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תקנות הירושה )אגרות הרשם לענייני ירושה( )תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 160)א()7( לחוק הירושה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 160)ב( לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות הירושה )אגרות הרשם לענייני ירושה(, התשנ"ח-31998, בסוף תקנת    1
לתקנות  14)ד(  בתקנה  כאמור  מקוון  באופן  הבקשה  הוגשה  "ואולם  יבוא  )א(  משנה 
אתר  באמצעות  מהאמור   85% של  בשיעור  אגרה  תשולם  התשנ"ח-41998,  הירושה, 

האינטרנט של האפוטרופוס הכללי" 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    2
ה' באייר התשע"ה )24 באפריל 2015(

)חמ 3-2872(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר המשפטים  

 תקנות הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה(
)דיור בהישג יד להשכרה(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 3)ב( ו–33)א( לחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה 
למגורים )הוראת שעה(, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אנו מתקינים תקנות אלה:

בתקנות אלה -   1
השנים  שלוש  במשך  הקבוע  מגוריו  ומקום  שנים,   18 מעל  שגילו  מי   - המקום"  "בן 
בתחום  הוא   ,3 בסעיף  האמורה  ההגרלה  למועד  שקדמו  לפחות  האחרונות 
שיפוטה של הרשות המקומית שבה הדיור בהישג יד להשכרה נשוא ההגרלה, 

ובלבד שהמציא את אישור הרשות המקומית לכך;  

"בן משפחה" - בן זוג, לרבות ידוע בציבור כבן זוג, ילד, הורה, הורי הורה או אח, וכן 
בן זוג של כל אחד מאלה ומי שסמוך על שולחנו של הזוכה;

"דיור בהישג יד להשכרה" - דיור להשכרה במחיר מופחת לזוכה בתנאים המפורטים 
בתקנות אלה;

"המנהל" - כהגדרתו בתוספת השישית לחוק התכנון והבנייה;

"זוכה" - מי שזכה בהגרלה לפי תקנה 3;

"חוק התכנון והבנייה" - חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965;

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

"תכנית" - תכנית לדיור לאומי כהגדרתה בחוק 

תיקון תקנה 1

הגדרות

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 1036; התשע"ד, עמ' 164   1

ס"ח התשכ"ח, עמ' 307   2

תחילה

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 63; התשנ"ח, עמ' 240   1
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   2

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1291; התשע"ד, עמ' 1461   3
ק"ת התשנ"ח, עמ' 1256; התשע"ה, עמ' 46 )80(   4
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התקופה שבה ישמשו יחידות הדיור לדיור בהישג יד להשכרה תיקבע בתכנית ולא    2
מיחידות  מחצית  שלפחות  כך  על  הודעה  קיבל  שהמנהל  מיום  שנים  מעשר  תפחת 

הדיור המיועדות לדיור בהישג יד להשכרה באותו בניין הושכרו   

יחידות הדיור יושכרו רק למי שיזכה בהגרלה שיערוך המנהל  )להלן - הזוכה( לפי    3
הפרטים האלה:

בהגרלה רשאי להשתתף רק מי שעומד בתנאי הסף הקבועים בהחלטת מועצת   )1(
כפי  יד,  בהישג  לשכירות  וקריטריונים  סף  תנאי  הקובעת  ישראל,  מקרקעי  רשות 

שיעודכנו מזמן לזמן )להלן - החלטת המועצה(;

ההגרלה תיערך לפי הקריטריונים הקבועים בהחלטת המועצה;  )2(

המועצה  החלטת  לפי  הסף  בתנאי  לעומד  זכאות  תעודת  ינפיק  הבינוי  משרד   )3(
ובתעודה יצוין שיעור ההסתברות שלו לזכייה לפי הקריטריונים הקבועים בהחלטת 

המועצה;

להודיע  רשאית  להשכרה,  יד  בהישג  דיור  משווק  שבתחומה  המקומית  הרשות   )4(
להשכרה,  יד  בהישג  הדיור  מיחידות   15% עד  כי  מפנייתו,  ימים   30 בתוך  למנהל 
ישוריינו למשתתפים בהגרלה שהם בני המקום;  לעניין זה, "יחידות הדיור" - לרבות 

יחידות הדיור שהתווספו בהליך של הקלה 

של  לתקופה  שכירות  הסכם  לפי  יושכרו  להשכרה  יד  בהישג  הדיור  יחידות  )א(    4
שנה אחת לפחות ובלבד שתינתן לזוכה זכות ברירה להאריך את תקופת השכירות 
בתקופות שכירות נוספות, בכפוף לקבוע בתקנת משנה )ב(; התקופות האמורות לא 
יעלו על  שש שנים במצטבר, אלא אם כן נותרה תקופה קצרה יותר עד תום התקופה 

הקבועה בתקנה 2 )להלן - תקופת השכירות( 

השוכר  אם  הבינוי  משרד  יבחן  השכירות,  תקופת  מתחילת  שנים  שלוש  לאחר  )ב( 
ממשיך לעמוד בתנאי הסף לזכאות, כאמור בתקנה 3)3(; מצא משרד הבינוי כי הזוכה 
עומד בתנאים כאמור, תעמוד לזוכה זכות ברירה להאריך את הסכם השכירות כאמור 

עד תום תקופת השכירות 

זוכה  שיתקשר בהסכם לרכישת יחידת דיור במהלך תקופת השכירות ידווח על כך    5
למנהל מיד עם ביצוע הרכישה, ימסור לו עותק מהסכם הרכישה ויחולו עליו הכללים 

האלה: 

הכניסה  במועד  יבוטל  עמו  השכירות  הסכם  חדשה,  דיור  ביחידת  מדובר  אם   )1(
ליחידת הדיור החדשה לפי חוזה הרכישה או במקרה שבו נדחתה הכניסה ליחידת 
הדיור מעבר לתאריך שנקבע בחוזה הרכישה - במועד הכניסה הדחויה, וזאת בכפוף 

