
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

146 תקנות	ברית	הזוגיות	לחסרי	דת	)אגרות(,	התשע"א-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

147 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	המקרקעין	)רישום	תיקון	תנאי	חכירה(	)הוראת	שעה(	)תיקון(,	התשע"א-2010

147 צו	סדר	הדין	הפלילי	)ברירת	משפט	-	חוקי	עזר	לראש	העין(,	התשע"א-2010�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

148 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	הרוקחים	)חדרי	תרופות(	)תיקון(,	התשע"א-2010

148 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	התעבורה	)הארכת	תקופת	הרישיונות	לקו	שירות	ולנסיעת	שירות(,	התשע"א-2010

148 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)שכר	לימוד	מרבי	בגני	ילדים	פרטיים(,	התשע"א-2010

149 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)שכר	לימוד	מרבי	בגני	ילדים	ציבוריים(,	התשע"א-2010

150 צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירים	מרביים	במעונות	יום	ומשפחתונים(,	התשע"א-2010	�	�	�	�	�	�		

	צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחיר	שירותי	מסוף	מטענים	בנמל	התעופה	בן–גוריון(	)תיקון(,
151 התשע"א-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

152 החלטת	שכר	חברי	הכנסת	)הענקות	ותשלומים(	)תיקון(,	התשע"א-2010�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

תיקון	טעות

16 בנובמבר 2010 6940 ט' בכסלו התשע"א



קובץ	התקנות	6940,	ט'	בכסלו	התשע"א,	2010�11�16 146

חובת תשלום 
אגרה

__________
	ס"ח	התש"ע,	עמ'	428� 1

	ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 2

תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת )אגרות(, התשע"א-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	15)א()3(	לחוק	ברית	הזוגיות,	התש"ע-12010	)להלן	-	החוק(,	 	
באישור	שר	האוצר	לפי	סעיף	39ב	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985,	ובאישור	ועדת	

החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

תשולם	 בתוספת,	 א'	 בחלק	 א'	 בטור	 כמפורט	 הזוגיות	 רשם	 בפני	 פעולה	 	בעד	 )א( 	�1
האגרה	שנקבעה	בטור	ב'	לצדה,	ויינתנו	הנחות	בשיעורים	ולזכאים	כמפורט	בחלק	ב'	

בתוספת�

	לא	תקובל	בקשה,	אלא	אם	כן	שולמה	האגרה,	לפי	תקנות	אלה� )ב(

יום	 	- )להלן	 שנה	 כל	 של	 בינואר	 ב–1	 יתעדכנו	 בתוספת	 הנקובים	 	הסכומים	 )א( 	�2
העדכון(,	לפי	שיעור	שינוי	המדד	החדש	לעומת	המדד	היסודי�

	סכום	מעודכן	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	יעוגל	לשקל	החדש	השלם	הקרוב,	וסכום	 )ב(
של	חצי	שקל	חדש	יעוגל	כלפי	מעלה�

	רשם	הזוגיות	יפרסם	בהודעה	ברשומות	את	נוסח	התוספת	כפי	שהשתנתה	עקב	 )ג(
האמור	בתקנה	זו�		

	בתקנה	זו	- )ד(

"המדד	החדש"	-	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	שקדם	ליום	העדכון;

"המדד	היסודי"	-	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	שקדם	ליום	העדכון	הקודם;	
ולגבי	יום	העדכון	הראשון	שלאחר	תחילת	תקנות	אלה	-	המדד	שפורסם	

בחודש	ספטמבר	2010;

"מדד"	-	מדד	המחירים	לצרכן	שמפרסמת	הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה�

	על	אף	האמור	בתקנה	2)א(,	ב–1	בינואר	2011	לא	ישתנו	הסכומים	שבתוספת� �3

תוספת
)תקנה	1)א((

חלק א': אגרות

טור	א'
הפעולה	או	השירות

טור	ב'
בשקלים	חדשים

	בקשה	לרישום	במרשם	הזוגיות �1600

לפי	 הזוגיות	 במרשם	 רישום	 למחיקת	 	בקשה	 �2
סעיף	10)א(	לחוק

200

חלק ב': הנחות

שיעור	ההנחה	באחוזיםזכאים	להנחה

אם	אחד	מבני	הזוג	הוא	חייל	בשירות	חובה	או	)1(
משרת	בשירות	לאומי

40

40אם	אחד	מבני	הזוג	הוא	סטודנט	)2(

הצמדה למדד

הוראת שעה
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שיעור	ההנחה	באחוזיםזכאים	להנחה

