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הודעה בדבר תיאום סכומים
 לפי תקנות המכס, התשכ"ו-1965, לפי תקנות סוכני המכס, התשכ"ה-1964, לפי תקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-1953,

ולפי תקנות הבלו על דלק, התש"ך-1960

המכס,  סוכני  לתקנות  42א  תקנה  המכס(,  תקנות   - )להלן  התשכ"ו-11965  המכס,  לתקנות  41)א(  בתקנה  לאמור  בהתאם 
התשכ"ה-21964 )להלן - תקנות סוכני המכס(, תקנה 23)ג( לתקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-31953 )להלן - תקנות מס קנייה(, 
תקנה 3)ג( לתקנות הבלו על דלק, התש"ך-41960 )להלן - תקנות הבלו על הדלק(, אני מודיע כי הסכומים והאגרות המפורטים 

להלן בטור ג' תואמו, והם החל ביום י"ט בתמוז התש"ע )1 ביולי 2010(, כמפורט לצדם בטור ד':

טור א'
התקנות

טור ב'
פרטי השירות

טור ג'
 הסכום הקיים 
בשקלים חדשים

טור ד'
 הסכום המתואם 
בשקלים חדשים

תקנות המכס

בעד שירות המצריך נוכחות פקיד 11)א()5(
מכס

379380

38,33838,484בעד אגרת רישיון חדש למחסן רשוי16)א()1(

בעד אגרת רישיון חדש למחסן 16)ב()1(
לתצוגת רכב

10,74810,789

102102בעד תעודת מכס24)ב(

102102בעד מצהר מתוקן37

בעד אישור המעיד על הגשת רישיון 37א
יבוא

102102

תקנות סוכני המכס

 בעד אגרת רישום או אישור סוכן41)1(
מכס 

1,0221,026

בעד אגרת רישום או אישור פקיד 41)2(
רשוי

258259

505507בעד אגרה שנתית לסוכן מכס42)1(

258259בעד אגרה שנתית לפקיד רשוי42)2(

תקנות מס קניה

בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל 23)א(
לעניין החוק

102102

תקנות הבלו על הדלק

בעד אגרת רישיון למקום ייצור דלק 3)א()1(
אם לא ניתן אישור בשנה הקודמת

51,52551,721

י"ח בתמוז התש"ע )30 ביוני 2010(
)חמ 3-1464(  

יהודה נסרדישי  
מנהל רשות המסים בישראל  

__________
1 ק"ת התשכ"ו, עמ' 274; התשמ"א, עמ' 376; י"פ התש"ע, עמ' 1192.

2  ק"ת התשכ"ה, עמ' 1307; התשמ"א, עמ' 377; י"פ התש"ע, עמ' 1192.

3 ק"ת התשי"ג, עמ' 1364; התשמ"א, עמ' 379; י"פ התש"ע, עמ' 1192.

4  ק"ת התש"ך, עמ' 618; התשמ"א, עמ' 378; י"פ התש"ע, עמ' 1192.
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  הודעה למעוניינים והזמנתם
לפי תקנות רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( )הודעות ועדת התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה(, התשכ"ד-1964

בהתאם לתקנה 3)א( לתקנות רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( )הודעות ועדת התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה(, 
התשכ"ד-11964, אני מודיע כי ועדת התיאום תדון בתכניות שיכון ציבורי המפורטות בתוספת, במשרד הבינוי והשיכון קרית 
)4 באוגוסט  2010(, בין  ג' )חדר ישיבות אצל האדריכל הראשי(, ביום רביעי כ"ד באב התש"ע  הממשלה, מזרח ירושלים, בניין 

השעות 11:00-9:00.  

המעוניינים בתכנית רשאים להופיע בישיבה האמורה ולהשמיע את טענותיהם לגביה כשהם מיוצגים כלהלן: 

משתכנים בבניין שנכלל בתכנית - על ידי נציג אחד שהודיעו עליו לוועדת התיאום בכתב מראש, המייצג את המספר הגדול   )1(
של המשתכנים באותו בניין, הרוצים להשמיע את טענותיהם;

מעוניינים אחרים - אישית, או על ידי בא כוח, שהודיע עליו לוועדת התיאום בכתב מראש.  )2(

הודעות לועדה יש לשלוח ליחידה לתכניות שיכונים ציבוריים, משרד הבינוי והשיכון קרית הממשלה, מזרח ירושלים, בניין 
ג'. 