לכך שהזוכה ימציא למנהל אישור על כך מהמוכר;

במועד  יבוטל  עמו  השכירות  הסכם  חדשה,  שאינה  דיור  ביחידת  מדובר  אם   )2(
הכניסה לאותה יחידת דיור או בתום שישה חודשים ממועד הרכישה, לפי המוקדם 

מביניהם  

דמי השכירות המופחתים יהיו בשיעור שהוא 20% פחות מדמי השכירות המשתלמים    6
משוכר מרצון למשכיר מרצון בעד שכירות של יחידת דיור דומה באותו אזור, לפי 
קביעת השמאי הממשלתי הראשי שתינתן במועד שלאחר מתן אישור לפי סעיף 157א 
לחוק התכנון והבנייה, לבניין שבו נמצאת יחידת הדיור בהישג יד להשכרה או לפני 

כניסתו של זוכה חדש ליחידת הדיור 

תקופת ההעמדה 
לשכירות בהישג יד

תקופת השכירות

חלוקת יחידות 
הדיור

זוכה שרכש יחידת 
דיור במהלך תקופת 

השכירות

דמי שכירות 
מופחתים
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לדמי השכירות המופחתים ייווספו דמי ניהול ואחזקה בשיעור כדלקמן:   7
דמי ניהול ואחזקה המשתלמים בעד יחידות דיור דומות באותו בניין, אם יחידות   )1(

דיור אלה אינן בבעלות הבעלים;

אם יחידות הדיור הדומות באותו בניין בבעלות הבעלים - כפי שייקבע בתקנות   )2(
לפי סעיף 4)ב( לתוספת השישית בחוק התכנון והבנייה; לא נקבעו תקנות כאמור - 
יחידת  בעד  מרצון  למשכיר  מרצון  משוכר  המשתלמים  ואחזקה  ניהול  דמי  בשיעור 

דיור דומה באותו אזור, לפי קביעת השמאי הממשלתי הראשי 

דמי השכירות המופחתים לא יועלו במשך תקופת השכירות של אותו זוכה, אלא לפי    8
שיעור עליית  המדד בתוספת 1%, ובלבד שדמי השכירות לא יועלו לפי פסקה זו יותר 

מפעם אחת בשנה 

לתקופות  עתיים  בתשלומים  וישולמו  יהוונו  לא  חלקם,  או  כולם  השכירות,  דמי    9
קצובות שכל אחת מהן לא תעלה על חודשיים 

יד  בהישג  דיור  ביחידת  שימוש  לעשות  לאחר  ירשה  ולא  שימוש  אדם  יעשה  לא    10
להשכרה, אלא למגוריו של הזוכה ובני משפחתו, לפי הסכם השכירות 

האחריות על ההפעלה, הניהול והאחזקה התקינה של יחידות הדיור, כולל הרכוש    11
הדיור  יחידות  בעלי  מאחריות  לגרוע  כדי  באמור  אין  הבעלים;  על  תחול  המשותף, 

בבניין לפי כל דין 

אם זכות הבעלות או החכירה לדורות בחלקה, שעל כולה או על חלק ממנה חלות  )א(    12
הוראות תקנות אלה, רשומה בפנקסי המקרקעין, יחולו הוראות אלה:

מיום מתן היתר מכוח תכנית, עד תום התקופה הקבועה בתקנה 2, כל עסקה   )1(
טעונה  להשכרה,  יד  בהישג  לשכירות  המיועדות  הדיור  ביחידות  במקרקעין, 

אישור של המנהל;

לא ייתן המנהל אישור לעסקה במקרקעין, אלא אם כן מצא שהעסקה אינה   )2(
סותרת את הוראות תקנות אלה;

תנאי להיתר מכוח תכנית שייעדה קרקע לדיור בהישג יד להשכרה יהיה   )3(
רישום הערה בפנקסי המקרקעין בדבר הצורך באישור המנהל לעסקה במקרקעין;

תמה התקופה הקבועה בתקנה 2, ייתן המנהל לבעלים אישור כי אין עוד   )4(
צורך באישורו לעסקה במקרקעין וכי ניתן למחוק את ההערה מפנקסי המקרקעין;

בתקנה זו, "עסקה" - למעט משכנתה ועסקה בין בעלים לזוכה לפי תקנות אלה   )5(

אלה  שתקנות  ישראל  מקרקעי  שהיא  בקרקע  לדורות  החכירה  זכויות  היו  לא  )ב( 
חלות עליה רשומות בפנקסי המקרקעין, יחולו הוראות סעיף 7 לתוספת השישית לחוק 

התכנון והבנייה לעניין רישום והעברת זכויות, בשינויים המחויבים 

את  ימחק  המקרקעין  רשם  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  בחלקה  זכות  בעל  לבקשת  )ג( 
המקרקעין  לרשם  המציא  הזכות  שבעל  ובלבד  )א(,  קטן  סעיף  לפי  שנרשמה  ההערה 

אישור מאת המנהל לכך שתמה תקופת ההעמדה לשכירות לפי תקנה 2 

לא  כי  תאשר  ישראל  מקרקעי  רשות  )ב(,  קטן  בסעיף  כאמור  זכות  בעל  לבקשת  )ד( 
והבנייה,  התכנון  לחוק  השישית  לתוספת   7 בסעיף  כאמור  אישורים  עוד  נדרשים 
ובלבד שבעל הזכות המציא לרשות מקרקעי ישראל אישור מאת המנהל לכך שתמה 

