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תקנות הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג( )הוראת שעה(, 
התשע"ב-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	22א	ו–23	לחוק	הסניגוריה	הציבורית,	התשנ"ו-11995	)להלן	 	
ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	 -	החוק(,	בהסכמת	שר	האוצר	

תקנות	אלה:	

לייצוג	ושהסניגור	הציבורי	המחוזי	או	הארצי	מינה	 זכאי	 נאשם	או	מערער,	שנמצא	 	�1
לו	סניגור	ציבורי	לייצגו,	בתקופת	תוקפן	של	תקנות	אלה,	יהיה	חייב	בתשלום	סכום	

כמפורט	להלן:

שקלים	 	1,200 	— המחוזי	 המשפט	 לבית	 הוגש	 נגדו	 האישום	 שכתב	 נאשם	 	לגבי	 )1(
חדשים;

	לגבי	נאשם	שכתב	האישום	נגדו	הוגש	לבית	משפט	אחר	-	300	שקלים	חדשים;	 )2(
ואם	התובע	החתום	על	כתב	האישום	הוא	פרקליט	מפרקליטות	המדינה	—	600	שקלים	

חדשים;

	לגבי	מערער	שעניינו	נדון	בבית	המשפט	העליון	—	1,200	שקלים	חדשים;	 )3(

	לגבי	מערער	שעניינו	נדון	בבית	המשפט	המחוזי	—	300	שקלים	חדשים� )4(

2)א(	 תקנה	 לפי	 ציבורי	 סניגור	 מינוי	 על	 למערער	 או	 לנאשם	 הודעה	 המצאת	 בעת	 	�2
לתקנות	הסניגוריה	הציבורית,	התשנ"ו-21996,	או	במועד	סמוך	אחריו,	תומצא	לו	גם	
הודעה	בדבר	התשלום	שהוא	חייב	בו	על	פי	תקנות	אלה,	לרבות	הסכום	שהוא	חייב	בו,	

מועד	התשלום	ודרכי	הגבייה,	בצירוף	השובר	לתשלום�	

על	נאשם	או	מערער	לשלם	את	התשלום	שהוא	חייב	בו	לפי	תקנות	אלה	בתוך	60	ימים	 	�3
ממועד	המצאת	הודעת	התשלום;	היה	הוא	עצור	או	אסיר,	יהיה	מועד	התשלום	90	

ימים	ממועד	שחרורו	ממשמורת	חוקית�

לא	שילם	הנאשם	או	המערער	את	התשלום	על	פי	הסכום	והמועד	האמורים	בהודעה	 	�4
כאמור	בתקנה	2,	תעביר	הסניגוריה	הציבורית	את	גביית	החוב	למרכז	לגביית	קנסות,	

כמשמעותו	בסעיף	2	לחוק	המרכז	לגביית	קנסות,	אגרות	והוצאות,	התשנ"ה-31995�	

	הסניגור	הציבורי	הארצי	רשאי	לקבוע	הנחיות	לעניין	פטור	מלא	או	חלקי	מחובת	 )א( 	�5
תשלום,	דחיית	מועד	התשלום	או	פריסתו;	פטור	מחובת	תשלום	יינתן	במקרים	חריגים	
שבהם,	בהתחשב	בהכנסותיו,	ברכושו	ובחובותיו	המוכחים	של	המבקש,	או	בהתחשב	

בגילו,	במצבו	המשפחתי	או	בבריאותו,	אין	ביכולתו	לשלמו�

	הועבר	החוב	לגבייה	והסניגור	המחוזי	החליט,	על	פי	הנחיות	הסניגור	הארצי,	על	 )ב(
דחיית	מועד	התשלום,	פריסתו	או	מתן	פטור	ממנו,	יודיע	על	כך	למרכז	לגביית	קנסות�	

אין	בהליכים	לפי	תקנות	אלה,	לרבות	הודעה	בדבר	גובה	התשלום,	לקבלת	פטור,	או	 	�6
לאי–תשלום	על	ידי	הנאשם	או	המערער,	כדי	לפגוע	בייצוגו	של	הנאשם	או	המערער	על	
ידי	הסניגור	הציבורי	שמונה	לייצגו	או	כדי	להצדיק	עיכוב	במועדי	הדיונים	בהליכים	

