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עמוד

תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך) ,התש"ע758 ���������������������������������������������������������������������� 2010-
תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי) ,התש"ע759 ������������������������������������������2010-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מנשה ,תיקון) ,התש"ע763 ����������������������������������������������������������� 2010-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (גן רווה ,תיקון) ,התש"ע764 ����������������������������������������������������������2010-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (גדרות ,תיקון) ,התש"ע767 ����������������������������������������������������������� 2010-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה יהודה ,תיקון) ,התש"ע769 ��������������������������������������������������2010-
צו התכנון והבניה (ראשון לציון) ,התש"ע770 �����������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע רכס ראש הנקרה
הרחבה ,לפי תכנית מס' ג ,)13225/התש"ע770 ��������������������������������������������������������������������������������������������2010-
אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע מסיל עסניה ,לפי
תכנית מס' ג ,)14752/התש"ע771 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
אכרזת התקנים (תקן רשמי) ,התש"ע772 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
הודעת שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה) ,התש"ע772 �������������������������������2010-
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות) ,התש"ע772 ������������������������������������������������������������������������������������������������2010-

תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  29ו– 67לחוק זכות יוצרים ,התשס"ח( 12007-להלן  -החוק)  ,
ובהסכמת שר החינוך ,אני מתקין תקנות אלה:
סוגי מוסדות
חינוך

.1

מוסד חינוך שבמהלך פעילותו החינוכית מותר ביצוע פומבי של יצירה לפי סעיף 29
לחוק יהיה מסוגים אלה:
()1

מוסד חינוך מוכר ,כהגדרתו בחוק לימוד חובה ,התש"ט;21949-

( )2בית ספר או גן ילדים שלומדים או מתחנכים בו ,באופן שיטתי יותר מעשרה
תלמידים ושניתן בו חינוך גן ילדים ,חינוך יסודי ,חינוך על יסודי או חינוך אמנותי,
ואינו פועל למטרת רווח ,ושחלה עליו חובת רישוי לפי חוק הפיקוח על בתי הספר,
התשכ"ט( 31969-להלן   -חוק הפיקוח) ,לרבות מוסד כאמור שקיבל ,מכוח סעיף (2א)()5
לחוק הפיקוח ,פטור מתחולתו;
( )3מוסד לחינוך מיוחד ,כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד ,התשמ"ח;41988-
( )4מסגרת חינוכית בתוך בית חולים ,כהגדרתו בחוק חינוך חינם לילדים חולים,
התשס"א;52001-
( )5מוסד חינוך תרבותי ייחודי ,כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים,
התשס"ח;62008-
( )6בית ספר מקצועי ,כמשמעותו בחוק החניכות ,התשי"ג;71953-
( )7מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בסעיף  9לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח-
 ,81958או שניתן לו היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק האמור או שהוא פועל ברישיון
לפי סעיף 25ג לחוק האמור;
( )8מכינה קדם–אקדמית המתקיימת במוסדות מסוג כמפורט בפסקה (;)7
( )9מכינה קדם–צבאית ,כמשמעה בחוק המכינות הקדם–צבאיות ,התשס"ח;92008-
( )10אולפן ללימוד עברית ,מרכז השתלמות למורים ,ומרכזי למידה לתלמידים,
שבפיקוח משרד החינוך;
()11

מוסד על–תיכוני המקנה השכלה תורנית או דתית;

()12

בית ספר למוסיקה שהכיר בהם ,לעניין זה ,משרד החינוך;

()13

מוסד המקיים לימוד או חינוך שיטתי ,שמפעילה המדינה .

ו' בשבט התש"ע ( 21בינואר )2010
(חמ )3-3828

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ס"ח התשס"ח ,עמ' .34
ס"ח התש"ט ,עמ' .287
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .180
ס"ח התשמ"ח ,עמ' .114
ס"ח התשס"א ,עמ' .128
ס"ח התשס"ח ,עמ' .742
ס"ח התשי"ג ,עמ' .108
ס"ח התשי"ח ,עמ' .191
ס"ח התשס"ח ,עמ' .890
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תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  268לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק)  ,
אני מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנות אלה -

הגדרות

"בקשה"  -בקשה לביטול צו או בקשה לעיכוב ביצוע צו או בקשה להארכת מועד
לביצוע צו;
"בקשה לביטול צו"  -בקשה לפי סעיף 238א(ז)( )1לחוק לביטול צו;
"בקשה לעיכוב ביצוע צו"  -בקשה לפי סעיף 238א(ז)( )1לחוק לעיכוב ביצוע צו;
"בקשה להארכת מועד לביצוע צו"  -בקשה להארכת מועד לביצוע צו המוגשת בידי מי
שרואה את עצמו נפגע על ידי הצו או בקשה להארכת מועד לביצוע צו המוגשת
בידי מי שהורה על הוצאת הצו;
"מועד ביצוע הצו"  -המועד האחרון לביצוע הצו לפי סעיף 238א(ט) לחוק או המועד
כפי שקבע בית המשפט;
"צו"  -צו הריסה מינהלי לפי סעיף 238א(א) או (ב )1לחוק.
( .2א)

בקשה -
( )1לביטול צו או לעיכוב ביצוע צו תוגש בכתב לפי הטופס שבתוספת הראשונה,
בתוך שלושה ימים מיום שנודע למבקש על הצו;

