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818 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   פנים), דואר האחריות לדברי (היקף הדואר תקנות

818 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   תקוה), פתח תחום עיריית (שינוי העיריות אכרזת

820   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 תיקון), מודיעין, (חבל אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו

 820   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 ,(3 מס' (תיקון המשפטי) (תפקידי השירות הדין עורכי לשכת צו

18 במאי 2006 6486 התשס"ו באייר כ'
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התשס"ו-2006 פנים), דואר לדברי האחריות (היקף הדואר תקנות

החוק),  - התשמ"ו-11986 (להלן הדואר, לחוק ו–126(א) לפי סעיפים 81 בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני

מן  פנים דואר דבר אבדן של גניבה או נזק, בשל 77 לחוק לפי סעיף הפיצויים (א) סכום .1
- דואר שהוא דבר לכל שקלים חדשים 525 של סכום על יעלה לא להלן, המפורטים הסוגים

דבר דואר רשום; (1)

למנוי; מהיר בשירות דואר דבר (2)

קילוגרם. 20 עד שמשקלה חבילה (3)

בעד  בתשלום השינוי במועד ישתנה (א) משנה בתקנת הנקוב הפיצויים סכום (ב)  
לחוק. 37(א) לפי סעיף בתקנות לגביו הקבוע השינוי שיעור ולפי בארץ רגיל משלוח מכתב

של 50  וסכום הקרוב השלם לשקל החדש יעוגל שהשתנה כאמור פיצויים סכום (ג)  
מעלה. כלפי יעוגל אגורות

הפיצויים  סכום בהודעה ברשומות את יפרסם משרד התקשורת הכללי של המנהל (ד)  
זו. בתקנה כאמור שהשתנה

והמסמכים  המידע מלוא החברה בידי שהיו מהיום 30 ימים בתוך ישולם הפיצויים סכום .2
הדרושים לבירור התביעה.

הצמדה  הפרשי ייווספו לא  2 בתקנה האמור במועד ששולם  הפיצויים  סכום על .3
התשכ"א-21961. והצמדה, ריבית פסיקת בחוק כמשמעותם

לחברה  בעדו ששולם  מבוטח במשלוח דואר דבר על  יחול לא  1 בתקנה האמור (א) .4
בו שיש בשירות שנשלח דואר דבר על או לחוק 37(ג), סעיף לפי בתקנות הקבוע התשלום
הדואר, במדריך הקבוע הסכום הפיצויים המרבי יהיה סכום אלה לגבי מוגדל; לפיצוי הסדר

.1 בתקנה הקבוע הסכום מן יפחת שלא ובלבד

החברה. באמצעות שלא שבוטח דבר דואר על לא יחולו (א) משנה תקנת הוראות (ב)

בטלות. - פנים), התשנ"ה-31995 דואר לדברי האחריות (היקף הדואר תקנות רשות .5

בסיון השתס"ו (1 ביוני 2006). ביום ה' תקנות אלה 6. תחילתן של

(11 במאי 2006) התשס"ו באייר י"ג
אטיאס אריאל   (3-1961 (חמ

התקשורת שר                                                                                   

התשס"ו-2006 פתח תקוה), עיריית תחום העיריות (שינוי אכרזת

של  בתסקיר עיון ולאחר הפקודה), - לפקודת העיריות1 (להלן סעיף 8 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מכריז אני האמור, הסעיף להוראות בהתאם החקירה ועדת

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

הפיצויים היקף

התשלום מועד

הפרשי שלילת
הצמדה

לתחולה סייג

ביטול

תחילה

__________
70 ועמ' 524. עמ' התשס"ד, ;79 עמ' התשמ"ו, 1 ס"ח

.206 עמ' התשס"א, ;192 עמ' התשכ"א, 2 ס"ח

.11 עמ' התשס"ד, ;1673 עמ' התשנ"ה, 3 ק"ת
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יבוא: לפקודה, הראשונה בתוספת המתואר תקוה2 פתח עיריית תחום במקום .1

6348 עד 6362, 6343 עד 6345, 6321 עד 6328, ,6319 ,5510 ,5509 ,5482 ,4265, 4042 "הגושים
6568 עד  ,6458 ,6457 6399 עד 6406, 6393 עד 6397, 6371 עד 6390, 6364 עד 6367,

בשלמותם; 7285 ,7195 ,7194 6712 עד 6716, ,6576 ,6571

פתח  עיריית תחום במפת מחלקה 52 כמסומן 50 וחלק 43 עד 46, לחלקות 39, 4043 פרט
התשס"ו ביום ט' באייר ביד שר הפנים והחתומה 1:10,000 מידה בקנה הערוכה  תקוה
במשרד ירושלים, הפנים,  במשרד מופקדים ממנה  ושהעתקים (2006 במאי   7)

תקוה; עיריית פתח ובמשרד רמלה, המרכז, על מחוז הממונה

 86 ,62 מחלקות 13, 87 וחלק ,85 ,84 ,80 77 עד 79, 67 עד 74, 4048 חלקות 53 עד 58,
במפה; כמסומן

