
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

620 תקנות	בתי	המשפט	)אגרות(	)תיקון(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

620 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 צו	העבירות	המינהליות	)שינוי	התוספת	לחוק(,	התשע"ב-2012

621 תקנות	העבירות	המינהליות	)קנס	מינהלי	-	תכנון	משק	החלב	בישראל(	)תיקון(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

622 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 צו	סדר	הדין	הפלילי	)ברירת	משפט	-	חוקי	עזר	לאלעד(,	התשע"ב-2012

622 צו	הרשויות	המקומיות	)ביטול	איחוד	המועצות	המקומיות	באקה	אל–גרבייה	וג'ת(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�		

625 אכרזת	העיריות	)שינוי	תחום	עיריית	רמת	גן(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

627 צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירים	מרביים	לביצי	מאכל(	)תיקון(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)העלאת	מחירי	אשפוז	ושירותים	אמבולטוריים(	)מס'	2(,
628 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 התשע"ב-2012

629 כללי	נוהל	התור	התפעולי	בנמלי	חיפה,	אשדוד	ואילת	)תיקון(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

630 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� הודעת	החברות	)כללים	בדבר	מינוי	כונסי	נכסים	ומפרקים	ושכרם(,	התשע"ב-2012

18 בינואר 2012 7078 כ"ג בטבת התשע"ב
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תקנות בתי המשפט )אגרות( )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	83	ו–109	לחוק	בתי	המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-11984			 	
)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:

)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	 )אגרות(,	התשס"ז-32007	 בתקנה	20	לתקנות	בתי	המשפט	 	�1
אחרי	פסקה	)6(	יבוא:

	בקשה	לעיון	מחדש	בהחלטת	נשיא	בית	משפט	השלום	לפי	סעיף	49	לחוק;"� ")6א(

	בתוספת	לתקנות	העיקריות	- �2
	אחרי	פרט	16	יבוא: )1(

אגרה	בשקלים	חדשים

	ערעור	על	החלטת	נשיא	בית	משפט 	"16א�
השלום	שהוגש	לפי	סעיף	49)ב()3(	לחוק

50		בעד	כל	תובענה	
שבשל	העברתה	לבית	

משפט	אחר	מוגש	
ערעור";

	אחרי	פרט	29	יבוא: )2(

אגרה	בשקלים	חדשים

	ערעור	על	החלטת	מנהל	בתי	המשפט 	"29א�
שהוגש	לפי	סעיף	78א)ג()3(	לחוק

70		בעד	כל	תובענה	
שבשל	העברתה	לבית	

משפט	אחר	מוגש	
ערעור;"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �3
ח'	בטבת	התשע"ב	)3	בינואר	2012(

נאמן 						יעקב	 	 	 	 )חמ	3-87-ת1(

						שר	המשפטים 	 	 	

__________
ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198� 	1

ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 	2
ק"ת	התשס"ז,	עמ'	720� 	3

צו העבירות המינהליות )שינוי התוספת לחוק(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	4	לחוק	העבירות	המינהליות,	התשמ"ו-11985	)להלן	-	החוק(,	 	
בהסכמת	שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	

מצווה	לאמור:

	בתוספת	הראשונה	לחוק	- �1
"צו	 המילים	 התשנ"ב-1992",	 בישראל,	 החלב	 משק	 תכנון	 "חוק	 אחרי	 א',	 	בטור	 )1(

הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)ייצור	חלב(,	התשכ"ז-1967"	-	יימחקו;

	במקום	- )2(

תיקון תקנה 20

תיקון התוספת

תחילה

__________
ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	31� 	1

שינוי התוספת 
הראשונה לחוק
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טור	א'
שם	החוק	או	הפקודה

טור	ב'	
התקנות	שבהן	נקבעה	העבירה

"חוק	תכנון	משק	החלב	בישראל,	
התשנ"ב-1992

תקנות	העבירות	המינהליות	)קנס	מינהלי	
-		תכנון	משק	החלב	בישראל(,	התשס"ט-

"2008

יבוא:

"חוק	תכנון	משק	החלב	בישראל,	
התשע"א-22011

תקנות	העבירות	המינהליות	)קנס	מינהלי	
-		תכנון	משק	החלב	בישראל(,	התשס"ט-

;"32009

א',	 שבטור	 התשי"ח-1957"	 ושירותים,	 מצרכים	 על	 הפיקוח	 "חוק	 לצד	 ב',	 	בטור	 )3(
בסופו	יבוא	"תקנות	העבירות	המינהליות	)קנס	מינהלי	-	תכנון	משק	החלב	בישראל(,	

התשס"ט-2009"�

ד'	בטבת	התשע"ב	)30	בדצמבר	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1922(

שר	המשפטים 	 	

__________
	ס"ח	התשע"א,	עמ'	762� 2

	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	1136;	התשע"ב,	עמ'	621� 3

תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - תכנון משק החלב בישראל( 
)תיקון(, התשע"ב-2012

)להלן	 ו–2	לחוק	העבירות	המינהליות,	התשמ"ו-11985	 	1 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	 	
ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	 ובאישור	 ופיתוח	הכפר,	 -	החוק(,	בהסכמת	שרת	החקלאות	

הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בישראל(,	 החלב	 תכנון	משק	 	- מינהלי	 )קנס	 המינהליות	 העבירות	 לתקנות	 בתוספת	 	�1
התשס"ט-22009	)להלן	-	התקנות	העיקריות(	-

