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 תקנות ניידות עדך(הבנק העולמי), התש0״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35לה(א), 35לז(ג) ו־56(א) לחוק ניירות ערך, התשב״ח-1968י,
 לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה•

 ו. בתקנות אלה, ״הדין הזר החל על הבנק העולמי״ - הדין החל על הבנק העולמי
U.S. לענין חובות רישום או דיווח שקבעה רשות ניירות ערך בארצות הברית של אמריקה 

.Securities and Exchange (Commission) 

 2. על מסמך הצעה לציבור של מנפיק ניירות ערך מיוחדים יחולו תקנות ניירות ערך
 (פרטי מסמך רישום, מבנהו וצורתו), התשם״א-2000־, למעט תקנות 9 ו־0ו לתקנות באמור,
 והבל בשינויים המחויבים, ובכל מקום בהן, במקום ״הדין הזר״ יקראו ״הדין הזר החל על
 הבנק העולמי״ ובמקום ״מסמך הרישום״ יקראו ״מסמך הצעה לציבור של מנפיק ניירות ערך

 מיוחדים״.

 3. מנפיק ניירות ערך מיוחדים יגיש לרשות ולבורםה בל דוח, הודעה או מסמך אחר אשר
 הוא חייב בהגשתם לפי הדין הזר החל על הבנק העולמי, ויחולו תקנות ניירות ערך(דוחות
 תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ), התשס״א-2000ג, והכל בשינויים המחויבים, ובכל מקום

 בהן, במקום ״הדין הזר״ יקראו ״הדין הזר החל על הבנק העולמי״.

 הגדרה

 פרטי מסמך
 הצעה לעיבור

 דוחות תקופתיים

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 שר האוצר

 ב״ט באייר התשם״ה(7 ביוני 2005)
 (חמ 3-3495)

 ם״ה התשב״ח, עמי 234; התשס״ה, עמי 19.
 ק״ת התשם״א, עמי 53; התשס״ג, עמי 679.
 ק״ת התשס״א, עמי 52; התשס״ג, עמי 676.

 תקנות ניירות ערך(פרטי מסמך רישום, מבנהו ועורתו)(תיקון),
 התשס״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35כ ו-56(א) לחוק ניירות ערך, התשב״ח-968ו' (להלן -
 החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה י 1. בתקנה ו לתקנות ניירות ערך (פרטי מסמך רישום, מבנהו וצורתו), התשם״א-22000
 (להלן - התקנות העיקריות) -

 (1) בהגדרה ״בורסה בחו״ל״, אחרי ״השניה לחוק״ יבוא ״ובן בורסת n׳SC ובורסת
 לונדון שבתוספת השלישית לחוק״;

 (2) אחרי ההגדרה ״בורסה בחו״ל״ יבוא:

 ״״בורסת לונדון״ - כמשמעותה בתוספת השלישית לחוק״;

 (3) בסופה יבוא:

 ״״רשות ניירות הערך האנגלית״ - UK Listing Authority - במשמעותה
 ^UKLA Listing Rules או בל גוף אחר שיבוא במקומה מכוח

."Financial Services and Markets Act 2000ה־ 

 סייח התשב״ח, עמי 234; התשטי״ה, עמי 419.
 ק״ת התשס״א, עמי 53; התשס״ג, עמי 679.

 752 קובץ התקנות 6394, כ״ב בסיון התשס״ה, 005י.29.6



 2. בתקנה 3(2) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: תיקון תקנה 3

 ״(ה) בתאגיד שניירות ערך שלו רשומים למסחר בבורסת לונדון, יכלול החלק השני,
 נוסף על האמור בפסקאות משנה (א) ו־(ב), גם את התשקיף האחרון ששימש להצעת
 ניירות ערך של התאגיד לציבור ואושר בידי רשות ניירות הערך האנגלית, או דיווח
 מאוחר יותר הכולל גילוי זהה במהותו לגילוי בתשקיף כאמור שאושר בידי הרשות

 האמורה.״

 3. בתקנה 8(3) לתקנות העיקריות, אחרי ״בציון כתובתם לקבלת דואר״ יבוא ״ולקבלת כתבי תיקון תקנה 8

 בי דיך.

 4. תחילתה של תקנה 3 שלושים ימים מיום פרסומן של תקנות אלה. תחילה

 כ״ט באייר התשם״ה(7 ביוני 2005)

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  (חמ3-3049) ב

 שר האוצר

 תקנות ניידות ערך(דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ)(תיקון),
 התשם״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35לא ו־56(א) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968י(להלן -
 החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנה ו לתקנות ניירות ערך(דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ), התשם״א- תיקון תקנה ו
 2000'(להלן - התקנות העיקריות) -

 (1) בהגדרה ״בורסה בחו״ל״, בסופה יבוא ״וכן בורסת ה־80 ובורסת לונדון שבתוספת
 השלישית לחוק״;

 (2) אחרי ההגדרה ״בורסה בחו״ל״ יבוא:

 ״״בורסת לונדון״ - כמשמעותה בתוספת השלישית לחוק•,

 ״חצי שנה״ - תקופה של שישה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודש
 השישי של שנת החשבון של התאגיד״.

 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה ו

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״דוח תקופתי, דוח חצי שנתי ודוח ביניים״;

 (2) בתקנת משנה(א), אחרי ״(להלן - הדוח התקופתי)״ יבוא ״או את הדוח לתקופה של
 חצי שנה שבהגשתו או בפרסומו הוא חייב על פי הדין הזר(להלן - דוח חצי שנתי)״;

 (3) בתקנת משנה(ב), אחרי ״הדוח התקופתי״ יבוא ״הדוח החצי שנתי״;

 (4) בתקנת משנה(ג), אחרי ״התקופתי״ יצוא ״הדוח החצי שנתי או דוח הביניים״;

 (5) אחרי תקנת משנה(ג) יבוא:

 י ס״ח התשב״ח, עמ׳ 234; התש״ם, עמי 252.

