
רשומות

התקנות קובץ
                                                                                                                                                      עמוד

  984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006. ,(2 מס' הדרוזית) (תיקון (העדה (ארגונן) העדות הדתיות תקנות

984 . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006. וטכנולוגיית טילים), טילים (ציוד ושירותים על מצרכים הפיקוח אכרזת

986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006. ,(13 מס' (תיקון התעבורה תקנות

987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006. ,(14 מס' (תיקון התעבורה תקנות

987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006. תקוה), (פתח והבניה התכנון צו

988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006. והבניה (לודים), התכנון צו

988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006. ,(3 (מס' (שמעונים) והבניה התכנון צו

989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006. (אופקים), והבניה התכנון צו

989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006. ,(2 (אגרה שנתית) (מס' הודעת ניירות ערך

סופר טעויות תיקון

11 ביולי 2006 6498 התשס"ו בתמוז ט"ו
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התשס"ו―2006 ,(2 מס' הדרוזית) (תיקון (העדה (ארגונן) העדות הדתיות תקנות

אלה: תקנות מתקין אני (ארגונן)1, הדתיות העדות לפקודת 2 לפי סעיף בתוקף סמכותי

התשנ"ו-21995, הדרוזית), (העדה (ארגונן) הדתיות העדות לתקנות 14א תקנה במקום .1
יבוא:

(1 באוקטובר 2006).""תוקף בתשרי התשס"ז תקנות אלה עד יום ט' תוקפן של 14א.

בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006). ביום ה' תקנות אלה 2. תחילתן של
(28 ביוני 2006) בתמוז התשס"ו ב'

אולמרט 2507―3)                                                             אהוד (חמ

הממשלה ראש                                                                                   

__________
1 ס"ח התשל"ג, עמ' 329.

.356 עמ' התשס"ו, ;101 עמ' התשס"ד, 5 ועמ' 814; עמ' התשס"ג, 2 ק"ת התשנ"ז, עמ' 127 ועמ' 772;

טילים), וטכנולוגיית טילים ושירותים (ציוד מצרכים על הפיקוח  אכרזת
התשס"ו―2006

ובאישור התשי"ח-11957, ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק 4 לפי סעיף בתוקף סמכותי
העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי הכנסת של הכלכלה ועדת

לאמור: מכריז אני התשל"ז-31977,

זו - 1. באכרזה

ביטחוני), וידע ביטחוני (ייצוא ציוד ושירותים מצרכים הפיקוח על בצו כהגדרתו - "המנהל"
התשנ"ב-41991;

טילים טכנולוגיית על פיקוח בדבר המשטר של וטכנולוגיה תוכנה הציוד, נספח -  "הנספח"
מפורטים שלו הפרקים ראשי אשר ,(MTCR - Missile Technology Control Regimeׂ )
של האינטרנט ובאתר המנהל במשרדי הציבור לעיון מופקד שלו עותק ואשר בתוספת

הביטחון; משרד

בנספח; כמפורט הטילים, בתחום טכנולוגיות - טילים" "טכנולוגיית

המידע מוצר; של לשימוש או לייצור לפיתוח, הנדרש ספציפי מידע לרבות - "טכנולוגיה"
- שיהיה יכול

ושירותי ייעוץ; מעשי ידע הדרכה, מומחיות, הוראות, לרבות סיוע טכני, (1)

תכנונים נוסחאות,  מודלים, דיאגרמות, תכניות, שרטוטים, לרבות טכניים נתונים  (2)
באמצעים מוקלטות  או כתובות והוראות הדרכה חוברות ומפרטים,  הנדסיים 
;(Read Only Memories) לקריאה ניתן הקלטה וזיכרון דיסקטים, סרטי כגון: אחרים,

"הנמצאת זה, לענין בסיסי; מחקר שהוא או הציבור, ברשות הנמצאת טכנולוגיה ולמעט
להגבילה כדי יוצרים בזכויות ואין להפצתה מגבלות ואין מצויה שנעשתה - הציבור" ברשות

