
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

692   . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), לחוק) 149 בקשות מתחולת סעיף סוגי (פטור תקנות התכנון והבניה

692   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), בזק) בעד שירותי ושידורים) (תשלומים (בזק התקשורת תקנות

693   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), האגודה) (רשויות השיתופיות האגודות תקנות

693 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), אגודות) (סוגי השיתופיות האגודות תקנות

694 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), הכנסת) (עובדי (מכרזים) (מינויים) המדינה שירות כללי

14 ביוני 2007 6594 התשס"ז בסיון כ"ח
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(תיקון),  149 לחוק) בקשות מתחולת סעיף סוגי (פטור תקנות התכנון והבניה
התשס"ז-2007

התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק ו–265 ו–(ג) לפי סעיפים 149(ב) בתוקף סמכותי  
תקנות אלה: אני מתקין ולבניה, לתכנון הארצית עם המועצה ולאחר התייעצות

לחוק),   149 סעיף  מתחולת בקשות סוגי (פטור והבניה התכנון לתקנות  3 תקנה אחרי .1
יבוא: התשנ"ו-21996,

"פטור לענין בקשה
ממ"ד להקמת

לא  149 לחוק סעיף הוראות כי לקבוע רשאי מחוזית ועדה ראש יושב .4
כתוספת המוקם דירתי מוגן מרחב הקמת שענינה לבקשה הנוגע בכל יחולו
לחוק 9ג סעיף לפי  בעורף" מיוחד  "מצב בו שהוכרז באזור  קיים לבנין 
האמור המצב באזור  חל  עוד כל התשי"א-31951, האזרחית, ההתגוננות
מטעמי וחיוניות דחיפות קיימת כי  הממשלה  עליו שהחליטה באזור או

בו." קיימים לבנינים דירתי מוגן מרחב בהוספת ביטחון

(12 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ו
ן בר–או ני ו ר  (3-2677 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח

.502 עמ' התשנ"ו, 2 ק"ת

.42 עמ' התשנ"ח, ;78 עמ' התשי"א, 3 ס"ח

(תיקון), שירותי בזק) בעד (תשלומים ושידורים) התקשורת (בזק  תקנות
התשס"ז―2007

התשמ"ב- ושידורים), (בזק  התקשורת לחוק ו–59 15(א)(1) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אלה: תקנות מתקין אני האוצר, שר ובהסכמת ,11982

בזק), התשס"ז- בעד שירותי (תשלומים ושידורים) (בזק  לתקנות התקשורת 1 בתקנה .1
יבוא: מופחת" לשימוש מנוי–טלפון "קו ההגדרה במקום העיקריות), התקנות - (להלן 22007

שמתקיימים מנוי של שמו על הרשום מנוי–טלפון  קו  - זכאי" למנוי מנוי–טלפון "קו
לגביו התנאים האלה:

התשמ"א- הכנסה, הבטחת חוק לפי לגמלה זכאי שהוא המנוי לגבי נקבע (1)
כך; על פרטים לחברה מסר לאומי לביטוח והמוסד ,31980

למגורים המשמשת בדירה שמותקן על שמו, הרשום מנוי–טלפון קו יש למנוי (2)
בלבד;

כמפורט מנוי–הטלפון קו על נוסף זכאי למנוי מנוי–טלפון קו המנוי ברשות אין (3)
".(2) בפסקה

"בקו יבוא מופחת"  לשימוש מנוי–טלפון "בקו במקום העיקריות, לתקנות  4(ב) בתקנה .2
זכאי". למנוי מנוי–טלפון

משנה (א) ו–(ב)  פרטי 1 שבחלק ב', במקום בפרט העיקריות, לתקנות הראשונה בתוספת .3
יבוא:

__________
.398 עמ' התשס"ה, ;218 עמ' התשמ"ב, 1 ס"ח

.886 עמ' התשס"ז, 2 ק"ת

.30 עמ' התשמ"א, 3 ס"ח

4 הוספת תקנה

1 תיקון תקנה

4 תיקון תקנה

התוספת תיקון
הראשונה
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השירות התקנהפרטי
מע"מ ללא חדשים בשקלים התשלום

אחד לחודש קבוע תשלום

22.40"(א) למנוי זכאי

זכאי למנוי למעט 43.20"(ב)

בתשרי התשס"ח (1 באוקטובר 2007). י"ט ביום אלה תקנות 4. תחילתן של
(7 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"א

אטיאס אריאל   (3-2726 (חמ

התקשורת שר                                                                                   

התשס"ז―2007 (תיקון), האגודה) (רשויות השיתופיות האגודות תקנות

אלה: תקנות מתקין אני השיתופיות1, האגודות לפקודת 65 לפי סעיף בתוקף סמכותי

התשל"ה-21975, האגודה), (רשויות השיתופיות האגודות לתקנות 23(ד) בתקנה .1
להתיישבות שיתופית יבוא "אגודה להתיישבות קהילתית" "אגודה במקום ו–(3), (1) בפסקאות

קהילתית".

