
רשומות

קובץ התקנות
18 באפריל 2021  9321 ו' באייר התשפ"א 

עמוד

צו התכנון והבנייה )אופקים( )תיקון(, התשפ"א-2021                                                                                         2944

צו התכנון והבנייה )שדרות( )תיקון(, התשפ"א-2021                                                                                          2944

צו התכנון והבנייה )נגב מערבי( )תיקון מס' 2(, התשפ"א-2021                                                                          2945

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )גן לאומי עתיקות קיסריה הרחבה, 
לפי תכנית מס' חכ/39/ג(, התשפ"א-2021                                                                                                   2946

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )גן לאומי היפודרום קיסריה, 
לפי תכנית מס' חכ/39/ג(, התשפ"א-2021                                                                                                   2946

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע כרי נעמן,
לפי תכנית ג/21110(, התשפ"א-2021                                                                                                           2947

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע מג'רסה, 
לפי תכנית ג/21620(, התשפ"א-2021                                                                                                           2948

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע חוף נחל תנינים, 
לפי תכנית 303-0563619(, התשפ"א-2021                                                                                                   2949

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )ערכי טבע מוגנים( )תיקון(, 
התשפ"א-2021                                                                                                                                               2949

קובץ התקנות 9321, ו' באייר התשפ"א, 18.4.2021

18/04/2113:27



קובץ התקנות 9321, ו' באייר התשפ"א, 18.4.2021  2944

צו התכנון והבנייה )אופקים( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, אני מצווה 
לאמור:

התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  אופקים  המקומי  התכנון  מרחב   .1
והבנייה )אופקים( )תיקון(, התשע"ו-32016, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא 
לגבולות השיפוט של עיריית אופקים, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו ביד 

שר הפנים ביום ג' בסיוון התש"ף )26 במאי 2020(4.

עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה אופקים, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי שנקבע בצו זה, מהשלב שאליו הגיעו; 

בסעיף זה, "ועדה מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1113(

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

צו התכנון והבנייה )שדרות( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, אני מצווה 
לאמור:

התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  שדרות  המקומי  התכנון  מרחב   .1
והבנייה )שדרות( )תיקון(, התשס"ה-32015, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא 
לגבולות השיפוט של עיריית שדרות, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו ביד שר 

הפנים ביום ו' בכסלו התשפ"א )22 בנובמבר 2020(4.

עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה שדרות, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

תיקון מרחב תכנון 
מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראת מעבר

תיקון מרחב תכנון 
מקומי

הפקדת עותקים

י"פ התש"ף, עמ' 6344.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ו, עמ' 42.  2
ק"ת התשע"ו, עמ' 2312.  3

ק"ת התש"ף, עמ' 1718.  4

י"פ התש"ף, עמ' 6344.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ו, עמ' 42.  2
ק"ת התשס"ה, עמ' 736.  3
ק"ת התשפ"א, עמ' 841.  4
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תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי שנקבע בצו זה, מהשלב שאליו הגיעו; 

בסעיף זה, "ועדה מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-1113(

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

צו התכנון והבנייה )נגב מערבי( )תיקון מס' 2(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965, אני מצווה 
לאמור:

התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  מערבי  נגב  המקומי  התכנון  מרחב   .1
בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשפ"א-32020,  )תיקון(,  מערבי(  )נגב  והבנייה 
כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:100,000 והחתום בידי ביום כ"ה בניסן התשפ"א 

)7 באפריל 2021(.

עותקים של המפה האמורה בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  מערבי,  נגב  ולבנייה 

האמורים פתוחים לקהל.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי שנקבע בצו זה, מהשלב שאליו הגיעו; 

בסעיף זה, "ועדה מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-1113(

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

תחילה

הוראת מעבר

תיקון מרחב תכנון 
מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראת מעבר

י"פ התש"ף, עמ' 6344.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ו, עמ' 42.  2
ק"ת התשפ"א, עמ' 782.  3
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אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)גן לאומי עתיקות קיסריה הרחבה, לפי תכנית מס' חכ/39/ג(, 

התשפ"א-2021

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת, הנמצא בקיסריה, מזרחית לגן לאומי קיסריה, צבוע בירוק   .1
ומקווקו בקווים אלכסוניים ומצולבים לבנים ומסומן "ב", בתשריט מס' ג/חפ/חכ/39/ג, 
הערוך בקנה מידה 1:1,250 והחתום ביום כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021( ביד שר 

הפנים, הוא גן לאומי.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
הוועדה  ובמשרדי  בחיפה  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי 
המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל בקיבוץ עין כרמל, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין 

בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

חוף  האזורית  המועצה  של  השיפוט  שטח  בתחום  נמצא   1 בסעיף  האמור  השטח 
הכרמל, והוא כלול בתכנית מס' חכ/39/ג שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט 
הפרסומים 7670, מיום כ"ד בטבת התשע"ח )11 בינואר 2018(, עמ' 4171, והוא כולל 

גושים וחלקות רישום קרקע אלה:

חלקות במלואן: 12, 13.גוש 10625  -

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-650(

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

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)גן לאומי היפודרום קיסריה, לפי תכנית מס' חכ/39/ג(, התשפ"א-2021

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

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

השטח המתואר בתוספת, הנמצא בקיסריה, מזרחית לגן לאומי קיסריה, צבוע בירוק   .1
ומקווקו בקווים אלכסוניים ומצולבים לבנים ומסומן א, בתשריט מספר ג/חפ/חכ/39/ג, 
הערוך בקנה מידה 1:1,250 והחתום ביום כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021( ביד שר 

הפנים, הוא גן לאומי.