הציבור; ברשות מלהיות

14א החלפת תקנה

תחילה

הגדרות

__________
.28 עמ' התשמ"ה, 1 ס"ח התשי"ח, עמ' 24;

.166 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

. 269 עמ' התשס"ד, ;274 עמ' התש"ס, 4 ק"ת התשנ"ב, עמ' 609 ועמ' 1355;
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איכות; ואבטחת ביקורת, ניסויים הרכבה, (אינטרגרציה), שילוב הנדסת ייצור, לרבות - "ייצור"

ידע רכישת לצורך עקרוני באופן שנעשתה תיאורטית, או ניסויית עבודה - בסיסי" "מחקר
התייחסות בלא לאבחנה, הניתנות ושל עובדות תופעות של בסיסיים עקרונות של חדש

ספציפי; מעשי ליעד או למטרה מלכתחילה מכוונת

הפעלתה כאשר מיוחד במאגר השמורות בסיסיות הוראות של סדרה - "מיקרו–תכנית"
מיוחסות; הוראות רשימת ידי על מותחלת

תפיסת תכנון, תכנון, חקר תכנון, ניתוח תכנון, טרם ייצור, הכוללים השלבים לרבות "פיתוח" -
הפיכת תהליך תכנון,  נתוני ניסיוניות, ייצור סדרות טיפוס, אבות של וניסוי  הרכבה

פריסה; ושרטוטי (אינטרגרציה) שילוב תכנון תצורה, תכנון למוצר, התכנון נתוני

בנספח; כמפורט הטילים, בתחום ותוכנה ציוד - טילים" "ציוד

תיקון ושיפוץ; תחזוקה, בשטח, התקנה לרבות התקנה הפעלה, לרבות "שימוש" -

אמצעי באמצעות המובעות  יותר, או אחת מיקרו–תכנית או תכנית של קובץ  - "תוכנה"
כלשהו; מוחשי הבעה

בנות למתכונות להמרה הניתנות או תהליך לביצוע הניתנות הוראות של סדרה - "תכניות"
אלקטרוני. במחשב ביצוע

שלה  אשר ראשי הפרקים 1 לנספח, בקבוצה המפורטים טילים וטכנולוגיית טילים ציוד .2
בקבוצה המפורטים  טילים וטכנולוגיית טילים ציוד וכן לתוספת, ב' בחלק מופיעים 
נועדו לשימוש  ואשר לתוספת ג' בחלק מופיעים שלה הפרקים ראשי 2 לנספח, אשר
מצרכים בזה מוכרזים ביטחוני, או צבאי לשימוש או ביטחון כוחות או מזוינים כוחות

פיקוח. בני

ראשי  אשר 1 לנספח, המפורטים בקבוצה טילים ולטכנולוגיית טילים לציוד שירות הנוגע .3
וטכנולוגיית לציוד טילים הנוגע שירות וכן לתוספת, ב' מופיעים בחלק שלה הפרקים
ג' לתוספת  בחלק הפרקים שלה מופיעים ראשי 2 לנספח, אשר בקבוצה המפורטים טילים
ביטחוני, או לשימוש צבאי או או כוחות ביטחון מזוינים לשימוש כוחות נועדו ואשר

פיקוח. בני שירותים בזאת מוכרזים

התשנ"ה-51995 טילים),  וטכנולוגיות (ציוד ושירותים  מצרכים על הפיקוח אכרזת  .4 
בטלה. -

פרסומה. מיום שלושים ימים אכרזה זאת של תחילתה .5

תוספת
ו–3) 2 ,1 (סעיפים

ציוד על המשטר בדבר פיקוח של וטכנולוגיה תוכנה של נספח הציוד, הפרקים ראשי
(MTCR - Missile Technology Control Regime) טילים וטכנולוגיית

