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 תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )ועדה מייעצת( )הוראת שעה(,
התשע"א-2011 

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	12)א(	ו–)ב(	ו–59	לחוק	התקשורת	)בזק	ושידורים(,	התשמ"ב-	 	
11982	)להלן	-	החוק(,	ובאישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנות	אלה	-	 �1
"בעל	רישיון"	-	החברה	ובעל	רישיון	מפ"א;

"בעל	רישיון	מפ"א"	-	מי	שקיבל	רישיון	מפ"א	לפי	תקנות	המפ"א	וכן	מבקש	כהגדרתו	
בתקנות	האמורות;

	 "בקשה"	-		בקשה	להגביל	חובת	מתן	שירות	או	לדחיית	מועד	קיומה	-

	לעניין	בעל	רישיון	מפ"א	-	כמשמעותה	בתקנה	2)א()1(; )1(

	לעניין	החברה	-	כמשמעותה	בתקנה	2)א()2(; )2(

"גוף	בוחר"	-	גוף	שתפקידו	או	אחד	מתפקידיו	לבחור	מועמדים	לכנסת;

"קרוב"	-	בן	זוג,	אח,	הורה,	צאצא	או	צאצא	של	בן	זוג,	או	בן	זוגו	של	כל	אחד	מאלה;

"רישיון	מפ"א"	-	כהגדרתו	בתקנות	המפ"א;

"תקנות	התפעול"	-		תקנות	הבזק	)התקנה,	תפעול	ותחזוקה(,	התשמ"ה-21985;

"תקנות	המפ"א"	-	תקנות	התקשורת	)בזק	ושידורים(	)הליכים	ותנאים	לקבלת	רישיון	
כללי	למתן	שירותי	בזק	פנים–ארציים	נייחים(,	התש"ס-32000�

	השר	ימנה	ועדה	מייעצת	של	חמישה	)להלן	-	הוועדה	המייעצת(	אשר	מתפקידה,	 	)א( 	�2
בהביא	בחשבון	את	חובתו	של	בעל	רישיון	מפ"א	לפי	תקנה	18)ג()3(	לתקנות	המפ"א	או	
הוראות	רישיון	המפ"א	שהוענק	לו	ולחובתה	של	החברה	לפי	תקנות	26	ו–27	לתקנות	
התפעול	או	הוראות	הרישיון	הכללי	שהוענק	לה	לספק	את	שירותיהם	לכל	דורש,	לבחון	

בקשה	-

18)ג()3(	 תקנה	 לפי	 שירות	 מתן	 חובת	 להגביל	 מפ"א,	 רישיון	 בעל	 	שהגיש	 )1(
לספק	 אותו	 המחייבות	 לו	 שהוענק	 המפ"א	 רישיון	 הוראות	 או	 המפ"א	 לתקנות	
בדבר	 לשר	 ולהמליץ	 קיומן	 מועד	 לדחיית	 או	 חלקן,	 או	 כולן	 דורש,	 לכל	 שירות	
אישור	או	אי–אישור	הגבלת	חובת	מתן	השירות	או	דחייה	כאמור,	לרבות	התנאים	

לאישור	הבקשה	להגבלה	או	דחייה,	והכל	בהתייחס	לאזור	נושא	הבקשה;	

לתקנות	 ו–27	 	26 תקנות	 לפי	 שירות	 מתן	 חובת	 להגביל	 החברה	 	שהגישה	 )2(
התפעול	או	הוראות	הרישיון	הכללי	שהוענק	לה	המחייבות	אותה	לספק	שירות	
לכל	דורש,	כולן	או	חלקן,	או	לדחיית	מועד	קיומן	ולהמליץ	לשר	בדבר	אישור	או	
אי–אישור	הגבלת	חובת	מתן	השירות	או	דחייה	כאמור,	לרבות	התנאים	לאישור	

