
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

432 התשס"ח-2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   שיפוט), סמכות (הגבלת תרבות נכסי השאלת צו

432 התשס"ח-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . .   שעה), (הוראת גמל) קופות ולניהול לאישור (כללים הכנסה מס תקנות

433   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2008 (תיקון), (היתר לעבודה מצומצמת) והבניה התכנון תקנות

433   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2008 ברכבת), נסיעה (דמי ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו
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התשס"ח-2008 שיפוט), סמכות (הגבלת תרבות נכסי השאלת צו
התשס"ז- שיפוט), סמכות (הגבלת תרבות נכסי השאלת לחוק סעיף 3 לפי סמכותי בתוקף  

התרבות והספורט, ולאחר  המדע שר ועם החוץ שרת עם החוק), בהתייעצות 12007 (להלן -
צרפת ממשלת לבין ישראל ומוזאון ישראל ממשלת בין ההסכם), - (להלן הסכמים שנחתמו
במוזאון לתערוכה שתתקיים היצירות), אמנות (להלן - יצירות המשאיל), להשאלת - (להלן

אני מצווה לאמור: (19 בפברואר 2008), התשס"ח א' באדר י"ג ביום החל ישראל

 3 שבסעיף ו–(2) (1) פסקאות  יחולו  ההסכם, מכוח בישראל נמצאות היצירות עוד  1. כל
- ולפיכך לחוק,

או בעלות זכות שעניינן בתביעות שיפוט סמכות בישראל משפט לבית תהא לא (1)
ביצירות; של המשאיל זכותו את הנוגדת אחרת או זכות ביצירות חזקה

היצירות את השבת למנוע כדי בה שיש החלטה כל בישראל בית משפט ייתן לא (2)
פי ההסכם. על ההשאלה תקופת למשאיל בתום

התקופה למשך ותוקפו בשבט התשס"ח (31 בינואר 2008) זה ביום כ"ד צו 2. תחילתו של
ההסכם. היצירות נמצאות בישראל מכוח שבה

(28 בינואר 2008) בשבט התשס"ח כ"א
פרידמן דניאל  (3-3795 (חמ

המשפטים שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשס"ז, עמ' 137.

שעה), (הוראת גמל) קופות ולניהול לאישור (כללים הכנסה מס תקנות
התשס"ח-2008

פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק ו–60 22(ב)(1) סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף    
אלה: תקנות מתקין אני התשס"ה-12005, גמל), (קופות

הכללי ההסכם הוראות לפי לעובדו המחויב מעביד לעניין 2008 עד 2012, המס בשנות .1
לאישור ולניהול (כללים הכנסה לתקנות מס 19(א)(1)(ג)(2) כאילו בתקנה יראו לביטוח פנסיוני,
"ושלא נאמר גמל" שבקופת "ובלבד במילים החל הסיפה במקום התשכ"ד-21964, גמל), קופות
תגמולי למרכיב ששולם ובלבד פנסיוני, לביטוח הכללי בהסכם שנקבע מהשיעור יפחת
בהסכם שנקבע מהשיעור יפחת שלא תשלום לקצבה,  גמל קופת חשבון באותו המעביד,
לביטוח הכללי זה, "ההסכם לעניין (ב); משנה בתקנת האמור פנסיוני ומתקיים לביטוח הכללי
מיום ט' בכסלו (7019/2007) במשק מקיף פנסיוני לביטוח הכללי הקיבוצי ההסכם - פנסיוני"
הסתדרות לבין של הארגונים הכלכליים התיאום לשכת שבין (19 בנובמבר 2007), התשס"ח

לגביו3". שניתן הרחבה צו לרבות החדשה, הכללית העובדים

(27 בינואר 2008) התשס"ח בשבט כ'
ן בר–או ני ו ר  (3-129 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

.58 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשכ"ד, עמ' 1302;

3 י"פ התשס"ח, עמ' 1736.