הגשת הבקשה
ומועדה

( )2להארכת מועד לביצוע צו תוגש בכתב לפי הטופס שבתוספת השניה ,עד
שבעה ימים לפני מועד ביצוע הצו.
(ב)    הבקשה תפרט באופן מלא את כל ההליכים המינהליים והמשפטיים ,בכל
הערכאות ,בעניין הבנייה או השימוש שאליהם מתייחס הצו ,ויצורפו אליה העתקים
של כל הצווים ,פסקי הדין וההחלטות הנוגעים לעניין .
(ג) הבקשה תיתמך בתצהיר לאימות העובדות העומדות בבסיסה; בקשה הכוללת
טענות עובדתיות ,לרבות הטענה כי קיים סיכוי ממשי כי היתר הבנייה יינתן בתוך פרק
זמן קצר ,תיתמך גם בתצהיר של איש המקצוע המטפל בהליך הרישוי ,ויצורפו אליו
העתקים של כל המסמכים הנוגעים לעניין.
(ד) המבקש ימציא העתק מהבקשה לוועדה המקומית שהיושב ראש שלה נתן את
הצו; ואם ניתן הצו לפי סעיף 238א(ב - )1לוועדה המחוזית שהיושב ראש שלה או מי
שהוא הסמיכו לכך נתן את הצו.
.3
.4

דיון בבקשה לביטול צו או בבקשה לעיכוב ביצוע צו יתקיים ,בתוך שבעה ימים ממועד דיון בבקשה
לביטול צו או
הגשת הבקשה.
לעיכוב ביצוע צו
(א) בקשה להארכת מועד לביצוע צו תוגש לבית המשפט שדן בבקשה לביטול צו ,ככל דיון בבקשה
להארכת מועד
שהוגשה ,ותצורף לה תגובה בכתב של המשיב לבקשה.
לביצוע צו

(ב) החליט בית המשפט כי הבקשה אינה מצריכה דיון במעמד הצדדים ,יכריע בבקשה
בהחלטה מנומקת בכתב.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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(ג) החליט בית המשפט שהבקשה מצריכה דיון במעמד הצדדים ,יקבע את הדיון ,ככל
שניתן ,בתוך פרק זמן קצר ,ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת הבקשה.
(ד) הובא לידיעת בית המשפט כי המועד המתוכנן לביצוע הצו בפועל מוקדם
מהמועד האמור בתקנת משנה (ג) ,יקבע בית המשפט מועד לדיון בבקשה ,ככל הניתן,
באופן שלא יביא לביטול או לדחייה של המועד המתוכנן לביצוע הצו.
הודעת החלטה

.5

החלטת בית המשפט בבקשה תומצא לצדדים בדואר או בכל דרך אחרת שיורה בית המשפט;
מועד ההמצאה ייחשב כיום קבלת ההחלטה ,אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.

אי-עמידה
בתקנות

.6

בית המשפט לא ידון בבקשה שלא מתקיימים בה כל התנאים הקבועים בתקנות אלה,
אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

בקשה להארכת
מועד במסגרת
הליכי ערעור

.7

התקנות  יחולו בשינויים המחויבים ,גם על בקשה להארכת מועד לביצוע צו עד למתן
פסק דין או החלטה ,המוגשת במסגרת ערעור או בקשה למתן רשות ערעור על פסק דין
או החלטה הדוחה בקשה.

תחילה

 .8תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה
(תקנה (2א)())1
בקשה לביטול צו או בקשה לעיכוב ביצוע צו
בבית (ה)משפט ............................................
ב  .......................................................................
תיק .................................................................
........................
נגד
........................
א.

הצו   ניתן ביום  ........................בידי  ........................והמועד האחרון לביצועו לפי סעיף
238א(ט) לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-הוא ביום............................................................

ב .דבר קיום הצו נודע לי ביום  ........................בנסיבות האלה............................................................ :
ג .הזכות של המבקש במקרקעין נושא הצו (זכות קניינית/זכות חוזית/אחרת)........................ :
ד .נימוקי הבקשה לביטול או לעיכוב ביצוע:
..............................................................................................................................................................................
ה.

פירוט כל ההליכים המינהליים והמשפטיים בעניין הבנייה שאליהם מתייחס הצו ,ובין
השאר ,צווי הפסקה מינהליים ושיפוטיים ככל שניתנו   .

ו .תצהיר
אני הח"מ  ........................ת"ז  ........................הגר ב  ........................מצהיר בזה כי הפרטים
הכלולים בבקשה הם נכונים .
אני הח"מ ,עו"ד   ......................מס' רישיון ..........................מאשר בזה כי ביום .....................
הופיע לפני  ..........................שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות מס' /.....................................
המוכר לי אישית ,ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו
דלעיל וחתם עליה בפני.
חתימת מקבל התצהיר ...........................................................
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ז.

