
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

(תיקון), לישראל) מחוץ בבורסה למסחר רשומות שמניותיהן ציבוריות לחברות (הקלות החברות  תקנות
1096   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006

(תיקון), שעה) (הוראת אחר) מעיסוק כתוצאה באי–תלות ופגיעה ענינים (ניגודי חשבון רואי  תקנות
1097   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006

1097   . . . . . . התשס"ו-2006 (תיקון), בלבד) המבקש פי על צווים למתן בהליכים הדין (סדרי והבניה התכנון תקנות

1098 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), הבריאות) שירותי בסל (תרופות ממלכתי בריאות ביטוח צו

1106   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 לחוק), השניה התוספת (שינוי ממלכתי בריאות ביטוח צו

40-צומת מס' דרך קטע עקרון-קוביבה-פלמחים; :411 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
1109 ברחובות), התשס"ו-2006. . . . .   ספורט למגרש גישה דרך עם צומת שילר; לקבוצת כניסה גבירול; צומת

:70 מס' דרך ו–70); 2 מס' דרכים (הצטלבות יעקב זכרון (מחלף ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים  צו
1111   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 תחולה)), (תיקון פורדיס צומת - יעקב זכרון מחלף קטע

1112 התשס"ו-2006 . .   ,(2 (מס' שאן) חיפה-בית בקטע (הגנה ופיתוח) (מסילות העמק הברזל ומסילות הדרכים צו

1113 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   תיקון), (מגידו, אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו

16 באוגוסט 2006 6510 התשס"ו באב כ"ב
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למסחר רשומות שמניותיהן ציבוריות לחברות (הקלות החברות תקנות
(תיקון), התשס"ו-2006 לישראל) בבורסה מחוץ

החוק),  - התשנ"ט-11999 (להלן החברות, לחוק ו–366 סעיפים  364 לפי סמכותי   בתוקף
הכנסת, אני של ומשפט חוק החוקה ועדת ובאישור ערך, ניירות רשות עם לאחר התייעצות

מתקין תקנות אלה:

למסחר  רשומות שמניותיהן ציבוריות לחברות (הקלות החברות לתקנות  3 בתקנה .1
 - העיקריות) התקנות - לישראל), התש"ס-22000 (להלן בבורסה מחוץ

עמדה  "והודעות יבוא 87 לחוק" סעיף אחרי "לפי ובתוכה, (א), בה יסומן האמור (1)
עמדה" ובסופה  "והודעות יבוא הצבעה" כתבי להם "ממציאה 88 לחוק", אחרי סעיף לפי

זרים)"; - כתבי הצבעה "(להלן יבוא

יבוא: (א) משנה תקנת אחרי (2)

לא ערך, ניירות בחוק כהגדרתו  מדווח תאגיד ציבורית שאינה חברה על "(ב)
להמציא  את החברה מחייב החוץ דין מדינת אם 89 לחוק, 87(ב) עד סעיפים יחולו
ולהביע כוח, לייפות להצביע, להם ולאפשר זרים הצבעה כתבי מניותיה לבעלי
שהחברה ובלבד הכללית, האסיפה של יומה סדר על הקבועים בנושאים עמדה
(1)177 סעיף לפי  מניות בעלי לרבות  מניותיה, בעלי לכל  ביחס כאמור פועלת 

לחוק.

כתבי את לחוק, (1)177 סעיף לפי המניות לבעלי המציאה כאילו חברה יראו (ג)
לפי תקנות בישראל, ולבורסה ערך ניירות לרשות המציאה אם ההצבעה הזרים,
הזרים, ההצבעה כתבי את התשס"ג-32003, אלקטרוני), ודיווח (חתימה ערך ניירות

לפי הענין; עמדה, הודעות או הצבעה ככתבי הדיווח לצורך וסיווגה אותם

החוץ; מדינת דין לפי זאת יהיו לתקנה וההמצאה בהתאם הדיווח מועדי (ד)

(הצבעה החברות לתקנות ו–15(ב) 6(ה), 4(ג), יחולו תקנות בורסה על חברי (ה)
זרים."  הצבעה לכתבי התשס"ו-42005, בקשר עמדה), והודעות בכתב

 - העיקריות 5 לתקנות בתקנה .2

בטלה; - (א) משנה תקנת (1)

יבוא: (ו) משנה תקנת אחרי (2)

שמניותיה  כפולה, חברה  או חו"ל  חברת לחוק,  245 בסעיף האמור אף על "(ז)
ערך, רשאית למנות ניירות לחוק השניה בתוספת המנויה רשומות למסחר בבורסה
על תעלה לא מהן  אחת שכל  נוספות כהונה לתקופות החיצוני  הדירקטור  את

כל אלה: ובלבד שהתקיימו שלוש שנים,

מומחיותו לנוכח כי  אישרו הדירקטוריון, ולאחריה הביקורת,  ועדת (1)
וועדותיו, הדירקטוריון לעבודת החיצוני הדירקטור של המיוחדת ותרומתו

לטובת החברה; הוא נוספת כהונה המינוי לתקופת

239 לחוק;  סעיף לפי נעשה הנוספת הכהונה לתקופת המינוי (2)

3 תיקון תקנה

5 תיקון תקנה

__________
.189 עמ' התשנ"ט, 1 ס"ח

.298 עמ' התש"ס, 2 ק"ת

.665 עמ' התשס"ג, 3 ק"ת

.164 עמ' התשס"א, 4 ק"ת
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ועדת הביקורת של והנימוקים חיצוני  כדירקטור  בה התקופה שכיהן (3)
קודם האסיפה הכללית לפני הוצגו הכהונה תקופת להארכת והדירקטוריון 

אישורה.

