
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

584   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 (תיקון), ענין) בעסקאות עם בעלי (הקלות החברות תקנות

585 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), וטפסים) רישום פרטי (דיווח, החברות תקנות

מקבלי גמלאות בעבודה)  2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב הכספים לשנת הכלכלית  תקנותהמדיניות
587   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 (תיקון), שעה) (הוראת

588 התשס"ו-2006. . . . . .   לחוק), 3(ב) סעיף לענין ציבוריים גופים ציבוריים (קביעת בגופים הביטחון להסדרת צו

588 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   לפקודה), הראשונה התוספת (שינוי המסוכנים הסמים הודעת

דמי בעד מהשכר ניכוי (שיעור תנאים הוגנים) והבטחת שלא כדין העסקה (איסור זרים עובדים הודעת
588 ביטוח רפואי), התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

בעד מהשכר הוגנים) (שיעור ניכויים תנאים והבטחת כדין שלא זרים (איסור העסקה עובדים  הודעת
589 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   הולמים), מגורים

589 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (דימונה), והבניה התכנון צו

590 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   נגב), (רמת והבניה התכנון צו

21 במרס 2006 6469 התשס"ו באדר כ"א
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התשס"ו-2006 (תיקון), ענין) בעלי עם בעסקאות (הקלות החברות תקנות

התייעצות לאחר התשנ"ט-11999, החברות, לחוק ו–366 סעיפים  284 לפי סמכותי   בתוקף
תקנות מתקין אני הכנסת, של ומשפט חוק  החוקה ועדת  ובאישור ערך, ניירות רשות עם

אלה:

 - התש"ס-22000 (להלן ענין), בעלי (הקלות בעסקאות עם החברות לתקנות 1 בתקנה .1
- העיקריות) התקנות

הביקורת "וועדת יבוא ובסופה יימחקו - לחוק" 275(א)(3) סעיף "לפי המילים ברישה, (1)
התקיימותו; את אישרו ציבורית חברה שהוא מהמתקשרים במי והדירקטוריון

אישרו החברה הציבורית של והדירקטוריון "וועדת הביקורת במקום (2) בפסקה (1),
בשינוי שאין "או ובסופה יבוא "ולא", יבוא לא" כי וקבעו לגביה הנוספת העסקה את

את החברה"; כדי לזכות אלא

כי" אישרו הציבורית החברה ודירקטוריון הביקורת "ועדת המילים ,(2) (3) בפסקה 
יימחקו; -

העסקה את אישרו והדירקטוריון  הביקורת שועדת "ובלבד  במקום ,(3) (4) בפסקה 
"והיא"; יבוא היא" כי וקבעו

העסקה את אישרו והדירקטוריון  הביקורת שועדת "ובלבד  במקום ,(4) (5) בפסקה 
"ותנאיה"; יבוא תנאיה" כי וקבעו

מהמתקשרים במי והדירקטוריון הביקורת שועדת "ובלבד במקום ,(5) (6) בפסקה 
"וההתקשרות". יבוא ההתקשרות" כי אישרו ציבורית חברה שהוא

273 לחוק"  יבוא:  סעיף "לפי במילים החל הסיפה במקום העיקריות, לתקנות 1א בתקנה .2

את התקיימותו: והדירקטוריון אישרו הביקורת מאלה וועדת נתקיים אחד "אם

;(2)1 בתקנה האמורים התנאים (1)

ו–7 לתקנות  5 ,4 לפי תקנות המרבי על הסכום עולה לדירקטור אינו השכר המשולם (2)
חיצוני), התש"ס-32000 (להלן - תקנות  לדירקטור והוצאות גמול בדבר החברות (כללים

הגמול)."

העיקריות - 1ב לתקנות בתקנה .3

שליטה"; בעל של קרוב עם "או יבוא בסופה בכותרת, (1)

בה שליטה של בעל קרוב עם "או יבוא בה" משרה נושא גם אחרי "שהוא ברישה, (2)
בהתקשרות נתקיים אם לחוק, 275(א)(3) סעיף "לפי במקום בה", משרה נושא גם שהוא
התנאים אחד נתקיים אם - שליטה בעל עם התקשרות "לגבי יבוא מאלה" אחד
אחד נתקיים אם שליטה, בעל של קרוב עם התקשרות ולגבי ,(5) עד   (1) שבפסקאות
בה נתקיים כי אישרו והדירקטוריון הביקורת וועדת (3) עד (5), ,(1) שבפסקאות התנאים

מאלה"; אחד

תנאי כהונתו והעסקתו ששאר "ובלבד יבוא במקום "ובלבד שהעלות" (3) בפסקה (2),
והעלות"; ,(4) שבפסקה ההקלה בשל זו לפי תקנה אושרו לא השליטה בעל של