במקרה שבו הבקשה כוללת טענות עובדתיות ובין השאר טענה ולפיה קיים סיכוי ממשי
שהיתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר ,יצורף גם תצהיר כדלקמן:
אני החתום מטה  ........................ת"ז  ........................מס' רישיון מהנדס /אדריכל/עורך דין
 ........................הגר ב  ........................מצהיר בזה כי טיפלתי בבקשה בעבור המבקש וכי כל
הפרטים שנמסרו בבקשה ,לרבות הטענה כי קיים סיכוי ממשי כי היתר הבנייה יינתן
בתוך פרק זמן קצר ,הם נכונים .
אני הח"מ ,עו"ד   ......................מס' רישיון  ..........................מאשר בזה כי ביום  .......................
הופיע לפני  ..........................שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות מס' /.....................................
המוכר לי אישית ,ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו
דלעיל וחתם עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר ...........................................................
לבקשה מצורפים:
( )1העתק הצו;
( )2העתק מצווים מינהליים או שיפוטיים שהוגשו בעניין הבנייה נושא הצו ,וההחלטות
שניתנו בהן .
( )3במקרה שבו הבקשה כוללת טענות עובדתיות לרבות טענה כי קיים סיכוי ממשי שהיתר
הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר  -העתקי כל המסמכים הנוגעים לעניין.

תוספת שניה
(תקנה (2א)())2
בקשה להארכת מועד לביצוע צו
בבית (ה)משפט ............................................
ב  ........................................................................
תיק ..................................................................
........................
נגד
........................
א.

הצו   ניתן ביום    ........................בידי  ........................והמועד האחרון לביצועו לפי סעיף
238א(ט) לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-הוא ביום ..........................................................

ב .הזכות של המבקש במקרקעין נושא הצו (זכות קניינית/זכות חוזית/אחרת):
ג .נימוקי הבקשה להארכת מועד................................................................................................................ :
ד.

פירוט כל ההליכים המינהלים והמשפטיים בעניין הבנייה או השימוש שאליהם מתייחס
הצו ..................................................................................................................................................................

ה .בקשות קודמות להארכת מועד וההחלטות בהן (ככל שהוגשו):
מועדי הבקשות הקודמות  -תמצית הנימוקים לכל אחת מהן  -תמצית עמדות המשיב/ה
 מועדי הדיון בבית המשפט  -תמצית החלטות בית המשפט  -המועדים שנקבעו לביצועהצו.
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מועדי הגשת הערעור  -תמצית הנימוקים לערעור  -תמצית עמדות המשיב/ה בערעור
 מועדי הדיון בערעור  -מועדי פסקי הדין ותמצית תוכנם  -המועדים שנקבעו לביצועהצו .
מועדי הגשת בקשות רשות הערעור  -תמצית הנימוקים לבקשת רשות הערעור -
תמצית תגובות המשיב/ה לבקשות רשות הערעור  -החלטות בית המשפט העליון -
המועדים שנקבעו לביצוע הצו.
ו .תצהיר
אני הח"מ  ........................ת"ז  ........................הגר ב  ........................מצהיר בזה כי הפרטים
הכלולים בבקשה הם נכונים .
אני הח"מ ,עו"ד  ......................מס' רישיון  ..........................מאשר בזה כי ביום .............................
הופיע לפני  .........................שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות מס' / ........................המוכר
לי אישית ,ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם
עליה בפני.
חתימת מקבל התצהיר ...........................................................
ז.

במקרה שבו הבקשה כוללת טענות עובדתיות לרבות הטענה כי   קיים סיכוי ממשי
ולפיו היתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר ,יצורף גם תצהיר כדלקמן:
אני החתום מטה  ........................ת"ז  ........................מס' רישיון מהנדס/אדריכל/עורך דין
 ........................הגר ב  ........................מצהיר בזה כי טיפלתי בבקשה בעבור המבקש וכי כל
הפרטים שנמסרו בבקשה ,לרבות הטענה כי קיים סיכוי ממשי ולפיו היתר הבנייה יינתן
בתוך פרק זמן קצר ,הם נכונים .
אני הח"מ ,עו"ד ......................מס' רישיון..........................מאשר בזה כי ביום.............................הופיע
לפני ..........................שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות מס' / ...........................המוכר לי אישית,
ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
חתימת מקבל התצהיר ...........................................................
לבקשה מצורפים:
()1

תגובת המשיב  בכתב;

( )2העתקי כל הצווים ,פסקי הדין וההחלטות הנוגעים לבנייה או לשימוש
שאליהם מתייחס הצו;
( )3המסמכים בעניין כל הבקשות הקודמות ,כלהלן:
(א) העתקי כל הבקשות הקודמות לעיכוב ביצוע הצו ,על צרופותיהן;
העתקי כל תגובות המשיב/ה ,על צרופותיהן; העתקי כל פרוטוקולי הדיונים
בבקשות ,לרבות מוצגים ומסמכים שהוגשו במסגרתם; העתקי כל החלטות
בתי המשפט;
(ב) העתקי כל הודעות הערעור על צרופותיהן; תגובות המשיב/ה לערעור,
על צרופותיהן; העתקי כל פרוטוקולי הדיונים בבקשות ,לרבות מוצגים
ומסמכים שהוגשו במסגרתם; העתקי כל פסקי הדין בערעור;
(ג) העתקי כל בקשות רשות הערעור על צרופותיהן; תגובות המשיב/ה
לבקשות רשות הערעור ,על צרופותיהן; העתקי כל פרוטוקולי הדיונים
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בבקשות ,לרבות מוצגים ומסמכים שהוגשו במסגרתם; העתקי כל החלטות
בית המשפט העליון;
( )4במקרה שבו הבקשה כוללת טענות עובדתיות ,לרבות הטענה כי קיים
סיכוי של ממש כי היתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר  -העתקי כל המסמכים
הנוגעים לעניין.
י"ג בשבט התש"ע ( 28בינואר )2010
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-3987

