
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

מחלף עם 20 מס' דרך התחברות מחלפים: מערכת :20 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך  צו
704 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . .   החוף), מסילת ברזל: מסילת מעפילים; מחלף עם הכוכבים; שבעת

;2/20 מחלף כבישים מערכת מחלפים: :2 מס' דרך ,20 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך  צו
705   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 החוף), מסילת ברזל: מסילת יקום; מחלף

ברזל: מסילת מזרח; שמריהו מחלף :20 מס' דרך ,531 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך  צו
מסילת עם מסילת השרון התחברות אביב; לתל החוף מסילת עם מסילת השרון התחברות החוף; מסילת

707 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   לנתניה), החוף

708 התשס"ז-2007 . .   מסילת ברזל: מסילת השרון), חן מחלף :531 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו

השרון), מסילת ברזל: מסילת מזרח; הרצליה מחלף :531 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
709   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007

מלל), מחלף דרום; רעננה מחלף מחלפים: מערכת ,531 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
710   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007

צומת אמציה; צומת שקף; - שומריה קטע ,358 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו

712 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   שקף), גישה

713 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (יזרעאלים), והבניה התכנון צו

713 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   הגליל), (מעלה והבניה התכנון צו

714   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,(2 (מס' אשר) (חבל והבניה התכנון צו

714 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   והבניה (לודים), התכנון צו

715 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (שוהם), והבניה התכנון צו

715 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), גפ"ם) ניפוק (מחירי ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

716   . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), גפ"ם) ניפוק על החוק (החלת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

717   . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), בז"ן) בשער מרבי לגפ"ם ושירותים (מחיר מצרכים מחירי על פיקוח צו

717 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), החקלאי) הפיקוח הפעלת לענין עבירות (קביעת החקלאי הפיקוח צו

717 זכאי), התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   חוץ לתושב זיכוי (נקודות מס הכנסה כללי

טעות תיקון

16 באפריל 2007 6578 התשס"ז בניסן כ"ח
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מחלפים: מערכת :20 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
מעפילים;  מחלף עם הכוכבים; שבעת מחלף 20 עם מס' דרך התחברות

התשס"ז-2007 החוף), מסילת ברזל: מסילת
אני ופיתוח) 11943, הברזל (הגנה הדרכים ומסילות סעיף 3 לפקודת לפי סמכותי בתוקף  

לאמור: מצווה

האלה: המחלפים מערכת על תחול הפקודה .1
עם הדרך), - (להלן איילון נתיבי :20 מס' דרך שבעת הכוכבים שמתחברת בו מחלף (1)
הדרך; על E=182842.75 / N=674195.34 ציון בנקודת בהרצליה הכוכבים שבעת רחוב

שמריהו בכפר המעפילים עם רחוב מעפילים שמתחברת בו הדרך מחלף תחול הפקודה (2)
הדרך. על E=183677.85 / N=676225.87 ציון בנקודת בהרצליה, בגין מנחם רחוב ועם

הבא: הברזל על קטע מסילת תחול הפקודה .2
 E=183003.44 / ציון  בנקודת המתחיל מטרים  50 עד ברוחב החוף מסילת קטע (1)

;E=183890.45 / N=676694.47 ציון בנקודת N=674651.95 והמסתיים

 E=183033.67 / ציון  בנקודת המתחיל מטרים  10 עד ברוחב החוף מסילת קטע (2)
.E=182964.26 / N=674630.87 ציון בנקודת והמסתיים  N=674852.09

בתוספת המפורטים ובחלקות בגושים עוברים  המחלפים  מערכת ושטח גבולות (א) .3
מידה  בקנה הערוכה כ/8044  מס' במפה אדום בצבע זיהוי, לשם והמסומנים, הראשונה
(1 במרס  י"א באדר התשס"ז ביום בדרכים והבטיחות התחבורה והחתומה בידי שר 1:2,500

(להלן - המפה). (2007

השניה  בתוספת המפורטים ובחלקות בגושים עוברת הברזל מסילת רצועת (ב)  
במפה. אפור בצבע זיהוי, לשם ומסומנת,

תואמים לתכנית תת"ל 15. ההכרזה המסומנים במפה (ג) גבולות ושטח  

בע"מ, בישראל לדרכים הלאומית החברה  - מעצ  במשרדי נמצא המפה העתק .4 
 03-7355444 מראש בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29 קנדה יהדות רח'

הרגילות. העבודה בשעות

ראשונה        תוספת
  (סעיף 3(א))

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

6421 7 ,6

6422,62 ,61 ,57 ,53 ,52 ,49 ,48 ,45 ,33 ,18 ,9
91 ,79 ,78 ,75 ,72 ,67 ,65 ,64

80 ,59 ,56

6522,43 ,42 ,38 ,37 ,35 ,20 ,17 ,16 ,11 ,8 ,7
,69 ,68 ,60 ,59 ,56 ,54 ,48 ,47 ,45 ,44