תקופת ההעמדה לשכירות לפי תקנה 2 

דמי ניהול ואחזקה

רישום הערה 
בפנקסי המקרקעין 

וברשות מקרקעי 
ישראל

העלאת דמי 
השכירות

מועד תשלום דמי 
השכירות

שימוש ביחידות 
הדיור בהישג יד 

להשכרה
ניהול ואחזקה 

תקינה



1213 קובץ התקנות 7511, י"ח באייר התשע"ה, 2015 5 7 

)א( המנהל ינהל רישום שייכללו בו כל אלה לפחות:   13
רישום של פרטי יחידות הדיור שהן לדיור בהישג יד להשכרה;  )1(

להשכרה;  יד  בהישג  דיור  יחידות  שבהם  בניינים  של  בעלים  של  רישום   )2(
הרישום לפי תקנה זו יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של 

משרד  הבינוי 

המנהל יברר פניות ציבור לעניין תקנות אלה, לרבות לעניין הפרת הוראותיהן על  )ב( 
ידי בעלים של דיור בהישג יד להשכרה 

מצא המנהל שפניית ציבור היא מוצדקת, יודיע על כך לפונה ולבעל זכות בדיור  )ג( 
בהישג יד להשכרה שהפנייה נוגעת לו 

החליט המנהל כי פניית הציבור היא מוצדקת, בשל הפרת הוראות תקנות אלה,  )ד( 
ראיה  החלטתו  תהיה  אלה,  תקנות  לפי  החלות  השישית,  התוספת  לפי  הוראות  או 

לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי 

אישרה ועדה לדיור לאומי שהוקמה לפי סעיף 6 לחוק, תכנית ובה יועדה קרקע  )א(    14
יחידות  מספר  על  זה  ובכלל  התכנית,  על  למנהל  תדווח  להשכרה,  יד  בהישג  לדיור 

הדיור שנקבעו לפיה שהן דיור בהישג יד להשכרה 

קיבל אדם היתר לבניין שבו יחידות דיור בהישג יד להשכרה, ידווח על כך למנהל,  )ב( 
לפי הוראות התוספת השישית לחוק התכנון והבנייה 

העביר אדם בעלות בבניין שבו יחידות דיור בהישג יד  להשכרה, ידווח על כך  )ג( 
למנהל, לפי הוראות התוספת השישית לחוק התכנון והבנייה  

תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן והן יחולו על תכנית שאושרה לאחר יום פרסומן,    15
ובכפוף לסעיף 35)א( לחוק 

י"ב בניסן התשע"ה )1 באפריל 2015(
)חמ 3-5035(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ן ד ר א ד  ע ל ג
שר הפנים

צו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה( 
)שינוי התוספת הראשונה לחוק( )מס' 2(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18)א( לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 
המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, בהסכמת שר הפנים ובאישור 

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לחוק, אחרי פרט 56 יבוא:    1
"57  ירושלים " 

ט' בניסן התשע"ה )29 במרס 2015(
)חמ 3-4476(

' ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י  
השר לביטחון הפנים  

תחילה ותחולה

שינוי התוספת 
הראשונה לחוק

סמכויות המנהל

חובת דיווח למנהל

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 1057; ק"ת התשע"ה, עמ' 76 )1208(   1



קובץ התקנות 7511, י"ח באייר התשע"ה, 2015 5 7  1214

תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ה-2015 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 37)ג( לחוק המים, התשי"ט-11959, אני מתקין תקנות אלה:

שעה(,  )הוראת  לחקלאות(  מים  להקצאת  מידה  )אמות  המים  לתקנות   1 בתקנה    1
התשע"ד-22014 )להלן - התקנות העיקריות( - 

בהגדרה "אזור המערכת הארצית", בסופה יבוא "ולמעט אזור מעלה כנרת;";  )1(

בהגדרה "חקלאות", אחרי "שתלנות" יבוא "טיפול ראשוני בבתי אריזה";  )2(

אחרי ההגדרה "חקלאות" יבוא:  )3(

בצורתם  שיווקם  לשם  צמחים  של  ואריזה  מיון  פעולות   - ראשוני"  ""טיפול   
הטבעית; לעניין זה, "צורתם הטבעית" - בלא עיבוד כלשהו, לרבות בלא 

הקפאה לצורך שיווק כמוצר קפוא, בלא חיתוך וכדומה;";

יבוא  כאמור"  מהכמות   130%  - חקלאי  "ולמיזם  במקום  המים",  "תקן  בהגדרה   )4(
"ולמיזם חקלאי - 200% מהכמות כאמור בעד שטח שאינו עולה על תקן נחלה, ובעד 

יתרת השטח - עד 130% מהכמות כאמור"  

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -   2
במקום תקנת משנה )א( יבוא:   )1(

")א(  לצרכנים באזור המערכת הארצית יוקצו, מתוך הכמות הארצית, עד 585 
מיליון מטרים מעוקבים מים שפירים לשנת 2014, לשנת 2015 - 510 מיליון מטרים 
מעוקבים ולשנת 2016 - כמות שלא תעלה על 510 מיליון מטרים מעוקבים ולא 

תפחת מ–440 מיליון מטרים מעוקבים ";

הממשלתית  הרשות  מנהל  הקצה  אם  "ואולם  יבוא  בסופה  )ב(,  משנה  בתקנת   )2(
הצרכן  לה  זכאי  שהיה  מהכמות  נמוכה  כמות  כאמור  האחרון  ההפקה  רישיון  לפי 
לפי תקנות אלה, בשל אי–יכולת אספקה או מניעה הידרולוגית, ומניעה כאמור כבר 

הוסרה, תוקצה לצרכן הכמות שהיה זכאי לה בשנה שקדמה לשנת ההקצאה;

בתקנת משנה )ו(, המילים "לשנת 2014 ועד 5 0 מיליון מטרים מעוקבים" - יימחקו,   )3(
ובמקום "2015 ו–2016" יבוא "2014 עד 2016";

