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                            עמוד

הכרזה על מצב מיוחד בעורף

לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951

גבוהה  סבירות  קיימת  כי  ומששוכנעתי  התשי"א-11951,  האזרחית,  ההתגוננות  לחוק  9ג)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שתתרחש התקפה על האכלוסייה האזרחית אני מכריז בזה על מצב מיוחד בעורף ברדיוס שבין 0 ל–40 ק"מ מרצועת עזה בשטח 

המסומן במפה המצורפת להכרזה זו והכולל את היישובים המפורטים להלן.

ההכרזה תקפה למשך 48 שעות החל בשעה 16.05 ביום כ"א בחשוון התשע"ג )14 בנובמבר 2012(.

      ___________
1  ס"ח התשי"א, עמ' 78; התשנ"ח, עמ' 42.
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 מ"ק 0-40רשימת הישובים בין 
 

 

טווח מקו  ישובים
 (מ"בק)טווח מדוייק  מועצה (מ"בק)הוברס 

 כרם שלום
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 אשכול

0.2 
 1.9 כיסופים
 2.1 חולית
 2.1 נירים

 2.3 ניר עוז
 2.3 סופה

 3 עין השלושה
 3.2 ניר יצחק

 4.4 שדי אברהם
 4.5 יתד
 4.5 פריגן
 4.6 בארי
 4.7 מגן

 5.2 רעים
 5.5 יבול
 5.5 ישע

 6 אבשלום
 6.1 עמי עוז

 6.2 דקל
 6.4 מבטחים
 6.5 עין הבשור
 6.7 תלמי יוסף

 נתיב העשרה

 חוף אשקלון

0.3 
 2.7 זיקים

 2.9 יד מרדכי
 6.5 כרמיה
 7 גברעם
 זמרת

 שדות נגב

6.2 
 6.3 כפר מימון

 3.5 סעד
 3.8 עלומים
 5.3 שובה
 6.9 שוקדה
 6.5 תושיה

 נחל עוז

 שער הנגב
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 1.3 ארז

 1.3 מפלסים
 1.5 ניר עם

 1.9 כפר עזה
 3.3 אור הנר

 3.7 גבים
 5.4 יכיני

 5.5 איבים
 1.3 שדרות שדרות
 צוחר

 אשכול 7-20

7.8 
 7.9 שדה ניצן

 8.1 אוהד
 8.2 תלמי אליהו

 12.6 גבולות

רשימת היישובים בין 0 ל-40 ק"מ

0 עד 7



 

 

 13.9 אורים
 18.4 צאלים

 מבקיעים

 חוף אשקלון

7.4 
 9.2 גיאה
 9.5 חלץ

 9.6 תלמי יפה
 10.2 בת הדר

 10.8 בית שקמה 
 13.3 משען

 13.9 כפר סילבר
 14.2 ברכיה

 14.3 כוכב מיכאל
 14.7 הודיה

 15.9 ניר ישראל
 18.8 ניצנים
 18.8 'ניצן ב

 תקומה

 שדות נגב

7.8 
 9.1 זרועה
 10.048 יושיביה

 10.2 הגדיבית 
 12.7 מעגלים
 12.8 שרשרת
 13.5 גבעולים
 14.4 שיבולים
 14.5 מלילות

 ניר משה

 מרחבים

8.2 
 9.8 ניר עקיבא
 11.8 מבועים

 12.1 תלמי בילו
 13.1 אשבול
 14.1 קלחים
 15.8 ז"פעמי תש
 16.3 פטיש

 16.4 שדה צבי
 18.2 רנן

 18.5 מסלול
 ברור חיל

 שער הנגב
7.6 

 8.1 דורות
 13.6 רוחמה
 תלמים

 לכיש
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 11.1 שדה דוד

 13.1 זוהר
 14.8 נגה

 15.4 נהורה
 15.5 ניר חן
 16.2 עוצם
 17 שחר
 18 יד נתן
 18.8 אחוזם
 12.6 נתיבות נתיבות
 17 יואב נגבה

 15.4 שדה יואב
 21.1-ס, 20.7-א, 19.2-ה קריית גת קרית גת
 12.4-ס, 11.6-א, 10.5-ה אשקלון אשקלון

