רשומות

קובץ התקנות
כ' בשבט התש"ע

6865

 4בפברואר 2010
עמוד

תקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית) (תיקון) ,התש"ע742 ����������������������2010-
תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים) ,התש"ע743 �����������������������������������2010-
צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים) ,התש"ע745 ���������������������������������������������������������������������� 2010-
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) ,התש"ע745 ������������������������������������������������������������������������� 2010-
תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון) ,התש"ע746 ����������������������������������������������������������������������2010-
תקנות התעבורה (תיקון והוראת שעה) ,התש"ע746 ������������������������������������������������������������������������������������������ 2010-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לרכב מיובא) (ביטול) ,התש"ע747 ���������������������������������� 2010-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף) (ביטול) ,התש"ע747 ����������������������������������2010-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותים בני פיקוח בנמל התעופה בן–גוריון) (ביטול) ,התש"ע748 �������� 2010-
אכרזת העיריות (מודיעין-מכבים-רעות) ,התש"ע748 ���������������������������������������������������������������������������������������2010-
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית אשדוד) ,התש"ע750 ��������������������������������������������������������������������������������2010-
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית פתח תקוה) ,התש"ע751 ��������������������������������������������������������������������������2010-
אכרזת העיריות (עיריית גבעת שמואל) (תיקון) ,התש"ע753 ������������������������������������������������������������������������������2010-
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית תל–אביב-יפו) (תיקון) ,התש"ע754 �������������������������������������������������������� 2010-
צו המועצות המקומיות (ב) (אליכין ,תיקון) ,התש"ע754 ������������������������������������������������������������������������������������2010-
צו המועצות המקומיות (ב) (כפר ברא ,תיקון) ,התש"ע755 �������������������������������������������������������������������������������� 2010-
צו המועצות המקומיות (ב) (קרית עקרון ,תיקון) ,התש"ע755 ����������������������������������������������������������������������������2010-
כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) (תיקון) ,התש"ע756 ����������������������������������������������2010-
תיקוני טעויות

תקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית)
(תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  75 ,69ו– 366לחוק החברות ,התשנ"ט( 11999-להלן  -החוק),
לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
תיקון השם

.1

תיקון תקנה 1

 .2בתקנה  1לתקנות העיקריות ,אחרי "אתר הפצה" יבוא:

בשם תקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית) ,התש"ס-
( 22000להלן  -התקנות העיקריות) ,בסוגריים אחרי "הודעה" יבוא "ומודעה".
""הודעה"  -הודעה לבעל המניות על אסיפה כללית בחברה ציבורית כמפורט בתקנה ;4
"מודעה"  -מודעה על אסיפה כללית בחברה ציבורית כמפורט בתקנה 4א".

תיקון תקנה 2

 .3בתקנה  2לתקנות העיקריות -
()1

במקום כותרת השוליים יבוא "מועד מסירת הודעה ופרסום מודעה";

( )2בתקנת משנה (א) ,במקום הרישה עד "(להלן  -ההודעה)" יבוא "מודעה";
()3

בתקנת משנה (א ,)1במקום "ההודעה" יבוא "הודעה";  

( )4בתקנת משנה (א ,)2במקום "הודעה" יבוא "מודעה" ,במקום "מן הנושאים
המפורטים בסעיף  87לחוק" יבוא "שחלות עליו תקנות הצבעה בכתב" ובמקום "ותימסר"
יבוא "וההודעה תימסר";
( )5בתקנת משנה (ב) ,במקום "ניתן להצביע לגביהם באמצעות כתבי הצבעה" יבוא
"חלות עליהם תקנות כתבי הצבעה" ובמקום "ההודעה" יבוא "המודעה";
( )6בתקנת משנה (ג) ,במקום "ההודעה תפורסם ותימסר" יבוא "המודעה תפורסם
וההודעה תימסר" במקום "הודעה על אסיפה כללית שעל סדר יומה נושא מן המפורטים
בסעיף  87לחוק" יבוא "הודעה ומודעה על אסיפה כללית שעל סדר יומה נושאים
שחלות עליהם  תקנות הצבעה בכתב".
תיקון תקנה 3

 .4בתקנה  3לתקנות העיקריות -
()1

בכותרת השוליים ,במקום "ההודעה" יבוא "המודעה";

( )2במקום "ההודעה תפורסם" יבוא "המודעה תפורסם" ובמקום הסיפה החל במילים  
"החברה רשאית" יבוא "חברה שיש לה אתר אינטרנט תפרסם את ההודעה גם באתר
האינטרנט שלה".
תיקון תקנה 4

 .5בתקנה (4ג) לתקנות העיקריות -
( )1ברישה ,במקום "אשר ניתן להצביע לגביהם באמצעות כתבי הצעה כאמור בסעיף
 87לחוק" יבוא "שחלות עליהם תקנות כתבי הצבעה";
( )2בפסקה (  ,)4במקום "אם הודיע בעל המניות כי הוא" יבוא "אלא אם כן הודיע בעל
המניות כי אינו" .