)ז(, במקום "לפי תקנות 4 ו–5" יבוא "לפי תקנות 4, 5 או 5א, לפי  בתקנת משנה   )4(
העניין"  

בתקנה 2א לתקנות העיקריות -   3
)1( ברישה, במקום "50" יבוא "49";

)2( בפסקה )3(, במקום "עד 4" יבוא "עד 3" 

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -   4
בתקנת משנה )א(, אחרי "מנותק" יבוא "או באזור מעלה כנרת";  )1(

בתקנת משנה )ב(, במקום "לפי תקנות 4 ו–5" יבוא "לפי תקנות 4, 5 או 5א, לפי   )2(
העניין"  

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 644; התשע"ה, עמ' 326   2

תיקון תקנה 2א

תיקון תקנה 3
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אחרי תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:   5

"הקצאת תוספת מים 
שפירים לשנת 2015

5א  )א( על אף האמור בתקנות 4 ו–5, לשנת 2015 עד 26 מיליון 
המערכת  באזור  הצרכנים  בין  יחולקו  מעוקבים  מטרים 
בהתאם הקצאה  לתוספת  בקשה  שהגישו   הארצית, 

לתקנה 4)5(, ובלבד שהתוספת שתינתן לצרכן לא תעלה על 
הכמות שביקש 

תוספת  תינתן  מתוכנן  חקלאי  יישוב  שהוא  )ב( לצרכן 
להקצאה שתיגזר מההפרש שבין הקצאת המים השפירים 
שלו לשנת 2015 לבין תקרת הקצאת המים השפירים שלו 

ובחלקו היחסי לעומת הפרש כאמור של צרכנים אחרים 

להקצאה  תוספת  תינתן  חקלאי  מיזם  שהוא  )ג( לצרכן 
שתיגזר מההפרש שבין הקצאת המים השפירים שלו לשנת 
של  או  שלו  השפירים  המים  של  הבסיס  מכסת  לבין   2015
ובחלקו  העניין,  לפי  שלו,  השפירים  המים  הקצאת  תקרת 

היחסי לעומת הפרש כאמור של צרכנים אחרים "

בתקנה 6)ג( לתקנות העיקריות, אחרי "מכפלה של" יבוא "חמש פעמים"    6
בתקנה 9 לתקנות העיקריות -   7

בתקנת משנה )א(, במקום "למיזם חקלאי" יבוא "לצרכן שהוא מיזם חקלאי" ואחרי   )1(
"תוקצה," יבוא "בכפוף לזכותו לקיים את הפעילות החקלאית על הקרקע כדין,";

בתקנת משנה )ג(, אחרי "כאמור" יבוא "בתקנת משנה )א(" ואחרי "יוקצו," יבוא   )2(
"בכפוף לזכותם לקיים את הפעילות החקלאית על הקרקע כדין ובכפוף לחיסון בעלי 
החיים לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-31985 - אם נדרש חיסון 

כאמור,";

בתקנת משנה )ד(, במקום "9 במאי" יבוא "31 באוקטובר";   )3(

אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:   )4(

")ה( לצרכן בעל עדר, שקיבל היתר רעייה כדין יסופק החלק היחסי של הקצאת 
בעלי  לכמות  בהתאם  העניין,  לפי  )ג(,  עד  )א(  משנה  בתקנות  כמפורט  המים 
בסמוך  הממוקם  ספק  באמצעות  המרעה,  ולתקופת  למרעה  היוצאים  החיים 
למקום המרעה, בהתאם להמלצת מחוז המשרד ובכפוף לאישור מנהל הרשות 

הממשלתית למים ולביוב "

אחרי תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:   8

"הקצאה לטיפול 
ראשוני

ראשוני  טיפול  על  מבוססת  שפעילותו  חקלאי  9א  )א( מיזם 
זו,  פעילות  בעד  לחקלאות  מים  בהקצאת  ומעוניין  בלבד 
 9 יום  עד  ממוקם,  הוא  שבו  המשרד  למחוז  בקשה  יגיש 
במאי של השנה שבעדה מתבקשת ההקצאה, על גבי טופס 
בצירוף  א,  החמישית  שבתוספת  הנוסח  לפי  הערוך  בקשה 
חשבוניות על נתוני הצריכה שלו בשלוש השנים האחרונות 

__________
ס"ח התשמ"ה, עמ' 84   3

הוספת תקנה 5א

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 9

הוספת תקנה 9א
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בתקנת  כאמור  חקלאי  למיזם  שתוקצה  המים  )ב( כמות 
משנה )א( תהיה לפי ממוצע הצריכה שלו בעבור פעילות 
כאמור  למיזם  האחרונות;  השנים  ב–3  הראשוני  הטיפול 
שהחל את פעילותו ב–3 השנים האחרונות תוקצה הכמות 
בתוספת  כקבוע  ענף,  באותו  דומה  לפעילות  הנורמטיבית 

החמישית א "

אחרי התוספת החמישית יבוא:   9

"תוספת חמישית א
)תקנה 9א(

טופס בקשה להקצאה בעד פעילות לטיפול ראשוני

לכבוד מחוז 

)יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית של המבקש(

1  פרטי הצרכן המבקש:

מס' זהות                                                  

שם צרכן ראשי:                                      מס' צרכן ראשי ברישיון:                                   

שם צרכן משנה:                                      מס' צרכן משנה ברישיון:                                 

כתובת:                                      טל':                                     

טל' נייד:                                      פקסימילה:                                     

דואר אלקטרוני:                                     

2  כתובת  בעל הרישיון המפורט:

עיר:                                       רח':                                        מס' בית:                                     

מיקוד:                                      ת"ד:                                     

טל':                                      טל' נייד:                                      פקסימילה:                                     

דואר אלקטרוני:                                     

