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התשס"ו-2006 (תיקון), תשלום) (הבטחת המזונות תקנות

אני התשל"ב-11972, תשלום), (הבטחת המזונות לחוק ו–20 10 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אלה: תקנות מתקינה

העיקריות),  התקנות - לתקנות המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ג-21973 (להלן 9 בתקנה .1
לתשלום בקשה שהגיש "זוכה יבוא להודיע" הזוכה "רשאי במילים המסתיימת הרישה במקום

להודיע". רשאי לחוק, 4 סעיף לפי

והן  התחילה), יום - (להלן פרסומן יום שלאחר בחודש ב–1  אלה תקנות של תחילתן .2
אחריו. או ביום התחילה העיקריות שהוגשו לתקנות 9 לפי תקנה הודעות יחולו על

(31 בינואר 2006) התשס"ו בשבט ב'
לבני פי  צי  (3-990 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   
__________

1 ס"ח התשל"ב, עמ' 87.

.614 עמ' התשמ"ב, 2 ק"ת התשל"ג, עמ' 82;

התשס"ו-2006 (תיקון), לכנסת הבחירות תקנות

התשכ"ט-11969, משולב], [נוסח לכנסת הבחירות לחוק 145 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
אלה: תקנות מתקין אני המלצתה, פי ועל לכנסת המרכזית הבחירות ועדת בהסכמת

- העיקריות) התקנות - (להלן לכנסת, התשל"ג-21973 לתקנות הבחירות 1 בתקנה .1
יבוא: "קלפי" ההגדרה לפני (1)

לחוק."; 74(ב) בסעיף המזהים המנויים מהמסמכים אחד זיהוי" - ""אמצעי

- תימחק. הקלפי" מטרים ממקום (2) ההגדרה "25

- העיקריות לתקנות 43 בתקנה .2
(5)126 בסעיף  "שנקבע  יבוא ממנו" מטרים   25 "עד במקום (א), משנה בתקנת (1)

לחוק";

בסעיף 126(5) "שנקבע יבוא ממנו" מ–25 מטר "של פחות (ב), במקום בתקנת משנה (2)
לחוק".

- העיקריות לתקנות 55 בתקנה .3
יבוא "באמצעי הזיהוי"; במקום "בתעודת הזהות" (א1), בתקנת משנה (1)

יבוא: (ב) משנה תקנת במקום (2)

שאינו באופן שנקרע או תצלומו, נתלש או חסר שלו הזיהוי שבאמצעי בוחר "(ב)
בוחר שבאמצעי להצביע לא יורשה כן כמו רשאי להצביע; אינו את זיהויו, מאפשר

שמו." מצוין לא שלו הזיהוי

"באמצעי יבוא או תעודת הזהות" הזיהוי העיקריות, במקום "בפנקס לתקנות 59(ב) בתקנה .4
הבוחר". של הזיהוי

__________
.95 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 103;

.859 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת התשל"ג, עמ' 1978;

9 תיקון תקנה

ותחולה תחילה

1 תיקון תקנה

43 תיקון תקנה

55 תיקון תקנה

59 תיקון תקנה
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- העיקריות לתקנות 61 בתקנה .5

בה"; "וסימון המילים השוליים, בכותרת (1)

יימחקו. - ו–(5) (2) פסקאות (4)

בטלה. לתקנות העיקריות - 62 תקנה .6

בטלה. לתקנות העיקריות - 66 תקנה .7

- העיקריות לתקנות 67 בתקנה .8

ההצבעה"; "הליכי יבוא השוליים כותרת במקום (1)

(א) - משנה (2) בתקנת

"אמצעי יבוא הזהות" תעודת או הזיהוי "פנקס במקום ו–(2), (1) בפסקאות (א)
הזיהוי"; "אמצעי יבוא התעודה" או "הפנקס ובמקום הזיהוי"

יבוא: (2) פסקה אחרי (ב)

כי מעטפת יוודא ההצבעה את מעטפת לבוחר המוסר חבר הוועדה "(2א)
עליה וכי חתמו רשמית שסיפקה הוועדה המרכזית היא מעטפה ההצבעה
תוכנס כלשהו, פגם במעטפה נמצא 50(ב); בתקנה כאמור ועדה חברי שני
בתקנה כאמור  פגומות למעטפות  המיועדת  אריזה  למעטפת המעטפה 

50(א)(4);

ישים ושם ההצבעה תא אל ילך ההצבעה מעטפת את שקיבל הבוחר (2ב)
בעדה; מצביע המועמדים שהוא רשימת של ההצבעה פתק מעטפת בתוך
שני חברי חתימות שעליה המעטפה את הקלפי לוועדת ויראה הבוחר יחזור

לתוך הקלפי." בעצמו ההצבעה מעטפת את הוועדה, ויטיל

יבוא: (3) פסקה בסוף (ג)

פרטי הבוחר, רשומים בה השורה על קו העברת ידי על "המחיקה תיעשה
הסמוכות;"; בשורות לפגוע שלא זהירות מתוך

יבוא: (3) פסקה אחרי (ד)

לבוחר הקלפי חבר ועדת יחזיר כאמור הבוחר שמו של מחיקת לאחר "(3א)
שלו." הזיהוי אמצעי את

67(א)(1)". יבוא "בתקנה "(4)61 "בתקנה במקום העיקריות, לתקנות 73(א)(1) בתקנה .9

יוכנס" (ו) עד "(ב) המסתיימת במילים במקום הרישה העיקריות, לתקנות 94(ב) בתקנה .10
יוכנסו". כשרים הצבעה פתקי שבהן נמצאו הכשרות ההצבעה "מעטפות יבוא

התוצאות בוועדה  "רישום יבוא השוליים, כותרת במקום 97 לתקנות העיקריות, בתקנה .11
האזורית".