שמניותיה רשומות חברה לחוק, על ו–240(א1)(1) 219(ג) בסעיפים האמור אף על (ח)
למנות תחול החובה לא ערך, השניה לחוק ניירות בתוספת בבורסה המנויה למסחר
240 לחוק,  בסעיף כמשמעותה ופיננסית, חשבונאית מומחיות בעל חיצוני דירקטור
תלוי שהוא דירקטור בלתי ופיננסית חשבונאית מומחיות בה דירקטור בעל מכהן אם
החיצוניים הדירקטורים כל החוץ; דין מדינת פי על הביקורת בוועדת חברות לענין

מקצועית לפחות." כשירות בעלי דירקטורים יהיו חברה כאמור של

רשאית למנות  כפולה חברה או חו"ל ו–249 לחוק, חברת 240 בסעיפים האמור אף על .3
מי  אלה, בתקנה 2 לתקנות כנוסחה העיקריות 5 לתקנות לתקנה בהתאם חיצוני, דירקטור
במועד או המינוי במועד אף אם אלה, של  תקנות פרסומן בחברה ערב חיצוני דירקטור שהיה

בחברה. חיצוני כדירקטור כיהן לא המינוי של לתוקף כניסתו

(6 באוגוסט 2006) התשס"ו באב י"ב
ן רמו ם  י חי  (3-2999 (חמ

המשפטים שר                                                                                   

מעיסוק אחר) כתוצאה באי–תלות ופגיעה ענינים (ניגודי חשבון תקנות רואי
(תיקון), התשס"ו-2006 (הוראת שעה)

בהתייעצות התשט"ו-11955, חשבון, רואי לחוק ו–17 11 לפי סעיפים 10, בתוקף סמכותי  
של ומשפט חוק החוקה ועדת חשבון, ובאישור ומועצת רואי בישראל חשבון רואי לשכת עם

אלה: תקנות מתקין אני הכנסת,

כתוצאה מעיסוק  באי–תלות ופגיעה ענינים (ניגוד חשבון 9 לתקנות רואי תקנה במקום .1
יבוא: התשס"ג-22003, שעה), (הוראת אחר)

ותוקף ב–1 "תחולה שתחילתן הביקורת תקופות לגבי ביקורת על יחולו אלה תקנות .9
לא יחולו  הן כי מובהר ספק 2003 עד 2007 ולמען הסר בינואר של השנים
התשס"ח בטבת כ"ג ביום שתחילתה  הביקורת  תקופת  לגבי ביקורת  על

(1 בינואר 2008)."

(3 באוגוסט 2006) התשס"ו באב ט'
ן רמו ם  י חי  (3-3191 (חמ

המשפטים שר                                                                                   
__________

.96 עמ' התשס"ב, ;26 התשט"ו, 1 ס"ח

.406 עמ' התשס"ה, ;486 עמ' התשס"ג, 2 ק"ת

המבקש פי צווים על למתן בהליכים הדין (סדרי התכנון והבניה תקנות
התשס"ו-2006 (תיקון), בלבד)

החוק),  - התשכ"ה-11965 (להלן והבניה, התכנון לחוק סעיף 268 לפי סמכותי בתוקף  
תקנות אלה: מתקין אני דין, לפי כל לי הנתונות ושאר הסמכויות

מעבר הוראת

9 החלפת תקנה

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח
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המבקש בלבד),  פי על צווים למתן בהליכים הדין (סדרי והבניה 6 לתקנות התכנון בתקנה .1
לחוק". 212 סעיף לפי יבוא "צו ידי" נפגע על עצמו "הרואה את אחרי התשמ"ג-21982,

(2 באוגוסט 2006) התשס"ו באב ח'
ן רמו ם  י חי  (3-1617 (חמ

המשפטים שר                                                                                   
__________

.848 עמ' התשס"ו, ;196 עמ' התשמ"ג, 2 ק"ת

(תיקון), הבריאות) שירותי בסל (תרופות ממלכתי בריאות ביטוח צו
התשס"ו-2006

- (להלן התשנ"ד-11994 ממלכתי, בריאות ביטוח לחוק סעיף 8(ב) לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: הממשלה, אני ובאישור שר האוצר החוק), בהסכמת

הבריאות), שירותי בסל (תרופות ממלכתי בריאות ביטוח לצו הראשונה בתוספת .1
- התרופות ברשימת העיקרי), הצו - (להלן התשנ"ה-21995

שהוספו: תכשירים (א)

יבוא:(1) "ALDESLEUKIN" אחרי

L""ALEFACEPT

יבוא:(2) "BETRIVIT CD" אחרי

L" "BEVACIZUMAB

(3) CASCARA [CASCARA" אחרי
יבוא: "[SAGRADA

L"”CASPOFUNGIN

יבוא:(4) "DACARBAZINE [DTIC]" אחרי

L"”DACLIZUMAB

יבוא:(5) "ENCYPALMED CD"  אחרי

”ENFUVIRITIDE”

יבוא:(6) "ESTROFEM FORTE CD" אחרי

 "ESTROOFEM 1 MG CD

CF”

(7)"EUCARBON CD " אחרי
יבוא:

L""EVEROLIMUS

יבוא:(8) "INSULIN ASPART" אחרי

L""INSULIN DETEMIR

6 תיקון תקנה

התוספת תיקון
הראשונה

__________
.156 עמ' התשנ"ד, 1 ס"ח

התשס"ב, ;737 עמ' התש"ס, ;1123 עמ' התשנ"ט, ;232 עמ' התשנ"ח, ;887 עמ' התשנ"ז, ;749 עמ' התשנ"ה, 2 ק"ת

.548 עמ' התשס"ד, ;265 עמ' התשס"ג, ;96 עמ'
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(9)INSULIN BIPHASIC" אחרי
יבוא: "ISOPHANE (HUMAN)

L""INSULIN LARGINE

יבוא:(10) "INSULIN LISPRO" אחרי

L"  "INSULIN LISPRO

 + INSULIN LISPRO

PROTAMINE

(11)"MYCOPHENOLATE MOFETIL" אחרי
יבוא:

L"  "MYCOPHENOLIC

ACID

(12) NORTRIPTYLINE" אחרי
יבוא: "HYDROCHLORIDE

L""NOVOFEM CD

יבוא:(13) "OLIVE OIL" אחרי

L""OLMETEC

יבוא:(14) "OSMOLITE CD" אחרי

L""OXALIPLATIN

יבוא:(15) "PEFLOXACIN" אחרי

L" "PEGINTERFERON

ALFA 2A

יבוא:(16) "PEG-L- SPARAGINASE" אחרי

L""PEMETREXED

יבוא:(17) "SIMVASTATIN" אחרי

L""SIROLIMUS

יבוא:(18) "TENIPOSIDE" אחרי

L" "TENOFOVIR

DISOPROXIL

(19)TETRAHYDROZOLINE" אחרי
יבוא: "HYDROCHLORIDE

L""THALIDOMIDE

יבוא:(20) "VALERIAN (KF)" אחרי

L""VALGANCICLOVIR

יבוא:(21) "VIVONEX CD" אחרי

L""VORICONAZOLE
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אלה: מינון צורות ייווספו שלהלן, לתכשירים (ב)

(1):"HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN" L""Inj. 5 g/100 mlלתכשיר

(2):"RISPERIDONE" Lלתכשיר
L

L"