הפליליים	המתנהלים	בעניינו	בבית	המשפט�	

	הסכומים	הנקובים	בתקנה	1	יתעדכנו	ב–1	בינואר	)להלן	—	יום	העדכון(	של	כל	 )א( 	�7
שנה	לפי	שיעור	שינוי	המדד	החדש	לעומת	המדד	היסודי;	לעניין	זה	-	

__________
ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	8� 	1

ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	972;	התשס"ט,	עמ'	802� 	2
ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	170� 	3

תשלום	של	זכאים	
לייצוג	הסניגוריה	

הציבורית	

הודעה	לזכאי	
לייצוג	על	חובת	

תשלום

מועד	התשלום

גביית	התשלום

הנחיות	לעניין	
פטור	מחובת	

תשלום,	דחיית	
מועדו	או	פריסתו

	אי–התניית
הייצוג	בתשלום

עדכון	סכומים
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"המדד"	-	מדד	המחירים	לצרכן	שמפרסמת	הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה;

"המדד	החדש"	—	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	שלפני	יום	העדכון;

"המדד	היסודי"	—	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	שלפני	יום	העדכון	הקודם,	ולעניין	
יום	העדכון	הראשון	אחרי	תחילתן	של	תקנות	אלה	—	המדד	שפורסם	בחודש	יוני	

�2011

	סכום	שהשתנה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	יעוגל	לשקל	החדש	השלם	הקרוב	וסכום	 )ב(
של	מחצית	השקל	החדש	יעוגל	כלפי	מעלה�	

	המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים	יפרסם,	בהודעה	ברשומות,	את	נוסח	תקנה	1	 )ג(
כפי	שהשתנה	עקב	האמור	בתקנה	זו�	

בתקופת	תוקפן	של	תקנות	אלה	יותלה	תוקפן	של	תקנות	הסניגוריה	הציבורית	)חובת	 	�8
תשלום	של	זכאים	לייצוג(,	התש"ס-42000�

שנה	מיום	תחילתן	של	תקנות	אלה	יגיש	הסניגור	הציבורי	הארצי	לוועדת	החוקה	חוק	 	�9
ומשפט	של	הכנסת,	דין	וחשבון	לעניין	ביצוע	תקנות	אלה�

תחילתן	של	תקנות	אלה	6	חודשים	מיום	פרסומן,	ותוקפן	לשנתיים	מיום	תחילתן� 	�10

כ"ט	בתמוז	התשע"א	)31	ביולי	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-2708(

שר	המשפטים 	 	
__________

ק"ת	התש"ס,	עמ'	921� 	4

 צו רישום ציוד וגיוסו לצבא ההגנה לישראל )שיעור דמי שימוש
בציוד מגויס(, התשע"ב-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	18	לחוק	רישום	ציוד	וגיוסו	לצבא	ההגנה	לישראל,	התשמ"ז- 	
11987	)להלן	-	החוק(,	אני	מצווה	לאמור:

בצו	זה	-	 	�1
לגביו	 ובעד	ציוד	שהוצא	 "המחירון"	—	תעריף	דמי	שימוש	ראויים	בעד	ציוד	שגויס	
צו	לפי	סעיף	5	לחוק,	שעותק	מפורט	שלו	הופקד	לעיון	הציבור	במשרד	הביטחון,	

;http://www�mod�gov�il	שכתובתו	שלו	האינטרנט	ובאתר

"יום"	—	פרק	זמן	של	24	שעות�

בשיעורים	 יהיו	 לחוק	 	17 סעיף	 לפי	 ישולמו	 אשר	 במחירון,	 הקבועים	 השימוש	 דמי	 	�2
המפורטים	להלן:

	בעד	ציוד	שגויס	לתקופה	העולה	על	יום	אחד	ישולמו	- )1(

	בשל	כל	יום	מלא	שבו	היה	הציוד	מגויס	וכן	בשל	חלק	של	יום	העולה	על	 )א(
שש	שעות	-	דמי	שימוש	בשיעור	הקבוע	לאותו	ציוד	במחירון;

	בשל	חלק	של	יום	שאינו	עולה	על	שש	שעות	-	דמי	שימוש	בשיעור	מחצית	 )ב(
הקבוע	לאותו	ציוד	במחירון�

התליית	תקנות	
הסניגוריה	

הציבורית	)חובת	
תשלום	של	זכאים	

לייצוג(

תחילה	ותוקף

דיווח

הגדרות

דמי	השימוש

__________
ס"ח	התשמ"ז,	עמ'	56;	התשס"ח,	עמ'	473� 	1
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יום	אחד	 בו	חזקה	לצה"ל	לתקופה	שאינה	עולה	על	 	ציוד	שגויס	או	שהוקנתה	 )2(
במצטבר	 מארבע	שעות	 יותר	 לא	 למשך	 הימצאו	 במקום	 הוחזק	 אם	 	- בעדו	 ישולמו	

