
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

1026 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	שמאי	מקרקעין	)בחינות(	)תיקון(,	התשע"א-2011

	תקנות	החברות	הממשלתיות	)כללים	לעריכת	דוחות	כספיים	של	חברת	החשמל	לישראל	בע"מ(	)הוראת
1026 שעה(	)תיקון(,	התשע"א-2011	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1026 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	מס	הכנסה	)ניכוי	התחלתי	בעד	קופות	רושמות(	)תיקון(,	התשע"א-2011

1027 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	מס	הכנסה	)סכום	הכנסה	המחייב	קטין	בהגשת	דוח(	)תיקון(,	התשע"א-2011

1027 תקנות	רשות	שדות	התעופה	)אגרות	במסופי	המעבר	היבשתיים(	)תיקון(,	התשע"א-2011	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1028 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	מדידת	מים	)מדי	מים(	)תיקון(,	התשע"א-2011

אכרזת	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	הנצחה	)שמורת	טבע	הר	קוץ,	לפי	תכנית	מס'	
1034 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ג/8416(,	התשע"א-2011

אכרזת	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	הנצחה	)שמורת	טבע	נחל	עורבים	הרחבה,	לפי	
1035 תכנית	מס'	ג/13908(,	התשע"א-2011�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	אכרזת	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	הנצחה	)שמורת	טבע	נחל	פולג(	)תיקון(,
1036 התשע"א-2011	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1036 צו	מערכות	תשלומים	)שיעורי	הפחתה	מרביים	של	סכומי	העיצום	הכספי(,	התשע"א-2011	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1037 צו	שירות	ביטחון	)התייצבות	לרישום,	לבדיקות	ולשירות	ביטחון(,	התשע"א-2011	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

תיקון	טעות	דפוס

15 ביוני 2011 7004 י"ג בסיוון התשע"א
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תקנות שמאי מקרקעין )בחינות( )תיקון(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	9)ג(	ו–43)א()1(	לחוק	שמאי	מקרקעין,	התשס"א-12001,	אני	 	
מתקין	תקנות	אלה:	

האמור	בתקנה	1	לתקנות	שמאי	מקרקעין	)בחינות(,	התשס"ו-22006,	יסומן	)א(	ואחריו	 	�1
יבוא:	

מי	 לכל	 ותימסר	 ברשומות	 בהודעה	שתפורסם	 	המועצה	רשאית	להחליט	 ")ב(
שנרשם	לבחינה,	לא	יאוחר	מתום	7	ימים	לאחר	המועד	האחרון	שקבעה	המועצה	
לרישום	לבחינה,	על	ביטול	מועד	הבחינה	שנקבע	לפי	תקנת	משנה	)א(,	אם	מצאה	
כי	מספר	הנבחנים	שנרשמו	לאותה	בחינה	עד	למועד	האחרון	לרישום	נמוך	מ–20;	
במועד	 נושא	 באותו	 הבחינה	 תתקיים	 זו,	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 בחינה	 בוטלה	

שלאחר	מכן	בכל	מספר	של	נבחנים�"

תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� 	�2

ט"ו	באייר	התשע"א	)19	במאי	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-320(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשס"א,	עמ'	436;	התשס"ח,	עמ'	383� 	1
ק"ת	התשס"ו,	עמ'	424� 	2

תקנות החברות הממשלתיות )כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת 
החשמל לישראל בע"מ( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"א-2011

התשל"ה-11975,	 הממשלתיות,	 החברות	 לחוק	 ו–71	 33א	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
בהתייעצות	עם	השר	זאב	בנימין	בגין2	ורשות	ניירות	ערך,	ולפי	הצעת	הרשות,	אני	מתקין	

תקנות	אלה:	

חברת	 של	 כספיים	 דוחות	 לעריכת	 )כללים	 הממשלתיות	 החברות	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
המעבר",	 "תקופת	 בהגדרה	 )הוראת	שעה(,	התשס"ה-32004,	 בע"מ(	 לישראל	 החשמל	
במקום	"כ"ד	בטבת	התשע"א	)31	בדצמבר	2010("	יבוא	"ה'	בטבת	התשע"ב	)31	בדצמבר	

�")2011

כ"ה	באייר	התשע"א	)29	במאי	2011(
ניץ י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-3427(

שר	האוצר 	 	
__________

ס"ח	התשל"ה,	עמ'	132;	התשס"ג,	עמ'	396� 	1
י"פ	התש"ע,	עמ'	2936� 	2

ק"ת	התשס"ה,	עמ'	26;	התש"ע,	עמ'	1147� 	3

תקנות מס הכנסה )ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות( )תיקון(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	17)14(	ו–243	לפקודת	מס	הכנסה1,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	 	

רושמות(,	התשל"ה-21975,	 קופות	 בעד	 )ניכוי	התחלתי	 הכנסה	 מס	 לתקנות	 בתוספת	 	�1
בסופה	יבוא:

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	6,	עמ'	120� 	1

ק"ת	התשל"ה,	עמ'	752;	התשס"ט,	עמ'	210;	התש"ע,	עמ'	105� 	2

תיקון	תקנה	1

תחילה

תיקון	תקנה	1

תיקון	התוספת
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שנת	מס
	קופה	רושמת

בשקלים	חדשים
	מכונה	להוצאת	כרטיס
נסיעה	בשקלים	חדשים

מסופון	בשקלים	
חדשים

2010"7,7004,900"11,000

י"ח	באייר	התשע"א	)22	במאי	2011(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-309(

שר	האוצר 	 	

 צו מס הכנסה )סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח( )תיקון(,
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	131)א()3(	לפקודת	מס	הכנסה1,	אני	מצווה	לאמור:	 	

)סכום	הכנסה	המחייב	קטין	בהגשת	דוח(,	התשמ"ג-21983,	 בתוספת	לצו	מס	הכנסה	 	�1
בסופה	יבוא:

סכום	בשקלים	חדשיםשנת	המס

2010""73,460

י"ח	באייר	התשע"א	)22	במאי	2011(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-1511(

שר	האוצר 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	6,	עמ'	120� 	1
ק"ת	התשמ"ג,	עמ'	1045;	התשס"ט,	עמ'	211;	התש"ע,	עמ'	106� 	2

תקנות רשות שדות התעופה )אגרות במסופי המעבר היבשתיים( )תיקון(, 
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	29	לחוק	רשות	שדות	התעופה,	התשל"ז-11977,	וסעיף	2)ד()1(	 	
לחוק	רשות	שדות	התעופה	)הוראת	שעה(,	התש"ם-21980,	באישור	הממשלה,	ובאישור	ועדת	

