
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

הוועדה לענין מועד (הארכת והנצחה) סיוע למטרות והקדשה ליורשים (השבה השואה נספי של נכסים צו
358 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   וריבית), הצמדה להפרשי

358 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . .   (תיקון), (הוראת שעה) באסיפות) (סדרנים במקומות ציבוריים הבטיחות תקנות

358 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   חלוקה), לרשת (תכנית עבודה הטבעי הגז משק תקנות

סכומים), (עדכון ודיור) כלכלה (דמי לאומי) בשירות למתנדב שירות (תנאי לאומי שירות  הודעת
362   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006

363 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (אגרות), לעניני משפחה המשפט בית הודעת
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סיוע והנצחה) למטרות והקדשה ליורשים (השבה השואה נספי נכסים של צו
וריבית), התשס"ז-2006 הצמדה להפרשי הוועדה לענין (הארכת מועד

והקדשה (השבה ליורשים השואה של נספי נכסים לחוק סעיף 79(ב)(3) לפי סמכותי בתוקף  
הוועדה הממנה  עם התייעצות לאחר החוק), התשס"ו-12006 (להלן - והנצחה), סיוע למטרות

לאמור: אני מצווה הכנסת, של ומשפט חוק ועדת החוקה ובאישור

וריבית הצמדה הוועדה להפרשי סיום עבודת לענין לחוק, 16(ו) בסעיף הקבוע המועד .1
(31 בינואר 2007). התשס"ז בשבט י"ב עד יום בזה לחברה, מוארך מסקנותיה והגשת

(21 בנובמבר 2006) בחשון התשס"ז ל'
שטרית מאיר  (3-3628 (חמ

המשפטים מקום שר ממלא                                                                                   
__________

1 ס"ח התשס"ו, עמ' 202.

(הוראת שעה) (סדרנים באסיפות) במקומות ציבוריים תקנות הבטיחות
התשס"ז-2006 (תיקון),

התשכ"ג-11962, ציבוריים, במקומות הבטיחות לחוק 2 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
הפנים ועדת ועם והספורט התרבות המדע שר עם הפנים, לביטחון השר עם בהתייעצות

אלה: תקנות אני מתקין של הכנסת, הסביבה ואיכות

שעה),  (הוראת באסיפות) (סדרנים ציבוריים במקומות הבטיחות לתקנות  1 בתקנה .1
חודשים". 36" יבוא חודשים" התשס"ה-22005, במקום "18

בחשון התשס"ז (4 בנובמבר 2006). י"ג ביום אלה תקנות 2. תחילתן של

(20 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון כ"ט
ן בר–או ני ו ר  (3-1394 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

.208 עמ' התשס"ב, 1 ס"ח התשכ"ג, עמ' 2;

2 ק"ת התשכ"ה, עמ' 622.

התשס"ז-2006 חלוקה), לרשת (תכנית עבודה הטבעי הגז משק תקנות

החוק),  - התשס"ב-12002 (להלן הטבעי, הגז משק לחוק סעיף 25(ה) לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכלכלה ועדת ובאישור

- אלה בתקנות .1

המדידות2; פקודת לפי רישיון בעל מודד - מוסמך" "מודד

חוק  התשכ"ה-31965 (להלן - והבניה, התכנון לחוק 159 כהגדרתו בסעיף - "מיתקן ביטחוני"
והבניה); התכנון

מועד הארכת

__________
1 ס"ח התשס"ב, עמ' 55.

עמ' 1368. ב', כרך א"י, 2 חוקי

3 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

1 תיקון תקנה

תחילה

הגדרות



7.12.2006 התשס"ז, בכסלו ט"ז ,6543 התקנות 359קובץ

קווי חשמל, זה קווי ובכלל תשתית קווי לסוגיהן, ברזל ומסילות - דרכים תשתית" "מיתקני
קווי ביוב מים, קווי קווי תקשורת, מסוכנים, לסוגיהם, חומרים ודלק גפ"מ, כימיקלים

אותם; המשרתים ומיתקנים וניקוז

עיליים, לרבות מיתקני חשמל טבעי גז להצתת עננת לגרום - פעילות העשויה הצתה" "מקור
צלסיוס; מעלות 300 על עולה פניהם שטמפרטורת ומשטחים שריפה מנועי

