רשומות

קובץ התקנות
כ"ה בתמוז התש"ע

6907

 7ביולי 2010
עמוד

תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת ,מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות)
(תיקון) ,התש"ע1362 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
תקנות הרופאים (אישור תואר רופא ובחינות) (תיקון) ,התש"ע1363 �������������������������������������������������������������������2010-
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית עכו) ,התש"ע1364 ������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
אכרזת העיריות (עיריית אור עקיבא) (תיקון) ,התש"ע1365 ����������������������������������������������������������������������������������2010-
אכרזת חדרה (שינוי תחום העירייה) (תיקון) ,התש"ע1366 ���������������������������������������������������������������������������������� 2010-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון) ,התש"ע1367 ������������������������������������������������������������������������2010-
צו המועצות המקומיות (א) (בנימינה-גבעת עדה ,תיקון) ,התש"ע1368 ������������������������������������������������������������ 2010-
כללי בנק ישראל (הוצאה מן המחזור או החלפה של מטבע שנפגם אגב שימוש או שנשמד),
התש"ע1369 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום ,לבדיקות ולשירות ביטחון) (מס'  ,)2התש"ע1371 ���������������������������������� 2010-
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) (מס'  ,)2התש"ע1374 ����������������������������������������� 2010-
תיקוני טעויות דפוס

תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת ,מערכות חומרה
ותוכנה ובדיקת בקשות) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (24א)( )10לחוק חתימה אלקטרונית ,התשס"א( 12001-להלן  -החוק),
ובאישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת לפי סעיף (24ב)( )2לחוק ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

	.1

תיקון תקנה 10

 .2בתקנה  )2(10לתקנות העיקריות -

בתקנה  1לתקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת ,מערכות חומרה ותוכנה
ובדיקת בקשות) ,התשס"ב( 22001-להלן  -התקנות העיקריות) ,אחרי ההגדרה "מבקש" יבוא:
""מידע מן המרשם"  -פרטים שהתקבלו לפי דרישת הרשם ,ממרשם האוכלוסין במשרד
הפנים (להלן  -מרשם האוכלוסין) ,כולם או חלקם ,מבין אלה :מספר זהות ,שם
משפחה ושם משפחה קודם ,אם שונה ,שם פרטי ,שם האב ,שם האם ,שנת לידה,
תאריך הנפקת תעודה אחרון ,סיבת הנפקת התעודה ,מען נוכחי ,אם ישנם -
סטטוס פטירה ותאריך פטירה;".
()1

ברישה ,במקום "יאמת" יבוא "יבדוק";

()2

במקום פסקת משנה (א) יבוא:
"(א) ביחיד שהוא תושב ישראל  -על פי תעודת זהות וכן מידע מן המרשם ,וכן
אחד מן המסמכים המזהים האלה ,ובלבד שהם בתוקף:
()1

דרכון ישראלי;

()2

רישיון נהיגה ישראלי הנושא תמונה של המבקש;

( )3מסמך מזהה שמונפק על ידי המדינה לעובד המדינה ,למי שממלא
תפקיד או נושא משרה מטעמה או במוסד ממוסדות המדינה ,או למי שממלא
תפקיד על פי דין ,לצורך ביצוע עבודתו או תפקידו כאמור ,ובלבד שהמסמך
נושא תמונה של המבקש ואת מספר הזהות שלו; לעניין זה" ,עובד המדינה"
 לרבות חייל ,שוטר וסוהר;( )4לעניין מי שאין בידיו מסמך מזהה לפי פסקאות משנה ( )1עד ( )3והגיש
תצהיר על כך ,אחד מאלה:
(א) תעודת מעבר ,כהגדרתה בחוק הדרכונים ,התשי"ב,31952-
הנושאת תמונה של המבקש;
(ב) מסמך מזהה מסוג אחר שהרשם אישר לעניין זה ,מטעמים
שיירשמו ובלבד שהמסמך נושא תמונה של המבקש ואת מספר הזהות
שלו; הודעה על אישור שנתן הרשם לסוגי מסמכים מזהים כאמור
תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשם;
(ג) אישור של עורך דין על זהותו של המבקש ועל כך שהוא מכיר
את המבקש אישית וכי הוא מודע לכך שאישורו נועד לתמוך בבקשה
להנפקת תעודה אלקטרונית לפי החוק ,בצירוף תמונתו של המבקש
החתומה בידי עורך הדין ,בהתאם לנוסח שיורה הרשם".
ט"ז בתמוז התש"ע ( 28ביוני )2010
(חמ )3-3127

 			

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2
3

1362

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;210התשס"ה ,עמ' .750
ק"ת התשס"ב ,עמ' .2
ס"ח התשי"ב ,עמ' .260

קובץ התקנות  ,6907כ"ה בתמוז התש"ע7.7.2010 ,

תקנות הרופאים (אישור תואר רופא ובחינות) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז ,11976-לאחר
התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל ,אני מתקין תקנות אלה:
	.1

בתקנה  5לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) ,התשל"ג( 21973-להלן -
התקנות העיקריות) ,בתקנת משנה (ד) ,במקום המילים "השנה הראשונה" יבוא "שנה
אחת מתוך השנתיים הראשונות".

