב התשע"ח )1 באוגוסט 2018(
)חמ 3-136-ת1(

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

תיקוני טעויות

 ,8055 התקנות  בקובץ  שפורסמו  התשע"ח-2018,  )תיקון(,  לפועל  ההוצאה  1. בתקנות 
התשע"ח, עמ' 2608 -

"בתקנה  להיות  צריך  העיקריות"  לתקנות  109א  "בתקנה  במקום   ,5 בתקנה   )1(
109א)א( לתקנות העיקריות";

בתקנה 9, בתקנה 109ד1 המובאת בה, במקום "וכן כל ראיה, נוספת" צריך להיות   )2(
"וכן כל ראיה נוספת".

)חמ 3-63-ת1(

שפורסמו  התשע"ח-2018,  )תיקון(,  מעביד(  )חובות  מינית  הטרדה  למניעת  בתקנות    .2
בקובץ התקנות 8048, התשע"ח, עמ' 2550 -

בסעיף 2 לתוספת, המילה ")א(" - צריכה להימחק;  )1(

בסעיף 15)ג( לתוספת, במקום "שהמעביד" צריך להיות "שהמעסיק".  )2(

)חמ 3-2860(

תיקון טעות דפוס

,8058 התקנות  בקובץ  שפורסמו  התשע"ח-2018,  )הכשרה(,  הירייה  כלי   בתקנות 
עמ' 2644, בתוספת, בחלק ב', בסעיף 1)א()1(, הפסקה האחרונה צריכה להיות פסקה )ד( ולא 

כפי שנדפס.

תיקון פרט )ו( 
בתוספת הראשונה

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

2  ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשע"ח, עמ' 1816.
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