הבקשה	להגבלה	או	דחייה,	והכל	בהתייחס	לאזור	נושא	הבקשה�	

	חברי	הוועדה	המייעצת	יהיו	-	 )ב(	

	המנהל	הכללי	של	משרד	התקשורת,	והוא	יהיה	היושב	ראש; )1(

	עובד	משרד	התקשורת	בתפקיד	סגן	המנהל	הכללי; )2(

הגדרות

מינוי ועדה 
מייעצת

__________
	ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	218;	התשס"ח,	עמ'	70� 1

	ק"ת	התשמ"ה,	עמ'	1006;	התשנ"ז,	עמ'	6� 2

	ק"ת	התש"ס,	עמ'	886;	התשס"ו,	עמ'	576� 3
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	שלושה	נציגים	מקרב	הציבור,	אשר	אחד	מהם	לפחות	יהיה	נציג	של	ארגון	 )3(
הנדסה,	 משפטים,	 כלכלה,	 אלה:	 מתחומים	 באחד	 אקדמי	 תואר	 בעלי	 צרכנים,	
מדעי	החברה,	מינהל	עסקים	או	תואר	אקדמי	אחר	הנוגע	לתחום	פעילותה	של	
הוועדה	המייעצת,	ושהם	בעלי	ידע	וניסיון	בתחומם;	בתקנה	זו,	"ארגון	צרכנים"	

-	כהגדרתו	בסעיף	31)ג(	לחוק	הגנת	צרכן,	התשמ"א-41981�

	 	 	לא	ימונה	לחבר	בוועדה	המייעצת	מי	-	 )ג(	

	שהוא	עובד	של	בעל	רישיון,	נושא	משרה	בבעל	רישיון,	בעל	עניין	בבעל	 	)1(
רישיון	או	עובד	של	בעל	עניין	כאמור;	בפסקה	זו,	"בעל	רישיון"	-	לרבות	תאגיד	
שבעל	רישיון	מחזיק	בו,	מוחזק	על	ידו	ותאגיד	אשר	בעל	השליטה	בו	הוא	גם	בעל	

	 השליטה	בבעל	הרישיון;	

שותפו,	 או	 סוכנו	 קרובו,	 ידי	 על	 או	 בעצמו	 בעקיפין,	 או	 במישרין	 	שקשור,	 )2(
בחוזה	או	בעסקה	עם	בעל	רישיון,	או	מי	שהוא	בעל	עניין	בתאגיד,	לרבות	שותפות,	
הקשור	כאמור;	לעניין	זה,	"חוזה	או	עסקה"	-	למעט	הסכם	לקבלת	שירותי	בעל	

	 רישיון;

	שעיסוקיו	האחרים	או	עיסוקיו	של	קרובו,	עלולים	ליצור	ניגוד	עניינים	עם	 )3(
	 תפקידו	כחבר	בוועדה	המייעצת;

	 	שאינו	אזרח	ישראל	ותושב	בה; )4(

ראוי	 הוא	 אין	 נסיבותיה	 או	 חומרתה	 מהותה,	 שמפאת	 בעבירה	 	שהורשע	 )5(
	 להתמנות	חבר	בוועדה	המייעצת;

	 	שהוא	פושט	רגל; )6(

	שהוא	חבר	הכנסת,	ראש	רשות	מקומית	או	חבר	בגוף	בוחר� )7(

	תקופת	כהונתו	של	חבר	הוועדה	המייעצת	למעט	היושב	ראש,	תהיה	שלוש	שנים,	 )ד(	
ויכול	שיתמנה	לתקופת	כהונה	נוספת	אחת	בלבד	ברציפות�

	 	חבר	הוועדה	המייעצת	יחדל	לכהן	לפני	תום	תקופת	כהונתו	באחד	מאלה: )ה(	

	 	התפטר	במסירת	כתב	התפטרות	לשר; )1(

	התקיים	בו	סייג	מן	הסייגים	המפורטים	בתקנת	משנה	)ג(� )2(

נעדר	 שהוא	 או	 תפקידו,	 את	 למלא	 קבע,	 דרך	 המייעצת,	 הוועדה	 מחבר	 נבצר	 		 )ו(
בלא	סיבה	סבירה	משלוש	ישיבות	רצופות	של	הוועדה,	רשאי	השר	להעבירו	מכהונתו	