 .2בתוספת לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 5

תיקון התוספת

( )1בפרט  ,9בטור ב' ,בפרט משנה ג ,אחרי "רפואה דחופה ילדים" יבוא "מחלות עור
ומין ילדים ,אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה;".
( )2בפרט  ,10בטור ב' ,בפרט משנה ד ,אחרי "רפואה לשיכוך כאב" יבוא "גנטיקה
רפואית;".
( )3בפרט  ,11בטור ב' ,בפרט משנה ג ,אחרי "במחלקה לרפואה פנימית" יבוא "או 3
חודשים בנוירולוגיה ו– 3חודשים ברפואת המשפחה;".
()4

בפרט  ,32בטור ב' -
(א)

במקום האמור בפרט משנה א יבוא:
"תואר מומחה ברפואה פנימית או ברפואת משפחה;
 2שנים בגריאטריה;";

(ב) בפרטי משנה ב ו–ג ,המילים "כמפורט בסעיף קטן א'"  -יימחקו;
()5

בפרט  ,34בטור ב' ,במקום האמור בפרט משנה א יבוא:
" 1שנה במחלקה פסיכיאטרית לילד או במחלקה פסיכיאטרית למתבגר או
במחלקה פסיכיאטרית לילד ולמתבגר;";

()6

בפרט  ,37בטור ב' ,במקום האמור בפרט משנה א יבוא:
"תואר מומחה באחד מענפי הרפואה כמפורט בטור א' בתוספת זו;";

()7

בפרט  ,42בטור ב' ,במקום האמור בו יבוא:
"½ 4שנים ,מהן -
 3שנים רפואה תעסוקתית ,במהלכן  1שנה קורס אקדמי וקבלת תואר מוסמך
ברפואה תעסוקתית ,לפי תעודה המוכרת בידי המועצה להשכלה גבוהה
 חובה; 9חודשים רפואה פנימית;
 3חודשים אורתופדיה;
 6חודשים  -ב– 2תקופות של  3חודשים ב– 2מהמקצועות האלה:
א.א.ג .וכירורגיה של ראש וצוואר ,מחלות עור ומין ,נוירולוגיה ,פסיכיאטריה,
קרדיולוגיה ,מחלות ריאה ,שיקום ,אפידמיולוגיה ,רפואת משפחה ,איכות
הסביבה;".

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ'  ;594ס"ח התש"ע ,עמ' .485
ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1924התשס"ט ,עמ' .302
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()8

בפרט  ,51בטור ב' -
( )1במקום " 2שנים אנדוקרינולוגיית ילדים" יבוא "¼ 2שנים אנדוקרינולוגיית
ילדים;";
( )2המילים " 3חודשים מעבדה"  -יימחקו.

תחילה

.3

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

הוראות מעבר

	.4

מי שערב תחילתן של תקנות אלה השלים שליש מתקופת ההתמחות שלו ,יוכל להמשיך
ולהשלים את התמחותו לפי תכנית ההתמחות שחלה עליו בעת תחילת התמחותו.

כ"ד בסיוון התש"ע ( 6ביוני )2010
(חמ )3-222

 			

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

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

	.1

תחום עיריית עכו ,2כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה ,ישונה ,ובמקום הפירוט
בתוספת האמורה יבוא:
"הגושים  18001 ,10412עד  18015 ,18008עד  18033 ,18025 ,18024 ,18022עד ,18039
 18103 ,18056עד ,19967 ,19962 ,19961 ,18949 ,18553 ,18550 ,18520 ,18112 ,18109
 - 21116 ,19968בשלמותם;
גוש  - 10411חלק מחלקה  10כמסומן במפה של תחום עיריית עכו הערוכה בקנה
מידה  1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום י"א בסיוון התש"ע ( 24במאי )2010
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז
הצפון ,נצרת עילית ,ובמשרדי עיריית עכו (להלן  -המפה);
גוש  - 10413חלק מחלקות  1עד  12 ,3כמסומן במפה;
גוש  - 10443חלק מחלקות  6 ,4כמסומן במפה;
גוש  - 10525חלקה  7וחלק מחלקות  6 ,4כמסומן במפה;
גוש  - 18030חלקות  27 ,24 ,6 ,4וחלק מחלקה  22כמסומן במפה;
גוש  - 18031פרט לחלק מחלקות  25 ,21 ,13כמסומן במפה;
גוש  - 18032חלקות  1עד  4וחלק מחלקות  11 ,9כמסומן במפה;
גוש  - 18040פרט לחלק מחלקות  13 ,10כמסומן במפה;
גוש  - 18041פרט לחלקה  63וחלק מחלקות  32 ,31כמסומן במפה;
גוש  - 18042פרט לחלקות  29 ,16 ,11 ,6וחלק מחלקות  44 ,15 ,12 ,10 ,9כמסומן במפה;
גוש  - 18043פרט לחלקה  2וחלק מחלקות  34 ,3כמסומן במפה;
גוש  - 18044חלקות  13עד  44 ,40 ,22 ,17וחלק מחלקות  43 ,19כמסומן במפה;
גוש  - 18049חלקות  16 ,13 ,10 ,3 ,1וחלק מחלקות  20 ,19כמסומן במפה;