1 תיקון תקנה

1א תיקון תקנה

1ב תיקון תקנה

__________
.189 עמ' התשנ"ט, 1 ס"ח

.380 עמ' התשס"ב, ;584 עמ' התש"ס, 2 ק"ת

.290 עמ' התש"ס, 3 ק"ת



21.3.2006 התשס"ו, באדר כ"א ,6369 התקנות 585קובץ

יבוא: פסקה (3) (4) במקום

על הגמול עולה אינו כדירקטור, לקרובו או שליטה לבעל השכר המשולם (3)"
המרבי הסכום על עולה ואינו בחברה, אחר לדירקטור המשולם ביותר הנמוך

הגמול; לתקנות ו–7 5 ,4 תקנות חיצוני לפי לשלם לדירקטור שניתן

השכר על עולה אינו  לקרובו, או שליטה לבעל המשולם החודשי  השכר (4)
התפקיד ההעסקה, באופי בהיקף בהתחשב סביר והוא הממוצע במשק, החודשי
בחברה, יועסקו או יכהנו לא התפקיד; לביצוע קרובו, או השליטה בעל ובכישורי

אנשים; משני זו, באותו מועד, יותר משנה תקנת לפי

שהוא קרובו, או שליטה בעל של  הביטוח לתנאי  בקשר היא ההתקשרות (5)
ההתקשרות מתנאי  פחותים ההתקשרות  שתנאי ובלבד  בחברה, משרה  נושא
שוק ואינה עשויה בתנאי והיא להם, זהים או בחברה, שאר נושאי המשרה של

התחייבויותיה." או רכושה החברה, רווחיות על מהותי באופן להשפיע

ימים", עשר "מארבעה  יבוא ימים" "משבעה במקום העיקריות, לתקנות  1ג(א) בתקנה .5
"חוק יבוא התשס"א-2001" שליטה), ובין בעל (עסקה בין חברה ניירות ערך "תקנות במקום
חברה לענין האמור; לדוח מתקן דוח  הגישה שבו  מהיום "או  יבוא ובסופה ערך," ניירות
מניותיה לבעלי החברה דיווחה שבו ניירות ערך, מהיום בחוק כהגדרתו מדווח תאגיד שאינה

1 עד 1ב". בתקנות כמפורט לעסקה בקשר החלטה על

בטלה. - 3 תקנה .6

(14 במרס 2006) באדר התשס"ו י"ד
לבני פי  צי  (3-2995 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

התשס"ו-2006  (תיקון), וטפסים) רישום פרטי (דיווח, החברות תקנות

 - (להלן התשנ"ט-11999  החברות, לחוק ו–366 (1)292 ,44 לפי סעיפים  בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת ובאישור החוק),

 - התש"ס-21999 (להלן וטפסים), רישום פרטי (דיווח, החברות לתקנות 2 בתקנה האמור .1
יבוא: ואחריו "(א)" יסומן העיקריות), התקנות

עורך בידי יאומתו וחתימתו שלו הזהות מספר ו–4, 3 על טפסים החותם של "(ב) שמו
על הצהרתו." את החותם כי הזהיר והוא יציין דין

יבוא "פרטית". "חברה" אחרי לתקנות העיקריות, 3 בתקנה .2

יבוא: (א) משנה תקנת אחרי העיקריות, לתקנות 4 בתקנה .3

דין עורך בידי יאומתו וחתימתו שלו הזהות מספר ,5 שמו של החותם על טופס "(א1)
הצהרתו." על החותם את הזהיר כי יציין והוא

 - העיקריות 5 לתקנות בתקנה .4

- תימחק. (ב) תקנת משנה (1)

יבוא: (ג) משנה תקנת אחרי (2)

1ג תיקון תקנה

3 ביטול תקנה

2 תיקון תקנה

3 תיקון תקנה

4 תיקון תקנה

5 תיקון תקנה

__________
.189 עמ' התשנ"ט, 1 ס"ח

166 ועמ' 588. עמ' התש"ס, 2 ק"ת
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עורך בידי יאומתו וחתימתו שלו הזהות מספר ,6 טופס החותם על שמו של "(ד)
על הצהרתו." את החותם כי הזהיר והוא יציין דין

- יימחקו. (ב) משנה הסימון (א) ותקנת לתקנות העיקריות, 6 בתקנה .5

יבוא: ואחריו "(א)" יסומן העיקריות לתקנות 7 בתקנה האמור .6
בלבד." שינוי שם לגבי (א) כאמור בתקנת משנה תדווח חברה ציבורית "(ב)