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מנשה ,תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,21958-תיקון פרט (לג)
בתוספת הראשונה
בפרט (לג):

( )1בהגדרה "מפה" ,אחרי "והחתומה ביד שר הפנים ביום ט"ז באייר התשס"ה
( 25במאי  ")2005יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה  1:20,000והחתומה
ביד שר הפנים ביום כ"ג בסיוון התשס"ט ( 15ביוני ;)2009
()2

במקום השטח המתואר לצד היישוב "גן השומרון" יבוא:
"הגושים  - 10082 ,10080 ,8792 ,8791בשלמותם;
גוש  - 7714חלקות ;55 ,54 ,46 ,45 ,41
גוש  - 7725חלקה  ,8וחלק מחלקות  12 ,11 ,7כמסומן במפה;
גוש  - 7726חלק מחלקות  236 ,82כמסומן במפה;
גוש  - 10077חלקות  ,82 ,81 ,67 ,65 ,63 ,61 ,59 ,44וחלק מחלקה  85כמסומן במפה;
גוש  - 10079חלקות  14 ,9 ,8עד  64 ,62 ,61 ,58 ,57 ,27עד 80 ,79 ,76 ,72 ,70 ,68 ,66
וחלק מחלקות  74 ,60 ,56כמסומן במפה;
גוש  - 10114חלקות  18 ,9 ,8עד  25 ,22עד  34 ,28עד  ,44וחלק מחלקות 33 ,32
כמסומן במפה;".

()3

במקום השטח המתואר לצד היישוב "כפר פינס" יבוא:
"גוש  - 10069חלקות  4עד  54 ,46 ,9וחלק מחלקה  44כמסומן במפה;
גוש  - 10070חלקות  9עד  39 ,37 ,33 ,26 ,12עד ;48 ,43
גוש  - 10149חלק מחלקות  65 ,24כמסומן במפה;
גוש  - 12225פרט לחלקה  69וחלק מחלקה  70כמסומן במפה;
גוש  - 12226חלק מחלקה  28כמסומן במפה;
גוש  - 12227חלק מחלקות  35 ,33כמסומן במפה;
גוש  - 12228חלק מחלקה  26כמסומן במפה;
גוש  - 12232חלקות  16עד ;"19

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"ח ,עמ'  ;1256התשנ"ב ,עמ'  ;1217התשנ"ו ,עמ'  ;1451התשס"ה ,עמ' .781
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()4

במקום השטח המתואר לצד היישוב "עין שמר" יבוא:
גושים  - 10085 ,10083 ,10081 ,8797 ,8789 ,8788בשלמותם;
גוש  - 10079חלקות  29 ,13 ,3 ,2עד  ,55וחלק מחלקות  74 ,60 ,56 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 10084חלקות  1עד ;141 ,140 ,4
גוש  - 10106חלק מחלקות  50 ,29 ,28כמסומן במפה;
גוש  - 10114חלק מחלקה  58כמסומן במפה;".

()5

במקום השטח המתואר לצד היישוב "תלמי אליעזר" יבוא:
"הגושים  - 10115 ,8803 ,8802 ,8796 ,8795בשלמותם;
גוש  - 7714חלק מחלקה  57כמסומן במפה;
גוש  - 7724חלקות ;14 ,12
גוש  - 7725חלק מחלקות  12 ,11 ,7כמסומן במפה;
גוש  - 7727חלקה  ,174וחלק מחלקה  247כמסומן במפה;
גוש  - 8793חלקות  ,9 ,7וחלק מחלקות  16 ,15כמסומן במפה;
גוש  - 10113חלקה ;4
גוש  - 10114חלקה  ,59וחלק מחלקות  60 ,57כמסומן במפה;
גוש  - 10117חלקות  ,83 ,78וחלק מחלקות  82 ,80 ,79 ,74 ,69כמסומן במפה".

כ"ג בסיוון התשס"ט ( 15ביוני )2009
אליהו ישי
שר הפנים

(חמ )3-136

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (גן רווה ,תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
החלפת פרט (יא)
בתוספת הראשונה

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,21958-במקום
פרט (יא) יבוא:
"(יא)
גן רווה

  בפרט זה" ,מפה"  -מפת המועצה האזורית גן רווה הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה
ביד שר הפנים ביום ב' בתמוז התשס"ט ( 24ביוני  ,)2009ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד
הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז המרכז ,רמלה ,ובמשרד המועצה האזורית גן רווה.
טור א'

בית חנן

טור ב'
גושים וחלקות רישום קרקע

גושים  3758 ,3745 ,3744 ,3742 ,3740עד  3763 ,3761עד 4940 ,3772 ,3765
 בשלמותם;גוש  - 2660חלק מחלקות  4 ,3כמסומן במפה;

__________
1
2
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טור ב'
גושים וחלקות רישום קרקע

טור א'