"Inj. 25 mg
Inj. 37.5 mg
Inj. 50 mg

(3):"BRIMONIDINE" L""Col 0.15%לתכשיר

(4): "CLODRONATE" L""Tab. 800 mgלתכשיר

(5):"EFAVIRENZ" L""Tab. 600 mgלתכשיר

(6):"LAMIVUDINE" L""Tab. 300 mgלתכשיר

- בנספח (ג)

- (1) בפסקה (2)(א)

יבוא: 4 פסקה במקום (א)

האלה: במקרים לטיפול תינתן ANASRTOZOLE התרופה .4"

שמחלתן פוסט–מנופאוזליות בחולות מתקדם שד סרטן (1)
אנטי–אסטרוגני; טיפול לאחר התקדמה

פוסט– בנשים מוקדם שד בשלב מחלה בסרטן משלים טיפול (2)
 TAMOXIFEN–ב שטופלו לאסטרוגן קולטנים בעלות מנופאוזליות
ב–TAMOXIFEN מהווה  שהטיפול או לפחות וחצי שנתיים למשך
יעלה לא ארומטאז במעכבי הטיפול משך נגד; הוריית בעבורן
 TAMOXIFEN–שבהם הטיפול ב למעט מקרים על שנתיים וחצי,
חמש על לא יעלה הטיפול משך זה במקרה - הוריית נגד מהווה

שנים;

 ANASTROZOLE–ו TAMOXIFEN–ב הכולל הטיפול משך מקרה, בכל
חמש שנים;"; של תקופה יעלה על לא

"גרורתי"; יבוא "שד" אחרי (ב)(1), 9 בפסקה (ב)

יבוא: 12 פסקה במקום (ג)

האלה: במקרים לטיפול תינתן FLUDARABINE התרופה .12"

שאינה (CLL) כרונית  לימפוציטית בלוקמיה תומך (1) טיפול
אחר; לטיפול מגיבה

;(CLL) כרונית לימפוציטית בלוקמיה התחלתי (2) טיפול

Non Hodgkin’s שלב 3 עד 4 בחולים  מסוג בלימפומה טיפול (3)
ה–Alkylating agents או  הגיבו לטיפול בתכשיר ממשפחת שלא

לאחריו;"; או טיפול במהלך התקדמה שמחלתם בחולים
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יבוא: הכותרת במקום 16א בפסקה (ד)

התנאים  כל בהתקיים לטיפול IMATINIB MESYLATE תינתן "התרופה
האלה:";

יבוא: 19 פסקה במקום (ה)

האלה: במקרים לטיפול תינתן LETROZOLE התרופה .19"

נשים אצל וכן  המעבר בגיל בנשים מתקדם שד  סרטן (1)
עם בעבר טופלו מלאכותית, אשר הופסקה בצורה שלהן שהווסת

אנטי–אסטרוגנים;

פוסט– בנשים מוקדם שד בשלב מחלה בסרטן משלים טיפול (2)
 TAMOXIFEN–ב שטופלו בעלות רצפטורים חיוביים מנופאוזליות
TAMOXIFEN מהווה  ב– או שהטיפול לפחות שנתיים וחצי למשך
יעלה לא ארומטאז במעכבי הטיפול משך נגד; הוריית בעבורן
 TAMOXIFEN–שבהם הטיפול ב למעט מקרים על שנתיים וחצי,
חמש על לא יעלה הטיפול משך זה במקרה - הוריית נגד מהווה

שנים;

ו–LETROZOLE לא  TAMOXIFEN–ב הכולל הטיפול משך מקרה, בכל
חמש שנים;"; של על תקופה יעלה

יבוא: 20 פסקה אחרי (ו)

במזותליומה"; לטיפול תינתן PEMETREXED התרופה "20א.

- 23 בפסקה (ז)

(א) - משנה (1) בפסקת

יבוא: (3) משנה פסקת במקום (א)

של 3+  ברמה HER-2 חיובי להימצאות עדות קיימת (3)"
FISH חיובית  בדיקת או (IHC) אימונוהיסטוכימית בבדיקה
 +2 של ברמה היא האימונוהיסטוכימית הבדיקה כאשר

כמותית)"; בבדיקה שייקבע (כפי

תימחק; - (4) משנה פסקת (ב)

- (ג) משנה בפסקת (2)

כאתר במוח גרורות "למעט יבוא בסופה ,(1) משנה בפסקת (א)
התקדמות יחידי";

תימחק; - (2) משנה פסקת (ב)

יבוא: 26 פסקה אחרי (ח)

מעי  טיפול ראשון לסרטן כקו  BEVACIZUMAB תינתן התרופה .27"
האלה: התנאים ובהתקיים גרורתי גס

היה בחלחולת; הראשוני הגידול אתר חולים שבהם (א)

לניתוח; המועמדים אחד מרכזי באתר גרורות עם חולים (ב)
כל התנאים האלה: בהתקיים התחלת הטיפול תיעשה

עם גרורתי גס מעי מסרטן כסובל מאובחן החולה (1)
אחד; מרכזי באתר גרורות
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הגרורות או הגידול לכריתת לניתוח מועמד החולה (2)
האמורה. בתרופה הטיפול השלמת לאחר סמוך

גרורתי; גס מעי בסרטן לטיפול תינתן OXALIPLATIN התרופה .28

במזותליומה"; לטיפול תינתן PEMEREXED התרופה .29

(2) בפסקה (4) -

ואחרי ,"ENFUVIRITIDE" יבוא   "EFAVIRENZ" אחרי בכותרת, (א)
;"TENOFOVIR" יבוא "STAVUDINE"

יבוא: בסופה ,1 בפסקה (ב)

הזה: התנאי המצטבר גם - TENOFOVIR "ובתרופה

מכל אחת תרופה לפחות המשלב קודם תרופתי בטיפול כשל החולה
האלה: התרופות ממשפחות אחת

ptoteease inhibitors (א)

Non nucleoside reverse transcriptasec inhibitors (ב)

;"Nucleoside reverse transcriptase inhibitors (ג)

יבוא: 3 פסקה אחרי (ג)

:ENFUVIRITIDE בתרופה לשימוש הוראות .4"

ובהתקיים   HIV בנשאי לטיפול תינתן האמורה התרופה (א)
אלה: מתנאים אחד

החיסוני  הכשל תסמונת פיתח  HIV–ה נגיף נשא (1)
הנרכש;

 CD4 ערך  עם  אסימפטומטי הוא   HIV–ה נגיף נשא (2)
 RNA מ–100,000 עותקי גדול נגיפי עומס וערך מ–500, קטן

בסמ"ק;

אנטי תרופות של כישלון לאחר רק ייעשה בתרופה השימוש (ב)
שלהלן: התרופות משפחות מתוך אחרות רטרו–וירליות