__________
1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
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גוש  - 18050פרט לחלקות ;50 ,45
גוש  - 18051פרט לחלק מחלקה  40כמסומן במפה;
גוש  - 18057פרט לחלק מחלקות  48 ,16כמסומן במפה;
גוש  - 18058חלקות  32 ,25 ,23 ,20 ,17 ,4עד ;34
גוש  - 18110חלק מחלקות  15 ,14כמסומן במפה;
גוש  - 18111חלקות  4עד  23 ,19 ,8 ,6עד  32 ,31 ,29וחלק מחלקות  33 ,12 ,10כמסומן
במפה;
גוש  - 19991חלקה  1וחלק מחלקה  2כמסומן במפה;
גוש  - 19992פרט לחלק מחלקות  23 ,22 ,20 ,16כמסומן במפה;
גוש  - 19996חלק מחלקות  1עד  3כמסומן במפה;
חלק מגושים לא מוסדרים כמסומן במפה".
י"א בסיוון התש"ע ( 24במאי )2010
(חמ )3-1926

 			

אליהו ישי
שר הפנים

אכרזת העיריות (עיריית אור עקיבא) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות 1ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
 .1באכרזת העיריות (אור עקיבא) ,התשס"א ,22001-במקום התוספת יבוא:

החלפת התוספת

"תוספת
(סעיף )1
האזור שתושביו יהיו עיריית אור עקיבא כולל גושים וחלקות כלהלן:
גושים - 12673 ,12614 ,12310 ,10650 ,10646 ,10635 ,10628 ,10622 ,10618 ,10526
בשלמותם;
גוש  - 10199חלקות  6עד  68 ,65 ,64 ,61 ,60 ,25עד ;70
גוש  - 10200פרט לחלקות ;36 ,32 ,1
גוש  - 10202חלקות  5עד  32 ,19עד  45 ,43עד  56 ,54 ,52עד  64 ,62עד  70וחלק מחלקה 55
כמסומן במפת אור עקיבא הערוכה בקנה מידה  1:10,000והחתומה ביד שר הפנים
ביום י"א בסיוון התש"ע ( 24במאי  )2010ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד
הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז חיפה ,חיפה ,ובמשרדי עיריית אור
עקיבא (להלן  -המפה);
גוש  - 10615פרט לחלק מחלקה  175כמסומן במפה;
גוש  - 10621חלק מחלקות  7 ,6כמסומן במפה;
גוש  - 10627חלק מחלקה  2כמסומן במפה;
גוש  - 10629חלקה  9וחלק מחלקה  1כמסומן במפה;

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
ק"ת התשס"א ,עמ'  ;932התשס"ה ,עמ' .558
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גוש  - 10630חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 10631חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 10632חלקה  3וחלק מחלקה  2כמסומן במפה;
גוש  - 10633חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 10639פרט לחלקה  98וחלק מחלקות  133 ,132 ,99 ,97 ,2כמסומן במפה;
גוש  - 10641חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 10642חלקה  1וחלק מחלקות  3 ,2כמסומן במפה;
גוש  - 10643חלקה  4וחלק מחלקה  3כמסומן במפה;
גוש  - 12611פרט לחלקה ;4
גוש  - 12612פרט לחלקה ;5
גוש  - 12613פרט לחלקה ;52
גוש  - 12677פרט לחלקה ".176
י"א בסיוון התש"ע ( 24במאי )2010
 			
(חמ )3-1926

אליהו ישי
שר הפנים

אכרזת חדרה (שינוי תחום העירייה) (תיקון) ,התש"ע2010-
שינוי תחום
עיריית חדרה

  בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות ,1ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
	.1

תחום עיריית חדרה כמפורט בסעיף  1לאכרזת חדרה (שינוי תחום העירייה) ,התשכ"ד-
 ,21963ישונה ,ובמקום הפירוט האמור יבוא:
"הגושים  7729עד  10001 ,9060 ,7731עד  10020 ,10016עד  10025 ,10022עד 10030 ,10027
עד  10041 ,10038עד  10058 ,10056 ,10054 ,10053 ,10051 ,10050עד 10402 ,10063
עד  10407 ,10405עד  10570 ,10410עד  10580 ,10578 ,10577 ,10575עד ,10649 ,10585
 - 10654 ,10652 ,10651בשלמותם;
גוש  - 7722חלקות  17עד  23 ,20עד  29 ,26עד  47 ,45עד  52 ,49עד  67 ,65עד ,72 ,70
 74וחלק מחלקות  75 ,73 ,71 ,51 ,50 ,46 ,28 ,27 ,22 ,21 ,16כמסומן במפה הערוכה
בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד השר ביום י"א בסיוון התש"ע ( 24במאי )2010
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז
חיפה ,חיפה ,ובמשרדי עיריית חדרה (להלן  -המפה);
גוש  - 7723חלקות  9עד  25 ,23עד  47 ,36 ,33עד  59 ,57 ,55 ,49עד  61וחלק מחלקות 6
עד  40 ,35 ,34 ,24 ,8עד  52 ,50 ,46עד  58 ,56 ,54כמסומן במפה;
גוש  - 7726פרט לחלק מחלקה  236כמסומן במפה;
גוש  - 7727פרט לחלקה  174וחלק מחלקה  247כמסומן במפה;
גוש  - 7728פרט לחלק מחלקות  46 ,16עד  89 ,77 ,48כמסומן במפה;