אם	אחד	מבני	הזוג	הוא	עולה	חדש	בשנתיים	)3(
הראשונות	לעלייתו	ארצה

40

אם	אחד	מבני	הזוג	זכאי	להבטחת	הכנסה	לפי	)4(
חוק	הבטחת	הכנסה,	התשמ"א-31980

40

ל'	בחשוון	התשע"א	)7	בנובמבר	2010(
)חמ	3-4137(

נאמן יעקב	 	 	
שר	המשפטים 	 	

תקנות המקרקעין )רישום תיקון תנאי חכירה( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"א-2010

תקנות	 מתקין	 אני	 התשכ"ט-11969,	 המקרקעין,	 לחוק	 	168 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
אלה:

)הוראת	שעה(,	התשנ"ה- תיקון	תנאי	חכירה(	 )רישום	 לתקנות	המקרקעין	 	6 בתקנה	 	�1
21995,	במקום	"לחמש	עשרה	שנה"	יבוא	"לעשרים	שנה"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ב	באלול	התש"ע	)1	בספטמבר	2010(� �2
ד'	בכסלו	התשע"א	)11	בנובמבר	2010(

)חמ	3-2626(

נאמן יעקב	 	 	
שר	המשפטים 	 	

__________
	ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	259� 1

	ק"ת	התשנ"ה,	עמ'	1770;	התשס"ה,	עמ'	944� 2

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לראש העין(, התשע"א-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	228)א(	לחוק	סדר	הדין	הפלילי	]נוסח	משולב[,	התשמ"ב- 	

11982,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

עבירה	שנקבעה	עבירת	קנס	בחלק	מ"ב	לצו	העיריות	)עבירות	קנס(,	התשל"א-21971,	 	�1
נקבעת	בזה	עבירה	של	ברירת	משפט�

	תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� �2
ב'	בכסלו	התשע"א	)9	בנובמבר	2010(

)חמ	3-1585(

נאמן יעקב	 	 	
שר	המשפטים 	 	

__________
	ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43� 1

	ק"ת	התשל"א,	עמ'	1184;	ק"ת-חש"ם,	התשס"ב,	עמ'	58� 2

תיקון תקנה 6

תחילה

קביעת עבירות 
של ברירת משפט

תחילה
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תקנות הרוקחים )חדרי תרופות( )תיקון(, התשע"א-2010
אני	 חדש[,	התשמ"א-11981,	 ]נוסח	 הרוקחים	 לפקודת	 36)ג(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

מתקין	תקנות	אלה:	

	בתוספת	לתקנות	הרוקחים	)חדרי	תרופות(,	התשנ"א-21991,	אחרי	- �1
	"ציפורי"	יבוא	"צרופה"; )1(

	"קצרין"	יבוא	"קרית	גת"� )2(

כ"ג	בחשוון	התשע"א	)31	באוקטובר	2010(
)חמ	3-557(

הו נתני 	 ן מי בני 	 	 	
ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	 	

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	35,	עמ'	694� 1

	ק"ת	התשנ"א,	עמ'	610;	התשס"ט,	עמ'	666� 2

תקנות התעבורה )הארכת תקופת הרישיונות לקו שירות ולנסיעת שירות(, 
התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	14טו)ג(	לפקודת	התעבורה1	)להלן	-	הפקודה(,	בהסכמת	שר	 	
האוצר	ובאישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

בסעיף	14טו)א(	לפקודה,	במקום	"יום	כ"ד	בטבת	התשע"א	)31	בדצמבר	2010("	יבוא	"יום 	�1	
ה'	בטבת	התשע"ב	)31	בדצמבר	2011("�

כ"ג	בחשוון	התשע"א	)31	באוקטובר	2010(
)חמ	3-4095(

ץ כ" ישראל	
	 	 	

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	 	

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 1

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )שכר לימוד מרבי בגני ילדים 
פרטיים(, התשע"א-2010

בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	12	לחוק	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים,	התשנ"ו-11996,	
ובהמלצת	ועדת	המחירים	לפי	סעיף	13	לחוק	האמור,	אנו	מצווים	לאמור:

בצו	זה	- 	�1
"גן	ילדים"	-	כמשמעותו	בחוק	לימוד	חובה,	התש"ט-21949;