הוספת תקנות
4א ו4-ב

 .6אחרי תקנה   4לתקנות העיקריות יבוא    :
"תוכן המודעה

__________
1
2

742

4א .במודעה תציין החברה את כל אלה:
( )1סוג האסיפה ,מקום כינוס האסיפה ומועדה ,פירוט הנושאים שעל
סדר היום ,המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה

ס"ח התשנ"ט ,עמ'  ;189התשס"ה ,עמ' .238

ק"ת התש"ס ,עמ'  282ועמ'  ;586התשס"ו ,עמ' .172
קובץ התקנות  ,6865כ' בשבט התש"ע4.2.2010 ,

הכללית כאמור בסעיף  182לחוק; קבעה החברה כי אסיפה נדחית
תיערך במועד מאוחר מן הקבוע בסעיף (78ב) לחוק ,תציין את המועד  
בהודעה;
( )2אם היא מודעה על אסיפה כללית בחברה ציבורית שעל סדר
יומה נושאים שחלות עליהם תקנות הצבעה בכתב  ,תציין החברה
גם את אלה:
(א)

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה;

(ב)

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה;

(ג) בחברה המאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט ,ציון
עובדה זו והמועד האחרון להצבעה באמצעות האינטרנט;
( )3הפניה לדוח המיידי שהוגש לפי חוק ניירות ערך באתר ההפצה  ,
שניתן למצוא בו מידע נוסף על האסיפה הכללית.
צורת המודעה

4ב .המודעה תהיה ברורה וקריאה; גודל הגופן במודעה לא יפחת מ–,12
ומסגרתה ,הכותרות והמועדים שבה יהיו מובלטים והמרווח בין
השורות בה יהיה לפחות רווח בודד   ".

 .7בתקנה  5לתקנות העיקריות ,אחרי "ההודעה" יבוא "או המודעה"  .

תיקון תקנה 5

 .8תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

י"ג בשבט התש"ע ( 28בינואר )2010
(חמ )3—2988

  י ע ק ב נ א מ ן
        שר המשפטים

תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (171ה)  ו– 366לחוק החברות ,התשנ"ט( 11999-להלן  -החוק),
לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנות אלה -

הגדרות

"הצהרה"   -אחת מאלה:
( )1הצהרת מועמד לחברות בוועדה  כי יש לו היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים;
( )2לגבי מועמד לשמש דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בוועדה,
הצהרה לפי תקנה  3לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,התשס"ו( 22005-להלן
 תקנות מומחיות חשבונאית ופיננסית);"ועדה לבחינת הדוחות הכספיים" או "הוועדה"  -ועדה שמתקיים בה האמור בתקנה ;3
"חברה"  -חברה ציבורית למעט חברה שמתקיים בה האמור בסעיף (171ד) לחוק;
"מומחיות חשבונאית ופיננסית"  -כמשמעותה בתקנה  1לתקנות מומחיות חשבונאית
ופיננסית.

__________
1
2

ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189
ק"ת התשס"ו ,עמ' .198

קובץ התקנות  ,6865כ' בשבט התש"ע4.2.2010 ,
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תנאים לעניין
הליך אישור
הדוחות הכספיים

  .2דוחות כספיים של חברה יובאו לדיון ואישור הדירקטוריון לאחר שהתקיימו כל אלה:
( )1הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים דנה בישיבותיה וגיבשה המלצה לדירקטוריון
בכל אלה:
(א)

ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים;

(ב)

הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי;

(ג)

שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים;

(ד) המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים
המהותיים של התאגיד;  
(ה) הערכות שווי ,לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן ,שעליהן נסמכים
נתונים בדוחות הכספיים;
( )2רואה החשבון המבקר יוזמן לכל ישיבות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
והמבקר הפנימי יקבל הודעות על קיום ישיבות הוועדה ויהיה רשאי להשתתף בהן;
( )3הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים העבירה לדירקטוריון את המלצותיה לעניין
אישור הדוחות הכספיים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון ודיווחה לו על כל ליקוי או
בעיה שהתגלו במהלך הבחינה;
( )4הדירקטוריון דן בהמלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
הוועדה לבחינת
הדוחות
הכספיים

( .3א)

בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים יתקיימו כל אלה:
( )1מספר חבריה לא יפחת משלושה ומתקיימים בהם כל התנאים הקבועים
בסעיף (115ב) ו–(ג) לחוק;
()2

יושב ראש הוועדה יהיה דירקטור חיצוני;

()3

כל חבריה  דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים;

( )4לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים  
הבלתי תלויים הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית;
()5

חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים;

( )6המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה יהיה רוב חבריה ובלבד שרוב
הנוכחים הם דירקטורים בלתי תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות   .
(ב) ועדת ביקורת שמתקיימים בה התנאים שבתקנת משנה (א) יכולה לשמש גם ועדה
לבחינת הדוחות הכספיים .
תחולה

.4

הדוחות הכספיים הערוכים ליום כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר  )2010ואילך ,יאושרו
בהתאם לתקנות אלה.

י"ג בשבט התש"ע ( 28בינואר )2010
(חמ )3—3800
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  י ע ק ב נ א מ ן
        שר המשפטים

קובץ התקנות  ,6865כ' בשבט התש"ע4.2.2010 ,

צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד( 11954-להלן  -החוק),
ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
.1

בסעיף  1לחוק ,בהגדרה "השכר הקובע" ,במקום " "125.7%יבוא "."129.5%

.2

בסעיף 4ב(ג) לחוק ,במקום " "49.8%יבוא " ,"51.3%במקום " "72.8%יבוא " ,"75%במקום קביעת שיעור
תגמול למחוסר
" "103.7%יבוא " "106.8%ובמקום " "134.3%יבוא "."138.4%
פרנסה
תגמולים מיוחדים
בסעיף 4ג(א) לחוק ,במקום " "153.2%יבוא "."157.8%

.4

בסעיף 4ד(א) לחוק ,במקום " "100.22%יבוא " ,"103.23%במקום " "103.27%יבוא תגמול לנזקק