חוק  - (להלן  התשכ"ה-31965  והבניה, התכנון לחוק 8 בסעיף כמשמעו  - מחוז" "מתכנן 
והבניה); התכנון

התשנ"ט-41999; לחלוקת גז טבעי), (מיתקנים ורישוי) (בטיחות - צו הגז הבטיחות" "צו

ו' לחוק; בפרק כמשמעותה - הטבעי" "רשות הגז

לחוק התכנון 119ו בסעיף כמשמעותה טבעי גז הרישוי למיתקני רשות - לגז" הרישוי "רשות
והבניה;

התשכ"ה-51965; ומעיינות, נחלים רשויות בחוק 2 בסעיף כמשמעותה - נחל" "רשות

התשי"ח-61957; שטפונות, מפני בחוק הניקוז וההגנה כמשמעותה - ניקוז" "רשות

והבניה; התכנון בחוק כהגדרתה - "תכנית"

של הוראות הכוללת תכנית או מפורטת, תכנית או מקומית מיתאר תכנית - מקומית" "תכנית
כאמור. תכנית

אחד מאלה:  בידי הרישוי לרשות תוגש 2. תכנית עבודה
זה; לצורך מטעמה שמונה מי או ישראל מדינת (1)

רישיון; בעל (2)

לצריכה עצמית. מיתקן גז טבעי, לגבי צרכן גז (3)

הרישוי רשות ואולם מ–1:250; יפחת מידה שלא בקנה יוגש עבודה תשריט תכנית (א) .3
הדרושה הפירוט וברמת המקומיים  בתנאים בהתחשב שונה מידה  קנה לקבוע רשאית

לדעתה.

המודד  מוסמך; מודד שערך מצבית גבי מפה על  ייערך העבודה תכנית תשריט (ב)  
המוקדם, לכל חודשים, שישה בידו נבדקו בו המופיעים שהנתונים התשריט גבי על יאשר

הרישוי לגז. לרשות לפני הגשתו

על השימוש מגבלות עליו שמוטלות מהתחום יקטן שלא שטח על תחול תכנית עבודה .4
.(2)6 בתקנה כאמור בקרקע

להלן: כמפורט שבתחומה הקרקע ייעודי יסומנו עבודה בתכנית .5

צהוב ורוחבו יצוין בצבע החלוקה יסומן גז לרשת צינור השטח המיועד לרצועת (1)
בתכנית;

בקו יסומן (2)6 בתקנה כאמור  קרקע שימוש על מגבלות  עליו השטח שמוטלות (2)
חלקים לארבעה מחולקים עיגולים העבודה בתכנית יסומנו כן אדום; בצבע מרוסק
עליו שמוטלות השטח  לקצה הגז צינור רצועת מקצה המרחק יצוין שבהן  (רוזטות)

מגבלות כאמור.

תכנית הגשת
העבודה

ומפת מידה קנה
מדידה

תכנית תחום
העבודה

ייעודי סימון
ומגבלות הקרקע

__________
3 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

4 ק"ת התשנ"ט, עמ' 923.

5 ס"ח התשכ"ה, עמ' 150.

6 ס"ח התשי"ח, עמ' 4.
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אלה: כל את העבודה יכללו והוראות תכנית התשריט .6

גז; צינור לרצועת בשטח המיועד המותרים השימושים (1)

על העבודה תכנית בשל  המוטלות  קרקע שימושי על חוק  כל  לפי המגבלות (2)
והאמצעים ביטחוני, מיתקן  על  המוטלות המגבלות לרבות  בה  המסומנים השטחים

המגבלות; למזעור הננקטים

;9 בתקנה כאמור החלוקה, בניה להקמת רשת היתרי למתן התנאים (3)

;10 בתקנה כאמור מיגון המערכת בדבר הוראות (4)

פי על מאושרים חירום  לשעת ונהלים הפעלה נוהלי לקביעת בנוגע  הוראות (5)
בהיתר הבניה; כתנאי הטבעי כתנאי למתן היתר הבניה או הגז דרישות רשות

;11 בתקנה כאמור נופי שיקום בדבר הוראות (6)

החלוקה; רשת וסימון שילוט בדבר הוראות (7)