	במקום	פרט	)1(	יבוא: )1(

טור	א'
העבירות	המינהליות

טור	ב'
קנס	מינהלי	קצוב	בשקלים	חדשים

	חוק	תכנון	משק	החלב	 )1("
בישראל,	התשע"א-2011

500	לכל	500	ליטר	חלב	או	חלק	מהם,		סעיף	8)א(
ובלבד	שלא	יעלה	על	29,200

2,500	לכל	500	ליטר	חלב	או	חלק	מהם		סעיף	8)ב(,	)ד(
ובלבד	שלא	יעלה	על	29,200

חלק		סעיף	8)ה( או	 חלב	 מוצרי	 ק"ג	 	500 לכל	 	500
מהם	ובלבד	שלא	יעלה	על	29,200

תיקון התוספת

__________
	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	31;	התשס"ח,	עמ'	144� 1

	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	1136� 2
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טור	א'
העבירות	המינהליות

טור	ב'
קנס	מינהלי	קצוב	בשקלים	חדשים

10,000"	סעיף	9

	במקום	פרט	)2(	יבוא: )2(

טור	א'
העבירות	המינהליות

טור	ב'
קנס	מינהלי	קצוב	בשקלים	חדשים

	צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	 )2("
)ייצור	חלב(,	התשכ"ז-1967	-

2,500	לכל	500	ליטר	חלב	או	חלק	מהם		סעיף	8)ב(
ובלבד	שלא	יעלה	על	29,200

5,000	סעיף	8)ג(

1,000"	סעיף	9

	תחילתן	של	תקנות	אלה	שלושים	ימים	מיום	פרסומן� �2
ד'	בטבת	התשע"ב	)30	בדצמבר	2011(

)חמ	3-1922(

נאמן יעקב	 	 	

שר	המשפטים 	 	

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לאלעד(, התשע"ב-2012
התשמ"ב- משולב[,	 ]נוסח	 הפלילי	 הדין	 סדר	 לחוק	 228)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

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

התשל"א-21971,	 קנס(,	 )עבירות	 העיריות	 לצו	 נ'	 בחלק	 קנס	 כעבירת	 שנקבעה	 עבירה	 	�1
נקבעת	בזה	כעבירה	של	ברירת	משפט�

ד'	בטבת	התשע"ב	)30	בדצמבר	2011(
נאמן 						יעקב	 	 	 	 )חמ	3-1585(

						שר	המשפטים 	 	 	 __________

ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43;	התש"ן,	עמ'	111� 	1
ק"ת	התשל"א,	עמ'	1184;	ק"ת-חש"ם,	התשס"ב,	עמ'	2� 	2

 צו הרשויות המקומיות )ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה
אל–גרבייה וג'ת(, התשע''ב-2012

)ביטול	איחוד	המועצות	 	לחוק	הרשויות	המקומיות	 ו–10	 	9 	,8 בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	
המקומיות	באקה	אל–גרבייה	וג'ת(,	התש''ע-12010	)להלן	-	חוק	הפירוק(,	אני	מצווה	לאמור:

	אכרזת	העיריות	)באקה-ג'ת,	תיקון(,	התשס''ז-22007	-	בטלה�	 �1
	תחום	עיריית	באקה	אל–גרבייה		יכלול	גושים	וחלקות	רישום	קרקע	כמפורט	להלן: �2

"גושים	8750	עד	8764,	8768,	8769,	8774	עד	8780,	8782,	8783	-	בשלמותם;

מידה	 בקנה	 הערוכה	 במפה	 כמסומן	 	12 	,11 מחלקות	 וחלק	 	13 	,4 חלקות	 	- 	8713 גוש	
	,)2011 בדצמבר	 	29( התשע"ב	 בטבת	 ג'	 ביום	 הפנים	 שר	 ביד	 והחתומה	 	1:10,000

קביעת עבירות 
של ברירת משפט

__________
ס"ח	התש"ע,	עמ'	646� 	1

ק"ת	התשס"ז,	עמ'	1132� 	2

ביטול אכרזה

תחום עיריית 
באקה אל–גרבייה

תחילה
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מחוז	 על	 ירושלים,	במשרד	הממונה	 הפנים,	 מופקדים	במשרד	 שהעתקים	ממנה	
חיפה	ובמשרד	עיריית	באקה	אל–גרבייה	)להלן	-	המפה(;

גוש	8714	-	חלקה	15;

גוש	8765	-	פרט	לחלקות	1,	2	וחלק	מחלקות	3,	4	כמסומן	במפה;

גוש	8766	-	חלקות	8	עד	19,	48	עד	50	וחלק	מחלקות	20,	26,	42	עד	44,	47,	52,	53	כמסומן	במפה;

גוש	8767	-	חלקה	54	וחלק	מחלקות	51,	52	כמסומן	במפה;

גוש	8770	-	חלקות	55	עד	59,	64	עד	68,	74	עד	78	וחלק	מחלקות	54,	61	עד	63,	73,	82	עד	
84	כמסומן	במפה;

גוש	8771	-	פרט	לחלק	מחלקות	25,	27	כמסומן	במפה;

גוש	8772	-	פרט	לחלקה	33	וחלק	מחלקות	1,	29,	31	כמסומן	במפה;

גוש	8773	-	פרט	לחלקות	38	עד	43	וחלק	מחלקה	54	כמסומן	במפה;