.3

קביעת שיעור
השכר הקובע

" "106.37%ובמקום " "114.17%יבוא "."117.6%
תגמולים אחרי
פטירתו של נכה

.5

בסעיף 13א(ב) לחוק ,במקום " "114.17%יבוא "."117.6%

.6

התגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר ,אשר היה זכאי לתגמול לפי סעיף 13א(ב) לחוק ,תגמולים אחרי
כנוסחו ערב תחילתו של חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס'  ,)11התשמ"ג - 21983-פטירתו של נכה
נזקק

( )1לנכה שדרגת נכותו מ– 10%עד  103.23% - 18%מן המשכורת המשתלמת לעובד
המדינה שדרגת משכורתו היא  20של הדירוג המינהלי;

.7

()2

לנכה שדרגת נכותו מ– 19%עד  106.37% - 39%מן המשכורת כאמור;

()3

לנכה שדרגת נכותו מ– 40%עד  117.6% - 49%מן המשכורת כאמור.

תחילתו של צו זה ביום ב' בתשרי התשס"ט ( 1באוקטובר  .)2008

תחילה

ז' בטבת התשס"ט ( 24בדצמבר )2009
(חמ )3-818

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
1
2

ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התשמ"א ,עמ'  ;161ק"ת התשס"ט ,עמ' .1117
ס"ח התשמ"ג ,עמ' .56

צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ה לחוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז( 11957-להלן  -החוק),
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
.1

בסעיף  1לחוק ,בהגדרה "השכר הקובע" ,במקום " "155.50%יבוא "."160.2%

קביעת שיעור
השכר הקובע

.2

בסעיף 4א(א) לחוק ,במקום " "153.2%יבוא "."157.8%

.3

קביעת שיעור
התגמול לנכה נצרך

תחילתו של צו זה ביום ב' בתשרי התשס"ט ( 1באוקטובר .)2008

תחילה

ז' בטבת התשס"ט ( 24בדצמבר )2009
(חמ )3-1494

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
1

ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;163התשמ"א ,עמ'  ;2התשנ"ה ,עמ'  ;444ק"ת התשס"ט ,עמ' .1118

קובץ התקנות  ,6865כ' בשבט התש"ע4.2.2010 ,
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תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  24ו– 27לחוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד,11954-
ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 14א

.1

תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום ב' בתשרי התשס"ט ( 1באוקטובר .)2008

בתקנה 14א(א)( )1לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) ,התשט"ו ,21955-במקום
" "134.3%יבוא " "138.4%ובמקום " "103.7%יבוא "."106.8%

ז' בטבת התשס"ט ( 24בדצמבר )2009
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-319

__________
1
2

ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התשמ"א ,עמ' .161
ק"ת התשט"ו ,עמ'  ;785התשס"ג ,עמ'  ;398התשס"ט ,עמ' .1117

תקנות התעבורה (תיקון והוראת שעה) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10 ,6ו– 70לפקודת התעבורה( 1להלן  -הפקודה) ,באישור
ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק–יסוד :הכנסת ,2וסעיף (2ב) לחוק העונשין,
התשל"ז ,31977-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

הוספת סימן ב'3
בפרק שני של
חלק ב'

 .2אחרי תקנה 39טו לתקנות העיקריות יבוא:

בתקנה  1לתקנות התעבורה ,התשכ"א( 41961-להלן  -התקנות העיקריות) ,אחרי
ההגדרה "אופנוע להגשת עזרה ראשונה" יבוא:
""אופניים עם מנוע עזר"  -אופניים בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחר זה שמותקן
בהם  מנוע עזר חשמלי שנתקיימו בהם כל אלה:
( )1ההספק המרבי של המנוע אינו עולה על  250וואט;
( )2המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים;
( )3כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות האופניים ומפסיק את פעולתו כאשר
מהירות האופניים עולה על  25קמ"ש;
( )4הם עומדים בדרישות תקן אירופי  EN 15194ובהוראות לעניין יישום התקן
האירופי כאמור בישראל ,שקבע מנהל אגף הרכב בהתייעצות עם הממונה על
התקינה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה ,העומדים לעיון הציבור באגף הרכב
במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בשעות העבודה הרגילות של המשרד".
"סימן ב' :3אופניים עם מנוע עזר
פטור מחובת
רישיון רכב

39טז .בעל אופניים עם מנוע עזר והנוהג בהם פטור מחובת רישום  
ורישוי לפי סעיף  2לפקודה.

פטור מחובת
רישיון נהיגה

39יז .הנוהג באופניים עם מנוע עזר פטור מחובת רישיון נהיגה לפי
סעיף  10לפקודה.

נהיגת אופניים
עם מנוע עזר

39יח .לא ינהג אדם באופנים עם מנוע עזר אלא לאחר שמלאו לו
ארבע עשרה שנים".

__________
1
2
3
4
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348
ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;1425התש"ע ,עמ'  ,5עמ'  114ועמ' .614

קובץ התקנות  ,6865כ' בשבט התש"ע4.2.2010 ,

 .3בתקנה  300לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 300

( )1בתקנת משנה (א) ,במקום "נתמך ,אופניים ותלת אופן" יבוא "ונתמך";
()2

במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב) בלוחיות הזיהוי של רכב הרשום בישראל יתקיימו התנאים המפורטים
בתוספת השלישית".

 .4תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן (להלן  -יום התחילה).

תחילה

 .5תוקפן של תקנות  1ו– 2לשנה מיום התחילה.