א' חלק

מבוא

הגדרות

טרמינולוגיה

פיקוח בני מצרכים

בני שירותים
פיקוח

ביטול

תחילה

__________
5 ק"ת התשנ"ה, עמ' 686.
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ב' חלק

1 קבוצה

שלמות. שיגור מערכות :1 פרט

שלמות. שיגור במערכות לשימוש הניתנות תת–מערכות :2 פרט

ג' חלק

2 קבוצה

הנעה. וציוד הנעה רכיבי :3 פרט

הדף. חומרי וייצור כימיקלים הדף חומרי :4 פרט

עתידי). לשימוש (שמור ריק :5 פרט

מבנה. וחומרי חומנית והשקעה הצפפה מרוכבים, מבנה חומרי ייצור :6 פרט

עתידי). לשימוש (שמור ריק :7 פרט

עתידי). לשימוש (שמור ריק :8 פרט

כוון. ניווט ומציאת ציוד :9 פרט

טיסה. בקרת :10 פרט

אוויוניקה. :11 פרט

תמיכה בשיגור. :12 פרט

מחשבים. :13 פרט

לדיגיטלי. אנלוגי מתמרים :14 פרט

לניסויים. ואמצעים ציוד :15 פרט

תכנון. ואינטגרציית מידול סימולציית :16 פרט

חמיקה. :17 פרט

גרעיניים. אפקטים מפני הגנה :18 פרט

אחרות. שלמות שיגור מערכות :19 פרט

אחרות. תת–מערכות :20 פרט

(20 ביוני 2006) התשס"ו בסיון כ"ד
פרץ ר 1159―3)                                                              עמי (חמ

הביטחון שר                                                                                      

התשס"ו―2006 ,(13 מס' (תיקון התעבורה תקנות

של הכלכלה ועדת ובאישור לפקודת התעבורה1, ו–71 70 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי   הכנסת 

אלה: תקנות מתקין אני
__________

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

.166 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;
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"ימי בהגדרה ,1 בפרט ב', בחלק התשכ"א-41961, הרביעית לתקנות התעבורה, בתוספת .1
."17.00 יבוא "משעה "16.00 "משעה במקום מנוחה",

(27 ביוני 2006) בתמוז התשס"ו א'
פז מו ל  83―3)   שאו (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                      

__________
,698 עמ' ,597 עמ' ,498 עמ' ,416 עמ' ,252 עמ' ,207 עמ' ,205 עמ' ,204 עמ' התשס"ו, 4 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425;

772 ועמ' 778. עמ' ,765 עמ' ,764 עמ'

התשס"ו-2006 ,(14 מס' (תיקון התעבורה תקנות

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

יבוא: (ג) משנה תקנת אחרי לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961, 32 בתקנה .1

בו הנמצא או בו המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שהנוהג שבשימוש רכב "(ד)
הדרכות אימונים או הכנות, במסגרת פעילות מבצעית או בפועל תפקיד רשמי ממלא
מילוי את למנוע כדי בקיומן היה אם ב', חלק הוראות לגביו יחולו לא כאמור, לפעילות

התפקיד."

(22 ביוני 2006) התשס"ו בסיון כ"ו
פז מו ל  83―3)   שאו (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                      

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

,698 עמ' ,597 עמ' ,498 עמ' ,416 עמ' ,252 עמ' ,207 עמ' ,205 עמ' ,204 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425;

778 ועמ' 986. עמ' ,772 עמ' ,765 עמ' ,764 עמ'

התשס"ו-2006 תקוה), (פתח והבניה התכנון צו

החוק),  - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 16 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה עם ולבניה, לתכנון הארצית המועצה התייעצות עם ולאחר

לאמור: מצווה אני הנוגעות בדבר, הרשויות המקומיות ועם המרכז מחוז

והבניה התכנון צו לפי המקומי), התכנון מרחב - (להלן תקוה פתח מקומי תכנון מרחב .1
בקנה הערוך בקו כחול בתשריט וגבולותיו יהיו כמסומן ישונה, התשנ"ו-21995, תקוה), (פתח

(7 במאי 2006). התשס"ו באייר ביום ט' בידי והחתום 1:10,000 מידה

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
ולבניה המקומית לתכנון הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים  בהם לעיין  רשאי מעוניין וכל תקוה פתח

לקהל.