 י ק״ת התשס״א, עמ׳ 52; התשם״ג, עמי 676.

 קובץ התקנות 6369, כ״ב בםיון התשס״ה, 29.6.2005 753



 מד) דוחות כספיים הכלולים בדיווחי תאגיד שניירות ערך שלו רשומים למסחר
 בבורסת לונדון ייערכו על פי תקני חשבונאות בין־לאומיים או כללי חשבונאות
 מקובלים בארה״ב או כללי החשבונאות בהגדרתם בתקנות ניירות ערך (עריבת

 דוחות כספיים שנתיים), התשנ.״ג-51993.״

 כ״ט באייר התשם״ה(7 ביוני 2005)
 (דומ 3-3049)

 י ק״ת התשנ״ג, עמי 466,- התשם״ד, עמי 954.

 צו ניירות ערך(התוספת השלישית לחוק), התשס״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 35יח לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-968וי(להלן - החוק), על פי
 הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 בורסה בחו״ל
 1. בתוספת השלישית לחוק יבוא:

 ״אלה הבורסות בחו״ל לענין סעיף 35יח לחוק:

National Association of Securities Dealers Automated "SCבורסת ^־" ( ו ) 
;Quotation Small Cap (NASDAQ-SC) 

London Stock Exchange's Main Market (Official "List of (2) ״בורסת לונדון״ 
the ;U.K. Listing Authority), Primary Listing 

 בייט באייר התשס״ה(7 ביוני 2005)
ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  (חמ 3-3049) ב

 שר האוצר

 סייח התשב״ח, עמי 234; התש״ס, עמי 252.

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 שר האוצר

 תקנות עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשם״א-
 2000; אני מתקינה תקנות אלה:

ת ו. בתקנות אלה -  הגדרו

 ״המשרד״ - משרד החינוך התרבות והספורט;

 ״מוסד חינוך״ - בהגדרתו בחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ״ז-997ו2;

 ״שעת פעילות״ - חמישים דקות לפחות של פעילות משותפת עם תלמידים, ועשר דקות
 הפסקה שלאחר פעילות זו:

 ״תבנית״ - תבנית לשילוב סטודנטים בפעילויות חינוכיות במוסד חינוך.

 תקופת פעילות 2. שילוב סטודנטים במוסדות חינוך ייעשה סמוך לאחר תחילת שנת הלימודים האקדמית
 התבנית במוסד להשכלה גבוהה שבו לומד הסטודנט, ויסתיים בתום שנת הלימודים במוסד החינוך

 שהוא משולב בו, על פי תקנות אלה.

 י ם״ח התשס״א, עמי 82.

 ; סייח התשנ״ז, עמי 204.

05H2.&.29 ,754 , 6394קובץ התקנות כ״ב בםיוץ התשם״ה 



 ג. (א) סטודנט שישולב בתכנית ידריך או ינחה קבוצות של תלמידים, כפי שיורה מנהל הדרכה והנחיה
 מוסד החינוך. בקביעות

 (ב) הדרכה או הנחיה באמור בתקנת משנה (א) תהיה בתחומים המהווים העשרה
 והרחבה של התכנים הנלמדים במוסד החינוך, בהתאם לצורכי התלמידים שבו.

ת צבו י  4. סטודנט המשולב בתבנית יגיע למוסד החינוך, פעם אחת בשבוע למשך ארבע שעות, או התי
 פעמיים בשבוע למשך שעתיים, ויבצע ארבע שעות פעילות בשבוע לפחות, בהתאם להסכמה הסטודנט במוסד

ר י ע ח  בין הסטודנט לבין מנהל מוסד החינוך. ה

ת ו ע  5. מספר השעות שבהן ישולב סטודנט, המזכה אותו במלגה מלאה, לא יפחת ממאה שעות היקף ש

ב התבנית ו ^ ב ך ש ו נ ל ח ד ה ם ו ל מ ה נ ו של מ ד  פעילות בפועל לשנת לימודים, אשר אושרו בחתימת ו

דים מו  6. (א) מלגת הלימודים תהיה בשיעור של שישים אחוזים משבר הלימוד הנהוג באותה מלגת הלי
 שנת לימודים באוניברסיטאות שהמדינה מתקצבת אותן(להלן - המלגה).

 (ב) סטודנט שהשתתף בתבנית יקבל את המלגה, בשנת הלימודים שבה שולב בתכנית,
 בשלושה חלקים, במועדים המפורטים להלן, בשיעור יחסי התואם את מספר המפגשים
 שביצע הסטודנט עד תום החודש שקדם לחלוקת המלגה, ואשר אושרו בחתימת ידו של

 מנהל מוסד החינוך שבו שולב הסטודנט:

 (1) עד סוף חודש פברואר - בשיעור שלא יעלה על 33% מהסכום הכולל של
 המלגה:

 (2) עד סוף חודש מאי - בשיעור שלא יעלה על 06% מהסכום הכולל של
 המלגה-,

 (3) עד סוף חודש אוגוסט - בשיעור שלא יעלה על 00%ו מהסכום הבולל של
 המלגה.

 7. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה

 ז׳ באייר התשס״ה(16 במאי 2005)
ת ר לבנ ו מ י  (חמ0-3448 ל

 שרת החינוך התרבות והספורט

 תקנות רשות הדואר(תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיףי 57(א) לחוק)
 (הוראת שעה) (תיקון מם׳ 2), התש0״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37(א) ו־26ו לחוק רשות הדואר, התשמ״ו-986וי, באישור
 שר האוצר וועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

) תיקון תקנה ו R ! L 1 p , ( א 3 7 ף ( י ע , ם L 3 ת , ו ש ר ו ה ת ו ר ו ד ש ע  1. לתקנות רשות הדואר 1בתקנה (תשלומים ב
 (הוראת שעה), התשס״ג-03 220, במקום ״ועד יום כ״ג בםיון התשס״ה (30 ביוני 2005)״ יבוא

 ״ועד יום ל׳ בכסלו התשם״ו(31 בדצמבר 2005)״.

