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,(3 מס' (תיקון מארנונה) (הנחה המדינה במשק הסדרים  תקנות
התשס"ה-2005

להשגת חקיקה במשק המדינה (תיקוני הסדרים לחוק סעיף 12(ב) לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני התשנ"ג-11992, התקציב), יעדי

התשנ"ג-21993 מארנונה), (הנחה המדינה במשק הסדרים לתקנות 3ב תקנה אחרי .1 
העיקריות), יבוא: התקנות (להלן -

היישובים סובבי שבתחום המקומיות והרשויות שדרות, עיריית (א)  3ג.
מגורים,  מסוג 50% לנכסים של הנחה בשיעור בתחומן יקבעו למחזיק עזה,
הכספים משנות  אחת לכל חקלאות, מלאכה,  מסחר, שירותים, משרדים, 

ו–2006. 2005

ושבתחום  רבתי שדרות שבאזור והרשויות שדרות עיריית (ב)  
תעשיה,  מסוג 50% לנכס של בשיעור הנחה יקבעו עזה, סובבי היישובים

ו–2006. 2005 משנות הכספים אחת  לכל

 - בתקנה זו (ג)   

עליהם החליטה שהממשלה נוספים ואזורים שדרות, - רבתי" שדרות "אזור
השלישית; בתוספת כמפורט

שהממשלה אחרים, ויישובים שדרות, עיריית - עזה" סובבי "ישובים
הנגב, שער  האזוריות המועצות בתחום המצויים עליהם, החליטה 

השלישית; בתוספת והמפורטים אשכול, נגב, שדות אשקלון, חוף

מקומי. וועד מקומית עיריה, מועצה - מקומיות" "רשויות

יבוא: העיקריות לתקנות השניה התוספת אחרי .2

"תוספת שלישית
3ג) (תקנה

רבתי:  שדרות אזור .1

שדרות; העיר של המוניציפלי גבולה (1)

;10/303/02/7 מס' תב"ע - מזרח) "ספירים" (שער הנגב התעשיה אזור (2)

;3/128/03/7 מס' תב"ע - הנגב" שער "מפעלי התעשיה אזור (3)

ספיר- פנחס שם על הנגב - מכללת האקדמית "ספיר" המכללה קמפוס מיתחם (4)
;(20/303/02/7) /29/303/02/7 תב"ע מס.

.11/303/02/7 מס' תב"ע - "איבים" הסטודנטים כפר (5)

3ג הוספת תקנה

מארנונה "הנחה
לאזור שדרות

ולישובים רבתי
עזה סובבי

תוספת הוספת
שלישית

__________
ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  1

288 ועמ' 569. עמ' התשס"ה, ק"ת התשנ"ג, עמ' 419;  2
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עזה: סובב יישובים .2  

אבשלום (1)

הנר אור (2)

איבים (3)

ארז (4)

בארי (5)

גבים (6)

גברעם (7)

דקל (8)

זיקים (9)

זמרת (10)

חולית (11)

יבול (12)

יד מרדכי (13)

יכיני (14)

ישע (15)

יתד (16)

כיסופים (17)

מימון כפר (18)

עזה כפר (19)

שלום כרם (20)

כרמיה (21)

מבטחים (22)

מגן (23)

מפלסים (24)

עוז נחל (25)

יצחק ניר (26)

עוז ניר (27)

(28) ניר עם

נירים (29)

העשרה נתיב (30)

סופה (31)

סעד (32)

הבשור עין (33)

עין השלושה (34)

עלומים (35)

עוז עמי (36)

(37) פרי גן

רעים (38)

אברהם שדה (39)

שובה (40)

שוקדה (41)

תושיה (42)

יוסף תלמי (43)

בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005). ביום כ' תקנות אלה תחילתן של  .3

(24 ביולי 2005) התשס"ה בתמוז י"ז

    (3―2278 (חמ

ס נ –פי פז ר פי              או

הפנים       שר

משטרה), תחנות (קביעת וחיפוש) (מעצר הפלילי הדין סדר  צו
התשס"ה-2005

חדש],  [נוסח וחיפוש) (מעצר הפלילי הדין סדר סעיף 8 לפקודת לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני התשכ"ט-11969,

