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תקנות שירות ביטחון )חובות אנשי מילואים( )תיקון(, התשע"ב-2012 
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	24	לחוק	שירות	המילואים,	התשס"ח-12008,	ובאישור	ועדת	 	

החוץ	והביטחון	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בראש	תקנות	שירות	ביטחון	)חובות	אנשי	מילואים(,	התשט"ז-21956	)להלן	-	התקנות	 	�1
העיקריות(,	יבוא	"תקנות	שירות	המילואים	)חובות	חיילי	המילואים(,	התשט"ז-1956"�	

בפתיח	לתקנות	העיקריות,	במקום	"לפי	סעיף	7)ט(	לחוק	שירות	ביטחון,	התש"ט-1949"	 	�2
יבוא	"לפי	סעיף	24	לחוק	שירות	המילואים,	התשס"ח-2008	)להלן	-	החוק("�

בתקנות	העיקריות,	בכל	מקום,	במקום	"איש	מילואים"	יבוא	"חייל	מילואים",	ושינויי	 	�3
הצורה	הדקדוקיים	המחויבים	ייעשו	לפי	זה�		

	במקום	תקנה	10א	לתקנות	העיקריות	יבוא: �4

	חייל	מילואים	יציית	לכל	פקודה	בדבר	סדרי	שמירתם,	"מסירת	ידיעות 	)א( 10א�
העברתם	ודרכי	העברתם	של	מסמך	או	של	ידיעה	הנוגעים	
לצבא,	שהגיעו	לידיו	עקב	היותו	חייל	מילואים	או	במסגרת	
אשר	 ידיעה	 	- "ידיעה"	 זו,	 משנה	 בתקנת	 הצבאי;	 שירותו	
קבלתה	 נסיבות	 או	 מקורה	 החזקתה,	 סדרי	 צורתה,	 תוכנה,	

מעידים	על	החובה	לשמרה	בסוד�	

	אין	להעמיד	חייל	מילואים	לדין	משמעתי	בשל	תקנה	 )ב(
זאת	אלא	באישור	פרקליט	צבאי�"

	תקנה	15	לתקנות	העיקריות	-	בטלה� �5
ט"ו	בשבט	התשע"ב	)8	בפברואר	2012(

ברק ד	 									אהו 	 	 	 	 	 )חמ	3-4190(

								שר	הביטחון 				 	 	
__________

		ס"ח	התשס"ח,	עמ'	502� 1

		ק"ת	התשט"ז,	עמ'	358� 2

תקנות שירות התעסוקה )אגרה בעד בחינת מקצוע( )תיקון(, התשע"ב-2012
59)ב(	לחוק	שירות	התעסוקה,	התשי"ט-11959,	באישור	שר	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	 	
העבודה	 ועדת	 ובאישור	 התשמ"ה-21985,	 התקציב,	 יסודות	 לחוק	 39ב	 סעיף	 לפי	 האוצר	

הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	4	לתקנות	שירות	התעסוקה	)אגרה	בעד	בחינת	מקצוע(,	התש"ס-32000	)להלן	-	 	�1
התקנות	העיקריות(,	במקום	"המנהל	הכללי	של	משרד	העבודה	והרווחה"	יבוא	"המנהל	

הכללי	של	משרד	התעשייה	המסחר	והתעסוקה"�

בתקנה	5	לתקנות	העיקריות,	במקום	"עד	ליום	ה'	בטבת	התשע"ב	)31	בדצמבר	2011("	 	�2
יבוא	"עד	יום	ב'	בטבת	התשע"ז	)31	בדצמבר	2016("�

כ'	בשבט	התשע"ב	)13	בפברואר	2012(
ן 									שלום	שמחו 	 	 	 	 	 )חמ	3-1220(

			שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	 	
__________

		ס"ח	התשי"ט,	עמ'	32� 1

		ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"ב,	עמ'	130� 2

		ק"ת	התש"ס,	עמ'	638;	התש"ע,	עמ'	1128� 3

הוספת שם

תיקון הפתיח

שינוי מונח

החלפת תקנה 
10א

ביטול תקנה 15

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5
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אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית אור יהודה(, התשע"ב-2012 
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	8	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	ולאחר	עיון	בתסקיר	 	