שעה הוראת

סמכות הגבלת
שיפוט

תחילה ותוקף
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התוספת החלפת

פיקוח רמת

מחירים קביעת

ועיגול עדכון
ערך ומס סכומים

מוסף

התשס"ח-2008 (תיקון), מצומצמת) לעבודה (היתר והבניה התכנון תקנות
התייעצות ולאחר התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק סעיף 265 לפי סמכותי בתוקף  

אלה: תקנות אני מתקין ולבניה, הארצית לתכנון המועצה עם

 - מצומצמת), התשס"ג-22003 (להלן לעבודה (היתר והבניה לתקנות התכנון 1 בתקנה .1
יבוא: "מהנדס" ההגדרה אחרי העיקריות), התקנות

6 מטרים  על עולה אינו קלים, שגודלו מחומרים הבנוי פריק - מחסן פריק" טרומי ""מחסן
מטרים." 2.05 על עולה וגובהו אינו רבועים

יבוא: בסופה העיקריות, לתקנות 2 בתקנה .2
טרומי פריק." של מחסן הצבה הקמה או (13)"

פריק". טרומי עונתי" יבוא "מחסן העיקריות, אחרי "סוכך לתקנות (4)4 בתקנה .3
שהוגשה להיתר בקשה יחולו על והן פרסומן, מיום ימים אלה שלושים תקנות של תחילתן .4

לאחריו. או תחילתן ביום המקומית לוועדה

(8 בינואר 2008) התשס"ח בשבט א'
שטרית מאיר  (3-347 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 948.

התשס"ח-2008 ברכבת), נסיעה (דמי ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו
התשנ"ו-11996  ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק ו–12 7 לפי סעיפים 6, בתוקף סמכותי  
הכספים 2005 (תיקוני חקיקה),  לשנת הכלכלית המדיניות 62 לחוק לסעיף בהתאם החוק), - (להלן

מצווים לאמור: לחוק, אנו ו–13 8 סעיפים לפי המחירים ועדת ובהמלצת התשס"ה-22005,

זה - 1. בצו
נסיעה; דמי בתקנות שנקבעו השירותים - ברכבת" נוסעים הסעת "שירותי

התשס"ה-32004. נסיעה), (דמי הברזל מסילות תקנות - נסיעה" דמי "תקנות

נוסעים ברכבת. הסעת שירותי על החוק יחול .2
ה' לחוק. לפי פרק מחירים קביעת נוסעים ברכבת תהיה הסעת שירותי רמת הפיקוח על .3
הנסיעה לדמי  והתוספות הנסיעה דמי יהיה ברכבת נוסעים הסעת לשירותי המחיר  .4

בתוספת. המפורטים בשינויים נסיעה, דמי בתקנות שנקבעו

זה. צו לפי על מחירים נסיעה יחולו דמי לתקנות ו–13 12 ,6 תקנות .5

"תוספת
(4 (סעיף

3 לתקנות  בתקנה כאמור הנסיעה לדמי תוספת תשולם לא ישירה ברכבת נסיעה בעד .1
נסיעה. דמי

1 תיקון תקנה

2 תיקון תקנה

4 תיקון תקנה

ותחולה תחילה

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

2 ס"ח התשס"ה, עמ' 346.

3 ק"ת התשס"ה, עמ' 42.

הגדרות
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דמי הנסיעה בשקלים חדשים .2

היציאה   תחנת

נהריה

עכו7.5עכו

קריות13.08.5קריות

המפרץ13.08.55.5חוצות המפרץ חוצ'

