
רשומות

התקנות קובץ
10 בינואר 2006 6452 התשס"ו בטבת י'

40 לחוק)  לפי סעיף מסמכותו להם לאצול רשאי שהנציב התפקידים בעלי (קביעת (מינויים) המדינה תקנות שירות
318   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 (תיקון),
318 התשס"ו-2006   המייעצת), הוועדה (סמכויות רביה) בתאי גנטי ושינוי אדם (שיבוט גנטית התערבות איסור תקנות
320 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), (מקדמות) הלאומי הביטוח תקנות
320 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   שומרים), (סמכויות השמירה) (הסדרת המקומיות הרשויות צו
321 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), כלליות) (הוראות השיתופיות האגודות תקנות

459 לק"מ 460   ק"מ בין קטע פינה-טבריה; מטולה-ראש :90 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
321 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   מס' 899), דרך עם כוח (מחלף) וצומת  

 - 453 (ק"מ החולה) מחלף פינה-טבריה; מטולה-ראש :90 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
322 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ק"מ 454),  

דרך - גבירול צומת עקרון-קוביבה-פלמחים; קטע :411 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
323 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(42 מס' דרך עם מחלף מס' 42;  

מונד תל ורד-כפר יעבץ; קטע אודים-בית יהושע עין :553 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
התשס"ו-2006. . . . .   325  הס ופיתוח נופי), וכפר מונד צומתי הכניסה לתל הרחבת ק"מ 10.0), (ק"מ 9.0 - ורד -עין  

לפי תכנית הקיבוצים נחל (שמורת טבע הנצחה לאומיים ואתרי אתרים שמורות טבע, לאומיים, אכרזת גנים
326 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ג/12013),

אשדות יגור הרחבה הכרמל, טבע הר הנצחה (שמורת ואתרי אתרים לאומיים שמורות טבע, אכרזת גנים לאומיים,
326   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 זב/182), תכנית לפי

לפי תכנית פסוטה ברכת טבע ואתרי הנצחה (שמורת טבע, אתרים לאומיים שמורות לאומיים, אכרזת גנים
327 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ג/11380),
327   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 (תיקון), (הוראת שעה) לצרכנים) (אספקת חשמל החשמל משק כללי

מכשירים באמצעות מזומנים משיכת מעמלת הפיקוח חלקית של (הסרה ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו
328 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   אוטומטיים),
328   . . . . . . התשס"ו-2006 (תיקון), פנים–ארציות) טיסות מחירי להעלאת (היתר ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו
329 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (אגרות), הדרוזיים הדתיים הדין בתי הודעת
329 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (אגרות), השרעיים הדין בתי הודעת
330 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ציבוריים), לסניגורים טרחה (שכר הציבורית הסניגוריה הודעת
333   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 סניגור), שכר טרחת הפלילי (התאמת הדין סדר הודעת
334   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 ירושה), לעניני הרשם (אגרות הירושה הודעת
335   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 במקרקעין, המתווכים הודעת
335   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 (תיקון), ותשלומים) (הענקות הכנסת חברי שכר החלטת

טעויות תיקוני

עמוד
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שהנציב רשאי התפקידים בעלי (קביעת (מינויים) המדינה תקנות שירות
התשס"ו―2006 (תיקון), לחוק) 40 לאצול להם מסמכותו לפי סעיף

התשי"ט-11959, (מינויים), המדינה  שירות לחוק ו–50 48 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה ועדת ובאישור

רשאי  שהנציב התפקידים בעלי (קביעת (מינויים) המדינה שירות לתקנות  1 בתקנה .1
יבוא: ו–(3) פסקאות (2) לחוק), התשכ"ז-21967, במקום 40 לאצול להם מסמכותו לפי סעיף

שירות בנציבות הסמך) ויחידות הממשלה (משרדי המדינה שירות נציב סגן (2)"
המדינה;

המדינה; שירות בנציבות (מערכת הבריאות) המדינה שירות נציב סגן (3)

חתימה לגבי סמך, יחידת מנהל  משרד,  בכל אחד כללי  מנהל  סגן כללי, מנהל (3א)
(חוזה  (מינויים) המדינה שירות 1 לתקנות שבתקנה הפסקאות לפי מיוחדים חוזים על

להלן: המפורטות התש"ך-31960, מיוחד),

55 שנה עד גיל 65 שנה או עד גיל  גיל בעבודה מעל לגבי העסקה - (1) פסקה (א)
השניים; מבין המאוחר התשס"ד-42004, פרישה, גיל בחוק הקבוע הפרישה

ו–(14); (13) ,(10) ,(9) ,(5) ,(2) פסקאות (ב)

ראש ובמשרד המשפט בתי בהנהלת מאבטחים של העסקתם לגבי - (3) פסקה (ג)
עובדים נוספים בשירות ולגבי לסטטיסטיקה המרכזית הממשלה, סוקרים בלשכה
פי החלטת על שעות, משולם לפי ששכרם זה בחוזים מסוג המדינה המועסקים

המדינה." שירות נציב

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .2

(12 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"א
אולמרט אהוד   (3-936 (חמ

האוצר שר     

(סמכויות רביה) בתאי גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי התערבות איסור תקנות
התשס"ו―2006 המייעצת), הוועדה

בתאי גנטי ושינוי אדם גנטית (שיבוט התערבות איסור לחוק 4(ב) לפי סעיף בתוקף סמכותי
לפי  הכנסת של והטכנולוגיה המדע ועדת ובאישור החוק), - התשנ"ט-11999 (להלן רביה),
התשס"ד- (תיקון), רביה) בתאי ושינוי גנטי (שיבוט אדם גנטית התערבות איסור לחוק 9 סעיף

אלה: תקנות מתקין אני ,22004

אלה - 1. בתקנות
זה; שהוא הסמיך לענין מי או הבריאות משרד של - המנהל הכללי "המנהל"

רפואיים; ניסויים כהגדרתן בתקנות - ו"הוועדה העליונה" הלסינקי" "ועדת

1 תיקון תקנה

תחילה

הגדרות

__________
.25 עמ' התשכ"ב, 1 ס"ח התשי"ט, עמ' 86;

.1246 עמ' התשמ"א, 2 ק"ת התשכ"ז, עמ' 3265;

3 ק"ת התש"ך, עמ' 880.

4 ס"ח התשס"ד, עמ' 46.