בבית ישראל, משטרת של והמודיעין החקירות אגף של המשימתית המפקדה משרדי .1
חוק סדר הוראות לענין משטרה כתחנות בזאת נקבעים "דקל", סוהר ובבית סוהר "מעשיהו"

התשנ"ו-21996. מעצרים), - אכיפה (סמכויות הפלילי הדין

מיום פרסומו. חודשים שלושה זה צו תוקפו של .2

(8 באוגוסט 2005) התשס"ה באב ג'

    (3―1706 (חמ

קראדי              משה
                                                                       המפקח הכללי של משטרת ישראל

                      נתאשר.

רא עז ן                                         גדעו
                      השר לביטחון הפנים

__________
ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  1

288 ועמ' 569. עמ' התשס"ה, ק"ת התשנ"ג, עמ' 419;  2
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תחנות קביעת
משטרה

תוקף
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והודפס במדפיס הממשלתי     המשפטים, משרד רשומות, סודר במח'  ISSN 0334-7014 1.42 שקלים חדשים   המחיר

התשס"ה-2005 מקצועית) (תיקון), (אתיקה עורכי הדין לשכת כללי

מתקינה התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת לחוק 109 סעיף  לפי סמכותה בתוקף  
אלה: כללים הדין לשכת עורכי של הארצית המועצה

- התשמ"ו-21986 (אתיקה מקצועית), עורכי הדין לשכת לכללי 26 בסעיף .1

בחופשה או לידה בחופשת "מצוי יבוא פעיל"  מילואים לשירות "נקרא אחרי (1)
הריון"; משמירת הנובעת

יבוא: בסופו (2)

- לידה" ""חופשת

התשי"ד- נשים, עבודת לחוק 6 סעיף לפי חופשת לידה דין - עורכת לגבי
או חופשה להורה  אימוץ חופשת נשים), חוק עבודת (להלן -  31954
עורכת היא  ואם  נשים; עבודת בחוק  כמשמעותן  לפי הענין, מיועד, 
היתה אם כאמור לחופשה היתה זכאית שבה תקופה - עצמאית דין

שכירה; עובדת

חופשת נשים, עבודת לחוק 6(ח) סעיף לידה לפי חופשת - עורך דין לגבי
עבודת בחוק להורה מיועד, לפי הענין, כמשמעותן חופשה או אימוץ
לדמי לידה זכאי הוא שבה תקופה - עצמאי דין עורך הוא נשים; ואם
התשנ"ה-41995  משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק 49 סעיף לפי

הלאומי); הביטוח חוק - (להלן

הלאומי." הביטוח לחוק 58 כהגדרתה בסעיף - "שמירת הריון"

פרסומם. מיום ימים 30 אלה כללים של תחילתם .2

(10 ביולי 2005) בתמוז התשס"ה ג'

    (3―1241 (חמ

ן י ל רנה                 או
הארצית המועצה ראש                                                                         יושבת

עורכי הדין לשכת של  
                       נתאשר.

י לבנ פי                                          צי
                           שרת המשפטים

__________
.12 עמ' התשכ"ח, ס"ח התשכ"א, עמ' 178;  1

ק"ת התשמ"ו, עמ' 1373.  2

ס"ח התשי"ד, עמ' 154.  3

ס"ח התשכ"ה, עמ' 210.  4

דפוס טעות תיקון

(תיקון),  גומלין) קישור בעד (תשלומים ושידורים) (בזק התקשורת לתקנות  3 בתקנה   
במקום 3ד(א), בתקנה ,230 עמ' התשס"ה, ,6353 התקנות בקובץ שפורסמו התשס"ה-2004,

3ג(א)(1)(ב)". "בתקנה להיות צריך 13(א)(1)(ב)" "בתקנה

(3-2801 (חמ

26 תיקון סעיף

תחילה