באותו	יום	אחד	-	דמי	שימוש	בשיעור	שליש	מהתעריף	הקבוע	לו	במחירון;

	נצטווה	בעל	ציוד	להעמיד	רכב	לרשות	הצבא	לצורך	תרגיל	גיוס	שלא	לפני	השעה	 )3(
17:00	ביום	התרגיל,	והרכב	הוחזק	לא	יותר	מחמש	שעות,	ישולמו	לבעלו	דמי	שימוש	
בשיעור	מחצית	דמי	השימוש	הקבועים	לאותו	ציוד	במחירון;	לעניין	זה,	"תרגיל	גיוס"	

—	העמדת	ציוד	לרשות	הצבא	לצורך	בדיקת	כוננות	ותקינות;

	לא	התקיימו	נסיבות	כמפורט	בפסקאות	)2(	או	)3(,	ישולמו	לבעל	הציוד	דמי	שימוש	 )4(
בשיעור	הקבוע	במחירון�

דמי	השימוש	שישולמו	בעד	ציוד	שהוצא	לגביו	צו	לפי	סעיף	5	לחוק	יהיו	בשיעור	של	 	�3
4	אחוזים	מן	הקבוע	במחירון	לגבי	אותו	סוג	של	ציוד�

המחירון	יעודכן	ב–1	בפברואר	של	כל	שנה	)להלן	-	יום	העדכון(	,	על	פי	שיעור	עליית	 	�4
מדד	 לעומת	 עלה,	 אם	 העדכון,	 יום	 לפני	 לאחרונה	 שפורסם	 לצרכן	 המחירים	 מדד	

הבסיס;	לעניין	זה,	"מדד	הבסיס"	—	המדד	שפורסם	בינואר	2011�

מוסף,	 ערך	 בחוק	מס	 לפי	שיעורו	 מוסף	 ערך	 ייווסף	מס	 על	התעריף	הקבוע	במחירון	 	�5
התשל"ו-21975�

צו	זה	יחול	על	ציוד	שגויס	החל	ביום	פרסומו� 	�6

כ"ג	באלול	התשע"א	)22	בספטמבר	2011(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-4254(

שר	הביטחון 	 	
__________

ס"ח	התשל"ו,	עמ'	52� 	2

תקנות הפיקדון על מכלי משקה )הפחתה של סכום העיצום הכספי ופריסת 
תשלומים(, התשע"ב—2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	15א)ב(	ו–23)א(	לחוק	הפיקדון	על	מכלי	משקה,	התשנ"ט- 	
15א)ב(	לחוק,	אני	מתקין	תקנות	 ובהסכמת	שר	המשפטים	לפי	סעיף	 )להלן	—	החוק(,	 	11999

אלה:

בתקנות	אלה	- 	�1

החברות,	 בחוק	 כהגדרתו	 מבקר,	 חשבון	 רואה	 שנתן	 אישור	 	- חשבון"	 רואה	 "אישור	
התשנ"ט-21999;

"הכנסה"	—	כהגדרתה	בפקודת	מס	הכנסה3;

"מחזור	עסקאות"	—	

	לעניין	תאגיד	שאינו	מלכ"ר	—	מחזור	עסקאות	של	עוסק	כהגדרתו	בחוק	מס	 )1(
ערך	מוסף,	התשל"ו-41975	)בתקנות	אלה	—	חוק	מע"מ(;

דמי	שימוש	על	
ציוד	שהוצא	עליו	

צו	לפי	סעיף	5	
לחוק

עדכון	המחירון

מס	ערך	מוסף

תחולה

הגדרות

__________
ס"ח	התשנ"ט,	עמ'	170;	התש"ע,	עמ'	330� 	1

ס"ח	התשנ"ט,	עמ'	189� 	2
דיני		מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	6,	עמ'	120� 	3
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	לעניין	מלכ"ר	—	כהגדרת	מחזור	בתוספת	השנייה	לחוק	העמותות,	התש"ם— )2(
;51980

"מלכ"ר"	—	כהגדרתו	בחוק	מע"מ;