__________
.340 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשנ"ט, עמ' 47;

2 ס"ח התשס"ד, עמ' 340.
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רפואיים; ניסויים בתקנות כהגדרתו - אדם" בבני רפואי "ניסוי

התשמ"א- אדם), בבני רפואיים (ניסויים העם בריאות תקנות - רפואיים" ניסויים "תקנות
.31980

בבני רפואי ניסוי לערוך העליונה, לוועדה או הלסינקי לוועדת בקשה שהגיש אדם כל .2
הניסוי, אודות מידע דרישתה, לפי המייעצת, לוועדה למסור חייב הגנטיקה, בתחום אדם
ייערך  הדרישה, מקבלת ימים  30 בתוך יימסר כאמור  המידע ותוצאותיו; ביצועו  מהלך

הוראותיה. מחשב לפי כקובץ ויועבר המייעצת להוראות הוועדה בהתאם

4(א)(2) סעיף לפי המוגש וחשבון בדין ולא תכלול לאחר תגלה לא המייעצת הוועדה .3
לפי שקיבלה בעקבותיו, לרבות מידע או תפקידה מילוי שהגיע לידיה במהלך מידע לחוק,
עלול לפגוע כלכלי שפרסומו ערך או שהוא בעל מקצועי או סוד מסחרי שהוא סוד ,2 תקנה

כלכלי. או מסחרי מקצועי, באינטרס או בערכו ממשית פגיעה

מבין הסמיך שהוא מי  או הוועדה ראש יושב באמצעות רשאית, המייעצת  הוועדה .4
- זה לענין הסמיכו שהמנהל הבריאות משרד של עובד או חבריה

כי להניח סביר יסוד לה שיש אדם, בבני רפואי ניסוי העורך אדם מכל לדרוש (1)
גנטי שינוי שעברו רביה בתאי שימוש נעשה  שבו  ניסוי או אדם בשיבוט ניסוי הוא
לאותו הקשור כל מסמך וכן להציג לניסוי, שניתן את האישור להציג לפניה קבוע, מכוון

ניסוי;

שימוש או אדם פעולות שיבוט מסוים במקום מבוצעות סביר כי חשד כל לבדוק (2)
הפעולות המפורטות את לבצע כך ולשם קבוע, מכוון גנטי שינוי רביה שעברו בתאי
רפואי בניסוי פגיעה למנוע כדי הדרושים המקובלים האמצעים שיינקטו ובלבד להלן

במקום: הנערך אדם בבני

סבירה; עת בכל למקום להיכנס (א)

מסמך המצוי בו. כל ולהעתיק שבמקום והציוד המסמכים (ב) לבדוק את

או במקום מתבצעות כי 2 או 4, לפי תקנה לפניה שהובא מידע לאור הוועדה, (א) מצאה .5
על האמצעים לו ותמליץ מיידית למנהל כך על תודיע לפי החוק, האסורות אדם פעולות בידי
לרבות האמורות, הפעולות של מיידית לשם הפסקה הענין, נסיבות לפי לדעתה, לנקוט, שיש

לניסוי. שניתן האישור ביטול

סמכות  כל על נוסף רשאי הוא, (א), משנה בתקנת הודעה כאמור המנהל קיבל (ב)  
גם ביצוע פעולות האסורות לפי החוק, מיידית להפסיק דין, להורות לאדם לו לפי כל הנתונה
אדם ייתן לאותו כאמור, המנהל הורה כדין; שאושר ניסוי במסגרת הפעולות מבוצעות אם
60 ימים  בתוך בענין החלטה סופית וייתן הוועדה ולפני לפניו את טענותיו להשמיע הזדמנות

להפסקת הפעולות. ההוראה ביצוע את לעכב כדי השימוע בקיום אין מתן ההוראה; מיום

או מחובות לגרוע כדי  בהן ואין אתיקה,  וכללי דין כל  על להוסיף באות  אלה תקנות .6
אתיקה. בכללי או דין בכל שנקבעו סמכויות

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .7

(25 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ד
וה נ דני     (3-3437 (חמ

הבריאות שר     

מסירת מידע
אודות ניסוי

המידע הגנת

פיקוח ובקרה

אמצעי אכיפה

שמירת דינים

תחילה

__________
.1005 עמ' התשנ"ט, 3 ק"ת התשמ"א, עמ' 292;
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התשס"ו―2006 (תיקון), (מקדמות) הלאומי הביטוח תקנות
התשנ"ה- משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק ו–400 345 סעיפים לפי סמכותי בתוקף

אלה: אני מתקין תקנות לחוק, 12 סעיף לפי מועצת המוסד התייעצות עם לאחר ,11995

התקנות  - (להלן התשמ"ד-21985  (מקדמות), הלאומי  הביטוח  לתקנות 4(א) בתקנה .1
- העיקריות)

לפחות"; 10% של "בשיעור יבוא בסופה (1) בפסקה (2),

לפחות". 10% - או קטנה "גדלה (2) בפסקה (4), במקום "קטנה ב–20% לפחות" יבוא

ובמקום 4(א)" יבוא "בתקנה במקום "בתקנה 4(א)(1) עד (3)" 5 לתקנות העיקריות, בתקנה .2
אחת בכל רבעון". מפעם יותר "לא יבוא שוטפת" שנה פעם אחת באותה "רק

התחילה), יום - (להלן בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) כ' אלה ביום תקנות  3. תחילתן של
ולאחריו. התחילה יום בעד המשתלמים וגמלאות ביטוח דמי על יחולו והן

(14 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ג

ן ו שר אריאל        (3-601 (חמ

הרווחה ושר הממשלה ראש     

__________
1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 207.

2 ק"ת התשמ"ד, עמ' 1470.