המפרץ המפרץ13.013.07.57.5לב לב

חיפה16.513.010.510.57.5חיפה

עתלית24.524.523.023.020.013.0עתלית
בנימינה/ 

חנה חנה31.531.524.524.524.520.013.0בנימינה/פרדס פרדס

חדרה31.531.524.524.524.520.020.07.5חדרה

ויתקין כ' ויתקין38.034.031.524.524.523.023.013.07.5כפר

נתניה38.034.031.531.524.523.023.020.013.07.5נתניה

יהושע 38.034.031.531.524.523.023.020.013.010.08.5בית
 בית

יהושע

הרצליה38.034.034.034.031.524.523.023.020.012.510.510.5הרצליה

בני ברק41.538.038.036.034.029.529.525.524.524.518.518.58.5בני ברק

תקוה 43.540.040.036.036.031.531.529.524.524.521.021.012.55.5פתח

העין 46.041.541.538.038.034.034.031.525.524.523.023.013.58.5ראש

46.041.541.538.038.034.034.031.525.524.523.023.013.511.5כפר סבא

אביב 38.034.034.034.031.526.026.022.020.020.013.013.07.55.5תל

46.542.038.538.538.534.534.532.025.025.023.523.517.017.0נתב"ג

47.042.539.039.039.035.035.032.525.525.524.024.017.517.5מודיעין

חב"ד 46.041.538.038.038.034.034.031.524.524.523.023.016.516.5כפר

46.041.538.038.038.034.034.031.524.524.523.023.016.516.5לוד-רמלה

51.046.046.046.040.038.038.038.034.034.030.030.024.522.5בית שמש

53.049.048.048.042.041.041.038.036.036.031.531.526.524.5ירושלים

יעקב/ הראשונים 46.046.038.038.038.034.034.034.031.531.524.524.520.020.0ב'

51.046.046.046.038.038.034.034.031.531.524.524.520.018.5רחובות

51.046.046.046.038.038.034.034.031.531.524.524.520.018.5יבנה

51.046.046.046.038.038.038.034.031.531.524.524.523.020.0אשדוד

57.552.552.552.544.544.544.540.538.038.031.031.029.526.0אשקלון

גת 58.051.051.051.051.046.046.038.038.038.031.531.525.525.5קרית

61.055.555.555.555.548.548.543.543.543.535.535.531.529.5להבים

63.558.058.058.057.051.051.046.045.545.538.038.033.031.0באר שבע

67.562.062.062.061.555.055.050.050.050.042.542.537.535.5דימונה
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היציאה תחנת

תקוה תקוהפתח פתח

העין העין5.5ראש ראש

כפר סבא11.510.5כפר סבא

אביב10.512.512.5תל-אביב תל

נתב"ג19.520.520.512.5נתב"ג

מודיעין20.021.021.013.08.5מודיעין

חב"ד חב"ד19.020.020.010.512.513.0כפר כפר

לוד-רמלה19.020.020.010.512.513.07.5לוד-רמלה

בית שמש25.028.528.518.518.519.018.513.0בית שמש

ירושלים28.530.530.519.519.520.019.517.07.0ירושלים

יעקב/הראשונים יעקב/הראשונים23.024.524.513.013.013.510.57.520.023.0ב' ב'

רחובות23.024.524.513.013.013.513.07.520.023.07.5רחובות

יבנה23.024.524.513.013.013.513.013.020.023.013.07.5יבנה

אשדוד23.024.524.516.516.517.013.013.023.025.013.013.013.0אשדוד

אשקלון29.531.031.022.522.523.019.519.524.528.519.519.519.59.0אשקלון

גת 29.531.531.522.522.523.022.522.524.528.523.023.024.524.527.0קרית
קרית

גת

להבים34.036.036.024.024.024.524.024.028.532.524.024.030.030.031.018.5להבים

35.538.038.025.525.526.025.525.530.034.025.525.531.531.532.520.010.5באר שבע
באר
שבע

40.042.542.530.030.030.530.030.034.538.530.030.036.036.037.024.012.010.5דימונה
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הנסיעה תעריף קוד .3

היציאה   תחנת

נהריה

עכו6עכו

קריות178קריות

המפרץ1782חוצות המפרץ חוצ'