 17.1 שפיר איתן
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 18.7 אבן שמואל
 18.7 שלוה
 19.4 רווחה

 20.1 קוממיות
 20.3 עוזה
 תדהר

 בני שמעון
16.6 

 17.6 תאשור
 17.6 ברוש

 בית קמה

20-30 

 20.9 בני שמעון
 20.8 אשקלוןחוף  'ניצן ב
 20.8 ניצן

 עוזה

 שפיר

20.2 
 20.6 אלומה

 21 משואות יצחק
 21.1 נועם

 21.2 מרכז שפירא
 22 עין צורים
 22.1 זבדיאל
 22.3 זרחיה
 22.6 שפיר

 21.1 אופקים אופקים
 29 -ס, 28.2 -א, 27 -ה אשדוד אשדוד

 פדויים

 מרחבים

20.2 
 20.8 בטחה
 22.1 גילת

 23.3 תפרח
 27.2 אשל הנשיא
 30 מחנה יפה
 בית עזרא

 באר טוביה

21.5 
 22.5 ניר בנים
 22.6 גבעתי
 22.9 עזר

 23.7 אמונים
 24 כפר ורבורג
 24.4 שדה עוזיה

 24.6 אביגדור
 25.3 עזריקם

 25.7 באר טוביה
 25.8 שתולים
 27.3 אורות

 27.3 תימורים
 27.7 מחנה מרים
 28 חצור אשדוד

 28.7 ערוגות
 28.9 כפר אחים

 29.7 אחווה
 30 תלמי יחיאל

 שובל

 בני שמעון

21.1 
 22.9 משמר הנגב

 28 דבירה
 28.7 גבעות בר

 22.5 פזורה  הוזייל
 22.3 רהט רהט

 23.1 לכיש שדה משה
 23.6 מנוחה
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 11.1 שדה דוד

 13.1 זוהר
 14.8 נגה

 15.4 נהורה
 15.5 ניר חן
 16.2 עוצם
 17 שחר
 18 יד נתן
 18.8 אחוזם
 12.6 נתיבות נתיבות
 17 יואב נגבה

 15.4 שדה יואב
 21.1-ס, 20.7-א, 19.2-ה קריית גת קרית גת
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20 עד 30

7 עד 20
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 26.7 לכיש
 גת

 יואב

23.4 
 24.4 סגולה
 24.5 ורדון

 24.6 נחלה
 25.3 נחלה
 26.9 קדמה
 28.7 גלאון

 30 אל עזי
 25.63 קרית מלאכי להבים
 29.4 גן יבנה גן יבנה
 28.4 להבים להבים

 ניר גלים

30-40 

 חבל יבנה

30.5 
 31.2 בני דרום
   בן זכאי
   בית רבן

   גבעת וושינגטון
   כרם ביבנה
 31.7 קבוצת יבנה
 37.3 בית גמליאל

 חצב
 באר טוביה

32.3 
 32.9 כנות

 33.1 נוה מבטח
 בית ניר

 יואב

30.9 
 31.2 כפר הריף
 32.5 בית גוברין
 33 כפר מנחם

 34.4 רבדים
 30.7 לכיש אמציה
 35 שקף

 31.1 עייש בני בני עייש
 33.3 הר חברון אשכולות
 שומריה

 בני שמעון

31.7 
 37.8 סנסנה
 33.4 שומריה

 33.5 להב
 33.9 חצרים

 בני ראם

 נחל שורק
31.6 

 34.2 חפץ חיים
   יד בינימין

 35 בית חלקיה
 כפר אביב

 גדרות

33.6 
   מישר

   גן דרום
   שדמה

 33.6 משגב דב
 34.7 עשרת

 35 כפר מרדכי
 35 גדרה גדרה
 38.2 יבנה יבנה

      
 36.5 ברנר בניה

 38 בית אלעזרי
 33.5 מטה יהודה לוזית
 34.7 עגור
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 36.8 צפרירים
 37.3 תירוש
 37.3 נחושה

 37.5 גפן
 38 שדות מיכה

 38.5 ליאון-שריגים
 39 גבעת ישעיהו

   באר שבע באר שבע
 40.5 בדואים אדנא

 39.6 פזורה  אבו עבדון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 26.7 לכיש
 גת