- העיקריות לתקנות 114 בתקנה .12

הזיהוי"; "אמצעי פעמיים, יבוא הזהות", תעודת הזיהוי או "פנקס במקום (1)

יימחקו. - או" "דרכון המילים (2)

יבוא: 23 מס' טופס לתקנות העיקריות, במקום בתוספת .13

61 תיקון תקנה

62 ביטול תקנה

66 ביטול תקנה

67 תיקון תקנה

73 תיקון תקנה

94 תיקון תקנה

97 תיקון תקנה

114 תיקון תקנה

התוספת תיקון
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23 מס' "טופס
94(ב) תקנה

מכילה: זו אריזה מעטפת

הצבעה כשרים" פתקי נמצאו ושבהן מהקלפי שהוצאו הכשרות מעטפות ההצבעה

(23 בינואר 2006) בטבת התשס"ו כ"ג
אולמרט אהוד  (3-1419 (חמ

שר הפנים ממלא מקום                                                                                   

עפולה  עוקף : 65 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
- מחלף  צפון מחלף עפולה קטע צפון; עפולה מחלף הקטע המזרחי; מצפון,
מזרח,  עפולה - מחלף מחלף עפולה צפון קטע דרומי; עפולה מזרח, מסלול

דברת; צומת צומת נעים; גבעת צומת מזרח; עפולה מחלף מסלול צפוני;
התשס"ו-2006 (הרחבה), תבור) אלון התעשיה אזור

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

האלה: והצמתים המחלפים הדרך, קטעי על תחול הפקודה (א) .1
עפולה2 עוקף :65 מס'  דרך  מתחברת שבו  צפון2  עפולה מחלף הרחבת (1) 
בית - עפולה נצרת3 ועם דרך מס' 71: - עפולה :60 מס' דרך עם הדרך) - (להלן

גבול3; - חיים מעוז - שאן

ציון  בנקודת המתחיל מטרים  40 עד ברוחב הדרומי במסלול הדרך קטע (2)
 E=179751.11 / ציון  בנקודת ומסתיים הדרך על  E=179435.11 / N=226790.18

הדרך; על N=227221.72

ציון  בנקודת המתחיל מטרים  40 עד ברוחב הצפוני במסלול הדרך קטע (3)
 E=179677.48  / ציון בנקודת ומסתיים הדרך על  E=179422.01 / N=226818.62

הדרך; על N=227189.76

ציון  בנקודת המתחיל מטרים  40 עד ברוחב הדרומי במסלול הדרך קטע (4)
 E=181859.02  / ציון בנקודת ומסתיים הדרך על  E=180923.15 / N=227306.25

הדרך; על N=227286.18

ציון  בנקודת המתחיל מטרים  40 עד ברוחב הצפוני במסלול הדרך קטע (5)
 E=181856.44  / ציון בנקודת ומסתיים הדרך על  E=180701.83 / N=227418.08

הדרך; על N=227126.10

- עפולה דרך מס' 65: מזרח2 שבו מתחברת הדרך עם עפולה מחלף הרחבת (6)
המזרחי); (הקטע גולני4 צומת

לגבעת  הגישה דרך עם  הדרך  מתחברת שבו נעים2  גבעת צומת הרחבת (7)
נעים;

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

2 ק"ת התשנ"ח, עמ' 977.

3 ק"ת התשכ"ד, עמ' 816.

4 ק"ת התשכ"ז, עמ' 3068.

הפקודה תחולת
הדרך על
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לדברת; הגישה הדרך עם דרך מתחברת שבו דברת2 צומת הרחבת (8)

לאזור  הגישה הדרך עם דרך מתחברת תבור2 שבו אלון א"ת צומת הרחבת (9)
תבור. אלון התעשיה

ובחלקות  בגושים עוברים והצמתים המחלפים הדרך קטעי הרחבת ושטח גבולות (ב)  
בקנה  הערוכה כ/1/7528  מספר במפה אדום בצבע לשם זיהוי, ומסומנים, בתוספת המפורטים
התשס"ו בטבת י"ח ביום בדרכים והבטיחות התחבורה שר בידי והחתומה 1:5,000  מידה

המפה). - (להלן (18 בינואר 2006)

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

שפורסם כפי מצפון עפולה עוקף קטע :65 דרך מס' על הפקודה תחולת את מרחיב צו זה .3
דרך קטע מצפון; עפולה עוקף קטע :65 מס' (דרך ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים בצו
צומת דרך קבע למחנה הגישה דרך מחלף (מערב); עפולה מחלף קבע; מחנה - גישה עפולה
צומת גבעת (מזרח); עפולה מחלף (צפון); עפולה מחלף הרכבת; מחלף קבע; הגישה למחנה
דברת; אורחן - דברת צומת התעשיה אלון תבור (הדרומית); אזור (דרום); דברת מחלף נעים;

מס' 65). (דרך הדרכים צו - התשנ"ח-21998 (להלן תבור), אלון התעשיה אזור צומת

יבוא 16731, במקום "23" גוש לצד "חלקות" בטור ,(65 מס' (דרך הדרכים לצו בתוספת .4
."33"

בטלה. במפה - בירוק הצבועים השטחים על תחולת הפקודה .5

תוספת
1(ב)) (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי
1671313 ,9 ,3