התשס"ו―2006 שומרים), (סמכויות השמירה) (הסדרת המקומיות הרשויות צו
התשכ"א- השמירה), (הסדרת המקומיות הרשויות לחוק 6א(ב) לפי סעיף בתוקף סמכותי

מצווה לאמור: אני הביטחון, שר עם התייעצות ולאחר החוק), (להלן - 11961

שבמועצות ביישובים לשומר יהיו איבה, פעולות מפני הציבור ביטחון על שמירה לשם .1
המפורטות הסמכויות החוק, לפי שמירה צו עליהם שהוטל בתוספת, כמפורט  אזוריות

האמור. 6א בסעיף כקבוע ולתנאים למגבלות בכפוף לחוק, 6א(ג) בסעיף

פרסומו. מיום ימים 30 זה צו של תחילתו .2

תוספת
(1 (סעיף

אזורית היישובמועצה שם

שאן בית מיכלבקעת

שקףלכיש

הגליל נריהמרום

וביום התשס"ה (20 ביוני 2005)2, בסיון י"ג ביום בידי נחתמו אשר הצווים על נוסף זה  צו
(13 ביולי 2005)3. בתמוז התשס"ה ו'

(19 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ח
רא עז ן גדעו   (3-146 (חמ

הפנים לביטחון השר    

4 תיקון תקנה

5 תיקון תקנה

ותחולה תחילה

סמכויות הענקת

תחילה

__________
.90 עמ' התשס"ב, 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 169;

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 778.

3 ק"ת התשס"ה, עמ' 840.
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התשס"ו―2006 (תיקון), כלליות) (הוראות השיתופיות האגודות תקנות
אלה: תקנות מתקין אני השיתופיות1, האגודות לפקודת 65 לפי סעיף בתוקף סמכותי

המילים התשל"ו-21976, כלליות), (הוראות השיתופיות האגודות לתקנות 2(ב) בתקנה .1
האגודה" הוצאות כל ניכוי  ולאחר האינפלציוני  התיאום  לאחר שייוותר   "(הריאלי)

יימחקו. -

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .2
(25 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ד

אולמרט אהוד   (3-1762 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר     

__________
עמ' 336. א', כרך א"י, 1 חוקי

2 ק"ת התשל"ו, עמ' 983.

פינה מטולה-ראש :90 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
מס' 899), דרך עם כוח (מחלף) 459 לק"מ 460 וצומת ק"מ בין קטע -טבריה;

התשס"ו-2006

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

האלה: (מחלף) על קטעי הדרך והצומת תחול הפקודה (א) .1

E=203706.02/ ציון  בנקודת המתחיל מטרים  50 עד ברוחב הדרך קטע (1)
שאן2 (להלן - הדרך)  פינה-טבריה-בית ראש מטולה על דרך מס' 90:  N=280773.75

הדרך; על E=203557.60/N=282360.15 ציון בנקודת והמסתיים

נבי  -  90 כביש :899 מס' דרך עם הדרך מתחברת שבו כוח (מחלף) צומת (2)
יושע3;

הדרך  על  E=203604.77/N=281197.23 ציון בנקודת  המתחיל הדרך קטע  (3)
 90 כביש :899 מס'  דרך E=203517.19/N=281153.84 על ציון בנקודת והמסתיים

יושע3. נבי -

בתוספת  המפורטים ובחלקות בגושים עוברים והמחלף הדרך קטעי ושטח גבולות (ב)  
מידה 1:2,500 והחתומה  בקנה כ\8023 הערוכה מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם ומסומנים,

המפה). - (להלן (18 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ז ביום התחבורה שר בידי

קנדה רח' יהדות בע"מ, בישראל לדרכים הלאומית החברה במשרדי המפה נמצא העתק .2
בשעות העבודה ,03-7355444 מראש, בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29

הרגילות.

2 תיקון תקנה

תחילה

הפקודה תחולת
הדרך על

רשות לעיין במפה

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

2 ק"ת התשכ"ד, עמ' 816.

3 ק"ת התשכ"ז, עמ' 3070.
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תוספת  
1(ב)) (סעיף

חלקות גושים    חלקי

10 ,4       13490

5       13498

5 ,3 ,2       13499

32 ,29 ,28 ,25       13503

(18 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ז
שטרית מאיר   (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר    

- פינה מטולה-ראש :90 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
התשס"ו-2006 453 - ק"מ 454), (ק"מ החולה) מחלף טבריה;

11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף   
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

האלה: (מחלף) הדרך והצומת על קטע תחול הפקודה (א) .1

 E=204203.28/ ציון  בנקודת המתחיל מטרים  40 עד ברוחב הדרך קטע (1)
שאן2 (להלן - הדרך)  פינה-טבריה-בית מטולה-ראש מס' 90: דרך N=275216.52 על
לשמורת  הגישה  דרך  על  E=204312.72/N=275290.39 ציון בנקודת והמסתיים

החולה;

ציון בנקודת המתחיל מהדרך  קטע מתחברים שבו החולה  (מחלף) צומת (2)
   E=204173.41/N=275534.93 ציון  בנקודת והמסתיים  E=204138.23/N=274928.76

.(1) הדרך המפורטת בפסקה עם

בתוספת  המפורטים ובחלקות בגושים עוברים והמחלף הדרך קטע ושטח גבולות (ב)  
מידה 1:2,500 והחתומה  בקנה כ\8024 הערוכה מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם ומסומנים,

המפה). - (להלן (7 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו ו' ביום התחבורה שר בידי

קנדה רח' יהדות בע"מ, בישראל לדרכים הלאומית החברה במשרדי המפה נמצא העתק .2
בשעות העבודה ,03-7355444 מראש, בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29

הרגילות.

הפקודה תחולת
הדרך על

רשות לעיין במפה

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

2 ק"ת התשכ"ד, עמ' 816.
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תוספת 
1(ב)) (סעיף

חלקות    חלקות שלמות גושים    חלקי

12 ,11 ,9    6 ,5 ,3 ,2    13980

 8 ,7 ,4    13981

 1    14363

(7 בדצמבר 2005) בכסלו התשס"ו ו'
שטרית מאיר   (3-162 (חמ

התחבורה      שר

עקרון-קוביבה :411 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך  צו
,(42 מס' דרך עם מחלף - דרך מס' 42; צומת גבירול -פלמחים; קטע

התשס"ו-2006

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

האלה: והצמתים הדרך קטע על תחול הפקודה (א) .1

E=178725.21/ ציון  בנקודת  המתחיל  מטרים   50 עד ברוחב הדרך קטע (1)
סמוך  הדרך) - עקרון-קוביבה-פלמחים2 (להלן מס' 411: דרך על  N=644212.15
מס'  דרך E=177796.27/N= 645625.01 על ציון בנקודת והמסתיים גבירול3, לצומת