 ב׳ בםיון התשם״ה(27 ביוני 2005)
ק י צ י ה א י ל  (חמ68ו3-2) ד
 שרת התקשורת

, עמי 79: התשס״ד, עמי 524.  ס״ה התשמ״ו

 ק״ת התשס״ג, עמי 884: התשם״ה, עמי ו24 .
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 תקנות העיריות(דרכי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשם״ה-2005
ותלהלן - הפקודה(' ), בהתייעצות עם י ר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 170(0x3) לפקודת העי

 שר המשפטים, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
 1. בתקנות אלה -

 ״מבקש״ - היועץ המשפטי לעיריה הנוגעת בדבר, או היועץ המשפטי של משרד הפנימ,
 במקרה שבו נדרש המידע לצורך מימי יועץ משפטי לעיריה:

 ״מאגר מידע״ - אוסף נתוני מידע המוחזק במחשב בהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה-

;21995 

 ״מח״ק״ - מחלקת חקירות במטה הארצי של משטרת ישראל;

 ״מנ״ט״ - מינהל טכנולוגיות במטה הארצי של משטרת ישראל. !
) מידע לשם מינוי של אדם למשרות המפורטות לפי סעיף ( 170(0x1) לפקודה או א . 2 

 לתפקידים שנקבעו לפי סעיף 170(2x0) לפקודה(להלן - מידע) יימסר בידי מח״ק.

 (ב) לא יימסר מידע אלא לאחר שמח״ק בדקה כי הוגשה בקשה לקבלתו כאמור בתקנה 3.

 (ג) המידע יישלח למבקש באמצעות אחת מדרכים אלה:

 (1) דואר רשום הממוען למבקש בלבד:

 (2) שליח ובמעטפה סגורה שתיפתח רק בידי המבקש:

 (3) קו תקשורת מוצפן שיאשר ראש היחידה לביטחון מידע במשטרה ובכפוף לתנאים
 שהוא יחליט עליהם יחד עם ראש מדור מידע פלילי במח״ק.

 (ד) המידע יימסר למבקש בתוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה.

 3. בקשה לקבלת מידע(להלן - הבקשה) תוגש באחת מדרכים אלה:

 (1) באמצעות מסמך חתום ביד המבקש, שבו צוינו הפרטים האלה:

 (א) שם המבקש, מספר זהותו ותפקידו;

 (ב) שמו של האדם שאליו מתייחסת הבקשה, מספר זהותו ומענו:

 (ג) העילה לבקשת המידע:

 (2) על גבי אמצעי מגנטי, לפי דרישת מנ״ט; במקרים שידרוש מנ״ט, יצורף מסמך הכולל את
 הפרטים המפורטים בפסקה(ו).

 4. (א) נמסר מידע על פי תקנות אלה, יירשמו במאגר המידע שם המבקש, תפקידו ופרטים
 מזהים: היה המבקש יועץ משפטי לעיריה, יצוין שם העיריה שלה הוא משמש יועץ משפטי.

 (ב) רישום באמור יישמר לתקופה של חמש שנים ממועד מסירת המידע.

 5. תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.

 הגדרות

ע ד רת מי  ,מסי

 בקשה לקבלת
ע ד  מי

ם מסירת שו  רי
ע ד  מי

 תחילה

א ר ז ן ע ו ע ד  ג
 השר לביטחון הפנים

 כ״ז באייר התשם״ה(5 ביוני 2005)
 (חמ 5-3398)

ש 8, עמי 197; ס״ה התשס״א, עמי 144. ד נת ישראל, נוסה ח י ני מד  די
 ס״ח התשנ״ה, עמי 366.
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 תקנות הספנות(בלי שיט)(רישום וסימון)(תיקון), התשם״ה-2005

ו לחוק הספנות (כלי שיט), התש״ך-1960י ו ו ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10, 14, 05ו ו
 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הספנות (כלי שיט)(רישום וסימון), התשב״ב-21962(להלן - התקנות תיקון תקנה ו
 העיקריות) -

 (1) לפני ההגדרה ״המנהל״ יבוא:
 ״״אישור הנדסי״ ו״אישור פעולה״ - בהגדרתם בתקנות הבניה;

 ״אישור דגם״ - אישור לדגם שעל פיו נבנה בלי השיט שנתן המהנדס הראשי,
 בהגדרתו בתקנות הבניה;

 ״דגם״ - תכניות ומפרטים מפורטים שלפיהם מייצרים בלי שיט אחד או יותר
 באותה שנהל׳

 (2) אחרי ההגדרה נמל יבוא:

 ״״סירה״ - כלי שיט אשר אורכו המרבי אינו עולה על 7 מטרים:״;
 (3) במקום ההגדרה ״רישיון שיט״ יבוא:

 ״״רישיון שיט״ - רישיון שניתן לכלי שיט לפי תקנה 39 לתקנות הנמלים(בטיחות
 השיט), התשמ״ג-1982ג;

 ״תקנות הבניה״ - תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט
 ומשכנתאות עליהם), התשם״ב-2002,׳;״.

 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום ״ולפי המתכונת שנקבעו על ידי המנהל״ יבוא ״או תיקון תקנה 2
 לפי המתכונת שקבע המנהל״.