העיקריות - לתקנות 7. בתוספת
הרשום המשרד  "מען משבצת תבוא חברה" "מספר המשבצת אחרי  ,3 בטופס (1)

יבוא: 1 לפני הערה ובסופו, "............................................... ומספר הטלפון

לי המוכר/ת ........................................ כי  בזה  מאשר  ................................. דין עורך "אני
........................................, לאחר שמספרה זהות בתעודת לפני עצמו/ה אישית שזיהה/תה
אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו/ה כי שהזהרתיו/ה

בפני. עליה הצהרתו/ה וחתם/ה  נכונות כן, אישר/ה את יעשה לא

.............................................. הדין: עורך חתימת

........................................................................... שם:

.......................................................................... מען:

........................................................................... ת"ז:

"............................................................ רישיון: מס'

הרשום המשרד  "מען משבצת תבוא חברה" "מספר המשבצת אחרי  ,4 בטופס (2)
ומספר הטלפון ................................................." ובסופו יבוא:

לי המוכר/ת ........................................ כי  בזה  מאשר  ................................. דין עורך "אני
........................................, לאחר שמספרה זהות בתעודת לפני עצמו/ה אישית שזיהה/תה
אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו/ה כי שהזהרתיו/ה

בפני. עליה הצהרתו/ה וחתם/ה  נכונות כן, אישר/ה את יעשה לא

.............................................. הדין: עורך חתימת

........................................................................... שם:

.......................................................................... מען:

........................................................................... ת"ז:

"............................................................ רישיון: מס'

הטלפון" "מספר משבצת תבוא הרשום" המשרד "מען המשבצת אחרי ,5 בטופס (3)
יבוא: לפני ההערות ובסופו,

לי המוכר/ת ........................................ כי  בזה  מאשר  ................................. דין עורך "אני
........................................, לאחר שמספרה זהות בתעודת לפני עצמו/ה אישית שזיהה/תה
אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו/ה כי שהזהרתיו/ה

בפני. עליה הצהרתו/ה וחתם/ה  נכונות כן, אישר/ה את יעשה לא

.............................................. הדין: עורך חתימת

........................................................................... שם:

.......................................................................... מען:

........................................................................... ת"ז:

"............................................................ רישיון: מס'

6 תיקון תקנה

7 תיקון תקנה

התוספת תיקון



21.3.2006 התשס"ו, באדר כ"א ,6369 התקנות 587קובץ

הרשום המשרד  "מען משבצת תבוא החברה" "מספר המשבצת אחרי  ,6 בטופס (4)
שלעיל הפרטים "כי  יבוא מצהיר" "אני אחרי ,"......................................... הטלפון  ומספר

יבוא: ובסופו  נכונים וכי"

לי ..........................................המוכר/ת כי  בזה מאשר  .................................. דין עורך "אני
....................................., לאחר שמספרה זהות בתעודת לפני עצמו/ה אישית שזיהה/תה
אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו/ה כי שהזהרתיו/ה

בפני. עליה הצהרתו/ה וחתם/ה  נכונות כן, אישר/ה את יעשה לא

.............................................. הדין: עורך חתימת

........................................................................... שם:

.......................................................................... מען:

........................................................................... ת"ז:

"............................................................ רישיון: מס'

פרסומן. מיום ימים 60 אלה תקנות של תחילתן .8

(14 במרס 2006) באדר התשס"ו י"ד
לבני פי  צי  (3-2962 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

(שילוב  חקיקה) 2004 (תיקוני הכספים לשנת הכלכלית המדיניות תקנות
התשס"ו-2006  (תיקון), בעבודה) (הוראת שעה) גמלאות מקבלי

ו–58  לפי סעיפים 45(א)(2) האוצר ושר והתעסוקה המסחר התעשיה כשר בתוקף סמכותי  
ובאישור התשס"ד-12004, חקיקה), (תיקוני 2004 הכספים לשנת הכלכלית המדיניות לחוק

אלה: מתקין תקנות הכנסת, אני הכספים של ועדת

(שילוב  חקיקה) 2004 (תיקוני הכספים לשנת הכלכלית המדיניות לתקנות 10(א)(5) בתקנה .1
יבוא של" בחודש אחד "יום במקום התשס"ה-22004, שעה), בעבודה) (הוראת גמלאות מקבלי

כמשתתף, בשל". כל שישה חודשים מיום שנקבע במהלך "שישה ימים

באדר התשס"ו (1 במרס 2006). א' אלה ביום תקנות 2. תחילתן של

(1 במרס 2006) התשס"ו באדר א'
אולמרט אהוד  (3-3403 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   
__________