תוקף

י' בשבט התש"ע ( 25בינואר )2010
(חמ )3-83

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לרכב מיובא) (ביטול),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו– 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח-
 ,11957אני מצווה לאמור:
.1

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לרכב מיובא) ,התשמ"ה - 21985-ביטול

בטל.
י' בשבט התש"ע ( 25בינואר )2010
(חמ )3-1866

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

__________
1
2

ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
ק"ת התשמ"ה ,עמ' .1272

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף) (ביטול),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (12ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח,11957-
אני מצווה לאמור:
.1

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף) ,התשל"ו - 21975-ביטול

בטל.
י' בשבט התש"ע ( 25בינואר )2010
(חמ )3-1478

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

__________
1
2

ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
ק"ת התשל"ו ,עמ'  ;61התשנ"ט ,עמ' .188

קובץ התקנות  ,6865כ' בשבט התש"ע4.2.2010 ,
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צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותים בני פיקוח בנמל התעופה
בן–גוריון) (ביטול) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  15 ,5ו–  43לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח-
 ,11957אני מצווה לאמור:
ביטול

.1

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותים בני פיקוח בנמל התעופה בן–גוריון),
התשכ"ג - 21963-בטל.

י' בשבט התש"ע ( 25בינואר )2010
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

(חמ )3-3007

__________
1
2

ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
ק"ת התשכ"ג ,עמ' .45

אכרזת העיריות (מודיעין-מכבים-רעות) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות ,1ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
קביעת תחום
השיפוט

.1

תחום השיפוט של עיריית מודיעין ,2ושל המועצה המקומית מכבים-רעות ,3המתואר
בתוספת והמתוחם בקו כחול במפת תחום השיפוט של עיריית מודיעין-מכבים-רעות
הערוכה בקנה מידה של  1:20,000והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ח בתמוז התשס"ט
( 20ביולי  ,)2009ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה
על מחוז המרכז ,ובמשרדי עיריית מודיעין-מכבים-רעות (להלן  -המפה)  ,הוא תחום
השיפוט של הרשות המאוחדת  -עיריית מודיעין-מכבים-רעות.

"תוספת
(סעיף )1
האזור שתושביו יהיו עיריית מודיעין-מכבים-רעות כולל גושים וחלקות רישום קרקע
כמפורט להלן:
הגושים  4645 ,4639עד  5293 ,5289 ,5288 ,4978 ,4656עד  5309 ,5307עד ,5316 ,5315 ,5311
 5329 ,5326 ,5323 ,5322 ,5320עד  5565 ,5339 ,5337עד ,5640 ,5617 ,5616 ,5595 ,5571
 5682 ,5656 ,5655 ,5653 ,5652 ,5646 ,5642עד  5690 ,5688עד ,5753 ,5751 ,5750 ,5698
 5812 ,5782עד  5868 ,5820עד  5890 ,5884 ,5883 ,5877עד  - 5897בשלמותם;
גוש  - 4465חלק מחלקות  135 ,133 ,131 ,129 ,23כמסומן במפה;
גוש  - 4640חלקות  134 ,128עד  150 ,139עד  ,165 ,162 ,153וחלק מחלקות  129 ,127עד
 169 ,133כמסומן במפה;
גוש  - 4642חלקות  133עד  177 ,146עד  ,180וחלק מחלקות  121 ,115עד ,132 ,131 ,123
 147עד  172 ,151עד  176כמסומן במפה;
גוש  - 4643חלקות  116 ,111 ,103 ,100עד  ,133וחלק מחלקות  29עד  108 ,102 ,32עד ,110
 112עד  115כמסומן במפה;
__________
1
2
3

748

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
ק"ת התשס"ב ,עמ' .108
ק"ת התשי"ג ,עמ'  ;1174התש"ן ,עמ'  ;608התשנ"ד ,עמ' .603

קובץ התקנות  ,6865כ' בשבט התש"ע4.2.2010 ,

גוש  - 4644פרט לחלק מחלקות  10 ,2 ,1עד  90 ,20כמסומן במפה;
גוש  - 5108פרט לחלקה ;27
גוש  - 5109חלקות  7 ,4עד ;21
גוש  - 5110חלקות  8 ,5עד  ,17 ,10וחלק מחלקות  21 ,19 ,13 ,4כמסומן במפה;
גוש  - 5313פרט לחלק מחלקה  66כמסומן במפה;
גוש  - 5317חלק מחלקות  4 ,2 ,1עד  6כמסומן במפה;
גוש  - 5325פרט לחלק מחלקה  206כמסומן במפה;
גוש  - 5327חלקות  61עד  ,63וחלק מחלקות  55עד  144 ,143 ,60כמסומן במפה;
גוש  - 5328חלקה  ,2וחלק מחלקות  4 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 5338חלקות  1עד  ,4וחלק מחלקה  6כמסומן במפה;
גוש  - 5340חלק מחלקות  6 ,5כמסומן במפה;
גוש  - 5350חלקות  1עד  56 ,22עד ;58
גוש  - 5593חלק מחלקה  9כמסומן במפה;
גוש  - 5594חלקה  ,11וחלק מחלקות  4עד  6כמסומן במפה;
גוש  - 5596חלקות  ,17 ,1וחלק מחלקות  15 ,14 ,10 ,9 ,5 ,2כמסומן במפה;
גוש  - 5600חלק מחלקה  5כמסומן במפה;
גוש  - 5631חלקה  ,10וחלק מחלקות  6 ,3כמסומן במפה;
גוש  - 5632חלקות  ,10 ,9וחלק מחלקות  12 ,2 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 5633חלקות  ,20 ,18 ,11וחלק מחלקות  16 ,14 ,9 ,6 ,4כמסומן במפה;
גוש  - 5645חלק מחלקות  3 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 5647חלקות  ,11 ,10 ,7 ,6וחלק מחלקה  2כמסומן במפה;
גוש  - 5654פרט לחלקה  ,51וחלק מחלקה  50כמסומן במפה;
גוש  - 5689חלקות  6עד  ,8וחלק מחלקה  5כמסומן במפה;
גוש  - 5752חלקות  1עד  ,3וחלק מחלקה  5כמסומן במפה;
גוש  - 5754חלקות  4עד  ,10וחלק מחלקות  1עד  3כמסומן במפה;
גוש  - 5773חלק מחלקות  12 ,5כמסומן במפה;
גוש  - 5779חלק מחלקות  50 ,43 ,36 ,26 ,21כמסומן במפה;
גוש  - 5781חלקות  11 ,8 ,5 ,1עד  ,13וחלק מחלקות  16 ,9 ,7 ,3 ,2כמסומן במפה;
גוש  - 5898פרט לחלק מחלקות  22 ,17 ,16כמסומן במפה".
כ"ח בתמוז התשס"ט ( 20ביולי )2009
(חמ )3-1926