 3. בתקנה 3 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה ג
 (ו) בפסקה(1), המילה ״משוטים״ - תימחק:

 (2) במקום פסקה(2) יבוא:
 ״(2) כלי שיט שאינם סירות״;

 (3) פסקאות(3) עד(ד) - יימחקו.
 4. בתקנה 10 לתקנות העיקריות, במקום פסקה(8) יבוא: תיקון ןוקנה 10

 ״(8) אישור הנדסי ואישור פעולה לרישום בלי השיט במרשם הישראלי, ואולם לגבי
 סירה שהוגבלה ברישיון השיט שלה לשימוש פרטי, שניתן לגביה אישור דגם - אישור

 פעולה בלבד:״.
 5. במקום תקנה 15 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 5

 ״רישום על פי 15. (א) הוגשה בקשת רישום לרשם כדין, ירשום הרשם את בלי השיט
 במשה לרשם

 בפנקס.
 (ב) נרשמה בפנקס סירה, יהווה רישיון השיט שניתן לה גם תעודת
 הרישום שלה, למעט לצורך השטה שלה אל מחוץ למימי התופין של

 ישראל.

 י סייח התש״ך, עמ׳ 60.
 2 ק״ת התשכ״ב, עמי 2454; התשכ״ד, עמי ג56.

 י• ק״ת התשמ״ג, עמי 387.
 י ק״ת התשס״ב, עמי 396: התשס״ג, עמ׳ 186.
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 (ג) נרשם בפנקס בלי שיט שאינו סירה, או מבוקש להשיט סירה
 מחוץ למימי התופין של ישראל - יתן הרשם לבעל בלי השיט תעודת רישום

 ערובה לפי הטופס והמתכונת שבתוספת השלישית.״

 תיקון תקנה 20 6. בתקנה 20 לתקנות העיקריות -

 (ו) האמור בה יסומן(ב/ ובמקום ״בבלי שיט ישראלי״ יבוא ״בבלי שיט שאינו סירה״;
 (2) לפני תקנת משנה(ב) יבוא:

 ״(א) שטר העברת בעלות בסירה יבול שייחתם בידי המעביר ובידי הנעבר בפני
 מפקח בלי שיט במינוי מסויג בהגדרתו בתקנות הנמלים(בטיחות השיט), התשמ״ג-

 982 ו, אשר יאשר את חתימתו בפניו.״
 תיקון התוספת 7. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -

נה  הראשו
 (ו) במקום פסקה(ו) יבוא:

 ״(ו) לגבי בלי שיט האמורים בתקנה 3(1):
 (א) מספר הרישום:

 (ב) תאריך הרישום:
 (ג) סוג בלי השיט:
 (ד) סוג המכונות:
 (ה) שנת הבניה:

 (ו) אורך בלי השיט:
 (ז) רוחב בלי השיט:

 (ח) מספר המפליגים המרבי
 (ט) הבעלות:

 (ו) החלק(ים);
 (2) שמות) הבעל(ים);

 (3) המען•,
 (י) ייע1ד כלי השיט:

 (יא) תאריך מתן רישיון השיט ותק1פת תוקפו.״.
 (2) בפסקה 2 -

 (א) ברישה, במקום ״המפורטים בתקנה 3(7)״ יבוא ״האמורים בתקנה 3(2)״:
 (ב) בפרט(יב)-

 (1) בפרט משנה 3, במקום ״עומק״ יבוא ״שוקע״;
 (2) במקום פרטי משנה 4 ו־5 יבוא:

 ״4. בבלי שיט שלא הוגבל ברישיון השיט שלו לשימוש פרטי - תפוסה
 ברוטו ותפוסה נטו״-,

 (ג) במקום פרט(יד) יבוא:
 ״(יד) תאריך מתן רישיון השיט ותקופת תוקפו:

 (טו) ייעוד כלי השיט.״

 י״ז באייר התשס״ה (26 במאי 2005)
ת (חמ 3-816) י ר ט ר ש י א  מ

 שר התחבורה
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 צו הדרבים ומסילות הברזל,הגנה ופיתוח)(דדך מם׳ 80: צומת ערוער; קטע
 צומת ערוער - בית פלט; מסלול צפוני; קטע צומת ערוער - בית פלט;

 מסלול דרומי), התשם״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרבים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943', אני
 מצווה לאמור:

 ו. הפקודה תחול על המחלף וקטעי הדרך האלה: תחולת הפקודה
) על הדרך ך ף ך ף _ ה ע ו ף ת ע מ ן ב _ צ ג נ ת ה מ ו ך ¡ צ ף ת ך ר ב ח ת < G0שבן מ M ( W N ) ) המחלף 3 ו ) 

 עם דרך מס׳ 25: צומת דימונה - באר שבע2;
 (2) קטע הדרך במסלול הצפוני ברוחב עד 40 מטרים המתחיל בנקודת ציון
־ E בקירוב על הדרך והמסתיים בנקודת ציון  N = 561373.02 / 198173.04 ־

 N = 559699.93 / E = 196842.85 בקירוב על הדרך;

 (3) קטע הדרך במסלול הדרומי ברוחב עד 40 מטרים המתחיל בנקודת ציון
 E = N = 561351.85 / 198206.99 בקירוב על הדרך והמסתיים בנקודת ציון

 N = 559673.81 / E = 196873.14 בקירוב על הדרך.

 תוואי הדרך והמחלף עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת והמםומנים, לשם זיהוי,
 בצבע אדום במפה מספר ב/8000 הערובה בקנה מידה 2,500:ו והחתומה ביד שר התחבורה

 ביום ט״ז באייר התשם״ה(25 במאי 2005) (להלן - המפה).
ן י ת לעי ו ש  2. העתק המפה נמצא במשרדי מע״צ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע״מ, רח׳ יוני ר

ת במפה ו ע ש  נתניהו 6, אור יהודה, ובל המעוניין רשאי לעיין בו בתיאום מראש בטל׳: 03-7355444, ב
 העבודה הרגילות.