אשדוד4; מחלף - לציון ראשון :42

E=177185.11/ ציון  בנקודת  המתחיל  מטרים   50 עד ברוחב הדרך קטע (2)
ציון בנקודת והמסתיים אשדוד4, מחלף - לציון ראשון  N=644384.91 על דרך מס' 42:

אשדוד4; מחלף - לציון ראשון מס' 42: דרך E=178369.09/N=646731.08 על

   E=178558.19/N=644341.99 קטעהדרךברוחבעד30 מטרים המתחיל בנקודת ציון (3)
עלהדרך,והמסתייםבנקודתציוןE=178618.33/N= 644397.69עלדרך הגישהלכפר גבירול;

ציון בנקודת (3) בפסקה  המפורטת  הדרך עם הדרך  מתחברת שבו  (4) הצומת 
הדרך; על E= 178558.19/N= 644341.99 

אשדוד4  מחלף - לציון ראשון :42 מס' דרך הדרך עם שבו מתחברת המחלף (5)
הדרך. על E= 177796.27/N= 645625.01 ציון בנקודת

הראשונה  בתוספת ובחלקות המפורטים בגושים והצמתים עוברים הדרך תוואי (ב)  
 1:5,000 מידה  בקנה הערוכה כ\8022  מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם והמסומנים,

המפה). - (להלן (18 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ז התחבורה ביום שר בידי והחתומה

הפקודה תחולת
הדרך על

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

2 ק"ת התשל"ב, עמ' 636.

3 ק"ת התשנ"ה, עמ' 1555.

4 ק"ת התשכ"ד, עמ' 1747.
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רח' בע"מ, בישראל לדרכים הלאומית החברה - מעצ במשרדי נמצאים המפה העתקי .2
,03-7355444 מראש בטל' בתיאום בהם לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29  יהדות קנדה

הרגילות. העבודה בשעות

המפורטים ועל הגושים והחלקות במפה ירוק על השטחים הצבועים הפקודה תחולת .3
בטלה. - שניה בתוספת

ראשונה תוספת
1(ב)) (סעיף

חלקות               חלקות שלמות חלקי גושים     

 10 ,9 ,5 ,4 ,2                2662

 4       3748

,22 ,18 ,17 ,15 ,11 ,10 ,7 ,6 ,5 ,2       3755

 27 ,24 ,23               

 45 ,32 ,30 ,29 ,27 ,26 ,24 ,22 ,21       3756

 39 ,36 ,32 ,20 ,19 ,14      3765

 21 ,18 ,11 ,10 ,9      3766

 14 ,7 ,6      3770

 18 ,15 ,13 ,12 ,10      3771

 17      3772

 33 ,28      3777

9 ,8 ,7             41 ,40 ,38 ,30 ,27 ,13 ,11 ,10      3778

32              31 ,26 ,19 ,17 ,3 ,2      3781

 31 ,30 ,28 ,27 ,26 ,22 ,15 ,13               4730

תוספת שניה
(3 (סעיף

גושים        חלקות

9 ,2         3770

16        3771

(18 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ז

(3-162 (חמ

שטרית    מאיר

בדרכים והבטיחות התחבורה שר    

רשות לעיין במפה

ביטול
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יהושע אודים-בית :553 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
הרחבת 9.0 - ק"מ 10.0), (ק"מ ורד מונד-עין תל קטע יעבץ; עין ורד-כפר

התשס"ו-2006 ופיתוח נופי) הס וכפר מונד הכניסה לתל צומתי

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

האלה: והצמתים הדרך קטעי על תחול הפקודה (א) .1

מס'  דרך E=142500.38/N=185381.40 על ציון  בנקודת המתחיל הדרך (1) קטע
מונד  לתל סמוך הדרך)  - (להלן יעבץ2  ורד-כפר יהושע-עין אודים-בית :553

ורד; לעין סמוך הדרך על E=143546.74/N= 185288.41 ציון בנקודת והמסתיים

ציון בנקודת מונד  לתל גישה דרך עם הדרך מתחברת שבו  הצומת (2) 
הדרך; על E= 143146.01/N= 185369.22

ציון בנקודת הס  לכפר הגישה דרך עם הדרך מתחברת שבו  הצומת (3) 
הדרך. על E= 143400.00/N= 185301.27

בתוספת  המפורטים ובחלקות בגושים עוברים  והצמתים  הדרך ושטח גבולות (ב)  
 1:2,500 מידה  בקנה הערוכה כ/8017  מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם והמסומנים,

המפה). - (להלן (7 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו ו' ביום התחבורה שר בידי והחתומה

רח' יהדות לדרכים בישראל בע"מ, הלאומית החברה - נמצא במשרדי מעצ העתק המפה .2
בשעות ,03-7355444 מראש, בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29 קנדה

הרגילות. העבודה

תוספת
1(ב)) (סעיף

חלקות                 חלקות שלמות גושים      חלקי

63 ,4                     2     7792

,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,5 ,3 ,2 ,1      7800
,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17    

,215 ,65 ,59 ,58 ,55 ,27 ,26 ,25    
   280 ,279 ,266 ,219 ,216    

 74 ,49 ,48 ,47      7801

(7 בדצמבר 2005) בכסלו התשס"ו ו'
שטרית מאיר   (3-162 (חמ

התחבורה      שר

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

2 ק"ת התשכ"ד, עמ' 1744.

הפקודה תחולת
הדרך על

רשות לעיין במפה
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טבע (שמורת הנצחה ואתרי טבע, אתרים לאומיים שמורות לאומיים, גנים אכרזת
התשס"ו―2006 ג/12013), תכנית הקיבוצים לפי נחל

ואתרי  לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים 22 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
ולאחר  הסביבה,  לאיכות השר עם  בהתייעצות  החוק), - (להלן  התשנ"ח-11998  הנצחה,

לאמור: מכריז אני לחוק, 22(ב) בסעיף כאמור התנאים כל שנתקיימו

בקו המתוחם דוד, לקיבוץ ניר מדרום הקיבוצים, בנחל בתוספת הנמצא המתואר השטח .1
מידה בקנה הערוך ש/צפ/ג/12013, מס' בתשריט ירוקים אלכסוניים בקווים ומקווקו כחול
טבע. שמורת הוא הפנים, שר ביד (18 בנובמבר 2005) התשס"ו בחשון ט"ז ביום והחתום 1:2,500