הכלכלה	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	2	לתקנות	רשות	שדות	התעופה	)אגרות	במסופי	המעבר	היבשתיים(,	התשנ"ה- 	�1
31994	)להלן	-	התקנות	העיקריות(	-	

	בכל	מקום,	במקום	"מסוף	ערבה"	יבוא	"מסוף	יצחק	רבין"	ושינויי	הצורה	הדקדוקיים	 )1(
המחויבים	ייעשו	לפי	זה;

	בתקנת	משנה	)ג(,	במקום	"הוראת	תקנת	משנה	)א()3("	יבוא	"תקנת	משנה	)א()2("; )2(

	בתקנת	משנה	)ד(	- )3(

	ברישה,	במקום	"בתקנת	משנה	)א()3("	יבוא	"בתקנת	משנה	)א()2(";	 )א(

	במקום	פסקה	)3(	יבוא: )ב(

	נוסע	היוצא	מישראל	דרך	מסוף	יצחק	רבין	שנכלל	ברשימת	האח"מים	 )3("
של	עקבה-אילת	שאישר	משרד	החוץ,	ישלם	אגרה	מופחתת	של	17	שקלים	

חדשים;
__________

ס"ח	התשל"ז,	עמ'	182� 	1
ס"ח	התש"ם,	עמ'	104;	התשנ"ה,	עמ'	20� 	2

ק"ת	התשנ"ה,	עמ'	399;	התשס"ח,	עמ'	1110� 	3

תיקון	התוספת

תיקון	תקנה	2
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דרך	 רבין	לאחר	שנכנס	אליה	 יצחק	 דרך	מסוף	 היוצא	מישראל	 	נוסע	 )4(
מסוף	זה	באותו	יום,	והמחזיק	ברישיון	עבודה	בישראל	ישלם	אגרה	מופחתת	

של	8	שקלים	חדשים�"

תקנה	4	לתקנות	העיקריות	-	בטלה� 	�2

בתקנה	5	לתקנות	העיקריות,	המילים	"כולל	מס	ערך	מוסף"	-	יימחקו� 	�3

לתקנות	 1)3()ב(	 בתקנה	 כנוסחה	 העיקריות	 לתקנות	 2)ד()3(	 תקנה	 של	 	תחילתה	 )א( 	�4
אלה,	ב–1	בחודש	שלאחר	פרסומן	של	תקנות	אלה	)להלן	-	יום	הפרסום(�

לתקנות	 1)3()ב(	 בתקנה	 כנוסחה	 העיקריות	 לתקנות	 2)ד()4(	 תקנה	 של	 	תחילתה	 )ב(
אלה	)להלן	-	התקנה(	ביום	י"ט	באב	התש"ס	)20	באוגוסט	2000(	)להלן	-	יום	התחילה(,	
לתקנות	 ו–5	 	4 תקנות	 יחולו	 לא	 הפרסום	 יום	 עד	 התחילה	 שמיום	 בתקופה	 ואולם	

העיקריות	לגבי	האגרה	הקבועה	בתקנה�

כ"ח	באדר	ב'	התשע"א	)3	באפריל	2011(
כ"ץ ישראל	 	 	 )חמ	3-128(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	

תקנות מדידת מים )מדי מים( )תיקון(, התשע"א-2011

החוק(,	 	- )להלן	 התשט"ו-11955	 מים,	 מדידת	 לחוק	 	)1(13 סעיף	 לפי	 סמכותה	 	בתוקף	 	
ובאישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת	לפי	סעיף	21א)א(	לחוק–יסוד:	הכנסת2	וסעיף	2)ב(	לחוק	

העונשין,	התשל"ז-31977,	קובעת	מועצת	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב	כללים	אלה:

בשם	תקנות	מדידת	מים	)מדי	מים(,	התשמ"ח-41988	)להלן	-	הכללים(,	במקום	"תקנות"	 	�1
יבוא	"כללי"�

במקום	הפתיח	של	הכללים	יבוא: 	�2

מועצת	 קובעת	 התשט"ו-1955,	 מים,	 מדידת	 לחוק	 	)1(13 סעיף	 לפי	 סמכותה	 "בתוקף	
הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב	כללים	אלה:"�

בכל	מקום	בכללים,	במקום	"תקנה"	יבוא	"סעיף",	במקום	"תקנת	משנה"	יבוא	"סעיף	קטן"	 	�3
הדקדוקיים	 הצורה	 ושינויי	 הממשלתית"	 הרשות	 "מנהל	 יבוא	 המים"	 "נציב	 ובמקום	

ייעשו	לפי	זה�	

בסעיף	1	לכללים,	אחרי	ההגדרה	"מד	מים"	יבוא: 	�4

""מד	מים	משולב"	-	מד	מים	המורכב	ממד	מים	ראשי	מטיפוס	מהירותי-וולטמן,	מד	
מים	משני	מטיפוס	רב–סילוני	וכן	שסתום	הידראולי	הפועל	אוטומטית	בכוח	המים	
העוברים	דרכו,	בלא	כל	מקור	אנרגיה	אחר,	המשמש	למדידה	וסיכום	של	כמויות	
בו	 ושכמות	המים	הכללית	הנמדדת	 ונמוכות,	 גבוהות	 בספיקות	משתנות,	 מים	

היא	סיכום	הקריאים	של	שני	מדי	המים	המרכיבים	אותו;"�

בסעיף	3)א(	לכללים,	אחרי	"שבתוספת"	יבוא	"הראשונה"� 	�5

בסעיף	4	לכללים,	אחרי	"שבתוספת"	יבוא	"הראשונה"� 	�6

ביטול	תקנה	4

תיקון	תקנה	5

תחילה	והוראת	
שעה

תיקון	השם

החלפת	הפתיח

שינוי	מונחים

תיקון	סעיף	1

תיקון	סעיף	3

תיקון	סעיף	4

__________
ס"ח	התשט"ו,	עמ'	82;	התשס"ו,	עמ'	350� 	1
ס"ח	התשי"ח,	עמ'	69;	התשס"א,	עמ'	166� 	2
ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226;	התשנ"ד,	עמ'	348� 	3

ק"ת	התשמ"ח,	עמ'	1110� 	4
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בסעיף	5	לכללים,	אחרי	"שבתוספת"	יבוא	"הראשונה"� 	�7

אחרי	סעיף	17	לכללים	יבוא: 	�8

"בדיקת	מד	מים	
משולב

	בדיקת	מד	מים	משולב	תיעשה	בשלוש	ספיקות	אלה:17א� )א(

	בדיקה	א'	ו–ב'	כמפורט	בטבלה	מס'	2	שבסעיף	17; )1(

	בדיקה	ג'	כמפורט	בטבלה	מס'	1	שבסעיף	16)א(; )2(

	בדיקת	פעולת	השסתום	ההידראולי	תיעשה	כלהלן: )ב(

	ספיקת	מד	המים	הראשי	לא	תפחת	מהספיקה	הנקובה	 )1(
בבדיקה	ג'	בטבלה	מס'	2	שבסעיף	17,	בהתאם	לגודלו	של	