1671831 ,30 ,1

1671930 ,24 ,13 ,1

1673133 ,19 ,18 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,12

1673254 ,44 ,39 ,38 ,35 ,33 ,26 ,25 ,24 ,23 ,8 ,6 ,4 ,3 ,12

16733,33 ,32 ,29 ,26 ,25 ,19 ,18 ,17 ,16 ,14 ,13 ,12 ,11 ,3 ,1
36 ,35 ,34

1673445 ,39 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,2843

1674236

1674956 ,43 ,41 ,40 ,35 ,34 ,33

167555 ,4 ,3 ,2

167734 ,3 ,1

168361

170209 ,4

170227 ,6 ,5 ,1

170247 ,5

רשות לעיין במפה

תחולת הרחבת
הפקודה

הדרכים צו תיקון
(65 (דרך מס'

ביטול
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חלקותגושים חלקות שלמותחלקי
1720417 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,4 ,1

1720636 ,35 ,12 ,11 ,10

(18 בינואר 2006) בטבת התשס"ו י"ח

שטרית מאיר  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

עוקף :4313 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך  צו
באר יעקב), התשס"ו-2006

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

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

למחלף  E=133150.37 / N=150125.14 סמוך בנקודת ציון המתחיל קטע הדרך (1)
מס'  דרך על  E= 136563.56 / N=151001.15 ציון  בנקודת והמסתיים יעקב2  באר

הדרך); - (להלן צבי ניר לצומת סמוך צריפין3 - יעקב באר - ציונה נס :4313

 E=133208.06  / ציון בנקודת המתחיל מטרים  40 עד ברוחב הדרך קטע (2)
;E= 133032.39 / N=150321.05 ציון בנקודת והמסתיים הדרך N=150151.71 על

  E=134257.87 ציון  בנקודת המתחיל מטרים  30 עד ברוחב הדרך קטע (3)
    E= 134230.07 / N=150526.03 ציון בנקודת והמסתיים הדרך על / N=150444.70

לראשון לציון; מזרחית דרך גישה על

הדרך  על  E=134709.27 / N=150496.96 ציון בנקודת  המתחיל הדרך קטע  (4)
צריפין; למחנה סמוך E= 134669.37 / N=150561.68 ציון בנקודת והמסתיים

הדרך  על  E=135371.81 / N=150752.08 ציון בנקודת  המתחיל הדרך קטע  (5)
;E= 135180.75 /  N=150542.84 ציון בנקודת והמסתיים

 E=135802.98 / ציון  בנקודת המתחיל מטר  25 עד ברוחב הדרך קטע (6)
;E= 135777.95 / N=151142.77 ציון בנקודת והמסתיים הדרך N=150965.14 על

הדרך  קטע E=135778.61 / N=151134.07 על בנקודת ציון המתחיל קטע הדרך (7)
דרך  E= 135729.85 / N=151129.83 על ציון בנקודת והמסתיים (6) בפסקה המפורט

צריפין3; - יעקב באר - ציונה נס :4313 מס'

ציון בנקודת המפורט בפסקה (2) הדרך הדרך עם קטע מתחברת (8) הצומת שבו
הדרך; על E= 133208.06 / N= 150151.71

ציון בנקודת יעקב  לבאר גישה דרך  עם  הדרך מתחברת שבו  הצומת (9) 
הדרך; על E= 133878.60 / N= 150187.77

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

2 ק"ת התש"ס, עמ' 923.

3 ק"ת התשי"ט, עמ' 1570.

הפקודה תחולת
הדרך על
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ציון  המפורט בפסקה (3) בנקודת הדרך הדרך עם קטע מתחברת (10) הצומת שבו
הדרך; על E= 134257.87 / N= 150444.70

ציון  המפורט בפסקה (4) בנקודת הדרך הדרך עם קטע מתחברת (11) הצומת שבו
הדרך; על E= 134709.27 / N= 150496.96

ציון  המפורט בפסקה (5) בנקודת הדרך הדרך עם קטע מתחברת (12) הצומת שבו
הדרך; על E=135371.81 / N= 150752.08

ציון  המפורט בפסקה (6) בנקודת הדרך הדרך עם קטע מתחברת (13) הצומת שבו
הדרך; על E= 135802.98 / N= 150965.14

המפורט הדרך קטע עם המפורט בפסקה (6) הדרך קטע מתחבר (14) הצומת שבו
המפורט  הדרך  קטע  על  E=135778.61 / N= 151134.07 ציון בנקודת (7) בפסקה

;(6) בפסקה

ציון  רמלה4 בנקודת - יפו :44 מס' דרך עם הדרך מתחברת שבו צבי ניר צומת (15)
הדרך. על E=136563.56 / N= 151001.15

בתוספת  המפורטים ובחלקות בגושים עוברים  והצמתים  הדרך ושטח גבולות (ב)  
 1:5,000 מידה  בקנה הערוכה כ/8027  מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם ומסומנים,
(18 בינואר 2006) התשס"ו בטבת י"ח ביום בדרכים והבטיחות התחבורה שר בידי והחתומה

המפה). - (להלן

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

הרגילות. העבודה

תוספת
1(ב)) (סעיף

חלקותגושים חלקי
363379 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,14 ,13
383199
38335 ,4 ,3 ,2 ,1
40416 ,5 ,4
4233,47 ,46 ,45 ,44 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,14 ,10 ,9 ,8

62 ,53 ,48
423423 ,6
424412 ,11 ,4
42456 ,2
424610
424723 ,22
541659 ,57

(18 בינואר 2006) בטבת התשס"ו י"ח

שטרית מאיר  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   
__________

4 ק"ת התשכ"ד, עמ' 816.