3  צריכת מים שפירים 2012                       מ"ק 2013                         מ"ק 2014                             מ"ק

4  הכמות המבוקשת להקצאה:                                      מ"ק

חתימת המבקש                                      תאריך                                     

עמדת מחוז המשרד*

                                                                                                
                )שם עובד המחוז, חתימתו ותאריך(

__________

יובהר כי עמדת המחוז אינה אישור לקבלת הבקשה וכי ההקצאה המאושרת היא לפי רישיון ההפקה   *
שמוציא מנהל רשות המים  

הוספת התוספת 
החמישית א
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כמות המים במ"ק לטוןהענף החקלאי

1גזר

5פרי הדר

7תמר

1"תפוח אדמה

ח' באייר התשע"ה )27 באפריל 2015(
)חמ 3-4025(

ר י מ ש ר  י א י  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תקנות התעבורה )תיקון מס' 3(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70)2( ו–)5( לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(,  אני מתקין 
תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - התקנות העיקריות( -     1
אחרי ההגדרה "מפגש מסילת ברזל" יבוא:  )1(

""מפעל" - מפעל בעל רישיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים 
ומפעלים לכלי רכב(, התש"ל-31970;

"מפעל בודק" - מפעל לבדיקת רכב לאחר תאונה שהורשה לכך לפי  צו הפיקוח 
על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(, התש"ל-1970;";

אחרי ההגדרה "עמעום" יבוא:  )2(

""פנס תאורת יום )DRL - Daytime Running Lamps(" - פנס המותקן בחזית 
הרכב  המיועד לשיפור נראות הרכב בנסיעה ביום;";

אחרי ההגדרה "רכב בטיחותי" יבוא:  )3(

לבחינה  ומיועד  פיתוח  בתהליך  הנמצא  מנועי  רכב   - לניסוי"  המיועד  ""רכב 
ולניסוי ואשר צוין ברישיון הרכב כרכב ניסוי;";  

בהגדרה "תלת אופנוע", במקום "400 ק"ג" יבוא "550 ק"ג ואינו מיועד להובלת   )4(
טובין"  

בתקנה 266 לתקנות העיקריות, ההגדרה "למבדה" - תימחק     2
יבוא זה"  חלק  מתקנות  תקנה  "מהוראת  אחרי  העיקריות,  לתקנות  269)א(  בתקנה    3 

"למעט תקנה 282)א()3("    

בתקנה 273)ב1( לתקנות העיקריות -      4
)1(  המילים "מסוג M1 ,L ,T2 ,T1 או N1" והמילים" ולא בוצע בו שינוי מבנה לאחר 

שהיצרן סיים את ייצורו" - יימחקו; 

תיקון תקנה 1

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173   1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ה, עמ' 793   2
ק"ת התש"ל, עמ' 2186; התשנ"ו, עמ' 757   3

תיקון תקנה 266

תיקון תקנה 269

תיקון תקנה 273
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)2(  אחרי "שיובא על ידי יבואן" יבוא "או שיוצר על ידי יצרן רכב בארץ";  

שייצר  בארץ  הרכב  יצרן  של  "או  יבוא  אותו"  שייבא  היבואן  של  "במוסך  אחרי    )3(
אותו";

)4(  בסופה יבוא:

""יצרן הרכב בארץ" - יצרן בעל רישיון לייצור רכב לפי צו הפיקוח על מצרכים 
ושירותים )ייצור רכב והרכבתו(, התשכ"ז-41967 "   

תקנה 273א לתקנות העיקריות - בטלה       5
בתקנה 277 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )8( יבוא:   6

")9( הגבלת העברת בעלות ברכב המיועד לניסוי;

בתקנה  כאמור  הודעה  לבעליו  שנמסרה  רכב  כלי  על  בעלות  העברת  )10( הגבלת 
306א)ב( והוא לא תוקן בהתאם להנחיות היצרן "   

בתקנה 281)ד( לתקנות העיקריות -   7
, רכב פרטי דו–שימושי, אופנוע ורכב מסחרי" יבוא  )1( במקום "רכב נוסעים פרטי 

;"N2–ו O1 ,L ,N1 ,M1 רכב מסוג"

ׁׁׁׁׁ)2ׂ( אחרי "ממעבדה מוסמכת" יבוא "או תעודת בדיקה שניתנה בידי מנהל מקצועי  
של מפעל בודק"  

בתקנה 282)א( לתקנות העיקריות -       8
בפסקה )2( -  )1(

)א( במקום "רשות הרישוי בדקה ואישרה כי באב טיפוס של אותו סוג רכב" 
יבוא "רשות הרישוי בדקה ואישרה כי באב טיפוס של אותו דגם רכב";

)ב( במקום הקטע החל במילים "לצורך הוכחת עמידת האב טיפוס של אותו 
סוג רכב" עד סופו, יבוא "לצורך הוכחת עמידת האב טיפוס של אותו דגם רכב 
בכל התנאים האמורים בתקנות אלה לאותו סוג רכב ולצורך הוכחה כי הרכב 

תואם את האב טיפוס של אותו דגם רכב";   

)2( בפסקה )3(, בסופה יבוא:

מצרכים  על  הפיקוח  בצו  כהגדרתו  מפעל  ידי  על  בארץ  שיוצר  ")ז( רכב 
שיוצר  כאמור  רכב  למעט  התשכ"ז-1967,  והרכבתו(,  רכב  )ייצור  ושירותים 
בשלבים - שטרם חלפו 24 חודשים מהיום שבו אישרה רשות הרישוי כי באב 
טיפוס של אותו דגם רכב התקיימו כל התנאים האמורים לפי תקנת משנה)א()2(;

)ח( רכב המיועד לניסוי; 

)ט( הרכב הוא מסוג N או O ומתקיימים כל אלה:

)1( הרכב מיועד לביצוע עבודת תשתית בפרויקט תשתית לאומי;