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3

צו תחילתו של ערב רישוי רשות או מקומית ועדה בהם שהחלה אחרת פעולה דיון או .4
הוועדה המקומית בהם תמשיך זה, צו לפי המקומי התכנון למרחב שהתווסף בנוגע לשטח זה

התוספת תיקון
הרביעית

32 תיקון תקנה

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשנ"ו, עמ' 409.

תכנון מרחב תיקון
מקומי

עותקים הפקדת

תחילה

מעבר הוראות
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מקומית" זה, "ועדה בסעיף הגיעו; שאליו מהשלב המקומי התכנון מרחב הרישוי של רשות או
מוועדותיה. ועדה לרבות -

(7 במאי 2006) באייר התשס"ו ט'
ן בר–או ני ו 3-1113)                                                     ר (חמ

                                                            שר הפנים

התשס"ו-2006 (לודים), והבניה התכנון צו
החוק),  - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 16 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה עם ולבניה, לתכנון הארצית המועצה התייעצות עם ולאחר

לאמור: מצווה אני הנוגעות בדבר, הרשויות המקומיות ועם המרכז מחוז

והבניה התכנון צו לפי המקומי), התכנון  מרחב  - (להלן  לודים מקומי תכנון מרחב .1
הערוך בתשריט בקו כחול כמסומן וגבולותיו יהיו ישונה, התשס"ה-22005, ,(2 (מס' (לודים)

(7 במאי 2006). התשס"ו באייר ביום ט' בידי והחתום 1:10,000 מידה בקנה

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
ולבניה המקומית לתכנון הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה

פתוחים לקהל. האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי מעוניין לודים וכל

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3
(7 במאי 2006) באייר התשס"ו ט'

ן בר–או ני ו 3-1113)                                                     ר (חמ

                                                            שר הפנים

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 737.

התשס"ו-2006 ,(3 (מס' (שמעונים) והבניה התכנון צו
החוק),  - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 16 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
הארצית שליד המועצה תכנוניים עקרוניים המשנה לנושאים ועדת התייעצות עם ולאחר
6(א)(3) סעיף לפי ולבניה לתכנון הארצית המועצה לה שאצלה הסמכות בתוקף ולבניה לתכנון
המקומיות הנוגעות הרשויות ועם הדרום מחוז ולבניה לתכנון המחוזית עם הוועדה לחוק,

לאמור: מצווה אני בדבר,

והבניה התכנון צו לפי המקומי), התכנון מרחב - (להלן שמעונים מקומי תכנון מרחב .1
הערוך בתשריט בקו כחול כמסומן וגבולותיו יהיו ישונה, התשס"ו-22005, ,(2 (מס' (שמעונים)

(22 במאי 2006). התשס"ו באייר כ"ד ביום בידי והחתום 1:5,000 מידה בקנה

הוועדה  בירושלים, במשרדי במשרד הפנים 1 מופקדים בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
וכל שמעונים ולבניה המקומית לתכנון הוועדה ובמשרדי מחוז הדרום ולבניה לתכנון המחוזית

לקהל. האמורים פתוחים שהמשרדים ובשעות בימים בהם רשאי לעיין מעוניין

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3
(22 במאי 2006) התשס"ו באייר כ"ד