הממונה  ובמשרדי בירושלים הפנים, במשרד 1 מופקדים בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
האזורית שבמועצה שאן, בית בקעת המקומית הוועדה ובמשרדי עילית בנצרת הצפון, מחוז על
ובשעות שהמשרדים האמורים בימים בהם לעיין רשאי בדבר וכל המעוניין בית שאן, בקעת

לקהל. פתוחים

תוספת
(1 (סעיף

חלה  שבו שאן, בית בקעת  האזורית המועצה של השיפוט בתחום שטח נמצא השטח  
התשס"ה, ,5355 הפרסומים בילקוט שהתפרסמה בהודעה תוקף לה שניתן ג/12013, מס' תכנית

.966 עמ'

(18 בנובמבר 2005) התשס"ו בחשון ט"ז
נס -פי פז ר פי או   (3-650 (חמ

הפנים שר    

__________
1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

טבע (שמורת הנצחה ואתרי טבע, אתרים לאומיים שמורות לאומיים, גנים אכרזת
התשס"ו―2006 זב/182), לפי תכנית הרחבה יגור הכרמל, אשדות הר

ואתרי  לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים 22 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
ולאחר  הסביבה,  לאיכות השר עם  בהתייעצות  החוק), - (להלן  התשנ"ח-11998  הנצחה,

לאמור: מכריז אני לחוק, 22(ב) בסעיף כאמור התנאים כל שנתקיימו

קיבוץ יגור, מעל הכרמל הר של מזרחי הצפון במדרון הנמצא בתוספת השטח המתואר .1
הערוך ש/חפ/זב/182, מס' בתשריט ירוקים אלכסוניים בקווים ומקווקו ירוק בקו המתוחם
הוא הפנים, שר ביד (21 בנובמבר 2005) התשס"ו בחשון י"ט ביום והחתום 1:5,000 מידה בקנה

טבע. שמורת

ובמשרדי  בירושלים  הפנים, במשרד מופקדים   1 בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
האזורית שבמועצה זבולון, המקומית הוועדה ובמשרדי בחיפה חיפה, מחוז על הממונה
האמורים פתוחים שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי בדבר המעוניין זבולון, וכל

לקהל.

__________
1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 202.

על אכרזה
טבע שמורת

העתקי הפקדת
התשריט

על אכרזה
טבע שמורת

העתקי הפקדת
התשריט
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תוספת
(1 (סעיף

מס'  תכנית חלה שבו זבולון, האזורית המועצה של השיפוט שטח בתחום נמצא השטח  
.2959 עמ' התשס"ד, ,5299 הפרסומים בילקוט שהתפרסמה בהודעה תוקף לה שניתן זב/182,

(21 בנובמבר 2005) התשס"ו בחשון י"ט
נס -פי פז ר פי או   (3-650 (חמ

הפנים שר    

טבע (שמורת הנצחה ואתרי טבע, אתרים לאומיים שמורות לאומיים, גנים אכרזת
התשס"ו―2006 ג/11380), תכנית לפי פסוטה ברכת

ואתרי  לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים 22 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
ולאחר  הסביבה,  לאיכות השר עם  בהתייעצות  החוק), - (להלן  התשנ"ח-11998  הנצחה,

לאמור: מכריז אני לחוק, 22(ב) בסעיף כאמור התנאים כל שנתקיימו

ומקווקו בקו כחול המתוחם פסוטה, ליישוב ממערב הנמצא המתואר בתוספת השטח .1
1:500 והחתום  מידה בקנה הערוך ש/צפ/ג/11380, מס' בתשריט ירוקים אלכסוניים בקווים

טבע. שמורת הוא הפנים, שר ביד (16 בנובמבר 2005) י"ד בחשון התשס"ו ביום

ובמשרדי  בירושלים  הפנים, במשרד מופקדים   1 בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
שביישוב נפתלי, מעלה המקומית הוועדה ובמשרדי עילית בנצרת הצפון, מחוז על הממונה
האמורים ובשעות שהמשרדים בימים בהם לעיין רשאי בדבר וכל המעוניין מעלות-תרשיחא,

לקהל. פתוחים

תוספת
(1 (סעיף

חלה תכנית  שבו שאן, בית האזורית בקעת המועצה השיפוט של שטח בתחום השטח נמצא  
.222 עמ' התשס"ד, ,5234 הפרסומים בילקוט שהתפרסמה בהודעה תוקף לה שניתן ג/11380, מס'

(16 בנובמבר 2005) התשס"ו בחשון י"ד
ס נ -פי פז ר פי או   (3-650 (חמ

הפנים שר    
__________

1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

שעה) (תיקון), (הוראת לצרכנים) חשמל (אספקת משק החשמל  כללי
התשס"ו―2006

אלה: כללים מתקין אני התשנ"ו-11996, החשמל, משק לחוק 63 לפי סעיף בתוקף סמכותי

"עד במקום שעה), התשנ"ז-21996, (הוראת חשמל לצרכנים) (אספקת החשמל בכללי משק .1
(30 ביוני 2006)". התשס"ו בתמוז ד' יום "עד יבוא (31 בדצמבר 2005)" התשס"ה בכסלו ל' יום

שמורת על אכרזה
טבע

העתקי הפקדת
התשריט

__________
.80 עמ' התשנ"ז, 1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 208;

התשנ"ט, 748 ועמ' 1317; עמ' התשנ"ח, ;50 עמ' התשנ"ז, ק"ת ;4021 עמ' התשנ"ב, 2 י"פ התשמ"ח, עמ' 735;

 559 עמ' התשס"ג, 180 ועמ' 912; עמ' התשס"ב, ;223 עמ' התשס"א, 327 ועמ' 678; עמ' התש"ס, ;1088 עמ'
235 ועמ' 838. עמ' התשס"ה, 167 ועמ' 752; עמ' התשס"ד, ;822 ועמ'

הכללים תיקון
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בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006). א' אלה ביום כללים 2. תחילתם של

(26 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ה
ן ו שר אריאל  (3-188 (חמ

הממשלה ראש                                                                                   

                                         וממלא מקום שר התשתיות הלאומיות

מעמלת הפיקוח של חלקית (הסרה ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו
התשס"ו―2006 אוטומטיים), מכשירים באמצעות מזומנים משיכת