"גן	ילדים	פרטי"	-	גן	ילדים	אשר	אינו	מנוהל	בידי	תאגיד	או	מצוי	בבעלותו;

"תאגיד"	-	לרבות	רשות	חינוך	מקומית�

בטבלה	 כמפורט	 יהיה	 שישי,	 יום	 כולל	 לימודים	 שבוע	 בעד	 מרבי	 לימוד	 	שכר	 )א( 	�2
שלהלן:	

תיקון התוספת

תיקון סעיף 14טו 
לפקודה

הגדרה

שכר לימוד מרבי

__________
	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 1

	ס"ח	התש"ט,	עמ'	287� 2
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בשקלים	חדשים

הציוד	בגן	הילדים	הוא	
בשיעור	של	86%	ומעלה*	

הציוד	בגן	הילדים	
הוא	בשיעור	שבין	

71%	ל–85%*	

הציוד	בגן	הילדים	
הוא	בשיעור	שבין	

55%	ל–70%*	

גננת	מוסמכת	בעלת	ותק	של	
13	שנים	ומעלה

רמה	1
993

רמה	2
966

רמה	3
890

גננת	מוסמכת	בעלת	ותק	של	עד	
12	שנים	או	גננת	בלתי	מוסמכת	
בעלת	ותק	של	12	שנים	ומעלה	
או	גננת	הלומדת	להסמכה	במשך	

5	שנות	לימודיה	הראשונות

רמה	4
897

רמה	5
852

רמה	6
785

גננת	בלתי	מוסמכת	בעלת	ותק	
של	עד	12	שנים

רמה	7
815

רמה	8
785

רמה	9
723

	מתוך	רשימת	ציוד	המפורסמת	באתר	האינטרנט	של	משרד	החינוך3 *

	בצו	זה,	"רמה"	-	כמצוין	באישור	שמשרד	החינוך	נתן	לגננת,	ובאין	אישור	-	רמה	9� )ב(

צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)שכר	לימוד	מרבי	בגני	ילדים	פרטיים(,	התש"ע- 	�3
42009	-	בטל�

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	כ"ה	בחשוון	התשע"א	)2	בנובמבר	2010(� �4

כ"ג	בחשוון	התשע"א	)31	באוקטובר	2010(
)חמ	3-2722(

סער 	 ן גדעו
שר	החינוך

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר

__________
�http/cms�education�gov�il/educationCMS/Units/Preschool/Haagaf/Mediniyut	 3

	ק"ת	התש"ע,	עמ'	127� 4

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )שכר לימוד מרבי בגני
ילדים ציבוריים(, התשע"א-2010

בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	12	לחוק	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים,	התשנ"ו-11996,	
ובהמלצת	ועדת	המחירים	לפי	סעיף	13	לחוק	האמור,	אנו	מצווים	לאמור:

בצו	זה	- 	�1
"גן	ילדים"	-	כמשמעותו	בחוק	לימוד	חובה,	התש"ט-21949	)להלן	-	חוק	הלימוד(,	ושלא	

ניתן	בו	חינוך	חובה,	כהגדרתו	בחוק	הלימוד;

"גן	ילדים	ציבורי"	-	גן	ילדים	המנוהל	בידי	תאגיד	והמצוי	בבעלותו;

"תאגיד"	-	לרבות	רשות	חינוך	מקומית�

שכר	לימוד	מרבי	בגני	ילדים	ציבוריים,	שבהם	הגננת	עובדת	מדינה	יהיה	כדלקמן: 	�2
	בעד	שבוע	לימודים,	למעט	יום	שישי	-	618	שקלים	חדשים	לחודש; )1(

	בעד	יום	שישי	-	155	שקלים	חדשים	לחודש� )2(

ביטול

תחילה

הגדרות

שכר לימוד מרבי 
בגני ילדים שבהם 

הגננת עובדת 
מדינה

__________
	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 1

	ס"ח	התש"ט,	עמ'	287;	התשמ"ד,	עמ'	160;	התשס"ט,	עמ'	195� 2
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שכר	לימוד	מרבי	בגני	ילדים	ציבוריים,	שבהם	הגננת	איננה	עובדת	מדינה	יהיה	כדלקמן: 	�3
	בעד	שבוע	לימודים,	למעט	יום	שישי	-	608	שקלים	חדשים	לחודש; )1( 	