  92 ,87 ,80 ,72

55 ,53 ,52 ,36 ,19 ,18 ,9

הפקודה תחולת
הדרך על

הפקודה תחולת
הברזל מסילת על

המפה

לעיין רשות
במפה

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

6523,84  ,83 ,79 ,63 ,62 ,60 ,49 ,44 ,43 ,18 ,10
,117 ,116 ,115 ,114 ,105 ,91 ,88 ,87 ,85
,159 ,157 ,155 ,153 ,134 ,132 ,125 ,118
,172 ,171 ,167 ,166 ,164 ,163 ,162 ,160
,182,181 ,180 ,179 ,178 ,176 ,175 ,174 ,173
,224 ,221 ,218 ,212 ,207 ,189 ,186 ,183

  237 ,236 ,232 ,230 ,229 ,227 ,226

,135 ,104 ,103 ,102 ,70 ,45 ,17
,177 ,170 ,169 ,168 ,165 ,158
,192 ,191 ,188 ,187 ,185 ,184
 ,199 ,198 ,196 ,195 ,194 ,193
  ,209 ,208  ,205 ,204  ,202 ,201
 ,223 ,222 ,220 ,216 ,215  ,213
,238 ,235 ,234 ,231 ,228  ,225

244 ,243 ,242 ,241 ,240 ,239

6524 10 ,3 ,1

6665,33 ,32 ,31 ,29 ,18 ,17 ,11 ,10 ,7 ,6 ,4
,365 ,364 ,363 ,362 ,351 ,54 ,38 ,34

419 ,418 ,374 ,373 ,372 ,371 ,366

,52 ,37 ,36 ,35 ,16 ,15 ,13 ,12
,254 ,253 ,252 ,251 ,250 ,249
,260 ,259 ,258 ,257 ,256 ,255
,266 ,265 ,264 ,263 ,262 ,261

368 ,367

שניה תוספת
3(ב)) (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

652280 ,72 ,54 ,47 ,37 ,35 ,20 ,17 55 ,53 ,52 ,36 ,19 ,18 ,9

6523,176 ,173 ,166 ,163 ,160 ,153 ,125 ,63
,221 ,218 ,212 ,207 ,189 ,182 ,180 ,179

 237 ,236 ,233 ,232 ,230 ,224

 ,187  ,184 ,170 ,103 ,102 ,45 ,17
,199 ,198 ,196 ,193 ,192 ,191 ,188
,213 ,209 ,208 ,205 ,204 ,202 ,201

240 ,239 ,231 ,225 ,216 ,215

6665 54 ,6 ,4,52 ,37 ,36 ,35 ,16 ,15 ,13 ,12
,254 ,253 ,252 ,251 ,250 ,249
,260 ,259 ,258 ,257 ,256 ,255

266 ,265 ,264 ,263 ,262 ,261

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

מערכת :2 מס' דרך ,20 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
החוף), מסילת ברזל: מסילת יקום; מחלף ;2/20 מחלפים: מחלף כבישים

התשס"ז-2007
אני ופיתוח) 11943, (הגנה הברזל  הדרכים ומסילות 3 לפקודת סעיף  לפי סמכותי  בתוקף

לאמור: מצווה
האלה: מערכת המחלפים תחול על הפקודה .1

נתיבי מס' 20: עם דרך - הדרך), נתניה2 (להלן אביב תל :2 דרך  בו שמתחברת (1) מחלף
;E=184331.02/N=681020.80 ציון בנקודת איילון

הפקודה תחולת
הדרך על

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

2 ק"ת התשכ"ה, עמ' 234.
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 E=184511.28 / ציון 3551 בנקודת מס' דרך עם הדרך בו שמתחברת יקום3, מחלף (2)
.N=683057.45

ציון  בנקודת המתחיל מטרים  10 עד ברוחב החוף מסילת קטע  על תחול הפקודה .2
.E=184949.31 / N=679918.05 ציון בנקודת E=184743.55 /  N=679478.24 והמסתיים

הראשונה בתוספת המפורטים ובחלקות בגושים עוברים והצמתים הדרך ושטח גבולות (א) .3
מידה 1:2,500 והחתומה  בקנה הערוכה כ/8046  מס' במפה אדום זיהוי, בצבע לשם והמסומנים,

(להלן - המפה). (1 במרס 2007) התשס"ז באדר י"א ביום בדרכים והבטיחות התחבורה שר בידי

ומסומנת,  השניה בתוספת ובחלקות המפורטים עוברת בגושים הברזל מסילת רצועת (ב)  
במפה. זיהוי, בצבע אפור לשם