של	ועדת	החקירה	בהתאם	להוראות	הסעיף	האמור,	אני	מכריז	לאמור:

תחום	עיריית	אור	יהודה	כמפורט	בתוספת	הראשונה	לפקודה2,	ישונה	ובמקום	הפירוט	יבוא: 	�1
"האזור	שתושביו	יהיו	עיריית	אור	יהודה	כולל	גושים	וחלקות	רישום	כלהלן:

הגושים	6223,	6225,	6230,	6508,	6509,	6511,	6879,	6880,	7210	עד	7218,	7220,	7239,	7240,	
7262,	7263,	7408	-	בשלמותם;

גוש	6170	-	חלקות	5	עד	28,	40,	41,	43	עד	55,	58,	59,	74,	81	וחלק	מחלקות	4,	34,	36,	
38,	39,	42,	56,	57,	60,	73,	75	עד	77,	83,	84,	90,	92,	93,	95,	96	כמסומן	במפת	תחום	
עיריית	אור	יהודה	הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	
כ"ד	בטבת	התשע"ב	)19	בינואר	2012(	ושהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים	
ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	תל	אביב,	ובמשרד	עיריית	אור	יהודה	)להלן	

-	המפה(;

גוש	6172	-	חלקות	4	עד	15,	19,	21	עד	24	וחלק	מחלקות	1	עד	3,	16	עד	18,	20	כמסומן	
במפה;

גוש	6174	-	חלק	מחלקות	45,	55	כמסומן	במפה;

גוש	6199	-	חלקות	11,	23,	32,	35,	38,	43	וחלק	מחלקות	17,	24,	28,	44	כמסומן	במפה;

גוש	6218	-	חלקה	33	וחלק	מחלקה	34	כמסומן	במפה;

גוש	6219	-	פרט	לחלק	מחלקה	193	כמסומן	במפה;

גוש	6220	-	חלקות	3,	8	עד	19;

גוש	6221	-	חלקות	2	עד	8,	10	עד	19,	21,	23	עד	28,	35,	46,	57,	58,	61;

גוש	6222	-	פרט	לחלקות	93,	96	וחלק	מחלקות	41	עד	43,	49,	53,	54,	89,	94,	95,	97,	98,	
102	כמסומן	במפה;

גוש	6226	-	פרט	לחלקה	21;

גוש	6228	-	פרט	לחלק	מחלקה	28	כמסומן	במפה;

גוש	6229	-	פרט	לחלקה	35;

גוש	6231	-	חלקות	115	עד	119,	122	עד	124,	129	עד	131,	137,	138,	142	עד	145,	151,	152	
וחלק	מחלקות	150,	154	כמסומן	במפה;

גוש	6479	-	חלקות	1	עד	17,	29,	30,	33,	34,	114,	122,	124,	128,	130	וחלק	מחלקות	126,	
132	כמסומן	במפה;

גוש	6481	-	חלקות	1	עד	14,	35,	36,	38,	47,	48,	63,	65,	69,	76,	78	עד	92,	95	עד	97,	99,	
101,	103,	107,	108,	111,	112,	120,	122,	124,	127	וחלק	מחלקות	62,	115,	116,	118,	

126,	129	כמסומן	במפה;

גוש	6482	-	חלקות	1	עד	6	וחלק	מחלקות	7,	10,	119,	125	כמסומן	במפה;

גוש	6483	-	פרט	לחלק	מחלקות	95,	148,	150,	152,	154	כמסומן	במפה;

שינוי תחום 
עיריית אור 

יהודה

__________
		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 1

		ק"ת	התשמ"ח,	עמ'	927;	התש"ע,	עמ'	801� 2
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גוש	6485	-	פרט	לחלקות	132,	133	וחלק	מחלקות	134,	135	כמסומן	במפה;