	בעד	יום	שישי	-	153	שקלים	חדשים	לחודש� )2(

צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)שכר	לימוד	מרבי	בגני	ילדים	ציבוריים	בבעלות	 	�4
תאגיד(,	התש"ע-32009	-	בטל�

תחילתו	של	צו	זה	ביום	ה'	בחשוון	התשע"א	)2	בנובמבר	2010(� 	�5
כ"ג	בחשוון	התשע"א	)31	באוקטובר	2010(

)חמ	3-2722(

סער 	 ן גדעו
שר	החינוך

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר

__________
	ק"ת	התש"ע,	עמ'	126� 3

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים במעונות יום 
ומשפחתונים(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	12)א()1(	לחוק	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים,	התשנ"ו-11996	 	
)להלן	-	החוק(,	ולאחר	התייעצות	עם	ועדת	מחירים	לפי	סעיף	13	לחוק,	אני	מצווה	לאמור:

	המחיר	החודשי	המרבי	במעונות	יום	יהיה	כמפורט	להלן: �1
	במעון	יום	הכלול	בהסדר	הפעלה	עם	משרד	התעשייה	המסחר	והתעסוקה	)להלן	 )1(

-	המשרד(	-
שמסווג	כמלכ"ר	)המחיר	בשקלים	

חדשים,	כולל	מס	שכר(
שאינו	מסווג	כמלכ"ר	)המחיר	בשקלים	

חדשים,	כולל	מס	ערך	מוסף(

דרגות	11	עד	12דרגות	1	עד	10דרגות	11	עד	12דרגות	1	עד	10

1,9641,9882,0602,086לתינוק

1,4951,5151,5691,589לילד

)המחיר	 המשרד	 עם	 הפעלה	 בהסדר	 הכלולים	 במשפחתונים	 המרבי	 החודשי	 המחיר	 	�2
בשקלים	חדשים,	כולל	מס	ערך	מוסף(,	יהיה	כמפורט	להלן:

													לכל	הדרגות

															1,591לתינוק

															1,529לילד

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	כ"ג	באלול	התש"ע	)2	בספטמבר	2010(� �3
כ"א	באלול	התש"ע	)31	באוגוסט	2010(

)חמ	3-2722(

ר עז –אלי בן 	 ן מי בני
שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר

__________

	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 1

שכר לימוד מרבי 
בגני ילדים שבהם 

הגננת איננה 
עובדת מדינה

ביטול

תחילה

מחיר מרבי 
במעונות יום

מחיר מרבי 
במשפחתונים

תחילה
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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירותי מסוף מטענים בנמל 
התעופה בן–גוריון( )תיקון(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	12)א()1(	לחוק	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים,	התשנ"ו- 	
11996	)להלן	-	החוק(,	בהמלצת	ועדת	המחירים	לפי	סעיף	13	לחוק,	אנו	מצווים	לאמור:	

בסעיף	1	לצו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחיר	שירותי	מסוף	מטענים	בנמל	 	�1
"המדד	 ההגדרה	 אחרי	 העיקרי(,	 הצו	 	- )להלן	 התשנ"ח-21998	 בן–גוריון(,	 התעופה	

החדש"	יבוא:	

""מחסן	מסוף	מטענים	אווירי"	-	מחסן	סגור	או	מחסן	חצרים	שנועד	להחסנת	טובין	
המיובאים	בהובלה	אווירית	ומועברים	בהעברה	ישירה	מכלי	הטיס	למחסן	
או	המיועדים	לייצוא	בהובלה	אווירית	ומועברים	בהעברה	ישירה	מן	המחסן	

לכלי	הטיס,	לרבות	לשם	ריקון,	פיצול	או	אריזה	לייצוא;

"מסוף	חיצוני"	-		מחסן	מסוף	מטענים	אווירי	שאינו	מסוף	פנימי;		

"מסוף	פנימי"	-	מחסן	מסוף	מטענים	אוירי	הנמצא	בתוך	תחום	נמל	התעופה	בן–
ישירה	לשטח	מבצעי	כהגדרתו	בכללי	רשות	שדות	 גישה	 ויש	ממנו	 גוריון	