רשות לעיין במפה



15.2.2006 התשס"ו, בשבט י"ז ,6461 התקנות קובץ 464

דרכים הצטלבות עמיעד, (צומת ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים צו
התשס"ו-2006 תוואי, הרחבה וביטול), (שינוי ו–90) 85 מס'

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

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

מס' 85: דרך E=249997.33 / N=757325.75 על ציון בנקודת המתחיל הדרך קטע (1)
מס'  דרך ציון E=251236.26 /  N=757961.68 על בנקודת עמיעד2 ומסתיים - פרוד

(להלן - הדרך). טבריה3 פינה - ראש מטולה - :90

 E=251351.16  / ציון בנקודת המתחיל מטרים  50 עד ברוחב הדרך קטע (2)
.E=251131.63 /  N=757674.55 ציון בנקודת ומסתיים הדרך N=757501.91 על

ציון  עמיעד2 בנקודת - פרוד :85 מס' דרך הדרך עם שבו מתחברת הצומת (3)
.E=251131.63 / N=757674.55

בתוספת  המפורטים ובחלקות בגושים עוברים והצומת הדרך קטעי ושטח גבולות (ב)  
מידה 1:2,500 והחתומה  בקנה כ/8019 הערוכה מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם ומסומנים,
- (להלן (23 בינואר 2006) התשס"ו בטבת כ"ג ביום בדרכים והבטיחות התחבורה שר בידי

המפה).

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

הרגילות.

בטלה. - האמורה במפה ירוק בצבע הצבועים השטחים על הפקודה תחולת .3

תוספת
1(ב)) (סעיף

חלקותגושים חלקי
139293 ,2 ,1

1393012 ,11 ,8 ,3

139322 ,1

139334 ,1

139341

(23 בינואר 2006) בטבת התשס"ו כ"ג

שטרית מאיר  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   
__________

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

2 ק"ת התשכ"ה, עמ' 2334.

3 ק"ת התשכ"ד, עמ' 816.

הפקודה תחולת
הדרך על

רשות לעיין במפה

ביטול
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ולשירות ביטחון), לבדיקות לרישום, (התייצבות שירות ביטחון  צו
התשס"ו-2006                    

משולב],  [נוסח ביטחון שירות ו–34 לחוק 27 ,13 ,12 ,5 ,4 לפי סעיפים 3, בתוקף סמכותי  
מצווה לאמור: אני החוק), (להלן - התשמ"ו-11986

זה - 1. בצו

אישה למעט אישה נשואה, אישה - גבר או תושב קבוע - אזרח ישראלי או "בר–רישום"
כ"ט יום לבין (6 באפריל 1989) התשמ"ט א' בניסן יום בין שנולד לילד - אם או  הרה

(29 בספטמבר 1989), שני התאריכים בכלל;                           התשמ"ט באלול

חייב אל או לבר–רישום המיועדת  מטעמו  או פוקד של  בכתב הודעה  - אישית" "הודעה
בתעודת ההתייצבות נרשמת אישית, לו והנמסרת מילואים שירות חייב סדיר או שירות

אליו בדואר; או נשלחת שלו

אחד מאלה: שהוא עולה - סדיר" "חייב בשירות

לבין יום כ"ט באלול התשל"ז (25 באוקטובר 1976) בתשרי א' יום בין שנולד (1) גבר
סדיר; שירות שירת בכלל, שטרם התאריכים שני (11 בספטמבר 1988), התשמ"ח

לבין יום כ"ט באלול התש"מ (22 בספטמבר 1979) בתשרי בין יום א' שנולדה (2) אישה
סדיר; שירות שירתה שטרם בכלל, התאריכים שני (11 בספטמבר 1988), התשמ"ח

הרופאים פקודת לפי ברפואה לעסוק מורשה להיות הזכאי או המורשה גבר (3)
לפי  שיניים ברפואת לעסוק או הרופאים), פקודת - התשל"ז-21976 (להלן חדש],  [נוסח
השיניים),  רופאי פקודת - התשל"ט-31979 (להלן חדש], השיניים [נוסח רופאי פקודת
באלול התשל"ו כ"ט לבין יום (20 בספטמבר 1971) התשל"ב בתשרי א' יום בין  שנולד

סדיר; שירות שירת שטרם בכלל, התאריכים שני (24 בספטמבר 1976),

אחד מאלה: שהוא עולה מילואים" - "חייב בשירות

התשל"ו באלול כ"ט יום לבין התשי"ד (1 בינואר 1954) בטבת כ"ו יום בין שנולד (1) גבר
סדיר; בשירות חייב ואינו בכלל, התאריכים שני (24 בספטמבר 1976),

או הרופאים פקודת לפי ברפואה לעסוק מורשה להיות זכאי או המורשה גבר (2)
התשי"ב א' בתשרי השיניים, שנולד בין יום ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי  לעסוק
התאריכים שני ,(1953 בדצמבר   31) התשי"ד  בטבת כ"ה יום לבין  (1951 באוקטובר   7)

בכלל;

מילואים; בשירות או חייב סדיר בשירות חייב או בר–רישום אדם שהוא - לשירות" "מועמד

הרה אישה נשואה, אישה למעט אישה - או גבר תושב קבוע, או ישראלי אזרח - "עולה"
ואין ברשומות זה צו פרסום יום לפני קבוע לתושב או ישראלי לאזרח שהיה - לילד ואם

ביטחון. משירות פטור שהוא המעידה תעודה בידו

בהודעה שהודיעו לו ובזמן ולבדיקות במקום להתייצב לרישום נקרא מועמד לשירות כל .2
אישית.