תוספת

 

יזם התכניתחלקי חלקותחלקות בשלמותגושיםמס' התכניתהשכונההמקום

יחידת רישום מקרקעין 2/28/19106289אורותאור עקיבא
משרד הבינוי והשיכון     106299

106323

)16( 1/17/44ספורטקעפולה

    

 1776329 ,28 ,22 ,24 ,23 ,17 ,16 ,12-5
 ,105 ,99 ,97 ,96 ,90

106

יחידת רישום מקרקעין 
משרד הבינוי והשיכון

27-24 ,30 ,31, 2/20/2510713בנה דירתךטירת כרמל
 ,117 ,116 ,113
124 ,122 ,120

יחידת רישום מקרקעין 32, 40, 93, 126, 131
משרד הבינוי והשיכון

2/42/1610421קרית מוצקין

10423

18

66 ,64

220

146 ,135

יחידת רישום מקרקעין 
משרד הבינוי והשיכון

11236)18(2/10/42בנה דירתךנשר

11269

יחידת רישום מקרקעין 10075
משרד הבינוי והשיכון

יחידת רישום מקרקעין 185382919)4(2/52/10שלומי
משרד הבינוי והשיכון 190131523

יחידת רישום מקרקעין 60, 2/52/111831762שלומי
משרד הבינוי והשיכון

המרכז לרישום עירוני- 1/478/81690441איכסל
מינהל מקרקעי ישראל 

מעלות -

)דיון חוזר(

המרכז לרישום עירוני - 2/53/15187364אזור מסחרי
מינהל מקרקעי ישראל

42-4, 232-203, 2/70/37922אליכין
 ,294 ,278 ,277

297 ,295

המרכז לרישום עירוני - 
מינהל מקרקעי ישראל

 38-2, 2/70/47921,87-46אליכין
 ,100 ,96 ,93-91

103

המרכז לרישום עירוני 
מינהל מקרקעי ישראל

1 ק"ת התשכ"ד, עמ' 1671.
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יזם התכניתחלקי חלקותחלקות בשלמותגושיםמס' התכניתהשכונההמקום

אזור אשדוד
תעשייה

המרכז לרישום עירוני 3/65/4120414
מינהל מקרקעי ישראל

   
204513

204640 ,34 ,5-1

20479 ,4

אזור אשדוד
תעשייה

המרכז לרישום עירוני 1, 2, 4, 5, 32, 34, 1240, 13, 23, 36, 3/65/42204641
מינהל מקרקעי ישראל

יחידת הרישום מקרקעין 3/65/43202330ז'אשדוד
משרד הבינוי והשיכון

אזור גן יבנה
תעשייה

3/61/4545 ,27-21 ,8-5
41 ,38

 ,36 ,30-28 ,20 ,19 ,9
46 ,40 ,37

המרכז לרישום עירוני 
מינהל מקרקעי ישראל

   546 ,21 ,10 ,8-4 ,2 ,1
29-27 ,25 ,24 ,22

 ,30 ,26 ,23 ,11 ,9 ,3
40 ,38 ,36 ,34 ,32

561 181 ,6

569 ,87 ,86 ,81-79
107

 ,88  ,85 ,83 ,82 ,78 ,77
108 ,91

מושב יגל 
)הרחבה(

המרכז לרישום עירוני 22, 44, 63/798/1687545
מינהל מקרקעי ישראל 687638-36 , 30-28

מושב זיתן 
)הרחבה(

המרכז לרישום עירוני 63/788/1683333
מינהל מקרקעי ישראל

מושב זיתן 
)הרחבה(

המרכז לרישום עירוני 17, 22, 63/788/2684123
מינהל מקרקעי ישראל

המרכז לרישום עירוני 196, 197, 3/50/153637802מע"רנס ציונה
מינהל מקרקעי ישראל

171, 172, 793, 3/50/163637מע"רנס ציונה
801 ,799 ,795

המרכז לרישום עירוני 
מינהל מקרקעי ישראל 

המרכז לרישום עירוני 32, 40010233)19(4/40/39רהט
מינהל מקרקעי ישראל

המרכז לרישום עירוני 17-11, 100246/1134)2(4/1080/6מבועים
מינהל מקרקעי ישראל

מדרשת שדה 
בוקר

המרכז לרישום עירוני 64/1140/1390231
מינהל מקרקעי ישראל

5/32/22הוסטלבית שמש

)1(

יחידת רישום מקרקעין 37,36, 40, 41, 44, 520897
משרד הבינוי והשיכון

המרכז לרישום עירוני- 5/1200/158139בוכמןמודיעין
מינהל מקרקעי ישראל

5/53/20פסגת זאבירושלים

)5(

יחידת רישום מקרקעין 313061 
משרד הבינוי והשיכון

5/53/21פסגת זאבירושלים

)11 ,6(

יחידת רישום מקרקעין 1, 313062
משרד הבינוי והשיכון
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יזם התכניתחלקי חלקותחלקות בשלמותגושיםמס' התכניתהשכונההמקום

3/43/24מרכז אזרחיקרית אונו

)1,13(

חברת אזורים - שיכון 78, 80, 401, 402           6496                
ופיתוח  649121

6490322

המרכז לרישום עירוני - 3/45/56720513גני תקוה
מינהל מקרקעי ישראל

1/22/7שעב

)2(

המרכז לרישום עירוני - 18, 1973320
מינהל מקרקעי ישראל

המרכז לרישום עירוני - 46 ,1770447)3(2/1244/20תמרת
מינהל מקרקעי ישראל

המרכז לרישום עירוני - 23-21, 29, 31, 89, 2/74/111946108עין הוד 
מינהל מקרקעי ישראל 1194758 ,29 ,17 ,14 ,9