וחלק	 	133 	,115 עד	 	113 	,108 עד	 	106 	,104 עד	 	102 	,98 	,97 	,94 	,93 חלקות	 	- 	6487 גוש	
מחלקות	95,	99,	100,	105,	109,	116,	119,	121,	122,	124	כמסומן	במפה;

גוש	6501	-	פרט	לחלקות	46,	47;

גוש	6503	-	חלקות	35	עד	37,	39,	40,	75,	77,	84,	85	וחלק	מחלקות	31	עד	34,	72	כמסומן	
במפה;

גוש	6504	-	חלקות	157,	159	עד	162,	164	עד	173,	198;

גוש	6510	-	פרט	לחלק	מחלקות	19,	27	כמסומן	במפה;

גוש	6819	-	חלק	מחלקה	7	כמסומן	במפה;

גוש	6820	-	חלק	מחלקה	33	כמסומן	במפה"�	

כ"ד	בטבת	התשע"ב	)19	בינואר	2012(
ישי 	 הו 									אלי 	 	 	 	 	 )חמ	3-1926(

		שר	הפנים 	 	

	אכרזת העיריות )עיריית אלעד( )תיקון(, התשע"ב-2012 

החקירה	 ועדת	 של	 בתסקיר	 עיון	 ולאחר	 העיריות1,	 לפקודת	 	8 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	
בהתאם	להוראות	הסעיף	האמור,	אני	מכריז	לאמור:

באכרזת	העיריות	)עיריית	אלעד(,	התשס"ח-22007,	במקום	התוספת	יבוא: 	�1

"תוספת
)סעיף	1(

האזור	שתושביו	יהיו	עיריית	אלעד	כולל	גושים	וחלקות	רישום	כמפורט	להלן:

הגושים	5455,	5456,	5457,	5458,	5459,	5700,	5755,	5756,	5757,	5758,	5759,	5760,	5761,	
5762,	5763	-	בשלמותם;

גוש	4034	-	חלקות	101,	108,	110,	112,	113,	116,	117,	122	עד	131	וחלק	מחלקות	100,	
102,	103,	107,	109,	111,	114,	115,	118	עד	121	כמסומן	במפה	הערוכה	בקנה	מידה	
של	1:5,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	ה'	בשבט	התשע"ב	)29	בינואר	2012(,	
מחוז	 על	 ירושלים,	במשרד	הממונה	 הפנים,	 מופקדים	במשרד	 שהעתקים	ממנה	

המרכז,	רמלה,	ובמשרדי	עיריית	אלעד	)להלן	-	המפה(;

גוש	4037	-	חלק	מחלקות	7	עד	9,	13	כמסומן	במפה;

גוש	4060	-	חלקות	55,	60	עד	62,	64	עד	66,	84	עד	86,	90	וחלק	מחלקות	59,	63,	94	כמסומן	
במפה;

גוש	4062	-	חלק	מחלקות	104,	107	עד	109	כמסומן	במפה;

גוש	5659	-	חלק	מחלקות	3,	7	כמסומן	במפה;

__________
		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 1

		ק"ת	התשס"ח,	עמ'	181;	התש"ע,	עמ'	256� 2

החלפת התוספת
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גוש	5663	-	חלקה	6	וחלק	מחלקות	4,	5,	8	כמסומן	במפה;

גוש	6817	-	חלק	מחלקות	12,	16,	17,	19	כמסומן	במפה�"	

ה'	בשבט	התשע"ב	)29	בינואר	2012(
ישי 	 הו 											אלי 	 	 	 	 	 )חמ	3-1926(

			שר	הפנים 	 	

הודעת הסניגוריה הציבורית, התשע"ב-2012
	- )להלן	 7א	לתקנות	הסניגוריה	הציבורית,	התשנ"ו-11996	 לפי	תקנה	 	בתוקף	סמכותי	 	

התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

התשע"ב בטבת	 ו'	 ביום	 החל	 לתקנות	 	)6( עד	 	)2(7 תקנה	 נוסח	 במדד,	 השינוי	 עקב	 	�1	
)1	בינואר	2012(,	הוא	כדלקמן:

	שכרם	של	עדים	מומחים	כמפורט	להלן: )2("

	לצורך	ייעוץ	בלבד	-	סכום	שלא	יעלה	על	229	שקלים	חדשים	לשעת	ייעוץ,	 )א(
ובלבד	שהסכום	הכולל	לא	יעלה	על	1,142	שקלים	חדשים	לתיק;

	לצורך	מתן	חוות	דעת	בכתב	-	סכום	שלא	יעלה	על	1,524	שקלים	חדשים; )ב(

שלא	 סכום	 לעדות,	 התייצבות	 כל	 בעד	 המשפט,	 בבית	 עדות	 מתן	 	לצורך	 )ג(
יעלה	על	763	שקלים	חדשים,	ובלבד	שסך	כל	התשלום	בסעיף	זה	לא	יעלה	על	

2,176	שקלים	חדשים;

	תוספת	שלא	תעלה	על	50%	לשכרם	של	עדים	שהם	רופאים,	לרבות	רופאים	 )ד(
וזאת	מנימוקים	 ורופאים	המתמחים	ברפואה	משפטית	ובפתולוגיה,	 פסיכיאטרים	
מיוחדים	שיירשמו,	ולפי	אמות	מידה	שיפורטו	בהנחיות	הסניגור	הציבורי	הארצי;

	תוספת	שלא	תעלה	על	50%	נוספים	על	הסכומים	שפורטו	בפסקאות	משנה	 )ה(
)א(	עד	)ד(	מנימוקים	מיוחדים,	ובאישור	הסניגור	הציבורי	הארצי	-	עוד	תוספת	

שלא	תעלה	על	50%;

	שכר	לחוקר,	באישור	הסניגור	הציבורי	הארצי,	שלא	יעלה	על	174	שקלים	חדשים	 )3(
לשעה;

	הוצאות	צילום	חומר	חקירה	ומסמכים	הקשורים	לטיפול	בתיק	כנגד	קבלות	וכן	צילום	 )4(
מסמכים	על	פי	הצהרה,	בסכום	שלא	יעלה	על	82	שקלים	חדשים	לתיק	בכל	ערכאה;

	הוצאות	תרגום	מסמכים,	לרבות	תמלול	קלטות,	בסכום	שלא	יעלה	על	545	שקלים	 )5(
כך,	 על	 סכום	העולה	 אישר	 כן	הסניגור	הציבורי	המחוזי	 תיק,	אלא	אם	 לכל	 חדשים	

מטעמים	מיוחדים;

	תרגום	עוקב	)קונסקוטיבי(	-	סכום	שלא	יעלה	על	174	שקלים	חדשים	לשעת	עבודה�" )6(

ט'	בטבת	התשע"ב	)4	בינואר	2012(
פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-2708(

המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים 	 	
__________

		ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	972;	התשס"ט,	עמ'	802;	התשע"א,	עמ'	495� 1

שינוי סכומים
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הודעת הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג(, התשע"ב-2012

לייצוג(,	 זכאים	 של	 תשלום	 )חובת	 הציבורית	 הסניגוריה	 לתקנות	 	4 לתקנה	 	בהתאם	 	
התש"ס-12000	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	יהיה	נוסח	תקנה	1)א(	לתקנות	החל	ביום	ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	 	�1
2012(,	כדלקמן:	

	נאשם	שלגביו	החליט	הסניגור	המחוזי	כי	הוא	זכאי	לייצוג	לפי	סעיף	18)א()4(	 ")א(
לחוק	)להלן	-	נאשם	מחוסר	אמצעים(	או	נאשם	שבית	המשפט	הורה	למנות	לו	סניגור	
לפי	סעיף	18)ב(	לחוק,	יהיה	חייב	בתשלום	סכום	כמפורט	להלן,	שישלם	לחשבון	שצוין	
בשובר	התשלום	שתמסור	לו	לשכת	הסניגוריה	הציבורית	או	מזכירות	בית	המשפט	לפי	