קובץ התקנות  ,6865כ' בשבט התש"ע4.2.2010 ,

אליהו ישי
שר הפנים
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אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית אשדוד) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות 1ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
החלפת התוספת

 .1באכרזת העיריות (אשדוד) ,התשכ"ח ,21968-במקום התוספת יבוא:

"תוספת
(סעיף )1
האזור שתושביו יהיו עיריית אשדוד כולל גושים וחלקות רישום קרקע כלהלן:
"הגושים  180עד  465 ,199 ,184 ,182עד  2013 ,2010 ,2003 ,473 ,472 ,467עד  2026 ,2023עד
 2047 ,2040 ,2029עד  2053 ,2049עד  2057 ,2055עד  2064 ,2062עד  2085 ,2080עד
 2188 ,2088עד  2296 ,2198עד  2393 ,2379 ,2304 ,2299עד  2437 ,2400עד 2451 ,2440
עד  2455 ,2453עד  2678 ,2497 ,2489 ,2488 ,2465עד  - 2816 ,2815 ,2680בשלמותם;
גוש  - 154פרט לחלקות ;102 ,100
גוש  - 161חלקות  ,27 ,26 ,19 ,18וחלק מחלקה  52כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה
 1:20,000והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ח בתמוז התשס"ט ( 20ביולי )2009
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז
הדרום ,באר שבע ,ובמשרדי עיריית אשדוד (להלן  -המפה);
גוש  - 189פרט לחלקות  149עד ;156
גוש  - 190חלקות  36עד  63 ,59 ,58 ,54 ,53 ,42 ,40עד  ,65וחלק מחלקה  61כמסומן
במפה;
גוש  - 469חלקות  ,49 ,38 ,33 ,28וחלק מחלקה  47כמסומן במפה;
גוש  - 470חלקה ;29
גוש  - 471חלקות  19 ,9 ,8עד  ,33 ,27 ,22וחלק מחלקות  36 ,34 ,32כמסומן במפה;
גוש  - 2001חלק מחלקות  27 ,6 ,4 ,2 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 2002חלקות  1עד  24 ,15עד  ,29וחלק מחלקות  23 ,16כמסומן במפה;
גוש  - 2004חלקות  14עד  21 ,17עד  44 ,40 ,34 ,33 ,30 ,27 ,24עד ;52 ,50 ,49 ,46
גוש  - 2005חלקות  6עד  ,19 ,8וחלק מחלקות  16 ,10כמסומן במפה;
גוש  - 2011פרט לחלקה ;9
גוש  - 2012פרט לחלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 2025פרט לחלק מחלקה  4כמסומן במפה;
גוש  - 2031חלק מחלקה  5כמסומן במפה;
גוש  - 2032חלק מחלקות  2 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 2033חלקה  ,24וחלק מחלקות  23 ,22 ,15 ,14 ,11כמסומן במפה;
גוש  - 2036חלקות  17עד  ,20וחלק מחלקות  6עד  14 ,12 ,11 ,8עד  22 ,21 ,16כמסומן
במפה;
__________
1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
ק"ת התשכ"ח ,עמ'  ;788התשנ"ח ,עמ' .1121

קובץ התקנות  ,6865כ' בשבט התש"ע4.2.2010 ,

גוש  - 2037חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 2038חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 2039חלקות  4עד  15 ,6עד  ,20 ,18וחלק מחלקות  19 ,13 ,11 ,10 ,8 ,7 ,3 ,2כמסומן
במפה;
גוש  - 2041חלקה  ,2וחלק מחלקות  4 ,3כמסומן במפה;
גוש  - 2042חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 2043חלקות  6 ,4 ,2 ,1עד  ,26 ,24 ,19 ,16 ,15 ,9וחלק מחלקות  5 ,3כמסומן במפה;
גוש  - 2044חלק מחלקות  1עד  34 ,31 ,3כמסומן במפה;
גוש  - 2045חלקות  ,40 ,35 ,32 ,29 ,28וחלק מחלקה  13כמסומן במפה;
גוש  - 2046חלקות  ,41 ,40 ,36 ,34 ,23 ,13 ,12 ,5 ,4וחלק מחלקות  1עד  32 ,3כמסומן
במפה;
גוש  - 2050חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 2051חלקה ;11
גוש  - 2052פרט לחלק מחלקה  18כמסומן במפה;
גוש  - 4880חלק מחלקות  3 ,2כמסומן במפה;
גוש  - 4882חלקות  20 ,18עד  ,26 ,23וחלק מחלקות  7 ,4 ,1עד  15 ,9עד ,27 ,25 ,24 ,19 ,17
 30 ,28כמסומן במפה;
גוש  - 4883חלקות  13 ,11עד  ,20 ,15וחלק מחלקות  21 ,19 ,17 ,16 ,12 ,10 ,9 ,7 ,1כמסומן
במפה;
גוש  - 4893חלק מחלקות  6 ,1כמסומן במפה;
השטח הימי כמסומן במפה".
כ"ח בתמוז התשס"ט ( 20ביולי )2009
(חמ )3-1926