גוש	8781	-	חלקות	1	עד	5,	9,	10,	12	עד	14,	16	עד	18	וחלק	מחלקות	6,	11	כמסומן	במפה;

גוש	8787	-	חלק	מחלקות	1,	4,	5	כמסומן	במפה;

גוש	8809	-	חלק	מחלקות	63	עד	66,	73	כמסומן	במפה;

גוש	8810	-	חלקה	68;

גוש	8812	-	חלקות	1	עד	3,	5,	7,	71,	72,	75,	80,	86	וחלק	מחלקות	6,	8	עד	12,	51,	53,	54,	
56,	73,	74,	76,	77,	79	כמסומן	במפה;

							גושים	שאינם	מוסדרים	כמסומן	במפה�"

		תחום	המועצה	המקומית	ג'ת	יכלול	גושים	וחלקות	רישום	כמפורט	להלן:	 �3
"גושים	8811,	8815,	8818,	8819,	8820,	8821,	8822,	8823,	8824,	8825,	8826,	8827,	8828,	

8829,	8830,	8831	-	בשלמותם;

גוש	8771	-	חלק	מחלקות	25,	27	כמסומן	במפה	הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	
ממנה	 שהעתקים	 	,)2011 בדצמבר	 	29( התשע"ב	 בטבת	 ג'	 ביום	 הפנים	 שר	 ביד	
ובמשרד	 חיפה	 מחוז	 על	 הממונה	 במשרד	 ירושלים,	 הפנים,	 במשרד	 מופקדים	

המועצה	המקומית	ג'ת	)להלן	-	המפה(;

גוש	8772	-	חלקה	33	וחלק	מחלקות	1,	29,	31	כמסומן	במפה;

גוש	8773	-	חלקות	38	עד	43	וחלק	מחלקה	54	כמסומן	במפה;

גוש	8781	-	חלקות	7,	8,	15	וחלק	מחלקות	6,	11	כמסומן	במפה;

גוש	8809	-	פרט	לחלק	מחלקות	63	עד	66,	73	כמסומן	במפה;

גוש	8810	-	פרט	לחלקה	68;

גוש	8812	-	חלקות	4,	13	עד	50,	52,	55,	57	עד	70,	78,	81	עד	85	וחלק	מחלקות	6,	8	עד	12,	
51,	53,	54,	56,	73,	74,	76,	77,	79	כמסומן	במפה;

גוש	8813	-	פרט	לחלקות	1	עד	8,	17	עד	19,	88	וחלק	מחלקה	87	כמסומן	במפה;

גוש	8816	-	חלקות	1	עד	15,	19	עד	54,	84,	86,	87,	89,	90	וחלק	מחלקות	16	עד	18,	67,	68,	
88	כמסומן	במפה;

גוש	8817	-	חלק	מחלקה	83	כמסומן	במפה;

גוש	8840	-	פרט	לחלקה	11;

גוש	8841	-	פרט	לחלקות	13	עד	17,	25,	41,	46,	49;

גושים	שאינם	מוסדרים	כמסומן	במפה�"

תחום המועצה 
המקומית ג'ת
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	עיריית	באקה	אל–גרבייה	תהיה	חליפתה	של	עיריית	באקה-ג'ת	לגבי	השטח	שהיה	 )א( 	�4
לחוק	 	5 בסעיף	 כמשמעותו	 הביטול	 יום	 ערב	 באקה-ג'ת	 עיריית	 של	 השיפוט	 בתחום	
במקרקעין,	 זכויות	 לגבי	 	,2 סעיף	 לפי	 בתחומה	 והכלול	 הביטול(,	 יום	 	- )להלן	 הפירוק	
הנאה	 טובת	 וכל	 מוחזקת	 או	 ראויה	 זכות	 כל	 וכן	 במקרקעין	 חזקה	 או	 בעלות	 לרבות	
ארנונות,	 ולעניין	 בתחום	השטח	האמור,	 ככל	שהם	 במקרקעין,	 אותה	שעה	 לה	 שהיו	
באקה-ג'ת	 עיריית	 שהטילה	 אחרים	 חובה	 ותשלומי	 דמי	השתתפות	 היטלים,	 אגרות,	

וטרם	נגבו�

	עיריית	באקה	אל–גרבייה	תהיה	חליפתה	של	עירית	באקה-ג'ת	ביחס	למיטלטלין	 )ב(
המצויים	בתחום	השיפוט	האמור	בסעיף	קטן	)א(	וכן	לזכויות	ולחובות	שלא	נזכרו	בסעיף	
קטן	)א(,	למעט	לגבי	זכויות	וחובות	אשר	נקבע	לגביהן	אחרת	ברשימה	המופקדת	לעיון	

הציבור,	במשרדי	הממונה	על	מחוז	חיפה	במשרד	הפנים	בחיפה	)להלן	-	הרשימה(�

	עיריית	באקה	אל–גרבייה	תהיה	חליפתה	של	עיריית	באקה-ג'ת	בכל	הליך	משפטי	 )ג(
שהיה	תלוי	ועומד	ערב	יום	הביטול	מטעם	העירייה	או	נגדה,	הנוגע	לתחומה	כאמור	