העניין	-	

	לגבי	נאשם	מחוסר	אמצעים	שהכנסתו	אינה	עולה	על	מחצית	הסכום	הקבוע	 )1(
)ייצוג	נאשמים	מחוסרי	אמצעים(,	 בתקנה	2)א()1(	לתקנות	הסניגוריה	הציבורית	

התשנ"ו-1996	-	131	שקלים	חדשים;

	לגבי	נאשם	מחוסר	אמצעים	שהכנסתו	עולה	על	הסכום	האמור	בפסקה	)1(	 )2(
-	327	שקלים	חדשים;

	לגבי	נאשם	שבית	המשפט	הורה	למנות	לו	סניגור	לפי	סעיף	18)ב(	לחוק	-	 )3(
457	שקלים	חדשים;	ואולם	אם	מצא	הסניגור	הציבורי	המחוזי,	על	סמך	פנייתו	
אליו	של	הנאשם,	כי	הוא	נאשם	מחוסר	אמצעים	יחולו	עליו	הסכומים	הקבועים	

בפסקה	)1(	או	)2(�"

ט'	בטבת	התשע"ב	)4	בינואר	2012(
פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-2708(

המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים 	 	
__________

ק"ת	התש"ס,	עמ'	921;	התשע"א,	עמ'	496� 	1

הודעת הסניגוריה הציבורית )שכר טרחה לסניגורים ציבוריים(, התשע"ב-2012

לסניגורים	 טרחה	 )שכר	 הציבורית	 הסניגוריה	 לתקנות	 5)ד(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ציבוריים(,	התשנ"ו-11996	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	השינוי	במדד	המחירים	לצרכן,	נוסח	פסקאות	)1(	עד	)3(	ו–)4(	עד	)5א(	לתקנה	1)א(	 	�1
בתקנות	החל	ביום	ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012(,	הוא	כדלקמן:

בשקלים	חדשים

	בבית	משפט	שלום	- )1("

	לישיבה	ראשונה	בעניין	- )א(

	מעצר,	שחרור	בערבות	או	הטלת	ערובה	 )1(629

	מעצר	עד	תום	ההליכים )2(753

	אישום	בעבירה	שהיא	חטא	 )3(880

	אישום	בעבירה	שדינה	5	שנות	מאסר	או	יותר )4(2,586

	אישום	בעבירה	שדינה	3	שנות	מאסר	או	יותר )5(1,510

שינוי סכומים

שינוי סכומים
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בשקלים	חדשים

	אישום	בעבירה	אחרת )6(1,132

	אישום	בעבירה	של	גרימת	מוות )7(2,325

	הליך	עיקרי	אחר	שמונה	לייצג	בו )8(1,577

	לישיבה	נוספת	- )ב(

	שהתקיים	בה	דיון	מהותי,	בכל	אחד	מהעניינים	 )1(
כאמור	בפסקת	משנה	)א(,	לרבות	ישיבה	בעניין	הקשור	

במישרין	לטיפול	בתיק,	לכל	ישיבה

479

	שלא	התקיים	בה	דיון	מהותי,	בכל	אחד	מהעניינים	 )2(
כאמור	בפסקת	משנה	)א(,	לרבות	ישיבה	בעניין	הקשור	

במישרין	לטיפול	בתיק,	לכל	ישיבה

323

	בבית	משפט	מחוזי	- )2(

	לישיבה	ראשונה	בעניין	- )א(

	מעצר,	שחרור	בערבות	או	הטלת	ערובה )1(940

	מעצר	עד	תום	ההליכים )2(1,569

	משפט	פלילי	 )3(3,143

	ערעור	פלילי	- )4(

	על	פסק	הדין 2,905)אא(

	על	גזר	הדין	בלבד 1,453)בב(

	הליך	עיקרי	אחר	שמונה	לייצג	בו )5(2,068

בפסקת	 כאמור	 מהעניינים	 אחד	 בכל	 נוספת	 	לישיבה	 )ב(
משנה	)א(,	לרבות	ישיבה	בעניין	הקשור	במישרין	לטיפול	בתיק,	