.15 תת"ל לתכנית תואמים במפה המסומנים ההכרזה ושטח גבולות (ג)

בע"מ, בישראל לדרכים הלאומית החברה  - מעצ  במשרדי נמצא המפה העתק .4 
 03-7355444 מראש בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29 קנדה יהדות רח'

הרגילות. העבודה בשעות

ראשונה תוספת
3(א)) (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

769940 ,33 ,32 ,27

7706  87 ,85 ,83 ,81 ,79 ,77 ,75 ,73

7710 57 ,55 ,40

7995 16 ,15 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,5

893118 ,17 ,16 ,15 ,14 ,4 ,3

8933 10 ,9 ,6 ,25

89343

8935,14 ,13 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2 ,1
16 ,15

12

8936 27 ,16 ,15

שניה תוספת
3(ב)) (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

89335

89346

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   
__________

3 ק"ת התשנ"ד, עמ' 1160.

הפקודה תחולת
הברזל מסילת על

המפה

לעיין רשות
במפה
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:20 מס' דרך ,531 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
התחברות השרון מסילת החוף; מסילת ברזל: מסילת מזרח; שמריהו מחלף

החוף מסילת עם התחברות השרון מסילת אביב; לתל החוף מסילת עם
התשס"ז-2007 לנתניה),

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

(להלן  איילון נתיבי : 20 מס' בו דרך שמתחברת מזרח שמריהו מחלף על הפקודה תחול .1
ציון  השרון-חורשים2: בנקודת הרצליה-רעננה-כפר–סבא-הוד :531 מס' דרך עם הדרך) -

הדרך. על E=184316.71/N=678846.84

הבא: הברזל על קטע מסילת תחול הפקודה .2
E=183890.45 /  N=676694.47  והמסתיימת   ציון החוף המתחילה בנקודת מסילת (1)

  ;E=184743.55 /  N=679478.24 ציון בנקודת

ציון  בנקודת המתחילה  אביב  לתל החוף  מסילת  עם התחברות  השרון  (2) מסילת
;E=184129.82 /  N=677469.0 ציון והמסתיימת בנקודת  E=184728.91 /  N=677630.52

ציון בנקודת המתחילה לנתניה החוף מסילת עם התחברות השרון מסילת (3)
.E=184354.97 /  N=678429.60 ציון בנקודת E=185130.10 /  N=677216.9 והמסתיימת

בתוספת המפורטים ובחלקות בגושים עוברים  המחלפים  מערכת ושטח גבולות (א) .3
מידה  בקנה הערוכה כ/8045  מס' במפה אדום בצבע זיהוי, לשם והמסומנים, הראשונה
(1 במרס  י"א באדר התשס"ז ביום בדרכים והבטיחות התחבורה והחתומה בידי שר 1:2,500

המפה). - (להלן (2007

השניה  בתוספת המפורטים ובחלקות בגושים עוברת הברזל מסילת רצועת (ב)  
במפה. אפור בצבע זיהוי, לשם ומסומנת,

תואמים לתכנית תת"ל 15. ההכרזה המסומנים במפה (ג) גבולות ושטח  

רח' יהדות לדרכים בישראל בע"מ, הלאומית החברה - נמצא במשרדי מעצ העתק המפה .4
בשעות ,03-7355444 מראש בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29 קנדה

הרגילות. העבודה

ראשונה תוספת
3(א)) (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

6665319

6672109 ,108 ,107 ,106 ,103 ,102 ,101 ,100105  

6673,74 ,72 ,71 ,70 ,66 ,62 ,58 ,55 ,54 ,53 ,8
105 ,101 ,93 ,92 ,78 ,77 ,75

73 ,69 ,68 ,65 ,64 ,63 ,57 ,56

6674 68 ,62

7648,102 ,101 ,98 ,83 ,82 ,72 ,71 ,24 ,20
132 ,127 ,125 ,119 ,113 ,112 ,104

,115 ,111 ,110 ,103 ,100 ,99
139 ,121

7650,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,129 ,34
283 ,240 ,231 ,230 ,229 ,225 ,177

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

2 ק"ת התשנ"ח, עמ' 12.

