
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

1122 התשס"ח-2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   דין מרביים), עורך טרחת שכר (שיעורי לניצולי שואה הטבות צו

באזורים כפריים בעבור מבנים ולהקמת חקלאות לצורכי לעבודה מהיתר (פטור  תקנות התכנון והבניה
1123   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2008 (הוראת שעה), השומרון, ותנאיו) עזה וצפון חבל מפוני

1123 התשס"ח-2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), ברכבת) נסיעה (דמי ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

13 ביולי 2008 6690 התשס"ח בתמוז י'
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התשס"ח-2008 מרביים), דין עורך (שיעורי שכר טרחת שואה לניצולי הטבות צו

 - (להלן התשס"ז-12007  שואה, לניצולי הטבות לחוק 9(א) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: אני הדין, עורכי לשכת של הארצית המועצה עם התייעצות החוק), לאחר

2 לחוק  בעד טיפול בבקשה לפי סעיף לקבל דין לעורך (א) שכר הטרחה המרבי שמותר .1
להלן: כמפורט הוא

חדשים בשקלים

כאמור הטבות לקבלת המוסמכת לרשות בקשה הגשת בעד (1)
- אדם של לחוק, 3 בסעיף

וגטאות מחנות לניצולי חד–פעמי תגמול המקבל 800(א)

וגטאות מחנות תגמול חד–פעמי לניצולי מקבל שאינו 4,000(ב)

הטבות כאמור לקבלת המוסמכת לרשות בקשה בעד הגשת (2)
לחוק 4 בסעיף

400

כאמור הטבות לקבלה המוסמכת לרשות בקשה הגשת בעד (3)
להטבה לפי סעיף 3  בבקשה טיפול 5 לחוק שלא במסגרת בסעיף

לחוק 4 או

400

כאמור הטבות לקבלה המוסמכת לרשות בקשה הגשת בעד (4)
לחוק 5א בסעיף

800

שכר  לא יגבה לפי סעיף 3 או 4 לחוק, להטבה של לקוח שטיפל בתביעה דין (ב) עורך  
לחוק. 5 בסעיף כאמור לקבלת הטבות המוסמכת לרשות הגשת בקשה בעד נוסף טרחה

השינוי),  - יום (להלן כל שנה של ב–1 בינואר ישתנו 1(א) בסעיף הנקובים הסכומים (א) .2
- (להלן מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שינוי שיעור לפי
שקדם ליום נובמבר בחודש המדד שפורסם לעומת שקדם לו, נובמבר בחודש המדד) שפורסם
המדד - זה שלאחר תחילתו של צו הראשון השינוי יום הקודם, אם השתנה, ולענין השינוי

לו. שקדם נובמבר בחודש שפורסם

וסכום  הקרוב, השלם לשקל החדש יעוגל (א), קטן כאמור בסעיף שהשתנה סכום (ב)  
מעלה. כלפי אגורות יעוגל חמישים של

שהשתנה עקב נוסח סעיף 1(א), כפי את ברשומות בהודעה יפרסם המשפטים (ג) שר  
זה. בסעיף האמור

ערך מס חוק לפי הדין עורך שנתחייב בו מוסף ערך כוללים מס אינם זה בצו הסכומים .3
התשל"ו-21976. מוסף,

פרסומו. מיום עשר ימים זה ארבעה צו של תחילתו .4

(7 ביולי 2008) בתמוז התשס"ח ד'
דמן פרי דניאל  (3-3824 (חמ

המשפטים שר   
__________

375 ועמ' 236. עמ' התשס"ח, 1 ס"ח התשס"ז, עמ' 47;

2 ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

מוסף ערך מס

מרבי טרחה שכר

למדד הצמדה

תחילה
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התוספת החלפת

ולהקמת חקלאות לצורכי לעבודה מהיתר (פטור והבניה התכנון תקנות
ותנאיו) השומרון, וצפון עזה חבל מפוני בעבור כפריים באזורים מבנים

(הוראת שעה), התשס"ח-2008

 - התשכ"ה-11965 (להלן והבניה, התכנון לחוק ו–266 לפי סעיפים 265 בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני ולבניה, לתכנון הארצית המועצה עם התייעצות ולאחר החוק),

ולהקמת חקלאות, לצורכי לעבודה מהיתר (פטור והבניה התכנון לתקנות 8(ב) בתקנה .1
שעה), (הוראת ותנאיו)  השומרון, וצפון עזה  חבל  מפוני בעבור כפריים באזורים  מבנים
את  להאריך רשאי הפנים  "שר יבוא בסופה העיקריות), התקנות  - (להלן התשס"ה-22005 
ה' בטבת יום עד אלה תקנות פטור לפי ניתן לו מבנה אשר ופינויו של פירוקו המועד להריסתו,