במפה; כמסומן 13 מחלקות 6, 15 עד 17 וחלק 4264 חלקות 1 עד 4,

במפה; כמסומן 77 מחלקות 60, לחלק 5481 פרט

במפה; כמסומן 5 מחלקות 2, 10 וחלק 6191 חלקות 6,

;473 לחלקות 472, 6193 פרט

במפה; כמסומן מחלקה 184 228 עד 231 וחלק 201 עד 204, לחלקות 185, 6194 פרט

;64 47 עד 52, 42 עד 44, ,39 28 עד 34, 24 עד 26, לחלקות 11 עד 19, 6320 פרט

במפה; כמסומן מחלקה 1 3 וחלק 6330 חלקות 2,

לחלקה 147; פרט  6346

;60 ,57 לחלקות 44 עד 51, 6347 פרט

 45 מחלקות 44, 135 עד 160 וחלק ,51 ,47 ,46 41 עד 43, לחלקות 3 עד 10, 6368 פרט
במפה; כמסומן

לחלקה 1; פרט  6391

לחלקות 63 עד 66; 6398 פרט

במפה; כמסומן 47 25 עד 29, מחלקות 17 עד 21, 6639 חלקות 22 עד 24 וחלק

,94 ,65 ,64 ,28 ,27 מחלקות 3 עד 5, 101 וחלק ,73 ,72 ,67 ,66 ,2 לחלקות 1, פרט  6640
במפה; כמסומן 103  ,98 ,96

במפה; כמסומן 80 מחלקות 27, 6641 חלק

במפה; כמסומן מחלקה 66 105 וחלק 83 עד 90, ,61 ,36 6718 חלקות 1,

במפה." כמסומן וחלק מחלקה 34  40 ,39 ,37 6811 חלקות 36,

(7 במאי 2006) באייר התשס"ו ט'
ן בר–או ני ו ר  (3-1926 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התוספת החלפת

__________
.1509 עמ' התשנ"ה, ;1026 עמ' התשנ"ב, ;135 עמ' התשמ"ה, ;501 עמ' התשכ"ה, 2 ק"ת
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התשס"ו-2006 תיקון), מודיעין, (חבל אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו

לאמור: מצווה אני האזוריות1, המועצות לפקודת ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  

בפרט התשי"ח-21958, אזוריות), (מועצות המקומיות המועצות לצו הראשונה בתוספת .1
יבוא: (לב)

התשנ"ח באייר הפנים ביום י' שר ביד "והחתום "מפה", אחרי המילים בהגדרה (1) 
ביד  1:10,000 והחתום מידה בקנה הערוך בתשריט שתוקנה "וכפי יבוא (6 במאי 1998)",

(7 במאי 2006);"; באייר התשס"ו ט' הפנים ביום שר

יבוא: ב' בטור לצדו והשטח המתואר א' "נחלים" בטור היישוב שם במקום (2)

בשלמותו; - 6812 גוש "נחלים

במפה; כמסומן מחלקה 52 50 וחלק 43 עד 46, מחלקות 39, חלק גוש 4043 -  

במפה; כמסומן חלק מחלקה 84 גוש 4048 -  

במפה; כמסומן חלק מחלקה 1 גוש 5662 -  

מחלקה 63 כמסומן  62 וחלק ,61 52 עד 55, ,48 ,47 חלקות 44, גוש 6289 -   
במפה;

במפה; כמסומן מחלקה 34 40 וחלק ,39 ,37 לחלקות 36, פרט גוש 6811 -  

במפה; כמסומן 56 52 עד 54, ,50 מחלקות 48, לחלק פרט גוש 6813 -  

במפה; כמסומן 28 מחלקות 5 עד 9, לחלק פרט גוש 6814 -  

במפה; כמסומן 67 ,66 ,6 מחלקות 2, חלק גוש 6815 -  

במפה." כמסומן חלק מחלקה 8 גוש 7287 -  

(7 במאי 2006) באייר התשס"ו ט'
ן בר–או ני ו ר  (3-136 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

.256 עמ' ,9 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

;715 עמ' התשנ"ה, ;597 עמ' התשנ"ד, ;1092 עמ' התשנ"ג, ;488 עמ' התשמ"ח, ;1256 עמ' התשי"ח, 2 ק"ת

.982 ועמ' (1050) 746 ,320 עמ' התשנ"ח, ;454 עמ' התשנ"ז,

התשס"ו-2006 ,(3 מס' (תיקון המשפטי) (תפקידי השירות הדין עורכי לשכת צו

מצווה אני התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת לחוק סעיף 29(א)(5) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור:

בסופו המשפטי), התשכ"ב-21962, הדין (תפקידי השירות עורכי לצו לשכת 1(ג) בסעיף .1
יבוא:

משולב], [נוסח הלאומי  הביטוח בחוק כמשמעותו לאומי לביטוח  המוסד (8)"
התשנ"ה-31995".

(8 במאי 2006) באייר התשס"ו י'
ן רמו ם  י חי  (3-62 (חמ

המשפטים שר                                                                                   
__________

.178 עמ' התשכ"א, 1 ס"ח

199 ועמ' 730. עמ' התשס"ו, ;1905 עמ' התשכ"ב, 2 ק"ת

.210 עמ' התשנ"ה, 3 ס"ח

תיקון פרט (לב)
הראשונה בתוספת

1 תיקון סעיף




