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תקנות רשות הספנות והנמלים (הוראות לעניין דיני המס) ,התשס"ט1328 ��������������������������������������������������������2009-
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס'  ,)3התשס"ט1332 �������������������������������������������������2009-
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון מס' ( )2תיקון) ,התשס"ט1332 ��������������������������������������2009-
אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי אושה העתיקה לפי תכנית
מס' חפאג ,)1273/התשס"ט1333 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2009-
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס'  :75חיפה-נצרת-טבריה (קטע שער העמקים-נצרת);
שער העמקים-טבעון; מסלול צפוני; שער העמקים-טבעון; מסלול דרומי; צומת שער העמקים; צומת
אלרואי; דרך הגישה לבית העלמין; דרך הגישה לאלרואי) ,התשס"ט1333 ������������������������������������������������2009-
תיקוני טעויות דפוס

תקנות רשות הספנות והנמלים (הוראות לעניין דיני המס) ,התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  55לחוק רשות הספנות והנמלים ,התשס"ד( 12004-להלן
 החוק) בכפוף לסעיף  36לחוק ,ולפי סעיף 131א לפקודת מס הכנסה( 2להלן  -הפקודה),ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

( .1א)

בתקנות אלה -

"דיני המס"  -כהגדרתם בסעיף  55לחוק;
"חברת נמל אילת"" ,חברת נמל אשדוד"" ,חברת נמל חיפה" ו"חברת הפיתוח והנכסים"
 כהגדרתם בצו רשות הספנות והנמלים (העברת תביעות מהמדינה) ,התשס"ה-;32005
"יום המעבר"  -יום התחילה שנקבע לפי סעיף  67לחוק;
"נכס מועבר"  -מקרקעין מועברים ונכס ,כהגדרתם בחוק ,שהועברו מהמדינה לחברת
הפיתוח והנכסים או לחברת נמל כאמור בחוק ,לרבות תשתיות משותפות;
"רשות הנמלים"  -הרשות כהגדרתה בחוק רשות הנמלים;
"תשתיות משותפות"  -מבנים ומיתקנים אשר נועדו לשימוש כלל המשתמשים בתחום
המוכרז של נמל לרבות שוברי גלים ,התווך הימי ,חפירות ימיות ,כבישים ,ביוב
וכיוצא באלה.
(ב) כל מונח אחר בתקנות אלה תהא לו המשמעות הנודעת לו בדיני המס ,לפי העניין,
אלא אם כן נאמר במפורש אחרת בתקנות אלה.
קביעת מחיר
מקורי ,שווי
רכישה ויום
רכישה

 .2במכירת נכס מועבר על ידי חברת הפיתוח והנכסים או על ידי חברת נמל ,ייקבעו לצורך
חישוב רווח ההון או השבח ,לפי העניין ,יתרת המחיר המקורי של נכס ויום רכישתו
לעניין דיני המס ,כפי שהיו נקבעים אילו היה הנכס נמכר על ידי רשות הנמלים בלא
שהועבר למדינה ,לחברת הפיתוח והנכסים או לחברת נמל כאמור בחוק  .

הוראות לעניין
פחת בחברת
הפיתוח והנכסים

 .3לעניין חישוב הפחת שתתבע חברת הפיתוח והנכסים בשל נכס מועבר יחולו דיני המס
בכפוף להוראות אלה:
( )1חברת הפיתוח והנכסים לא תהיה זכאית לפחת בשל נכס מועבר שהוא מקרקעין
מועברים ,שהועמד לשימוש חברת נמל ,למעט נכס שהוא תשתיות משותפות;
( )2סכום הפחת שיותר בניכוי בשל נכס מועבר ,למעט מקרקעין מועברים ,יהיה סכום
הפחת שהיה מותר בניכוי לרשות הנמלים ,אלמלא הועבר הנכס כאמור בחוק (להלן
 -הפחת לצורכי מס).