הגדרות

לרישום התייצבות
לפי ולבדיקות
הודעה אישית

__________
1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

.549 עמ' חדש 30, נוסח ישראל, מדינת 2 דיני

.614 עמ' ,32 נוסח חדש ישראל, 3 דיני מדינת
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הודעה (2006 (23 באפריל  התשס"ו  בניסן כ"ה יום  עד  קיבל לשירות, שלא  מועמד 3. כל
כמפורט אזורית, גיוס בלשכת ולבדיקות לרישום להתייצב בזה נקרא ,2 בסעיף כאמור אישית

8.00 בתאריך הקבוע בטבלה שלהלן:  בשעה בתוספת,

לידה ולבדיקותתאריך לרישום התייצבות מועד

נשיםגבריםלביןבין

דגבא

התשמ"ט בניסן א'
(6 באפריל 1989)

התשמ"ט בניסן ט"ו
(20 באפריל 1989)

התשס"ו בניסן כ"ו
(24 באפריל 2006)

התשס"ו באייר י"ט
(17 במאי 2006)

התשמ"ט בניסן ט"ז
(21 באפריל 1989)

התשמ"ט בניסן ל'
(5 במאי 1989)

התשס"ו בניסן כ"ז
(25 באפריל 2006)

התשס"ו באייר כ'
(18 במאי 2006)

התשמ"ט באייר א'
(6 במאי 1989)

התשמ"ט באייר ט"ו
(20 במאי 1989)

התשס"ו בניסן כ"ח
(26 באפריל 2006)

התשס"ו באייר כ"ג
(21 במאי 2006)

התשמ"ט באייר ט"ז
(21 במאי 1989)

התשמ"ט באייר כ"ט
(3 ביוני 1989)

התשס"ו בניסן כ"ט
(27 באפריל 2006)

התשס"ו באייר כ"ד
(22 במאי 2006)

התשמ"ט בסיון א'
(4 ביוני 1989)

התשמ"ט בסיון ט"ו
(18 ביוני 1989)

התשס"ו באייר ב'
(30 באפריל 2006)

התשס"ו באייר כ"ה
(23 במאי 2006)

התשמ"ט בסיון ט"ז
(19 ביוני 1989)

התשמ"ט בסיון ל'
(3 ביולי 1989)

התשס"ו באייר ג'
(1 במאי 2006)

התשס"ו באייר כ"ו
(24 במאי 2006)

התשמ"ט בתמוז א'
(4 ביולי 1989)

התשמ"ט בתמוז ט"ו
(18 ביולי 1989)

התשס"ו באייר ט'
(7 במאי 2006)

התשס"ו באייר כ"ז
(25 במאי 2006)

התשמ"ט בתמוז ט"ז
(19 ביולי 1989)

התשמ"ט בתמוז כ"ט
(1 באוגוסט 1989)

התשס"ו באייר י'
(8 במאי 2006)

התשס"ו בסיון א'
(28 במאי 2006)

באב התשמ"ט א'
(2 באוגוסט 1989)

התשמ"ט באב ט"ו
(16 באוגוסט 1989)

התשס"ו באייר י"א
(9 במאי 2006)

התשס"ו בסיון ב'
(29 במאי 2006)

התשמ"ט באב ט"ז
(17 באוגוסט 1989)

באב התשמ"ט ל'
(31 באוגוסט 1989)

התשס"ו באייר י"ב
(10 במאי 2006)

התשס"ו בסיון ג'
(30 במאי 2006)

התשמ"ט באלול א'
(1 בספטמבר 1989)

התשמ"ט באלול ט"ו
(15 בספטמבר 1989)

התשס"ו באייר י"ג
(11 במאי 2006)

התשס"ו בסיון ד'
(31 במאי 2006)

התשמ"ט באלול ט"ז
(16 בספטמבר 1989)

התשמ"ט באלול כ"ט
(29 בספטמבר 1989)

התשס"ו באייר ט"ז
(14 במאי 2006)

התשס"ו בסיון ה'
(1 ביוני 2006)

מילואים או סדיר בשירות חייב (12 ביוני 2006)עולה התשס"ו בסיון ט"ז

לא לשירות ביטחון וכושרו כושרו קביעת לשם לבדיקות מועמד לשירות שהתייצב כל .4
לו שהודיעו ובמועד במקום כושרו בדיקות לשם קביעת להשלמת להתייצב בזה נקרא נקבע,

או מטעמו. הוועדה הרפואית ראש בידי יושב בהודעה חתומה

לא קיבל עד כ' בטבת התשס"ז (10 בינואר 2007) 4, אשר בסעיף כאמור לשירות מועמד כל .5
לשירות כושרו לקביעת להשלמת הבדיקות להתייצב נקרא בזה סעיף, באותו כאמור הודעה
(11 בינואר 2007), התשס"ז בטבת ביום כ"א בתוספת, כמפורט גיוס אזורית, בלשכת ביטחון

 .8.00 בשעה

התייצבות
ולבדיקות לרישום
הודעה לפי שלא

אישית

התייצבות
בדיקות להשלמת

אישית הודעה לפי

התייצבות
בדיקות להשלמת
הודעה לפי שלא
מועמד - אישית

לשירות



15.2.2006 התשס"ו, בשבט י"ז ,6461 התקנות 467קובץ

ביטחון לפי לשירות לקוראו רשאי שפוקד מי לרבות לשירות, כשר שנמצא כל בר–רישום .6
אישית,  בהודעה לו שהודיעו ובזמן במקום סדיר, לשירות להתייצב בזה נקרא 12 לחוק, סעיף