מד	המים	הראשי;

מכפלת	 על	 תעלה	 לא	 המשני	 המים	 מד	 	ספיקת	 )2(
הספיקה	הנקובה	בבדיקה	א'	בטבלה	מס'	1	שבסעיף	16)א(,	

ב–2�1,	בהתאם	לגודלו	של	מד	המים	המשני�"

בסעיף	18	לכללים	- 	�9

	במקום	"קביעת	גודלו	של	מד	מים	מהירותי-וולטמן"	יבוא	"קביעת	סוג	וגודל	של	 )1(
מד	מים";

	במקום	טבלה	מס'	3	יבוא: )2(

"טבלה מס' 3

סוג	וגודל	של	מד	מים
ספיקה	מקסימלית

מ"ק/שעה
ספיקה	נומינלית

מ"ק/שעה
ספיקה	מינימלית

מ"ק/שעה

רב–סילוני

1�531�50�03

2�552�50�05

3�573�50�07

51050�10

61260�12

1020100�20

1530150�45

מהירותי-וולטמן

5030151�3

8080401�6

100120601�8

1503001506�0

2005002507�5

25080040012�0

300120060018�0

תיקון	סעיף	5

הוספת	סעיף	17א

תיקון	סעיף	18
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סוג	וגודל	של	מד	מים
ספיקה	מקסימלית

מ"ק/שעה
ספיקה	נומינלית

מ"ק/שעה
ספיקה	מינימלית

מ"ק/שעה

משולב

5030150�05

8080400�05

100120600�10

150300150"0�20

במקום	סעיף	19	לכללים	יבוא: 	�10

"בדיקת	דיוק	
המדידה

	בדיקת	דיוק	המדידה	של	מד	המים	תיעשה	בשיטה	נפחית	19� )א(
או	בשיטת	שקילה,	כמפורט	להלן:

	יוזרמו	מים	בספיקה	מסוימת	וקבועה	דרך	מד	המים;	 )1(
ייאספו	לאחר	מכן	במכל	מכויל;	על	סמך	השוואת	 המים	
הפרש	הקריא	של	מד	המים	בתחילת	הבדיקה	ובסופה	לבין	
בדיוק	 הסטייה	 חישוב	 ייקבע	 המכויל,	 במכל	 המים	 נפח	

המדידה	של	מד	המים;

	הכמות	שנרשמה	במד	המים	תהיה	ההפרש	בין	הקריא	 )2(
הסופי	של	מד	המים	לבין	הקריא	ההתחלתי;	הסטייה	בדיוק	
המדידה	של	מד	המים	תהיה	ההפרש	בין	הכמות	שנרשמה	

במד	המים	לבין	הקריא	של	המכל	המכויל;

בדיוק	 	)%( באחוזים	 תחושב	 היחסית	 	הסטייה	 )3(
המדידה	של	מד	המים	ובסימן	של	פלוס	)+(	או	מינוס	)-(	

לפי	המשוואה	הזו:

e	=
		)B-A(	-	V				

×	100__________
V

כאשר:

בדיוק	המדידה	של	מד	המים	 )באחוזים(	 -	סטייה	 	e
בספיקה	מסוימת	)חיובית	כאשר	ההפרש	בין	הקריאים	

של	מדי	המים	גדול	מאשר	קריא	המכל	המכויל(;

A	-	קריא	מד	המים	)בליטרים(	בתחילת	הבדיקה;

B	-	קריא	מד	המים	)בליטרים(	בסוף	הבדיקה;

V	-	כמות	המים	)בליטרים(	שנאספו	במכל	המכויל	
בזמן	הבדיקה;

	בשיטת	שקילה,	בדיקת	דיוק	המדידה	של	מד	המים	 )4(
תיעשה	כמפורט	בפסקאות	)1(	עד	)3(,	ולעניין	זה	נפח	המים	

המצטבר	במכלים	יחושב	כמפורט	בתוספת	השנייה�

רישיון	 לבעל	 לאשר	 רשאי	 הממשלתית	 הרשות	 	מנהל	 )ב(
למבדקה,	לפי	בקשתו,	שיטה	אחרת	לבדיקת	דיוק	המדידה,	לפי	
ובלבד	 ובתנאים,	 הממשלתית	 הרשות	 מנהל	 של	 דעתו	 שיקול	

שהשיטה	תבטיח	את	דיוק	המדידה	הנדרש	בכללים	אלה�"	

החלפת	סעיף	19
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במקום	סעיף	30	לכללים	יבוא:	 	�11

"מכלים	המכוילים	
במבדקה

מכלים	המכוילים	במבדקה	יכוילו	לפי	השיטה	הנפחית	ושיטת	30�
השקילה	כמפורט	להלן:

	בשיטה	הנפחית	- )1(

למדידת	 מיועדים	 יהיו	 במבדקה	 המכוילים	 	מכלים	 )א(
נפח	המים	הנמצאים	בתוכם,	ויכוילו	בידי	רשות	מוסמכת	

לכיול	מכלים	מסוג	זה,	אחת	לחמש	שנים	לפחות;

	המכלים	יהיו	מוגנים	היטב	מפני	קורוזיה; )ב(

	שסתום	הרקה	יותקן	בתחתית	כל	מכל	ובאופן	המבטיח	 )ג(
אפס	בגובה	מפלס	המים;

	מוצא	צינור	יציאת	המים	מהמכל	יהיה	גלוי	לעין; )ד(

שקוטרו	 פיזומטרי	 בצינור	 מצוידים	 יהיו	 	המכלים	 )ה(
הפנימי	לא	יהיה	קטן	מ–12	מ"מ;

הצינור	 שליד	 הסרגל	 על	 השנתות	 סימן	 	תחום	 )ו(
מכמות	 לפחות	 	+ 	10% יהיה	 המדידה	 באזור	 הפיזומטרי	
המים	התקנית	הדרושה	לביצוע	הבדיקות	לפי	טבלה	מס'	1	

בסעיף	16)א(	ולפי	טבלה	מס'	2	בסעיף	17)א(;

של	 	1% יציין	 המדידה	 באזור	 השנתות	 בין	 	המרחק	 )ז(
נפח	הנמדד	ולא	יהיה	קטן	מ–10	מ"מ;