 יואב

23.4 
 24.4 סגולה
 24.5 ורדון

 24.6 נחלה
 25.3 נחלה
 26.9 קדמה
 28.7 גלאון

 30 אל עזי
 25.63 קרית מלאכי להבים
 29.4 גן יבנה גן יבנה
 28.4 להבים להבים

 ניר גלים

30-40 

 חבל יבנה

30.5 
 31.2 בני דרום
   בן זכאי
   בית רבן

   גבעת וושינגטון
   כרם ביבנה
 31.7 קבוצת יבנה
 37.3 בית גמליאל

 חצב
 באר טוביה

32.3 
 32.9 כנות

 33.1 נוה מבטח
 בית ניר

 יואב

30.9 
 31.2 כפר הריף
 32.5 בית גוברין
 33 כפר מנחם

 34.4 רבדים
 30.7 לכיש אמציה
 35 שקף

 31.1 עייש בני בני עייש
 33.3 הר חברון אשכולות
 שומריה

 בני שמעון

31.7 
 37.8 סנסנה
 33.4 שומריה

 33.5 להב
 33.9 חצרים

 בני ראם

 נחל שורק
31.6 

 34.2 חפץ חיים
   יד בינימין

 35 בית חלקיה
 כפר אביב

 גדרות

33.6 
   מישר

   גן דרום
   שדמה

 33.6 משגב דב
 34.7 עשרת

 35 כפר מרדכי
 35 גדרה גדרה
 38.2 יבנה יבנה

      
 36.5 ברנר בניה

 38 בית אלעזרי
 33.5 מטה יהודה לוזית
 34.7 עגור

 

 

 מ"ק 0-40רשימת הישובים בין 
 

 

טווח מקו  ישובים
 (מ"בק)טווח מדוייק  מועצה (מ"בק)הוברס 

 כרם שלום

0-7 

 אשכול

0.2 
 1.9 כיסופים
 2.1 חולית
 2.1 נירים

 2.3 ניר עוז
 2.3 סופה

 3 עין השלושה
 3.2 ניר יצחק

 4.4 שדי אברהם
 4.5 יתד
 4.5 פריגן
 4.6 בארי
 4.7 מגן

 5.2 רעים
 5.5 יבול
 5.5 ישע

 6 אבשלום
 6.1 עמי עוז

 6.2 דקל
 6.4 מבטחים
 6.5 עין הבשור
 6.7 תלמי יוסף

 נתיב העשרה

 חוף אשקלון

0.3 
 2.7 זיקים

 2.9 יד מרדכי
 6.5 כרמיה
 7 גברעם
 זמרת

 שדות נגב

6.2 
 6.3 כפר מימון

 3.5 סעד
 3.8 עלומים
 5.3 שובה
 6.9 שוקדה
 6.5 תושיה

 נחל עוז

 שער הנגב

0.9 
 1.3 ארז

 1.3 מפלסים
 1.5 ניר עם

 1.9 כפר עזה
 3.3 אור הנר

 3.7 גבים
 5.4 יכיני

 5.5 איבים
 1.3 שדרות שדרות
 צוחר

 אשכול 7-20

7.8 
 7.9 שדה ניצן

 8.1 אוהד
 8.2 תלמי אליהו

 12.6 גבולות

30 עד 40
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מפת רדיוס 40 ק"מ מרצועת עזה
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צו בדבר החלת פרק ד' לחוק
לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לחוק שירות עבודה בשעת 
עם  התייעצות  לאחר  החוק(,   - )להלן  התשכ"ז-11967  חירום, 
בחוק  כמשמעותו  בעורף  מיוחד  מצב  משהוכרז  הביטחון,  שר 
ההתגוננות האזרחית, התשי"א-21951 )להלן - חוק ההתגוננות(, 
ומשמצאתי שהתקיימו התנאים בסעיף האמור, אני מכריז בזה 
כי החל ביום כ"ט בחשוון התשע"ג )14 בנובמבר 2012(, הוראות 
פרק ד' לחוק יחולו על השטח שהוכרז ביום האמור בידי שר 

הביטחון לפי חוק ההתגוננות.