(Protease inhibitors, non nucleoside reverse transcriptase

Inhibitors, nucleoside reverse transcriptase) Inhibitors

משתי תרופות יותר לא שנותרו או תרופה כל נותרה אם לא וזאת
המשתייכות האנטי–וירטרווירליות,  התרופות רשימת  מכלל
(שנבדקה כנגדן עמידות נתפתחה שלא התרופות שלעיל, למשפחות

לטיפול; בהן להשתמש ניתן ושעדיין עמידות) בבדיקת כמקובל

איידס או מרפאת של מנהל מרשם ייעשה לפי התרופה (ג) מתן
איידס." כמרכז בו הכיר שהמנהל רפואי במוסד מקומו, ממלא

כבד"; "במושתלי יבוא "כליה" אחרי ,1 בפסקה (3) בפסקה (17),

יבוא: בסופה 1ב, בפסקה (4) בפסקה (24),

לו;"; הידועות כגורמות מאחת המחלות שנגרמו (4)"
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יבוא: (2) משנה פסקת אחרי (5) בפסקה (25),

טיפול;"; חודשי שלושה למשך טיפולי, לב צנתור לאחר (3)"

יבוא: 1, אחרי פסקת משנה (3) בפסקה (6) בפסקה (48),

אחד  ובהתקיים  Congenital heart disease–מ הסובלים ליילודים  (4)"
מאלה:

לאי–ספיקת לב; תרופתי טיפול המקבלים (א) יילודים

חמור; עד בינוני ריאתי דם לחץ יתר עם יילודים (ב)

יילודים עם מחלת לב ציאנוטית;"; (ג)

יבוא: פסקה (53) (7) במקום

 CANDESARTAN, CANDESARTAN + בתרופות לשימוש  הוראות  (53)"
 HYDROCHLOROTHIAZIDE CD, LOSARTAN, LOSARTAN +

 HYDROCHLOROTHIAZIDE CD, OLMESARTAN VALSARTAN,

:VALSARTAN + HYDROCHLOROTHLAZIDE CD

ומרגישות לטיפול דם לחץ מיתר הסובל לחולה רק יינתנו התרופות האמורות
לטיפול  לוואי תופעות שפיתח ACE או מעכבי למשפחת השייכים בתכשירים

מאלה: מאחד גם סובל כך על נוסף ואשר כאמור,

(א) אי–ספיקת לב;

סוכרת."; (ב)

(8) בפסקה (54) -

יבוא: (ג) משנה פסקת אחרי ,(1) בפסקה (א)

לטיפול הגיב לא החולה  אם קשה, פסוריאטית פרקים  דלקת "(ד)
;DMARDs–ה ממשפחת SALAZOPYRIN, METHOTREXATE בתרופות

;METHOTREXATE עם בשילוב יינתן הטיפול

לטיפול הגיב לא החולה אם קשה, ספונדיליטיס אנקילוזינג (ה)
קונבנציונלי";

יבוא: (ב) משנה פסקת אחרי ,(2) בפסקה (ב)

לתכשירים התגובה  כאשר קשה, פסוריאטית פרקים דלקת  "(ג)
אי–סבילות  או כישלון ולאחר מספקת איננה  DMARDs–ה ממשפחת

;METHOTREXATE או SALAZOPYRIN–ל

לטיפול הגיב לא החולה אם קשה ספונדיליטיס אנקילוזינג (ד)
הקשור הוריאנט דמוי אנקילוזינג ספונדיליטיס במקרה של קונבנציונלי;

ראשונית; ספונדיליטיס באנקילוזינג כמו ההוריה תהיה בפסוריאזיס,

אם ספונדליטיס,  אנקילוזינג דמוי בוריאנט מלווה (ה) פסוריאזיס
קונבנציונלי."; לטיפול הגיב לא החולה
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יבוא: פסקה (55) (9) במקום

:ROSIGLITAZONE בתרופה לשימוש הוראות (55)"

במתן בתכשירים הטיפול  מיצוי  לאחר לחולים  תינתן  התרופה (1)
מ–8; גבוה או שווה HbA 1c–מ לטיפול בסוכרת והסובלים פומי

מומחה רופא פי הוראתו של על הטיפול בתרופה תהיה התחלת (2)
סוכרת; או או במחלות מטבוליות באנדוקרינולוגיה

מאלה: אחד בהתקיים ייפסק האמורה בתרופה הטיפול (3)

לטיפול; לוואי תופעות פיתח החולה (א)

חודשי  שלושה לאחר מ–1%  פחות של HbA 1c–ב ירידה (ב)
טיפול;

עליה במשקל; גדולה עליה מאלה: מאחד סובל החולה (ג)
בתפקודי הכבד."; פגיעה בצקות קשות; ;LDL גבוהה ברמת

יבוא: (10) אחרי פסקה (60)

:ALEFACEPT בתרופה לשימוש הוראות (61)"

בהתקיים בפסוריאזיס  לטיפול יינתן האמורה בתרופה הטיפול  (1)
האלה: התנאים כל

שטח  ל–50% של מעל מפושטת מפסוריאזיס סובל החולה (א)
PASI מעל 50; גוף או

שיפור בלא לפחות סיסטמיים טיפולים שני קיבל החולה (ב)
לתחילת  בהשוואה הטיפול סיום ב–PASI לאחר לפחות 50% של

הטיפול;

בדרמטולוגיה. מומחה רופא של מרשם פי על תינתן התרופה (2)

:CASPOFUNGIN בתרופה לשימוש הוראות (62)

האלה: תינתן לטיפול במקרים התרופה

אי– שפיתחו או שנכשלו  בחולים  חודרני  אספרגילוזיס  (1)
פורמולות ,B כגון: אמפוטריצין האחרים באחד הטיפולים סבילות

איטרקונזול; או B של אמפוטריצין ליפידיות

לטיפול העמידים קשים חודרניים קנדידה זיהומי (2) 
.FLUCONAZOLE–ב

:DACLIZUMAB בתרופה לשימוש הוראות (63)

כליה; במושתלי לטיפול תינתן התרופה (1)

באימונולוגיה מומחה רופא מרשם של לפי ייעשה התרופה מתן (2)
ההשתלות. רופא מומחה העוסק בתחום או קלינית

:EVEROLIMUS בתרופה לשימוש הוראות (64)

לב; במושתלי כליה או במושתלי תינתן לטיפול התרופה (1)
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באימונולוגיה מומחה רופא מרשם של לפי ייעשה התרופה מתן (2)
ההשתלות. רופא מומחה העוסק בתחום או קלינית