לסעיף 2 לחוק.  ובהתאם העברי, הלוח 18 לפי לגיל הגיע להתייצבות שנקבע בזמן אם

כאמור אישית הודעה התשס"ט (1 במרס 2009) באדר ה' יום קיבל עד שלא בר–רישום, 7. כל
ו' ביום בתוספת, כמפורט אזורית, בלשכת גיוס סדיר לשירות להתייצב בזה נקרא ,6 בסעיף

.8.00 בשעה (2 במרס 2009), התשס"ט באדר

אישית הודעה התשס"ט (3 במרס 2009) באדר ז' עד יום קיבלה אישה, שלא בר–רישום, 8. כל
בתוספת, כמפורט אזורית, גיוס בלשכת סדיר לשירות להתייצב בזה נקראת ,6 בסעיף כאמור

.8.00 בשעה (4 במרס 2009), התשס"ט באדר ח' ביום

שפוקד לשירות, לרבות מי כשר שנמצא מילואים שירות חייב וכל חייב שירות סדיר כל .9
ביטחון במקום  לשירות להתייצב בזה 12 לחוק, נקרא סעיף לפי ביטחון לשירות לקוראו רשאי

אישית. שהודיעו לו בהודעה ובזמן

בכסלו י"ח יום עד קיבל לא אשר מילואים,  שירות חייב  וכל סדיר שירות חייב כל .10
לשירות להתייצב בזה נקרא ,9 בסעיף כאמור אישית הודעה (28 בדצמבר 2007) התשס"ח
(29 בדצמבר 2007), התשס"ח בכסלו י"ט ביום כמפורט בתוספת, אזורית, גיוס בלשכת ביטחון

.8.00 בשעה

תוספת
ו–10) 8 ,7 ,5 ,3 (סעיפים

האזוריות: הגיוס לשכות

קראון). (על יד השומר תל - מחנה השומר תל

העיריה). (מול 12 כיאם אל עומר רח' - חיפה

ברוך). מקור (שכונת 103 רש"י - רח' ירושלים

.22 ושם רח' יד שבע - באר

נצרת. רח' - טבריה

(8 בינואר 2006) התשס"ו בטבת ח'

                                                                                                       (3-241 (חמ

, אלוף משנה י ובסק וג ר ר                                                                אמי
                                                             ראש מנהל הגיוס, מפקד בקו"ם

ד ק ו      פ
      אגף כוח האדם

התשס"ו-2006 ,(2 למים) (מס' תעריפים (עדכון הודעת המים

אני  החוק), - (להלן התשי"ט-11959  המים, לחוק 112א(ב) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: בזה מודיע

התייצבות
לפי סדיר לשירות

הודעה אישית

התייצבות
סדיר לשירות

הודעה לפי שלא
גברים אישית
בר–רישום -

התייצבות
סדיר לשירות

הודעה לפי שלא
אישית נשים
בר–רישום -

לשירות התייצבות
הודעה לפי ביטחון

אישית

התייצבות
ביטחון לשירות

הודעה לפי שלא
אישית - חייב

שירות סדיר
שירות וחייב

מילואים

__________
.16 עמ' התשנ"ג, ;169 עמ' התשי"ט, 1 ס"ח
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לחוק, 112א סעיף פי על המים תעריפי של העדכון מיום חודשים שישה שחלפו היות .1
האמור לחוק לפי הסעיף הקובע בסל שינויים חלו האמורים ששת החודשים והיות שבתקופת
מים  (תעריפי המים 7 לתקנות תקנה של פסקאות (1) עד (2) נוסח 3.3%, לפיכך של בשיעור
התשס"ו  בחשון מיום כ"ט התקנות), הוא - התשמ"ז-21987 (להלן מקורות), מאת המסופקים

כדלקמן: (1 בדצמבר 2005),

כמות המים תעריף בעד
השנה בכל חודשי המוקצית

למ"ק חדשים בשקלים

"1.2 שפד"ן -

- הרישוי בשנת שהוקצתה המים לכמות

בחודשים נובמבר-אפריל הנצרכת לכמות המים תעריף 1.2.10.799

מאי-אוקטובר בחודשים הנצרכת המים לכמות תעריף 1.2.20.844

משוקלל  תעריף - שהוקצתה המים  כמות על העולה  המים לכמות 1.2.3 תעריף
ו–20% מהתעריף  ב, לכמות מהתעריף א, 30% לכמות מ–50% מהתעריף המורכב
בתוספת 0.96  המשוקלל), התעריף - 1.1.8 (להלן בפסקת משנה הנקובים לכמות ג,

שקלים חדשים למ"ק.

1.3 קולחין -

מכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי 1.3.10.683 תעריף ל–50%

הנצרכת המים שאר כמות לכל תעריף 1.3.20.531

ערכי טבע - 1.4 מים לשמירת

לשמירת המים כמיועדים נציב של מים שהגדיר בהזרמתם עלות כלשהי שכרוכה מקום
נציב בידי מראש שאושרה כפי האמורה, העלות בגובה התעריף יהיה טבע, ערכי

המים.

מליחים - 1.6 מים

א; כמות תעריפי של המשוקלל התעריף - הבסיס" "תעריף זו, משנה בפסקת (1)
מתעדכנים שהם כפי מקורות, מאת המסופקים לחקלאות למים ג וכמות ב כמות

;8% של בהפחתה לפעם ברשומות, מפעם ומתפרסמים

החשמלית - שמוליכותם מים בשנת הרישוי - שהוקצתה המים (2) לכמות

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 2.65 דציסימנס למטר 1.9 דציסימנס בין א.
אחוזים; 10 של

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 3.4 דציסימנס למטר 2.65 דציסימנס בין ב.
אחוזים; 16 של

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 4.1 דציסימנס למטר 3.4 דציסימנס בין ג.
אחוזים; 24 של

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 4.8 דציסימנס למטר 4.1 דציסימנס בין ד.
אחוזים; 30 של

תעריפי עדכון
לחקלאות מים

ולתעשיה

__________
.176 עמ' התשס"ו, ;960 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109;
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בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 5.2 דציסימנס למטר 4.8 דציסימנס בין ה.
אחוזים; 34 של

אחוזים; של 40 בהפחתה - תעריף הבסיס למטר 5.2 דציסימנס מעל ו.