כ"ט בחשוון התשע"ג )14 בנובמבר 2012(
)חמ 3-3003(

                               שלום שמחון                   
___________                שר התעשייה המסחר והתעסוקה 

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 86, התשנ"ח, עמ' 44; התשס"ח, עמ' 176.

2  ס"ח התשי"א, עמ' 78.

הודעה על מינוי חברים בוועדה לפטורים ולמיזוגים
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, 
ת"ז  קנטור,  ג'פרי  פרופ'  את  ממנה  אני  התשמ"ח-11988, 
327183729, לכהונה נוספת כחבר נציג הציבור בוועדה לפטורים 
ולמיזוגים2, ואת הרשומים מטה לחברי הוועדה כמפורט להלן:

חברים עובדי המדינה:

עו"ד דנה נויפלד, ת"ז 033210238

יאיר זילבשטיין, ת"ז 040848699

חברים נציגי הציבור:

עו"ד יחיאל גוטמן, ת"ז 0791862

פרופ' מיכל גל, ת"ז 022881924

ד"ר צילה דגן, ת"ז 58346886.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ט בתשרי התשע"ג )15 באוקטובר 2012(
)חמ 3-682(

                            שלום שמחון                   
___________  שר התעשייה המסחר והתעסוקה 

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 2612.

מינוי מנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל
לפי חוק החשמל, התשי"ד-1954

התשי"ד- החשמל,  לחוק  3)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עובד   ,306503400 ת"ז  ויגסין,  מיכאל  את  ממנה  אני   ,11954
למתן  למנהל  רישיון,  בעל  חשמל  מהנדס  גם  שהוא  המדינה 

רישיונות לעבודות חשמל.

כ"ט בתשרי התשע"ג )15 באוקטובר 2012(
)חמ 3-182(

                            שלום שמחון                   
___________  שר התעשייה המסחר והתעסוקה 

1  ס"ח התשי"ד, עמ' 190; התשע"א, עמ' 791.

מינוי רשם המהנדסים והאדריכלים
לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק המהנדסים והאדריכלים, 
התשי"ח-11958, אני ממנה את עובד משרד התעשייה המסחר 
והתעסוקה בוריס סולטנוביץ, ת"ז 309338101, לרשם המהנדסים 

והאדריכלים.

כ"ט בתשרי התשע"ג )15 באוקטובר 2012(
)חמ 3-1363(

שלום שמחון                   
___________  שר התעשייה המסחר והתעסוקה                             

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 108; התשס"ה עמ' 333.

מינוי חבר מועצה וחבר הנהלת רשות נחל קישון
לפי צו רשויות נחלים ומעיינות )רשות נחל הקישון(, 

התשנ"ה-1994

נחלים  רשויות  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ומעיינות, התשכ"ה-11965, ולפי סעיף 10)ב( לצו רשויות נחלים 
ממנה  אני  התשנ"ה-21994,  הקישון(,  נחל  )רשות  ומעיינות 
ביאליק  קרית  עיריית  לנציג   ,026944504 ת"ז  מסס,  עמירם  את 

במועצת רשות נחל הקישון ולחבר הנהלת רשות נחל קישון.

לשלוש  הקישון  נחל  רשות  הנהלת  לחבר  המינוי  תוקף 
שנים, וכל עוד הוא משמש כנציג עיריית קרית ביאליק במועצת 

רשות נחל קישון.

י"ב בחשוון התשע"ג )28 באוקטובר 2012(
)חמ 3-2016(

                                   גלעד ארדן                   
___________                  השר להגנת הסביבה 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 150; התשס"ב, עמ' 454.

2  ק"ת התשנ"ה, עמ' 6.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
ת"ז  פרנק,  שבתאי  אורית  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
תל–אביב-יפו  בעיריית  הגבייה  אגף  מנהל  סגנית   ,025088097
)להלן - העירייה(, לממונה על הגבייה, לצורך גביית ארנונה 
)תיקוני  המדינה  במשק  הסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית 
חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-31992, וגביית תשלומי 

חובה המגיעים לעירייה על פי דין.

ט' בחשוון התשע"ג )25 באוקטובר 2012(
)חמ 3-18-ה2(

                             עמרם קלעג'י                   
     המנהל הכללי של משרד הפנים 

___________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

2  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.