גוש  - 3737חלקות ;6 ,5
גוש  - 3738חלקה ;5
גוש  - 3739חלקות  76עד  105 ,103 ,101 ,100 ,82עד  109 ,107עד 115 ,113
עד  124 ,122עד  224 ,156 ,155 ,148עד  235 ,231עד  237וחלק מחלקות
 151 ,149כמסומן במפה;
גוש  - 3741חלקות  2עד  15 ,9 ,5עד  90 ,19עד ;231
גוש  - 3746חלקות  25עד  ,33 ,32 ,30 ,28וחלק מחלקות  31 ,29כמסומן
במפה;
גוש  - 3747חלקות  ,62 ,61וחלק מחלקות  63עד  65כמסומן במפה;
גוש  - 3748חלק מחלקות  13 ,3כמסומן במפה;
גוש  - 3757פרט לחלקות  ,5 ,4וחלק מחלקה  3כמסומן במפה;
גוש  - 4936חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 4937חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
בית עובד

גושים  - 3847 ,3749 ,3743בשלמותם;
גוש  - 3741חלקות  6עד  20 ,13 ,12 ,8עד  25 ,23עד  61 ,58עד  71 ,68עד
 75 ,73עד  83 ,78עד ;89
גוש  - 3746חלקות  1עד  ,24וחלק מחלקה  31כמסומן במפה;
גוש  - 3747פרט לחלקות  61עד  ,63וחלק מחלקות  65 ,64כמסומן במפה;
גוש  - 3748חלקות ;2 ,1

גאליה

גושים  2652 ,2650עד  - 3781 ,2654בשלמותם;
גוש  - 2651פרט לחלקות ;2 ,1
גוש  - 2662חלקות  6עד  ,8וחלק מחלקה  5כמסומן במפה;
גוש  - 2663חלקה ;39
גוש  - 3506חלקה ;112
גוש  - 3507חלקות  128 ,115עד  ,130וחלק מחלקות  126 ,125כמסומן במפה;
גוש  - 3510חלקות  ,201 ,200 ,185 ,177 ,175 ,173 ,171 ,169 ,167 ,122וחלק
מחלקות  197 ,195 ,193 ,191 ,189 ,187 ,186 ,183 ,181 ,179 ,148כמסומן
במפה;
גוש  - 3516חלקות  ,146 ,145 ,95וחלק מחלקה  82כמסומן במפה;
גוש  - 3777חלקות  ,70 ,68 ,66 ,64 ,62 ,60 ,56 ,54וחלק מחלקות ,39 ,8 ,7
 58 ,52כמסומן במפה;
גוש  - 3778חלקות  ,56 ,52 ,12וחלק מחלקות 54 ,50 ,48 ,46 ,41 ,11
כמסומן במפה;
גוש  - 3782חלקות  ,24 ,23 ,18 ,16 ,15 ,5וחלק מחלקות  22 ,21כמסומן במפה;
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טור ב'
גושים וחלקות רישום קרקע

טור א'

גן שורק

גושים  - 4075 ,4073בשלמותם;
גוש  - 4069פרט לחלק מחלקות  26 ,25כמסומן במפה;
גוש  - 4071חלקות  ,19 ,13וחלק מחלקות  14 ,8כמסומן במפה;
גוש  - 5270חלק מחלקה  14כמסומן במפה;
גוש  - 5282חלק מחלקה  4כמסומן במפה;
גוש  - 5444פרט לחלק מחלקות  87 ,19 ,18כמסומן במפה;
גוש  - 5445פרט לחלק מחלקה  2כמסומן במפה;

כפר הנגיד

גושים  - 5404 ,3773 ,3762 ,3501 ,2665 ,2661בשלמותם;
גוש  - 2660חלקות  ,5 ,2וחלק מחלקות  4 ,3כמסומן במפה;
גוש  - 2662חלק מחלקה  2כמסומן במפה;
גוש  - 2663פרט לחלקה ;39
גוש  - 2664פרט לחלק מחלקה  62כמסומן במפה;
גוש  - 3502פרט לחלק מחלקות  114 ,112 ,111 ,106 ,90כמסומן במפה;
גוש  - 3503חלקה  ,202וחלק מחלקות  238 ,147כמסומן במפה;
גוש  - 3506חלקות  108 ,48עד  ,115 ,111וחלק מחלקות  103 ,101כמסומן
במפה;
גוש  - 4938חלקות  ,3 ,1וחלק מחלקה  2כמסומן במפה;
גוש  - 4939חלקות  ,4 ,1וחלק מחלקה  9כמסומן במפה;

נטעים

גוש  - 3736בשלמותו;
גוש  - 3643חלקות  28עד  90 ,77 ,73עד  ,94וחלק מחלקות  79 ,2כמסומן
במפה;
גוש  - 3737פרט לחלקות ;6 ,5
גוש  - 3738פרט לחלקה ;5
גוש  - 3739חלקות  3 ,1עד  28 ,24 ,15עד  40 ,33 ,31עד  83 ,75עד ,89
 152 ,150 ,149 ,99 ,98 ,95 ,94 ,92עד  157 ,154עד  232 ,223עד  ,234וחלק
מחלקה  151כמסומן במפה;

עיינות

גוש  - 3748חלקות  ,12 ,11 ,4וחלק מחלקות  13 ,3כמסומן במפה;