שתכולת מים  - מקורות  של נגב ובמפעל סדום כיכר במפעל ערבה,  במפעל  (3)
המומס  הברזל שרמת מים או לליטר, מיליגרם  1,600 על עולה בהם  הסולפטים 
מעל 0.5 מיליגרם  הגופרי בהם מים שרמת המימן או 0.3 מיליגרם לליטר מעל בהם
מ–3.4  שלהם נמוכה החשמלית מהם, והמוליכות שניים כל של או צירוף לליטר

אחוזים; 25 של בהפחתה הבסיס, תעריף - למטר דציסימנס

נגב), רמת האזורית המועצה (תחום מקורות של נגב ובמפעל ערבה במפעל א. (3א)
שבפרטים  הבסיס תעריף במקום למ"ק חדשים 0.947 שקלים התעריף יהיה

(1) עד (3).

יהיה נגב רמת האזורית המועצה בתחום שאינו מקורות, של נגב במפעל ב.
(1) שבפרטים הבסיס תעריף במקום למ"ק חדשים שקלים 1.088  התעריף

;(3) עד

על תיעשה זו תקנה לענין המומסים והיונים החשמלית המוליכות קביעת א. (4)
ידי מקורות. 

בחודש לשנה, אחת שתיערך של מים, סמך דגימה על תיעשה כאמור הקביעה ב.
המליחים המים לתעריף בסיס  תהווה הקביעה שנה;  אותה של אוקטובר
במהלך כאמור המים בתעריף שינוי ייעשה ולא העוקבת, הרישוי בשנת

הרישוי. שנת

הספק לרשות מרשות המים מועברים בנקודה שבה תילקח המים של ג. הדגימה
המעבר). (נקודת הצרכן

הצרכן או בנוכחות מקורות, של מוסמך נציג בידי תילקח המים של הדגימה ד. 
מטעמו. נציג

יאוחר מ–15 בחודש  לא לנציבות המים, מקורות בידי הדגימות יועברו ה. תוצאות
לצרכן, לפחות מקורות תעביר הדגימות מתוצאות עותק שנה; כל נובמבר של

כן; לפני ימים 10

בעת התקנתה, כמים מליחים מים שאינם מזוהים לגבי זו תקנה  הזכאות לענין (5)
הרישוי העוקבת; בשנת רק ותחל המים לנציב בכתב בקשה הגשת רק עם תקום

קביעת פי מהם, על בחלקים או בלבד האלה תחול באזורים ו עד (6) פסקת משנה (2)א
יזרעאל; עמק חרוד; עמק שאן; בית עמק הירדן; בקעת הירדן; עמק המים: נציב
כיכר יהודה; ערבה; מדבר הנגב; הר מערבי; הצפון הנגב הכרמל; זבולון; חוף עמק

סדום.

לתעשיה מים (2)

מליחים -                                          נחותים ומים מים   2.2

לליטר  כלור מיליגרם  700 לבין  לליטר כלור מיליגרם  550 בין  שמליחותם  2.2.2 מים 
מ–2.142  ב–15% נמוכים תעריפים - הרישוי בשנת שהוקצתה המים לכמות -

שקלים חדשים למ"ק;

בשנת  המים שהוקצתה לכמות - כלור לליטר 2.2.3 מים שמליחותם מעל 700 מיליגרם
למ"ק; חדשים שקלים מ–2.142 ב–25% נמוכים תעריפים - הרישוי

מקורות. ידי על תיעשה זו תקנה לענין הכלורידים תכולת קביעת (א) 2.2.5
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לשנה, אחת שתיערך  מים, של  דגימה  סמך על  תיעשה  כאמור הקביעה  (ב)
המים לתעריף  בסיס תהווה הקביעה שנה; אותה של אוקטובר בחודש 
כאמור המים בתעריף שינוי ייעשה ולא העוקבת, הרישוי בשנת המליחים

הרישוי. שנת במהלך

הספק מרשות המים מועברים שבה  בנקודה תילקח  המים של הדגימה (ג)
המעבר). (נקודת הצרכן לרשות

הצרכן בנוכחות מקורות, של מוסמך נציג בידי תילקח המים של הדגימה (ד)
מטעמו. נציג או

יאוחר לא המים, לנציבות מקורות בידי יועברו הדגימות תוצאות  (ה)
ידי  על הדגימות יועבר עותק מתוצאות שנה; כל נובמבר של מ–15 לחודש

כן. לפני ימים 10 מקורות לצרכן, לפחות

במים  השימוש כי המים, נציב מצא שבהם באזורים, יחולו לא זו פסקה הוראות  2.2.6
מים." מקורות לזהם עלול קולחין במי או מליחים במים נחותים,

להלן: כמפורט הוא זו הודעה לענין לתקנות (1)1.6(1)7 בתקנה האמור הבסיס" "תעריף .2
למ"ק; חדשים שקלים 1.135 - תעריף כמות א