כתוצאה והנופיים הסביבתיים  המפגעים ולצמצום לבטיחות הנוגעות  הוראות (8)
החלוקה; רשת של מהקמתה

לחוק. 24 סעיף לפי שאושר כפי המפרט הוראות (9)

העבודה,  מתכנית כחלק שייערך נפרד תשריט גבי על 3 או בתקנה האמור התשריט גבי על .7
אלה: כל יסומנו

מתכנן המחוז  החלוקה; 10 מטרים מרשת של ברדיוס בשטח ההצתה מקורות כל (1)
לגבי ייעשה הצתה  מקורות סימון כי בטיחות, של מיוחדים מנימוקים לדרוש,  רשאי
חוות לגז הרישוי לרשות תוגש כאמור, בשטח הצתה מקורות נמצאו לא יותר; גדול שטח
"רשת מקורות הצתה; אין כאמור שבשטח המאשרת העבודה, עורך תכנית של דעת

נמוך; בלחץ גז טבעי של להעברה צינורות קווי למעט זו, לענין פסקה - החלוקה"

והמותרים  החלוקה, מרשת 10 מטרים של ברדיוס בשטח הקיימים הקרקע שימושי כל (2)
מאושרות לענין מקומיות תכניות היו מאושרות; לא מקומיות תכניות פי בתחומו על
וארציות מחוזיות מיתאר תכניות לפי כאמור הקרקע שימושי יצוינו האמור, השטח
בטיחות, של מיוחדים לדרוש, מנימוקים רשאי מתכנן המחוז שטח; אותו לגבי מאושרות

יותר; גדול שטח ייערך לגבי שימושי הקרקע כי ציון הנדסה, או תכנון,

תכנית העבודה; בתחום ונוף טבע סקירת ערכי (3)

זה מיתקני ובכלל העבודה, תכנית בתחום המים וקידוחי תשתית סימון מיתקני (4)
העתקתם; מחייבים החלוקה מערכת הקמת אשר תשתית

והבטיחותיים  המאפיינים ההנדסיים ולפיו 61 לחוק בסעיף כמשמעו הממונה אישור (5)
הבטיחות. צו בדרישות עומדים העבודה בתכנית המוצעת החלוקה רשת של

שלהלן,  בטבלה א' שבטור מאלה 7 נושא בתקנה האמורים התשריטים באחד נכלל (א) .8
שלצדו: ב' בטור הגוף של הערותיו בצירוף התכנית תוגש

הוראות תכנית
העבודה

מסמכים נלווים

ההגשה אופן
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א' טור
בתכנית הכלול הנושא

ב' טור
המעיר הגוף

מתוכננים1. או קיימים תשתית והגוףמיתקני התשתית  מיתקן של הבעלים 
על מיתקן התשתית פי דין המופקד על

גז2. לתחנת לנושאהתחברות הגז מיתקן להפעלת הרישיון בעל
שהתחנה ככל הגז, לתחנת ההתחברות

העבודה בבעלות מגיש תכנית איננה

נחל3. המוסמכותחציית הנחל ורשות הניקוז רשות

תכנית4. המוסמכתכל הכבאות רשות

לשליטה5. נתון שטח או  ביטחוני מיתקן
ההגנה  לתקנות  149 בתקנה כהגדרתו

81945 חירום), (שעת

המחוזית בוועדה הביטחון  שר נציג
התכנון בחוק כמשמעה ולבניה לתכנון

העבודה תכנית שבמרחבה והבניה,

ארכאולוגיים6. העתיקותאתרים רשות

נוף7. שמורת או שמורת טבע או לאומי גן
מוגנים טבע ערכי או תכנית לפי

והגנים הטבע לשמירת  הרשות
הלאומיים

ארצית8. מיתאר לתכנית בהתאם לישראליער הקיימת הקרן

מוכרז9. של הנמלנמל המקרקעין את הגוף המנהל

מנחת10. או תעופה האזרחית.שדה התעופה רשות

תוגש  העבודה,  תכנית קבלת ממועד ימים   30 בתוך  הערותיו  את  גוף העיר  (ב) לא  
ההערות. בלא אף לגז הרישוי לרשות התכנית

בתקנת כמפורט  הגופים של להערותיהם התכנית את התכנית מגיש (ג) העביר  
גופים לאותם הפניה העתק את העבודה, תכנית עם יחד לגז הרישוי לרשות יגיש (א), משנה

שהתקבלו. הערותיהם, ככל ואת

בתקנת  כמפורט הערותיהם נדרשו אשר הגופים לכל תישלח הרישוי רשות החלטת (ד)  
משנה (א).