הפקודה תחולת
הדרך על

הפקודה תחולת
הברזל מסילת על

המפה

רשות לעיין במפה
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חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

8922 7 ,6 ,5

8923 4 ,3 ,2

8924 62 ,29 ,2

8925 8 ,6 ,52

8934 6 ,3

שניה תוספת
3(ב)) (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

6665319

6672106 ,102 ,101 ,100105

6673101 ,93 ,92 ,77 ,70 ,54 ,873 ,69 ,65 ,64 ,63 ,57 ,56

7648127 ,125 ,113 ,112 ,104 ,101 ,82 ,71,115 ,111 ,110 ,103 ,100 ,99
139 ,121

892262

89234 ,3 ,2

89258 ,62

8934 6 ,3

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

מחלף חן מסילת :531 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
התשס"ז-2007 השרון), מסילת ברזל:

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

הרצליה-רעננה-כפר–סבא-הוד :531 דרך בו שמתחברת חן מחלף על תחול הפקודה .1
 E=187741.70 / ציון  בנקודת ברעננה גוריון בן רחוב עם הדרך) - (להלן השרון-חורשים2 

הדרך.  N=675431.85 על

 E=187145.77 /  N=675696.56 ציון בנקודת המתחילה השרון מסילת על תחול הפקודה .2
.E=187151.56 / N=675695.02 ציון בנקודת והמסתיימת

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

2 ק"ת התשנ"ח, עמ' 12.

הפקודה תחולת
הדרך על

הפקודה תחולת
הברזל מסילת על



16.4.2007 התשס"ז, בניסן כ"ח ,6578 התקנות 709קובץ

בתוספת המפורטים ובחלקות בגושים  עוברים המחלף מערכת  ושטח גבולות (א) .3
מידה  בקנה הערוכה כ/8048  מס' במפה אדום בצבע זיהוי, לשם והמסומנים, הראשונה
(1 במרס  י"א באדר התשס"ז ביום בדרכים והבטיחות התחבורה והחתומה בידי שר 1:2,500

(להלן - המפה). (2007

השניה  בתוספת המפורטים ובחלקות בגושים עוברת הברזל מסילת רצועת (ב)  
במפה. אפור בצבע זיהוי, לשם ומסומנת,

תואמים לתכנית תת"ל 15. ההכרזה המסומנים במפה (ג) גבולות ושטח  

בע"מ, בישראל לדרכים הלאומית החברה  - מעצ  במשרדי נמצא המפה העתק .4 
,03-7355444 בטל' מראש  בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל יהודה, אור  ,29 קנדה יהדות  רח'

הרגילות. העבודה בשעות

ראשונה תוספת
3(א)) (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

6584,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,21 ,20 ,18 ,17
 63 ,62 ,59

19

6585 93 ,43 ,42 ,19 ,18 ,9 ,6 ,5 ,4 ,3

658860 ,52 ,33 ,26 ,1830 ,29 ,28  ,19

שניה תוספת
3(ב)) (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

6584 62  ,58 ,18 ,17

658860 ,52 ,26 ,1828 ,19

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

הרצליה מחלף :531 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
התשס"ז-2007 השרון), מסילת ברזל: מסילת מזרח;

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

הרצליה-רעננה- :531 דרך בו שמתחברת מזרח הרצליה מחלף על תחול הפקודה .1
ציון בנקודת  וברעננה בהרצליה ירושלים רחוב עם   כפר–סבא-הוד–השרון-חורשים2,

.E=186247.80 / N=676270.30

 E=186864.36 / N=675969.55 ציון בנקודת המתחילה השרון מסילת על תחול הפקודה .2
.E=187145.77 / N=675696.56 ציון בנקודת ומסתיימת

המפה

רשות לעיין במפה

הפקודה תחולת
הדרך על

הפקודה תחולת
הברזל מסילת על
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הראשונה בתוספת המפורטים ובחלקות בגושים עוברים המחלף ושטח גבולות (א) .3
מידה 1:2,500 והחתומה  בקנה כ/8047 הערוכה מס' במפה אדום זיהוי, בצבע לשם והמסומנים,
- (להלן (2007 במרס   1) התשס"ז באדר י"א ביום בדרכים והבטיחות התחבורה שר בידי

המפה).

השניה  בתוספת המפורטים ובחלקות בגושים עוברת הברזל מסילת רצועת (ב)  
במפה. אפור בצבע זיהוי, לשם ומסומנת,

תואמים לתכנית תת"ל 15. ההכרזה המסומנים במפה (ג) גבולות ושטח  

רח' יהדות לדרכים בישראל בע"מ, הלאומית החברה - נמצא במשרדי מעצ העתק המפה .4
בשעות ,03-7355444 מראש בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29 קנדה

הרגילות. העבודה

ראשונה תוספת
3(א)) (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

6577  243 ,241 ,236 ,235 ,198 ,192

6582 56

6588  63 ,42 ,41 ,14 ,6 ,2

6663,93 ,90 ,89 ,87 ,86 ,61 ,60 ,15 ,14 ,6
 260 ,259 ,252 ,251 ,223 ,94

7650,246 ,46 ,45 ,35 ,30 ,28 ,27 ,19 ,18
250 ,249 ,248 ,247

7651624 ,597 ,596 ,550 ,191 ,186 ,42

   
שניה תוספת

3(ב)) (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

6588 42 ,14 ,6 ,2

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   
__________

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

2 ק"ת התשנ"ח, עמ' 12.