"מפר"	—	כמשמעותו	בסעיף	13	לחוק�

	הממונה	רשאי	להפחית	למפר	את	סכום	העיצום	הכספי,	בשיעורים	שלהלן,	אם	 )א( 	�2
התקיימה	אחת	או	יותר	מנסיבות	אלה:

	המפר	לא	הפר	הוראה	מהוראות	החוק	או	לפיו	בחמש	השנים	שקדמו	להפרה	 )1(
—	20	אחוזים;

	המפר	הפר	הוראה	מהוראות	החוק	או	לפיו	בחמש	השנים	שקדמו	להפרה,	 )2(
ואולם	בשנתיים	שקדמו	להפרה,	לא	הפר	את	ההוראה	שבשלה	הוטל	העיצום	ולא	

הפר	הוראה	אחרת	יותר	מפעם	אחת	—	10	אחוזים;	

לתיקון	 פעולות	 ונקט	 לממונה	 כך	 על	 הודיע	 ההפרה,	 את	 הפסיק	 	המפר	 )3(
הליקויים	ולמניעת	הישנותם,	להנחת	דעת	הממונה	-

	לפני	פנייה	מטעם	הממונה,	אליו	או	לאחר,	באותו	עניין	—	30	אחוזים; )א(

	לאחר	פנייה	מטעם	הממונה,	אליו	או	לאחר,	באותו	עניין,	בלי	שקיבל	 )ב(
הוראה	או	הנחיה	מהממונה	לפעול	כאמור	ברישה	—	10	אחוזים;

אישיות	 נסיבות	 בשל	 נגרמה	 ההפרה	 כי	 שוכנע	 והמנהל	 יחיד	 הוא	 	המפר	 )4(
קשות	 אישיות	 נסיבות	 שהתקיימו	 או	 הכספי	 העיצום	 של	 הפחתה	 המצדיקות	

המצדיקות	שלא	למצות	את	הדין	עם	המפר	—	15	אחוזים�

	התקיימו	לגבי	מפר	כמה	נסיבות	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	רשאי	הממונה	להפחית	 )ב(
במצטבר,	 נסיבות	 אותן	 לצד	 המנויים	 השיעורים	 את	 הכספי	 העיצום	 מסכום	 למפר	
ובלבד	ששיעור	ההפחתה	המצטבר	לא	יעלה	על	50%	מסכום	העיצום	הכספי	הקבוע	

בשל	אותה	הפרה�

	הממונה	רשאי	להפחית	למפר	שהוא	אחד	מן	המפורטים	להלן	את	סכום	העיצום	 )א( 	�3
הכספי,	כך	שסכום	העיצום	הכספי	יהיה	כמפורט	להלן	לפי	העניין,	ובלבד	שלא	יפחת	

מ–3,000	שקלים	חדשים:	

מיליון	שקלים	חדשים	 	10 על	 עולה	 אינו	 	לתאגיד	שמחזור	העסקאות	שלו	 )1(
—	20	אחוזים	ממחזור	העסקאות	השנתי	של	המפר;

	לאדם	אחר	—	10	אחוזים	מההכנסה	בשנת	הכספים	שקדמה	למועד	מסירת	 )2(
ההודעה	על	הכוונה	להטיל	עליו	עיצום	כספי�

	תקנת	משנה	)א(	תחול	בין	אם	הופחת	סכום	העיצום	הכספי	לפי	תקנה	2	ובין	אם	 )ב(
לאו�

	מפר	המבקש	הפחתה	של	סכום	עיצום	כספי	לפי	הוראות	תקנה	זו,	יגיש	לממונה	 )ג(
אישור	רואה	חשבון,	לעניין	גובה	מחזור	העסקאות	או	ההכנסה	של	המפר,	לפי	העניין,	

בתוך	30	ימים	ממועד	מסירת	ההודעה	על	הכוונה	להטיל	עליו	עיצום	כספי�

היתה	ההפרה	שבשלה	הוטל	העיצום	הפרה	של	אי–דיווח	לפי	הוראת	סעיף	11)ב()2(	 	�4
לחוק	או	אי–העברת	תשלומים	לקרן	לפי	הוראת	סעיף	11)א(	לחוק,	לא	יורה	הממונה	
על	הפחתת	סכום	העיצום	הכספי	בהתאם	להוראות	תקנה	2	או	3,	אלא	לאחר	שהמפר	

