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 9ביוני 2005
עמוד

תקנות הסניגורית הציבורית)חובת תשלום של זכאים לייצוג()תיקון( ,התשס״ה2005-
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח)פרטי דין וחשבון()תיקון( /התשם*ה2005-
אברזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה)שמורת טבע נחל דולב לפי
תכנית מם׳ מי7/ג,7התשס״ה2005-
אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה)שמורת טבע שיטה מלבינה -
עמק האלה( התשס״ה2005-
צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()1ן רוה ,תיקון( ,התשס״ה2005-
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תקנות הסניגודיה הציבורית)חובת תשלום של זכאים לייצוג()תיקון(,
התשס״ה2005-

תיקון תקנה י

ת

ה ח ל פ ת

ק

י ה1

בתוקף סמכותי לפי םעיפימ  22ו־ 23לחוק הסניגורית הציבורית ,התשנ״ו995-וי)להלן
 החוק( ,בהסכמת שר האוצר ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקינהתקנות אלה:
ו .בתקנה מב( לתקנות הסניגורית הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג( ,התשים-
) '2000להלן  -התקנות העיקריות( ,בסופה יבוא •זולת אם נפרט התשלום ,נדחה או שניתן
לגביו פטור לפי הנחיות הסניגור הציבורי הארצי מכוח תקנה 2״.
 .1במקום תקנה  2לתקנות העיקריות יבוא:
•הנחיית לעניו
התשלום

יע

 .2הסניגור הציבורי הארצי רשאי לקבוע הנחיות לענין אופן ביצוע
התשלום ,לרבות דחיית מועדו ,פריסתו או אפשרות מתן פטור ממנו ,-פטור
מתשלום יינתן במקרים חריגים שבהם ,בהתחשב בהכנסותיו ,ברכושו
ובחובותיו המוכחים של המבקש ,אין ביכולתו לשלמו.״

כ״ז באייר התשם״ה) 5ביוני (2005
צ י פ י לבני
שרת המשפטים

)חמ (3-2708

גדדו התשנ״ו ,עמי  ;8התשס״ה ,עמ׳ .422
ק*ת התש״ס ,עמי .»21

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח)פרטי דין וחשבון()תיקון( ,התשם״ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  40ו־12ו לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ״א1981-י,
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף ו2א)א( לרווק־יםוד :הכנסתי ,וסעיף )2ב( לחוק
העונשין ,התשל״ז , 1977-אני מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנה  19לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון( ,התשנ־ח998-ו*)להלן
 התקנות העיקריות( -)ו( בתקנת משנה)ט( -
)א( בפסקה)ו( ,המילים ״שנרכשו החל ביום ג׳ באב התשם״ג) 1באוגוסט (2003״
 יימחקו•,)ב( בפסקה) ,(5אחרי ״בלתי סחירה״ יבוא ״ובקרן השקעה בלתי סחירה״ ובסופה
יבוא ״קרן השקעה בלתי סחירה״  -קרן הון סיכון ,קרן גדל״ן ,קרן גידור ,קרן מזנין,
קרן  BUY-OUTוכל קרן המשקיעה רק בקרנות כאמור;־.
) (2בתקנת משנה)י( ,פסקה) - (2תימחק.
 .2בתקנה  20לתקנות העיקריות -
) (1בתקנת משנה )א( ,בפסקה ) ,(1המילים ״שנרכשו החל ביום ג׳ באב התשם״ג )ו
באוגוסט (2003״  -יימחקו:
ג

תיקון תקנה»1

תיקיו ק
ת

נ ה 2 0

י ם״ח התשמ״א ,עמי  ;208התשנ״ז ,עמי  1ו .2
י ס״ח התשייח ,עמי  ;69התשס״א ,ענו  66ו.
י ס״ח התשל־ז ,עבר  ;226התשס״ר ,עמי .348
י ק״ת התשס״א ,עמי  ;438התשם״ר ,ענר .887
י ק״ת התשם״ד ,עמי .887
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) (2בתקנת משגה)ד /פסקה) - (2תימחק.
 .3בתקנה )19ב( לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון()תיקון( ,התשס״ד -תיקון תקנות
 .התשם״ד
,
״ ״
.
2004׳ ,במקום •ביום כ׳ בטבת התשם״ה ) 1י
) 3באפריל (2005׳.
) .4א( תחילתן של תקנות אלה ,למעט תקנה  ,3ביום ב״ו בסיון התשם״ה) 3ביולי  .(2005תחילה
)ב( תחילתה של תקנה  3ביום כ׳ בטבת התשס״ה) 1בינואר .(2005
ב
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ט״ו באייר התשם״ה) 24במאי (2005
בנימין נ ת נ י ה ו
שר האוצר