	בשיטת	השקילה	- )2(

	המאזניים	המכוילים	במבדקה	יהיו	מיועדים	למדידת	 )א(
כמות	המים	הנמצאים	במכלים	המונחים	עליהם,	ויכוילו	
בידי	רשות	מוסמכת	לכיול	מאזניים	מסוג	זה,	אחת	לשנה	

לפחות;

	המכלים	יהיו	מוגנים	היטב	מפני	קורוזיה; )ב(

	מוצא	צינור	יציאת	המים	מהמכל	יהיה	גלוי	לעין; )ג(

	מאזניים	מכוילים	יצוידו	במכשיר	תצוגה	ויהיו	בעלי	 )ד(
דיוק	של	1%�0	לפחות	מכמות	המים	הנמדדת;

	טמפרטורת	המים	המצטברים	במכל	תימדד	במכשיר	 )ה(
;1°C	של	דיוק	שמבטיח	חום	מד

	נפח	המים	המצטבר	במכלים	יחושב	כמפורט	בתוספת	 )ו(
השנייה�

	לעניין	סעיף	זה,	"רשות	מוסמכת"	-	כל	גוף	שהסמיך	מנהל	 )3(
הרשות	הממשלתית	לצורך	כך�"

אחרי	סעיף	33	לכללים	יבוא: 	�12

"אישור	דגם	מד	
מים	וסימונו	לפי	
התקן	הישראלי

מים,	33א� מד	 דגם	 לאשר	 רשאי	 הממשלתית	 הרשות	 	מנהל	 )א(
הרשות	 של	 האינטרנט	 באתר	 שיפורסם	 לנוהל	 בהתאם	

הממשלתית	למים	ולביוב�

החלפת	סעיף	30

הוספת	סעיף	33א



קובץ	התקנות	7004,	י"ג	בסיוון	התשע"א,	2011�6�15 1032

	ספק	או	מפיק	לא	ישתמש	במד	מים,	לצורך	הפקת	מים	או	 )ב(
אם	 אלא	 במים,	 למשתמשים	 או	 לצרכנים	 מים	 אספקת	 לצורך	
כן	מד	המים	הוא	מדגם	שאושר	לשימוש	כאמור	בסעיף	קטן	)א(	

ומסומן	כפי	שהורה	המנהל	בנוהל	לפי	אותו	סעיף	קטן�"

אחרי	סעיף	38	לכללים	יבוא: 	�13

	"התקנה	והסרה
	של	מד	מים

משולב

אחת	38א� כיחידה	 ממקומו	 ויוסר	 במקומו	 יותקן	 משולב	 מים	 מד	
בלבד�"

בסעיף	44)א(	לכללים,	בסופו	יבוא: 	�14

	מד	מים	משולב	יימסר	לבדיקה	ולכיול	אחת	לשנתיים	לפחות�" )4("

בסעיף	46	לכללים	- 	�15

	במקום	האמור	בכותרת	השוליים	יבוא: )1(

"חיוב	בהתקנה	ובבדיקה	של	מד	מים	ומערכת	קריאה	מרחוק	של	מדי	המים";

	האמור	בו	יסומן	")א("	ואחריו	יבוא: )2(

	מנהל	הרשות	הממשלתית	רשאי	להורות	למפיק	-	 ")ב(

	להתקין	במקור	מים,	על	חשבונו,	מערכת	קריאה	מרחוק	של	מדי	המים	 )1(
הרשות	 אל	 אלחוטית	 בתקשורת	 נתונים	 שידור	 המאפשרת	 שברשותו,	
הממשלתית	למים	ולביוב;	הוראה	כאמור	יכולה	להיות	כללית	או	מסויגת,	
והיא	תפרט	את	אופן	התקנת	מערכת	הקריאה	מרחוק	של	מדי	המים,	הטיפול	

בה	וכל	תנאי	אחר	שיורה	מנהל	הרשות	הממשלתית;

	לבדוק	את	תקינות	מערכת	הקריאה	מרחוק	של	מדי	המים	ולתקנה	או	 )2(
להחליפה	לפי	הצורך�

	מפיק	ימלא	אחר	הוראות	מנהל	הרשות	הממשלתית	לפי	סעיף	זה	ויחזיק	את	 )ג(
מערכת	הקריאה	מרחוק	של	מדי	המים	שברשותו	במצב	תקין�	

מערכת	 	- המים"	 מדי	 של	 מרחוק	 קריאה	 "מערכת	 זה,	 קטן	 סעיף	 	לעניין	 )ד(
המורכבת	ממד	מים,	המותקן	במקור	מים,	והתקנים	נוספים	לצורך	שידור	נתונים	
ותקשורת	 יחיד	 בתדר	 אלחוטית	 תקשורת	 לרבות	 כלשהי,	 אלחוטית	 בתקשורת	

סלולרית�"	

האמור	בסעיף	52	לכללים	יסומן	")א("	ואחריו	יבוא: 	�16

	מנהל	הרשות	הממשלתית	רשאי	לפטור	מפיק,	שברשותו	מערכת	קריאה	מרחוק	 ")ב(
שהמערכת	 ובלבד	 )א(,	 קטן	 בסעיף	 מהאמור	 46)ד(,	 בסעיף	 כמשמעותה	 מים	 מדי	 של	
באופן	 ולביוב	 למים	 הממשלתית	 הרשות	 אל	 אלחוטית	 בתקשורת	 נתונים	 משדרת	

תקין�"

בסעיף	53)א(	לכללים,	במקום	הסיפה	החל	במילים	"וידווח	על	כך"	יבוא:	 	�17

טופס	שיורה	מנהל	 גבי	 על	 למנהל	הרשות	הממשלתית,	אחת	לשנה,	 כך	 על	 "וידווח	
הרשות	הממשלתית	ויפורסם	באתר	האינטרנט	של	הרשות�"

	

הוספת	סעיף	38א

תיקון	סעיף	44

תיקון	סעיף	46

תיקון	סעיף	52

תיקון	סעיף	53
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ראשונה	 "תוספת	 יבוא	 	")4-3 )תקנות	 "תוספת	 במקום	 בראשה,	 לכללים,	 בתוספת	 	�18
)סעיפים	3)א(,	4	ו–5("�

אחרי	התוספת	הראשונה	לכללים	יבוא: 	�19

"תוספת שנייה

)סעיפים	19)א()4(	ו–30)2()ו((

חישוב נפח מים בהתאם לטמפרטורה

נפח	מים	)במ"ק(	מחושב	כחלוקת	מסת	המים	)בק"ג(	בצפיפות	המים	בטמפרטורה	נתונה	
�)°C(

ערכי	צפיפות	המים	)בק"ג/מ"ק(	בטמפרטורות	שונות	מובאים	בטבלה	שלהלן:

)°C(	טמפרטורה צפיפות	מים	)ק"ג/מ"ק	(

5 999�9648

6 999�9403

7 999�9012

8 999�8477

9 999�7802

10 999�6990

11 999�6045

12 999�4969

13 999�3767

14 999�2440

15 999�0992

16 998�9426

17 998�7745

18 998�5950

19 998�4045

20 998�2033

21 997�9914

22 997�7693

23 997�5370

24 997�2949

25 997�0430

26 996�7817

27 996�5110

28 996�2312

תיקון	התוספת

הוספת	תוספת	
שנייה
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)°C(	טמפרטורה צפיפות	מים	)ק"ג/מ"ק	(

29 995�9425

30 995�6449

31 995�3386

32 995�0238

33 994�7005

34 994�3690

35 994�0293

36 993�6815

37 993�3257

38 992�9620

39 992�5905

"40 992�2112

	תחילתן	של	תקנות	אלה	שלושים	ימים	מיום	פרסומן	)להלן	-	יום	התחילה(� )א( 	�20

)א(,	תחילתו	של	סעיף	33א)ב(	לכללי	מדידת	מים	 	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	 )ב(
)מדי	מים(,	התשמ"ח-1988	)בסעיף	זה	-	הכללים	העיקריים(,	כנוסחו	בתקנה	12	לתקנות	

אלה,	18	חודשים	מיום	פרסומן	של	תקנות	אלה�	

לתקנות	 	15 בתקנה	 כנוסחו	 העיקריים,	 לכללים	 46)ב()1(	 בסעיף	 האמור	 אף	 	על	 )ג(
אלה,	בתקופה	שמיום	התחילה	עד	תום	18	חודשים	מהמועד	האמור,	לא	יחויב	מפיק	
כהגדרתו	בכללים	העיקריים,	בעלות	ההתקנה	הראשונה	של	מערכת	קריאה	מרחוק	של	
ובלבד	שנתן	את	הסכמתו	להתקנת	המערכת	במהלך	התקופה	 מדי	המים	שברשותו,	
כהגדרתה 	- המים"	 מדי	 של	 מרחוק	 קריאה	 "מערכת	 זו,	 משנה	 בתקנת	 	האמורה;	

בסעיף	46)ד(	לכללים	העיקריים,	כתיקונו	בתקנה	15	לתקנות	אלה�

כ"ח	באדר	ב'	התשע"א	)3	באפריל	2011(
פיקסלר דד	 עו 	 	 )חמ	3-195(

מנהל	הרשות	הממשלתית 	 	

למים	וביוב	)בפועל( 	 	

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)שמורת טבע הר קוץ, לפי תכנית מס' ג/8416(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	22	לחוק	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	 	
הנצחה,	התשנ"ח—11998	)להלן	-	החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	השר	להגנת	הסביבה	ולאחר	

שנתקיימו	כל	התנאים	כאמור	בסעיף	22)ב()1(,	)2(,	)4(,	)5(	לחוק,	אני	מכריז	לאמור:

השטח	המתואר	בתוספת	הנמצא	בהר	קוץ	שבגליל	התחתון,	ממזרח	לעילבון,	צבוע	בירוק	 	�1
ומקווקו	בקווים	אלכסוניים	ומצולבים	ירוקים,	בתשריט	מס'	ש/צפ/ג/8416	הערוך	בקנה	
הוא	 הפנים,	 שר	 ביד	 	)2011 במאי	 	3( התשע"א	 בניסן	 כ"ט	 ביום	 והחתום	 	1:5,000 מידה	

שמורת	טבע�

תחילה	והוראות	
מעבר

אכרזה	על	שמורת	
טבע

__________
ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 	1
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במשרדי	 בירושלים,	 הפנים	 במשרד	 מופקדים	 	,1 בסעיף	 האמור	 מהתשריט	 העתקים	 	�2
ולבנייה	 לתכנון	 הוועדה	המקומית	 עילית,	במשרדי	 בנצרת	 על	מחוז	הצפון	 הממונה	
הגליל	התחתון	ובמשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבנייה	הגליל	המזרחי,	וכל	מעוניין	

רשאי	לעיין	בהם	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל�

תוספת

)סעיף	1(

	השטח	האמור	בסעיף	1	נמצא	בתחום	שטח	השיפוט	של	המועצה	האזורית	הגליל	 	
התחתון	ובתחום	שטח	השיפוט	של	המועצה	המקומית	עילבון,	שבהם	חלה	תכנית	מס'	
ג/8416,	שניתן	לה	תוקף	בהודעה	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	5719,	מיום	ז'	בתשרי	

התשס"ח	)19	בספטמבר	2007(,	עמ'	23,	והוא	כולל	גושים	וחלקות	רישום	קרקע	אלה:

גוש	15421,	חלקי	חלקות	2,	4�

גוש	15422,	חלקות	במלואן	2,	4;	חלקי	חלקות	1,	3�

גוש	15423,	חלקי	חלקה	1�

גוש	15424,	חלקות	במלואן	36-33;	חלקי	חלקה	49�

כ"ט	בניסן	התשע"א	)3	במאי	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(

שר	הפנים 	 	

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת 
טבע נחל עורבים הרחבה, לפי תכנית מס' ג/13908(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	22	לחוק	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	 	
הנצחה,	התשנ"ח—11998	)להלן	-	החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	השר	להגנת	הסביבה	ולאחר	

שנתקיימו	כל	התנאים	כאמור	בסעיף	22)ב()1(,	)2(,	)4(,	)5(	לחוק,	אני	מכריז	לאמור:

השטח	המתואר	בתוספת	הנמצא	ברמת	הגולן,	צבוע	בירוק	ומקווקו	בקווים	אלכסוניים	 	�1
הערוך	 ש/צפ/ג/13908	 מס'	 בתשריט	 כחול,	 ובקו	 ירוק	 בקו	 ומוקף	 ירוקים,	 ומצולבים	
בקנה	מידה	1:5,000	והחתום	ביום	ז'	באייר	התשע"א	)11	במאי	2011(	ביד	שר	הפנים,	

הוא	שמורת	טבע�

במשרדי	 בירושלים,	 הפנים	 במשרד	 מופקדים	 	,1 בסעיף	 האמור	 מהתשריט	 העתקים	 	�2
הממונה	על	מחוז	הצפון	בנצרת	עילית,	ובמשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבנייה	
רשאי	 מעוניין	 וכל	 העליון,	 הגליל	 ולבנייה	 לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 ובמשרדי	 גולן	