למ"ק; חדשים שקלים 1.368 - תעריף כמות ב

למ"ק. חדשים שקלים 1.835 - תעריף כמות ג

(18 בינואר 2006) בטבת התשס"ו י"ח
טל ן שמעו  (3-807 (חמ

המים נציב                                                                                   

ושאיריהם) הכנסת (חברי השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות החלטת
התשס"ו-2006 (תיקון),

התשכ"ט- השלטון, ברשויות משרה לנושאי גמלאות לחוק סעיף 1 לפי הסמכות בתוקף  
לאמור: הכנסת ועדת מחליטה ,11969

ושאיריהם), (חברי הכנסת השלטון ברשויות משרה גמלאות לנושאי להחלטת 15(ב) בסעיף .1
חבר הכנסת  על תחול לא "הוראה זו יבוא הגמלאות), בסופו החלטת התש"ל-21969 (להלן -
לא כיהן תקופה אותה שערב ובלבד חודשים שישה על עולה שאינה תקופה שכיהן בכנסת

הכנסת". כחבר

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום הגמלאות, להחלטת 15א בסעיף .2

שנתמנה לכהן בכנסת או שחזר חבר הכנסת יחול על לא (א) האמור בסעיף קטן "(ב)
בכנסת." סיום כהונתו מיום חודשים ארבעה תקופה של בתוך לשר

חבר על תחול והיא בטבת התשס"ו (26 בינואר 2006) ביום כ"ו החלטה זו 3. תחילתה של
ואילך. זה ביום בכנסת לכהן שחדל הכנסת

(26 בינואר 2006) בטבת התשס"ו כ"ו
לו לו בנ דניאל  (3-193 (חמ

ועדת הכנסת יושב ראש                                                                                   

תעריף שיעור
הבסיס למים

לחקלאות מליחים

__________
.98 עמ' התשכ"ט, 1 ס"ח

.176 עמ' התשס"ה, ;33 עמ' התש"ל, 2 ק"ת

15 תיקון סעיף

15א תיקון סעיף

ותחולה תחילה



15.2.2006 התשס"ו, בשבט י"ז ,6461 התקנות 471קובץ

התשס"ו-2006 המדינה, נשיא משכורת הודעת

10 לחוק  ולסעיף התשמ"ב-11982, המדינה, נשיא משכורת להחלטת לסעיף 3(ד) בהתאם  
לאמור: מודיע אני התשמ"ז-21987, מינימום, שכר

 41,922 של משכורת המדינה לנשיא תשולם התשס"ו (1 בינואר 2006) א' בטבת ביום 1. החל
לחודש. חדשים שקלים

(31 בינואר 2006) התשס"ו בשבט ב'
ליצמן יעקב  (3-362 (חמ

הכספים ועדת ראש יושב                                                                                   
__________

.3810 עמ' התשס"ג, י"פ ;211 עמ' התשס"ב, ;322 עמ' התשס"א, ;1248 עמ' התשמ"ב, 1 ק"ת

.128 עמ' התשנ"ז, ;68 עמ' התשמ"ז, 2 ס"ח

התשס"ו-2006 שיפוטית, משרה נושאי משכורת הודעת

התשמ"א-11981, שיפוטית, משרה נושאי משכורת להחלטת 6(ה) לסעיף  בהתאם   
מודיע לאמור: אני ההחלטה), (להלן - התשמ"ז-21987 מינימום שכר לחוק 10 ולסעיף

משרה נושאי של היסוד משכורת שיעורי התשס"ו (1 בינואר 2006) א' בטבת ביום 1. החל
להלן: כמפורט הם הראשונה להחלטה בתוספת שיפוטית

"תוספת ראשונה
(2 (סעיף

השיפוטית המשרה
יסוד  משכורת

חדשים בשקלים

שופטים: א.

העליון המשפט בית 34,653נשיא

העליון המשפט בית לנשיא 33,626משנה

העליון המשפט בית 31,228שופט

מחוזי משפט בית 25,411נשיא

מחוזי משפט בית נשיא 24,765סגן

מחוזי משפט בית 23,256שופט

משפט שלום 22,672נשיא בית

שלום משפט בית נשיא 21,757סגן

משפט שלום 19,626שופט בית

לעבודה: בית הדין שופטי ב.

הארצי הדין בית 30,682נשיא

הארצי הדין בית נשיא 28,952סגן

משכורת שינוי
הנשיא

משכורת שינוי
נושאי משרה

שיפוטית

__________
.3810 עמ' התשס"ג, י"פ ;1448 עמ' התשמ"א, 1 ק"ת

.128 עמ' התשנ"ז, ;68 עמ' התשמ"ז, 2 ס"ח
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השיפוטית המשרה
יסוד  משכורת

חדשים בשקלים

הארצי הדין בית 24,918שופט

אזורי בית דין ראשי של 22,672שופט

אזורי דין ראשי של בית שופט 21,757סגן

אזורי דין בית 19,626שופט

תעבורה שופטי 19,626ג.

דיינים: ד.

לישראל ראשי 31,228רב

הגדול הרבני הדין בית 27,685חבר

לפחות דין בתי שמונה על הממונה דין בתי אבות 25,411ראש

בתי דין משבעה יותר לא על הממונה דין בתי 23,256ראש אבות

אזורי דין בית 22,672אב

אזורי דין בית 19,626חבר

קאדים: ה.

לערעורים הדין בית 25,411ראש

22,672קאדי ראשי

19,626קאדי

מד'הב: קאדים ו.

לערעורים הדין בית 23,256ראש

הערעורים הדין בית 22,672חבר

הדין בית 19,626."חבר

(31 בינואר 2006) התשס"ו בשבט ב'
ליצמן יעקב  (3-628 (חמ
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