)חמ(5-1»45

אבדזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה)שמורת
טבע נחל דולב לטי תבנית מם׳ מי ,(737/התשם״ה~2005
בתוקף סמכותי לפי סעיף  22לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ״ח998-וי ,בהתייעצות עם השרה לאיכות הסביבה ולאחר התייעצות עם
מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע ועם המועצה האזורית מטה יהודה ,ולאחר שהובטח
מילוי דרישותיה של שרת החינוך התרבות והספורט ,אני מכריז לאמור:
 .1השטח המתואר בתוספת הנמצא כ־ 3קילומטרים מערבית לבר גיורא המתוחם בקו כחול
״
,
״
בתשריט מם׳ ש/11/15/א הערוך בקנה מידה  1:10,000והחתום
) 29במרס  (2005ביד שר הפנים הוא שמורת טבע.
 .2העתקים מהתשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים בירושלים ,במשרדי
הממונה על מחוז ירושלים ,בירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ן ל ו
במרכז אבן העזר ,וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
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אברזה על
שמורת טבע
הפקדת העתקי
התשריט

תוספת
)סעיף (1
השטח האמור בסעיף  1נמצא בתחום המועצה האזורית מטה יהודה שבו חלה תכנית מם׳
מי 737/וניתן לה תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים  ,5247התשס״ד ,עמי ,893
מיום  25בנובמבר .2003
י״ח באדר ב׳ התשס״ה) 29במרס (2005
נחמ(3-650

אופיר פז-פינם
שר הפנים

י ס״ח התשנ״ח ,עמי .202

אברזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה)שמורת
טבע שיטה מלבינה  -עמק האלה( ,התש0״ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  22לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ״ח ,'1998-בהתייעצות עם השרה לאיכות הסביבה ולאחר התייעצות עם
מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע ועם המועצה האזורית מטה יהודה ,ולאחר שהובטח
מילוי דרישותיה של שרת החינוך התרבות והספורט ,אני מכריז לאמור:
י סיח התשנ׳׳ח ,עמי .202
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אברזה על
ו .השטח המתואר בתוספת הנמצא  2*3קילומטרים מערבית לנתיב הל״ה המתוחם בקו
שמורת טבע
כחול ,צבוע בצבע ירוק ומקווקו בקווים ירוקים אלכסוניים בתשריט מס׳ ש/23/וו הערוך
בקנה מידה  1:5,000והחתום ביום י׳׳ח באדר ב׳ התשם״ה) 29במרס  (2005ביד שר הפנים הוא
שמורת טבע.
הפקדת העתקי  .2העתקים מדזתשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים בירושלים ,במשרדי
התשריט
הממונה על מחוז ירושלים ,בירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה,
במרכז אבן העזר ,וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף (1
השטח האמור בסעיף  1נמצא בתחום המועצה האזורית מטה יהודה שבו חלה תכנית מס׳
מי 819/וניתן לה תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים  ,5172התשם״ג ,עמ׳ ,2015
מיונז  6באפריל .2003
י״ח באדר ב׳ התשס״ה) 29במרס (2005
)וזמ (5-650

אופיר פז-פינס
שר הפנים

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()גן דוה ,תיקון( ,ד.תשם״ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
תיקון»רט)יא(

 .1בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח,'1958-

בתוספת הראשונה צ^ךט _ ( ,j
K

)ו( בהגדרה •מפה״ ,אחרי •ביום ל׳ בשבט התשס׳׳ג ) 2בפברואר  •(2003יבוא ״וכפי
שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה של  1:10,000והחתום ביד שר הפנים ביום כיו
בניסן התשס״ה) 5במאי ;•(2005
) (2במקום השטח המתואר לצד היישוב •נטעים״ יבוא:
•הגושים - 3643 :חלקות  28עד  78 ,77 ,73וחלקי חלקות ) 79 ,2דרכים( כמסומן
במפה;
 - 3736בשלמותו:
 - 3737פרט לחלקות ;6,5
 - 3738פרט לחלקה ;5
 - 3739פרט לחלקות  76עד  100,82עד  105,105,101עד  109,107עד ,122
 124עד  224,156,155,148עד  231וחלק מחלקה ) 149דרך( כמםומן במפה,-
 - 5271בשלמותו.״;
) (3מתחת לקו ,במקום •חלק מחלקה  10בגוש  5270כמםומן במפה׳ יבוא •חלק מגוש
 5270כמםומן במפה״.
ב״ו בניסן התשם״ה) 5במאי (2005
אופיר פז-פינם
)חמ56ו(5-
שר הפנים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי«.25
קית התשי״ח ,עבר  ;1286התשמיב ,עבו  ;1318התשס״ג ,עמי .553
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