בסעיף	2,	למעט	הליכים	משפטיים	אשר	נקבע	לגביהם	אחרת	ברשימה�

השטח	 לגבי	 באקה-ג'ת	 עיריית	 של	 חליפתה	 תהיה	 ג'ת	 המקומית	 	המועצה	 )א( 	�5
יום	הביטול,	הכלול	בתחומה	לפי 	שהיה	בתחום	השיפוט	של	עיריית	באקה-ג'ת	ערב	
סעיף	3,	לגבי	זכויות	במקרקעין,	לרבות	בעלות	או	חזקה	במקרקעין	וכן	כל	זכות	ראויה	
או	מוחזקת	וכל	טובת	הנאה	שהיו	לה	אותה	שעה	במקרקעין,	ככל	שהם	בתחום	השטח	
אחרים	 חובה	 ותשלומי	 השתתפות	 דמי	 היטלים,	 אגרות,	 ארנונות,	 ולעניין	 האמור,	

שהטילה	עיריית	באקה-ג'ת	וטרם	נגבו�

למיטלטלין	 ביחס	 באקה-ג'ת	 עירית	 של	 חליפתה	 תהיה	 ג'ת	 המקומית	 	המועצה	 )ב(
בסעיף נזכרו	 שלא	 ולחובות	 לזכויות	 וכן	 	3 בסעיף	 האמור	 השיפוט	 בתחום	 	המצויים	

קטן	)א(,	למעט	לגבי	זכויות	וחובות	אשר	נקבע	לגביהן	אחרת	ברשימה�

	המועצה	המקומית	ג'ת	תהיה	חליפתה	של	עיריית	באקה-ג'ת	בכל	הליך	משפטי	 )ג(
שהיה	תלוי	ועומד	ערב	יום	הביטול	מטעם	העירייה	או	נגדה,	הנוגע	לתחומה	כאמור	

בסעיף	3,	למעט	לגבי	הליכים	משפטיים	אשר	נקבע	לגביהן	אחרת	ברשימה�

אדם	שערב	יום	הביטול	היה	רשאי	להגיש	ערר,	ערעור	או	כיוצא	באלה	לעיריית	באקה-	 	�6
ג'ת,	יהיה	רשאי	להגישם	לעיריית	באקה	אל–גרבייה	-	ביחס	לשטח	המפורט	בסעיף	2	
ולמועצה	המקומית	ג'ת	-	ביחס	לשטח	המפורט	בסעיף	3;	המועד	האחרון	להגשת	ערר,	

ערעור	או	כיוצא	באלה	יוארך	בשלושים	ימים	נוספים�	

היתה	 באקה-ג'ת	שלא	 עיריית	 כנגד	 תביעה	 עילת	 לו	 היתה	 הביטול	 יום	 אדם	שערב	 	�7
נכללה	 עיריית	באקה-ג'ת	שלא	 כנגד	 לו	תביעה	 או	שהיתה	 יום	הביטול	 לפני	 ידועה	
		,3 2	או	 ואותה	עילת	תביעה	או	תביעה	אינה	ביחס	לשטח	המפורט	בסעיף	 ברשימה,	
יחליט	הממונה	על	מחוז	חיפה	איזו	מן	הרשויות	המקומיות		תהיה		חליפתה	של	עיריית	
באקה-ג'ת	לעילת	התביעה	או	לתביעה,	לפי	העניין,	או	לחלקיה�	קבע	הממונה	כי	שתי	
הרשויות	המקומיות	חליפות	של	עיריית	באקה-ג'ת	לעילת	התביעה	או	לתביעה,	לפי	

העניין	-	יורה	על	חלוקת	האחריות	ביניהן�	

ערב	 באקה-ג'ת	 בעיריית	 לעבודה	 כדין	 התקבלו	 אשר	 באקה-ג'ת	 עיריית	 עובדי	 )א(	 	�8
המקומית	 המועצה	 לעובדי	 או	 אל–גרבייה	 באקה	 עיריית	 לעובדי	 יהיו	 הביטול,	 יום	
ג'ת	וישובצו	בהן	לפי	החלוקה	המפורטת	ברשימה,	ויחולו	לגבי	מעבר	עובדים	כאמור,	

ההוראות	הקבועות	בסעיף	9)א(	לחוק	הפירוק�	

עיריית באקה 
אל–גרבייה 

חליפתה של 
עיריית באקה-

ג'ת

המועצה 
המקומית ג'ת 
חליפתה של 

עיריית באקה-ג'ת

המשכת הליכים

הוראות לעניין 
תביעות

הוראות לעניין 
עובדים
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	אין	בצו	זה	או	ברשימה	כדי	לגרוע	מהוראות	סעיף	108	לצו	המועצות	המקומיות		 )ב(
)נוהל	קבלת	עובדים	לעבודה(,	התשל"ז-31977,	וסעיף	174א	לפקודת	העיריות4�

		עובדים	אשר	התקבלו	שלא	כדין	לעבודה	בעיריית	באקה-ג'ת	ערב	יום	הביטול,		 )ג(
העסקתם	תופסק	לא	יאוחר	מיום	פרסום	הצו	והם	לא	יהיו	עובדי	עיריית	באקה	אל–	
גרבייה	או	עובדי	המועצה	המקומית	ג'ת;	תשלום	תנאי	פרישתם	יהיה	בהתאם	להוראות	

הממונה	על	מחוז	חיפה	במשרד	הפנים�

באקה-ג'ת,	 מקופת	 חודשית	 קצבה	 לתשלום	 זכאי	 היה	 הביטול	 יום	 	אדם	שערב	 )ד(
יהיה	זכאי	לקבלו	מעיריית	באקה	אל–גרבייה	או	מהמועצה	המקומית	ג'ת	לפי	הקבוע	