הוראות לעניין
פחת והוצאות
בחברות נמל

 .4לעניין חישוב הפחת שתתבע חברת נמל בשל נכס מועבר יחולו דיני המס בכפוף להוראות
אלה:
( )1סכום הפחת שיותר בניכוי בשל נכס מועבר שהוא נכס בר–פחת שהועמד לרשות
חברת נמל על ידי חברת הפיתוח והנכסים ,למעט נכס שהוא תשתיות משותפות ,יהיה
סכום הפחת לצורכי מס; כמו כן תותר בניכוי בכל שנת מס הוצאה נוספת בשל נכס בר–
פחת כאמור ,בגובה דמי השימוש הקבועים המשתלמים בעדו ובגובה הסכום השנתי
של דמי השימוש המשתנים המשתלמים ,לאחר שהופחת מהם הפחת שהיה נרשם
בספרי רשות הנמלים ,אלמלא הועבר הנכס כאמור בחוק;

__________
1
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ס"ח התשס"ד ,עמ' .456
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ק"ת התשס"ה ,עמ' .520

קובץ התקנות  ,6810י"ד באלול התשס"ט3.9.2009 ,

( )2לעניין נכס מועבר שאינו נכס כאמור בפסקה ( ,)1יחולו הוראות תקנה ,)2(3
בשינויים המחויבים לפי העניין.
.5

תמלוגים ששילמה חברת הפיתוח והנכסים למדינה לפי סעיף  26לחוק ובשיעור הקבוע תמלוגים

בו ,מהכנסותיה שאינן נובעות מהעמדת נכסים לשימוש חברות נמל והתאגידים
המורשים ,כאמור באותו סעיף ,ובניכוי תמורה המשולמת למינהל מקרקעי ישראל בגין
הכנסותיה שאינן נובעות מהעמדת נכסים לשימוש חברות הנמל והתאגידים המורשים
כאמור ,לפי הסכם כאמור בסעיף (53ב)( )1לחוק ,יותרו בניכוי בחישוב הכנסתה החייבת
בשנת המס שבשלה שולמו.
 .6דמי שימוש קבועים ,כמשמעותם בסעיף (9ב)(()2ב) לחוק ,שמשלמת חברת נמל לחברת דמי שימוש
הפיתוח והנכסים ומועברים ממנה למדינה על פי סעיף  26לחוק ,לא יבואו בחישוב קבועים

ההכנסה החייבת של חברת הפיתוח והנכסים ולא יותרו לה בניכוי .
.7

בשל הוראת סעיף (55א) לחוק ,יהיו פטורים ממס דמי השימוש המשתנים ,כאמור דמי שימוש
בסעיף (9ב)(()2ב) לחוק ,שמשלמת חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים ,בגובה הפחת משתנים

החשבונאי; יתרת דמי השימוש המשתנים תחויב במס בידי חברת הפיתוח והנכסים;
בתקנה זו" ,יתרת דמי השימוש המשתנים"  -דמי השימוש המשתנים בהפחתת הפחת
החשבונאי.
.8

על הפסדים כאמור בסעיפים  28ו– 92לפקודה שהיו רשומים בספרי רשות הנמלים ביום הפסדים

שקדם ליום המעבר ושניתן להעבירם לשנים הבאות על פי הוראות הפקודה ,יחולו
הוראות אלה:
( )1הפסד בסכום שאינו גבוה מ– 1מיליארד שקלים חדשים יחולק בין חברת הפיתוח
והנכסים וחברות הנמל ,לפי יחס כמפורט להלן:
חברת הפיתוח והנכסים  ;43% -
חברת נמל אילת ;3% -
חברת נמל אשדוד ;27% -
חברת נמל חיפה .27% -
( )2הפסדים כאמור בפסקה ( ,)1יותרו בקיזוז כנגד הכנסת חברת הפיתוח והנכסים או
חברות הנמל ,לפי העניין ,למן שנת המס   2005עד שנת המס  ,2011ובלבד שבכל אחת
משנות המס  2005עד  2010לא יותר לקיזוז סכום העולה על  1/6מסך כל ההפסד האמור
לכל אחת מן החברות ,ושבשנת המס  2011ואילך תותר לקיזוז בכל אחת מהחברות יתרת
ההפסד שנותרה לה ,אם נותרה.
( )3נותרה לרשות הנמלים בשומותיה הסופיות הכנסה שיש לחייבה במס לאחר קיזוז
הפסד של חצי מיליארד שקלים חדשים ,יופחת ההפסד האמור בפסקה ( ,)1בסכום
ההפסד שניתן לקזזו כנגד יתרת הכנסתה של רשות הנמלים ,וזאת מתוך ההפסדים
שחולקו לכל אחת מהחברות האמורות באותה פסקה ,על פי היחס שנקבע בה.
.9

