
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

1608 צו	נכי	המלחמה	בנאצים	)שינוי	שיעור	התגמולים(	)תיקון	מס'	2(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1608 צו	נכי	המלחמה	בנאצים	)שינוי	שיעור	התגמולים(	)הוראת	שעה(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1609 תקנות	נכי	המלחמה	בנאצים	)טיפול	רפואי(	)תיקון	מס'	2(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1609 תקנות	נכי	המלחמה	בנאצים	)טיפול	רפואי(	)הוראת	שעה(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1610 צו	נכי	רדיפות	הנאצים	)שינוי	שיעור	התגמולים(	)תיקון	מס'	2(,	התש"ע-2010�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1610 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	נכי	רדיפות	הנאצים	)שינוי	שיעור	התגמולים(	)הוראת	שעה(,		התש"ע-2010

1610 תקנות	סימני	המסחר	)תיקון(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	צו	לימוד	חובה	)שיעור	ההשתתפות	של	המדינה	ושל	רשויות	החינוך	המקומיות	בקיום	מוסדות	חינוך
1619 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 רשמיים	בשנת	הלימודים	התשע"א(,	התש"ע-2010

1621 צו	לימוד	חובה	)החלה	בכיתות	י"א	וי"ב(	)מס'	2(,	התש"ע-2010�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1622 		� צו	הרשויות	המקומיות	)ביטול	איחוד	המועצות	המקומיות	דלית	אל	כרמל	ועוספיא(	)תיקון(,	התש"ע-2010

1622 אכרזת	התקנים	)תקן	רשמי(	)מס'	6(	)תיקון(,	התש"ע-2010�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1622 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	הגנת	הדייר	)דמי	שכירות	יסודיים	ודמי	שכירות	בדירות(,	התש"ע-2010

1 בספטמבר 2010 6925 כ"ב באלול התש"ע
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צו נכי המלחמה בנאצים )שינוי שיעור התגמולים( )תיקון מס' 2(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	5	לחוק	נכי	המלחמה	בנאצים,	התשי"ד-11954	)להלן	-	החוק(,	 	

ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

בסעיף	1	לחוק,	בהגדרה	"השכר	הקובע",	במקום	"5%�129"	יבוא	"5%�131"� 	�1

בסעיף	4ב)ג(	לחוק,	במקום	"3%�51"	יבוא	"1%�52",	במקום	"75%"	יבוא	"1%�76",	במקום	 	�2
"8%�106"	יבוא	"4%�108"	ובמקום	"4%�138"	יבוא	"5%�140"�

בסעיף	4ג)א(	לחוק,	במקום	"8%�157"	יבוא	"2%�160"� 	�3

בסעיף	4ד)א(	לחוק,	במקום	"23%�103"	יבוא	"8%�104",	במקום	"37%�106"	יבוא	"99%�107"	 	�4
ובמקום	"6%�117"	יבוא	"39%�119"�

בסעיף	13א)ב(	לחוק,	במקום	"6%�117"	יבוא	"39%�119"� 	�5

התגמול	לבן	זוג	של	נכה	נזקק	שנפטר,	אשר	היה	זכאי	לתגמול	לפי	סעיף	13א)ב(	לחוק,	 	�6
כנוסחו	ערב	תחילתו	של	חוק	נכי	המלחמה	בנאצים	)תיקון	מס'	11(,	התשמ"ג-21983	-

	לנכה	שדרגת	נכותו	מ–10%	עד	18%	-	8%�104	מן	המשכורת	המשתלמת	לעובד	 )1(
המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	20	של	הדירוג	המינהלי;

	לנכה	שדרגת	נכותו	מ–19%	עד	39%	-	99%�107	מן	המשכורת	כאמור; )2(

	לנכה	שדרגת	נכותו	מ–40%	עד	49%	-	39%�119	מן	המשכורת	כאמור� )3(

תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(�	 	�7
י"ג	באלול	התש"ע	)23	באוגוסט	2010(

ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-818(

שר	האוצר 	 	
__________

ס"ח	התשי"ד,	עמ'	76;	התשמ"א,	עמ'	161;	ק"ת	התש"ע,	עמ'	745� 	1
ס"ח	התשמ"ג,	עמ'	56� 	2

צו נכי המלחמה בנאצים )שינוי שיעור התגמולים( )הוראת שעה(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	5	לחוק	נכי	המלחמה	בנאצים,	התשי"ד-11954	)להלן	-	החוק(,	 	

ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

בתקופה	שמיום	י"ג	בתשרי	התש"ע	)1	באוקטובר	2009(	עד	יום	ט"ז	בניסן	התש"ע	)31	 	�1
במרס	2010(,	יראו	כאילו	-

	בסעיף	1	לחוק,	בהגדרה	"השכר	הקובע",	במקום	"5%�129"	בא	"2%�130"; )1(

	בסעיף	4ב)ג(	לחוק,	במקום	"3%�51"	בא	"6%�51",	במקום	"75%"	בא	"4%�75",	במקום	 )2(
"8%�106"	בא	"3%�107"	ובמקום	"4%�138"	בא	"1%�139";

	בסעיף	4ג)א(	לחוק,	במקום	"8%�157"	בא	"6%�158"; )3(

בא	 	"106�37%" במקום	 	,"103�75%" בא	 	"103�23%" במקום	 לחוק,	 4ד)א(	 	בסעיף	 )4(
"91%�106"	ובמקום	"6%�117"	בא	"19%�118";

קביעת	שיעור	
השכר	הקובע

קביעת	שיעור	
תגמול	למחוסר	

פרנסה

תגמולים	מיוחדים

תגמול	לנזקק

תגמולים	אחרי	
פטירתו	של	נכה

תגמולים	אחרי	
פטירתו	של	נכה	

נזקק

תחילה

הוראת	שעה

__________
ס"ח	התשי"ד,	עמ'	76;	התשמ"א,	עמ'	161;	ק"ת	התש"ע,	עמ'	745� 	1
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	בסעיף	13א)ב(	לחוק,	במקום	"6%�117"	בא	"19%�118"; )5(

	התגמול	לבן	זוג	של	נכה	נזקק	שנפטר,	אשר	היה	זכאי	לתגמול	לפי	סעיף	13א)ב(	 )6(
לחוק,	כנוסחו	ערב	תחילתו	של	חוק	נכי	המלחמה	בנאצים	)תיקון	מס'	11(,	התשמ"ג-

-	21983

	לנכה	שדרגת	נכותו	מ–10%	עד	18%	-	75%�103	מן	המשכורת	המשתלמת	 )א(
לעובד	המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	20	של	הדירוג	המינהלי;

	לנכה	שדרגת	נכותו	מ–19%	עד	39%	-	91%�106	מן	המשכורת	כאמור; )ב(

	לנכה	שדרגת	נכותו	מ–40%	עד	49%	-	19%�118	מן	המשכורת	כאמור� )ג(

י"ג	באלול	התש"ע	)23	באוגוסט	2010(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-818(

שר	האוצר 	 	
__________

ס"ח	התשמ"ג,	עמ'	56� 	2

תקנות נכי המלחמה בנאצים )טיפול רפואי( )תיקון מס' 2(, התש"ע-2010

התשי"ד-11954,	 בנאצים,	 המלחמה	 נכי	 לחוק	 ו–27	 	24 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	14א)א()1(	לתקנות	נכי	המלחמה	בנאצים	)טיפול	רפואי(,	התשט"ו-21955,	במקום	 	�1
"4%�138"	יבוא	"5%�140"	ובמקום	"8%�106"	יבוא	"4%�108"�

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(� 	�2

י"ג	באלול	התש"ע	)23	באוגוסט	2010(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-319(