מחלפים: מערכת ,531 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
התשס"ז-2007 מלל), מחלף דרום; רעננה מחלף

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

האלה: המחלפים מערכת על תחול הפקודה .1
__________

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

המפה

לעיין רשות
במפה

הפקודה תחולת
הדרך על
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הרצליה-רעננה-כפר–סבא- :531 דרך בו שמתחברת דרום2, רעננה מחלף (1)
אשקלון3, לציון, ראשון רעננה, :4 מס' דרך עם הדרך) - (להלן  הוד–השרון-חורשים

;E=189352.07 / N=675496.15 ציון בנקודת

ציון בנקודת תקוה-חדרה4, פתח :402 דרך עם הדרך בו שמתחברת מלל מחלף (2) 
.E= 190127.17 / N= 675482.98

בתוספת המפורטים ובחלקות בגושים עוברים  המחלפים  מערכת ושטח גבולות (א) .2
מידה 1:2,500  בקנה כ/8049 הערוכה מס' במפה אדום בצבע זיהוי, לשם והמסומנים, הראשונה
(להלן (1 במרס 2007) התשס"ז באדר י"א ביום בדרכים והבטיחות התחבורה שר בידי והחתומה

המפה). -

תואמים לתכנית תת"ל 15. במפה המסומנים ההכרזה (ב) גבולות ושטח  

רח' יהדות לדרכים בישראל בע"מ, הלאומית החברה - נמצא במשרדי מעצ העתק המפה .3
בשעות ,03-7355444 מראש בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29 קנדה

הרגילות. העבודה

ראשונה תוספת
2(א)) (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

6427,121 ,120 ,115 ,112 ,65 ,43 ,26 ,25 ,24
 487 ,421 ,420 ,396 ,395 ,122

6447 ,107 ,100 ,93  ,91 ,57 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3
 111

 6451,275 ,244 ,53 ,50 ,26 ,25 ,24 ,8 ,7 ,6 ,3
 330 ,329 ,328 ,327 ,324 ,276

6452,349 ,346 ,343 ,340 ,338 ,335 ,281 ,278
406 ,392 ,370 ,367 ,365 ,360 ,355 ,352

383 ,380 ,377 ,362

6453123

658544 ,41 ,40 ,39 ,37 ,36 ,35 ,32 ,30 ,29

6586,581 ,431 ,167 ,155 ,154 ,153 ,152 ,151
 633 ,632

 6587,56 ,53 ,52 ,38 ,37 ,36 ,30 ,26 ,12 ,2
 274 ,264 ,204 ,122 ,118 ,117

6589 67 ,66

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   
__________

2 ק"ת התשנ"ג, עמ' 798.

3 ק"ת התשכ"ד, עמ' 1747.

4 ק"ת התשכ"ה, עמ' 1586.

   

המפה

רשות לעיין במפה
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 - שומריה קטע ,358 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
התשס"ז-2007 שקף), גישה צומת אמציה; צומת שקף;

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

והצמתים האלה: הדרך קטעי על תחול (א) הפקודה .1
E=191078.99/ ציון בנקודת  המתחיל  מטרים  30 עד ברוחב הדרך קטע (1) 
והמסתיים בנקודת  לאמציה סמוך הדרך) (להלן - מס' 2358  דרך  N=605175.49 על

הדרך;  E=193664.69 /N=604599.79 על ציון

E=193664.69/ ציון בנקודת  המתחיל  מטרים  50 עד ברוחב הדרך קטע (2) 
E=194002.82 / N=604394.80 ציון  בנקודת והמסתיים הדרך על  N=604599.79 

על הדרך; 

E=194002.82/ ציון בנקודת  המתחיל  מטרים  40 עד ברוחב הדרך קטע (3) 
E=194269.40 / N=603693.29 ציון  בנקודת והמסתיים הדרך על  N=604394.80 

על הדרך; 

ציון  בנקודת  ,33415 דרך עם הדרך מתחברת  שבו אמציה  צומת (4) 
הדרך; על E=191078.99/N=605175.49

ציון בנקודת לשקף  הגישה דרך עם  הדרך מתחברת שבו  הצומת (5) 
הדרך. על E=192296.95/N=604925.39

בתוספת  המפורטים ובחלקות בגושים עוברים והצמתים הדרך ושטח גבולות (ב)  
מידה  בקנה הערוכה כ/3-8038  מס' במפה אדום בצבע זיהוי, לשם והמסומנים, הראשונה
(1 במרס  י"א באדר התשס"ז ביום בדרכים והבטיחות התחבורה בידי שר והחתומה  1:2,500

(להלן - המפה); (2007

ד/279/02/6ב. לתכנית תואמים במפה המסומנים ההכרזה ושטח גבולות (ג)

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

הרגילות. העבודה בשעות

תוספת
1(ב)) (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

312125 ,22 ,20 ,17 ,16 ,12

312231 ,30 ,25 ,24 ,17 ,16 ,15 ,14 ,9 ,4 

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   
__________

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

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 1170.