(א) הוצאה של רשות הנמלים שהוצאה בשנת המס  1997או לאחריה ושלא הותרה הוראות מיוחדות
בניכוי לעניין דיני המס לפני יום המעבר ,תותר בניכוי לפי הוראות הפקודה לחברת הפיתוח לעניין חישוב
ההכנסה

והנכסים או לחברת נמל ,לפי העניין ,במועד שהיתה מותרת בו בניכוי לרשות הנמלים .

(ב) הכנסה שלפי דיני המס היו רואים כהכנסה חייבת של רשות הנמלים ,שהופקה או
שנצמחה לאחר יום המעבר ועל כן לא נתחייבה במס בידיה ,יראו כהכנסה שהופקה או
שנצמחה כאמור בידי חברת הפיתוח והנכסים או חברת נמל ,לפי העניין והיא תחויב
במס בידיהן  .
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(ג) הכנסה מתשלומים שמשלמים תאגידים מורשים או משתמשים אחרים בתחום
הנמל ,יראוה כהכנסת החברה שתבעה פחת בשל אותו נכס על פי הוראות תקנות
אלה (בתקנת משנה זו  -החברה בעלת הנכס); הועבר חלק מהתשלום לחברת הפיתוח
והנכסים או לחברת נמל ,לפי העניין ,שאינה החברה בעלת הנכס ,יותר הסכום המועבר
בניכוי כהוצאה והוא יחויב במס על ידי החברה שבידיה התקבל כאמור .
(ד) סכומים שמקבלת חברת הפיתוח והנכסים מחברת הנמל ,בקשר עם פרישת עובד
לפי הסכמי הפנסיה שנחתמו ביום ט"ו באדר א' התשס"ה ( 24בפברואר  ,)2005לפי
העניין ,לא יהוו הכנסה בידה ,והכל על הכספים שיועדו על ידה להפקדה בקופת גמל
מרכזית לקצבה כאמור בסעיף (49ו) לחוק.
הוצאות בשל
תשלומים
פנסיוניים
לעובדים או
לעובדים לשעבר