(סוגי אגודות) השיתופיות האגודות תקנות של תחילתן ביום אלה תקנות תחילתן של .2
התשס"ז-32007. (תיקון),

(20 במאי 2007) בסיון התשס"ז ג'
ישי הו אלי  (3-1042 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   
__________

.336 א', עמ' כרך 1 חוקי א"י,

.1366 עמ' התשל"ה, 2 ק"ת

.693 עמ' התשס"ז, 3 ק"ת

התשס"ז―2007 (תיקון), אגודות) (סוגי השיתופיות האגודות תקנות

אלה: תקנות מתקין אני השיתופיות1, האגודות לפקודת 65 לפי סעיף בתוקף סמכותי

במקום "אגודה התשנ"ו-21995, (סוגי אגודות), האגודות השיתופיות לתקנות (8)2 בתקנה .1
להתיישבות קהילתית". שיתופית "אגודה יבוא להתיישבות קהילתית"

פרסומן. מיום שלושים ימים תקנות אלה של תחילתן .2
(20 במאי 2007) בסיון התשס"ז ג'

ישי הו אלי  (3-2606 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

__________
.336 א', עמ' כרך 1 חוקי א"י,

88 ועמ' 1004. עמ' התשס"ו, ;246 עמ' התשנ"ו, 2 ק"ת

תחילה

23 תיקון תקנה

תחילה

2 תיקון תקנה
 

תחילה
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התשס"ז―2007 (תיקון), הכנסת) (עובדי (מכרזים) (מינויים) המדינה שירות כללי

התשי"ט-11959, (מינויים), המדינה  שירות לחוק ו–41 20 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
כללים אלה: משרות בכנסת לגבי הכנסת הכספים של קבעה ועדת

התשכ"ד-21963 הכנסת), (עובדי (מכרזים) (מינויים) המדינה שירות לכללי 1 בסעיף .1 
- העיקריים) הכללים - (להלן

ובו - "(א)" יסומן בו (1) האמור

יבוא: (1) פסקה במקום (א)

של תמציתי ותיאור המשרה למילוי מוקדמים תנאים המשרה, תואר (1)"
התפקיד."; מהות

יימחקו; - (3) עד (5) פסקאות (ב)

יבוא: (6) פסקה אחרי (ג)

המוצעת ולמשרה  המכרז לתנאי בנוגע נוסף מידע לקבלת דרכים  (7)"
(ב)."; קטן בסעיף כאמור

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

שלה האינטרנט  באתר הכנסת  תפרסם  (א), קטן בסעיף  האמור  על "(ב) נוסף
אלה לפחות: פרטים יכיל אשר נוסף מידע ובמענה טלפוני

בה; הכלולים והתפקידים המשרה תיאור (1)

המשרה; למילוי אישייים נתונים (2)

המשרה; למילוי מיוחדות דרישות (3)

למשרה." להגיש בקשה שאליו יש המען (4)

"בשני  יבוא לפחות" יומיים עיתונים "בשלושה במקום העיקריים, לכללים  2 בסעיף .2
או בעיתון יומי ובעיתון העברית, תפוצה רחבה בשפה בעלי שהם לפחות, עיתונים יומיים
וכן הערבית, בשפה בישראל לאור היוצא רחבה, תפוצה בעל לפחות, שבוע מדי המתפרסם

הכנסת." של האינטרנט באתר

(28 במאי 2007) התשס"ז בסיון י"א
קוב ני ' סז מי סטס  (3-3719 (חמ

הכספים ועדת ראש יושב                                                                                   

__________
.110 עמ' התשכ"ג, ;86 עמ' התשי"ט, 1 ס"ח

.86 עמ' התשכ"ד, 2 ק"ת

2 תיקון סעיף

1 תיקון סעיף