3 ק"ת התשכ"ב, עמ' 1134.

הפקודה תחולת
הדרך על

רשות לעיין במפה
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התשס"ז-2007 (יזרעאלים), והבניה התכנון צו
החוק),  - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 16 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
הארצית שליד המועצה תכנוניים עקרוניים המשנה לנושאים ועדת התייעצות עם ולאחר
סעיף לפי ולבניה לתכנון הארצית המועצה לה שאצלה הסמכות בתוקף ולבניה, לתכנון
הרשויות ועם חיפה ומחוז הצפון לתכנון ולבניה מחוז המחוזיות הוועדות עם לחוק, 6(א)(3)

לאמור: מצווה הנוגעות בדבר, אני המקומיות

והבניה התכנון צו לפי המקומי), התכנון מרחב - (להלן יזרעאלים מקומי תכנון מרחב .1
הערוך בתשריט כחול כמסומן בקו מגבולותיו יהיו וקטע ישונה התשס"ד-22003, (יזרעאלים),

(18 בפברואר 2007). התשס"ז בשבט ל' ביום בידי והחתום 1:20,000 מידה בקנה

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה  ומחוז הצפון מחוז ולבניה לתכנון  המחוזיות הוועדות
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהם רשאי לעיין מעוניין וכל יזרעאלים, ולבניה לתכנון

לקהל. פתוחים

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 -

(18 בפברואר 2007) התשס"ז בשבט ל'
ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ד, עמ' 98.

התשס"ז-2007 הגליל), (מעלה והבניה התכנון צו
החוק),  - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 16 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
הארצית שליד המועצה תכנוניים עקרוניים המשנה לנושאים ועדת התייעצות עם ולאחר
סעיף לפי ולבניה לתכנון הארצית המועצה לה שאצלה הסמכות בתוקף ולבניה, לתכנון
המקומיות והרשויות הצפון  מחוז ולבניה לתכנון המחוזיות הוועדות  עם לחוק, 6(א)(3)

לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות

והבניה התכנון צו לפי המקומי), - מרחב התכנון (להלן הגליל מעלה מקומי תכנון מרחב .1
הערוך בתשריט כחול בקו כמסומן יהיו ומגבולותיו ישונה, התשס"ב-22001, הגליל), (מעלה

(13 במרס 2007). התשס"ז באדר ביום כ"ג בידי והחתום 1:10,000 מידה בקנה

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
לתכנון ולבניה המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון הוועדות המחוזיות
פתוחים שהמשרדים האמורים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי וכל מעוניין הגליל, מעלה

לקהל.

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3
__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ב, עמ' 188.

מרחב  תיקון
תכנון מקומי

עותקים הפקדת
התשריט של

תחילה

מעבר הוראות

תיקון מרחב
תכנון מקומי

עותקים הפקדת

תחילה
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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 -

(13 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ג
ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ז-2007 ,(2 (מס' אשר) (חבל והבניה התכנון צו
החוק),  - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 16 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
הארצית שליד המועצה תכנוניים עקרוניים המשנה לנושאים ועדת התייעצות עם ולאחר
סעיף לפי ולבניה לתכנון הארצית המועצה לה שאצלה הסמכות בתוקף ולבניה, לתכנון
המקומיות הרשויות הצפוןו מחוז ולבניה לתכנון המחוזיות הוועדות עם לחוק, 6(א)(3)

לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות

והבניה התכנון צו לפי המקומי), התכנון מרחב - (להלן אשר חבל מקומי תכנון מרחב .1
בקנה הערוך בתשריט כחול בקו כמסומן יהיו ומגבולותיו ישונה, התשס"ז-22006, אשר), (חבל

(13 במרס 2007). התשס"ז באדר ביום כ"ג בידי והחתום 1:10,000 מידה

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
לתכנון ולבניה המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון הוועדות המחוזיות
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים  בהם לעיין  רשאי מעוניין וכל אשר, חבל

לקהל.

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 -

(13 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ג
ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ז, עמ' 325.