__________
1
2
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גוש  - 7889חלקות  101 ,61 ,56 ,55וחלק מחלקות  102 ,63 ,62 ,60 ,59 ,57כמסומן במפה;
גוש  - 7890חלקות  115עד  117וחלק מחלקות  118עד  123 ,120עד  125כמסומן במפה;
גוש  - 10017חלקות  1עד  9 ,7 ,6 ,3עד  41 ,37 ,17עד ;43
גוש  - 10018פרט לחלקות  58 ,57 ,53וחלק מחלקות  12 ,11כמסומן במפה;
גוש  - 10019פרט לחלקות  81 ,4 ,3עד ;83
גוש  - 10023חלקות  31 ,22 ,11עד  38 ,33עד  41וחלק מחלקות  34 ,16כמסומן במפה;
גוש  - 10024חלקות ;16 ,15 ,3 ,1
גוש  - 10028חלקות  3עד  17 ,5וחלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 10039חלק מחלקה  29כמסומן במפה;
גוש  - 10040פרט לחלקות  33עד  37וחלק מחלקות  29 ,27 ,25עד  32כמסומן במפה;
גוש  - 10052חלקות  19 ,17 ,8עד  21וחלק מחלקות  22 ,3 ,2כמסומן במפה;
גוש  - 10406חלקות  6עד  8וחלק מחלקות  9 ,4עד  11כמסומן במפה;
גוש  - 10576פרט לחלק מחלקות  7 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 10643חלק מחלקות  2 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 10644חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 10647חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 10648חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 10653חלקה  2וחלק מחלקה  1כמסומן במפה;
שטחים בים כמסומן במפה".
י"א בסיוון התש"ע ( 24במאי )2010
(חמ )3-1926

 			

אליהו ישי
שר הפנים

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

בסעיף 37ג לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,21958-אחרי תיקון סעיף 37ג

פסקה ( )3יבוא:
"()4
	.2

חבר ועד מקומי".

תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.

ט"ו בתמוז התש"ע ( 27ביוני )2010
(חמ )3-136

 			

תחילה

אליהו ישי
שר הפנים

__________
1
2
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צו המועצות המקומיות (א) (בנימינה-גבעת עדה ,תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
החלפת פרט
(כו) בתוספת
הראשונה

	.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א ,21950-במקום פרט (כז)
יבוא:
"(כז) המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה.
תאריך הקמתה :ט"ו באייר התש"י ( 2במאי .)1950
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):
"הגושים  10126עד  10130 ,10128עד  10161 ,10152 ,10151 ,10138עד ,10201 ,10172
 10204עד ,12098 ,12083 ,12082 ,12080 ,10224 ,10223 ,10215 ,10214 ,10210
 - 12615 ,12106בשלמותם;
גוש  - 10129חלקות  11 ,4 ,2וחלק מחלקות  16 ,1כמסומן במפת בנימינה-גבעת
עדה הערוכה בקנה מידה  1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום י"א בסיוון
התש"ע ( 24במאי  ,)2010שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים,
במשרד הממונה על מחוז חיפה ,חיפה ,ובמשרדי המועצה המקומית
בנימינה-גבעת עדה (להלן  -המפה);
גוש  - 10199חלקות  29 ,27עד  42 ,40עד ;66 ,63 ,62 ,58
גוש  - 10200חלקות ;36 ,32 ,1
גוש  - 10202חלקות  20 ,3 ,1עד  63 ,31וחלק מחלקה  55כמסומן במפה;
גוש  - 10203פרט לחלקה ;15
גוש  - 10220חלקות ;5 ,3 ,2
גוש  - 10221פרט לחלקה ;19
גוש  - 10222חלק מחלקה  5כמסומן במפה;
גוש  - 12105חלקות  46 ,11 ,9 ,8 ,4 ,2 ,1עד  59 ,57 ,55עד  74 ,72 ,69 ,67 ,66 ,63וחלק
מחלקה  76כמסומן במפה;
גוש  - 12413חלקות  23 ,22וחלק מחלקות  21 ,19 ,14כמסומן במפה;
גוש  - 10641חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 10642חלקה  1וחלק מחלקות  3 ,2כמסומן במפה;
גוש  - 10643חלקה  4וחלק מחלקה  3כמסומן במפה;
גוש  - 12611פרט לחלקה ;4
גוש  - 12612פרט לחלקה ;5
גוש  - 12613פרט לחלקה ;52
גוש  - 12677פרט לחלקה ".176

י"א בסיוון התש"ע ( 24במאי )2010
(חמ )3-269

 			

אליהו ישי
שר הפנים

__________
1
2
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כללי בנק ישראל (הוצאה מן המחזור או החלפה של מטבע שנפגם אגב
שימוש או שנשמד) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (45ו) לחוק בנק ישראל ,התש"ע( 12010-להלן  -החוק) ,אני
קובע כללים אלה:
	.1

בכללים אלה" ,אגב שימוש"  -שלא מפעולה מכוונת או מתוך רשלנות חמורה.