 INSULIN–ו INSULIN DETEMIR בתרופות לשימוש  הוראות  (65)
:GLARGINE

האלה: התנאים על העונים לחולים יינתנו התרופות

הסוכר רמת את  לאזן ניתן שלא באינסולין המטופלים סוכרת  חולי
(כולל  ליום אינסולין של לפחות זריקות  4 של בטיפול בדם שלהם
או   NPH ממושך קונבנציונלי אינסולין  של  לפחות אחת זריקה
פחות  HbA 1c של לרמת שיביאו אופטימליות לרמות (INSULATARD

במאורעות  מ–7% כרוכה קטן HbA 1c מ–7% או שהשגת המטרה של
בהיפוגליקמיה קשה. קלה או כרוכה היפוגליקמיה נשנים של

:MYCOPHENOLIC ACID בתרופה לשימוש הוראות (66)

כליה; במושתלי לטיפול תינתן התרופה (1)

באימונולוגיה מומחה רופא מרשם של לפי ייעשה התרופה מתן (2)
ההשתלות. רופא מומחה העוסק בתחום או קלינית

:SIROLIMUS בתרופה לשימוש הוראות (67)

כליה; במושתלי לטיפול תינתן התרופה (1)

באימונולוגיה מומחה רופא מרשם של לפי ייעשה התרופה מתן (2)
ההשתלות. רופא מומחה העוסק בתחום או קלינית

:THALIDOMIDE בתרופה לשימוש הוראות (68)

אלה: במקרים לטיפול תינתן האמורה התרופה (1)

סטנדרטי; בטיפול כשל לאחר נפוצה מיאלומה (א)

 ENL (Erythema nodosum עוריות של בהתבטאויות (ב) טיפול
קשה; עד בינונית חומרה בדרגת leprosum) 

רופא של רק לפי מרשם ייעשה פסקה (1)(א) לפי בתרופה (2) הטיפול
בהמטולוגיה. רופא מומחה באונקולוגיה או מומחה

:VORICONAZOLE בתרופה לשימוש הוראות (69)

אלה: במקרים לטיפול תינתן התרופה

באחד אי–סבילות שפיתחו או שנכשלו בחולים אספרגילוזיס (1)
של ליפידיות פורמולות ,B אמפוטריצין כגון: האחרים הטיפולים

איטרקונזול; או B אמפוטריצין

;Fluconazole–ב לטיפול העמידים קשים חודרניים קנדידה זיהומי (2)

 Scedosporium זני ידי על פטרייתיים קשים הנגרמים זיהומים (3)
.Fusarium–ו

:HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN בתרופה לשימוש הוראות (70)

מאלה: אחד בכל לטיפול תינתן התרופה

;HBV חשיפה לוירוס מניעה לאחר (1)
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;HBV נשאיות לאימהות יילודים (2)

כבד. השתלת לאחר HBV–ב חיסון פסיבי למניעת זיהום חוזר (3)

:TRIPTORELIN 3.75 MG CR בתרופה לשימוש הוראות (71)

האלה: תינתן לטיפול במקרים התרופה

פדופילים; בגברים מין הורמוני הפחתת (1)

הערמונית; סרטן (2)

אנדומטריוזיס; (3)

;UTERUS MYOMATOSUS (4)

טיפולי פוריות. (5)

:VALGANCICLOVIR בתרופה לשימוש הוראות (72)

 CMV שהם איברים במושתלי  CMV מחלה למניעת תינתן  התרופה
".CMV positive שהוא מתורם איבר תרומת negative מקבלים

יבוא: 1 סעיף לפני העיקרי, לצו השניה לתוספת במבוא .2

התרופות  בעד ממבוטחים עצמית השתתפות זו, 1 עד 6 בתוספת בחלקים האמור אף "על
מקופות אחת לכל תיגבה בהתאם לכללי תכנית הגביה שאושרה זה, בצו המפורטות
התכנית  עוד וכל שינוי עתידי באותה תכנית, לכל בכפוף 8 לחוק, סעיף לפי החולים

- ואולם תקפה,

 ELETRIPTAN, ZOLMITRIPTAN התרופות בעד העצמית ההשתתפות (1)
התרופה  בעד קופת חולים בכל לתשלום הנגבה שווה ו–RIZATTRIPTAN תהיה
הקבועה כרוני, לחולה תרופות בעד ההשתתפות תקרת אך ,SUMATRIPTAN

גם עליהן; תחול קופה, כל של בתכנית הגביה

תשלום." בלא תינתן VETEPORFIN התרופה (2)

צו זה ביום ו' בניסן התשס"ה (15 באפריל 2005). 3. תחילתו של

(28 במאי 2006) בסיון התשס"ו א'
רי ז י ן  ב יעקב   (3-2576 (חמ

הבריאות שר                                                                                   

התשס"ו-2006 לחוק), השניה התוספת (שינוי ממלכתי בריאות ביטוח צו

התשנ"ד-11994  ממלכתי, בריאות ביטוח לחוק ו–(ג) (ב) סעיף 8(א), לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני ובאישור הממשלה, שר האוצר בהסכמת החוק), - (להלן

לחוק - השניה התוספת של הראשון בחלקה 1. (א)

יבוא: בסופו ,3 בסעיף (1)

 HIV הנגיף  לנשאי - תרופתי  לטיפול  HIV לנגיף עמידות בדיקת "(יד)
במצבים האלה: וחולי איידס

התוספת תיקון
השניה

תחילה

התוספת תיקון
לחוק השניה

__________
.546 עמ' התשס"ד, ;262 עמ' התשס"ג, ;90 עמ' התשס"ב, ק"ת ;156 עמ' התשנ"ד, 1 ס"ח
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כעבור המקובל התרופות "קוקטיל" טיפול נכשל שבהם במטופלים (1)
בעומס מחודשת עליה שנצפתה בהם טיפול, או של חודשים שלושה

ראשונית; ירידה אחרי נגיפי

;HIV הנגיף נשאיות הרות בנשים (2)

יבוא: (6) פסקה במקום 4(א), בסעיף (2)

האלה: בהתוויות PET במכשיר FDG באמצעות דימות בדיקת (6)"

;non small cell מסוג לחולים בסרטן ריאה (א)

רקטום; הקולון בסרטן לחולים (ב)

בלימפומה; לחולים (ג)

ממאירה; במלנומה לחולים (ד)

הרחם; צוואר בסרטן לחולות (ה)

לחולים בסרטן ראש-צוואר; (ו)

הוושט; בסרטן לחולים (ז)

התירואיד; בסרטן לחולים (ח)

השד; לחולים בסרטן (ט)

שחלה; בסרטן לחולים (י)