)2( הרכב יירשם על שם תאגיד הרשום במדינת חוץ;

)3( לרכב רישיון רכב תקף במדינת חוץ;

)4( רישיון הרכב לא יחודש בחלוף 3 שנים ממועד רישומו לראשונה אלא 
אם כן אישר מנהל אגף הרכב את הארכת תוקפו של הרישיון לתקופה שלא 

תעלה על 5 שנים ממועד רישומו לראשונה "; 
__________

ק"ת התשכ"ז, עמ' 1616   4

ביטול תקנה 273א

תיקון תקנה 277

תיקון תקנה 281

תיקון תקנה 282
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בפסקה )4(, במקום פסקת משנה )ד( יבוא:   )3(

")ד( ברכב אספנות - שנת ייצור הרכב )model year( המופיעה ברישיון הרכב 
שניתן לרכב במדינת חוץ או שנת הייצור של הרכב המיוצגת בספרה עשירית 

 "  SAEJ272 או מפרט ISO 3779 של מספר השלדה של הרכב לפי תקן

בתקנה 306א לתקנות העיקריות -      9
)1( בתקנת משנה )א(, במקום "שבעה ימים" יבוא "14 ימים";   

)2( בסופה יבוא:

")ג( לא תעביר רשות הרישוי את הבעלות ברכב שרישיונו לא חודש כאמור 
לפי הרכב  ברישיון  נרשמה  הבעלות  העברת  והגבלת  )ב(  משנה   בתקנת 

תקנה 277)10( "  

בתקנה 309)ט( לתקנות העיקריות, ההגדרות "מפעל" ו"מפעל בודק" - יימחקו     10
בתקנה 313)ב( לתקנות העיקריות -    11

שנרשם   O1  ,O2 מסוג  רכב  "למעט  יבוא   ")Rear Overhang(" אחרי  )1( ברישה, 
ברישיונו כגרור לינה למגורים";

)2( בפסקה )3(, במקום "65%" יבוא "70%" 

בתקנה 318א לתקנות העיקריות -      12
בתקנת משנה )א( -     )1(

מנוע  באמצעות  הפועל  ורכב  "טרקטורון  יבוא  "אופנוע"  אחרי  )א( ברישה, 
חשמל בלבד";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

")1א( עמד בבדיקת זיהום אוויר לפי תקנות אוויר נקי )זיהום אוויר מכלי 
רכב(, התשע"ב-52012;";

פסקאות )2( עד )4( - יימחקו    ג( 

בתקנה 330ב)ג()1( לתקנות העיקריות, במקום "כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014("    13
יבוא "כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016("    

בתקנה 335 לתקנות העיקריות -   14
אם אלא  רישיונו  יחודש  ולא  רכב  יירשם  "לא  יבוא  יותקנו"  החזית  "פנסי  לפני   )1( 

כן -";

במקום "120" יבוא "135";  )2(

)3(  הקטע החל במילים "הפנסים המאירים באור נמוך יאירו בעצמה שווה" וסופו 
במילים "פנסים המאירים באור נמוך" - יימחק    

במקום תקנה 361 לתקנות העיקריות יבוא:    15

361  לא יירשם רכב ולא יחודש רישיונו אלא אם כן -"מראת תשקיף

ובמונית  דו–שימושי  פרטי  ברכב  פרטי,  נוסעים  ברכב   )1(
יותקנו שתי מראות תשקיף - האחת בתוך הרכב והשנייה 

מבחוץ בצדו השמאלי של הרכב;

תיקון תקנה 306א

תיקון תקנה 309

תיקון תקנה 313

תיקון תקנה 318א

תיקון תקנה 330ב

תיקון תקנה 335

החלפת תקנה 361

__________
ק"ת התשע"ב, עמ' 1592   5
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ברכב ששדה הראייה לאחור בו דרך המראה הפנימית   )2(
ואולם  צדיו,  משני  תשקיף  מראות  שתי  יותקנו  מוסתר, 
מראת  תותקן   ,1976 לפני  היא  ייצורו  ששנת  כאמור  ברכב 

תשקיף אחת בתוך הרכב או בצדו השמאלי של הרכב;

ברכב כאמור בפסקה )1( ששנת ייצורו 1990 או לאחריה   )3(
ושתי  הרכב  בתוך  האחת   - תשקיף  מראות  שלוש  יותקנו 

מראות תשקיף משני צדיו;

ברכב מסחרי, ברכב עבודה, במכונה ניידת ובטרקטור   )4(
מבחוץ  תשקיף  מראות  שתי  לפחות  יותקנו  נהג  תא  עם 

משני צדי הרכב;

באוטובוס בחלקו הקדמי, תותקן מראה שבעדה יראה   )5(
הנהג את כל הנוסעים, בתוכו;

התשקיף  מראות  שלוש  על  נוסף  תותקן  באוטובוס   )6(
הימני  בצדו  נוספת  תשקיף  מראת   ,)3( בפסקה  האמורות 

מבחוץ;

)7(      באוטובוס מסוג M3 שנרשם לאחר כ' בטבת התשע"ו 
)1 בינואר 2016( תותקן בחזית האוטובוס, נוסף על מראות 
התשקיף האמורות בפסקאות )3( ו–)6(, מראת תשקיף מסוג 
כאמור בפרט 21 בחלק ג' לתוספת השנייה, שתאפשר לנהג 
לראות ממקום מושבו את תחום חזית הרכב שאינו נראה 

בצפייה ישירה;

המותר  הכולל  שמשקלו  עבודה  וברכב  משא  ברכב   )8(
12,000 ק"ג או יותר ושנת ייצורו 1989 או לאחריה תותקן 

מראת תשקיף נוספת בצדו הימני מבחוץ;