בהודעה	בכתב�

בעד	 הוצאות	 ולהחזר	 לגמול	 זכאי	 יהיה	 הציבור	 מקרב	 המייעצת	 הוועדה	 	חבר	 )ז(	
ועדות	ציבוריות	שמפרסם	החשב	הכללי	 ישיבות	שהשתתף	בהן,	לפי	התעריף	לחברי	

במשרד	האוצר,	כעדכונן	מזמן	לזמן�

	הודעה	בדבר	מינוי	ועדה	מייעצת	וכן	שמות	החברים	בוועדה	המייעצת,	יפורסמו	 )ח(	
	 באתר	האינטרנט	של	משרד	התקשורת�

	הוועדה	המייעצת	תדון	בהרכב	של	שלושה	חברים	לפחות	ובהם	שני	נציגים	של	 	)א(	 �3
משרד	התקשורת	ונציג	אחד	מקרב	הציבור�

המידע	 מלוא	 את	 כוללת	 כשהיא	 המייעצת,	 לוועדה	 רישיון	 בעל	 יגיש	 	בקשה	 )ב(
את	 לקבל	 הרישיון	 מבעל	 דרש	 אשר	 הגורם	 פרטי	 לרבות	 לעניין,	 הנוגעים	 והנתונים	

__________
	ס"ח	התשמ"א,	עמ'	248� 4

סדרי עבודתה של 
הוועדה מייעצת
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פירוט	 הדורש(,	 הגורם	 	- )להלן	 המייעצת	 לוועדה	 הבקשה	 מוגשת	 לגביו	 השירות	
וכן	כל	פרט	או	מידע	אחר	שתדרוש	הוועדה,	הנחוץ,	 הנימוקים	שבגינם	היא	מוגשת,	
לדעתה,	לצורך	הדיון	בבקשה;	בעל	הרישיון	ישלח	עותק	מהבקשה	לגורם	הדורש,	וכן	

ימציא	לוועדה	המייעצת	עותק	מאישור	המשלוח�		

עובדות	 על	 ובמסמכים;	 בה	 לאימות	העובדות	הכלולות	 	בקשה	תיתמך	בתצהיר	 )ג(
שבתחום	ידיעתו	האישית	של	המצהיר,	יצהיר	שהן	נכונות,	ועל	עובדות	אחרות	יצהיר	
נימוקים	כלכליים,	תיתמך	 שהן	נכונות	למיטב	ידיעתו	ואמונתו;	בקשה	המבוססת	על	

בתצהיר	לאימות	העובדות	הכלכליות	שעליהן	היא	נסמכת�

	בקשה	תוגש	לוועדה	המייעצת	לא	יאוחר	מ–30	ימים	מן	היום	שקיבל	בעל	הרישיון	 )ד(	
את	הדרישה	לקבלת	השירות	אשר	לגביו	היא	מוגשת�	

	 	הוועדה	המייעצת	תקבע	את	סדרי	עבודתה	ונוהלי	דיוניה,	לרבות	נהלים	בדבר	- )ה(	

	אופן	הגשת	בקשה; 	)1(

	הדרכים	ליידוע	הציבור	הנוגע	לבקשה	בדבר	הגשתה; 	)2(

	מתן	אפשרות	לציבור	הנוגע	לבקשה	להגיב	עליה� 	)3(

לפי	תקנת	 ואת	הנהלים	שנקבעו	 	הוועדה	המייעצת	תפרסם	את	סדרי	עבודתה	 )ו(	
משנה	)ה(,	באתר	האינטרנט	של	משרד	התקשורת�	