 תוספת

(  (סעיף ו

ם חלקות שי ו  ג

 100083 (לא מסודר)
 100160 (לא מוסדר)

8,6 100160/4 
 100161 (בהסדר) 1, 30,27,26,24,9,6,2

 ט״ז באייר התשם״ה(25 במאי 2005)
ת י ר ט ר ש י א  (חמ3-162< מ
 שר התחב1רה

 י ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 40: ס״ח התשי״א, עמי 74.
 י ק״ת התשב״ד, עמ׳ 1746.

 צו המועצות המקומיות(א)(יקנעס עילית - תיקון), התשס״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־2 לפקודת המועצות המקומיות; אני מצווה לאמור:
 ו. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות(א), התשי״א-21950, במקום פרט(יג) יבוא: החלפת פרט(יג<

 בתוספת הראשונה

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256. י  י דיני מד
 ־ ק״ת התשי״א, עמ׳ 178: התשכ״ז, עמי 1620: התשנ״ב, עמ׳ 1412; התשני׳ה, עמי 1405.
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 מיג) המועצה המקומית יקנעמ עילית.
 תאריך הקמתה: ב״ג בניסן התשי״ד(26 באפריל 1954).

 תחום המועצה: גושים וחלקות קרקע(ועד בכלל):
 הגושים: 11070 - חלקות 1 עד 38,36 עד 70:

 11071- בשלמותו-,

 11072 - תלקות 1 עד 50,10 וחלק מחלקות 51,49 במסומן במפה הערובה
 בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ב״ג בניסן התשם״ה(2
 במאי 2005), שהעתקים ממנה נמצאים במשרד הפנים בירושלים, במשרד
 הממונה על מחוז הצפון בנצרת עילית, ובמשרד המועצה המקומית יקנעם

 עילית(להלן - המפה);
 11073 - תלק מתלקות 49 עד 52 במםומן במפה;

 11079 עד 11084 - בשלמותם:
 11085 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה:

 1086 ו - חלקות 32 עד 34 וחלק מחלקות ו, 35 במםומן במפה:
 11092 - חלקות 71,69,66,63 וחלק מחלקות 6,2 עד 9, 43 במסומן במפה׳,
 11093 - חלקות 11 עד 27,18 עד 40,36, 41, 70,63,56, 72, 74, 76, 78, 80,
 83, 87 עד 114, 118, 121, 124, 127, 129, 135, 142, 148 עד 171, 173 עד 184,
 193 עד 202, 206, 207, 209, 211, 213, 216 וחלק מחלקות 42, 55, 138, 190,

 192 כמםומן במפה:
 11094 - חלקות 47, 57 עד 60, 76 עד 90, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110,
,142,139,137,136,134,132,130,128,126,124,122,120,118,116,114,112 

 152,144 עד 216 וחלק מחלקה 69 במםומן במפה;
 11095 - 1 עד 11, 15, 16 וחלק מתלקות 18 עד 21, 60, 61, 66, במםומן

 במפה;
 11096 - חלקות 8,1;

 11450,11116,11110,11109,11098,11097 - בשלמותם:
 11489 - חלק מחלקות 13 עד 28,18 כמםומן במפה:

 11491 - חלק מחלקה 38 כמםומן במפה:
 11492 - חלקות 55, 58 עד 66,62 עד 80, 157,150,94,87,83 עד 174 וחלק
 מחלק1ת 13 עד 19,15 עד 23, 44, 51 עד 54, 56, 57, 65,63, 82,81, 88, 92,

 151 עד 156 במםומן במפה:
 11493 - חלק מחלקות 91,1 במםומן במפה:

 11494 - חלקה 5 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה:
 495 ו 1496,1 ו - בשלמותם:

 11809 - חלקות 2 עד 6 וחלק מחלקות ו, 7 עד 75,11 במם1מן במפה:
 11810 - חלקות 1, 6 עד 8, 12 וחלק מחלקות 2, 9,5, 11, 13, 17 עד 22,19

 עד 27,24 עד 38,31 כמםומן במפה:
 11813 - חלקות 35 עד 88,61 עד 93 וחלק מחלק1ת ו, 15 עדי33,25,24,20,

 62,34 עד 84,83,71 כמםומן במפה:
 11814 - חלק מחלקה ו כמםומן במפה;
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 1834 ו - חלקו!״ 46 עד 58 וחלק מחלקות 11 עד 20,16 כמסומן במפה-,
 11835 - תלקות 4 עד 34 וחלק מחלקות 1 עד 35,3 כמםומן במפה;

 12088,11866 - בשלמותם.״

ם נ י פ - ז ר פ י פ ו  א
 שר הפנים

 ב״ג בניסן התשם״ה(2 במאי 2005)
 (דומ 3-269)

נה  בתוספת הראשו

 צו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות)(בני שמעון, תיקון), ,
 התשם״ה-2005 1

 ו

 בתוקף סמכותי לפי:סעיפים ו ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:
 ו. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), התשי״ח-958ו', במקום החלפת פרט(0

 פרט(ו).יבוא:

 ״(ו)
 בפרט זה, ״מפה״ - המפה של אזור בני שמעון הערוכה בקנה מידה 1:50,000 והחתומה
 ביד שר הפנים ביום ר באייר התשס״ה (15 במאי 2005) ושהעתקים ממנה מופקדים
 במשרד הפנים ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר שבע ובמשרד המועצה

 האזורית בני שמעון, צומת בית קמה.
 טור א׳ טור ב׳

 • חלקמחלקה 1 במסומן במפה-,
 • חלק מחלקה ו במםומן במפה:
 • חלק מחלקה 1 במםומן במפה:

 • חלק מחלקות 4,3 במםומן במפה;
 • חלק מחלקה 1 במםומן במפה:

 • חלק מחלקות 10,5,4 כמסומן במפה:

- חלקות 7, 10,9 וחלק מחלקות 1 עד 6,3, 11,8, 16 במםומן

 גוש 100270/1
 גוש 100232/2
 גוש 100232/3
 גוש 100232/7
 גוש 100232/7

 גוש 100272/2

 גוש 100248/1
 במפה;

 גוש 100224/2

 בית קמה

 ברוש

 גבעות בר

 דבירה

 תצרים
 חלק מחלקות ו, 3 במסומן במפה:

 גוש 100257/1 - חלקה 2 וחלק מחלקות 3,1 עד 10,7,5 במםומן במפה:
 גוש 100257/2 - חלקות 15,9,8,6 וחלק מחלקות 10,5,4 במםומן במפה•

 גוש 100258/1 - חלק מחלקות 14,6,5 כמםומן במפה:
 גוש 100274/1 - חלקות 36,32,31,13 עד 39 וחלק מחלקות 24,23,18,14,12,

 ו 34,33,26 במסומן במפה:

 כרמים גוש 100218/1 - חלק מחלקה 1 כמסומןבמפה: \

 להב גוש 100219/2 - חלקה 4 וחלק מחלקות 1 עד 10,8,7,5,3 כמםומן במפה:
 גוש 100219/4 - חלק מחלקות 1, 7,2 במסומן במפה:

 גוש 100249 - חלקות 8 עד 16,12 עד 24,21 וחלק מחלקות 15,13,7,5,3,2,
 23 במסומן במפה:

ש 9, עמי 256. ד נת ישראל, נוסח ח י  י דיני מד
 י . ק״ת התשי״ח, עמי 1256; התשנ״ו. עמי 910; התשם״ד, עמ׳ 97.
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 גוש 400122 - בשלמותו;
 גוש 100140 - חלק מחלקה 1 כמםומן במפה•,

במפה;  גוש 100230/2 - חלק מחלקות ו עד 12,8,6,3 כמסומן;
 גוש 100230/3 - חלקות 1, 2, 5, 10, 12, 14 וחלק מחלקות 3, 8, 9, 13, 16

 במםומן במפה-,
 ג1ש 100230/5 - פרט לחלקות 17,13 וחלק מחלקות 8,2 כמסומן במפה:

 גוש 00234/2ו - חלקה 4 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה-,
 גוש 100234/3 - חלק מחלקות 5,2 כמסומן במפה:

 ג1ש 100234/4 - חלקות ו, 2; ,

 ג1ש 100060/2 - בשלמות•,
 גוש 100060/1 - חלק מחלקות 2,1 כמםומן בפה;

 גושים 400139,100233/4,100231/2 - בשלמותם;
 גוש 100231/9 - פרט לחלקות 51,49,48,28,24,23,22 וחלק מחלקות 20,15,

 50,47,35,34 - כמסומן במפה;
 גוש 100232/4 - חלק מחלקה 1 במסומן במפה;
 גוש 100232/5 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה:
 גוש 100233/2 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

 ג1ש 3132 - חלק מחלקה 2 במםומן במפה;
 גוש 3133 - חלקות 10 ער 2ו, 16 עד 20,18 עד 32,30,26 עד 34 וחלק מחלקות

 7 עד 15,13,9, 38,37,31, 40 במסומן במפה:

 גוש 100236/3 - חלקות 7,4,3 וחלק מחלקות 8,2,1 במםומן במפה:
 גוש 100236/4 - חלק מחלקה 13 כמםומן במפה;

 גוש 100236/3 - חלק מחלקות 5,2 כמסומן במפה.

 משמר הנגב

 נבטים

 שובל

 שמריה

 תאשור

 תדהר

 גושים בשלמות:
,100217/2 ,100061/6 ,100061/5 ,100061/4 ,100056/9 ,100056/8 ,100056/7,100056/6,100056/2 
,100221/4 ,100221/3 ,100220 ,100122 ,100219/3 ,100217/8 ,100217/7 ,100217/6 ,100217/5 
,100228/2 ,100227/9 ,100227/8 ,100227/6 ,100227/3 ,100225/7 ,100225/4 ,100222/3 ,100222/2 
,100231/5 ,100231/4 ,100229/9 ,100229/8 ,100229/7,100229/5,100229/4,100229/3,100229/1 
,100247/1 ,100237/1 ,100236/5 ,100235/3 ,100235/2 ,100234/4 ,100232/6 ,100232/4 ,100231/7 
,100268/7 ,100268/6 ,100268/5 ,100268/4 ,100268/3 ,100268/2 ,100257/4 ,100257/3 ,100275/1 

;100269/7 ,100269/6 ,100269/5 

,400091 ,400088 ,400056 ,400055 ,400054 ,400051 ,400050 ,400046 ,400045 ,400037 ,400008 
,400127 ,400121 ,400120 ,400119 ,400118 ,400117 ,400116 ,400115 ,400114 ,400100 ,400094 

;400252 ,400228 ,400194 ,400154 ,400141 ,400133 ,400131 ,400130 ,400129 ,400128 

 גוש 3132 - חלק מחלקה 2 במםומן במפה:
 גוש 3133 - חלקות 36,35,27,19 וחלק מחלקות 29,15,4, 40,31 כמסומן במפה:

 גוש 100056/10 - חלק מחלקה ו במםומן במפה;
 גוש 100058/2 - חלקות 2 עד 4 וחלק מחלקות ו, 6 עד 8 במםומן במפה:

 גוש 100060/1 - פרט לחלק מחלקות ו, 2 המסומן במפה:
 גוש 100061/3 - פרט לחלק מחלקות ו, 3, 8 כמםומן במפה:

 גוש 100062/2 - חלקה ו וחלק מחלקות 3,2 כמסומן במפה:
 גוש 100140 - חלק מחלקה 1 במםומן במפה;
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- חלק מחלקה 1 כמםומן במפה;
- חלק מחלקות 3,1 במסומן במפה;