המפרץ המפרץ171766לב לב

חיפה191712126חיפה

עתלית313129292417עתלית
בנימינה/ 

ח' חנה40403131312417בנימינה/פרדס פרדס

חדרה404031313124246חדרה

ויתקין כ' ויתקין48434031312929176כפר

נתניה4843404031292924176נתניה

יהושע יהושע484340403129292417118בית בית

הרצליה484343434031292924161212הרצליה

בני ברק5448484543363633313121218בני ברק

תקוה 565252454540403631319494162פתח

העין 605454484843434033312929958ראש

6054544848434340333129299514כפר סבא

אביב 48434343403434272424171762תל

6155494949444441323230308787נתב"ג

6282505050868675333381819696מודיעין

חב"ד 6054484848434340313129291919כפר

6054484848434340313129291919לוד-רמלה

6760606052484848434337373128בית שמש

7663777755787848454540407931ירושלים

יעקב/הראשונים 6060484848434343404031312424ב'

6760606048484343404031312421רחובות

6760606048484343404031312421יבנה

6760606048484843404031312924אשדוד

7172727258585853484839393634אשקלון

גת 6867676767606048484840403333קרית

8990909090919156565688884036להבים

6968686892676760595948484239באר שבע

8584848493838365656582829788דימונה

הנסיעה ותעריף קוד סמל .4          

קוד סמל
התעריף

חדשים קודבשקלים סמל
התעריף

חדשים בשקלים 
15.002018.00
25.502118.50
36.002219.00
46.502319.50
57.002420.00
67.502520.50
78.002621.50
88.502722.00
99.002822.50

109.502923.00
1110.003023.50
1210.503124.50
1311.003225.00
1411.503325.50
1512.003426.00
1612.503529.00
1713.003629.50
1816.003730.00
1916.503830.50
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היציאה תחנת

תקוה תקוהפתח פתח

העין העין2ראש ראש

כפר סבא1412כפר סבא

אביב אביב121616תל תל

נתב"ג23252516נתב"ג

מודיעין249494178מודיעין

חב"ד חב"ד222424121617כפר כפר

לוד-רמלה2224241216176לוד-רמלה

בית שמש3273732121222117בית שמש

ירושלים73383823232423875ירושלים

יעקב/הראשונים 2931311717951262429ב'
יעקב/ ב'

הראשונים

רחובות29313117179517624296רחובות

יבנה29313117179517172429176יבנה

אשדוד29313119198717172932171717אשדוד

אשקלון363939282829232331732323239אשקלון

גת גת364040282829282831732929313174קרית קרית

להבים43454581813181817375818137373921להבים

8848483333343333374333334040752412באר שבע
באר
שבע

528282373738373744493737454547811512דימונה

הנסיעה ותעריף קוד סמל .4          

קוד סמל
התעריף

חדשים קודבשקלים סמל
התעריף

חדשים בשקלים 
15.002018.00
25.502118.50
36.002219.00
46.502319.50
57.002420.00
67.502520.50
78.002621.50
88.502722.00
99.002822.50

109.502923.00
1110.003023.50
1210.503124.50
1311.003225.00
1411.503325.50
1512.003426.00
1612.503529.00
1713.003629.50
1816.003730.00
1916.503830.50



31.1.2008 התשס"ח, בשבט כ"ד ,6644 התקנות קובץ 438

קוד סמל
התעריף

חדשים קודבשקלים סמל
התעריף

חדשים בשקלים 

3931.006963.50
4031.507064.00
4132.007157.50
4233.007252.50
4334.007328.50
4434.507427.00
4536.007532.50
4636.507653.00
4737.007748.00
4838.007841.00
4938.507926.50
5039.008014.00
5139.508124.00
5240.0082      42.50
5340.5083      55.00
5441.5084      62.00
5542.0085      67.50
5643.508635.00
5744.008717.00
5844.508835.50
5945.508961.00
6046.009055.50
6146.509148.50
6247.009257.00
6349.009361.50
6449.509421.00
6550.009513.50
6650.509617.50
6751.009737.50
6858.00

(23 בינואר 2008) בשבט התשס"ח ט"ז
(3-2722 (חמ

פז מו ל  שאו
בדרכים והבטיחות התחבורה שר

ן בר–או ני ו ר
האוצר שר
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