העביר	לו	דיווח,	או	העביר	תשלומים	לקרן,	לפי	העניין�

הפחתת	סכומי	
העיצום	הכספי

הפחתה	בשל	
התחשבות	

במחזור	עסקאות

תנאי	מקדמי	
להפחתה	בהפרות	

מסוימות

__________
ס"ח	התשל"ו,	עמ'	52� 	4
ס"ח	התש"ם,	עמ'	210� 	5
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	הממונה	רשאי	להורות	על	פריסת	תשלום	עיצום	הכספי,	לפי	בקשתו	של	מפר,	 )א( 	�5
תזרים	המזומנים	הצפוי,	 לפי	 ביכולתו,	 רואה	חשבון	המעיד	שאין	 לה	אישור	 שצורף	
לשאת	את	התשלום	האמור,	בין	אם	החליט	הממונה	על	הפחתת	סכום	העיצום	הכספי	

לפי	תקנות	אלה,	ובין	אם	לאו�

	הורה	הממונה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	לא	יעלה	מספר	התשלומים	על	עשרה	 )ב(
תשלומים	חודשיים;	לא	שילם	המפר	תשלום	חודשי	במועדו,	ישלם	המפר	את	העיצום	
הכספי	כולו	בפירעון	מיידי;	על	יתרת	התשלום	כאמור	יחולו	הוראות	סעיף	15ד	לחוק�

ה'	בתשרי	התשע"ב	)3	באוקטובר	2011(
ארדן גלעד	 	 	 )חמ	3-4226(

השר	להגנת	הסביבה 	 	

תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )אגרות 
כניסה לגנים ושמורות( )תיקון(, התשע"ב-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	9	ו–66	לחוק	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	 	
ואתרי	הנצחה,	התשנ"ח—11998,	לפי	הצעת	הרשות	לשמירת	הטבע	והגנים	הלאומיים,	לאחר	
התייעצות	עם	שר	האוצר	ובאישורו	לפי	סעיף	30	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה—21985,	אני	

מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	1	לתקנות	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	הנצחה	)אגרות	 	�1
כניסה	לגנים	ושמורות(,	התשנ"ח-31998	)להלן	—	התקנות	העיקריות(,	אחרי	ההגדרה	

"מבוגר"	יבוא:

""מתנדב	בשירות	אזרחי"	—	מתנדב	בשירות	אזרחי	כהגדרתו	בסעיף	6)א(	לחוק	דחיית	
שירות	לתלמידי	ישיבות	שתורתם	אומנותם,	התשס"ב-42002;

"מתנדב	בשירות	לאומי"	—	מי	שמשרת	בהתנדבות	בשירות	לאומי	כאמור	בפסקה	3)ב(	
התשנ"ה- משולב[,	 ]נוסח	 הלאומי	 הביטוח	 לחוק	 	238 שבסעיף	 "ילד"	 להגדרה	

�";51995

בתוספת	השנייה	לתקנות	העיקריות,	אחרי	פרט	5	יבוא: 	�2
	מתנדב	בשירות	לאומי	בהצגת	תעודת	מתנדב,	ומתנדב	בשירות	אזרחי	בהצגת	 "5א�
ו–ב'	בתוספת	 גן	לאומי	המפורטים	בטורים	א'	 כרטיס	משרת,	למעט	בשמורת	טבע	או	

הראשונה�"

בתוספת	השלישית	לתקנות	העיקריות,	אחרי	פרט	4ב	יבוא: 	�3
	מתנדב	בשירות	לאומי	בהצגת	תעודת	מתנדב,	ומתנדב	בשירות	אזרחי	בהצגת	 "4ג�
לאומי	 גן	 או	 טבע	 ונוער	בשמורת	 לילדים	 ישלם	את	האגרה	הקבועה	 כרטיס	משרת,	

שבטורים	א'	ו–ב'	לתוספת	הראשונה�"

תחילתן	של	תקנות	אלה	10	ימים	מיום	פרסומן�	 	�4

כ"א	באלול	התשע"א	)20	בספטמבר	2011(
ארדן גלעד	 	 	 )חמ	3-2430(

השר	להגנת	הסביבה 	 	
__________

ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 	1
ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60� 	2

ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	1343� 	3
ס"ח	התשס"ב,	עמ'	521� 	4

ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	210;	התש"ע,	עמ'	601� 	5

פריסת	תשלום	
עיצום	כספי

תיקון	תקנה	1

תיקון	התוספת	
השנייה

תיקון	התוספת	
השלישית

תחילה
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון(, התשע"ב-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור: 	