ן בר–או ני ו 3-1113)                                                     ר (חמ

                                                            שר הפנים

תכנון מרחב תיקון
מקומי

עותקים הפקדת

תחילה

תכנון מרחב תיקון
מקומי

עותקים הפקדת

תחילה

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 273.
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התשס"ו-2006 והבניה (אופקים), התכנון צו
החוק),  - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 16 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
הארצית שליד המועצה תכנוניים עקרוניים המשנה לנושאים ועדת התייעצות עם ולאחר
6(א)(3) סעיף לפי ולבניה לתכנון הארצית המועצה לה שאצלה הסמכות בתוקף ולבניה לתכנון
המקומיות הנוגעות הרשויות ועם הדרום מחוז ולבניה לתכנון המחוזית עם הוועדה לחוק,

לאמור: מצווה אני בדבר,

והבניה התכנון צו לפי המקומי), התכנון מרחב - (להלן אופקים מקומי תכנון מרחב .1
בקנה הערוך בקו כחול בתשריט וגבולותיו יהיו כמסומן ישונה, התשל"ט-21979, (אופקים),

(22 במאי 2006). התשס"ו באייר כ"ד ביום בידי והחתום 1:5,000 מידה

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
ולבניה המקומית לתכנון הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה
לקהל. פתוחים האמורים ובשעות שהמשרדים בימים לעיין בהם רשאי מעוניין וכל אופקים

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

מוועדותיה. ועדה לרבות -

(22 במאי 2006) התשס"ו באייר כ"ד
ן בר–או ני ו 3-1113)                                                     ר (חמ

                                                            שר הפנים

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשל"ט, עמ' 1594.

התשס"ו-2006  ,(2 (אגרה שנתית) (מס' הודעת ניירות ערך

 - (להלן התשמ"ט-11989  שנתית), (אגרה ערך  ניירות לתקנות 4(ג) לתקנה  בהתאם  
לאמור: אני מודיע התקנות),

השניה ובתוספת הראשונה בתוספת המפורטים הסכומים עודכנו המדד שינוי עקב .1
כלהלן: (1 ביולי 2006), התשס"ו בתמוז ה' ביום החל יהיו והם לתקנות,

ו–4) 2(א) ,1 הראשונה (תקנות הסכומים בתוספת

עצמי הון
דרגה(באלפי שקלים חדשים)

השנתית האגרה סכום
חדשים) (בשקלים

36,387 33,075א'עד

41,350ב'מ–36,387 עד 72,777

62,860ג'מ–72,777 עד 228,254

228,254 109,175ד'מעל

__________

.170 עמ' התשס"ה, ;809 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התשמ"ט, עמ' 782;

תכנון מרחב תיקון
מקומי

עותקים הפקדת

תחילה

מעבר הוראות

הסכומים עדכון
ראשונה בתוספת

שניה ובתוספת
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ו–4) 2(ב) ,1 השניה (תקנות הסכומים בתוספת

קרן של נכסי נקי ממוצע שווי
חדשים) דרגה(בשקלים

השנתית האגרה סכום
חדשים) (בשקלים

6,256,000 15,765א'עד

22,620ב'מ–6,256,000 עד 25,021,000

25,021,000 עד 100,082,000 34,670ג'מעל

100,082,000 50,440ד'מעל

בטלה. - שנתית), התשס"ו-22006 (אגרה ערך הודעת ניירות

(4 ביולי 2006) בתמוז התשס"ו ח'
טרי משה   (3-926 (חמ

ערך ניירות רשות ראש                                                                                 יושב
__________

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 929.

סופר טעויות תיקון

יבוא טובין) (תיקון), התשס"ו-2006, ועל עסקה על מוסף (שיעור המס מס ערך לצו 1 בסעיף .1
להיות "15.5%". 920, במקום "15.5" צריך עמ' התשס"ו, ,6495 התקנות בקובץ שפורסם

(3-1600 (חמ

כספיים) (תיקון), התשס"ו- ומוסדות מלכ"רים על המס מוסף (שיעור מס ערך לצו 2 בסעיף .2
."15.5%" צריך להיות 920, במקום "15.5", עמ' ,6495 התקנות בקובץ שפורסם ,2006

(3-889 (חמ