לעיין	בהם	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל�

תוספת

)סעיף	1(

	השטח	האמור	בסעיף	1	נמצא	בתחום	שטחי	השיפוט	של	המועצה	האזורית	גולן	 	
ושל	המועצה	האזורית	הגליל	העליון,	שבהם	חלה	תכנית	מס'	ג/13908	שניתן	לה	תוקף	
בינואר	 	12( התשס"ט	 בטבת	 ט"ז	 מיום	 	,5899 הפרסומים	 בילקוט	 שפורסמה	 בהודעה	

2009(,	עמ'	1752,	והוא	כולל	גושים	וחלקות	רישום	קרקע	אלה:

הפקדת	העתקי	
התשריט

הפקדת	העתקי	
התשריט

אכרזה	על	שמורת	
טבע

__________
ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 	1
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גוש	202000	-	חלקי	חלקה	2�

גוש	13300	-	חלקי	חלקות	11	עד	14,	24�

ז'	באייר	התשע"א	)11	במאי	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(

שר	הפנים 	 	

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)שמורת טבע נחל פולג( )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,	עיריית	נתניה,	ובאישור	ועדת	הפנים	והגנת	הסביבה	

של	הכנסת,	אני	מכריז	לאמור:

האמור	בסעיף	1	לאכרזה	על	שמורת	טבע	)נחל	פולג(,	התשל"ב—21971	)להלן	—	האכרזה(,	 	�1
יסומן	")א("	ואחריו	יבוא:

ומקווקו	בקווים	 יחולו	על	השטח	המוקף	בקו	שחור	 )א(	לא	 קטן	 	הוראות	סעיף	 ")ב(
אלכסוניים	בצבע	שחור	בתשריט	בקנה	מידה	1:1,250,	מס'	ש/מר/נת/2/396,	החתום	ביד	

שר	הפנים	ביום	ו'	בניסן	התשע"א	)10	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	
נתניה	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בהם,	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	

לקהל�"

בתוספת	לאכרזה	—	 	�3
במקום	המילים	"בתשריט	האמור	בסעיף	1"	יבוא	"בתשריט	האמור	בסעיף	1)א("	ואחרי	
"חלקים	בגושי	רישום	קרקע	7707	ו–7713"	יבוא	"למעט	חלקי	חלקות	54,	55,	210,	214,	

219	בגוש	7707"�

ו'	בניסן	התשע"א	)10	באפריל	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-650(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 	1
ק"ת	התשל"ב,	עמ'	19� 	2

צו מערכות תשלומים )שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי(, 
התשע"א—2011

	- )להלן	 התשס"ח-12008	 תשלומים,	 מערכות	 לחוק	 20)ג(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
החוק(,	ובהתייעצות	עם	שר	המשפטים	לפי	סעיף	14ט)ב(	לפקודת	הבנקאות,	21941,	אני	מצווה	

לאמור:

תיקון	סעיף	1

תיקון	סעיף	2

תיקון	התוספת

__________
ס"ח	התשס"ח,	עמ'	184� 	1

ע"ר	1941,	תוס'	1,	עמ'	69;	ס"ח	התש"ע,	עמ'	474� 	2
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ראה	הנגיד	כי	יש	להטיל	על	מפעיל	מערכת	תשלומים	עיצום	כספי	לפי	סעיף	20)א(	 	�1
לחוק,	בשל	הפרה	שביצע,	אך	התקיימה	אחת	או	יותר	מהנסיבות	המנויות	להלן,	רשאי	
הוא	להפחית	למפעיל	מערכת	התשלומים	מסכום	העיצום	הכספי	הקבוע	בשל	אותה	
עד	 	- נסיבות	 כמה	 ובהתקיים	 נסיבה,	 אותה	 לצד	 הנקוב	 המרבי	 השיעור	 עד	 הפרה,	

השיעור	המצטבר	של	השיעורים	המנויים	לצדן:

הנסיבות
	שיעור	ההפחתה

המרבי

הפר	 לא	 המפר	 ההפרה	 ביצוע	 למועד	 שקדמו	 השנים	 בחמש	 	)1(
הוראה	מהוראות	החוק

35	אחוזים

המפר	הפסיק	את	ההפרה	מיוזמתו	ונקט	פעולות	לתיקון	הליקויים	 	)2(
ולמניעת	הישנותם,	הכל	מיוזמתו	ולהנחת	דעתו	של	הנגיד	-

	לפני	פניית	הנגיד	אליו	באותו	עניין 50	אחוזים)א(

	לאחר	פניית	הנגיד	אליו	באותו	עניין 25	אחוזים)ב(

ונסיבות	עובדתיות	אחרות	 קולת	העובדות	המהוות	את	ההפרה	 	)3(
ובהן	היקף	ההפרה,	הרווח	שעשוי	היה	להיות	מופק	ממנה,	ההפסד	

שעשוי	היה	להימנע	או	הנזק	שעשוי	היה	להיגרם	בעקבותיה

50	אחוזים

כ"ו	באייר	התשע"א	)30	במאי	2011(
פישר 	 לי סטנ 	 	 )חמ	3-4240(

נגיד	בנק	ישראל 	 	

 צו שירות ביטחון )התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון(,
התשע"א-2011

משולב[,	 ]נוסח	 ביטחון	 שירות	 לחוק	 ו–13	 	12 	,5 	,3 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
אני	 התשס"ח-22008,	 המילואים,	 שירות	 לחוק	 	5 וסעיף	 החוק(,	 	- )להלן	 התשמ"ו-11986	

מצווה	לאמור:

בצו	זה	- 	�1
"בר–רישום"	-	אזרח	ישראלי	או	תושב	קבוע	גבר	או	אישה	למעט	אישה	נשואה,	אישה	
יום לבין	 	)1994 במרס	 	13( התשנ"ד	 בניסן	 א'	 יום	 בין	 שנולד	 לילד,	 אם	 או	 	הרה	

כ"ט	באלול	התשנ"ד	)5	בספטמבר	1994(,	שני	התאריכים	בכלל;

"הודעה	אישית"	-	הודעה	בכתב	של	פוקד	או	מטעמו	המיועדת	לבר–רישום	או	אל	חייב	
בשירות	סדיר	או	חייב	בשירות	מילואים	והנמסרת	לו	אישית,	נרשמת	בתעודת	

ההתייצבות	שלו	או	נשלחת	אליו	בדואר;

"חייב	בשירות	סדיר"	-	עולה	שהוא	אחד	מאלה:

יום לבין	 	)1981 בספטמבר	 	29( התשמ"ב	 בתשרי	 א'	 יום	 בין	 שנולד	 	גבר	 )1(	
שירת	 שטרם	 בכלל,	 התאריכים	 שני	 	,)1993 בספטמבר	 	15( התשנ"ג	 באלול	 כ"ט	

שירות	סדיר;