רכות); רקמות אסטאוגנית, (יואינג, בסרקומות לחולים (יא)

בנוירובלסטומה; לחולים (יב)

המוח; לחולים בסרטן (יג)

המוקד להסרת לניתוח המועמד בחולה אפילפטי מוקד איתור (יד)
האפילפטי;

ייכללו בחוזר זו, בפסקה המנויות בהתוויות הבדיקה, למתן הנחיות מפורטות
הבדיקה, תינתן ייחודיים שבהם מצבים בחוזר כן יפורטו כמו רפואה; מינהל

זו; בפסקה הכלולות ההתוויות על נוסף

- 11 בסעיף (3)

יבוא: בסופה (ד), בפסקה (א)

כריתת והחלפתו לחולים שעברו תותב דיבור, אחזקתו השתלת (5)"
ממאירות;"; עקב שלמה גרון

יבוא: בסופה (ז), בפסקה (ב)

טיפול המקבלים ריאתי  לחץ ביתר לחולים במשאבה  טיפול (15)"
בהתאם למסגרת הכללתו בסל;"; REMODULIN בתכשיר

יבוא: (21) משנה פסקת במקום 12(א), בסעיף (4)

תרופה;"; משחררי כליים עורקיים ותומכנים תומכנים (21)"

יבוא: בסופו 16(א), בסעיף (5)

רופא בהמלצת תנועה ובהפרעות פרקינסון במחלת מוח בקוצב טיפול (14)"
בנוירולוגיה;"; מומחה
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יבוא: (ב1) במקום פסקה ,17 בסעיף (6)

באמצעות (מאקולרי) העין רשתית מרכז  בניוון פוטודינמי טיפול "(ב1)
האלה: מהמקרים אחד בכל יינתן VERTEPORFIN תכשיר

 (AMD) AGE RELATED MACULAR ממחלת הסובלים חולים (1)
דומיננטי; קלסי מרכיב עם פובלית DEGENERATION 

 (AMD) AGE RELATED MACULAR ממחלת הסובלים חולים (2)
חבויה; תת–פובלית ניאווסקולרית ממברנה עם DEGENERATION 

תת–פובלית כורואידלית מניאווסקולריזציה הסובלים חולים (3)
ממיופיה;"; שנגרמה

- 24א בסעיף (7)

יבוא: בסופה ,(1) בפסקה (א)

;"L-TYROSINE "(ח)

יבוא: בפסקה (2), אחרי פסקת משנה (ז) (ב)

;"L-LEUCINE "(ז1)

יבוא: בסופה ,(3) בפסקה (ג)

L-VALINE "(ד)

L-LEUCINE (ה)

;"L-ISOLEUCINE (ו)

יבוא: בפסקה (4), אחרי פסקת משנה (א) (ד)

L-THREONINE "(א1)

L-METHIONINE (א2)

L-ISOLEUCINE (א3)

;"L-VALINE (א4)

יבוא: בפסקה (6), אחרי פסקת משנה (ב) (ה)

;"L-PHENYLANINE "(ב1)

יבוא: בפסקה (8), אחרי פסקת משנה (א) (ו)

L-CARNITINE "(א1)

;"GLYCINE (א2)

יבוא: בסופה ,(13) בפסקה (ז)

;"Monogen "(ד)

יבוא: (17) פסקה אחרי (ח)

;AIDS וחולות HIV נשאיות ולאימהות ליילודים מזון תרכובות (18)"
שנה מלאת עד התינוק מלאה של חלב להזנה תחליפי כולל הטיפול

לילד;";



16.8.2006 התשס"ו, באב כ"ב ,6510 התקנות 1109קובץ

יבוא: 24א סעיף אחרי (8)

מגנזיום מתן  כולל הטיפול - מושתלים בחולים מגנזיום השלמת  "24ב.
האלה: בהתוויות מושתלים לחולים פומי במתן ציטראט

עצם; מוח השתלת לאחר חולים (1)

כבד; השתלת לאחר חולים (2)

השתלת כליה."; חולים לאחר (3)

יבוא: 27 סעיף במקום (9)

האלה: מהמצבים מאחד לב הסובלים במחלת לחולים לב שיקום .27"

לב; התקף שעברו חולים (1)

ניתוחי מעקפים; חולים שעברו (2)

II-III ו/או LVEF < 35% (ירידה  בדרגה לב אי–ספיקת עם חולים (3)
ומעלה); שמאל בחומרה בינונית חדר בתפקוד

דפיברילטור." לב קוצב השתלת שעברו חולים (4)

עצמית  כספית בהשתתפות "שירותים - לחוק השניה התוספת של השני בחלק (ב)  
- המבוטח" של

יבוא: בסופו ,10 בסעיף (1)

זו."; תוספת של הראשון לחלק 11(ד)(5) בסעיף כאמור תותב על יחול לא זה "סעיף

המנויות התרכובות "למעט יבוא "לצרכן" אחרי ,(3) בפסקה 14א, בסעיף (2)
תשלום". בלא יינתנו תוספת זו אשר של הראשון לחלק 24א(18) בסעיף

צו זה ביום ו' בניסן התשס"ה (15 באפריל 2005). 2. תחילתו של

(28 במאי 2006) בסיון התשס"ו א'
רי ז י ן  ב יעקב   (3-2632 (חמ

הבריאות שר                                                                                   

עקרון-קוביבה- : 411 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
שילר;  כניסה לקבוצת גבירול; צומת 40 - צומת מס' דרך קטע פלמחים;

התשס"ו-2006 גישה למגרש ספורט ברחובות), דרך עם צומת

 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

 /  N=641819.79 ציון  בנקודת המתחיל מטרים  50 עד ברוחב הדרך קטע (1)
והמסתיים  הדרך) - פלמחים2 (להלן - קוביבה - עקרון מס' 411: דרך E=182240.62 על

גבירול3; לצומת סמוך הדרך על N= 643812.54 E=179257.97 ציון בנקודת

תחילה

הפקודה תחולת
הדרך על

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

.2512 עמ' התשכ"ה, 2 ק"ת

.1555 עמ' התשנ"ה, 3 ק"ת
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הדרך  E= 181035.71 / N= 642333.32 על בנקודת ציון המתחיל קטע הדרך (2)
דרך הגישה לקבוצת  E= 181055.10 / N=642410.74 על והמסתיים בנקודת ציון

שילר;

שילר המפורטת בפסקה (2) לקבוצת גישה דרך עם הדרך (3) הצומת שמתחברת בו
הדרך; על E= 181035.71 / N=642333.32 ציון בנקודת