בסעיף	19	לצו	המועצות	המקומיות	)מועצות	אזוריות(,	התשי"ח-21958	- 	�1

	בסעיף	קטן	)א(,	במקום	"סעיף	קטן	)ב("	יבוא	"סעיפים	קטנים	)א1(	ו–)ב("; )1(

	אחרי	סעיף	קטן	)א(	יבוא: )2(

מי	 המועצה,	 חבר	 ולהיבחר	 מועמדים	 ברשימת	 להיכלל	 זכאי	 	אינו	 ")א1(
שמתקיים	בו	אחד	מאלה:

	מונה	לוועדה	למילוי	תפקידי	מועצה	אזורית	וראש	המועצה	או	מועצת	 )1(
המועצה	האזורית	לפי	סעיף	206	לפקודת	העיריות3,	כפי	שהוחל	בסעיף	34א	

לפקודה;

	מונה	לפי	סעיפים	38	או	38א	לפקודה; )2(

	השר	מינה	אותו	לפי	סעיף	5; )3(

הוראות	סעיף	קטן	זה	יחולו	על	הבחירות	הראשונות	שלאחר	המינוי�"

תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� 	�2

י"ט	באלול	התשע"א	)18	בספטמבר	2011(
ישי 	 הו אלי 	 )חמ	3-136-ת1(	

שר	הפנים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1
ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256� 	2

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	3

 תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )תיקון(,
התשע"ב-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	265	לחוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-11965,	לאחר	התייעצות	 	
עם	המועצה	הארצית	לתכנון	ולבנייה,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בפרט	1�1�1�21	לתוספת	השנייה	לתקנות	התכנון	והבנייה	)בקשה	להיתר,	תנאיו	ואגרות(,	 	�1
התש"ל-21970,	במקום	ההגדרה	"בריכה	פרטית"	יבוא:

""בריכה	פרטית"	—	בריכת	שחייה	מיוחדת	המיועדת	לשימושם	של	לא	יותר	משלוש	
יחידות	דיור	או	שלוש	יחידות	אירוח;"�

להיתר	 בקשה	 על	 יחולו	 והן	 פרסומן,	 מיום	 ימים	 שלושים	 אלה	 תקנות	 של	 תחילתן	 	�2
שהוגשה	לוועדה	מקומית	ביום	תחילתן	או	לאחריו�

כ"ה	באייר	התשע"א	)29	במאי	2011(
ישי 	 הו אלי 	 )חמ	3-347-ת1(	

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 	1
ק"ת	התש"ל,	עמ'	1841;	התשע"א,	עמ'	1205� 	2

תיקון	סעיף	19

תחילה

תיקון	התוספת	
השנייה

תחילה	ותחולה



קובץ	התקנות	7044,	כ"ח	בתשרי	התשע"ב,	2011�10�26 72
	סודר	במח'	רשומות,	משרד	המשפטים,	והודפס	במדפיס	הממשלתי 	 ISSN 0334-7014	 	 המחיר	24�3	שקלים	חדשים

צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה( )תיקון(, התשע"ב-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	17)ב(	לחוק	הכניסה	לישראל,	התשי"ב-11952,	ולאחר	התייעצות	 	
עם	ועדת	הפנים	והגנת	הסביבה	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

יבוא	 "בלגיה"	 )פטור	מאשרה(,	התשל"ד-21974,	אחרי	 לישראל	 לצו	הכניסה	 בתוספת	 	�1
"בליז"�

ו'	באלול	התשע"א	)5	בספטמבר	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1084(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשי"ב,	עמ'	354� 	1
ק"ת	התשל"ד,	עמ'	976;	התשע"א,	עמ'	1190� 	2

צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה( )תיקון מס' 2(, התשע"ב-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	17)ב(	לחוק	הכניסה	לישראל,	התשי"ב-11952,	ולאחר	התייעצות	 	
עם	ועדת	הפנים	והגנת	הסביבה	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

בתוספת	לצו	הכניסה	לישראל	)פטור	מאשרה(,	התשל"ד-21974,	אחרי	"מקסיקו"	יבוא	 	�1
"נאורו"�

ו'	באלול	התשע"א	)5	בספטמבר	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1084(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשי"ב,	עמ'	354� 	1
ק"ת	התשל"ד,	עמ'	976;	התשע"ב,	עמ'	72� 	2

תיקון	התוספת

תיקון	התוספת