.99 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח

.184 עמ' התשס"ה, 2 ס"ח

תחילה

10 תיקון תקנה

תחולה
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ציבוריים גופים (קביעת ציבוריים בגופים הביטחון להסדרת  צו
התשס"ו-2006  לחוק), 3(ב) לענין סעיף

התשנ"ח-11998  ציבוריים, בגופים הביטחון להסדרת לחוק סעיף 3(ב) לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: אני - החוק), (להלן

ציבוריים גופים הם הממשלה ראש ומשרד מיוחדים ולתפקידים למודיעין המוסד .1
בשינויים  3 לחוק בסעיף האמורות מהם, הסמכויות אחד כל ביטחון של לממונה יהיו שבהם
למקומות מחוץ אנשים או רכב כלי ליווי בעת אבטחה פעולות מבצעים כשהם גם המחויבים,

הציבוריים. הגופים בהם שפועלים

(6 במרס 2006) התשס"ו באדר ו'
רא עז ן גדעו  (3-3288 (חמ

הפנים לביטחון השר                                                                                   
__________

.763 עמ' התשס"ה, ;348 עמ' התשנ"ח, 1 ס"ח

התשס"ו-2006 לפקודה), הראשונה התוספת (שינוי המסוכנים הסמים הודעת

[נוסח חדש], התשל"ג-11973  לפקודת הסמים המסוכנים סעיף 41 לפי סמכותי בתוקף  
מודיע אני הכנסת, של והבריאות הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור הפקודה), - (להלן

לאמור:

יבוא: 7א פרט אחרי ב', סימן א', בחלק לפקודה, הראשונה בתוספת .1
Dimethylcathinone(-)N,N-    7א1. דימתילקאתינון"

dimethylcathinone"      

פרסומה. מיום שלושים ימים הודעה זו של תחילתה .2

(20 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ב
אדרי יעקב   (3-661 (חמ

הבריאות שר                                                                                   
__________

.241 עמ' התשס"ה, ק"ת ;526 עמ' ,27 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

(שיעור הוגנים) תנאים והבטחת כדין שלא העסקה (איסור זרים עובדים הודעת
התשס"ו-2006 רפואי), ביטוח דמי בעד מהשכר ניכוי

והבטחת כדין שלא העסקה (איסור זרים עובדים לתקנות תקנה 2א לפי סמכותי בתוקף  
 - (להלן התשס"ב-12001  רפואי), ביטוח דמי בעד מהשכר ניכוי (שיעור הוגנים) תנאים

לאמור: אני מודיע התקנות),

המחירים מדד לעומת ,2005 דצמבר בחודש שפורסם לצרכן המחירים מדד עליית עקב .1
 2 בתקנה התשס"ו (1 בינואר 2006), א' בטבת ביום 2004, החל דצמבר שפורסם בחודש לצרכן

חדשים". שקלים 103.14" בא חדשים" שקלים 100.45" לתקנות, במקום

(5 במרס 2006) התשס"ו באדר ה'
אולמרט אהוד  (3-3146 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   
__________

68 ועמ' 430. עמ' התשס"ג, ;66 עמ' התשס"ב, 1 ק"ת

ציבוריים גופים

התוספת שינוי
הראשונה

תחילה

עדכון סכום
המרבי הניכוי
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(שיעור הוגנים) תנאים והבטחת כדין שלא העסקה (איסור זרים עובדים הודעת
התשס"ו-2006 הולמים), מגורים בעד מהשכר ניכויים

והבטחת כדין שלא זרים (איסור העסקה עובדים לתקנות תקנה 4(ב) לפי סמכותי בתוקף  
 - (להלן התש"ס-12000  הולמים), מגורים בעד מהשכר ניכויים (שיעור הוגנים) תנאים

לאמור: אני מודיע התקנות),

הדירה שכר מדד לעומת ,2005 דצמבר בחודש שכר הדירה שפורסם מדד עליית עקב .1
2(א) תקנה נוסח התשס"ו (1 בינואר 2006), א' בטבת ביום 2004, החל שפורסם בחודש דצמבר

להלן: כמפורט הוא לתקנות

הוצאות כהחזר עובד זר של החודשי משכרו לנכות מעביד המרבי שרשאי הסכום "(א)
אזור כל לצד להלן ב' בטור כמפורט יהיה לחוק 1ה סעיף לפי הולמים למגורים המעביד