שר	האוצר 	 	
__________

ס"ח	התשי"ד,	עמ'	76;	התשמ"א,	עמ'	161� 	1
ק"ת	התשט"ו,	עמ'	785;	התשס"ג,	עמ'	398;	התש"ע,	עמ'	746� 	2

תקנות נכי המלחמה בנאצים )טיפול רפואי( )הוראת שעה(, התש"ע-2010

התשי"ד-11954,	 בנאצים,	 המלחמה	 נכי	 לחוק	 ו–27	 	24 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	14א)א()1(	לתקנות	נכי	המלחמה	בנאצים	)טיפול	רפואי(,	התשט"ו-21955,	בתקופה	 	�1
במרס	 	31( בניסן	התש"ע	 ט"ז	 יום	 עד	 	)2009 באוקטובר	 	1( בתשרי	התש"ע	 י"ג	 שמיום	

2010(,	יראו	כאילו	במקום	"4%�138"	בא	"1%�139"	ובמקום	"8%�106"	בא	"3%�107"�	

י"ג	באלול	התש"ע	)23	באוגוסט	2010(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-319(

שר	האוצר 	 	
__________

ס"ח	התשי"ד,	עמ'	76;	התשמ"א,	עמ'	161� 	1
ק"ת	התשט"ו,	עמ'	785;	התשס"ג,	עמ'	398;	התש"ע,	עמ'	746� 	2

תיקון	תקנה	14א

תחילה

הוראת	שעה
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 צו נכי רדיפות הנאצים )שינוי שיעור התגמולים( )תיקון מס' 2(,
התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	4ה	לחוק	נכי	רדיפות	הנאצים,	התשי"ז-11957	)להלן	-	החוק(,	 	
ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

בסעיף	1	לחוק,	בהגדרה	"השכר	הקובע",	במקום	"2%�160"	יבוא	"67%�162"� 	�1

בסעיף	4א)א(	לחוק,	במקום	"8%�157"	יבוא	"20%�160"� 	�2

תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(� 	�3

י"ד	באלול	התש"ע	)24	באוגוסט	2010(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-1494(

שר	האוצר 	 	
__________

ס"ח	התשי"ז,	עמ'	163;	התשמ"א,	עמ'	2;	התשנ"ה,	עמ'	444;	ק"ת	התש"ע,	עמ'	745� 	1

 צו נכי רדיפות הנאצים )שינוי שיעור התגמולים( )הוראת שעה(,
התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	4ה	לחוק	נכי	רדיפות	הנאצים,	התשי"ז-11957	)להלן	-	החוק(,	 	
ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

התש"ע בניסן	 ט"ז	 יום	 עד	 	)2009 באוקטובר	 	1( התש"ע	 בתשרי	 י"ג	 שמיום	 בתקופה	 	�1	
)31	במרס	2010(,	יראו	כאילו	-

	בסעיף	1	לחוק,	בהגדרה	"השכר	הקובע",	במקום	"2%�160"	בא	"07%�161"� )1(

	בסעיף	4א)א(	לחוק,	במקום	"8%�157"	בא	"6%�158"� )2(

י"ד	באלול	התש"ע	)24	באוגוסט	2010(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-1494(

שר	האוצר 	 	
__________

ס"ח	התשי"ז,	עמ'	163;	התשמ"א,	עמ'	2;	התשנ"ה,	עמ'	444;	ק"ת	התש"ע,	עמ'	745� 	1

תקנות סימני המסחר )תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	71)א(	לפקודת	סימני	המסחר	]נוסח	חדש[,	התשל"ב-11972,	אני	 	
מתקין	תקנות	אלה:

במקום	 העיקריות(,	 התקנות	 	- )להלן	 	21940 המסחר,	 סימני	 לתקנות	 	)3(5 בתקנה	 	�1
"ברשומות"	יבוא	"באתר	האינטרנט"�

בתקנה	33)1(	לתקנות	העיקריות,	במקום	"ברשומות"	יבוא	"באתר	האינטרנט"� 	�2

בתקנה	35	לתקנות	העיקריות,	המילה	"ברשומות"	-	תימחק� 	�3

בתקנה	36	לתקנות	העיקריות,	במקום	"הגליונות	של	רשומות	שבהם	נתפרסמו"	יבוא	 	�4
"התאריכים	שבהם	נתפרסמו"�

קביעת	שיעור	
השכר	הקובע

קביעת	שיעור	
התגמול	לנכה	

נצרך
תחילה

הוראת	שעה

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	26,	עמ'	511� 	1

ע"ר	1940,	תוס'	2,	עמ'	192� 	2

תיקון	תקנה	5

תיקון	תקנה	33

תיקון	תקנה	35

תיקון	תקנה	36
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בתקנה	48)1(	לתקנות	העיקריות,	המילה	"ברשומות"	-	תימחק� 	�5

בתקנה	51)1(	לתקנות	העיקריות,	במקום	"בכל	זמן	ולא	יאוחר	משלושה	חדשים	לפני	 	�6
תום	מועד	הרישום	האחרון"	יבוא	"במהלך	שלושת	החודשים	שלפני	תום	מועד	הרישום	

האחרון"�

בתקנה	52)2(	לתקנות	העיקריות,	במקום	"ברשומות"	יבוא	"באתר	האינטרנט"� 	�7

בתקנה	54	לתקנות	העיקריות,	במקום	"ברשומות"	יבוא	"באתר	האינטרנט"� 	�8

אחרי	תקנה	54	לתקנות	העיקריות	יבוא: 	�9

"פרסום באתר האינטרנט

פרסום	באתר	
האינטרנט

האינטרנט,	54א� באתר	 מידע	 לפרסם	 אלה	 בתקנות	 חובה	 נקבעה	
שכתובתו הרשם	 של	 האינטרנט	 באתר	 המידע	 	יפורסם	
	http://www�trademarks�justice�gov�il/TradeMarks

�WebSiteUI/History/PublicationList�aspx

ממוכנת	54ב�שמירת	המידע במערכת	 יישמר	 54א	 בתקנה	 כאמור	 שפורסם	 מידע	
אגף	מערכות	המידע	במשרד	 להנחיות	 ובהתאם	 לכך	 שיועדה	

המשפטים,	ובלבד	ש	-

	המערכת	נוקטת,	באורח	סדיר,	אמצעי	הגנה	סבירים	 )1(
לפגום	 העלולים	 בעבודתה,	 שיבוש	 ומפני	 חדירה	 מפני	

במהימנות	המידע	שבה;

	המערכת	מגובה	באמצעים	מוגנים	ומובטחים,	והגיבוי	 )2(
נשמר	בנפרד	מהמערכת;

המידע	 על	 להגן	 כדי	 סבירים	 אמצעים	 	ננקטים	 )3(
שפורסם	מפני	שינויים	לכל	אורך	תקופת	שמירתו;	לעניין	
בחתימה	 שפורסם	 המידע	 את	 המכיל	 קובץ	 חתימת	 זה,	
אלקטרונית	מאובטחת,	כהגדרתה	בחוק	חתימה	אלקטרונית,	
סביר	 כאמצעי	 תיחשב	 הפרסום,	 ערב	 התשס"א-32001,	

להגנה	מפני	שינויים�

העמדת	המידע	
לעיון	הציבור

מידע	שפורסם	כאמור	בתקנה	54א	יועמד	לעיון	הציבור	בפורמט	54ג�
אלקטרוני	בספריית	לשכת	הפטנטים�"