התשנ"ו-11996  מצרכים ושירותים, על מחירי פיקוח לחוק 42(ג) לפי סעיף בתוקף סמכותי
לאמור: מצווה אני החוק), - (להלן

של אוטומטיים מכשירים באמצעות מזומנים משיכת בעבור עמלה על יחול לא החוק .1
בנקאי. אותו תאגיד יותר מסניף של או מטרים מאות חמש בנקאי, המצויים במרחק של תאגיד

י"ב בכסלו התשס"ו (13 בדצמבר 2005). ביום צו זה 2. תחילתו של
(12 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"א

אולמרט אהוד  (3-2722 (חמ

האוצר שר                                                                                   

                                             ושר התעשיה המסחר והתעסוקה

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

פנים–ארציות) טיסות מחירי להעלאת (היתר ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו
התשס"ו―2006 (תיקון),

התשנ"ו-11996  ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק 12(א)(2) לפי סעיף בתוקף סמכותנו
מצווים לאמור: לחוק, אנו 13 לפי סעיף המחירים ועדת עם התייעצות ולאחר החוק), (להלן -

של  פנים–ארציות לטיסות מרבי (מחיר ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח 4 לצו בסעיף .1
- התשס"ה-22005 וישראייר), ארקיע

עד יום (1 במאי 2005) בניסן התשס"ה כ"ב שמיום במקום "בתקופה ,(1) (1) בפסקה 
בתמוז התשס"ו ד' יום שעד יבוא "בתקופה (31 באוקטובר 2005)" התשס"ו בתשרי כ"ח

(30 ביוני 2006)";

יבוא (1 בנובמבר 2005)" בתשרי התשס"ו כ"ט שמיום במקום "בתקופה (2) בפסקה (2),
(1 ביולי 2006)". התשס"ו בתמוז ה' שמיום "בתקופה

צו זה ביום כ' בכסלו התשס"ו (21 בדצמבר 2005). 2. תחילתו של
(19 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ח

(3-2722 (חמ

שטרית מאיר
בדרכים והבטיחות התחבורה שר

אולמרט  אהוד
האוצר שר

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 620.

תחילה

החוק אי–תחולת

תחילה

תחילה

4 תיקון סעיף
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התשס"ו―2006 (אגרות), הדרוזיים הדתיים הדין בתי הודעת

התשל"ג- (אגרות), הדרוזיים הדתיים הדין בתי לתקנות 2א(ג) לפי תקנה בתוקף סמכותי
מודיעה לאמור: התקנות), אני (להלן - 11973

י"א בטבת ביום החל המחירים לצרכן, יהיה נוסח התוספת לתקנות במדד עקב השינוי .1
כדלקמן: (1 בינואר 2006), התשס"ו

"תוספת
(2 (תקנה

האגרה בשקלים חדשים

מזונות, בית, שלום גירושין, נישואין, בעניני תובענה בעד .1
ואימוץ ילדים החזקת אפוטרופסות,

196.95

בה שהדיון ,1 בסעיף האמורה בתובענה דיון חידוש בעד .2
הופסק

138.27

שניתן דין לפסק והתנגדות שכנגד  ערעור ערעור, בעד .3
אחד צד במעמד

158.03

בעת הגשת נתבקשו שלא עזר, וסעדי ביניים בעד הליך .4
התובענה העיקרית

98.75

הנישואין מסדר טרחת שכר למעט נישואין, רישום בעד .5196.95

עמוד לכל מסמכים, אישור בעד .63.91

על לו אגרה נקבעה שלא הליך, או פעולה כל ענין, בעד .7
פי תוספת זו

138.27

נקוב למען מסמכים של אישית מסירה בעד .8"39.46

(21 בדצמבר 2005) בכסלו התשס"ו כ'
לבני פי  צי  (3-1691 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

__________
.198 עמ' התש"ס, ;542 עמ' התשמ"ח, 1 ק"ת התשל"ג, עמ' 1280;

התשס"ו―2006 (אגרות), השרעיים הדין בתי הודעת

התשכ"ח-11968  (אגרות), השרעיים הדין בתי לתקנות 2א(ג) לפי תקנה בתוקף סמכותי
לאמור: מודיעה אני התקנות), - (להלן

י"א בטבת ביום החל לתקנות, התוספת נוסח יהיה לצרכן, המחירים במדד עקב השינוי .1
כדלקמן: (1 בינואר 2006), התשס"ו

סכומים שינוי

__________
.198 עמ' התש"ס, ;541 עמ' התשמ"ח, 1 ק"ת התשכ"ח, עמ' 1955;

סכומים הגדלת
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"תוספת
(2 (תקנה

האגרה בשקלים חדשים

מזונות, בית, שלום גירושין, נישואין, בעניני תובענה בעד .1
והקדשות אימוץ ילדים, החזקת אפוטרופסות,

196.95

בה שהדיון ,1 בסעיף האמורה בתובענה דיון חידוש בעד .2
הופסק

138.27

שניתן דין לפסק והתנגדות שכנגד  ערעור ערעור, בעד .3
אחד צד במעמד

158.03

בעת הגשת נתבקשו שלא עזר, וסעדי ביניים בעד הליך .4
התובענה העיקרית

98.75

שרעי טוען רישיון שנתי של בעד .5395.03

הנישואין מסדר טרחת שכר למעט נישואין, רישום בעד .6196.95

עמוד לכל מסמכים, אישור בעד .73.91

על לו אגרה נקבעה שלא הליך, או פעולה כל ענין, בעד .8
פי תוספת זו

138.27

נקוב למען מסמכים של אישית מסירה בעד .9"39.46

(21 בדצמבר 2005) בכסלו התשס"ו כ'
לבני פי  צי  (3-1690 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

התשס"ו-2006 ציבוריים), לסניגורים טרחה (שכר הציבורית הסניגוריה הודעת

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

בטבת  א' ביום החל הוא לתקנות  1 תקנה נוסח  לצרכן, המחירים  במדד  השינוי עקב  .1
כדלקמן: (1 בינואר 2006), התשס"ו

שכר "תעריף
של סניגור טרחה

ציבורי שאינו
הלשכה עובד

לשכת עובד  שאינו ציבורי סניגור של הטרחה שכר (א) תעריף .1
- (להלן הענין מהות לפי  שנתן,  השירות בעד  הציבורית,  הסניגוריה