ספורט המפורטת בפסקה (3) למגרש גישה דרך עם הדרך (4) הצומת שמתחברת בו
הדרך. על E= 179679.89 / N=643212.29 ציון בנקודת

בתוספת  המפורטים ובחלקות בגושים עוברים  והצמתים  הדרך ושטח גבולות (ב)  
 1:5,000 מידה  בקנה הערוכה כ\8016  מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם והמסומנים,
(23 ביולי 2006) התשס"ו כ"ז בתמוז ביום בדרכים והבטיחות שר התחבורה ביד והחתומה

המפה). - (להלן

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

הרגילות. העבודה

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

תוספת
1(ב)) (סעיף

חלקותגושים שלמותחלקי חלקות

263433

26414 ,2

264316 ,15 ,14 ,13

264519 ,16

3652123 ,64 ,60 ,55122

36617 ,6 ,5 ,23

366252 ,251

366325 ,23 ,22 ,21 ,19 ,16 ,15 ,12 ,11

366544 ,4145

367873 ,72 ,70

368060 ,55 ,54 ,51 ,50 ,47 ,46 ,44 ,32 ,30 ,29 ,28 ,26 ,25 ,1053

3798,74 ,73 ,69 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,54 ,53 ,52 ,40 ,39 ,38 ,37
121 ,111 ,109 ,108 ,93 ,92 ,91 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75

(23 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז כ"ז
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

רשות לעיין במפה

ביטול
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יעקב (הצטלבות זכרון (מחלף ופיתוח) (הגנה הברזל הדרכים ומסילות צו
פורדיס  - צומת קטע מחלף זכרון–יעקב :70 מס' דרך ו–70); 2 מס' דרכים

(תיקון תחולה)), התשס"ו-2006

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

האלה: והמחלף הדרך קטע על תחול הפקודה (א) .1
 - פורדיס2 (להלן - יעקב זכרון :70 דרך מס' בו מתחברת זכרון יעקב (1) מחלף
 E=193420.80 / N=721617.47 ציון חיפה3 בנקודת חדרה - :2 מס' עם דרך הדרך)

הדרך; על

ציון לנקודת E= 194168.71  /  N= 721671.56 ציון נקודת  בין הדרך קטע  (2) 
.E= 194466.84 / N= 721890.98

בתוספת  המפורטים ובחלקות בגושים עוברים והמחלף הדרך ושטח גבולות (ב)  
 1:2,500 מידה  בקנה הערוכה כ/8013  מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם והמסומנים,
(23 ביולי 2006) התשס"ו כ"ז בתמוז ביום בדרכים והבטיחות שר התחבורה ביד והחתומה

המפה). - (להלן

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

הרגילות. העבודה

ומסילות  הדרכים בצו שפורסמה 70 כפי מס' דרך על הפקודה תחולת את מתקן זה צו .3
הדרכים ובצו התשכ"ז-21967, (חדש), חדרה-חיפה פרדיס-כביש (כביש ופיתוח) (הגנה הברזל
יעקב; שפיה-זכרון דרך  פרדיס-שפיה;  קטע :70 מס' (דרך ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות
לכביש יעקב; צומת שפיה-זכרון מחלף מערבי; יעקב לזכרון גישה לכביש פרדיס; צומת מחלף

התשנ"ט-41999. מזרח), יעקב לזכרון גישה

תוספת
1(ב)) (סעיף

חלקותגושים שלמותחלקי חלקות

1094666 ,57 ,50 ,47 ,46 ,40 ,34 ,25 ,17 ,16 ,15 ,13 ,1163 ,35 ,12

10947139 ,138 ,137 ,132 ,130 ,127133

1094881 ,80 ,79 ,76 ,73 ,61 ,56 ,36

1095249 ,48 ,47 ,46

1095536 ,33

1095632 ,31

1127538 ,37 ,36 ,32 ,3

(23 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז כ"ז
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

הפקודה תחולת

רשות לעיין במפה

תיקון תחולה

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

.2316 עמ' התשכ"ז, 2 ק"ת

.1383 עמ' התשכ"ז, 3 ק"ת

.716 עמ' התשנ"ט, 4 ק"ת
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חיפה- העמק בקטע (מסילת (הגנה ופיתוח) הברזל הדרכים ומסילות  צו
התשס"ו-2006 ,(2 (מס' שאן) בית

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

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
מידה בקנה אדום, הערוך בצבע התשריט בגליון זיהוי לשם בתוספת, המסומנים המפורטים
ביולי   9) התשס"ו בתמוז י"ג ביום בדרכים והבטיחות  התחבורה שר ביד וחתום 1:2,500

.(2006

וכל להלן, המפורטים מהמשרדים אחד בכל נמצאים ,1 בסעיף האמור התשריט העתקי .2
העבודה הרגילות: בשעות בהם, לעיין רשאי המעוניין בדבר

ירושלים; ,34 יהודה בן רחוב מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

נצרת; הפנים, משרד הצפון, מחוז על הממונה (2)

נצרת; הצפון, מחוז ישראל, מקרקעי מינהל (3)

ירושלים; ירושלים, ישראל, מחוז מקרקעין מינהל (4)

בת גלים, חיפה. תחנת ישראל, רכבת אגף תכנון - (5)

בטלה. - ו–221 9 חלקי חלקות ,17171 בגוש ברזל על שטח מסילת הפקודה החלת .3

תוספת
1 סעיף

חלקותגוש חלקי

11629124 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,76 ,49 ,48 ,47 ,45 ,44 ,39 ,23 ,22 ,2 ,1

1166416

1135717 ,13 ,12 ,2

1135814 ,9

1138312 ,11 ,10

1138410 ,6 ,5

2316440 ,36 ,30 ,10

11228113 ,21

11227103 ,62

1717167 ,65

1741456 ,54 ,1

172784 ,3 ,2 ,1

(9 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז י"ג
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   
__________

.74 עמ' התשכ"ו, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' ,1943 1 ע"ר

.214 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת

הפקודה תחולת

רשות לעיין במפה

ביטול החלת
הפקודה
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התשס"ו-2006 תיקון), (מגידו, אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו

לאמור: מצווה אני המקומיות1, המועצות לפקודת ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  

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

בתמוז התשנ"ב (9 ביולי  ח' ביום שר הפנים "והחתום ביד אחרי (1) בהגדרה "מפה",
שר  1:50,000 והחתום ביד של מידה הערוך בקנה בתשריט "וכפי שתוקנה יבוא "(1992

(25 במאי 2005)"; התשס"ה ט"ז באייר ביום הפנים

יבוא: יצחק" "אבן לצד היישוב המתואר השטח במקום (2)