בתקנה	63ד	לתקנות	העיקריות,	במקום	"ברשומות"	יבוא	"באתר	האינטרנט"� 	�10

בתקנה	67	לתקנות	העיקריות,	במקום	"ברשומות"	יבוא	"באתר	האינטרנט"� 	�11

בתקנה	69	לתקנות	העיקריות,	בכל	מקום,	במקום	"ברשומות"	יבוא	"באתר	האינטרנט"� 	�12

בתקנה	77	לתקנות	העיקריות,	במקום	"ברשומות	ובאתר	האינטרנט	של	הרשם"	יבוא	 	�13
"באתר	האינטרנט"�

בתוספת	השנייה	לתקנות	העיקריות,	במקום	טופס	ר�ס�מ�	1	יבוא: 	�14

__________
ס"ח	התשס"א,	עמ'	210� 	3

תיקון	תקנה	48

תיקון	תקנה	51

תיקון	תקנה	52

תיקון	תקנה	54

הוספת	תקנות	
54א	עד	54ג

תיקון	תקנה	63ד

תיקון	תקנה	67

תיקון	תקנה	69

תיקון	תקנה	77

תיקון	התוספת	
השנייה
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" ...�1  ,1940
TRADE MARKS REGULATIONS, 1940

   /
SERVICE MARKOR REGISTRATION OF TRADE MARK/APPLICATION F

   *.
      #.

*1.The Mark1.

    
 

)     (

2. Mark details.2

.      :#.  .
  ):(

  )(

Colors claimed (English):
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*3.  Applicant details3.
#   

Name

Address

    

* :
        

 ) / //(

* :
   

)   ,    ,(

#4.  
) (

ppointment of a RepresentativeA.4
(Power of attorney)

Name

Address
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#5./oods/ServicesG.5
  /     /.

      /  .

/Goods/Services- English

)     ,     (

#6.  Priority Date.6
)     / (

    

)           /  "   
("

#7.//NoticesRemarks.7

8.
** *

9. / /           )  / (
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#6.  Priority Date.6
)     / (

    

)           /  "   
("

#7.//NoticesRemarks.7

8.
** *

9. / /           )  / (
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/Goods/Services- English
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#   
Name

Address

    

*  :
        

 ) / //(

* :
   

Name

Address

    

*  :
        

 ) / //(

* :
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)    �     (
    




 
/

 /

/Goods/Services- English

    




 
/

 /

/Goods/Services- English

"
	תחילתן	של	תקנות	1	עד	5	ו–7	עד	13	ביום	ה'	בטבת	התשס"ט	)1	בינואר	2009(� )1( 	�15

	תחילתה	של	תקנה	14	ביום	כ"ב	באלול	התש"ע	)1	בספטמבר	2010(� )2(

י"ד	באלול	התש"ע	)24	באוגוסט	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1129(

שר	המשפטים 	 	

תחילה
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צו לימוד חובה )שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך 
המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשע"א(, 

התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	7)ב(	לחוק	לימוד	חובה,	התש"ט-11949	)להלן	-	החוק(,	בהתייעצות	 	

עם	שר	הפנים		ועם	ועדת	החינוך	התרבות	והספורט	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

	בצו	זה	- �1
פרסומי	הלשכה	המרכזית	 לפי	 דירוג	הרמה	הכלכלית-חברתית	 	- יישובים"	 "אשכול	

לסטטיסטיקה;

"בית	ספר	יסודי"	-	מוסד	חינוך	רשמי	שלומדים	בו	תלמידים	בכיתות	א'	עד	ו'	או	א'	
עד	ח';

	5 בגילאי	 תלמידים	 בו	 שלומדים	 רשמי	 חינוך	 מוסד	 שהוא	 ילדים	 גן	 	- חובה"	 "גן	
ומעלה;

"גן	טרום–חובה"	-	מוסד	חינוך	רשמי	שלומדים	בו	תלמידים	בגילאי	3	ו–4,	ושחל	עליו	צו	
לימוד	חובה	)החלה	בגני	ילדים(,	התשנ"ט-21999,	או	צו	לימוד	חובה	)החלה	בגני	

