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תקנות האזרחות )תיקון(, התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א( לחוק האזרחות, התשי"ב-11952, באישור שר האוצר 
לפי סעיף 39ב  לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת 

לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקין תקנות אלה:

העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשכ"ט-41968  האזרחות,  לתקנות  9א  תקנה  במקום    1
יבוא:

"תשלום בחוץ 
לארץ

בנציגויות ישראל בחוץ לארץ  תשולם האגרה בסכום שווה  9א  
ערך בדולרים של ארצות הברית, לפי שער החליפין היציג 
שהיה קיים ב–1 בינואר שקדם למתן השירות, כפי שפרסם 
קיים  שהיה  השער  לפי  המקומי,  במטבע  או  ישראל,  בנק 
במקום מתן השירות ב–1 בינואר שקדם למתן השירות, כפי 
שפרסם הבנק המרכזי באותה מדינה; סכום במטבע מקומי 

יעוגל  בגבולות שוויו של המטבע המקומי השלם הקרוב "

במקום תקנה 9ב לתקנות העיקריות יבוא:   2

בינואר "הצמדה למדד ב–1  ישתנו  בתוספת  הנקובים  האגרה  סכומי  )א(  9ב  
של כל שנה )להלן - יום השינוי( לפי שיעור השינוי של 

המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה -

הלשכה  שמפרסמת  לצרכן  המחירים  מדד   - "מדד" 
המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם 
ליום השינוי;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם 
ליום השינוי הקודם 

על  ייעשה  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  הסכומים  שינוי  )ב( 
בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו 

כאמור בתקנת משנה )ג( 

סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה )א( יעוגל לצורך  )ג( 
התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים 
חדשים, וסכום הקרוב במידה שווה לשני סכומים קרובים 

כאמור, יעוגל כלפי מעלה 

ראש רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים יפרסם  )ד( 
בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב 

שינוי הסכומים ועיגולם לפי הוראות תקנה זו "

החלפת תקנה 9א

החלפת תקנה 9ב

__________
ס"ח התשי"ב, עמ' 146   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   2
ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשמ"ב, עמ' 170   3

ק"ת התשכ"ט, עמ' 19; התשע"א, עמ' 709   4
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בתוספת לתקנות העיקריות -    3
בכותרת טור א', המילים "טור א'" - יימחקו;  )1(

טור ב' - יימחק   )2(

כ"ו באדר א' התשע"ד )26 בפברואר 2014(
)חמ 3-649-ת1(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

אכרזת העיריות )בית שמש( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות1, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה 
בהתאם לסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

באכרזת העיריות )בית שמש(, התשנ"א-21991, במקום התוספת יבוא:   1

"תוספת
)סעיף 1(

האזור שתושביו יהיו עיריית בית שמש כולל גושים וחלקות רישום )ועד בכלל( 

גושים 5151, 5152, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 5178, 5179, 5201, 5202, 
 ,5215  ,5214  ,5213  ,5212  ,5211  ,5210  ,5209  ,5208  ,5207  ,5206  ,5205  ,5204  ,5203
 ,5379  ,5240  ,5239  ,5238  ,5236  ,5232  ,5231  ,5227  ,5220  ,5219  ,5218  ,5217  ,5216
 ,5942 ,5941 ,5940 ,5935 ,5934 ,5899 ,5887 ,5886 ,5885 ,5546 ,5545 ,5544 ,5381 ,5380
 ,34275 ,34274 ,34273 ,34272 ,34271 ,34270 ,34269 ,34149 ,5967 ,5966 ,5965 ,5964

34276, 34277, 34278, 34279, 34295, 34515, 34516, 34517, 34518 - בשלמותם;

גוש 5081 - חלקה 38 וחלק מחלקות 2, 22, 40, 55, 56 כמסומן במפת תחום עיריית בית 
שמש הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י"ב באדר 
הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2014 בפברואר   12( התשע"ד  א' 
ירושלים, במשרד הממונה על מחוז ירושלים ובמשרד עיריית בית שמש )להלן 