כקבוע הגז מיתקן להקמת להיתר הבקשה ולפיהן הוראות תכלול העבודה תכנית (א) .9
רישוי תקנות - (להלן התשס"ג-72003, טבעי), גז מיתקני (רישוי והבניה התכנון בתקנות

אלה: כל ובו יצוינו מפורט עבודה בנספח טבעי) תלווה גז מיתקני

העבודה; אתר (1)

החלוקה; מערכת הקמת אופן (2)

ההקמה; בעת טבע ונוף בערכי ופגיעות לצמצום מפגעים האמצעים (3)

קיימות; בהעדר בדרכים שניתן, שימוש, ככל שייעשה באופן דרכי הגישה (4)
שניתן, ככל באופן שיצמצם, כדרכי גישה, דרכי עפר כאמור, יוסדרו קיימות דרכים

ובנוף; בסביבה הפגיעה את

המבצע; הקבלן ההתארגנות של שטח (5)

העבודה; וחומרי ציוד של הזמניים האחסנה שטחי (6)

החלוקה; מערכת בו שתונח השטח (7)

תנאים למתן
בניה היתרי

__________
7 ק"ת התשס"ג, עמ' 620.

8 ק"ת התשנ"ט, עמ' 923.
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המערכת הנחת לאחר הכיסוי חומרי ועומקה, החפירה לאופן התייחסות (8)
ופינוי עודפי החומר החפור.

גוף  של להערותיו הועברה  לגביו העבודה שתכנית מקטע עבודה הכולל נספח (ב)  
מקטע. באותו העבודה ביצוע טרם גוף אותו עם תיאום יחייב ,8 בתקנה כאמור כלשהו

מערכת ביסוס בנושא לבצע שיש הבדיקות לענין הוראות תכלול עבודה תכנית .10
יציבות  בדיקות בנושא הבטיחות, לרבות 2 לצו בסעיף פי התקנים המפורטים על החלוקה,

החלוקה. מערכת להנחת היתר למתן כתנאי הקרקע,

מערכת הקמת לאחר התכנית, תחום של נופי לשיקום הוראות תכלול עבודה תכנית .11
תכנית העבודה בתחום הקיימים והנוף בערכי הטבע בהתחשב ייקבעו אלה החלוקה; הוראות

אלה: לנושאים השאר, בין ויתייחסו,

שיטפונות; למניעת הקרקע  פני ניקוז (1)

ומתחתיה; הקרקע לפני מעל בנחלים זרימה ערוצי (2)

למצבה המקורי; האפשר, והחזרתה, במידת הקרקע שחזור פני (3)

המקומית. לסביבה המתאימות נטיעות באמצעות לרבות הצומח, שיקום (4)

ככל נוספים ומסמכים מידע העבודה תכנית ממגיש לדרוש רשאית לגז הרישוי רשות .12
העבודה והחלטה בה. תכנית בדיקת לצורך שהם דרושים לה

לפי היתר לקבלת בחובה כדי לפגוע בדינים אחרים לרבות אלה תקנות בהוראות אין .13
לחוק. 24 לפי סעיף למפרט בחובה לפעול בהתאם גז טבעי, וכן מיתקני תקנות רישוי

(5 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון י"ד
ן בר–או ני ו ר  (3-3462 (חמ

הפנים שר                                                                                   

כלכלה לאומי) (דמי בשירות למתנדב שירות (תנאי שירות לאומי הודעת
סכומים), התשס"ז-2006 ודיור) (עדכון

בשירות למתנדב שירות (תנאי לאומי שירות לתקנות 4(ב) תקנה  לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - ודיור), התש"ס-11990 כלכלה לאומי) (דמי

יהיו לתקנות, והם ו–3(א)(2) 2(א) בתקנות הנקובים השתנו הסכומים במדד השינוי עקב .1
להלן: כמפורט (1 בספטמבר 2006), באלול התשס"ו ביום ח' החל

- המתגורר למתנדב לתקנות, 2(א) בתקנה (1)