יום	 1984(	לבין	 )27	בספטמבר	 יום	א'	בתשרי	התשמ"ה	 בין	 	אישה	שנולדה	 )2(
)15	בספטמבר	1993(,	שני	התאריכים	בכלל,	שטרם	שירתה	 כ"ט	באלול	התשנ"ג	

שירות	סדיר;
__________

ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	107� 	1
ס"ח	התשס"ח,	עמ'	502� 	2

הפחתת	סכומי	
העיצום	הכספי

הגדרות
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	גבר	המורשה	או	הזכאי	להיות	מורשה	לעסוק	ברפואה	לפי	פקודת	הרופאים	 )3(
ברפואת	 לעסוק	 או	 הרופאים(,	 פקודת	 	- )להלן	 התשל"ז-31976	 חדש[,	 ]נוסח	
שיניים	לפי	פקודת	רופאי	השיניים	]נוסח	חדש[,	התשל"ט-41979	)להלן	-	פקודת	
	רופאי	השיניים(,	שנולד	בין	יום	א'	בתשרי	התשל"ז	)25	בספטמבר	1976(	לבין	יום
בכלל,	שטרם	שירת	 1981(,	שני	התאריכים	 )28	בספטמבר	 באלול	התשמ"א	 כ"ט	

שירות	סדיר;	

"חייב	בשירות	מילואים"	-	עולה	שהוא	אחד	מאלה:

	גבר	שנולד	בין	יום	כ"א	בטבת	התשי"ט	)1	בינואר	1959(	לבין	יום	כ"ט	באלול	 )1(
התשמ"א	)28	בספטמבר	1981(,	שני	התאריכים	בכלל,	ואינו	חייב	בשירות	סדיר;

	גבר	המורשה	או	הזכאי	להיות	מורשה	לעסוק	ברפואה	לפי	פקודת	הרופאים	 )2(
או	לעסוק	ברפואת	שיניים	לפי	פקודת	רופאי	השיניים,	שנולד	בין	יום	א'	בתשרי	
התשי"ז	)6	בספטמבר	1956(	לבין	יום	כ'	בטבת	התשי"ט	)31	בדצמבר	1958(,	שני	

התאריכים	בכלל;

חייב	בשירות	 או	 סדיר	 חייב	בשירות	 או	 בר–רישום	 -	אדם	שהוא	 "מועמד	לשירות"	
מילואים;

"עולה"	-	אזרח	ישראלי	או	תושב	קבוע,	גבר	או	אישה	למעט	אישה	נשואה,	אישה	הרה	
התש"י בתשרי	 ח'	 יום	 בין	 קבוע	 לתושב	 או	 ישראלי	 לאזרח	 שהיה	 	- לילד	 	ואם	
)1	באוקטובר	1949(	לבין	יום	פרסום	צו	זה	ברשומות,	ואין	בידו	תעודה	המעידה	שהוא	

פטור	משירות	ביטחון�

לו	 שהודיעו	 ובזמן	 במקום	 ולבדיקות	 לרישום	 להתייצב	 נקרא	 לשירות	 מועמד	 כל	 	�2
בהודעה	אישית�

כל	מועמד	לשירות,	שלא	קיבל	עד	יום	כ"ט	באדר	ב'	התשע"א	)4	באפריל	2011(	הודעה	 	�3
אישית	כאמור	בסעיף	2,	נקרא	בזה	להתייצב	לרישום	ולבדיקות	בלשכת	גיוס	אזורית,	

כמפורט	בתוספת,	בשעה	8:00	בתאריך	הקבוע	בטבלה	שלהלן:

מועד	התייצבות	לרישום	ולבדיקותתאריך	לידה

נשיםגבריםלביןבין

דגבא

כ"ט	באדר	התשנ"ד
)12	במרס	1994(

ט"ו	בניסן	התשנ"ד
)27	במרס	1994(

כ"ח	באייר	התשע"א
)1	ביוני	2011(

י"ט	בסיוון	התשע"א
)21	ביוני	2011(

ט"ז	בניסן	התשנ"ד
)28	במרס	1994(

ל'	בניסן	התשנ"ד
)11	באפריל	1994(

כ"ט	באייר	התשע"א
)2	ביוני	2011(

כ'	בסיוון	התשע"א
)22	ביוני	2011(

א'	באייר	התשנ"ד
)12	באפריל	1994(

ט"ו	באייר	התשנ"ד
)26	באפריל	1994(

ג'	בסיוון	התשע"א
)5	ביוני	2011(

כ"א	בסיוון	התשע"א
)23	ביוני	2011(

ט"ז	באייר	התשנ"ד
)27	באפריל	1994(

כ"ט	באייר	התשנ"ד
)10	במאי	1994(

ד'	בסיוון	התשע"א
)6	ביוני	2011(

כ"ד	בסיוון	התשע"א
)26	ביוני	2011(

א'	בסיוון	התשנ"ד
)11	במאי	1994(

ט"ו	בסיוון	התשנ"ד
)25	במאי	1994(

ז'	בסיוון	התשע"א
)9	ביוני	2011(

כ"ה	בסיוון	התשע"א
)27	ביוני	2011(

התייצבות	לרישום	
ולבדיקות	לפי	
הודעה	אישית

התייצבות	
לרישום	ולבדיקות	
שלא	לפי	הודעה	

אישית

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	30,	עמ'	549� 	3
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	32,	עמ'	614� 	4
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מועד	התייצבות	לרישום	ולבדיקותתאריך	לידה