	הוועדה	המייעצת	תקיים	את	הדיון	הראשון	בבקשה,	בתוך	30	ימי	עבודה	מיום	 )ז(
שהוגשה	לה	הבקשה	ובלבד	שהומצא	לה	כל	הנדרש	לפי	תקנות	משנה	)ב(	ו–)ג(;	מצאה	
את	 לקיים	 שלא	 היא	 רשאית	 זאת,	 המצדיקים	 מיוחדים	 נימוקים	 קיימים	 כי	 הוועדה	
היום	 מן	 עבודה	 ימי	 מ–60	 יאוחר	 לא	 ולקיימו	 במועד	האמור,	 בבקשה	 הראשון	 הדיון	

שהוגשה	לה	הבקשה�

	בבואה	לבחון	בקשה,	תשקול	הוועדה	המייעצת,	בהביאה	בחשבון	את	חובתו	של	בעל	 �4
רישיון	מפ"א	לפי	תקנה	18)ג()3(	לתקנות	המפ"א	או	הוראות	רישיון	המפ"א	שהוענק	לו	
ולחובתה	של	החברה	לפי	תקנות	26	ו–27	לתקנות	התפעול	או	הוראות	הרישיון	הכללי	

שהוענק	לה,	לספק	את	שירותיהם	לכל	דורש,	שיקולים	אלה:	

	 	קיומה	של	מניעה	הנדסית	למתן	השירות; )1(

	ביטחון	המדינה; )2(

	קיומה	של	חלופה	זמינה	לשירות	שלגביו	הוגשה	הבקשה; )3(

	שיקולים	שבטובת	הציבור	לרבות,	צורכי	הציבור	המתגורר	באזור	שהוגשה	לגביו	 )4(
	 הבקשה;

	 	התחרות	בתחום	הבזק; )5(

	היחס	שבין	עלות	מתן	השירות	למגיש	הבקשה	באזור	שאליו	הוגשה	הבקשה	לבין	 )6(
התועלת,	במישרין	או	בעקיפין,	הצפויה	לבעל	הרישיון	ממתן	שירותיו	באותו	אזור,	ובכל	

הארץ�

	 	בעניין	הבקשה	תמסור	הוועדה	המייעצת	לשר,	בכתב,	המלצה	מנומקת	אחת	מאלה: 	�5
	אישור	או	דחיית	בקשתו	של	בעל	רישיון	מפ"א,	להגבלת	חובת	מתן	שירות	לפי	 )1(
תקנה	18)ג()3(	לתקנות	המפ"א	או	הוראות	רישיון	המפ"א	שהוענק	לו	המחייבות	אותו	
לספק	שירות	לכל	דורש,	כולן	או	חלקן,	או	אישור	או	דחיית	בקשתה	של	החברה	להגבלת	
הכללי	 הרישיון	 הוראות	 או	 התפעול	 לתקנות	 ו–27	 	26 תקנות	 לפי	 שירות	 מתן	 חובת	

	 שהוענק	לה	המחייבות	אותה	לספק	שירות	לכל	דורש,	כולן	או	חלקן;

שיקולי הוועדה 
המייעצת

המלצות הוועדה 
המייעצת
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	 	דחיית	מועד	קיומן	של	ההוראות	כאמור	בפסקה	)1(,	לתקופה	שתמליץ; )2(

)2(,	בתנאים	 )1(	או	דחיית	המועד	כאמור	בפסקה	 	התניית	אישור	כאמור	בפסקה	 )3(
שתציע,	ובכלל	זה	תנאים	שעל	מגיש	הבקשה	יהיה	לקיימם�

	לאחר	שהובאה	לפניו	המלצת	הוועדה	המייעצת,	רשאי	השר	- 	)א( 	�6
	לאשר	את	בקשתו	של	בעל	רישיון	מפ"א	להגביל	את	חובתו	לתת	שירות	לפי )1(	
תקנה	18)ג()3(	לתקנות	המפ"א	או	הוראות	רישיון	המפ"א	שהוענק	לו	המחייבות	
אותו	לספק	שירות	לכל	דורש,	כולן	או	חלקן,	או	לאשר	את	בקשת	החברה	להגביל	
את	חובתה	לתת	שירות	לפי	תקנות	26	ו–27	לתקנות	התפעול	או	הוראות	הרישיון	
הכללי	שהוענק	לה	המחייבות	אותה	לספק	שירות	לכל	דורש,	כולן	או	חלקן,	הכל	