להלן: כמפורט יהיה התעריף),

חדשים בשקלים

(1) בבית משפט שלום -

- בענין ראשונה לישיבה (א)

הטלת או בערבות שחרור מעצר, (1)
ערובה

483

ההליכים    (2) מעצר עד תום
                

579

סכומים שינוי

__________
.573 עמ' התשס"ה, 1 ק"ת התשנ"ו, עמ' 981;
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חדשים בשקלים

(3) אישום בעבירה שהיא חטא    

5 שנות  שדינה בעבירה אישום (4)
מאסר או יותר

3 שנות  שדינה בעבירה אישום (5)
מאסר או יותר

אחרת בעבירה אישום (6)

מוות גרימת של בעבירה אישום (7)

בו לייצג שמונה אחר עיקרי הליך (8)

677

1,990

1,161

872

1,788

1,214

- נוספת לישיבה (ב)

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

ישיבה לכל בתיק, לטיפול במישרין

369

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

ישיבה לכל בתיק, לטיפול במישרין

249

- מחוזי משפט בבית (2)

- בענין ראשונה לישיבה (א)

הטלת או בערבות שחרור מעצר, (1)
ערובה

ההליכים תום עד מעצר (2)

משפט פלילי (3)

(4) ערעור פלילי -

הדין פסק על (אא)

בלבד הדין גזר על (בב)

בו לייצג שמונה אחר עיקרי הליך (5)

724

1,209

2,419

2,234

1,117

1,592

מהענינים אחד בכל נוספת לישיבה (ב)
בענין ישיבה לרבות (א), משנה בפסקת כאמור

לכל ישיבה בתיק, לטיפול הקשור במישרין

העליון - המשפט (3) בבית

- בענין ראשונה לישיבה (א)

605

הטלת או בערבות שחרור מעצר, (1)
ערובה

(2) ערעור פלילי -

1,209

הדין פסק על (אא)

הדין בלבד גזר (בב) על

3,353

1,676
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חדשים בשקלים

שמונה לייצג אחר הליך עיקרי (3)
בו

מהענינים אחד בכל נוספת לישיבה (ב)
ישיבה לרבות (א), משנה בפסקת כאמור
לכל בתיק, לטיפול במישרין הקשור בענין

ישיבה

1,791

967

הסתיים אך הכנה, שכלל בתיק טיפול בעד (3א)
המשפט, הראשונה בבית התקיימה הישיבה בטרם
בעד הטרחה המשולם שכר ההפרש שבין ישולם
המשולם הטרחה שכר לבין הראשונה הישיבה
בעד תיק); שכר הכנת נוספת (להלן - ישיבה בעד
בלא ראשונה בישיבה ייצוג שכלל בתיק טיפול
לשכר השווה טרחה שכר ישולם התיק הכנת

ישיבה נוספת בעד הטרחה המשולם

עבירות בחינת שכלל בתיק טיפול בעד (3ב)
 39 סעיף להוראות  בהתאם צירופן לשם אחרות 
הסניגור רשאי התשל"ז-1977, העונשין, לחוק
תיק הכנת שכר ישולם כי לקבוע הציבורי המחוזי
ראה אם חלקם, או כולם שנבחנו, התיקים בעד

הענין בנסיבות ראוי הדבר כי

בערעור נאשם לייצג מונה אשר ציבורי סניגור (3ג)
זכאי, יהיה נמוכה יותר, כן בערכאה לפני ייצגו ולא
ל–50%  בערעור, הייצוג בעד טרחה שכר על נוסף

ראשונה בערעור לישיבה מהסכום הקבוע

- תורנות (4)

משפט בבית תורנות שעת (א)

משפט לבית מחוץ תורנות שעת (ב)

117

44

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

בתקנות אלה אינו כלול

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

184
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חדשים בשקלים

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

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

78  

49  

סכום ייווסף ו–3א 3 תקנות 2, ולפי זאת תקנה לפי המשולמים לסכומים (ב)  
הייצוג." מתן בעד בו חייב שהסניגור מוסף ערך למס השווה

(1 בינואר 2006) התשס"ו בטבת א'
אברמוביץ ן ו אהר  (3-2710 (חמ

המשפטים הכללי של משרד המנהל                                                                                   

התשס"ו-2006 סניגור), טרחת שכר (התאמת הפלילי הדין סדר הודעת

- (להלן התשל"ד-11974 הפלילי, הדין סדר לתקנות 4(ו)(4) תקנה  לפי סמכותי בתוקף   
לאמור: אני מודיע התקנות),

התשס"ו בטבת א' ביום החל יהיו, לתקנות 4(א) תקנה לפי סניגור טרחת שכר שיעורי .1 
כדלקמן: (1 בינואר 2006),

חדשים בשקלים

(1) בבית משפט שלום -

- בענין ראשונה לישיבה (א)

ערובה הטלת או בערבות שחרור מעצר, (1)661

815(2) מעצר עד תום ההליכים         

935(3) אישום בעבירה שהיא חטא       

1,246(4) אישום בעבירה אחרת          

2,836(5) אישום בעבירה של גרימת מוות     

מוות    גרימת של 2,102(6) טיעון לעונש בעבירה

בפסקת כאמור מהענינים אחד בכל נוספת לישיבה (ב)
ישיבה (א), לכל 320משנה

מחוזי - משפט (2) בבית

- בענין ראשונה לישיבה (א)

ערובה הטלת או בערבות שחרור מעצר, (1)779

1,402(2) מעצר עד תום ההליכים         

2,836(3) משפט פלילי                

(4) ערעור פלילי -              

1,402(אא) על פסק הדין             

815(בב) על גזר הדין בלבד         

שיעורי העלאת
טרחת שכר

סניגורים

__________
.1029 עמ' התשס"ה, ;710 עמ' התשמ"ט, ;998 עמ' התשמ"ה, 1 ק"ת התשל"ד, עמ' 1200;
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חדשים בשקלים

בפסקת כאמור מהענינים אחד בכל נוספת לישיבה (ב)
661משנה (א), לכל ישיבה          

העליון - המשפט (3) בבית

- בענין ראשונה לישיבה (א)