הגדרה

	.2

מטבע שנפגם אגב שימוש והוא שלם בגדלו  -יחליפנו הבנק בהילך חוקי שווה ערך.

החלפת מטבע
פגום שנשאר
שלם

	.3

מטבע שנפגם אגב שימוש והומצא לבנק למעלה מחציו ,בחתיכה אחת או בכמה החלפת מטבע
חתיכות ,יחליפנו הבנק בהילך חוקי שווה ערך ,ובלבד שהוכח להנחת דעתו של הבנק ,פגום שנשאר
למעלה מחציו

	.4

(א) מטבע שנפגם אגב שימוש והומצא לבנק חציו ,בחתיכה אחת או בכמה חתיכות ,מטבע פגום
יחליפנו הבנק בהילך חוקי שווה ערך ,כתום שנה מיום שהומצא לו המטבע ,ובלבד שנשאר חציו

שהחתיכות שהומצאו הן חלקים מאותו מטבע.

שהתקיימו שני אלה:
( )1הוכח להנחת דעתו של הבנק ,שהחתיכות שהומצאו הן חלקים מאותו מטבע;
()2

חציו השני של המטבע לא הומצא לבנק בתוך השנה האמורה.

(ב) לא יחליף הבנק חצי מטבע שהומצא לו לאחר שהחליפו כאמור בסעיף קטן (א);
הבנק רשאי לתפוס חצי מטבע כאמור ולהוציאו מן המחזור.
	.5

(א) מטבע שנפגם אגב שימוש והומצא לבנק פחות מחציו ,רשאי הבנק לתופסו תפיסת מטבע
פגום והוצאתו
ולהוציאו מן המחזור.
מהמחזור

(ב) מטבע שנפגם אגב שימוש והומצא לבנק חציו לפחות ,והודיע הבנק למבקש כי לא
יחליפו ,רשאי הבנק לתופסו ולהוציאו מן המחזור לאחר תשעים ימים ממועד ההודעה ,זולת
אם פנה המבקש בתקופה האמורה לבנק בכתב וביקש לקבל את המטבע בחזרה לחזקתו.
(ג) התקבלה פנייה כאמור בסעיף קטן (ב) ,ישלח הבנק את המטבע בדואר רשום למענו
של המבקש; אישור הדואר בדבר קבלת דבר דואר למשלוח בדואר רשום יהיה ראיה
מכרעת למשלוח כאמור.
	.6

הבנק רשאי להחליף מטבע שנשמד בהילך חוקי שווה ערך ,ובלבד שהוכח להנחת דעתו,
כי התקיימו שני אלה:
()1

החלפת מטבע
שנשמד

המטבע נשמד בתאונה;

( )2הומצאו לבנק שרידי מטבע והבנק שוכנע שיתרת המטבע נשמדה כליל או
שהומצאו לבנק ראיות אחרות שלפיהן שוכנע כי המטבע נשמד כליל.
( .7א) המבקש להחליף מטבע פגום או מטבע שנשמד ,יפעל באחת משתי דרכים אלה:
( )1יגיש בקופת הבנק בירושלים ,בקשה לפי הטופס שבתוספת ,ויצרף לה את
המטבע הפגום או את שרידי המטבע שנשמד או ראיות אחרות המעידות כי
המטבע נשמד כליל;

בקשה להחלפת
מטבע פגום
ומטבע שנשמד

( )2ישלח בקשה לבנק לפי המען :בנק ישראל ,קופת מחלקת המטבע ,ת"ד 780
ירושלים  ,91007בדואר רשום ,ויצרף לה את הטופס האמור בפסקה ( ,)1את המטבע
הפגום או שרידי המטבע שנשמד או ראיות אחרות המעידות כי המטבע נשמד
כליל ,וכן יציין בה את מספר חשבון הבנק של המבקש בתאגיד בנקאי.

__________
1

ס"ח התש"ע ,עמ' .452
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(ב) בקשה שנשלחה לפי סעיף קטן (א)( ,)2תהיה בסכום מרבי של  1,500שקלים חדשים,
ועד לפתיחתה בידי הבנק ובירור תכולתה ,תהיה באחריותו של המבקש.
(ג) הוגשה בקשה לפי סעיף קטן (א) ,והבנק נענה לה ,יחליף הבנק את המטבע הפגום
או את המטבע שנשמד בקופת הבנק ,או יזכה את חשבון הבנק של המבקש בתאגיד
הבנקאי לפי הפרטים שציין המבקש בבקשה ,לפי שיקול דעתו.
ביטול

	.8

תקנות בנק ישראל (החלפה או הוצאה מן המחזור של מטבע שנפגם אגב שימוש או
שנשמד) ,התשט"ו - 21955-בטלות.