באופנוע תותקן מראת תשקיף בצדו השמאלי לפחות;  )9(

)10( מראת התשקיף הנוספת האמורה בפסקאות )6( ו–)8( 
כך  ותותקן  לפחות  ס"מ   15×20 של  ובגודל  קמורה  תהיה 
שהנוהג ברכב יוכל לראות בעדה את הנעשה בצדו הימני 
הקרקע  מעל  ס"מ   100 של  למרחק  אורכו,  לכל  הרכב  של 
לפחות; יכול שהמראה המותקנת מצדו הימני של הרכב לפי 
האמור בפסקאות )3( ו–)4( תשלים את תחום הראייה שנקבע 

למראה הנוספת;

לכיוון  ניתנות  אך  יציבה  בצורה  יותקנו  )11( המראות 
בידי הנהג;

)12( המראות האמורות בפסקאות )1( עד )4( ו–)9( יאפשרו 
לנהג לראות ממושבו בבהירות ולסקור את הדרך מאחורי 

הרכב למרחק של 100 מטרים לפחות;

כאמור  מסוג  יהיו  זו  תקנה  לפי  התשקיף   )13(  מראות 
בפרט 21 בחלק ג' לתוספת השנייה " 
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אחרי תקנה 364ה)א()4( לתקנות העיקריות יבוא:   16
")5( אוטובוס או טיולית שמשקלו הכולל המותר של כל אחד מהם עולה על 7,500 

ק"ג, שמועד עלייתו לכביש הוא כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( או לאחריו;

)6( רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 7,500 ק"ג, שמועד עלייתו לכביש 
הוא כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( או לאחריו "   

בתקנה 408)א()3( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:   17
"למעט אוטובוס שמספר מקומות הישיבה בו אינו עולה על 16 "   

בחלק ג' בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -   18
בפרט 16 -    )1(

)א( בפרט משנה )1( -

במקום פרט משנה )י( יבוא:   )1(

")י( FMVSS 108 שנבדקו על ידי מעבדה מוסמכת שאושרה לבדוק 
עומדים  הפנסים  כי  שאישרה    2007/46/EC דירקטיבה  לפי  פנסים 
מניעת  נראות,  לעניין  הרכב  אגף  מנהל  שפרסם  לבדיקה  בהנחיות 

סינוור, כיוון ועוצמת תאורה ";

פרט משנה )יא( - בטל;  )2(

)ב( בפרט משנה )8( -

בפרט משנה )ב(, במקום "HB3" יבוא "שם היצרן וסוג הפנס";  )1(

פרטי משנה )ג( ו–)ד( - בטלים;  )2(

)ג( בפרט משנה )9( -

במקום פרט משנה )ב( יבוא:  )1(

לפנס   FMVSS פי  על  נורה  וסוג  יצרן  שם   ,D O T או   ECE )ב("
אמריקאי ";

פרטי משנה )ג( ו–)ד( - בטלים;  )2(

בפרט 21 -    )2(

בכותרת, במקום ")תקנה 361)ה((" יבוא ")תקנה 361("; )א( 

ברישה, במקום "361)א(" יבוא "361)1("; )ב( 

בסיפה, במקום "361)ב( ו–)ג(" יבוא "361)2( ו–)3("  )ג( 

ל' בניסן התשע"ה )19 באפריל 2015(
)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

   
     

תיקון תקנה 364ה

תיקון תקנה 408

תיקון התוספת 
השנייה
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תקנות התעבורה )תיקון מס' 3(, התשס"ה-2005 )תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה1, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 57)ג( לתקנות התעבורה )תיקון מס' 3(, התשס"ה-22005, פסקה )1( - תימחק    1
ל' בניסן התשע"ה )19 באפריל 2015(

)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )בטוחות לרישיון לשידורי טלוויזיה( 
)תיקון(, התשע"ה-2015

ורדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  לחוק  33ב)א()2(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
כללים  ולרדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  מועצת  קובעת  החוק(,   - )להלן  התש"ן-11990 

אלה:  

טלוויזיה(,  לשידורי  לרישיון  )בטוחות  ורדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  בכללי    1
התשע"ב-22011 )להלן - הכללים העיקריים(, בסעיף 1, לפני ההגדרה "בעל רישיון" 

יבוא:  

""בעל זיכיון" - מי שקיבל זיכיון לשידורי טלוויזיה לפי החוק;" 

מיליון   25" יבוא  חדשים",  שקלים  מיליון   30" במקום  העיקריים,  לכללים   2 בסעיף    2
שקלים חדשים"     

בסעיף 3 לכללים העיקריים -       3
שקלים  מיליון   19" יבוא  חדשים"  שקלים  מיליון   30" במקום   ,)1( בפסקה   )1(

חדשים"; 

בפסקה )2(, במקום "5 מיליון שקלים חדשים" יבוא "1 מיליון שקלים חדשים"    )2(

סעיף 4 לכללים העיקריים - יימחק       4
בסעיף 5 לכללים העיקריים -       5

בכותרת השוליים, המילה "וערבות" - תימחק;    )1(

בסעיף קטן )א( -    )2(

במקום "כאמור בסעיפים 2, 3 ו–4" יבוא "כאמור בסעיפים 2 ו–3";  )א( 

"בסכום  יבוא  חדשים"  שקלים  מיליון   100 של  מצטבר  לסכום  "עד  במקום  )ב( 
מצטבר של 20 מיליון שקלים חדשים"; 

התחייבות  מכתבי  לרשות  ימציא  זיכיון,  בעל  המבקש  "היה  יבוא  בסופו  )ג( 
כאמור בסכום מצטבר של 10 מיליון שקלים חדשים "; 

תיקון תקנה 57

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173   1

ק"ת התשס"ה, עמ' 292; התשס"ט, עמ' 1190   2

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 5

ביטול סעיף 4

__________
ס"ח התש"ן, עמ' 58   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 98   2
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סעיף קטן )ב( - יימחק;    )3(