בהתייחס	לבקשה	נושא	ההחלטה;

	לדחות	את	מועד	קיומן	של	הוראות	כאמור	בפסקה	)1(,	לתקופה	כפי	שיקבע; )2(

	להתנות	את	אישור	הבקשה	להגבלה	כאמור	בפסקה	)1(	או	לדחיית	המועד	 )3(
)2(,	בתנאים	שיקבע,	ובכלל	זה	תנאים	שעל	מגיש	הבקשה	יהיה	 כאמור	בפסקה	

לקיימם;

	לדחות	את	הבקשה;	החליט	השר	לדחות	את	הבקשה	רשאי	הוא	לקבוע	את	 	)4(
המועד	אשר	בו	על	בעל	רישיון	מפ"א	לקיים	את	תקנה	18)ג()3(	לתקנות	המפ"א	או	
את	הוראות	רישיון	המפ"א	שהוענק	לו	המחייבות	אותו	לספק	שירות	לכל	דורש,	
או	על	החברה	לקיים	את	תקנות	26	ו–27	לתקנות	התפעול	או	את	הוראות	הרישיון	

הכללי	שהוענק	לה	המחייבות	אותה	לספק	שירות	לכל	דורש,	לפי	העניין�	

הבקשה	 למגיש	 תישלח	 )א(	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 השר	 החלטת	 על	 	הודעה	 )ב(	
ותפורסם	באתר	האינטרנט	של	משרד	התקשורת;	מגיש	הבקשה	ישלח	עותק	מהחלטת	

השר	לגורם		הדורש,	וכן	ישלח	עותק	מאישור	המשלוח	לוועדה	המייעצת�			

	 			תקנת	משנה	)ד(	בתקנה	26	וכן	תקנה	30	לתקנות	התפעול	-	בטלות� �7
תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן	)להלן	-		יום	התחילה(	ותוקפן	לשלוש	 	�8

	 שנים�

על	אף	האמור	בתקנה	3)ד(,	בקשה	הנוגעת	לדרישה	לקבלת	שירות	אשר	הוגשה	לבעל	 	�9
של	 הקמתה	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 המייעצת	 לוועדה	 תוגש	 התחילה,	 יום	 ערב	 רישיון	

הוועדה	המייעצת�

י"ז	באדר	ב'	התשע"א	)23	במרס	2011(
)חמ	3-2982(

ן ו כחל משה	 	 	
שר	התקשורת 	 	

תקנות הרופאים )מתן מרשם( )תיקון(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	61)א(	לפקודת	הרופאים	]נוסח	חדש[,	התשל"ז-11976,	ובאישור	 	

שר	הבריאות,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנה	1	לתקנות	הרופאים	)מתן	מרשם(,	התשמ"א-21981	)להלן	-	התקנות	העיקריות(	- �1

החלטת השר

תיקון תקנות 
התפעול

תחילה ותוקף

הוראת מעבר

תיקון תקנה 1

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	30,	עמ'	594� 1

	ק"ת	התשמ"א,	עמ'	639;	התשנ"ח,	עמ'	948� 2
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	לפני	ההגדרה	"מרשם"	יבוא: )1(

""אמצעי	חתימה",	"חתימה	אלקטרונית	מאובטחת",	"מסר	אלקטרוני"	-	כהגדרתם	
בחוק	חתימה	אלקטרונית,	התשס"א-32001;

"מוסד	רפואי"	-		כהגדרתו	בסעיף	24	לפקודת	בריאות	העם,	41940;";

	אחרי	ההגדרה	"סם"	יבוא: )2(

""קופת	חולים"	-	כהגדרתה	בחוק	ביטוח	בריאות	ממלכתי	התשנ"ד-51994;";