ילדים(,	התשס"א-32001;

"המשרד"	-	משרד	החינוך;

"חטיבת	ביניים"	-	מוסד	חינוך	רשמי	שלומדים	בו	תלמידים	בכיתות	ז'	עד	ט';

"מוסד	חינוך	רשמי"	-	כמשמעותו	בסעיף	7)ב(	לחוק;

"עלות	משרה"	-	עלות	משרה	מלאה	ממוצעת	בהתאם	לקריטריונים	לעניין	זה	שהמשרד	
השלטון	 במרכז	 היוועצות	 לאחר	 לימודים,	 לשנת	 או	 תקציב	 לשנת	 מפרסם	

המקומי;

"פסיכולוג	מתמחה"	-	כמשמעו	בתקנות	הפסיכולוגים	)אישור	תואר	מומחה(,	התשל"ט-
�41979

בתחומים	המפורטים	 רשמיים	 חינוך	 מוסדות	 בקיום	 שיעור	ההשתתפות	של	המדינה	 	�2
להלן	יהיה	כמצוין	בהם:

	בבית	ספר	יסודי	ובחטיבת	ביניים	- )1(

	שכר	עבודה	- )א(

עובד	הוראה	שהוא	עובד	המדינה	-	100%	מעלות	משרתו;

	אגרת	שכפול,		חומרי	מלאכה	וערכות	טכנולוגיות	- )ב(

בהתאם	לחלוקה	של	עלות	אגרת	שכפול,	ועלות	חומרי	מלאכה	וערכות	טכנולוגיות,	
לפי	אשכולות	היישובים	שלהלן:

	אשכולות	1	ו–2	-	90%; )1(

	אשכול	3	-	80%; )2(

	אשכול	4	-	70%; )3(

הגדרות

__________
	ס"ח	התש"ט,	עמ'	287� 1

	ק"ת	התשנ"ט,	עמ'	1059� 2

	ק"ת	התשס"א,	עמ'	790� 3

	ק"ת	התשל"ט,	עמ'	764� 4

שיעור 
ההשתתפות של 

המדינה
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	אשכול	5	-	65%; )4(

	אשכול	6	-	60%; )5(

	אשכול	7	-	55%; )6(

	אשכולות	8	עד	10	-	50%; )7(

בפסקת	משנה	זו	-

"עלות	אגרת	שכפול"	-

במוסדות	המתוקצבים	לפי	כיתה	-	850	שקלים	חדשים	לכיתה;

במוסדות	המתוקצבים	לפי	תלמיד	-	33	שקלים	חדשים	לתלמיד	לשנה;

"עלות	חומרי	מלאכה	וערכות	טכנולוגיות"	-

בגן	חובה	-	77	שקלים	חדשים	לתלמיד	לשנה;

בבית	ספר	יסודי	-	58	שקלים	חדשים	לתלמיד	לשנה;

בחטיבת	ביניים	-	80	שקלים	חדשים	לתלמיד	לשנה;

	פסיכולוג	- )ג(

68%	מעלות	משרתו;	ולעניין	פסיכולוג	מתמחה	-	75%	מעלות	משרתו;

	קצין	ביקור	סדיר	- )ד(

75%	מעלות	משרתו;

	שירותים	נלווים	- )ה(

	מזכיר,	עובד	סיוע,	שרת	ופועל	ניקיון	-	87%	מעלות	משרתם; )1(

	בחטיבת	ביניים	בלבד	- )2(

	ספרן	ורכז	חברתי	-	100%	מעלות	משרתם; )א(

	אחראי	משק,	מנהל	חשבונות,	כתבן,	טלפן,	מזכיר	פדגוגי,	טכנאי	 )ב(
מעבדה,	מתאם	מחשוב	בית–ספרי,	מפעיל	ציוד	אור-קולי	כולל	ציוד	