119391

1194514-6 ,4-118 ,17 ,13 ,12 ,8 ,7 ,5

55 ,48 ,34

המרכז לרישום עירוני - 2/74/3119527169עין הוד
מינהל מקרקעי ישראל 1194627 ,21 ,18 ,16-4101 ,98 ,71 ,29 ,23 ,22

11939,89-87 ,85 ,73 ,72

108 ,106 ,104

1

11947 ,16 ,14-10 ,3 ,2
 ,68-64 ,28-25

73 ,70

 ,29 ,24 ,19 ,18 ,15 ,9
58 ,41-39

י"א בסיוון התש"ע )24 במאי 2010(

)חמ 3-287(  
קרלוס דרינברג  

יושב ראש ועדת התיאום  

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-11964, אני מאשרת כי בניינים שהוקמו 
בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה, או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995(, 
או שנכללו בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-21965, עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם 
הם  בתשריט,  כחול  בצבע  המתוחמים  להלן  המפורטים  המקרקעין  על   )2000 בדצמבר   31( התשס"א  בטבת  ה'  יום  לפני  החלה 

שיכונים ציבוריים:

מס' תכניתחלקי חלקותחלקות גושהמקום

15-2, 17, 18, 22, 23, 26, 31, 32, 9141שער אפרים
,60-57 ,55-51 ,42-40 ,36 

 ,91 ,89 ,86 ,81-79 ,77-68 ,64-62
 ,110-106 ,104 ,101-96 ,94 ,93

 ,128-126 ,120 ,118 ,117 ,115-112
,142 ,139-137 ,135 ,134 ,131 

 ,153 ,151 ,149 ,148 ,143

-

__________
1  ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התשנ"ט, עמ' 193; י"פ התשס"ה, עמ' 4188.

2  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.



ילקוט הפרסומים 6111, ח' באב התש"ע, 19.7.2010 3986

מס' תכניתחלקי חלקותחלקות גושהמקום

 156, 164-159, 9141,171-167שער אפרים
 ,191-188 ,186-183 ,179-173
 ,204 ,201 ,200 ,198-196 ,194

209 ,208 ,205

9142 ,60 ,58-55 ,53 ,52 ,44 ,26 ,24 ,19
 ,111 ,109 ,88 ,87 ,84 ,76 ,71 ,66

 ,140 ,137 ,136 ,129 ,128 ,112
145 ,144 ,142

44, 49, 62, 64, 75-72, 89-85, 471397בית אלעזרי

471444 ,36 ,34 ,32-30 ,27-25

4716 ,81 ,64 ,61 ,57 ,56 ,50 ,49 ,46 ,44
138 ,112 ,111 ,106 ,105 ,89

471861 ,50 ,48

17214230-212כפר תבור

33, 1848636מעלות

596441-1בית שמש

596531-24 ,22-1

596633-18 ,16-1

596713-1

3051118ירושלים

3005317

30139143

3030757מבשרת ירושלים

38, 44, 46, 51, 56, 59, 60, 65, 68, 11249בית שערים
71 ,69

58-56, 63-61, 70-65, 72, 73, 78, 15180שדמות דבורה
111-  ,107-102  ,100-95  ,91-84

113 ,109

8, 56159רמלה

561420

4346327

4348108

579212-10

563828-25

התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

ט"ו בתמוז התש"ע )27 ביוני 2010(
)חמ 3-74(  

                                                                              אילת אלקרט
                                   מרכזית רישום

                                        מינהל מקרקעי ישראל
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הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-11964, אני מאשרת כי בניינים שהוקמו 
בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה, או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995(, 
או שנכללו בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-21965, עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם 
הם  בתשריט,  כחול  בצבע  המתוחמים  להלן  המפורטים  המקרקעין  על   )2000 בדצמבר   31( התשס"א  בטבת  ה'  יום  לפני  החלה 

שיכונים ציבוריים:

מס' תכניתחלקי חלקותחלקות גושהמקום

--713462בת ים

--6657136הוד השרון

--15040238טבריה

--6551320רמת השרון

--3818740באר שבע

--70889יפו

--437214רמלה

437424--

434836--

560815--

560530 ,6-4--

4346334--

59, 7596צופית  ,49  ,46  ,45  ,39  ,35  ,34  ,30
 ,124 ,115 ,111-109 ,74 ,72 ,66
 ,140  ,136  ,134  ,133  ,129  ,127

153-151 ,149

--

759984

27, 30010101ירושלים

30139297

6833-3363/788/1זיתן

6841-23 ,22 ,1763/788/2

223/1288/1, 44, 687545יגל

687638-36 ,30-28

התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

ה' בתמוז התש"ע )17 ביוני 2010(
)חמ 3-74(  

                                                                              אילת אלקרט
                                   מרכזת רישום

                                        מינהל מקרקעי ישראל
__________
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