שיירשמו". מיוחדים מטעמים (31 בדצמבר 2011) התשע"ב

(31 בדצמבר 2007)" התשס"ח בטבת יום כ"ב "עד העיקריות, במקום לתקנות 9 בתקנה .2
ששר ובלבד ,(2009 במאי   31) התשס"ט בסיוון ח' ליום עד זמני מבנה הקמת "לעניין יבוא

שיירשמו". מיוחדים מטעמים הפטור מתן אישר הפנים

(7 ביולי 2008) התשס"ח בסיוון כ"ח
שטרית מאיר  (3-3473 (חמ

הפנים שר   
__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

.700 עמ' התשס"ז, 2 ק"ת התשס"ה, עמ' 578;

(תיקון), ברכבת) נסיעה (דמי ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו
התשס"ח-2008

התשנ"ו-11996, ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק סעיף 12(א)(1) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווים אנו האמור, לחוק 13 סעיף לפי המחירים ועדת ובהמלצת

ברכבת), התשס"ח- נסיעה (דמי ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח לצו במקום התוספת .1
יבוא: ,22008

8 תיקון תקנה

9 תיקון תקנה

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

2 ק"ת התשס"ח, עמ' 433.
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"תוספת 
(4 (סעיף

דמי הנסיעה בשקלים חדשים .2

היציאה   תחנת

נהריה

עכו7.5עכו

קריות13.58.5קריות

המפרץ13.58.55.5חוצות המפרץ חוצ'

המפרץ המפרץ13.513.57.57.5לב לב

חיפה17.013.511.011.07.5חיפה

עתלית25.025.023.523.520.513.5עתלית
בנימינה/ 

חנה חנה32.532.525.025.025.020.513.5בנימינה/פרדס פרדס

חדרה32.532.525.025.025.020.520.57.5חדרה

ויתקין כ' ויתקין39.035.032.525.025.023.523.513.57.5כפר

נתניה39.035.032.532.525.023.523.520.513.57.5נתניה

יהושע 39.035.032.532.525.023.523.520.513.510.08.5בית
 בית

יהושע

הרצליה39.035.035.035.032.525.023.523.520.513.011.011.0הרצליה

בני ברק42.539.039.037.035.030.530.526.025.025.019.019.08.5בני ברק

תקוה 44.541.041.037.037.032.532.530.525.025.021.521.513.05.5פתח

העין 47.042.542.539.039.035.035.032.526.025.023.523.514.08.5ראש

47.042.542.539.039.035.035.032.526.025.023.523.514.012.0כפר סבא

אביב 39.035.035.035.032.526.526.522.520.520.513.513.57.55.5תל

47.543.039.539.539.535.535.533.025.525.524.024.017.517.5נתב"ג

48.043.540.040.040.036.036.033.526.026.024.524.518.018.0מודיעין

חב"ד 47.042.539.039.039.035.035.032.525.025.023.523.517.016.5כפר

47.042.539.039.039.035.035.032.525.025.023.523.517.016.5לוד-רמלה

52.547.047.047.041.039.039.039.035.035.031.031.025.023.0בית שמש

54.550.549.049.043.042.042.039.037.037.032.532.527.025.0ירושלים

יעקב/ הראשונים 47.047.039.039.039.035.035.035.032.532.525.025.020.519.0ב'

52.547.046.546.539.039.035.035.032.532.525.025.020.519.0רחובות

52.547.047.047.039.039.035.035.032.532.525.025.020.519.0יבנה

52.547.047.047.039.039.039.035.032.532.525.025.023.520.5אשדוד

59.054.054.054.045.545.545.541.539.039.032.032.030.526.5אשקלון

גת 59.552.552.552.552.547.047.039.039.039.032.532.526.026.0קרית

62.557.057.057.057.049.549.544.544.544.536.536.532.030.0להבים-רהט

65.059.559.559.558.552.552.547.046.546.539.039.033.531.5באר שבע

69.063.563.563.563.056.556.551.551.551.543.543.538.536.5דימונה
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היציאה תחנת

תקוה פתח

העין העין5.5ראש ראש

כפר סבא12.011.0כפר סבא

אביב11.013.013.0תל-אביב תל

נתב"ג20.021.021.013.0נתב"ג

מודיעין20.521.521.513.58.5מודיעין

חב"ד חב"ד19.520.520.511.013.013.5כפר כפר

לוד-רמלה19.520.520.511.013.013.57.5לוד-רמלה

בית שמש25.529.029.019.019.019.519.013.5בית שמש

ירושלים29.031.531.520.020.020.520.017.57.0ירושלים

יעקב/הראשונים יעקב/הראשונים23.525.025.013.513.514.011.07.520.523.5ב' ב'