- המפה(;

גוש 5084 - פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 5186 - חלק מחלקה 7 כמסומן במפה;

גוש 5189 - חלק מחלקות 7, 9, 10 כמסומן במפה;

גוש 5190 - חלקה 9 וחלק מחלקות 7, 12, 13 כמסומן במפה;

גוש 5191 - חלקות 8, 14 וחלק מחלקות 3, 7, 18, 20, 24 כמסומן במפה;

גוש 5192 - חלקות 2, 3, 7, 9 עד 15 וחלק מחלקות 6, 8 כמסומן במפה;

גוש 5193 - חלקות 16, 17, 19, 26 וחלק מחלקות 20, 29, 32 עד 34 כמסומן במפה;

גוש 5197 - חלקות 2 עד 8 וחלק מחלקות 1, 13 כמסומן במפה;

תיקון התוספת

החלפת התוספת

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

ק"ת התשנ"א, עמ' 1055; התשס"ז, עמ' 376   2
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גוש 5198 - חלקות 5, 7, 8, 12 עד 14, 22, 23, 31, 34, 41 וחלק מחלקות 15, 16, 19, 21, 24, 
44, 46 עד 48 כמסומן במפה;

גוש 5199 - חלקות 11, 13, 17, 24, 27 עד 29, 31, 33, 36 וחלק מחלקות 7, 12, 23, 35, 37 
כמסומן במפה;

גוש 5221 - חלקות 1, 4, 5 וחלק מחלקות 2, 3, 6, 12 כמסומן במפה;

גוש 5222 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 5224 - חלק מחלקות 10, 18 כמסומן במפה;

גוש 5226 - חלקות 1, 3, 4 וחלק מחלקה 5 כמסומן במפה;

גוש 5228 - חלק מחלקות 1 עד 3, 10, 11, 13 כמסומן במפה;

גוש 5229 - חלקות 9, 10, 19, 28 עד 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 50, 51, 53, 54, 56 
וחלק מחלקות 6, 26, 44 כמסומן במפה;

גוש 5230 - פרט לחלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 5888 - חלק מחלקות 6, 13 כמסומן במפה;

גוש 5943 - פרט לחלק מחלקה 41 כמסומן במפה;

גוש 29613 - חלק מחלקות 14, 15, 19, 20, 22 כמסומן במפה;

גוש 29617 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 29670 - חלק מחלקות 4, 9 כמסומן במפה;

גוש 29751 - חלקה 1 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 29752 - חלקות 1, 8 עד 12 וחלק מחלקות 2, 13 כמסומן במפה;

גוש 29753 - חלקות 2, 4 עד 12 וחלק מחלקות 1, 3, 13 כמסומן במפה;

גוש 29755 - חלקות 5, 6 וחלק מחלקות 1 עד 4, 7 כמסומן במפה;

גוש 29756 - חלקות 5, 6 וחלק מחלקות 1 עד 4, 7, 8, 11, 15, 19 כמסומן במפה;

גוש 29757 - חלקות 4, 12 עד 14, 17, 18 וחלק מחלקות 1, 5 עד 11, 15, 16, 20 עד 22, 
24, 25 כמסומן במפה;

גוש 29758 - חלקות 6 עד 34, 38 וחלק מחלקות 35, 36 כמסומן במפה;

גוש 30440 - חלק מחלקות 2 עד 6, 9 כמסומן במפה;

גוש 30441 - חלקה 22 וחלק מחלקות 1, 4, 16, 18, 20 כמסומן במפה;

גוש 30442 - חלקות 2, 11 וחלק מחלקות 1, 3, 4, 7, 9, 10, 12 עד 15 כמסומן במפה;

גוש 34148 - פרט לחלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

גוש 34150 - חלקות 1 עד 3;

גוש 34151 - חלקות 1 עד 7;