 .10הוצאות בשל תשלומים פנסיוניים לעובדים או לעובדים לשעבר יותרו בניכוי ,על אף
האמור בכל דין ,רק לפי הוראות אלה:
( )1הוצאות או תשלומים לגבי עובדים או עובדים לשעבר ,לרבות לגבי עובדי הרכבת,
בשל מחויבות אקטוארית עד לתום שנת המס  - 1996לא יותרו בניכוי ,בין אם שולמו
לקופת גמל ,בין אם שולמו לרשות מרשויות המדינה ובין אם שולמה קצבה במישרין
לעובדים לשעבר;
( )2בכפוף לאמור בפסקה ( ,)1לאחר הקמת קופת גמל מרכזית לקצבה כאמור בסעיף
(49ו) לחוק ,יחולו על חברת הפיתוח והנכסים ועל חברות נמל ,לפי העניין ,הוראות
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות של עמית בקופת גמל מרכזית לקצבה) ,התשס"ג-
( 42003להלן  -תקנות ניכוי הוצאות עמית) ,בשינויים המחויבים ,ולעניין תקנה (2ג)
לתקנות האמורות ,ינוכו גם סכומים שהותרו בעבר כהוצאה לרשות הנמלים ,לחברת
הפיתוח והנכסים או לחברות נמל ,בשל תשלומים שיועדו על ידם להפקדה בקופה
מרכזית לקצבה כמשמעותה באותן תקנות;
( )3על אף הוראות סעיף (18א) לפקודה ,בשל סכומים שיועדו להפקדה בקופה מרכזית
לקצבה לגבי העובדים או עובדים לשעבר שהועברו מרשות הנמלים לחברת נמל אילת,
לחברת נמל אשדוד ,לחברת נמל חיפה או לחברת הפיתוח והנכסים ,לפי הוראות פרק ו'
לחוק ,ואשר אינם סכומים כאמור בפסקה ( ,)1תותר לחברת הפיתוח והנכסים או לחברת
נמל ,לפי העניין ,הוצאה ,החל בשנת המס  2005עד למועד שתוקם בו קופה מרכזית
לקצבה ,הכול לפי תקנות ניכוי הוצאות עמית;
( )4היה גידול במחויבות האקטוארית לאחר פרישתו של עובד ,תותר לחברת הפיתוח
והנכסים או לחברת נמל ,לפי העניין ,הוצאה בשל תשלומים ששילמה לקופה מרכזית
לקצבה לכיסוי מחויבות כאמור בשנת המס שבה שולמו;
( )5הכנסה לפי סעיף  )4(2לפקודה בשל ריבית והפרשי הצמדה שנצמחו על כספים
שייעדה רשות הנמלים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה בשל עובדי הרכבת ,תהיה
פטורה ממס עד גובה המחויבות האקטוארית ,אף אם לא הופקדו בקופה מרכזית לקצבה
ובלבד שהכספים כאמור הועברו לידי החשב הכללי לצורך תשלום גמלאות לעובדי
הרכבת לשעבר ,עד יום ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר  ;)2011סכומים בשל מחויבות
אקטוארית לגבי התקופה שעד שנת המס  ,1997בשל עובדי הרכבת ,אשר יוחזרו לחברת
הפיתוח והנכסים או לחברות נמל ,לא יבואו בחישוב הכנסתן בשנת המס שבה שולמו .

הוראות לעניין
חוב מס של רשות
הנמלים

 .11בר–השומה ובר–החיוב במס בשל שומות רשות הנמלים ייקבע בהתאם להוראות אלה:
( )1לעניין שומות ניכויים לשנות המס  2000עד  - 2005יהיה בר–השומה ובר–החיוב
לגבי תיק ניכויים מן המפורטים בטור א' ,התאגיד הנקוב לצדו בטור ב':

__________
4
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ק"ת התשס"ג ,עמ' .834
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     טור א'

טור ב'

930000245

חברת הפיתוח והנכסים

910011758

חברת נמל חיפה

951012145

חברת נמל אשדוד

950000257

חברת נמל אילת

( )2חברת הפיתוח והנכסים תצרף לדוח שלפי סעיף (131א)( )5לפקודה לשנת המס
 2005גם דוח  מיוחד ,לצורכי הפקודה בלבד; לעניין זה" ,דוח מיוחד"  -דוח לפי סעיף
 131לפקודה של רשות הנמלים -
(א) לתקופה שבין כ"ז בטבת התשס"ג ( 1בינואר  )2003ובין ו' בטבת התשס"ד (31
בדצמבר  ,)2003שצורפו לו מאזן וחשבון רווח והפסד שערכה רשות הנמלים;
(ב) לתקופה שבין ז' בטבת התשס"ד ( 1בינואר  )2004ובין ח' באדר התשס"ה
( 17בפברואר  ,)2005שצורפו לו מאזן וחשבון רווח והפסד שערכה חברת הפיתוח
והנכסים;
( )3בר–השומה ובר–החיוב במס בשל שומת הכנסתה של רשות הנמלים לשנות המס
 2000עד  2005יהיה חברת הפיתוח והנכסים;
( )4בר–השומה ובר–החיוב במס בשל שומות מס ערך מוסף של רשות הנמלים יהיה -
(א) לגבי עסקאות ותשומות במתן שירות נמלי ,שירות לגבי נכס או מכירת נכס
בתחום הנמל  -חברת הנמל שבו ניתן השירות או נמכר הנכס ,לפי העניין;
(ב) לגבי שירות או מכירת נכס שאינו כאמור בפסקת משנה (א)  -חברת הפיתוח
והנכסים;
( )5לגבי מקדמות ששולמו בשל הוצאות עודפות יועבר לתאגיד הנקוב בטור א' ,סכום
כנקוב לצדו בטור ב':
טור א'