788לכל	ישיבה

	בבית	המשפט	העליון	- )3(

	לישיבה	ראשונה	בעניין	- )א(

	מעצר,	שחרור	בערבות	או	הטלת	ערובה )1(1,569

	ערעור	פלילי	- )2(

	על	פסק	הדין 4,358)אא(

	על	גזר	הדין	בלבד 2,178)בב(

	הליך	עיקרי	אחר	שמונה	לייצג	בו )3(2,328

בפסקת	 כאמור	 מהעניינים	 אחד	 בכל	 נוספת	 	לישיבה	 )ב(
לטיפול	 במישרין	 הקשור	 בעניין	 ישיבה	 לרבות	 )א(,	 משנה	

1,257"בתיק,	לכל	ישיבה

	תורנות	-	 )4("

	שעת	תורנות	בבית	משפט 152)א(

	שעת	תורנות	מחוץ	לבית	משפט 56)ב(
__________

ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	981;	התשס"ב,	עמ'	62	ועמ'	151;	התשע"א,	עמ'	502� 	1
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	סודר	במח'	רשומות,	משרד	המשפטים,	והודפס	במדפיס	הממשלתי ISSN 0334-7014	 	 	 המחיר	24�3	שקלים	חדשים

בשקלים	חדשים

בפסקה	זו,	"תורנות"	-	נוכחות	בבית	המשפט	או	מחוצה	
לו	במקום	שבו	ניתן	להשיג	את	התורן	בקריאה	טלפונית,	
לפי	העניין,	ומתן	שירותים	אלה	על	פי	בקשת	הסניגור	
או	 מעצר	 בבקשות	 חשודים	 ייצוג	 המחוזי,	 הציבורי	
נדרש	מינוי	של	 שחרור	בערובה,	קבלת	תיקים	שבהם	
סניגור	ציבורי	והעברתם	לסניגור	הציבורי	המחוזי,	מתן	
שירות	אחר	שהטיל	הסניגור	הציבורי	המחוזי	על	התורן	

ואשר	אינו	כלול	בתקנות	אלה	

	ביקור	ראשון	אצל	חשוד	בלתי	מיוצג	הנתון	במעצר 239)4א(

	שעת	ביקור	לאדם	המיוצג	הנמצא	במקום	מעצר	או	מאסר	או	 )5(
במקום	אשפוז,	לשעה

99

	שעת	נסיעה	לצורך	ביקור	אדם	כאמור	בפסקאות	)4א(	ו–)5( 64")5א(

ט'	בטבת	התשע"ב	)4	בינואר	2012(
פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-2710(

המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים 	 	

הודעת מימון מפלגות )מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי(, התשע"ב-2012

	בהתאם	לסעיף	2	לכללי	מימון	מפלגות	)מימון	תשלומים	לצוות	הפרלמנטרי(,	התשס"ה- 	
12004,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	מדד	המחירים	לצרכן	שפורסם	בחודש	ינואר	2012	לעומת	מדד	המחירים	 	�1
לצרכן	שפורסם	בחודש	ינואר	2011,	התעדכנו	הסכומים	הקבועים	בכללים,	והם	החל	

ביום	ח'	בשבט	התשע"ב	)1	בפברואר	2012(,	כלהלן:

טור	א'
מספר	חברי	הכנסת	הנמנים	עם	

הסיעה	ביום	התשלום
טור	ב'

סכום	בשקלים	חדשים

1168,020

2331,260	עד	5

6489,680	עד	10

11648,090	עד	15

16806,510	עד	20

21964,950	ומעלה

על	כל	10	חברי	הכנסת	
מעל	21	חברי	הכנסת

תוספת	158,420

ח'	בשבט	התשע"ב	)1	בפברואר	2012(
ר דו אבי ם	 י חי 	 	 )חמ	3-3415(

חשב	הכנסת 	 	
__________

1			ק"ת	התשס"ה,	עמ'	63	ועמ'	675;	התשע"א,	עמ'	694�

עדכון סכומים




