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 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )תקופת כהונה וסדרי עבודה של
הוועדה המייעצת( )תיקון(, התשע"ג-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	18ז)ה(	לחוק	שוויון	הזדמנויות	בעבודה,	התשמ"ח-11988,	אני	 	
מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	2	לתקנות	שוויון	הזדמנויות	בעבודה	)תקופת	כהונה	וסדרי	עבודה	של	הוועדה	 	�1
המייעצת(,	התשס"ט-22009,	אחרי	תקנת	משנה	)ב(	יבוא:

חדש	 חבר	 מונה	 או	 מינויו	 חודש	 וטרם	 הוועדה	 חבר	 של	 כהונה	 תקופת	 	תמה	 ")ג(
במקומו,	ימשיך	חבר	הוועדה	לכהן	במשך	ארבעה	חודשים	נוספים	או	עד	למינויו	מחדש	

או	למינוי	חבר	חדש	במקומו,	לפי	המוקדם�"

	תקנות	אלה	יחולו	גם	על	חבר	ועדה	שמכהן	ערב	תחילתן	של	תקנות	אלה� �2
כ"ג	בחשוון	התשע"ג	)8	בנובמבר	2012(

ן 						שלום	שמחו 	 	 	 )חמ	3-3784(

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	 																																																		
__________

	ס"ח	התשמ"ח,	עמ'	38� 1

	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	1357� 2

צו הנמלים )הכרזת נמל חדרה(, התשע"ג-2012 
	- )להלן	 התשל"א-11971	 חדש[,	 ]נוסח	 הנמלים	 לפקודת	 	2 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

הפקודה(,	אני	מצווה	לאמור:

	בצו	זה	-	 �1
"מפה"	-	מפת	"נמל	חדרה",	הערוכה	בקנה	מידה	של	1:20,000,	אשר	נחתמה	בידי	שר	
התחבורה	התשתיות	הלאומיות	והבטיחות	בדרכים	ביום	ו'	בחשוון	התשע"ג	)22	
והנמלים	 הספנות	 רשות	 במשרדי	 הציבור	 לעיון	 תעמוד	 ואשר	 	,)2012 באוקטובר	

ובמשרד	הממונה	על	מחוז	חיפה	במשרד	הפנים;

"מצוף	הגז"	-	מצוף	לקליטת	גז	טבעי	נוזלי	)L�N�G(	מאניה	מגזזת�

לצורך	 נמל	 יהיו	 הגז	 מצוף	 סביב	 והשטח	התחום	 לו	 נמל	חדרה,	המים	הסמוכים	 חוף	 	�2
הפקודה,	וייקראו	"נמל	חדרה"�

יכלול	שני	חלקים	שגבולותיהם	הם	כפי	שמסומן	בקו	בצבע	כחול	במפה,	 נמל	חדרה	 	�3
ושתחומם	ניתן	בנקודות	ציון	כמתואר	להלן:		

	החלק	הראשון,	נמל	חדרה	המרכזי,	שגבולותיו	הם: )1(

	בים: )א(

"112�35'32°28	צפון 	מנקודה	1									 )1(

"504�09'34°53	מזרח 	 	 	

"998�26'32°29	צפון 	לנקודה	2	 )2(

"000�25'34°52	מזרח 	 	 	

"590�52'32°29	צפון 	לנקודה	3	 )3(

"032�17'34°50	מזרח 	 	 	 	

תיקון תקנה 2

הגדרות

נמל חדרה

תחום הנמל

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	20,	עמ'	443� 1

תחולה
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	לנקודה	4										"017�39'32°27	צפון )4(

"504�32'34°49	מזרח 	 	 	

"998�13'32°27	צפון 	לנקודה	5	 )5(

"495�49'34°51	מזרח 	 	 	

"804�54'32°27	צפון 	לנקודה	6	 )6(

"998�01'34°53	מזרח 	 	 	

משם	לנקודה	1;	

	ביבשה: )ב(

שנמתח	 המים	 לקו	 ממזרח	 נמצאת	 אשר	 מטרים	 	60 ברוחב	 החוף	 רצועת	
מנקודה	6	לאורך	קו	החוף	עד	לנקודה	1;	

	החלק	השני,	נמל	חדרה	-	מצוף	הגז,	שגבולותיו	הם: )2(

	מנקודה	7				"771�17'32°28		צפון )א(

"728�24'34°47	מזרח 	 	

	לנקודה	8					"021�17'32°28	צפון )ב(

"963�51'34°43	מזרח 	 	

	לנקודה	9					"676�16'32°25	צפון )ג(

"906�52'34°43	מזרח 	 	

	לנקודה	10				"425�17'32°25	צפון )ד(

"553�25'34°47	מזרח 	 	 	

משם	לנקודה	7�

	צו	נמל	חדרה	)הכרזת	נמל(,	התש"ם-21980	-	בטל� �4
ו'	בחשוון	התשע"ג	)22	באוקטובר	2012(

ץ כ" 									ישראל	 	 	 	 )חמ	3-2553(

שר	התחבורה	התשתיות	הלאומיות 	 																																																		

והבטיחות	בדרכים 	 	
__________

	ק"ת	התש"ם,	עמ'	1878� 2

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

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	12	לחוק	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים,	התשנ"ו-11996,	 	
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	התוספות	הראשונה	והשנייה	לצו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירים	 	�1
מרביים	לביצי	מאכל(,	התשס"ט-32008,	יבוא:

ביטול

__________
	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;	התשע"ב,	עמ'	627	ועמ'	1709� 3

החלפת התוספות 
הראשונה והשנייה
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"תוספת ראשונה
)סעיף	2)א()1((

המחיר בשקלים חדשים באריזה קמעונית של 12 ביצים

טור	א'
משקל	הביצה	בגרמים

טור	ב'
גודל	הביצה

טור	ג'
במכירה,	למעט	באזור	אילת

טור	ד'
במכירה	באזור	אילת

לקמעונאי
בלא	מע"מ

לצרכן
כולל	מע"מ

לקמעונאי	
באזור	אילת

לצרכן
באזור	אילת

90�2711�9010�2713�10ענק		)XL(מעל	73

95�4710�809�4712�9גדול		)	L(מעל	63	עד	73

10�7110�808�7111�8בינוני	)	M(מעל	53	עד	63

תוספת שנייה
)סעיף	2)א()3((

המחיר בשקלים חדשים באריזה סיטונית ל–30 ביצים

טור	א'
משקל	הביצה	בגרמים

טור	ב'
גודל	הביצה

טור	ג'
טור	ד'במכירה,	למעט	באזור	אילת

במכירה	באזור	אילת כולל	מע"מבלא	מע"מ

42�5724�4228�24ענק		)XL(מעל	73

11�8722�1125�22גדול		)L(מעל	63	עד	73

22�6620�2223�20בינוני	)	M(מעל	53	עד	63

28�12"37�2814�12קטן		)S(עד	53

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	כ"ג	בחשוון	התשע"ג	)8	בנובמבר	2012(� �2

כ"א	בחשוון	התשע"ג	)6	בנובמבר	2012(
	 	 )חמ	3-2722(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

וקד נ רית	 או
שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר

תחילה