- חלק מחלקה 1 במםומן במפה;
- חלק מחלקות 5,2,1 במםומן במפה;

- חלק מחלקה ו כמםומן במפה;
- חלק מחלקה ו ו במסומן במפה;

- חלק מחלקות 2,1 כמסומן במפה;
- חלק מחלקה ו במםומן במפה;
- חלק מחלקה 1 במםומן במפה;

- חלקות 9,6 וחלק מחלקות 1 עד 7,5,3, 10,8 במםומן במפה;
- פרט לחלק מחלקות 7,6,2,1 כמסומן במפה;

- חלק מחלקה 1 במםומן במפה;
- חלק מחלקה 1 כמםומן במפה;
- חלק מחלקה 1 במםומןיבמפה;

 חלקות ו עד 3 וחלק מחלקה 9 במסומן במפה;
- חלקות 4,2 וחלק מחלקות 3,1 כמםומן במפה-,

- פרט לחלק מחלקות 6,3,2 במםומן במפה;
- פרט לחלקה 5 וחלק מחלקה 2 כמםומן במפה;

- חל,!! ת 12,11,4 וחלק מתלקות 5,3 עד 13,10,7 כמםומן במפה;
- חלק מחלקה ו במםומן במפה;
- חלק מחלקה ו במםומן במפה;

-יפרט לחלק מחלקות 10,5,4 כמםומן במפה;
- פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

- פרט לחלקה 5;
- פרט לחלק מחלקות 7 עד 15,10 כמםומן במפה:

- פרט לחלק מחלקה ו במםומן במפה;
- חלקות 6, 7, 11, 15 וחלק מחלקות 8,4,3, 9, 13, 16 במםומן במפה;

- חלקה 3 וחלק מחלקות 4,2 כמםומן במפה:
- חלקות 17,13 וחלק מחלקות 8,2 במםומן במפה;

- חלק מחלקה 1 כמםומן במפה;
- חלקות 49,48,28,22 וחלק מחלקות 50,47,24,23,15 במסומן במפה

 חלק מחלקה ו במםומן במפה!
- חלק מחלקה ו במםומן במפה:
- חלק מחלקה 1 במםומן במפה-,

- חלקה 2 וחלק מחלקה ו כמסומן במפה!
- חלקות 2,1 וחלק מחלקות 4,3 במםומן במפה;

- חלק מחלקות 6,4,3 במםומן במפה:
- חלקה 7 וחלק מחלקות 10,5,1 במסומןבמפה-,
- פרט לחלקה 4 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

- חלק1ת 4,3,1 וחלק מחלקות 5,2 במסומן במפה;
- פרט לחלקות 7,4,3 וחלק מחלקות ו, 8,5,2 כמםומן במפה;

- פרט לחלק מחלקה 13 במםומן במפה;
- חלק מחלקה 1 במםומן במפה-,

- פרט לחלקות 10,9,7 וחלק מחלקות 1 עד 6,3, 8, 16,15,11 במסומן במפה;
 חלקות 22,14,6,4,1 וחלק מחלקות 23,15,13,5,3,2 במסומן במפה;
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 גוש 100257/1 - פרט לחלקות 6,2 עד 9 וחלק מחלקות 3,1 עד 10,5 במםומן במפה;
 גוש 100257/2 - חלקות 1 עד 11,3 עד 14 וחלק מחלקות 10,5,4 כמםומן במפה:

 גוש 100258/1 - פרט לחלק מחלקות 4,6,5 ו כמםומן במפה;
 גוש 100269/4 - פרט לחלק מחלקה ו במםומן במפה;

 גוש 100270/1 - חלק מחלקה 1 במםומן במפה;
 גוש 100271 - חלקי חלקות 4, 8 במםומן במפה;

 גוש 00274/1ו - פרט לחלקות 13, 36,32,31 עד 39 וחלק מחלקות 34,33,26,24,23,18,14,12
 כמםומן במפה:

 גוש 100444 - חלקות 2 עד 15, 80,67,45 עד 96,85, 102,101 וחלק מחלקות 16 עד 46,43,21,
 86,47, 90,89, 109,98 במםומן במפה•,

 גוש 38655/4 - חלק מחלקה 6 כמםומן במפה:
 גוש 38557 - חלק מחלקות 6,3,2 במניומן במפה׳,

 גוש 39755 - חלקות 8,7 וחלק מחלק ? ו עד 9,4 במםומן במפה;
 גוש 400011 - חלק מחלקה ו כמסומן במפה:

 גוש 400092 - חלקות 4,2 וחלק מחלקה 3: במסומן במפה:
 גוש 400103 - חלק מחלקות ו עד 3 במםומן במפה-,

 גוש 400140 - חלק מחלקה ו במםומן במפה•,
 גוש 400216 - פרט לחלקות ו, 9,8 וחלק מחלקות 10,7,6 במסומן במפה;

 גוש 400253 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה.״

 ו׳ באייר התשם״ה(15 במאי 2005)
ר פז-־פיגם י פ ו  (חמ36ו-3) א

 שר הפגים

 צו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות)(אבו בםמה, תיקון),
 התשס״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות; אני מצווה לאמור:
(  תיקון פרט(סז

 כתוספת הראשונה 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), התשי״ח-1958/ בפרט
 (סז)~

 (ו) בהגדרת ״מפה״, אחרי ״והחתום ביד שר הפנים ביום ט׳ בתמוז התשס״ד(28 ביוני
 2004)״ יבוא ״ובפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביד שר הפנים

 ביום ר באייר התשם״ה(15 במאי 2005)״;
 (2) מתחת לשם היישוב ״אבו קרינאת״, בטור אי, ובתיאור השטח שלצדו בטור ב׳

 יבוא:
: S 7 / 2 ו ת ו מ ל ש  ״אום בטין גוש 1000 ב

 גוש 100056/1 - חלק מחלקה 1 במםומן במפה:
 גוש 100057/3 - חלק מחלקה 1 כמםומן במפה;

 גוש 38558 - חלקה 4 וחלק מחלקות 45,3 במםומן במפה;

ש 9, עמי 256. ד נת ישראל, נוסח ח  דיני מדי
 ק״ת התשי״ח, ע^׳ 1256; התשם״ד, עמי 102 ועמי 964.
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 שטחים נוספים המוגדרים כ׳׳גושים לא מוסדרים״ המסומנים
 במפה״.