התשס"ז-2007 (לודים), והבניה התכנון צו
 - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק ו–16 13 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
המועצה שליד עקרוניים  תכנוניים  לנושאים המשנה ועדת עם התייעצות  ולאחר  החוק),
לפי ולבניה לתכנון הארצית המועצה לה שאצלה הסמכות בתוקף ולבניה, לתכנון הארצית
המקומיות ועם הרשויות המרכז לתכנון ולבניה מחוז הוועדה המחוזית עם לחוק, 6(א)(3) סעיף

לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 988.

מעבר הוראות

תיקון מרחב
תכנון מקומי

עותקים הפקדת

תחילה

מעבר הוראות
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והבניה התכנון צו לפי המקומי), התכנון  מרחב  - (להלן  לודים מקומי תכנון מרחב .1
הערוך בתשריט כחול בקו כמסומן  יהיו מגבולותיו  וקטע ישונה התשס"ו-22006, (לודים),

(18 בפברואר 2007). התשס"ז בשבט ל' ביום בידי והחתום 1:20,000 מידה בקנה

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

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

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3
(18 בפברואר 2007) התשס"ז בשבט ל'

ן בר–או ני ו ר  (3-1110 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ז-2007 (שוהם), והבניה התכנון צו
 - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק ו–16 13 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
המועצה שליד עקרוניים  תכנוניים  לנושאים המשנה ועדת עם התייעצות  ולאחר  החוק),
לפי ולבניה לתכנון הארצית המועצה לה שאצלה הסמכות בתוקף ולבניה, לתכנון הארצית
המקומיות ועם הרשויות המרכז לתכנון ולבניה מחוז הוועדה המחוזית עם לחוק, 6(א)(3) סעיף

לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות

(שוהם), והבניה התכנון צו המקומי), לפי התכנון מרחב (להלן - שוהם מקומי תכנון מרחב .1
מידה בקנה הערוך בתשריט כחול בקו כמסומן יהיו מגבולותיו וקטע ישונה התשנ"ד-21993,

(18 בפברואר 2007). התשס"ז בשבט ל' ביום בידי והחתום 1:10,000

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

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

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 -

(18 בפברואר 2007) התשס"ז בשבט ל'
ן בר–או ני ו ר  (3-1110 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשנ"ד, עמ' 3.

גפ"ם) (תיקון), ניפוק (מחירי ושירותים מצרכים מחירי פיקוח על  צו
התשס"ז-2007

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

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

מרחב  תיקון
תכנון מקומי

עותקים הפקדת
התשריט של

תחילה

מרחב  תיקון
תכנון מקומי

עותקים הפקדת
התשריט של

תחילה

מעבר הוראות
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התשנ"ט-21999  גפ"ם), ניפוק (מחירי ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח לצו 1 בסעיף .1
- העיקרי) הצו - (להלן

זיקוק"; "בית יבוא תפעולי", במקום "בז"ן" "אחסון בהגדרה (1)

תימחק; ההגדרה "בז"ן" - (2)

"בית יבוא "בז"ן" במקום למכליות", גפ"ם ו"ניפוק בהזרמה" גפ"ם "ניפוק בהגדרות (3)
זיקוק".

יגבה". "בית זיקוק יבוא תגבה" "בז"ן העיקרי, במקום לצו 2 בסעיף .2

יבוא  "קיבלה" במקום רשאי", זיקוק "בית יבוא רשאית" "בז"ן במקום העיקרי, 5 לצו בסעיף .3
זיקוק". "בית יבוא "בז"ן" ובמקום "קיבל"

באדר התשס"ז (1 במרס 2007). זה ביום י"א צו 4. תחילתו של

(27 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ט'
(3-2722 (חמ

ר עז אלי בן  פואד) ) ן  מי בני
הלאומיות התשתיות שר

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

.321 עמ' התשס"א, 2 ק"ת התשנ"ט, עמ' 720;

גפ"ם) (תיקון), ניפוק על החוק (החלת ושירותים מצרכים מחירי פיקוח על  צו
התשס"ז-2007

ושירותים,  מצרכים מחירי על פיקוח ו–29 לחוק 7 לפי סעיפים 6(א)(2), בתוקף סמכותנו  
מצווים  אנו סעיף 8 לחוק, לפי המחירים ועדת עם ובהתייעצות החוק), - התשנ"ו-11996 (להלן

לאמור:

גפ"ם), ניפוק על החוק (החלת ושירותים  מצרכים  מחירי על פיקוח לצו 1 בסעיף .1 
- התשנ"ט-21999

זיקוק"; "בית יבוא תפעולי", במקום "בז"ן" "אחסון בהגדרה (1)

תימחק; ההגדרה "בז"ן" - (2)

יבוא "מבז"ן" ובמקום זיקוק", "בית  יבוא "בז"ן" במקום  גפ"ם", "ניפוק בהגדרה (3)
זיקוק". "מבית

באדר התשס"ז (1 במרס 2007). זה ביום י"א צו 2. תחילתו של

(27 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ט'
(3-2722 (חמ

ר עז אלי בן  פואד) ) ן  מי בני
הלאומיות התשתיות שר

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

2 ק"ת התשנ"ט, עמ' 719.