	אחרי	ההגדרה	"רופא"	יבוא: )3(

""רשם	הגורמים	המאשרים"	-	רשם	כהגדרתו	בחוק	חתימה	אלקטרונית,	התשס"א-
�";2001

	אחרי	תקנה	2	לתקנות	העיקריות	יבוא:	 �2

"חתימה	
	אלקטרונית

	 על	מרשם

	לעניין	תקנה	2)8(	-	על	מרשם	שהוא	מסר	אלקטרוני	ניתן	לחתום	 2א�
כל	 ובלבד	שהתקיימו	בחתימה	 גם	בחתימה	אלקטרונית	מאובטחת	

אלה:	

על	 לרופא	 הונפקה	 המאובטחת	 האלקטרונית	 	החתימה	 )1(
ידי	קופת	חולים	או	מוסד	רפואי,	לשימוש	לצורך	חתימתו	על		
מרשמים	שהם	מסרים	אלקטרוניים	שהונפקו	במהלך	ובמסגרת	

עבודתו	בקופת	החולים	או	במוסד	הרפואי	בלבד;

	קופת	החולים	או	המוסד	הרפואי	שהנפיקו	את	החתימה	 )2(
ומעודכן	 מאובטח	 רישום	 מנהלים	 המאובטחת	 האלקטרונית	
של	הרופאים	שהונפקה	להם	חתימה	מאובטחת	מטעמם	ושל	
במערכות	 שימוש	 תוך	 והכל	 שלהם	 החתימה	 אימות	 אמצעי	
בהתאם	 מספקת	 ברמה	 ואבטחתן	 מהימנות	 ותוכנה	 חומרה	

להנחיות	שהנחה	המנהל;

	קופת	החולים	או	המוסד	הרפואי	קבעו	נהלים	לשמירת	 )3(
אמצעי	החתימה	שהונפקו	על	ידם	בידי	בעל	החתימה	ומניעת	
בתי	 הסתמכות	 למניעת	 אמצעים	 ונוקטים	 בו	 לרעה	 שימוש	

מרקחת	על	חתימה	אלקטרונית	מאובטחת	שבוטלה;

ייקבעו	 ו–)3(	 	)2( בפסקאות	 כאמור	 ונהלים	 	הנחיות	 )4(
בהתייעצות	עם	רשם	הגורמים	המאשרים�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	90	ימים	מיום	פרסומן� �3
ט"ז	באדר	א'	התשע"א	)20	בפברואר	2011(

ו גמז 	 ני ו ר 	 	 )חמ	3-316(

המנהל	הכללי	של	משרד	הבריאות 	 	

																										אני	מאשר�
הו נתני 	 ן מי בני

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות

__________
	ס"ח	התשס"א,	עמ'	210� 3

	ע"ר,	1940,	תוס'	1,	עמ'	191� 4

	ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	156� 5

הוספת תקנה 2א

תחילה
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צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הצגת מחיר של סוג מצרכים מסוימים( 
)תיקון(, התשע"א-2011 

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	17ו	ו–37	לחוק	הגנת	הצרכן,	התשמ"א-11981,	בהתייעצות	עם	 	
הממונה	על	הגנת	הצרכן	והסחר	ההוגן,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

מסוימים(,	 מצרכים	 סוג	 של	 מחיר	 )הצגת	 ושירותים	 מצרכים	 על	 הפיקוח	 צו	 בשם	 	�1
התשנ"א-21991	)להלן	-	הצו	העיקרי(,	במקום	"צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)הצגת	
לפרסום	 שונים	 )כללים	 הצרכן	 הגנת	 "תקנות	 יבוא	 מסוימים("	 מצרכים	 סוג	 של	 מחיר	

מחירי	נכסים	ושירותים("�

	במקום	הפתיח	לצו	העיקרי	יבוא: �2
באישור	 התשמ"א-1981,	 הצרכן,	 הגנת	 לחוק	 ו–37	 17ו	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 "בתוקף	
ועדת	הכלכלה	של	הכנסת	ובהתייעצות	עם	הממונה	על	הגנת	הצרכן	והסחר	ההוגן,	אני	