ברשימה�

	מיום	הביטול	ועד	לאישור	תקציב	כדין	בידי	עיריית	באקה	אל–גרבייה	והמועצה	 )א( 	�9
המקומית	ג'ת,	תהיה	כל	רשות	מקומית	רשאית	להוציא	בכל	חודש	סכום	השווה	לחלק	
השנים	עשר	מהחלק	היחסי	של	הרשות	בתקציב	עיריית	באקה-ג'ת	ובכפוף	להתאמות	
שיאשר	שר	הפנים;	בסעיף	זה,	"החלק	היחסי	של	הרשות	בתקציב	עיריית	באקה-ג'ת"	

-	לגבי	עיריית	באקה	אל–גרבייה	-	71%	ולגבי	המועצה	המקומית	ג'ת	-	29%�

רשאית	 מקומית	 רשות	 כל	 תהיה	 הביטול	 מיום	 )א(,	 קטן	 בסעיף	 האמור	 אף	 	על	 )ב(
להוציא	סכומים	בהתאם	לתקציבים	בלתי	רגילים	שאושרו	בידי	עיריית	באקה-ג'ת	לפי	

הרשימה,	וזאת	עד	לשינויים	לפי	דין�

לכל	אחת	מהרשויות	המקומיות	יהיו	נציגים	באיגודי	ערים,	תאגיד	המים	וועדות	התכנון	 	�10
והבנייה	בהתאם	לקבוע	ברשימה�	

	שר	הפנים	יהיה	רשאי	לשנות	את	הרשימה� �11
	תחילתו	של	צו	זה	ביום	הביטול,	למעט	סעיף	8)ג(,	אשר	תחילתו	תהיה	ביום	הפרסום�		 �12

ג'	בטבת	התשע"ב	)29	בדצמבר	2011(
ישי 	 הו 						אלי 	 	 	 )חמ	3-4366(

									שר	הפנים 	 	 	

__________
ק"ת	התשל"ז,	עמ'	1832� 	3

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	4

אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית רמת גן(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	8	לפקודת	העיריות1,	ולאחר	עיון	בתסקיר	של	ועדת	החקירה	 	

בהתאם	להוראות	הסעיף	האמור,	אני	מכריז	לאמור:

הפירוט	 ובמקום	 ישונה	 לפקודה2,	 הראשונה	 בתוספת	 כמפורט	 גן,	 רמת	 עיריית	 תחום	 	�1
יבוא:

"האזור	שתושביו	יהיו	עיריית	רמת	גן	כולל	גושים	וחלקות	רישום	קרקע	כלהלן:

הגושים	6109,	6125	עד	6127,	6142	עד	6145,	6157,	6159,	6165,	6175	עד	6183,	6186,	6204,	
6205,	6210,	6236,	6887	-	בשלמותם;

גוש	6108	-	חלק	מחלקות	297,	300,	303,	306,	309,	312,	315,	318,	321,	679,	681,	682,	684,	
686	כמסומן	במפת	תחום	עיריית	רמת	גן	הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	

הוראות מעבר 
לעניין תקציב

נציגות בגופי סמך

שינוי הרשימה

תחילה

החלפת התוספת

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	1

ק"ת	התש"י,	עמ'	65;	התשס"ח,	עמ'	698;	התש"ע,	עמ'	1111� 	2
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ביד	שר	הפנים	ביום	ז'	בטבת	התשע"ב	)2	בינואר	2012(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	
במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	תל	אביב	ובמשרד	עיריית	רמת	

גן	)להלן	-	המפה(;

גוש	6128	-	פרט	לחלקות	436,	437,	664	וחלק	מחלקה	440	כמסומן	במפה;

גוש	6141	-	פרט	לחלקות	63,	64,	128	וחלק	מחלקה	136	כמסומן	במפה;

גוש	6156	-	חלקות	48,	50,	52,	54	עד	58,	61	עד	65,	78	עד	96,	99,	101	עד	107,	110	עד	112,	
115	עד	118,	123	עד	126,	133,	135	עד	140,	147	עד	178,	181	עד	190,	192,	195,	196,	
199,	201	עד	204,	209,	217,	219	עד	231,	234	עד	266,	268	עד	279,	335,	435	עד	440,	
444	עד	448,	454	עד	459,	463	עד	466,	517,	520,	522,	525,	526,	529,	548,	556	עד	558,	

561	עד	565,	567,	568,	571,	572,	574,	575,	582,	583,	587	עד	591,	619,	620;

גוש	6158	-	פרט	לחלקות	376	עד	382	וחלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	6163	-	חלקות	170	עד	173,	175,	176,	202,	215	וחלק	מחלקות	8,	11,	24,	33,	50,	80,	
216	עד	218	כמסומן	במפה;

גוש	6172	-	חלק	מחלקות	1	עד	3,	20,	25	כמסומן	במפה;

גוש	6173	-	חלקות	1	עד	6,	11	עד	23,	25	עד	32,	42,	47,	52	עד	55,	58	עד	60	וחלק	מחלקות	
24,	33	עד	35,	37,	38,	56	כמסומן	במפה;

גוש	6174	-	פרט	לחלק	מחלקות	45,	55	כמסומן	במפה;

גוש	6178	-	חלקות	10	עד	16,	19,	26,	27,	35	עד	43,	45	עד	49,	51	עד	53,	63	עד	123,	125	
עד	149,	167,	168,	176,	178,	179,	182,	184,	185,	187,	188	וחלק	מחלקות	7,	9,	30	עד	