טור ב'

חברת הפיתוח והנכסים

 1,588,616שקלים חדשים

חברת נמל חיפה

 2,036,743שקלים חדשים

חברת נמל אשדוד

 4,181,305שקלים חדשים

חברת נמל אילת

 186,505שקלים חדשים
תחילה

  .12תחילתן של תקנות אלה ביום המעבר.
כ"ב בתמוז התשס"ט ( 14ביולי )2009
(חמ )3-3922
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תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס'  ,)3התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (12ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב) ,התשנ"ג ,11992-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 14ד

.1

תיקון תקנה 14ה

 .2בתקנה 14ה לתקנות העיקריות -

בתקנה 14ד לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג( 21993-להלן
 התקנות העיקריות) ,אחרי ההגדרה "מחזיק" יבוא:""משרת בשירות האזרחי"  -מופנה לשירות כהגדרתו בתקנות דחיית שירות לתלמידי
ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי) ,התשס"ז( 32007-להלן  -תקנות שירות
אזרחי) ,המשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף (6א) לחוק דחיית שירות לתלמידי
ישיבות שתורתם אומנותם ,התשס"ב ,42002-ושהמפקח כהגדרתו בתקנות שירות
אזרחי אישר כי הוא עומד בתנאים המפורטים בתקנות  2ו– 3לתקנות האמורות".
( )1אחרי פסקה (()1ג) יבוא:
"(ד) משרת בשירות האזרחי במסלול מלא כמשמעותו בתקנה  3לתקנות שירות
אזרחי  -כל עוד הוא משרת;";
( )2אחרי פסקה ( )2יבוא:
"( )3הנחה של  50אחוזים למחזיק המשרת בשירות האזרחי במסלול מפוצל
כמשמעותו בתקנה  3לתקנות שירות אזרחי  -כל עוד הוא משרת".

ה' באב התשס"ט ( 26ביולי )2009
(חמ )3-2278

אליהו ישי
שר הפנים

__________
1
2
3
4

ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;10התשנ"ו ,עמ' .23
ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;419התשס"ג ,עמ' .364
ק"ת התשס"ז ,עמ' .740
ס"ח התשס"ב ,עמ' .521

תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון מס' ( )2תיקון),
התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז ,11976-ולאחר
התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

 .1בתקנה (3ג) לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון מס'  ,)2התשס"ח-
- 22008
()1

ברישה ,במקום "בתוך שנה" יבוא "בתוך שנתיים";

( )2בפסקה ( ,)2אחרי "במכון מוכר להתפתחות הילד" יבוא "שהמנהל הכיר בו";
( )3בפסקה ( ,)3אחרי "במכון מוכר להתפתחות הילד" יבוא "שהמנהל הכיר בו".
י"ט באב התשס"ט ( 9באוגוסט )2009
(חמ )3-222

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
שר הבריאות

__________
1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ'  ;594ס"ח התשס"ח ,עמ' .97
ק"ת התשס"ח ,עמ' .418
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אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
(גן לאומי אושה העתיקה לפי תכנית מס' חפאג ,)1273/התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  22לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח( 11998-להלן  -החוק) ,לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ולאחר
שנתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף (22ב)( )4( ,)3( ,)2( ,)1ו–( )5לחוק ,אני מכריז לאמור:
.1

השטח המתואר בתוספת ,הנמצא ממזרח לקרית אתא ,הצבוע בירוק ומקווקו בקווים אכרזה על
אלכסוניים ומצולבים ירוקים ,בתשריט מס' ג/חפאג ,1273/הערוך בקנה מידה  1:10,000גן לאומי

והחתום ביום ב' באב התשס"ט ( 23ביולי  )2009ביד שר הפנים ,הוא גן לאומי.
.2

העתקים מהתשריט האמור בסעיף  ,1מופקדים במשרד הפנים בירושלים ,במשרדי הפקדת העתקי
הממונה על מחוז חיפה בחיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה זבולון התשריט

וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

תוספת
(סעיף )1
  השטח האמור בסעיף  1נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית זבולון ,שבו
חלה תכנית מס' חפאג ,1273/שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים ,5719
התשס"ח ,עמ'  ,15מיום ז' בתשרי התשס"ח ( 19בספטמבר .)2007
ב' באב התשס"ט ( 23ביולי )2009
אליהו ישי
שר הפנים

(חמ )3-650

__________
1

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202

צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס'  :75חיפה-נצרת-
טבריה (קטע שער העמקים-נצרת); שער העמקים-טבעון; מסלול צפוני;
שער העמקים-טבעון; מסלול דרומי; צומת שער העמקים; צומת אלרואי;
דרך הגישה לבית העלמין; דרך הגישה לאלרואי) ,התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) ,11943 ,אני
מצווה לאמור  :
( .1א)

הפקודה תחול על קטע הדרך והצמתים האלה:

תחולת הפקודה
על הדרך

( )1קטע הדרך במסלול הצפוני המתחיל בנקודת ציון  ,E=211653.70/N=735632.57
על דרך מס'  :75חיפה-נצרת-טבריה (קטע שער העמקים-נצרת)( 2להלן  -הדרך)
והמסתיים בנקודת ציון ;E=210294.64/N=736267.24
( )2קטע הדרך במסלול הדרומי המתחיל בנקודת ציון  ,E=211638.21/N=735612.50
על הדרך והמסתיים בנקודת ציון ;E=210272.89/N=736255.23
( )3צומת שער העמקים שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לבית העלמין
בנקודת ציון ;E=210777.47/N=736325.14
__________
1
2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ'  ;40ס"ח התשי"א ,עמ' .74
ק"ת התשכ"ד ,עמ'  ;816התשכ"ה ,עמ'  ;2335התשכ"ז ,עמ' .2315
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( )4צומת אלרואי שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לאלרואי בנקודת ציון
 E=209803.56/N=736582.14על הדרך;
( )5דרך הגישה לבית העלמין המתחילה בנקודת ציון E=210777.47/N=736325.14
על הדרך והמסתיימת בנקודת ציון  E=210305.05/N=736127.54סמוך לבית
העלמין;
( )6דרך הגישה לאלרואי המתחילה בנקודת ציון  E=209803.56/N=736582.14על
הדרך והמסתיימת בנקודת ציון  E=209795.75/N=736438.59סמוך לאלרואי.
(ב) גבולות ושטח הדרך והצמתים עוברים בחלקי החלקות המפורטים בתוספת
והמסומנים ,לשם זיהוי ,בצבע אדום במפה מס' כ ,8058/הערוכה בקנה מידה 1:2,500
והחתומה ביד שר התחבורה והבטיחות בדרכים ביום י"ד באב התשס"ט ( 4באוגוסט
( )2009להלן  -המפה).
(ג)
רשות לעיין
במפה

.2

גבולות ושטח ההכרזה המסומנים במפה תואמים לתכנית טב/ד/239/זב/ד.205/

העתקי המפה נמצאים במשרדי מע"צ  -החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ,
רח' יהדות קנדה  ,29אור יהודה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בתיאום מראש ,בטל'
 ,03-7355742בשעות העבודה הרגילות.

תוספת
(סעיף (1ב))
גוש

חלקי חלקה

11390

23

12194

17 ,16 ,11 ,10 ,8 ,7 ,3

12292

11 ,4

י"ד באב התשס"ט ( 4באוגוסט )2009
(חמ )3-162

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
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.1

בתקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)8התשס"ט ,2009-שפורסמו בקובץ התקנות התשס"ט,
עמ'  ,1148בתקנה  ,1במקום "תקנה  "270צריך להיות "תקנה 270א".

.2

בתקנות ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות) (תיקון) ,התשס"ט ,2009-שפורסמו
בקובץ התקנות התשס"ט ,עמ'  ,1236בתקנה  ,12אחרי השורה של פריט (6א) ,לצד המילים
" 1%מהשווי בעת הגשת הבקשה בתוספת  60שקלים חדשים ולא פחות מ– "174צריך
להיות "(6ב) בקשה לביצוע לפי פרט (א)( )6שהוגשה במסלול מקוצר".
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