פלמחים

גושים  5245 ,4929 ,4928 ,4914 ,4074 ,4072עד  5272 ,5247עד 5283 ,5281
עד  - 5287בשלמותם;
גוש  - 3746חלק מחלקה  29כמסומן במפה;
גוש  - 4071חלק מחלקות  14 ,8כמסומן במפה;
גוש  - 4915חלקות ;27 ,26
גוש  - 5282פרט לחלק מחלקה  4כמסומן במפה;
גוש  - 5244בשלמותו;
גוש  - 3747חלק מחלקות  63עד  65כמסומן במפה;
גוש  - 3757חלקות  ,5 ,4וחלק מחלקה  3כמסומן במפה;
גוש  - 4069חלק מחלקות  26 ,25כמסומן במפה;
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טור ב'
גושים וחלקות רישום קרקע

טור א'

פלמחים

גוש  - 5248חלקות  ,3 ,2וחלק מחלקות  4 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 5270חלקה  ,13וחלק מחלקה  14כמסומן במפה;
גוש  - 5271פרט לחלק מחלקה  9כמסומן במפה;
גוש  - 5444חלק מחלקות  87 ,19 ,18כמסומן במפה;
גוש  - 5445חלק מחלקה  2כמסומן במפה;
שטחים בים כמסומן במפה".

ב' בתמוז התשס"ט ( 24ביוני )2009
אליהו ישי
שר הפנים

(חמ )3-136

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (גדרות ,תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,21958-במקום החלפת פרט (ח)
בתוספת הראשונה
פרט (ח) יבוא:

"(ח)
גדרות
  בפרט זה" ,מפה"  -מפת המועצה האזורית גדרות הערוכה בקנה מידה  1:10,000והחתומה
ביד שר הפנים ביום ב' באב התשס"ט ( 23ביולי  )2009ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד
הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על המחוז ,מרכז ,ובמשרד המועצה האזורית גדרות.
טור א'

גן הדרום

טור ב'
גושים וחלקות רישום קרקע

גוש  - 192חלק מחלקה  109כמסומן במפה;
גוש  - 195חלק מחלקה  72כמסומן במפה;
גוש  - 882פרט לחלק מחלקות  30 ,19 ,18כמסומן במפה;
גוש  - 883פרט לחלק מחלקות  34עד  37כמסומן במפה;
גוש  - 884פרט לחלקות  66 ,64 ,63עד  ,74 ,68וחלק מחלקות 72 ,69
כמסומן במפה;
גוש  - 885חלק מחלקות  27 ,23 ,21 ,18 ,7כמסומן במפה;
גוש  - 986חלק מחלקה  4כמסומן במפה;

כפר אביב

__________
1
2

גוש  - 4658בשלמות;
גוש  - 958חלק מחלקה  2כמסומן במפה;
גוש  - 3543חלקות ;26 ,25
גוש  - 3544חלקה  ,78וחלק מחלקות  77 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 4657פרט לחלק מחלקות  41 ,4 ,2כמסומן במפה;
גוש  - 4659פרט לחלק מחלקות  13עד  17כמסומן במפה;
גוש  - 4663חלקה  ,35וחלק מחלקות  6עד  30 ,29 ,13כמסומן במפה;
גוש  - 4997חלק מחלקה  4כמסומן במפה;

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"ח ,עמ'  1256ועמ'  ;1624התשכ"ז ,עמ' .2871
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טור א'

טור ב'
גושים וחלקות רישום קרקע

כפר מרדכי

גוש  - 4984חלק מחלקות  379 ,378 ,375 ,374כמסומן במפה;
גוש  - 5017חלק מחלקות  31 ,26 ,25 ,10כמסומן במפה;
גוש  - 5134חלקות  3עד  29 ,25עד  37 ,34עד  46 ,39עד  61 ,54עד ,69
 ,81 ,80 ,77וחלק מחלקות  40 ,36 ,35 ,28עד 83 ,79 ,78 ,70 ,60 ,59 ,55 ,43
כמסומן במפה;
גוש  - 5135פרט לחלק מחלקה  21כמסומן במפה;
גוש  - 5136פרט לחלק מחלקה  53כמסומן במפה;
גוש  - 5137חלקה  ,30וחלק מחלקות  2עד  11 ,8עד ,40 ,36 ,29 ,28 ,14
 87כמסומן במפה;

מישר

גושים  - 5139 ,5138בשלמותם;
גוש  - 4665חלקות  ,39 ,38וחלק מחלקות  35עד  40 ,37כמסומן במפה;
גוש  - 4984חלק מחלקות  379 ,375כמסומן במפה;
גוש  - 4990חלק מחלקה  33כמסומן במפה;
גוש  - 4991חלקה ;22
גוש  - 5002חלקות  31עד  ,41וחלק מחלקות  4עד  28 ,26 ,25 ,19כמסומן
במפה;
גוש  - 5007חלק מחלקות  57 ,56כמסומן במפה;
גוש  - 5136חלק מחלקה  53כמסומן במפה;
גוש  - 5137פרט לחלקה  ,30וחלק מחלקות  2עד  11 ,8עד ,36 ,29 ,28 ,14
 87 ,40כמסומן במפה;