א': בטור כמפורט מגורים
א' טור

מגורים אזור
ב' טור

חדשים בשקלים סכום

326.82ירושלים
אביב 371.91תל

247.97חיפה
247.97מרכז
220.42דרום
202.83"צפון

המחירים מדד לעומת ,2005 דצמבר בחודש שפורסם לצרכן המחירים מדד עליית עקב .2
נוסח ,(2006 בינואר   1) התשס"ו  בטבת א'  ביום 2004, החל דצמבר בחודש שפורסם  לצרכן

להלן: הוא, כמפורט לתקנות 3 תקנה
בעד "ניכוי

נלוות הוצאות
הוא רשאי ,2 לפי תקנה לנכות רשאי שמעביד הסכום על (א) נוסף .3
של מרבי סכום נלוות הוצאות בעד  זר עובד  של החודשי משכרו לנכות

שקלים חדשים. 76.60

משכרו  לנכותו שמותר משנה (א) כאמור בתקנת המרבי הסכום (ב)  
שקלים   65.68 הוא מעבידו, בבית המתגורר בסיעוד עובד של החודשי

חדשים."

(5 במרס 2006) התשס"ו באדר ה'
אולמרט אהוד  (3-3040 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   
__________

.325 עמ' התשס"ה, ;774 עמ' התש"ס, 1 ק"ת

התשס"ו-2006 והבניה (דימונה), התכנון צו

החוק),  - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 16 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
שאצלה הסמכות בתוקף עקרוניים, תכנוניים לנושאים המשנה ועדת עם התייעצות ולאחר
המחוזית לתכנון הוועדה לחוק, עם 6(א)(3) סעיף המועצה הארצית לתכנון ולבניה לפי לה

מצווה לאמור: אני בדבר, הנוגעות המקומיות הרשויות ועם הדרום ולבניה מחוז
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח

עדכון סכום החזר
הוצאות

עדכון סכום
נלוות הוצאות
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והבניה התכנון צו לפי המקומי) התכנון מרחב - (להלן דימונה מקומי תכנון מרחב .1
בקנה הערוך בקו כחול בתשריט וגבולותיו יהיו כמסומן ישונה, התשס"ה-22005, (דימונה),

(23 בפברואר 2006). התשס"ו בשבט ביום כ"ה בידי והחתום 1:50,000 מידה

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
ולבניה המקומית לתכנון הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה
לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי מעוניין וכל דימונה,

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3

צו תחילתו של ערב רישוי רשות או מקומית ועדה בהם שהחלה אחרת פעולה דיון או .4
הוועדה המקומית בהם תמשיך זה, צו לפי המקומי התכנון למרחב שהתווסף בנוגע לשטח זה
מקומית" זה, "ועדה בסעיף הגיעו; שאליו מהשלב המקומי התכנון מרחב הרישוי של רשות או

מוועדותיה. ועדה לרבות -

(23 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ה

אולמרט אהוד  (3-1113 (חמ

שר הפנים ממלא מקום                                                                                   
__________

.734 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת

התשס"ו-2006 נגב), (רמת והבניה התכנון צו

החוק),  - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 16 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
שאצלה הסמכות בתוקף תכנוניים עקרוניים המשנה לנושאים ועדת עם התייעצות ולאחר
המחוזית לתכנון הוועדה לחוק, עם 6(א)(3) סעיף המועצה הארצית לתכנון ולבניה לפי לה

מצווה לאמור: אני בדבר, הנוגעות המקומיות הרשויות ועם הדרום ולבניה מחוז

(רמת התכנון והבניה התכנון המקומי) לפי צו - מרחב רמת נגב (להלן תכנון מקומי מרחב .1
מידה בקנה הערוך כחול בתשריט בקו יהיו כמסומן וגבולותיו ישונה, התשס"ה-22005, נגב),

(23 בפברואר 2006). התשס"ו בשבט ביום כ"ה בידי והחתום 1:20,000

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
רמת ולבניה לתכנון המקומית ובמשרדי הוועדה מחוז הדרום ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי מעוניין וכל נגב,

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3

צו תחילתו של ערב רישוי רשות או מקומית ועדה בהם שהחלה אחרת פעולה דיון או .4
הוועדה המקומית בהם תמשיך זה, צו לפי המקומי התכנון למרחב שהתווסף בנוגע לשטח זה
מקומית" זה, "ועדה בסעיף הגיעו; שאליו מהשלב המקומי התכנון מרחב הרישוי של רשות או

מוועדותיה. ועדה לרבות -

(23 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ה
אולמרט אהוד  (3-1113 (חמ

שר הפנים ממלא מקום                                                                                   
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח

.650 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת

תכנון מרחב תיקון
מקומי

עותקים הפקדת

תחילה

מעבר הוראות

תכנון מרחב תיקון
מקומי

עותקים הפקדת

תחילה

מעבר הוראות
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