בסעיף קטן )ה(, המילה "והערבות" - תימחק;    )4(

סעיף קטן )ז( - יימחק;    )5(

סעיף 6 לכללים העיקריים - יימחק       6
בסעיף 8 לכללים העיקריים -      7
סעיפים קטנים )א( ו–)ב( - יימחקו;    )1(

"לפי  יבוא  ימים"  מ–15  יאוחר  לא  ו–4   3  ,2 סעיפים  "לפי  במקום  )ג(,  קטן  בסעיף   )2(
סעיפים 2, 3 ו–5 לא יאוחר מ–30 ימים" ובסופו יבוא "כבעל רישיון"   

בבעל  עניין  בעל   -  6 סעיף  לפי  "ובערבות  המילים  העיקריים,  לכללים   )2(10 בסעיף    8
הרישיון" - יימחקו    

אלה  כללים  לפי  הנדרשים  הפיקדונות  "לגבי  במקום  העיקריים,  לכללים   11 בסעיף    9
ומכתבי הפיקדונות" יבוא "לגבי הפיקדון הנדרש לפי סעיף 3 ומכתב הפיקדון"  

בסעיף 12 לכללים העיקריים -      10
כאמור  "יהיה  יבוא  המועצה"  באישור  "יהיה  במקום  ברישה,  )א(,  קטן  בסעיף   )1(

בסעיף קטן )א1(";  

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:    )2(

")א1( המנהל רשאי לממש בטוחה מן הבטוחות לפי כללים אלה בכל אחד מן 
חדשים,  שקלים  מיליון   1 על  העולה  בסכום  )א(,  קטן  בסעיף  המנויים  המקרים 
במקרה  בטוחה  לממש  המנהל  בקשת  לכך;  המועצה  אישור  את  שקיבל  לאחר 
המנוי בסעיף קטן )א()1(, תובא לאישור המועצה בתוך 30 ימים מהמועד שנקבע 
בסעיף המנוי  ובמקרה  בבטוחה,  המבוטחים  ההתחייבות  או  החיוב   לתשלום 

בקשת  את  תאשר  המועצה  הבטוחה;  פקיעת  מועד  לפני  ימים   7  - )א()2(  קטן 
הן  כי  המועצה  סברה  שבהן  בנסיבות  למעט  כאמור,  הבטוחה  למימוש  המנהל 

מצדיקות את אי–מימושה ";

בסעיף קטן )ג(, בסופו יבוא "או המועצה לפי העניין";    )3(

בסעיף קטן )ד(, במקום "בסעיפים 5 ו–6" יבוא "בסעיף 5"     )4(

בסעיף 14 לכללים העיקריים -      11
המילים "למעט בסעיפים 5 ו–12" - יימחקו;    )1(

במקום "לפני יום תחילתם של כללים אלה" יבוא "לפני יום תחילתם של כללי   )2(
)תיקון(,  טלוויזיה(  לשידורי  לרישיון  )בטוחות  ורדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות 

התשע"ה-32015"   

ח' באייר התשע"ה )27 באפריל 2015(
)חמ 3-4234(

' ז ו יב ' ז ד מ ה  ו א  
יושבת ראש מועצת הרשות השנייה  

לטלוויזיה ולרדיו  

ביטול סעיף 6
תיקון סעיף 8

תיקון סעיף 10

תיקון סעיף 11

תיקון סעיף 12

תיקון סעיף 14

__________
ק"ת התשע"ה, עמ' 1222   3
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 6.48 שקלים חדשים 

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )הליכים ותנאים לקבלת רישיון 
לשידורי טלוויזיה( )תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 33א)ג( ו–33ב)ב( לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, 
התש"ן-11990, קובעת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו כללים אלה:  

לשידורי  רישיון  לקבלת  ותנאים  )הליכים  ורדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  בכללי    1
טלוויזיה(, התשע"ב-22011 )להלן - הכללים העיקריים(, בסעיף 2, אחרי סעיף קטן )ו( 

יבוא:   

סעיפים קטנים )ה( ו–)ו( לא יחולו על מבקש שהוא בעל זיכיון "   ")ז(  

בסעיף 13)א( לכללים העיקריים -        2
במקום "בסעיף 12)1(" יבוא "בסעיף 11)1(";    )1(

לכללי   6 בסעיף  כאמור  בנקאיות  ערבויות  "וכן  והמילים  "וערבות"  המילה    )2(
הבטוחות" - יימחקו  

בתוספת הראשונה לכללים העיקריים, בטופס הגשת בקשה )להלן - הטופס( -     3
בסעיף 7 לטופס -    )1(

התומכות  בנקאיות  ערבויות  "וכן  והמילים  פעמיים,  "וערבות",  המילה  )א( 
בהם" - יימחקו;

במקום "לפי סעיפים 5 ו–6" יבוא "לפי סעיף 5"; )ב( 

בסעיף 10 לטופס, בסופו יבוא "]סעיף זה אינו חל אם המבקש הוא בעל זיכיון["    )2(

ח' באייר התשע"ה )27 באפריל 2015(
)חמ 3-4353(

' ז ו יב ' ז ד מ ה  ו א  
יושבת ראש מועצת הרשות השנייה  

לטלוויזיה ולרדיו  

תיקון טעות

בקובץ  שפורסמה  התשע"ה-2015,  )תיקון(,  רשמי(  )תקן  התקנים  אכרזת  של  בשמה 
התקנות 7494, התשע"ה, עמ' 956, במקום ")תיקון(" צריך להיות ")תיקון מס' 2(" 

)חמ -3-95-ת1(

 

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 13

תיקון התוספת 
הראשונה

__________
ס"ח התש"ן, עמ' 58   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 108   2