ערובה הטלת שחרור בערבות או מעצר, (1)1,402

(2) ערעור פלילי -

2,544(אא) על פסק הדין             

1,402(בב) על גזר הדין בלבד         

בפסקת כאמור מהענינים אחד בכל נוספת לישיבה (ב)
ישיבה (א), לכל 1,128משנה

(27 בדצמבר 2006) התשס"ו בכסלו כ"ו
שופט , ן קו או בעז  (3-245 (חמ

משפט מחוזי נשיא בית                                                                                   

המשפט בתי ומנהל

התשס"ו―2006 ירושה), לעניני הרשם (אגרות הירושה הודעת

ירושה), לעניני הרשם (אגרות הירושה לתקנות 2(ג) תקנה לפי  סמכותי     בתוקף 

מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - התשנ"ח-11998

י"א בטבת ביום החל הוא לתקנות התוספת נוסח לצרכן, המחירים במדד עקב השינוי .1
כדלקמן: (1 בינואר 2006), התשס"ו

"תוספת
1(א)) (תקנה

חדשיםהפעולה או השירות בשקלים

צוואה קיום צו או ירושה צו למתן בקשה .1416.00

צוואה קיום לתיקון או ביטול צו ירושה או צו בקשה .2416.00

מנהל עיזבון בקשה למינוי .3416.00

ירושה לעניני רשם בפני צוואה עשיית .4195.00

צוואה של החזרה או הפקדה .5  88.00               

ירושה, לעניני בהחלטות רשם טעות סופר לתיקון בקשה .6
ההחלטה מיום מתן ימים 30 בתוך שהוגשה

פטורה

ירושה לעניני הנמצא בארכיון הרשם בתיק עיון .724.00               

ירושה, לעניני הרשם שבתיק מסמך מכל מאושר העתק .8
עמוד  4.28לכל

סכומים שינוי

__________
.862 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התשנ"ח, עמ' 1291;
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חדשיםהפעולה או השירות בשקלים

מנויים שאינם שירות או לפעולה אחרת בקשה כל .9
1 עד 8 195.00"בפרטים

(29 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ח

שחר שלמה   
(3-2872 (חמ

הכללי האפוטרופוס                                                                                   

לעניני ירושה הארצי הממונה  

התשס"ו―2006 במקרקעין, המתווכים הודעת

התשנ"ז-11997   במקרקעין, המתווכים לתקנות 12(ה) תקנה לפי  סמכותי     בתוקף 

לאמור: מודיע התקנות), אני - (להלן

בטבת א' מיום הוא לתקנות 12(א) נוסח תקנה לצרכן, המחירים במדד עקב התנודות .1
כדלקמן: (1 בינואר 2005), התשס"ו

אלה האגרות שישולמו: "(א)

- בעד

חדשים בשקלים

חוזרת או ראשונה - בחינה (1)410

בפנקס ורישום בעד רישיון חד–פעמית אגרה (2)810

לחידוש רישיון אגרה שנתית (3)"400

(18 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ז
ץ אברמובי אהרן  (3-2979 (חמ

המשפטים הכללי של משרד המנהל                                                                                   
__________

.122 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התשנ"ז, עמ' 1078;

התשס"ו―2006 (תיקון), ותשלומים) (הענקות הכנסת חברי שכר החלטת

לאמור: הכנסת ועדת מחליטה התשנ"ד-11994, הכנסת, לחוק 55 לפי סעיף   בתוקף סמכותה

ההחלטה  - (להלן התשס"א-22001  ותשלומים), (הענקות הכנסת חברי שכר בהחלטת .1
יבוא: ו–(ד) פסקאות משנה (ג) במקום 40ז(3), בסעיף העיקרית),

העבודה שמהותם מקצועיים בענינים בפועל עבודתו בתוקף שעסק הכנסת עובד "(ג)
הפרלמנטרית;

התשל"ג-31973." מפלגות, מימון בחוק כהגדרתו פרלמנטרי בצוות עובד (ד)
          

40א תיקון סעיף

סכומים שינוי

__________
.502 עמ' התשס"ב, 1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 140;

.600 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת התשס"א, עמ' 916;

3 ס"ח התשל"ג, עמ' 52.
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עובד הכנסת או מוועדות "עובד בוועדה במקום להחלטה העיקרית, 40ט(א)(1) בסעיף .2
מקצועיים בענינים בפועל עבודתו בתוקף שעסק הכנסת "עובד יבוא הפרלמנטרי" בצוות

פרלמנטרי". בצוות עובד הפרלמנטרית או העבודה שמהותם

שמיום התקופה לגבי  ישולמו זו בהחלטה  כנוסחה  העיקרית  ההחלטה לפי  תשלומים .3
זו. של החלטה פרסומה

(5 בדצמבר 2005) בכסלו התשס"ו ד'
ן בר–או ני ו ר  (3-226 (חמ

ועדת הכנסת יושב ראש                                                                                   

תיקון טעות

 6446 התקנות בקובץ שפורסמה (אגרות), התשס"ו-2005, האלחוטי בהודעת הטלגרף 1   בסעיף

- 220 עמ' התשס"ו,

"ביום א' להיות בינואר 2005)", צריך  1) כ"ט בחשון התשס"ו  "ביום (1) ברישה, במקום 
(1 בינואר 2006)"; התשס"ו בטבת

להיות "37,900". במקום "36,900" צריך תדרים", הקצאת "בעד 9, בטור בפרט ז', בחלק (2)

(3-411 (חמ

דפוס טעות תיקון

לחוק) 37(ג) סעיף לפי הרשות שירותי בעד (תשלומים הדואר רשות לתקנות (2)1   בתקנה

החדש, 5.2.2א בפרט ,968 עמ' התשס"ד, ,6338 התקנות בקובץ שפורסמו התשס"ד-2004, (תיקון),
גרם". "עד 100 צריך להיות 300 גרם" "עד במקום

(3-2168 (חמ

דפוס טעות תיקון

- התשס"ו-2005 תיקון), (זבולון, אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות   בצו

,5 חלקות ,12293 "גוש השורה אחרי העמקים, שלצד שער והחלקות הגושים ברשימת (1)
מפריד; קו לבוא צריך במפה" כמסומן מחלקה 15 16 וחלק ,12

שלצד העמקים" "שער המילים המפריד, הקו  שאחרי והחלקות הגושים ברשימת (2)
ו"גוש 11612 חלקות 31 עד 33, במפה" 6 כמסומן מחלקות 5, לחלק 10390 פרט "גוש השורות

צריך שיימחקו. - "38

(3-136 (חמ

40ט תיקון סעיף
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