דיגיטלי	-	87%	מעלות	משרתם;

	בגן	חובה	- )2(

	שכר	עבודה	- )א(

	עובד	הוראה	שהוא	עובד	המדינה	-	100%	מעלות	משרתו; )1(

	עוזר	לגננת	-	85%�117	מעלות	משרתו	אם	הגן	פועל	שישה	ימים	בשבוע;	 )2(
100%	מעלות	משרתו	אם	הגן	פועל	חמישה	ימים	בשבוע;

	פסיכולוג	- )ב(

68%	מעלות	משרתו;	ולעניין	פסיכולוג	מתמחה	-	75%	מעלות	משרתו;

	בגן	טרום–חובה	- )3(

שכר	הלימוד	-

ילדים,	הכוללת	חלוקת	 גן	 המשרד	ישתתף	בשיעור	של	90%	מעלות	אחזקה	של	
הסכום	של	עלות	שכרה	של	גננת,	עוזר	לגננת,	וכן	הוצאות	תפעוליות	שאינן	שכר,	

ב–31,	והכפלתו	במספר	התלמידים	בגן	בפועל;
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עבודה,	 חומרי	 מינהל,	 הוצאות	 	- שכר"	 שאינן	 תפעוליות	 "הוצאות	 זו,	 משנה	 בפסקה	
חומרי	ניקוי,	חשמל,	מים,	אחזקה,	בדק,	תיקונים,	פחת,	ציוד,	ריהוט	ותמריצים,	כפי	שיקבע	

המשרד,	מדי	שנת	תקציב	או	שנת	לימודים,	לאחר	היוועצות	במרכז	השלטון	המקומי�

רשמיים	 חינוך	 מוסדות	 בקיום	 המקומיות	 החינוך	 רשויות	 של	 ההשתתפות	 	שיעור	 �3
לשיעור	 אחוזים	 	100 שבין	 ההפרש	 יהיה	 	,2 בתקנה	 כמפורט	 תחום	 בכל	 שבתחומן,	

ההשתתפות	של	המשרד�

	שיעור	הקצאת	משרות	בידי	המדינה	לרשויות	המקומיות	יהיה	בכפוף	לתקינה	שהמשרד	 �4
מפרסם	באתר	האינטרנט	של	המשרד,	בכל	שנת	תקציב	או	שנת	לימודים�

	צו	זה	יחול	לגבי	שנת	הלימודים	התשע"א�	 �5

כ'	באלול	התש"ע	)30	באוגוסט	2010(
סער 	 ן גדעו 	 	 )חמ	3-3551(

שר	החינוך 	 	

צו לימוד חובה )החלה בכיתות י"א וי"ב( )מס' 2(, התש"ע-2010 
)להלן	 29(,	התשס"ז-12007	 מס'	 )תיקון	 חובה	 לימוד	 לחוק	 	8 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
29(,	בהתייעצות	עם	שר	התעסוקה	המסחר	והתעשייה,	בהסכמת	שר	האוצר,	 -	תיקון	מס'	
באישור	ועדת	החינוך	התרבות	והספורט	של	הכנסת,	ובהתייעצות	עם	ועד	החינוך	לפי	סעיף	

14	לחוק	לימוד	חובה,	התש"ט-21949	)להלן	-	חוק	לימוד	חובה(,	אני	מצווה	לאמור:

הוראות	חוק	לימוד	חובה	והוראות	סעיף	20	לחוק	חינוך	ממלכתי	כנוסחן	בתיקון	מס'	29	 	�1
יחולו	על	תלמידים	בכיתות	י"א	וי"ב,		המתגוררים	ביישובים	המפורטים	להלן:

שמות היישובים

אשדוד

באר	שבע

בקעת	בית	שאן

ג'דיידה-מכר

דיר	חנא

זרזיר

חדרה

חוף	אשקלון

טבריה

טירת	כרמל

לקיה

מג'אר

עפולה

עראבה
קרית	גת

י"ט	באלול	התש"ע	)29	באוגוסט	2010(
סער 	 ן גדעו 	 	 )חמ	3-3853(

שר	החינוך 	 	

שיעור 
ההשתתפות של 
רשויות החינוך 

המקומיות

שיעור הקצאת 
משרות על ידי 

המדינה
תחולה

החלת לימוד 
חובה על כיתות 

י"א וי"ב

__________
	ס"ח	התשס"ז,	עמ'	392;	התשס"ח,	עמ'	121;	התשס"ט,	עמ'	196� 1

	ס"ח	התש"ט,	עמ'	287� 2
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	סודר	במח'	רשומות,	משרד	המשפטים,	והודפס	במדפיס	הממשלתי 	 ISSN 0334-7014	 	 המחיר	48�6	שקלים	חדשים

צו הרשויות המקומיות )ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל 
ועוספיא( )תיקון(, התש"ע-2010 

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	9	לחוק	הרשויות	המקומיות	)ביטול	איחוד	המועצות	המקומיות	 	
דלית	אל	כרמל	ועוספיא(,	התשס"ט-12008,	אני	מצווה	לאמור:

בסעיף	7	לצו	הרשויות	המקומיות	)ביטול	איחוד	המועצות	המקומיות	דלית	אל	כרמל	 	�1
ועוספיא(,	התש"ע-22009,	במקום	"או	עוספיא"	יבוא	"עוספיא	או	עובדי	הוועדה	לתכנון	
ולבנייה	רכס	הכרמל"	ואחרי	"ברשימה"	יבוא	"כפי	ששונתה	בידי	שר	הפנים	ביום	י"ג	

באלול	התש"ע	)23	באוגוסט	2010(	והופקדה	לעיון	הציבור	כאמור	בתקנה	4"�

י"ג	באלול	התש"ע	)23	באוגוסט	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-3976(

שר	הפנים 	 	
__________

	ס"ח	התשס"ט,	עמ'	89� 1

	ק"ת	התש"ע,	עמ'	120� 2

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )מס' 6( )תיקון(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	8)ג(	לחוק	התקנים,	התשי"ג-11953,	אני	מכריז	לאמור: 	

בסעיף	3	לאכרזת	התקנים	)תקן	רשמי(	)מס'	6(,	התשס"ט-22009,	במקום	"מיום	כ"ב	באלול	 	�1
התשע"א	)1	בספטמבר	2010("	יבוא	"מיום	ב'	באלול	התשע"ב	)1	בספטמבר	2011("�

כ"ב	באלול	התש"ע	)31	באוגוסט	2010(

ר עז אלי 	 בן 	 ) פואד ( 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-95(

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	 	

__________
	ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשנ"ח,	עמ'	52� 1

	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	580;	י"פ	התשס"ט,	עמ'	5510� 2

תקנות הגנת הדייר )דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	45	ו–47	לחוק	הגנת	הדייר	]נוסח	משולב[,	התשל"ב-11972,	 	

מתקינה	הממשלה	תקנות	אלה:

של	 תחילתן	 ערב	 שהשתלמו	 השכירות	 דמי	 יהיו	 דירה	 של	 היסודיים	 השכירות	 דמי	 	�1
תקנות	אלה�

	לדמי	השכירות	היסודיים	של	דירה	ייווספו	82%�1� �2
	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ד	בחשוון	התשע"א	)1	בנובמבר	2010(� �3

ט"ז	באלול	התש"ע	)26	באוגוסט	2010(

ר ז האו 	 צבי 	 	 )חמ	3-707(

מזכיר	הממשלה 	 	

__________

	ס"ח	התשל"ב,	עמ'	176;	התש"ם,	עמ'	165;	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	1342� 1

שינוי דמי השכירות 
היסודיים

דמי שכירות

תחילה

תיקון סעיף 7

תיקון סעיף 3