אליהו ישי
שר הפנים

אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית פתח תקוה) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה) ,ולאחר עיון בתסקיר
של ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
 .1במקום תחום עיריית פתח תקוה ,2המתואר בתוספת הראשונה לפקודה יבוא:

החלפת התוספת

"הגושים  6321 ,6319 ,5510 ,5509 ,5482 ,4042עד  6348 ,6345 ,6344 ,6328עד 6364 ,6362
עד  6371 ,6367עד  6393 ,6390עד  6399 ,6397עד  6568 ,6458 ,6457 ,6406עד ,6571
 6712עד  - 7285 ,7195 ,7194 ,6715בשלמותם;
גוש  - 4043חלקות  1עד  61 ,56 ,55 ,48 ,47 ,40 ,17 ,3וחלק מחלקה  52כמסומן במפה
הערוכה בקנה מידה  1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ב' באב התשס"ט
( 23ביולי  ,)2009ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד
הממונה על מחוז המרכז ,רמלה ,ובמשרדי עיריית פתח תקוה (להלן  -המפה);

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
ק"ת התשכ"ה ,עמ'  ;501התשס"ז ,עמ' .599
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גוש  - 4048חלקות  53עד  67 ,58עד  77 ,74עד  ,87 ,85 ,84 ,80וחלק מחלקות 86 ,62
כמסומן במפה;
גוש  - 4264חלקות  1עד  15 ,4עד  ,17וחלק מחלקות  13 ,6כמסומן במפה;
גוש  - 4265פרט לחלקה ;122
גוש  - 5481פרט לחלק מחלקות  77 ,60 ,59כמסומן במפה;
גוש  - 6191חלקות  6עד  ,10וחלק מחלקות  5 ,2כמסומן במפה;
גוש  - 6192חלקה  ,514וחלק מחלקות  543 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 6193פרט לחלקות  471עד  ,473וחלק מחלקות  480 ,476 ,8כמסומן במפה;
גוש  - 6194פרט לחלקות  ,228 ,204 ,201וחלק מחלקות  229 ,203 ,202כמסומן במפה;
גוש  - 6320פרט לחלקות  11עד  24 ,19עד  28 ,26עד  42 ,39 ,34עד  47 ,44עד ;64 ,52
גוש  - 6330חלקה  ,2וחלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 6343פרט לחלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 6346פרט לחלקה ;147
גוש  - 6347פרט לחלקות  44עד ;60 ,57 ,51
גוש  - 6368חלקות  21 ,12עד  30 ,24עד  55 ,53 ,52 ,49 ,48 ,45 ,37עד  62 ,60 ,57עד ,84 ,80
 94 ,90 ,87 ,86עד  101 ,99עד  161 ,109 ,108 ,106עד  171 ,168 ,165עד  206 ,204עד
 214 ,212עד  218 ,216עד  226 ,223 ,222 ,220עד  232 ,230 ,228עד  237 ,235עד ,243
 247 ,245עד  261 ,259עד  269 ,267עד  276 ,274 ,272עד  ,283 ,281וחלק מחלקה 45
כמסומן במפה;
גוש  - 6391פרט לחלקות ;32 ,31 ,1
גוש  - 6398פרט לחלקות  63עד ;66
גוש  - 6576פרט לחלקה  ,29וחלק מחלקה  21כמסומן במפה;
גוש  - 6639חלקות  ,24 ,23וחלק מחלקות  16עד  25 ,22עד  47 ,29כמסומן במפה;
גוש  - 6640פרט לחלקות  ,101 ,73 ,72 ,67 ,66 ,2 ,1וחלק מחלקות ,103 ,65 ,64 ,28 ,27 ,4 ,3
 162 ,133 ,131כמסומן במפה;
גוש  - 6716חלקות  1עד  24 ,9עד  38 ,35עד  ,79 ,77 ,73 ,68 ,55וחלק מחלקות ,74 ,72 ,58
 136כמסומן במפה;
גוש  - 6718חלקות  83 ,36עד  ,105 ,90וחלק מחלקה  66כמסומן במפה;
גוש  - 6811חלקות  40 ,39 ,37 ,36וחלק מחלקה  34כמסומן במפה".
ב' באב התשס"ט ( 23ביולי )2009
(חמ )3-1926

אליהו ישי
שר הפנים

752

קובץ התקנות  ,6865כ' בשבט התש"ע4.2.2010 ,

אכרזת העיריות (עיריית גבעת שמואל) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות ,1ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
 .1באכרזת העיריות (גבעת שמואל) ,התשס"ח ,22007-במקום התוספת יבוא:

החלפת התוספת

"תוספת
(סעיף )1
האזור שתושביו יהיו עיריית גבעת שמואל כולל גושים וחלקות כלהלן:
גושים  - 6392 ,6369בשלמותם;
גוש  - 6185חלקות  13 ,10עד  17 ,15עד  98 ,21עד  144 ,130 ,129 ,100עד  152 ,149עד ,155
 168 ,164 ,161 ,160עד  189 ,187 ,186 ,178 ,177 ,171עד  193 ,191עד ,220 ,218 ,213
 224עד  240 ,236עד  264 ,262 ,260 ,259 ,257 ,255 ,253 ,250 ,246 ,244עד  318 ,316עד
 ,368וחלק מחלקות  173 ,139 ,92 ,11 ,6כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000
והחתומה ביד שר הפנים ביום ט"ז בטבת התשס"ט ( 12בינואר  )2009ושהעתקים
ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז המרכז ,רמלה,
ובמשרדי עיריית גבעת שמואל (להלן  -המפה);
גוש  - 6189חלקות  48 ,24עד  63 ,61עד  97 ,77עד  111 ,107עד  137 ,135 ,116עד 141 ,139
עד  192 ,186עד  196 ,194עד  268 ,264 ,263 ,261עד  317 ,276עד  326 ,321עד ,328
 423עד  438 ,432עד  462 ,459 ,454 ,453 ,449עד  473 ,469עד  479 ,476עד ,524 ,519
 532 ,530עד  541 ,534עד  555 ,553עד  647 ,641עד ,718 ,715 ,710 ,706 ,705 ,702 ,670
 767 ,757 ,756 ,753 ,752 ,749 ,745 ,741 ,737 ,733 ,732עד ,784 ,782 ,779 ,778 ,776 ,771
 798 ,786עד  812 ,810 ,808 ,806עד  816 ,814עד  825 ,823 ,821 ,818עד ,835 ,834 ,829
 837עד  870 ,867 ,855 ,849 ,845 ,840עד  906 ,899עד  954 ,952עד ,970 ,959 ,958 ,956
 974 ,972עד  994 ,992 ,991 ,989עד  1003 ,1001עד  1018 ,1009עד ,1031 ,1029 ,1026
 1034עד  1053 ,1051עד  1058 ,1056עד  1103 ,1060עד  1118 ,1105עד  ,1131וחלק
מחלקות ,740 ,736 ,735 ,728 ,725 ,722 ,720 ,717 ,714, 712 ,709 ,707 ,704 ,701 ,316
 754 ,748 ,744כמסומן במפה;
גוש  - 6191פרט לחלקות  6עד  ,20 ,10וחלק מחלקות  19 ,5 ,2כמסומן במפה;
גוש  - 6193חלקה  ,473וחלק מחלקה  472כמסומן במפה;
גוש  - 6368חלקות  135 ,51 ,3עד  287 ,285 ,160עד  ,332וחלק מחלקה  45כמסומן
במפה".
ב' באב התשס"ט ( 23ביולי )2009
(חמ )3-1926

אליהו ישי
שר הפנים
__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
ק"ת התשס"ח ,עמ' .124
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אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית תל–אביב-יפו) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות ,1ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
תיקון סעיף 1

.1

בסעיף  1לאכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית תל–אביב-יפו) ,התשנ"ב  ,21992-
ברשימת חלקי הגושים בקטע המתחיל במילים "כמסומן במפה" ,אחרי "( 28ביוני ")2004
יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה  1:10,000והחתום ביד שר הפנים ביום
כ"ה בטבת התשס"ט ( 21בינואר .")2009

ב' באב התשס"ט ( 23ביולי )2009
(חמ )3-1926

אליהו ישי
שר הפנים
__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
ק"ת התשנ"ב ,עמ'  ;1297התשנ"ג ,עמ'  ;534התשס"א ,עמ'  ;511התשס"ה ,עמ' .166

צו המועצות המקומיות (ב) (אליכין ,תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
החלפת פרט
(עג) בתוספת
הראשונה

 .1בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב) ,התשי"ג ,21953-במקום פרט (עג) יבוא:
"(עג) המועצה המקומית אליכין.
תאריך הקמתה :כ"ט בסיוון התשל"ז ( 15ביוני .)1977
תחום המועצה :כולל גושים וחלקות רישום (ועד בכלל) -
גושים  - 8978 ,7922בשלמותם;
גוש  - 7921פרט לחלקות ;108 ,107
גוש  - 7923חלק מחלקות  81 ,71כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:5,000
והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ה בטבת התשס"ט ( 21בינואר )2009
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על
מחוז המרכז ,רמלה ,ובמשרד המועצה המקומית אליכין (להלן  -המפה);
גוש  - 8977פרט לחלק מחלקות  59 ,57כמסומן במפה;
גוש  - 10039פרט לחלק מחלקה  29כמסומן במפה;
גוש  - 10040חלקות  33עד  ,37וחלק מחלקות  29 ,27 ,25עד  32כמסומן במפה;
גוש  - 10406חלק מחלקות  9 ,4עד  11כמסומן במפה".
ב' באב התשס"ט ( 23ביולי )2009
(חמ )3-701

אליהו ישי
שר הפנים
__________
1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"ג ,עמ'  ;1174התשנ"ו ,עמ' .1461

קובץ התקנות  ,6865כ' בשבט התש"ע4.2.2010 ,

צו המועצות המקומיות (ב) (כפר ברא ,תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מכריז לאמור:
 .1בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב) ,התשי"ג ,21953-במקום פרט (מו) יבוא :החלפת פרט
(מו) בתוספת
"(מו) המועצה המקומית כפר ברא.
הראשונה