גוש 34152 - חלקה 1 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 34156 - חלק מחלקות 2, 5 כמסומן במפה;

גוש 34281 - חלקה 2 וחלק מחלקות 1, 3, 21, 33 כמסומן במפה;
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גוש 34290 - חלק מחלקות 2, 4 עד 6, 19, 23 כמסומן במפה;

גוש 34291 - חלק מחלקות 1 עד 3, 5, 8, 13 עד 15 כמסומן במפה;

גוש 34292 - חלקות 9, 11, 14, 17, 21, 24 עד 28, 31, 32, 37, 47 וחלק מחלקות 6, 15, 33, 
36 כמסומן במפה;

גוש 34294 - חלקות 10, 36, 38, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56 עד 89, 91, 94 עד 96 וחלק 
מחלקה 14 כמסומן במפה;

גוש 34296 - חלקות 8, 11, 29, 32, 36, 38, 41, 46, 47, 51 וחלק מחלקות 3, 5, 12, 30, 45 
כמסומן במפה;

גוש 34297 - חלקה 35 וחלק מחלקות 11, 14, 16, 19, 34, 38, 40 עד 42 כמסומן במפה "

י"ב באדר א' התשע"ד )12 בפברואר 2014(
)חמ 3-1926(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מטה יהודה, תיקון(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

התשי"ח-21958,  אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת    1
בפרט )נב(, בהגדרה "מפה", אחרי "והחתום ביד שר הפנים ביום כ"ה בטבת התשס"ט 
)21 בינואר 2009(" יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום 

ביד שר הפנים ביום י"ב באדר א' התשע"ד )12 בפברואר 2014(" 

כ"ח באדר ב' התשע"ד )30 במרס 2014(
)חמ 3-136(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

אכרזת העיריות )עיריית אופקים( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות1, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה 
בהתאם לסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

באכרזת העיריות )עיריית אופקים(, התשנ"ה-21995, במקום התוספת יבוא:   1

"תוספת
)סעיף 1(

האזור שתושביו יהיו עיריית אופקים כולל גושים וחלקות קרקע כלהלן:

הגושים 39551, 39552, 39553, 39554, 39555, 39556, 39557, 39561, 39563, 39564, 39566, 
 ,39694  ,39692  ,39636  ,39635  ,39634  ,39633  ,39632  ,39631  ,39570  ,39569  ,39568
 400178 ,400175 ,39855 ,39854 ,39853 ,39852 ,39851 ,39850 ,39849 ,39696 ,39695

- בשלמותם;

תיקון פרט )נב( 
בתוספת הראשונה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   1
ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התש"ע, עמ' 769   2

החלפת התוספת

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

ק"ת התשנ"ה, עמ' 1569; התשס"ב, עמ' 127   2
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גוש 39565 - חלקות 1 עד 5;

הערוכה  אופקים  שיפוט  תחום  במפת  כמסומן   15 מחלקה  לחלק  פרט   -  39605 גוש 
בקנה מידה של 1:5,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ח באדר ב' התשע"ד 
)30 במרס 2014( ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד 

הממונה על מחוז הדרום, באר שבע ובמשרד עיריית אופקים ) להלן - המפה(;

גוש 2_100212 - חלקות 1, 3 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה "

כ"ח באדר ב' התשע"ד )30 במרס 2014(
)חמ 3-1926(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מרחבים, תיקון(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

התשי"ח-21958,  אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת    1
 בפרט )לז(, בהגדרה "מפה", אחרי "והחתום ביד שר הפנים ביום י"ז בתמוז התשס"ז

)3 ביולי 2007(" יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:5,000 והחתום ביד 
שר הפנים ביום כ"ח באדר ב' התשע"ד )30 במרס 2014(" 

כ"ח באדר ב' התשע"ד )30 במרס 2014(
)חמ 3-136(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד רישיון רדיו טלפון נייד 
ברשת אחרת(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ד( לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד רישיון 
רדיו טלפון נייד ברשת אחרת(, התשע"א-12010 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