משגב דב

גוש  - 4663חלקות  14עד  31 ,28עד  ,34וחלק מחלקות  7עד 30 ,29 ,13
כמסומן במפה;
גוש  - 4664פרט לחלק מחלקות  43 ,18כמסומן במפה;
גוש  - 4665חלקות  3 ,1עד  15 ,13עד  41 ,28עד  ,56וחלק מחלקות  33עד
 61 ,59 ,40 ,37כמסומן במפה;
גוש  - 4985חלקות ,169 ,167 ,165 ,164 ,161 ,159 ,155 ,64 ,60 ,46 ,43 ,42
 ,341 ,309 ,235 ,229 ,175 ,171וחלק מחלקות  270 ,148 ,144עד  306 ,275עד
 437 ,432 ,357 ,348 ,344 ,313 ,312 ,308כמסומן במפה;
גוש  - 5007חלק מחלקות  57 ,56כמסומן במפה;
גוש  - 5015חלקות  15עד ;17

עשרת

גוש  - 4665חלקה  ,32וחלק מחלקות  33עד  61 ,59 ,35כמסומן במפה;
גוש  - 4984פרט לחלקות  ,377 ,373 ,192וחלק מחלקות  330עד ,369 ,344
 386 ,383 ,379 ,378 ,375 ,374כמסומן במפה;
גוש  - 4985חלקות  261 ,258 ,257 ,152עד  276 ,269עד  291 ,286עד ,304
 345 ,343 ,337 ,336 ,326 ,318 ,316 ,315 ,311 ,310עד  349 ,347עד 358 ,356
עד  433 ,431עד  438 ,436עד  ,441וחלק מחלקות  250 ,245עד 270 ,256
עד  331 ,313 ,312 ,307 ,306 ,290 ,275עד 437 ,432 ,357 ,348 ,344 ,335
כמסומן במפה;
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טור ב'
גושים וחלקות רישום קרקע

טור א'

שדמה

גוש  - 4663חלק מחלקות  9 ,8כמסומן במפה;
גוש  - 4664חלק מחלקות  43 ,18כמסומן במפה;
גוש  - 4984חלקות  ,377 ,373 ,192וחלק מחלקות  330עד ,374 ,369 ,344
 386 ,383 ,378כמסומן במפה;
גוש  - 4985חלקות  ,330 ,329 ,319 ,305וחלק מחלקות 250 ,245 ,148 ,144
עד  331 ,312 ,290 ,256עד  335כמסומן במפה;
גוש  - 4997חלק מחלקה  2כמסומן במפה;
גוש  - 5016פרט לחלק מחלקה   119כמסומן במפה;
גוש  - 5017פרט לחלק מחלקות  31 ,26 ,25 ,10כמסומן במפה;
גוש  - 5134חלקות  71 ,57 ,56עד  ,82 ,76וחלק מחלקות  40 ,36 ,35 ,28עד
 58 ,55 ,43עד  83 ,79 ,78 ,70 ,60כמסומן במפה;
גוש  - 5136חלק מחלקה  53כמסומן במפה;
גוש  - 3544חלק מחלקות  77 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 4657חלק מחלקה  4כמסומן במפה;
גוש  - 4659חלק מחלקות  13עד  17כמסומן במפה;
גוש  - 4663חלקות  ,5 ,4 ,2 ,1וחלק מחלקות  9 ,8 ,6כמסומן במפה;
גוש  - 4997חלקה  ,5וחלק מחלקות  4 ,2כמסומן במפה;
גוש  - 5016חלק מחלקה  119כמסומן במפה".

ב' באב התשס"ט ( 23ביולי )2009
(חמ )3-136

אליהו ישי
שר הפנים

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה יהודה ,תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,21958-תיקון פרט (נב)
בפרט (נב) ,בהגדרה "מפה" ,אחרי "ביום י"ד בסיון התשס"ח ( 17ביוני  ")2008יבוא "וכפי בתוספת הראשונה

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 )3-136

אליהו ישי
שר הפנים

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"ח ,עמ'  ;1256התשס"ח ,עמ' .1232

קובץ התקנות  ,6866כ"ה בשבט התש"ע9.2.2010 ,
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צו התכנון והבניה (ראשון לציון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13ו– 16לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,11965-ולאחר
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,עם הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר ,אני מצווה לאמור:
תיקון מרחב
תכנון מקומי

.1

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון (להלן  -מרחב התכנון המקומי) ,לפי צו התכנון והבניה
(ראשון לציון) ,התשל"ה ,21975-ישונה ,וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט
הערוך בקנה מידה  1:10,000והחתום בידי ביום י"ז בטבת התש"ע ( 3בינואר .)2010

הפקדת עותקים

.2

עותקים של התשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים בירושלים ,במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראשון לציון  ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

תחילה

.3

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

הוראות מעבר

.4

דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של
צו זה בנוגע לשטח שהיתוסף למרחב התכנון המקומי לפי צו זה ,תמשיך בהם הוועדה
המקומית או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה,
"ועדה מקומית"  -לרבות ועדה מוועדותיה.