התעופה	)כניסה	לשטחים	מוגבלים(,	התשמ"ג-31983;"�

	בתוספת	לצו	העיקרי	- �2
	בכותרת	טור	ב',	אחרי	"המחיר"	יבוא	"בשקלים	חדשים"; )1(

	בפרט	)ב(	ייבוא,	אחרי	סעיף	2א	יבוא: )2(

טור	א'
השירות

טור	ב'
המחיר	בשקלים	חדשים

בייבוא	 	 ניטול	 בעד	 קבוע	 	מחיר	 	)א( "2ב�
בלדרות	 בלא	 	- אחוד	 משגור	 של	

וחקלאות	-	המועבר	למסוף	חיצוני

פחות ולא	 ק"ג	 לכל	 אגורות	 	12�15	
ליחידת	 חדשים	 שקלים	 מ–200	

משגור	אחוד

אחוד,		 משגור	 החסנת	 	בעד	 )ב(
שעות	 ל–8	 מעבר	 )א(,	 קטן	 שבסעיף	
נותן	 בידי	 המשגור	 קליטת	 ממועד	
מהם,	 חלק	 או	 ק"ג	 	100 לכל	 השירות,	
השעות	 ל–8	 שמעבר	 שעות	 	24 לכל	

האמורות	

"2�35

	תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� �3
י"ב	בחשוון	התשע"א	)20	באוקטובר	2010(

)חמ	3-2722(

ץ כ" ישראל	
שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר

__________
	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 1

	ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	343;	התשס"ג,	עמ'	1073� 2

	ק"ת	התשמ"ג,	עמ'	1097� 3

תיקון סעיף 1

תיקון התוספת

תחילה
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החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )תיקון(, התשע"א-2010
הכנסת	 ועדת	 מחליטה	 התשנ"ד-11994,	 הכנסת,	 לחוק	 	55 סעיף	 לפי	 סמכותה	 	בתוקף	 	

לאמור:

במקום	סעיפים	6	ו–7	להחלטת	שכר	חברי	הכנסת	)הענקות	ותשלומים(,	התשס"א-22001	 	�1
יבוא:

"תשלום	בעבור	
נסיעה	לחוץ	לארץ	
בשליחות	הכנסת	

	הכנסת	תממן	לחבר	הכנסת	היוצא	לחוץ	לארץ	בשליחות	 		)א( �6
הכנסת	את	הוצאות	הטיסה	והוצאות	המלון,	וכן	תממן	קצובת	
שבה	 המדינה	 לגבי	 המדינה	 עובדי	 לגבי	 כמקובל	 שהייה	

ישהה,	לרבות	במקרה	שבו	האירוח	הוא	על	חשבון	המארח�

	על	אף	האמור	בסעיף	קטן	)א(,	הכנסת	תממן	ליושב	ראש	 )ב(
הכנסת	היוצא	לחוץ	לארץ	בשליחות	הכנסת	תשלומים	אלה	

בעבור	נסיעתו:

ראש	 או	 פרלמנט	 ראש	 יושב	 בהזמנת	 נסע	 	אם	 )1(
מדינה	זרה:

	הוצאות	טיסה	והוצאות	מלון	בעבורו	ובעבור	 )א(
בן	זוגו	המצטרף	אליו;

	קצובת	שהייה	כאמור	בסעיף	קטן	)א(	בעבורו,	 )ב(
ותוספת	של	40%	מהסכום	האמור	בעבור	בן	זוגו	

המצטרף	אליו;

את	 	- 	)1( בפסקה	 כאמור	 בהזמנה	 שלא	 נסע	 	אם	 )2(
וככל	 בעבורו,	 פסקה	 באותה	 המפורטים	 התשלומים	
שהוא	מצא	כי	יש	צורך	בצירוף	בן	זוגו	לנסיעה	במימון	
הכנסת	-	גם	את	התשלומים	המפורטים	באותה	פסקה	

בעבור	בן	זוגו	המצטרף	אליו�"

י"ב	בחשוון	התשע"א	)20	באוקטובר	2010(
)חמ	3-226(

ן י ו ל ריב	 י 	 	
יושב	ראש	ועדת	הכנסת 	 	

_________
	ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	140� 1

	ק"ת	התשס"א,	עמ'	916;	התש"ע,	עמ'	1012	ועמ'	1476� 2

תיקון טעות
שפורסמו	 התשע"א-2010,	 לחוק(,	 השנייה	 התוספת	 )שינוי	 המים	 לכללי	 2)א(	 	בסעיף	 	

בקובץ	תקנות	6939,	התשע"א,	עמ'	144,	במקום	"סעיף	4"	צריך	להיות	"סעיף	1)4("�

)חמ	3-3042(

החלפת סעיפים 
6 ו-7