מרס  לחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2014 מרס  לחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
2013, בשיעור של 29% 1, השתנה נוסח תקנה 2)א( ו–)ב( לתקנות, והוא מיום א' באייר 

התשע"ד )1 במאי 2014(, כלהלן: 

תיקון פרט )לז( 
בתוספת הראשונה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   1

ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשס"ז, עמ' 1131   2

עדכון סכומים

__________
ק"ת התשע"א, עמ' 126; התשע"ג, עמ' 1126   1
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"אגרה בעד רישיון 
רט"ן ברשת אחרת

שמונים  מיליון,  בסך  רישיון  אגרת  ישלם  רישיון  בעל  2  )א( 
שקלים   )1,089,380( ושמונים  מאות  שלוש  אלף,  ותשעה 
ההודעה;  מתן  יום  לאחר  ימים  מ–14  יאוחר  לא  חדשים, 
בתקנת  מהאמור  לגרוע  בלי  הרישיון,  בעל  רשאי  ואולם 
לא  הרישיון  אגרת  סכום  מחצית  את  לשלם  )ב(,  משנה 
סכום  יתרת  ואת  ההודעה  מתן  לאחר  ימים  מ–14  יאוחר 
האגרה המעודכן לפי תקנה 3, לא יאוחר משנה מיום מתן 

ההודעה 

)ב( בעת הגשת הבקשה, יפקיד המבקש בידי חשב משרד 
אלף,  ושישה  עשרים  מאות  שלוש  של  סכום  התקשורת 
שמונה מאות ועשרים )326,820( שקלים חדשים, כמקדמה 
על חשבון אגרת הרישיון; הסכום האמור יוחזר למבקש שלא 
קיבל רישיון או על אף האמור בתקנה 5, לבעל רישיון אשר 
ההודעה  מתן  ליום  קודם  רישיונו  את  לבטל  מהשר  ביקש 
והשר ביטל את רישיונו בהתאם לבקשתו האמורה, כשהוא 

צמוד למדד לפי תקנה 3, בשינויים המחויבים "

ז' באייר התשע"ד )7 במאי 2014(
)חמ 3-4015(

ר ג ר ב י  ב א  

המנהל הכללי של משרד התקשורת   

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים( 
)מס' 2(, התשע"ד-2014

קבלנים  )סיווג  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לתקנות   6 לתקנה  בהתאם 
רשומים(, התשמ"ח-11988, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מרס 2014 לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר    1
2013, עודכנו הסכומים הנקובים בתוספות, והם מיום א' בניסן התשע"ד )1 באפריל 

2014(, כלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 1(

באלפי שקלים חדשים

קבוצת סיווג א':

1,492סוג 1 - בהיקף כספי עד

2,983סוג 2 - בהיקף כספי עד

5,966סוג 3 - בהיקף כספי עד

11,933סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל
__________

ק"ת התשמ"ח, עמ' 1082; התשנ"ב, עמ' 749; התשע"ג, עמ' 142; התשע"ד, עמ' 198   1

עדכון סכומים
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באלפי שקלים חדשים

קבוצת סיווג ב':

2,441סוג 1 - בהיקף כספי עד

4,886סוג 2 - בהיקף כספי עד

9,773סוג 3 - בהיקף כספי עד

19,544סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ג':

3,982סוג 1 - בהיקף כספי עד

7,200סוג 2 - בהיקף כספי עד

14,402סוג 3 - בהיקף כספי עד

28,802סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

תוספת שנייה
)תקנה 7)א()6((

היקף העבודות שביצע הקבלן

הסוג
בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבנייה 

למגורים )באלפי שקלים חדשים(

223,660

35,492

47,322

347,322

670,982

94,644

494,644

141,965

283,930

5283,930

425,895

851,790

כ"ח בניסן התשע"ד )28 באפריל 2014(
)חמ 3-638(

ן ה כ ן  ו נ מ א   

רשם הקבלנים   