י"ז בטבת התש"ע ( 3בינואר )2010
(חמ )3-1113

אליהו ישי
שר הפנים

__________

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ק"ת התשל"ה ,עמ'  ;1103התש"ע ,עמ' .237

1
2

אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת
טבע רכס ראש הנקרה הרחבה ,לפי תכנית מס' ג ,)13225/התש"ע2010-
  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)( )5( ,)4( ,)2( ,)1לחוק ,אני מכריז לאמור:
אכרזה על
שמורת טבע

.1

השטח המתואר בתוספת הנמצא ברכס ראש הנקרה ,מצפון לחניתה ,צבוע
בירוק ,מוקף בקו ירוק ומקווקו בקווים אלכסוניים ומצולבים ירוקים ,בתשריט מס'
ש/צפ/ג/13225/א ,הערוך בקנה מידה  1:2,500והחתום ביום כ' בטבת התש"ע
( 6בינואר  )2010ביד שר הפנים ,הוא שמורת טבע.

הפקדת העתקי
התשריט

.2

העתקים מהתשריט האמור בסעיף  ,1מופקדים במשרד הפנים בירושלים ,במשרדי
הממונה על מחוז הצפון בנצרת עילית ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חבל אשר ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

__________

   1ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
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תוספת
(סעיף )1
השטח האמור בסעיף  1נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית מטה אשר,
שבו חלה תכנית מס' ג ,13225/שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5478התשס"ו ,עמ'  ,1146מיום ה' בטבת התשס"ו ( 5בינואר  ,)2006והוא כולל גושים
וחלקות רישום קרקע אלה:
גוש  - 18217חלק מחלקות .31 ,21 ,20
כ' בטבת התש"ע ( 6בינואר )2010
אליהו ישי
שר הפנים

(חמ )3-650

אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת
טבע מסיל עסניה ,לפי תכנית מס' ג ,)14752/התש"ע2010-
  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)( )5( ,)4( ,)2( ,)1לחוק ,אני מכריז לאמור:
.1

השטח המתואר בתוספת הנמצא ברמת הגולן ,צבוע בירוק ,ומקווקו בקווים אלכסוניים אכרזה על
ומצולבים ירוקים ,בתשריט מס' ש/צפ/ג ,14752/הערוך בקנה מידה  1:10,000והחתום שמורת טבע

ביום כ' בטבת התש"ע ( 6בינואר  )2010ביד שר הפנים ,הוא שמורת טבע.
.2

העתקים מהתשריט האמור בסעיף  ,1מופקדים במשרד הפנים בירושלים ,במשרדי הפקדת העתקי
הממונה על מחוז הצפון בנצרת עילית ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה התשריט

גולן ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

תוספת
(סעיף )1
השטח האמור בסעיף  1נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית גולן ,שבו
חלה תכנית מס' ג ,14752/שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים ,5452
התשס"ו ,עמ'  ,232מיום א' בחשוון התשס"ו ( 3בנובמבר  ,)2005והוא כולל גושים
וחלקות רישום קרקע אלה:
גוש  - 201000חלק מחלקה ;11
גוש  - 202000חלק מחלקות .19 ,18 ,16
כ' בטבת התש"ע ( 6בינואר )2010
(חמ )3-650

אליהו ישי
שר הפנים

__________

   1ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
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אכרזת התקנים (תקן רשמי) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (8א) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-ובהסכמת שר הפנים ושר
הבינוי והשיכון ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים ,אני מכריז כדלקמן:
תקן רשמי

.1

ת"י  4004חלק  - 1דבקים לאריחים :הגדרות ודרישות ,מיוני  2002וגיליון תיקון מס' 1
מאוגוסט .2006

הפקדה

.2

התקן האמור הופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר מקומות להפקדת תקנים רשמיים.2

תחילה

.3

תחילתה של אכרזה זו  180ימים מיום פרסומה.

י"ח בשבט התש"ע ( 2בפברואר )2010
ב ני מ י ן ( פ ו א ד ) ב ן א ל י ע ז ר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

(חמ )3-95

__________
1
2

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52
י"פ התשס"ט ,עמ' .5765

הודעת שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה),
התש"ע―2010
  בתוקף סמכותי לפי תקנה  4לתקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר
לתיווך עבודה) ,התשס"ו( 12006-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2009לעומת מדד המחירים
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2008החל ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  ,)2010בתקנות
 2ו–(3א) לתקנות ,במקום " 3,276.52שקלים חדשים" בא " 3,401.68שקלים חדשים".

עדכון סכום
התשלום החוזי
המרבי והתשלום
המותר לגבייה
או לקבלה בידי
י"א בשבט התש"ע ( 26בינואר )2010
לשכה פרטית
(חמ )3-3521

ב ני מ י ן ( פ ו א ד ) ב ן א ל י ע ז ר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
_________
1

ק"ת התשס"ו ,עמ'  ;774התשס"ט ,עמ' .1114

הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות),

התש"ע  2010-

  בתוקף סמכותי לפי תקנה (3ב) לתקנות ההגבלים העסקיים (אגרות) ,התשמ"ט1989-
(להלן  -התקנות העיקריות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי האגרות

.1

1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר  2009לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר
 ,2008ישתנו האגרות לפי התקנות העיקריות החל ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר
 ,)2010כדלקמן:
()1

בתקנה (2א) הסכום הוא  2,144 -שקלים חדשים;

()2

בתקנה (2ב) הסכום הוא  854 -שקלים חדשים.

י"ח בשבט התש"ע ( 2בפברואר )2010
(חמ )3-2123

__________
1
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משה גל ,שופט
מנהל בתי המשפט

ק"ת התשמ"ט ,עמ'  473ועמ'  ;598התשס"ט ,עמ' .366
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