תוספת
(סעיף (7א))
טופס בקשה להחלפת מטבע שנפגם או שנשמד לפי כללי בנק ישראל
לכבוד:
בנק ישראל ,קופת מחלקת המטבע
ת"ד  ,780ירושלים 91007
בדואר רשום/במסירה ביד
 .1פרטי המבקש
המבקש (שם המשפחה והשם הפרטי) .................................................................................................
תעודת זהות/מספר דרכון ושם המדינה מנפיקת הדרכון .........................................................
מען המבקש (העיר ,השכונה ,הרחוב ,מס' הבית ,מיקוד) ..............................................................
טלפון בבית/טלפון נייד/דואר אלקטרוני ........................................................................................
 .2פירוט המטבע
מספר המטבעות
והשטרות הפגומים

הערך הנקוב

המספר/ים הסידורי/ים*

               

 20ש"ח

               

               

 50ש"ח

               

               

 100ש"ח

               

הסכום (בש"ח)

 200ש"ח
 10אגורות
               

 1/2ש"ח

               

 1ש"ח
 2ש"ח
 5ש"ח
 10ש"ח
סך הכל             

סך הכל

__________
2

*

ק"ת התשט"ו ,עמ'  ;918התשנ"ה ,עמ' .1548
במקרה שמתבקשת החלפה של יותר משטר אחד באותו ערך ,יש לצרף רשימה של מספרי כל השטרות

שמתבקשת החלפתם.
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	.3

הנסיבות שבהן נפגם המטבע אגב שימוש או נשמד ,ומה אירע לחלקי מטבע אחרים
שלא הומצאו יחד עם הבקשה (נא לתת פרטים מלאים):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

 .4פרטי חשבון בנק
במשלוח באמצעות דואר רשום או לבקשת הבנק במסירת המטבע בקופת הבנק ,יש
לציין גם את פרטי חשבון הבנק של מגיש הבקשה בתאגיד בנקאי:
שם הבנק  ................................שם הסניף  ................................מס' הסניף .......................................
מס' חשבון        .................................
 .5הצהרה
אני מצהיר שכל הפרטים בבקשה זו הם נכונים ,ומצהיר כי אני בעל החשבון שבו
מבוקש הזיכוי.
תאריך   ................................

חתימת המבקש ..............................

ט' בתמוז התש"ע ( 21ביוני )2010
(חמ )3-4073

 			

סטנלי פישר
נגיד בנק ישראל

צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום ,לבדיקות ולשירות ביטחון) (מס' ,)2
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12 ,5 ,3ו– 13לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו-
( 11986להלן  -החוק) ,וסעיף  5לחוק שירות המילואים ,התשס"ח ,22008-אני מצווה לאמור:
 .1בצו זה -

הגדרות

"בר–רישום"  -אזרח ישראלי או תושב קבוע גבר או אישה למעט אישה נשואה ,אישה
הרה או אם לילד ,שנולד בין יום א' בתשרי התשנ"ד ( 16בספטמבר  )1993לבין יום כ"ט
באדר התשנ"ד ( 12במרס  ,)1994שני התאריכים בכלל;
"הודעה אישית"  -הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת לבר–רישום או אל
חייב בשירות סדיר או חייב בשירות מילואים והנמסרת לו אישית ,נרשמת בתעודת
ההתייצבות שלו או נשלחת אליו בדואר;
"חייב בשירות סדיר"  -עולה שהוא אחד מאלה:
( )1גבר שנולד בין יום א' בניסן התשמ"א ( 5באפריל  )1981לבין יום כ"ט באדר
התשנ"ג ( 22במרס  ,)1993שני התאריכים בכלל ,שטרם שירת שירות סדיר;
( )2אישה שנולדה בין יום א' בניסן התשמ"ד ( 3באפריל  )1984לבין יום כ"ט באדר
התשנ"ג ( 22במרס  ,)1993שני התאריכים בכלל ,שטרם שירתה שירות סדיר;
( )3גבר המורשה או הזכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים
[נוסח חדש] ,התשל"ז( 31976-להלן  -פקודת הרופאים) ,או לעסוק ברפואת שיניים
לפי פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש] ,התשל"ט( 41979-להלן  -פקודת רופאי

__________
1
2
3
4

ס"ח התשמ"ו ,עמ' .107
ס"ח התשס"ח ,עמ' .502
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ' .549
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .614
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1371