תאריך הקמתה :כ"ז בשבט התשכ"ב ( 1בפברואר .)1962
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):
"הגושים  8886עד  - 8893 ,8892 ,8889בשלמותם;
גוש  - 8891חלקות  9 ,6עד  49 ,44 ,43 ,41 ,40 ,25עד  63 ,57 ,55עד  ,67וחלק
מחלקות  62 ,58 ,56 ,42 ,39 ,27 ,26 ,8 ,7כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה
 1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ט"ז בחשוון התש"ע ( 3בנובמבר
 ,)2009שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה
על מחוז המרכז ,רמלה ,ובמשרדי המועצה המקומית כפר ברא".
י"ד בטבת התש"ע ( 31בדצמבר )2009
(חמ )3-701

__________
1
2

אליהו ישי
שר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"ג ,עמ'  ;1174התשכ"ב ,עמ' .1676

צו המועצות המקומיות (ב) (קרית עקרון ,תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
 .1בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב) ,התשי"ג ,21953-במקום פרט (ד) יבוא:
"(ד) המועצה המקומית קרית עקרון.

החלפת פרט (ד)
בתוספת הראשונה

תאריך הקמתה :כ"ט באב התשכ"א ( 11באוגוסט .)1961
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע:
גושים  3827עד  4538 ,3829עד 5783 ,5162 ,5107 ,5106 ,5103 ,5101 ,5100 ,4549 ,4540
 בשלמותם;גוש  - 2444פרט לחלק מחלקות  32 ,27כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:5,000
והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ה בטבת התשס"ט ( 21בינואר  )2009ושהעתקים
ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז המרכז,
רמלה ,ובמשרד המועצה המקומית קרית עקרון (להלן  -המפה);
גוש  - 3796פרט לחלקה  ,131וחלק מחלקות  189 ,132 ,130 ,81 ,80כמסומן במפה;
גוש  - 3797פרט לחלקות  2עד  ,300 ,6 ,4וחלק מחלקה  302כמסומן במפה;
גוש  - 3800חלקות  105 ,102 ,80עד  124 ,117עד ;126
גוש  - 3802חלקות  ,85 ,83 ,63 ,59 ,31 ,30וחלק מחלקה  68כמסומן במפה;
גוש  - 3806חלק מחלקה  121כמסומן במפה;
גוש  - 3807חלק מחלקות  57 ,55 ,12 ,7 ,6 ,4 ,3כמסומן במפה;
גוש  - 3814חלקות  94 ,92 ,90 ,86 ,83 ,81 ,69 ,67 ,61 ,54וחלק מחלקות  73 ,71כמסומן במפה;
__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"ג ,עמ'  ;1174התשנ"ז ,עמ' .495
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גוש  - 3820פרט לחלקות  ,156 ,101 ,100וחלק מחלקות  159 ,151 ,102כמסומן במפה;
גוש  - 4621חלקות  63עד  ,66וחלק מחלקות  62 ,61 ,57 ,4כמסומן במפה;
גוש  - 5105פרט לחלק מחלקה  98כמסומן במפה".
ב' באב התשס"ט ( 23ביולי )2009
(חמ )3-701

אליהו ישי
שר הפנים

כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  33לחוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-קובעת
ועדת השירות כללים אלה:
תיקון סעיף 1

.1

תיקון סעיף 2

 .2בסעיף (2א) לכללים העיקריים ,אחרי פסקה ( )3יבוא:

בכללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) ,התשס"ח( 22007-להלן -
הכללים העיקריים) ,בסעיף  ,1בהגדרה "קשרי עבודה" ,אחרי פסקה ( )3יבוא:
"( )4כל קשר אחר בין קרובי משפחה אשר ,לדעת נציב השירות או האחראי ,עלול
מפאת מהותו ונסיבותיו להשפיע על יחסי העבודה".
"( )4היחידה המינהלית היא מערכת בתי המשפט והעובד הוא קרוב משפחה של שופט".

תחילה

 .3תחילתם של כללים אלה  30ימים מיום פרסומם.
ד' בשבט התש"ע ( 19בינואר )2010
(חמ )3-895

שמואל הולנדר
יושב ראש ועדת השירות

__________
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
ק"ת התשס"ח ,עמ' .206

תיקוני טעויות
()1

בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים ושנתיים) ,התש"ע ,2010-שפורסמו בקובץ התקנות
 ,6861התש"ע ,עמ'  ,662בתקנה  ,2ברישה ,הסימן "(א)" צריך להימחק;

()2

בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס'  ,)2התש"ע ,2010-שפורסמו
בקובץ התקנות  ,6861עמ' - 676
()1

בתקנה  ,14במקום "(41א)( ")1()6צריך להיות "(41א)(()6א)";

()2

בתקנה  ,)2(16במקום "אחרי" צריך להיות "במקום";

()3

בתקנה  ,)3(25במקום "לבעלי הזכויות ההוניות של התאגיד" צריך להיות "לבעלי
הזכויות ההוניות בו";

()4

בתקנה ()1(36ב) ,בכל מקום ,במקום "מחויבות איתה ( ")firm commitmentצריך
להיות "מחויבות איתנה (.")firm commitment
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תיקון טעות דפוס
  בתקנה  3לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון) ,התש"ע,2009-
שפורסמו בקובץ תקנות  ,6841התש"ע ,עמ'  ,319בתקנה 9ב המובאת בה ,אחרי תקנת משנה
(ב)(()5ב) ,הסימנים (ג) עד (ז) ,מסמנים תקנות משנה ולא פסקאות משנה.
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