רחובות23.525.025.013.513.514.013.57.520.523.57.5רחובות

יבנה23.525.025.013.513.514.013.513.520.523.513.57.5יבנה

אשדוד23.525.025.017.017.017.513.513.523.525.513.513.513.5אשדוד

אשקלון30.532.032.023.023.023.520.020.025.029.020.020.020.09.0אשקלון

גת 30.532.532.523.023.023.523.023.025.029.023.523.525.025.027.5קרית
קרית

גת

להבים35.037.037.024.524.525.024.524.529.033.524.524.531.031.032.019.0להבים-רהט

36.539.039.026.026.026.526.026.031.035.026.026.032.532.533.520.511.0באר שבע
באר
שבע

41.043.543.531.031.031.531.031.035.539.531.031.037.037.038.024.512.511.0דימונה
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הנסיעה תעריף קוד .3

היציאה   תחנת

נהריה

עכו6עכו

קריות958קריות

המפרץ9582חוצות המפרץ חוצ'

המפרץ המפרץ959566לב לב

חיפה879513136חיפה

עתלית323230302595עתלית
בנימינה/ 

חנה חנה75753232322595בנימינה/פרדס פרדס

חדרה757532323225256חדרה

ויתקין כ' ויתקין50867532323030956כפר

נתניה5086757532303025956נתניה

יהושע יהושע508675753230302595118בית בית

הרצליה508686867532303025171313הרצליה

בני ברק8250504786383834323222228בני ברק

תקוה 587878474775753832322626172פתח

העין 628282505086867534323030808ראש

6282825050868675343230308015כפר סבא

אביב 50868686757979282525959562תל

9998515151888842333381819696נתב"ג

77565252524545110343431312020מודיעין

חב"ד 6282505050868675323230308719כפר

6282505050868675323230308719לוד-רמלה

7262626278505050868639393229בית שמש

10066636398555550474775757432ירושלים

יעקב/הראשונים 6262505050868686757532322522ב'

7262616150508686757532322522רחובות

7262626250508686757532322522יבנה

7262626250505086757532323025אשדוד

10110610610659595954505041413879אשקלון

גת 10272727272626250505075753434קרית

10392929292646458585846464137להבים-רהט

1041021021021077272626161505011040באר שבע

10569696910810910911111111156564946דימונה

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 סבא1513כפר סבא

אביב אביב131717תל תל

נתב"ג24949417נתב"ג

מודיעין252626958מודיעין

חב"ד חב"ד232525131795כפר כפר

לוד-רמלה2325251317956לוד-רמלה

בית שמש3335352222232295בית שמש

ירושלים35404024242524965ירושלים

יעקב/הראשונים 3032329595801362530ב'
יעקב/ ב'

הראשונים

רחובות30323295958095625306רחובות

יבנה30323295958095952530956יבנה

אשדוד30323287879695953033959595אשדוד

אשקלון384141292930242432352424249אשקלון

גת גת3875752929302929323530303232112קרית קרית

להבים864747313132313135110313139394122להבים-רהט

46505034347934343986343475751102513באר שבע
באר
שבע

785656393940393988513939474748311613דימונה

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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קוד סמל
התעריף

חדשים קודבשקלים סמל
התעריף

חדשים בשקלים

3931.007748.00
4031.507841.00
4132.007926.50
4233.008014.00
4334.008124.00
4434.5082      42.50
4536.0083      55.00
4636.5084      62.00
4737.0085      67.50
4838.008635.00
4938.508717.00
5039.008835.50
5139.508961.00
5240.009055.50
5340.509148.50
5441.509257.00
5542.009361.50
5643.509421.00
5744.009513.50
5844.509617.50
5945.509737.50
6046.009843.00
6146.509947.50
6247.0010054.50
6349.0010159.00
6449.5010259.50
6550.0010362.50
6650.5010465.00
6751.0010569.00
6858.0010654.00

6963.5010758.50
7064.0010863.00
7157.5010956.50
7252.5011033.50
7328.5011151.50
7427.0011227.50

בסיוון התשס"ח (1 ביולי 2008) כ"ח ביום זה צו 2. תחילתו של

(30 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ"ז
(3-2722 (חמ

פז מו ל  שאו
בדרכים והבטיחות התחבורה שר

ן בר–או ני ו ר
האוצר שר

הממשלתי במדפיס והודפס המשפטים, משרד רשומות, במח' סודר ISSN 0334-7014 חדשים 2.92 שקלים המחיר

תחילה