השיניים) ,שנולד בין יום א' בניסן התשל"ו ( 1באפריל  )1976לבין יום כ"ט באדר ב'
התשמ"א ( 4באפריל  ,)1981שני התאריכים בכלל ,שטרם שירת שירות סדיר;
"חייב בשירות מילואים"  -עולה שהוא אחד מאלה:
( )1גבר שנולד בין יום כ"א בטבת התשי"ט ( 1בינואר  )1959לבין יום כ"ט באדר ב'
התשמ"א ( 4באפריל  ,)1981שני התאריכים בכלל ,ואינו חייב בשירות סדיר;
( )2גבר המורשה או הזכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים או
לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים ,שנולד בין יום א' בניסן התשט"ז
( 13במרס  )1956לבין יום כ' בטבת התשי"ט ( 31בדצמבר  ,)1958שני התאריכים בכלל;
"מועמד לשירות"  -אדם שהוא בר–רישום או חייב בשירות סדיר או חייב בשירות
מילואים;
"עולה"  -אזרח ישראלי או תושב קבוע ,גבר או אישה למעט אישה נשואה ,אישה הרה ואם
לילד  -שהיה לאזרח ישראלי או לתושב קבוע בין יום ח' בתשרי התש"י ( 1באוקטובר
 )1949לבין יום פרסום צו זה ברשומות ,ואין בידו תעודה המעידה שהוא פטור משירות
ביטחון.
התייצבות
לרישום ולבדיקות
לפי הודעה
אישית
התייצבות
לרישום ולבדיקות
שלא לפי הודעה
אישית

	.2

כל מועמד לשירות נקרא להתייצב לרישום ולבדיקות במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה
אישית.

	.3

כל מועמד לשירות ,שלא קיבל עד יום ג' בתשרי התשע"א ( 11בספטמבר  )2010הודעה
אישית כאמור בסעיף  ,2נקרא בזה להתייצב לרישום ולבדיקות בלשכת גיוס אזורית,
כמפורט בתוספת ,בשעה  8.00בתאריך הקבוע בטבלה שלהלן:
תאריך לידה
בין

1372

לבין

מועד התייצבות לרישום ולבדיקות
נשים
גברים

א
א' בתשרי התשנ"ד
( 16בספטמבר )1993

ב
ט"ו בתשרי התשנ"ד
( 30באוקטובר )1993

ג
ד' בתשרי התשע"א
( 12בספטמבר )2010

ד
כ"ט בתשרי התשע"א
( 7באוקטובר )2010

ט"ז בתשרי התשנ"ד
( 1באוקטובר )1993

ל' בתשרי התשנ"ד
( 15בספטמבר )1993

ה' בתשרי התשע"א
( 13בספטמבר )2010

ב' בחשוון התשע"א
( 10באוקטובר )2010

א' בחשוון התשנ"ד
( 16באוקטובר )1993

ט"ו בחשוון התשנ"ד
( 30באוקטובר )1993

ו' בתשרי התשע"א
( 14בספטמבר )2010

ג' בחשוון התשע"א
( 11באוקטובר )2010

ט"ז בחשוון התשנ"ד
( 31באוקטובר )1993

ל' בחשוון התשנ"ד
( 14בנובמבר )1993

ז' בתשרי התשע"א
( 15בספטמבר )2010

ד' בחשוון התשע"א
( 12באוקטובר )2010

א' בכסלו התשנ"ד
( 15בנובמבר )1993

ט"ו בכסלו התשנ"ד
( 29בנובמבר )1993

ח' בתשרי התשע"א
( 16בספטמבר )2010

ה' בחשוון התשע"א
( 13באוקטובר )2010

ט"ז בכסלו התשנ"ד
( 30בנובמבר )1993

ל' בכסלו התשנ"ד
( 14בדצמבר )1993

י"א בתשרי התשע"א
( 19בספטמבר )2010

ו' בחשוון התשע"א
( 14באוקטובר )2010

א' בטבת התשנ"ד
( 15בדצמבר )1993

ט"ו בטבת התשנ"ד
( 29בדצמבר )1993

י"ב בתשרי התשע"א
( 20בספטמבר )2010

ט' בחשוון התשע"א
( 17באוקטובר )2010
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תאריך לידה
בין

לבין

א

ב

מועד התייצבות לרישום ולבדיקות
נשים
גברים
ג

ד

ט"ז בטבת התשנ"ד
( 30בדצמבר )1993

כ"ט בטבת התשנ"ד
( 12בינואר )1994

י"ג בתשרי התשע"א
( 21בספטמבר )2010

י' בחשוון התשע"א
( 18באוקטובר )2010

א' בשבט התשנ"ד
( 13בינואר )1994

ט"ו בשבט התשנ"ד
( 27בינואר )1994

כ"ה בתשרי התשע"א
( 3באוקטובר )2010

י"א בחשוון התשע"א
( 19באוקטובר )2010

ט"ז בשבט התשנ"ד
( 28בינואר )1994

ל' בשבט התשנ"ד
( 11בפברואר )1994

כ"ו בתשרי התשע"א
( 4באוקטובר )2010

י"ב בחשוון התשע"א
( 20באוקטובר )2010

א' באדר התשנ"ד
( 12בפברואר )1994

ט"ו באדר התשנ"ד
( 26בפברואר )1994

כ"ז בתשרי התשע"א
( 5באוקטובר )2010

י"ג בחשוון התשע"א
( 21באוקטובר )2010

ט"ז באדר התשנ"ד
( 27בפברואר )1994

כ"ט באדר התשנ"ד
( 12במרס )1994

כ"ח בתשרי התשע"א
( 6באוקטובר )2010

ט"ז בחשוון התשע"א
( 24באוקטובר )2010

עולה חייב בשירות סדיר או מילואים

ט"ז בכסלו התשע"א ( 23בנובמבר )2010

.4

כל מועמד לשירות שהתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות ביטחון וכושרו התייצבות
לא נקבע ,נקרא בזה להתייצב להשלמת בדיקות לשם קביעת כושרו במקום ובמועד להשלמת בדיקות
לפי הודעה אישית