מתקין	תקנות	אלה:"�

כ"ב	באדר	ב'	התשע"א	)28	במרס	2011(

ן שלום	שמחו 	 	 )חמ	3-1837(

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	 	

__________
	ס"ח	התשמ"א,	עמ'	248� 1

	ק"ת	התשנ"א,	עמ'	1237� 2

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)שמורת טבע שיטה מלבינה אשדוד( )תיקון(, התשע"א-2011

אתרים	 טבע,	 שמורות	 לאומיים,	 גנים	 לחוק	 ו–26)ב(	 	22 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
לגנים	 המועצה	 הסביבה,	 להגנת	 השר	 בהסכמת	 התשנ"ח-11998,	 הנצחה,	 ואתרי	 לאומיים	
לאומיים,	שמורות	טבע	ואתרים	לאומיים,	המועצה	האזורית	חבל	יבנה,	ובאישור	ועדת	הפנים	

והגנת	הסביבה	של	הכנסת,	אני	מכריז	לאמור:									
התשל"ג-21973 אשדוד(,	 מלבינה	 )שיטה	 טבע	 שמורת	 על	 לאכרזה	 	1 בסעיף	 האמור	 	�1	

)להלן	-	האכרזה(,	יסומן	")א("	ואחריו	יבוא:

ומקווקו	בקווים	 יחולו	על	השטח	המוקף	בקו	שחור	 )א(	לא	 	הוראות	סעיף	קטן	 ")ב( 	
אלכסוניים	בצבע	שחור	בתשריט	בקנה	מידה	1:2,250	מס'	ש/44/7/א,	החתום	ביד	שר	

הפנים	ביום	כ"ח	באדר	ב'	התשע"א	)3	באפריל	2011(�"

האמור	בסעיף	2	לאכרזה	יסומן	")א("	ואחריו	יבוא: 	�2
בירושלים,	 הפנים	 במשרד	 מופקדים	 1)ב(	 בסעיף	 האמור	 מהתשריט	 	העתקים	 ")ב( 	
במשרד	הממונה	על	מחוז	המרכז	ברמלה	ובמשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבנייה	
שורקות	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בהם	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	

לקהל�"

	בתוספת	לאכרזה,	אחרי	המילים	"שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	1566,	התש"ל,	עמ'	263"	 �3
יבוא	"והוא	אינו	כולל	חלק	מחלקה	1	בגוש	2046"�

כ"ח	באדר	ב'	התשע"א	)3	באפריל	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(
שר	הפנים 	 	

שינוי השם

החלפת הפתיח

__________
	ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 1

	ק"ת	התשל"ג,	עמ'	1154� 2

תיקון התוספת

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 1
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הודעת מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )תיאום סכומי אגרות בעד פעולות 
ושירותים(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	2	לתקנות	מיסוי	מקרקעין	)שבח	ורכישה(	)קביעת	אגרות	בעד	 	
פעולות	ושירותים(,	התש"ע-12009,	אני	מודיע	לאמור:

בשבט	 י"א	 ביום	 החל	 והם,	 	,1 בתקנה	 הנקובים	 הסכומים	 תואמו	 המדד	 שינוי	 עקב	 	�1
התשע"א	)16	בינואר	2011(,	כמפורט	להלן:

	77" בא	 חדשים"	 שקלים	 	75" במקום	 ו–)1()5(,	 	)4()1( 	,)3()1( 	,)1()1( משנה	 	בתקנות	 )1(
שקלים	חדשים";

שקלים	 	185" בא	 חדשים"	 שקלים	 	180" במקום	 ו–)2()1(,	 	)2()1( משנה	 	בתקנות	 )2(
חדשים";

	בתקנת	משנה	)2()2(,		במקום	"50	שקלים	חדשים"	בא	"52	שקלים	חדשים"� )3(

כ"ה	באדר	א'	התשע"א	)1	במרס	2011(
גבאי ם	 י חי 	 	 )חמ	3-3908(

מנהל	מס	שבח 	 	
__________

ק"ת	התש"ע,	עמ'	280� 	1

תיאום סכומים