 12376, 12373 ,12057 ,12055 ,11918 11912 עד 11914, ,11909 ,11908 ,11905 "הגושים
בשלמותם; -

במפה; כמסומן מחלקה 11 לחלק 12374 פרט גוש

 12142 ,11935 ,11924 ,11919 11915 עד 11917, ,11907 ,11904 ,11903 הגושים חלקי
א'; המסומנים במפה באות

ב'; באות במפה המסומנים ,11930 ,11906 הגושים חלקי

ג'; באות במפה המסומן 11979 מגוש חלק

א'"; באות במפה המסומן תענך מאדמות חלק

יבוא: "אליקים" היישוב לצד המתואר השטח במקום (3)

בשלמותו; - 11829 "גוש

א'; באות במפה המסומנים 12025 ,11833 ,11830 ,11828 ,11827 הגושים חלקי

ב'; באות במפה המסומן 11834 מגוש חלק

;"59 52 עד 56, ,49 חלקות 21 עד 32,  12024 גוש

יבוא: "רמות מנשה" היישוב לצד השטח המתואר במקום (4)

בשלמותם; - 12385 ,11971 ,11968 ,11966 "הגושים

במפה; כמסומן מחלקה 8 לחלק 12384 פרט גוש

במפה  11980 המסומנים ,11977 ,11976 ,11972 ,11967 ,11965 ,11870 הגושים חלקי
א'; באות

ב'; באות במפה המסומנים 11988 ,11874 ,11872 ,11871 ,11869 הגושים חלקי

במפה; כמסומן 66 ,64 מחלקות 63, 65 וחלק 11964 חלקות 62, גוש

ג'; באות במפה המסומן 11967 מגוש חלק

ב'"; באות רומנה המסומן מאדמות חלק

יבוא: לקו המפריד מתחת השטח המתואר במקום (5)

,11490 ,11460 11453 עד 11456, ,11449 ,11448 ,11440 ,11439 ,11435 ,11434 "הגושים
,11920 ,11907 ,11863 11854 עד 11858, ,11828 ,11768 ,11757 ,11756 11751 עד 11753,

20317 עד  20296 עד 20299, ,20292 ,20291 20287 עד 20289, ,20274 ,11979 ,11921
בשלמותם; - 20720 20420 ארעי, 20719, ,20396 ,20390 ,20357 ,20349 ,20322

16 עד 18; ,12 11354 חלקות 3 עד 9, גוש

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

.1411 עמ' התשנ"ב, ;1619 עמ' התשכ"ז, ;947 עמ' התשכ"ד, ;1256 עמ' התשי"ח, 2 ק"ת

תיקון פרט (לא)
הראשונה בתוספת
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במפה; כמסומן מחלקה 38 11491 חלקות 39 עד 89 וחלק גוש

114 עד 149. 95 עד 111, ,93 11492 חלקות 86, גוש

 26 ,25 מחלקות 17, 58 עד 82 וחלק ,45 ,32 ,22 ,16 ,15 11827 חלקות 1 עד 13, גוש
במפה; כמסומן

במפה; כמסומן מחלקה 52 11974 חלקות 33 עד 38 וחלק גוש

,108 ,104 מחלקות 84 עד 90, 112 וחלק ,105 ,103 ,95 11980 חלקות 38 עד 45, גוש
במפה; כמסומן 109

במפה; כמסומן מחלקות 14 עד 17 20293 חלקות 1 עד 5 וחלק גוש

במפה; כמסומן 22 עד 24 מחלקות 20, לחלקה 25 וחלק 20316 פרט גוש

במפה; כמסומן 42 ,6 ,5 ,3 מחלקות 2, 20323 חלקה 1 וחלק גוש

במפה; כמסומן 43 ,42 ,9 ,7 מחלקות 1 עד 4, 44 וחלק ,6 20326 חלקות 5, גוש

במפה; כמסומן 26 ,19 ,16 מחלקות 15, 18 וחלק לחלקות 17, 20328 פרט גוש

,8 מחלקות 2, 49 וחלק ,47 ,45 ,41 21 עד 24, ,18 ,17 ,14 ,13 ,10 20329 חלקות 9, גוש
במפה; כמסומן 44 ,20 ,15 ,12 ,11

במפה;  9 כמסומן מחלקות 4 עד 7, לחלקה 8 וחלק 20330 פרט גוש

בשלמות; ייגרע 20346 גוש

במפה; כמסומן 19 ,16 ,14 ,7 מחלקות 5, 17 וחלק ,15 ,6 20347 חלקות 1 עד 4, גוש

,29 22 עד 26, מחלקות 16 עד 18, 46 וחלק ,28 ,27 לחלקות 19 עד 21, 20348 פרט גוש
במפה; כמסומן 45 ,44 ,36 ,35

במפה; כמסומן 13 ,11 ,9 ,7 ,2 מחלקות 1, 14 וחלק ,12 ,10 20351 חלקות 8, גוש

במפה;  20 כמסומן ,19 ,8 ,6 ,2 מחלקות 1, 20429 חלק גוש

במפה; כמסומן 19 ,18 10 עד 12, ,6 מחלקות 5, 20431 חלקות 7 עד 9 וחלק גוש

במפה; כמסומן מחלקה 35 45 וחלק ,37 ,36 20715 חלקות 33, גוש

במפה; כמסומן 57 מחלקות 36, 53 וחלק ,52 20718 חלקות 34, גוש

,20301 ,20284 ,20278 ,11864 ,11767 ,11473 ,11472 ,11459 ,11441 הגושים חלקי
א'; באות במפה המסומנים 20348 ,20346 ,20324 ,20316

11851 עד  ,11755 ,11754 ,11465 ,11462 ,11461 ,11457 ,11447 ,11442 הגושים חלקי
,11936 ,11934 ,11932 ,11929 ,11919 11915 עד 11917, ,11862 ,11860 ,11859 ,11853

ב'; באות במפה המסומנים 20391 ,20293 ,20290 ,20289 ,20271

ג'; באות במפה המסומנים 20272 ,11935 ,11851 הגושים חלקי

א'; באות במפה המסומנים 11462 ,11461 ,11458 ,11457 הגושים חלקי

ב'; באות המפה המסומנים 11464 ,11463 ,11459 11444 עד 11446, הגושים חלקי

ג', ד'; באותיות במפה המסומן רומנה חלק מאדמות

באות ה'; במפה המסומן זבובה חלק מאדמות

ו'". באות במפה המסומן תענך מאדמות חלק

(10 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז י"ד
ן בר–או ני ו ר  (3-136 (חמ

הפנים שר                                                                                   