 ו׳ באייר התשם״ה(5 ו במאי 2005)
ם נ י פ - ז ר פ י פ ו  (חמ 3-156) א

 שר הפנים

 זבו התכנון והבניה(שמעונים), התשם״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965 ו 1(להלן - החוק), ולאחר
 התייעצות עם ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים שליד המועצה הארצית לתכנון
 ולבניה בתוקף הסמכות שאצלה לה המועצה הארצית לתכנון ולבניה לפי סעיף 6(3XK) לחוק,
 עם הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר,

 אני מצווה לאמור:
 ו. מרחב תכנון מקומי שמעונים (להלן - מרחב התכנון המקומי) לפי צו התכנון והבניה תיקון מרחב

ך תכנון מקומי ו ר ע  (שמעונים)(מם׳ 2), התשס״ד-2004ג, ישונה, וגבולותיו יהיו כמםומן בקו בחול בתשריט ה
 בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום ב״ג בניסן התשם״ה(2 במאי 2005).

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הפקדת עותקים
ן ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה י ו . ״  הוועדה המחוזית ל: ,
 שמעונים ובל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו. תחילה

 ב״ג בניסן התשם״ה(2 במאי 2005)
ם נ י פ - ז ר פ י פ ו  (חמ 3-1113) א

 שר הפנים

 י סייח התשב״ה, עמ׳ 307.
 י ק״ת התשס״ד, עמי 237.

 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים(החלת החוק על מערבים וקביעת
 רמת פיקוח), התשס״ה-2005

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים ו־7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
 התשנ״ו-1996' (להלן - החוק), ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 8 לחוק, אנו מצווים

 לאמור:
 1. החוק יחול על מפתח למונה למונית. החלת החוק
 2. רמת הפיקוח על המצרך הנקוב בסעיף ו תהיה לפי פרק ו׳ לחוק. רמת הפיקוח

 י״ב בםיון התשם״ה(19 ביוני 2005)
 (חמ 3-2722)

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ ת ב י ר ט ר ש י א  מ
 שר התחבורה שר האוצר

 טייח התשנ״ו, עמי 192.
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 הודעת ניירות ערך(אגרת בקשה למתן היתד לפרסום תשקיף)(מס׳ 2),
 התשס״ה-2005

 בהתאם לתקנה 2(ד) לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),
 התשנ״ה-1995י(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 עדכון הסכום ו. עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנה 2(א) לתקנות, והוא מיום ב״ד
 הקבוע של בםיון התשס״ה(ו ביולי 2005), 5,455 שקלים חדשים.

 האגרה

 י״ב בםיון התשם״ה(19 ביוני' 2005)
י ה טר ש  (חמ 3-926) מ

 יושב ראש רשות ניירות ערך

 1 ק״ת התשנ״ה, עמי 702¡ ההשס״ב, עמי גי התשם״ה, עמי 244.

 הודעת ניירות ערך(פרטים לענק סעיפים 15א עד 5 דג לחוק),
 התשם״ה-2005

 בהתאם לתקנות 3(א) ו־4(א) לתקנות ניירות ערך(פרטים לענין סעיפים 15א עד 5וג לחוק),
 התש״ם-2000' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 עדכון סכום 1, עקב שינוי המדד עודכן סכום התמורה בהצעת ניירות ערך לעובדים הקבוע בתקנה 3(א)
ת לתקנות, והוא מיום ב״ד בםיון התשס״ה(ו ביולי 2005), 16,135,000 שקלים חדשים. ע ע ה  התמורה ב

 ניירות ערך י י 1
 לעובדים של

 תאגיד שאינו
 תאגיד מדווח

 עדכון סכום 2. עקב שינוי המדד עודכן סכום התמורה המרבית בהצעה אחת הקבוע בתקנה 4(א)
 ה-?זי.ל*ה לתקנות, והוא מיום ב״ד בםיון התשם״ה(1 ביולי 2005), 2,151,000 שקלים חדשים.

 בהצעה אחת של 1 1 1
 תאגיד שאינו

ח י״ב בםיון התשס״ה(9 ו ביוני 2005) ו ו ד ד מ י ג א  ת

י ה טר ש  (חמ 3-3027) מ

 יושב ראש רשות ניירות ערך

 1 ק״ת התש״ס, עמי 616; התשס״ר, עמי ו 31: התשס״ד, עמי 970.

 הודעת ניירות ערך(אגרת טיפול בהקצאת ניידות עדך בחברה רשומה
 שהוצעו שלא לציבור)(מם׳ 2), התשס״ה-2005

 בהתאם לתקנה 3(ג) לתקנות ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה
 רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשנ״ט-1998' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

ת ו. עקב שינוי המדד עודכן סכום אגרת הטיפול כמשמעותו בתקנה 2(א) לתקנות, והוא מיום י ג ן סכום א  עדכו
ל 1 1 פו  הטי

 ב״ד בסיון התשס״ה(1 ביולי 2005), 3,435 שקלים חדשים.

 י״ב בםיון התשם״ה(19 ביוני 2005)
י ה טר ש  (חמ 3-2360) מ

 יושב ראש רשות ניירות ערך

 י ק״ת התשנ״ט, עמי 226; התשם״ב, עמי 22: התשם״ה, עמי 244.
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