32,	57	עד	59,	150	עד	152,	166,	169,	172,	173,	181	כמסומן	במפה;

גוש	6184	-	חלקות	14,	17,	23,	26,	28,	29,	31	עד	33,	35,	39	עד	51,	59	עד	110,	112,	115,	116,	
119,	122	עד	125,	130,	132,	169,	172,	176	עד	178	וחלק	מחלקה	53	כמסומן	במפה;

גוש	6185	-	חלקות	5,	28,	183	עד	185	וחלק	מחלקות	6,	11	כמסומן	במפה;

גוש	6187	-	חלקות	376	עד	381,	384	עד	387,	424	עד	441,	445,	519	עד	526	וחלק	מחלקה	
12	כמסומן	במפה;

גוש	6203	-	פרט	לחלק	מחלקה	16	כמסומן	במפה;

גוש	6206	-	חלקות	6	עד	24,	28	עד	83,	87,	103,	139	עד	160	וחלק	מחלקות	2,	138	כמסומן	
במפה;

גוש	6207	-	פרט	לחלקות	376,	377,	380	עד	383,	387,	849,	851,	853,	868,	871,	881	וחלק	
מחלקות	137,	138,	567,	680,	831,	835,	836,	847,	855,	880	כמסומן	במפה;

גוש	6211	-	חלקות	16,	23,	26,	27,	35	עד	41,	44	עד	47,	49,	51,	52	וחלק	מחלקות	5,	9,	17	
כמסומן	במפה;

גוש	6232	-	חלקות	1,	3	עד	7,	9,	11	עד	17,	19	עד	26,	35	עד	40,	44	עד	46,	57	עד	61,	64	
עד	67	וחלק	מחלקות	32,	41,	63	כמסומן	במפה;

גוש	6233	-	חלקות	1	עד	11,	17	עד	20,	22	עד	29,	33,	40,	44	עד	47,	85	עד	155,	157	עד	
195,	199,	200	וחלק	מחלקות	30,	34,	36	עד	39,	198	כמסומן	במפה;
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גוש	6235	-	פרט	לחלקות	4,	327	עד	329,	471	עד	477	וחלק	מחלקות	228,	326,	330,	468	עד	
470,	478,	479,	493,	494,	634	כמסומן	במפה;

גוש	6643	-	חלקות	24,	30,	32,	35,	38,	41,	46,	50,	83,	114,	116	עד	120	וחלק	מחלקות	49,	
121	כמסומן	במפה�"

ז'	בטבת	התשע"ב	)2	בינואר	2012(
ישי 	 הו 						אלי 	 	 	 )חמ	3-1926(

									שר	הפנים 	 	 	

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לביצי מאכל( 
)תיקון(, התשע"ב-2012

התשנ"ו- ושירותים,	 מצרכים	 מחירי	 על	 פיקוח	 לחוק	 	12 סעיף	 לפי	 סמכותנו	 	בתוקף	 	
11996	)להלן	-	החוק(,	לאחר	שהתקבלה	המלצת	ועדת	המחירים	לפי	סעיף	13	לחוק,	ובהתאם	
לסעיף	15)א()1(	לחוק	אזור	סחר	חופשי	באילת	)פטורים	והנחות	ממסים(,	התשמ"ה-21985,	אנו	

מצווים	לאמור:

במקום	סעיף	1	לצו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירים	מרביים	לביצי	מאכל(,	 	�1
התשס"ט-32008	)להלן	-	הצו	העיקרי(,	יבוא:	

	בצו	זה	-"הגדרות �1

"אריזה	סיטונית	ואריזה	קמעונית"	-	כהגדרתן	בתקנות	בריאות	
הציבור	)מזון(	)שיווק	ביצי	מאכל(,	התשנ"ה-41994;

"ביצה	המועשרת	באומגה	3	Ω-3(("	-	ביצה	שמתקיים	לגביה	
אחד	מאלה:

	היא	מכילה	600	מ"ג	חומצות	שומן	מסוג	אומגה	3	 )1(
לכל	100	גרם	ביצה,	מתוכן	80	מ"ג	לפחות	חומצות	שומן	
;)EPA(	ואיקוסאפנטאנואית	)DHA(	דוקוסאהקסאנואית

שומן	 חומצות	 לפחות	 מ"ג	 	110 מכילה	 	היא	 )2(
	)EPA(	ואיקוסאפנטאנואית	)DHA(	דוקוסאהקסאנואית

לכל	100	גרם	ביצה;

לתנועה	 המשמשת	 פתוחה	 קרקע	 חלקת	 	- אימון"	 "חלקת	
חופשית	של	מטילות	ואשר	לא	צומחים	בה	עשבים;

היכולים	 עשבים	 בה	 שצומחים	 חלקה	 	- מרעה"	 "חלקת	
לשמש	להזנת	מטילות;

"מטילות"	-	תרנגולות	שגילן	עולה	על	חמישה	חודשים;

מוסף,	 ערך	 מס	 בחוק	 כמשמעותו	 מוסף	 ערך	 מס	 	- "מע"מ"	
התשל"ו-51975�"

	בסעיף	2	לצו	העיקרי,	אחרי	סעיף	קטן	)ב(	יבוא: �2
	המחיר	כאמור	בסעיף	קטן	)א(	יעודכן	בהתאם	לשינוי	בשיעור	המע"מ� ")ג(