1 תיקון סעיף

2 תיקון סעיף

 5 תיקון סעיף

תחילה

1 תיקון סעיף

תחילה
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בז"ן) מרבי לגפ"ם בשער (מחיר ושירותים על מחירי מצרכים פיקוח צו
התשס"ז-2007 (תיקון),

התשנ"ו- ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק ו–12 לפי סעיפים 7 בתוקף סמכותנו  
מצווים  אנו לחוק,  13 סעיף  לפי המחירים ועדת עם ובהתייעצות החוק), - (להלן  11996

לאמור:

(תיקון),  בז"ן) בשער מרבי לגפ"ם (מחיר מצרכים ושירותים מחירי על פיקוח 5 לצו בסעיף .1
."4 סעיף של "תחילתו צו זה" יבוא של "תחילתו במקום התשס"ו-22006,

באדר התשס"ז (1 במרס 2007). זה ביום י"א צו 2. תחילתו של

(27 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ט'
(3-2152 (חמ

ר עז אלי בן  פואד) ) ן  מי בני
הלאומיות התשתיות שר

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

__________
.142 עמ' התשס"ד, ;54 עמ' התשנ"ח, ;168 עמ' התשנ"ז, 1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192;

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 1088.

החקלאי) (תיקון), הפיקוח עבירות לענין הפעלת (קביעת הפיקוח החקלאי צו
התשס"ז-2007

ולאחר התשמ"ח-11988, חקלאי, לפיקוח הרשות לחוק 6 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
חיקוקי על והתעסוקה לענין עבירות המסחר התעשיה שר מועצת הרשות ועם עם התייעצות

לאמור: מצווה אני החקלאיות, המועצות

החקלאי), הפיקוח הפעלת לענין עבירות (קביעת החקלאי הפיקוח לצו 1 בסעיף .1 
תימחק. - התשמ"ט-21989, פסקה (3)

(20 במרס 2007) בניסן התשס"ז א'
ן שמחו שלום  (3-2130 (חמ

הכפר החקלאות ופיתוח שר                                                                                   
__________

.453 עמ' התשס"ג, 1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 106;

.870 עמ' התשנ"ט, 2 ק"ת התשמ"ט, עמ' 525;

התשס"ז-2007 חוץ זכאי), לתושב זיכוי הכנסה (נקודות מס כללי

קובע כללים  אני הפקודה), הכנסה1 (להלן - מס לפקודת סעיף 69 לפי סמכותי בתוקף  
אלה:

אלה: בכללים .1
לפקודה; 3א כהגדרתו בסעיף "אזור" -

אלה: כל בו שהתקיימו חוץ תושב יחיד - זכאי" חוץ "תושב

דין; פי על מותרות באזור או בישראל והעסקתו באזור או בישראל שהייתו (1)

5 סעף תיקון

תחילה

1 תיקון סעיף

הגדרות

__________
.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני
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הוצאות ניכוי בתקנות כהגדרתם אורח" "מרצה או חוץ" "מומחה אינו הוא (2)
שהייה;

חוץ), לתושב  שהייה  הוצאות (ניכוי הכנסה מס תקנות - שהייה" הוצאות ניכוי  "תקנות 
התשל"ט-21979.

יובאו לפקודה, 2(1) או (2) סעיף לפי זכאי, חוץ תושב של הכנסה על המס בחישוב (א) .2
זיכוי. נקודות 2.25 בחשבון

בחישוב  יובא בחשבון המס, משנת בחלק באזור או בישראל זכאי תושב חוץ שהה (ב)  
(א), כשהוא קטן בסעיף כאמור הזיכוי נקודות מסכום עשר השנים החלק על הכנסתו, המס

המס. בשנת בארץ שהה שבהם החודשים במספר מוכפל

המס בשנת שהופקה זכאי חוץ תושב של הכנסתו על המס בחישוב יחולו אלה כללים .3
ואילך. 2007

(4 במרס 2007) באדר התשס"ז י"ד
ן ו רשז הי אברהם  (3-3608 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.542 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת התשל"ט, עמ' 1689;

טעות תיקון

,6574 התקנות בקובץ שפורסמו התשס"ז-2007, (תיקון), (חיתום) ערך ניירות בתקנות
להימחק. "(תיקון)" צריכה התקנות, המילה בשם ,661 עמ' התשס"ז,

(3-2445 (חמ

נקודות זיכוי
זכאי חוץ לתושב

תחולה