שקלים חדשים לחודש; 689.57 - בהוצאות תזונתו ונושא במקום מגוריו (א)

חדשים  שקלים   475.68 - תזונתו בהוצאות  נושא והמפעיל מגוריו במקום  (ב)
לחודש;

בהוצאות  ונושא המפעיל, ברשות ולא מגוריו ממקום יותר או 30 ק"מ במרחק (ג)
שקלים חדשים לחודש; 766.44 - תזונתו

תזונתו בהוצאות נושא והמפעיל המפעיל ברשות ולא מגוריו למקום מחוץ (ד)
שקלים חדשים לחודש; 492.39 -

המערכת מיגון

נופי שיקום

מסמכים נוספים

הדינים שמירת

__________
1 ק"ת התש"ס, עמ' 108.

סכומים עדכון
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שקלים חדשים לחודש; 766.44 - בהוצאות תזונתו ונושא ברשות המפעיל (ה)

475.68 שקלים חדשים  - בהוצאות תזונתו נושא והמפעיל ברשות המפעיל (ו)
לחודש;

במקום "383.75" יבוא "382.12". 3(א)(2) לתקנות בתקנה (2)

(26 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז ה'
אולמרט אהוד  (3-2941 (חמ

הרווחה ושר הממשלה ראש                                                                                   

התשס"ז-2006 משפחה (אגרות), המשפט לעניני בית הודעת

התשנ"ו- (אגרות), משפחה לעניני המשפט בית לתקנות תקנה 4(ד) לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - 11995

מאי בחודש שפורסם המדד לעומת ,2006 נובמבר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
התשס"ז בטבת  י"א  ביום החל לתקנות, והשניה הראשונה התוספות נוסח  יהיה  ,2006 

כדלקמן: (1 בינואר 2007),

"תוספת ראשונה
ו–4) 2(א) (תקנות

חדשים בשקלים

קצוב כסף לסכום תביעה 1% מהסכום 1.
ולא כערכו הנתבע

מ–401 פחות

תביעה לרבות קצוב, רכוש שאינה לסכום כסף בעניני תביעה כל .2
רכוש ולמתן בעניני הצהרתי דין לפסק שיתוף, לפירוק לאיזון משאבים,

יהיו הרכוש אשר פריטי ומספר הסעדים מספר 2,393חשבונות, יהיו

בוטל .3

צוואה קיום צו או ירושה צו למתן התנגדות .4801

ירושה צו לתיקון או ביטול בקשה 4824א.

עיזבון מנהל למינוי בקשה 4824ב.

או ביטול, הפחתה או מדור, לרבות הגדלה, מזונות תביעה בענין .5
מן או העיזבון מן מדור או למזונות תביעה שיפוי, שלישי, לצד הודעה

אלה חוץ בענינים פסק וכן אכיפת 197היורשים

תלויה תביעה אין הסכם כאשר לרבות אישור אחרת תביעה כל .6
משפחה המשפט לעניני בבית ערעור בענין או 401ועומדת

בכתב בקשה .7197

שופט לפני צוואה עשיית .8425

הירושה לחוק 68(ב) סעיף לפי צוואה הוכחת .9425

האגרות שינוי

__________
.1017 עמ' התשס"ו, ;404 עמ' התשס"ג, ;842 עמ' התשס"ב, ;1293 עמ' התשנ"ח, ;8 עמ' התשנ"ו, 1 ק"ת
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חדשים בשקלים

שנה מיום שניתן כשעברה משפט, בית בארכיון עיון בתיק המצוי .10
רצופים שבועיים של קצובה לתקופה הדין, 24פסק

המשפט בית שבתיק מסמך מכל מאושר העתק לכל עמוד11. 4.33

לעניני רשם  או לפועל הוצאה ראש רשם, החלטת על ערעור  .12
הירושה בחוק כמשמעותו 425ירושה

שניה תוספת
ו–4(א)) 2(א) (תקנות

חדשים בשקלים

למעט בתוספת הראשונה המפורטות פרוטוקול בתובענות אגרת
לתוספת הראשונה 8 פרט לפי 60"הליכים

(28 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז ז'
פט שו ל, ג משה  (3-2659 (חמ

בפועל המשפט בתי מנהל
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