נשיםגבריםלביןבין

דגבא

ט"ז	בסיוון	התשנ"ד
)26	במאי	1994(

ל'	בסיוון	התשנ"ד
)9	ביוני	1994(

י'	בסיוון	התשע"א
)12	ביוני	2011(

כ"ו	בסיוון	התשע"א
)28	ביוני	2011(

א'	בתמוז	התשנ"ד
)10	ביוני	1994(

ט"ו	בתמוז	התשנ"ד
)24	ביוני	1994(

י"א	בסיוון	התשע"א
)13	ביוני	2011(

כ"ז	בסיוון	התשע"א
)29	ביוני	2011(

ט"ז	בתמוז	התשנ"ד
)25	ביוני	1994(

כ"ט	בתמוז	התשנ"ד
)8	ביולי	1994(

י"ב	בסיוון	התשע"א
)14	ביוני	2011(

כ"ח	בסיוון	התשע"א
)30	ביוני	2011(

א'	באב	התשנ"ד
)9	ביולי	1994(

ט"ו	באב	התשנ"ד
)23	ביולי	1994(

י"ג	בסיוון	התשע"א
)15	ביוני	2011(

א'	בתמוז	התשע"א
)3	ביולי	2011(

ט"ז	באב	התשנ"ד
)24	ביולי	1994(

ל'	באב	התשנ"ד
)7	באוגוסט	1994(

י"ד	בסיוון	התשע"א
)16	ביוני	2011(

ב'	בתמוז	התשע"א
)4	ביולי	2011(

א'	באלול	התשנ"ד
)8	באוגוסט	1994(

ט"ו	באלול	התשנ"ד
)22	באוגוסט	1994(

י"ז	בסיוון	התשע"א
)19	ביוני	2011(

ג'	בתמוז	התשע"א
)5	ביולי	2011(

ט"ז	באלול	התשנ"ד
)23	באוגוסט	1994(

כ"ט	באלול	התשנ"ד
)5	בספטמבר	1994(

י"ח	בסיוון	התשע"א
)20	ביוני	2011(

ד'	בתמוז	התשע"א
)6	ביולי	2011(

י"ז	בסיוון	התשע"א	)19	ביוני	2011(עולה	חייב	בשירות	סדיר	או	מילואים

וכושרו	 ביטחון	 לשירות	 כושרו	 קביעת	 לשם	 לבדיקות	 לשירות	שהתייצב	 מועמד	 כל	 	�4
לא	נקבע,	נקרא	בזה	להתייצב	להשלמת	בדיקות	לשם	קביעת	כושרו	במקום	ובמועד	

שהודיעו	לו	בהודעה	חתומה	בידי	יושב	ראש	הוועדה	הרפואית	או	מטעמו�

התשע"ב בטבת	 כ'	 יום	 עד	 קיבל	 לא	 אשר	 	,4 בסעיף	 כאמור	 לשירות	 מועמד	 כל	 	�5	
)15	בינואר	2012(	הודעה	כאמור	באותו	סעיף,	נקרא	בזה	להתייצב	להשלמת	הבדיקות	
לקביעת	כושרו	לשירות	ביטחון	בלשכת	גיוס	אזורית,	כמפורט	בתוספת,	ביום	כ"א	בטבת	

התשע"ב	)16	בינואר	2012(,	בשעה	00�8�

כל	בר–רישום	שנמצא	כשר	לשירות,	לרבות	מי	שפוקד	רשאי	לקראו	לשירות	ביטחון	לפי	 	�6
סעיף	12	לחוק,	נקרא	בזה	להתייצב	לשירות	סדיר,	במקום	ובזמן	שהודיעו	לו	בהודעה	
אישית,	אם	בזמן	שנקבע	להתייצבות	הגיע	לגיל	18	בהתאם	לשיטת	חישוב	הגילאים	

בסעיף	2	לחוק�

כל	בר–רישום,	שלא	קיבל	עד	יום	י"ג	באדר	ב'	התשע"ד	)15	במרס	2014(	הודעה	אישית	 	�7
כמפורט	 אזורית,	 גיוס	 בלשכת	 סדיר	 לשירות	 להתייצב	 בזה	 נקרא	 	,6 בסעיף	 כאמור	

בתוספת,	ביום	ט"ז	באדר	ב'	התשע"ד	)18	במרס	2014(,	בשעה	00�8�

כל	בר–רישום,	אישה,	שלא	קיבלה	עד	יום	כ'	באדר	ב'	התשע"ד	)22	במרס	2014(	הודעה	 	�8
אזורית,	 גיוס	 בלשכת	 סדיר	 לשירות	 להתייצב	 בזה	 נקראת	 	,6 בסעיף	 כאמור	 אישית	

כמפורט	בתוספת,	ביום	כ"א	באדר	ב'	התשע"ד	)23	במרס	2014(,	בשעה	00�8�

וכל	חייב	בשירות	מילואים	שנמצא	כשר	לשירות,	לרבות	מי	 כל	חייב	בשירות	סדיר	 	�9
שפוקד	רשאי	לקראו	לשירות	ביטחון	לפי	סעיף	12	לחוק,	נקרא	בזה	להתייצב	לשירות	

ביטחון	במקום	ובזמן	שהודיעו	לו	בהודעה	אישית�

התייצבות	
להשלמת	בדיקות	

לפי	הודעה	
אישית

התייצבות	
להשלמת	בדיקות	
שלא	לפי	הודעה	
אישית	-	מועמד	

לשירות

התייצבות	
לשירות	סדיר	לפי	

הודעה	אישית

התייצבות	
לשירות	סדיר	

שלא	לפי	הודעה	
אישית	גברים	
-	בר–רישום

התייצבות	
לשירות	סדיר	

שלא	לפי	הודעה	
אישית	נשים	
-	בר–רישום

התייצבות	
לשירות	ביטחון	

לפי	הודעה	
אישית
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בכסלו	 כ'	 יום	 עד	 קיבל	 לא	 אשר	 מילואים,	 בשירות	 חייב	 וכל	 סדיר	 בשירות	 חייב	 כל	 	�10
התשע"ג	)4	בדצמבר	2012(	הודעה	אישית	כאמור	בסעיף	9,	נקרא	בזה	להתייצב	לשירות	
)5	בדצמבר	 ביטחון	בלשכת	גיוס	אזורית,	כמפורט	בתוספת,	ביום	כ"א	בכסלו	התשע"ג	

2011(,	בשעה	00�8�

תוספת
)סעיפים	3,	5,	7,	8,	9	ו–10(

לשכות	הגיוס	האזוריות:

תל	השומר	-	מחנה	תל	השומר	)על	יד	קראון(;

חיפה	-	רח'	עומר	אל	כיאם	12	)מול	העירייה(;

ירושלים	-	רח'	רש"י	103	)שכונת	מקור	ברוך(;

באר	שבע	-	רח'	יד	ושם	22;

טבריה	-	רח'	נצרת�	

ד'	באייר	התשע"א	)8	במאי	2011(
אלוף	משנה 	 , ן אגמו 	 גדי 	 	 )חמ	3-241(

מפקד	מיטב,	פוקד 	 	

אגף	כוח	אדם 	 	

תיקון טעות דפוס

	בצו	איסור	הלבנת	הון	)חובות	זיהוי,	דיווח	וניהול	רישומים	של	בנק	הדואר	למניעת	הלבנת	 	
	,4 512,	בסעיף	 6966,	התשע"א,	עמ'	 טרור(,	התשע"א-2011,	שפורסם	בקובץ	התקנות	 ומימון	 הון	

פסקאות	)4(,	)5(	ו–)6(	שבסופו	צריכות	להיות	מסומנות	סעיפים	קטנים	)ד(,	)ה(	ו–)ו(,	בהתאמה�
)חמ	3-3119(

התייצבות	
לשירות	סדיר	

שלא	לפי	הודעה	
אישית	-	חייב	
בשירות	סדיר	
וחייב	בשירות	

מילואים