__________
ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 	1

ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	204� 	2
ק"ת	התשס"ט,	עמ'	32,	עמ'	479	ועמ	1073;	התשע"א,	עמ'	1371	ועמ'	1372� 	3

ק"ת	התשנ"ה,	עמ'	20� 	4
ס"ח	התשל"ו,	עמ'	52� 	5

תיקון סעיף 2

החלפת סעיף 1
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	סמוך	לאחר	עדכון	כאמור	בסעיף	קטן	)ג(	יפרסם	המפקח	בהודעה	בשני	עיתונים	 )ד(
יומיים	לפחות,	אחד	מהם	בשפה	הערבית,	וכן	ברשומות,	את	המחיר	המעודכן�"

	בסעיף	3	לצו	העיקרי	- �3
;")Ω-3("	יבוא	"ביצה+פלוס""	"המכונות	במקום	,))1	בפסקה	 )1(

	פסקה	)2(	-	תימחק; )2(

	במקום	פסקה	)4(	יבוא: )3(

ושהצפיפות	 כלובים,	 בלא	 חופש	 בלולי	 חופשי	 בגידול	 שהוטלו	 	ביצים	 )4("
המרבית	למטילות	בחלקת	האימון	או	בחלקת	המרעה	היא	לא	יותר	מ–2	מטילות	
למטר	רבוע,	ושהצפיפות	המרבית	במבנה	הלול	היא	לא	יותר	מ–6	מטילות	למטר	
מטילות	 	7 ושלכל	 ס"מ	 מ–18	 יפחת	 לא	 למטילה	 הלינה	 מדף	 אורך	 כאשר	 רבוע,	
יהיה	קן	הטלה	אחד	לפחות	או	שטח	של	120	סמ"ר	לפחות	למטילה	בתא	הטלה	

משפחתי�";

	פסקה	)6(	-	תימחק� )4(

ח'	בטבת	התשע"ב	)3	בינואר	2012(
)חמ	3-2722(

קד ו נ רית	 או
שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )העלאת מחירי אשפוז ושירותים 
אמבולטוריים( )מס' 2(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	12)א()2(	לחוק	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים,	התשנ"ו- 	
11996	)להלן	-	החוק(,	ולאחר	התייעצות	שקוימה	עם	ועדת	מחירים	לפי	סעיף	13	לחוק,	אנו	

מצווים	לאמור:

בשיעור	 הקובע2,	 המחיר	 לעומת	 יתייקרו	 שלהלן	 הרפואיים	 השירותים	 	מחירי	 )א( 	�1
המפורט	לצדם:

כלליים	 חולים	 בבתי	 דיפרנציאליים	 ושירותים	 יום	 אשפוז	 לרבות	 	אשפוז,	 )1(
;4�61%	-

	שירותי	מרפאות	ומכונים	בבתי	חולים	כלליים	-	61%�4; )2(

	שירותים	שלהם	תשלום	ייחודי	בחדרי	מיון,	לרבות	אגרות	מיון	בבתי	חולים	 )3(
כלליים	-	61%�4;

)מחירים	 ושירותים	 מצרכים	 מחירי	 על	 פיקוח	 בצו	 המפורטים	 	השירותים	 )4(
מרביים	לשירותים	רפואיים(,	התשנ"ג-31993	-	61%�4;

	אשפוז	יולדות	-	61%�4; )5(

	אשפוז	בבתי	חולים	גריאטריים	-	61%�4; )6(

	שירותים	אמבולטוריים	בבתי	חולים	גריאטריים	-	61%�4; )7(

תיקון סעיף 3

העלאת מחירים

__________
ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 	1

ק"ת	התשע"ב,	עמ'	105� 	2
ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	875;	התשנ"ח,	עמ'	708� 	3
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	אשפוז	בבתי	חולים	פסיכיאטריים	-	61%�4; )8(

	שירותים	אמבולטוריים	בבתי	חולים	פסיכיאטריים	-	61%�4; )9(

	שירותים	אמבולטוריים	הניתנים	במערכת	הבריאות	הציבורית	מחוץ	לבתי	 )10(
חולים	-	61%�4;

	בדיקת	מי	שפיר	-	61%�4; )11(

אחרת	 חולים	 לקופת	 חולים	 קופת	 ידי	 על	 הניתנים	 מרפאה	 	שירותי	 )12(
)מחירים	 שעה(	 )הוראת	 ובשירותים	 במצרכים	 מחירים	 יציבות	 בצו	 המפורטים	

מרביים	לשירותי	מרפאה(,	התשנ"ו-41996	-	61%�4;

	מנת	דם,	תעריף	למנה	אחת	-	0%� )13(

תחילתו	של	צו	זה	ביום	ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012(� 	�2
ג'	בטבת	התשע"ב	)29	בדצמבר	2011(

)חמ	3-2722(

הו נתני 	 ן מי בני
ראש	הממשלה	ושר	הבריאות

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר

__________
ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	796� 	4

כללי נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	32)ב(	לחוק	רשות	הספנות	והנמלים,	התשס"ד-12004	)להלן	-	 	
החוק(,	ולפי	תקנה	64	לתקנות	הנמלים,	התשל"א-21971	)להלן	-	תקנות	הנמלים(,	ובהתייעצות	
והנמלים,	 רשות	הספנות	 קובעת	 לתקנות	הנמלים,	 64)א4(	 לפי	תקנה	 עם	מפעילי	הרציפים	

באישור	שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים,	כללים	אלה:

	- )להלן	 התשס"ח-32008	 ואילת,	 אשדוד	 חיפה,	 בנמלי	 התפעולי	 התור	 נוהל	 כללי	 	�1
הכללים	העיקריים(,	ייקראו	"כללי	רשות	הספנות	והנמלים	)נוהל	התור	התפעולי	בנמלי	

חיפה,	אשדוד	ואילת(,	התשס"ח-2008�"

	בסעיף	5	לכללים	העיקריים	- �2
	בפסקה	)1(,	אחרי	"0	עד	16"	יבוא	"וכ–350	מטרים	ברציפים	1	עד	4	)להלן	-	רציף	 )1(

כרמל(,	לפי	שיקול	דעת	מנכ"ל	חברת	נמל	חיפה";

	אחרי	פסקה	)2(	יבוא: )2(

	בשטח	חברת	נמל	אילת	-	כ–200	מטרים	מקצהו	הדרומי	של	הרציף"� )3("

	בסעיף	6	לכללים	העיקריים	- �3
	בסעיף	קטן	)א(,	בפרט	1,	בטור	ב',	בסופו	יבוא: )1(

"רציף	כרמל,	למעט	כ–350	מטרים	כאמור	בסעיף	5)א()1(";

	אחרי	סעיף	קטן	)ב(	יבוא: )2(

מטרים	 	200 למעט	 המטענים,	 סוגי	 לכל	 מיועד	 הרציף	 יהיה	 אילת	 	בנמל	 ")ג(
מקצהו	הדרומי�"

תיקון סעיף 6

תיקון סעיף 5

תיקון השם

__________
ס"ח	התשס"ד,	עמ'	456� 	1

ק"ת	התשל"א,	עמ'	306;	התש"ע,	עמ'	1095� 	2
ק"ת	התשס"ח,	עמ'	1176� 	3

תחילה
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תחילתם	של	כללים	אלה	90	ימים	מיום	פרסום	ההודעה	לפי	תקנה	64)ד(	לתקנות	הנמלים	 	�4
בדבר	הנוהל	המתוקן	המאושר�

ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012(
)חמ	3-4418(

ר מאו יגאל	 	 	 	 	 	
מנהל	רשות	הספנות	והנמלים 	 	 	 נתאשר�	 	

ץ כ" ישראל	
שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים

הודעת החברות )כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם(, 
התשע"ב-2012

נכסים	 כונסי	 מינוי	 בדבר	 )כללים	 החברות	 לתקנות	 15)ד(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ומפרקים	ושכרם(,	התשמ"א-11981	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

ו'	בטבת	 ביום	 ו–9א	לתקנות,	החל	 8)א(	 7)א(,	 נוסח	תקנות	 יהיה	 עקב	העלייה	במדד,	 	�1
התשע"ב	)1	בינואר	2012(,	כדלקמן:

	לבעל	תפקיד	ייקבע	לא	יותר	מאשר	פעם	בשלושה	חודשים,	7�"שכר	ניהול )א(
במזומנים	 שנתקבלו	 הכנסה	 מתקבולי	 באחוזים	 ניהול	 שכר	

בתקופה	שבעדה	הוא	נקבע,	כמפורט	להלן:

	לגבי	448,710	השקלים	החדשים	הראשונים	-	5%; )1(

	לגבי	929,469	שקלים	חדשים	נוספים	-	4%; )2(

	לגבי	1,858,937	שקלים	חדשים	נוספים	-	3%; )3(

	לגבי	2,788,405	שקלים	חדשים	נוספים	-	2%; )4(

	לגבי	5,576,813	שקלים	חדשים	נוספים	-	1%; )5(

	לגבי	18,589,374	שקלים	חדשים	נוספים	-	5%�0; )6(

	לגבי	כל	שקל	חדש	נוסף	-	2%�0�" )7(

	לבעל	תפקיד	ייקבע	שכר	מימוש	באחוזים	מתקבולי	מימוש,	8�"שכר	מימוש )א(
שעמדו	 או	 החברה	 בידי	 שהיו	 ממזומנים	 למעט	 להלן,	 כמפורט	
ולמעט	 לזכותה	ביום	תחילת	עבודתו	בפועל	של	בעל	התפקיד,	

הכספים	שהועברו	לבעל	התפקיד	מכונס	נכסים	או	מפרק	אחר:

	לגבי	64,101	השקלים	החדשים	הראשונים	-	20%; )1(

	לגבי	641,012	שקלים	חדשים	נוספים	-	10%; )2(

	לגבי	3,205,061	שקלים	חדשים	נוספים	-	5%; )3(

	לגבי	כל	שקל	חדש	נוסף	-	1%�" )4(

"בדיקת	תביעות	
חוב	של	עובדים

לבעל	תפקיד	ישולם	שכר	בסכום	של	258	שקלים	חדשים	בעד	9א�
תביעת	חוב	של	עובד	שהוגשה	לו	לפי	סעיף	189	לחוק	הביטוח	

הלאומי	]נוסח	משולב[,	התשנ"ה-1995�"

כ"ב	בכסלו	התשע"ב	)18	בדצמבר	2011(
האן ד	 דו 	 	 )חמ	3-1469(

הרשמי נס	 הכו 	 	

תחילה

העלאת סכומי 
בסיס לחישוב

__________
	ק"ת	התשמ"א,	עמ'	646;	התשס"א,	עמ'	131;	התשע"א,	עמ'	490� 1
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