אכרזה על
גן לאומי

הפקדת העתקי 
התשריט

אכרזה על
גן לאומי

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1
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בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
הוועדה  ובמשרדי  בחיפה  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי 
המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל בקיבוץ עין כרמל, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין 

בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

חוף  האזורית  המועצה  של  השיפוט  שטח  בתחום  נמצא   1 בסעיף  האמור  השטח 
הכרמל, והוא כלול בתכנית מס' חכ/39/ג שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט 
הפרסומים 7670, מיום כ"ד בטבת התשע"ח )11 בינואר 2018(,  עמ' 4171, והוא כולל 

גושים וחלקות רישום קרקע אלה:

חלקי חלקה 21;גוש 10625 -

חלקי חלקה 21.גוש 10626 -

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-650(

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

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע כרי נעמן, לפי תכנית ג/21110(, התשפ"א-2021

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

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

נחל  לאורך  קריות,  עוקף   ,22 מס'  לכביש  ממזרח  הנמצא  בתוספת,  המתואר  השטח   .1
חום,  בקו  ומוקף  ירוקים  ומצולבים  אלכסוניים  בקווים  מקווקו  בירוק,  צבוע  הנעמן, 
בניסן  כ"ה  ביום  והחתום   1:2,500 מידה  בקנה  הערוך  ש/צפ/ג/21110,  מס'  בתשריט 

התשפ"א )7 באפריל 2021( ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון בנוף הגליל ובמשרדי הוועדה 
בימים  בהם  לעיין  רשאי  בדבר  המעוניין  וכל  אשר,  חבל  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית מטה אשר, 
שבו חלה תכנית מס' ג/21110, שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  
7429, מיום כ"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(, עמ' 2599, והוא כולל גושים וחלקות 

רישום קרקע אלה:

הפקדת העתקי 
התשריט

אכרזה על
שמורת טבע

הפקדת העתקי 
התשריט

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1
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חלקי חלקות 2, 3;גוש 10440 -

חלקות במלואן 12, 18;גוש 10441 -

חלקי חלקות 5, 10;גוש 18076 -

חלקה במלואה 2; חלקי חלקות 1, 3, 4.גוש 18077 -

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-650(

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

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע מג'רסה, לפי תכנית ג/21620(, התשפ"א-2021

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

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

השטח המתואר בתוספת, הנמצא בצפון–מזרח הכנרת וכולל קטע מנחל דליות, צבוע   .1
ש/צפ/ג/21620,  מס'  בתשריט  ירוקים,  ומצולבים  אלכסוניים  בקווים  מקווקו  בירוק, 
הערוך בקנה מידה 1:2,500 והחתום ביום כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021( ביד 

שר הפנים, הוא שמורת טבע.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון בנוף הגליל ובמשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה גולן, וכל המעוניין בדבר 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/21620, שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  7640, 
וחלקות  גושים  כולל  והוא   ,2266 עמ'   ,)2017 בדצמבר   3( התשע"ח  בכסלו  כ"ה  מיום 

רישום קרקע אלה:

חלקי חלקה 2;גוש 200000 -

חלקי חלקה 6.גוש 201000 -

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-650(

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

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 
)שמורת טבע חוף נחל תנינים, לפי תכנית 303-0563619(, התשפ"א-2021

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

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

מיכאל,  מעגן  לקיבוץ  ממערב  התיכון  הים  לחוף  הנמצא  בתוספת,  המתואר  השטח   .1
צבוע בירוק, מקווקו בקווים אלכסוניים ומצולבים ירוקים ומוקף בקו כחול, בתשריט 
בניסן  כ"ה  ביום  והחתום   1:10,000 מידה  בקנה  הערוך  ש/חפ/303-0563619,  מספר 

התשפ"א )7 באפריל 2021( ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
הוועדה  ובמשרדי  בחיפה  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי 
המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

חוף  האזורית  המועצה  של  השיפוט  שטח  בתחום  נמצא   1 בסעיף  האמור  השטח 
שפורסמה  בהודעה  תוקף  לה  שניתן   ,303-0563619 מס'  תכנית  חלה  שבו  הכרמל, 
בילקוט הפרסומים 8745, מיום כ' באדר התש"ף )16 במרס 2020(, עמ' 5049, והוא כולל 

גושים וחלקות רישום קרקע אלה:

חלקי חלקה 1;גוש 60200 -

חלקי חלקות 9, 28, 29.גוש 22870 -

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-650(

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

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)ערכי טבע מוגנים( )תיקון(, התשפ"א-2021 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)א( לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-11998, אני מכריזה לאמור:

טבע  )ערכי  הנצחה  ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  באכרזת   .1
מוגנים(, התשס"ה-22005  )להלן - האכרזה העיקרית(, בתוספת, בחלק ב', בפרט )2()ב(, 

אחרי השורה "משפחת דגי השמש" יבוא:

אכרזה על
שמורת טבע

הפקדת העתקי 
התשריט

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1

ק"ת התשס"ה, עמ' 426; התש"ף, עמ' 164.  2

תיקון התוספת
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האזור המוגןהשם המדעיערכי הטבע המוגנים

 Epinephelus costae"דקר אלכסנדרוני

"Epinephelus marginatus דקר הסלעים

שבתוספת   )Epinephelus marginatus( הסלעים  דקר  המוגן  הטבע  ערך  של  תוקפו   .2
לאכרזה העיקרית כתיקונה בסעיף 1 לאכרזה זו, לשנה מיום פרסומה של אכרזה זו.

כ"ו בניסן התשפ"א )8 באפריל 2021(
)חמ 3-650(

ל א י ל מ ג ה  ל י ג  
השרה להגנת הסביבה  

תוקף
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