.5

כל מועמד לשירות כאמור בסעיף  ,4אשר לא קיבל עד יום י"א בתמוז התשע"א ( 13ביולי התייצבות
 )2011הודעה כאמור באותו סעיף ,נקרא בזה להתייצב להשלמת הבדיקות לקביעת כושרו להשלמת בדיקות
שלא לפי הודעה
לשירות ביטחון בלשכת גיוס אזורית ,כמפורט בתוספת ,ביום י"ב בתמוז התשע"א ( 14ביולי אישית  -מועמד
לשירות
 ,)2011בשעה .8.00

	.6

כל בר–רישום שנמצא כשר לשירות ,לרבות מי שפוקד רשאי לקראו לשירות ביטחון לפי התייצבות לשירות
סעיף  12לחוק ,נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר ,במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה סדיר לפי הודעה
אישית

	.7

כל בר–רישום ,שלא קיבל עד יום ח' באלול התשע"ג ( 14באוגוסט  )2013הודעה אישית
כאמור בסעיף  ,6נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית ,כמפורט
בתוספת ,ביום ט' באלול התשע"ג ( 15באוגוסט  ,)2013בשעה .8.00

.8

כל בר–רישום ,אישה ,שלא קיבלה עד יום ט"ו באלול התשע"ג ( 21באוגוסט  )2013הודעה
אישית כאמור בסעיף  ,6נקראת בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית,
כמפורט בתוספת ,ביום ט"ז באלול התשע"ג ( 22באוגוסט  ,)2013בשעה .8.00

.9

כל חייב בשירות סדיר וכל חייב בשירות מילואים שנמצא כשר לשירות ,לרבות מי
שפוקד רשאי לקראו לשירות ביטחון לפי סעיף  12לחוק ,נקרא בזה להתייצב לשירות
ביטחון במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה אישית.

התייצבות
לשירות סדיר
שלא לפי הודעה
אישית גברים
 בר-רישוםהתייצבות
לשירות סדיר
שלא לפי הודעה
אישית נשים
 בר-רישוםהתייצבות לשירות
ביטחון לפי הודעה
אישית

שהודיעו לו בהודעה חתומה בידי יושב ראש הוועדה הרפואית או מטעמו.

אישית ,אם בזמן שנקבע להתייצבות הגיע לגיל  18בהתאם לשיטת חישוב הגילאים
בסעיף  2לחוק.

 	.10כל חייב בשירות סדיר וכל חייב בשירות מילואים ,אשר לא קיבל עד יום כ"ח באדר התייצבות לשירות
ביטחון שלא לפי
התשע"א ( 3באפריל  )2011הודעה אישית כאמור בסעיף  ,9נקרא בזה להתייצב לשירות
הודעה אישית -
ביטחון בלשכת גיוס אזורית ,כמפורט בתוספת ,ביום כ"ט באדר התשע"א ( 4באפריל  ,)2011חייב בשירות סדיר
וחייב בשירות
בשעה .8.00
מילואים
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תוספת
(סעיפים  8 ,7 ,5 ,3ו–)10
לשכות הגיוס האזוריות:
תל השומר  -מחנה תל השומר (על יד קראון);
חיפה  -רח' עומר אל כיאם ( 12מול העירייה);
ירושלים  -רח' רש"י ( 103שכונת מקור ברוך);
באר שבע  -רח' יד ושם ;22
טבריה  -רח' נצרת.
כ"ט באייר התש"ע ( 13במאי )2010
(חמ )3-241

						

ג ד י א ג מ ו ן  ,אלוף משנה

						

מפקד מיטב ,פוקד

					

אגף כוח אדם

הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) (מס' ,)2
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 6א(ג) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים
ואגרות) ,התשכ"ח( 11968-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

	.1

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת השניה לתקנות החל ביום
י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי  ,)2010כדלקמן:

"תוספת שניה
(תקנה )6
בשקלים חדשים

 .1עם הגשת בקשה לפטנט לפי סעיף (11א) לחוק בעד  50התביעות
הראשונות שבבקשה

1,024

1א .אגרת הגשה בעד כל תביעה נוספת שבבקשה לפטנט החל מהתביעה
ה–51

502

עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס לפי סעיפים (73א) 170 ,ו–171
לחוק או תקנות (146א) ו–(149א)

228

(ב) עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותיו יידחה תאריך בקשת
הפטנט לפי סעיף  23לחוק

228

(ג) עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זכות לבקשה
לפטנט לפי סעיף  169לחוק ,לשינוי רישום כזה או לביטולו

228

עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר בפירוט לפי סעיף  69לחוק

228

( .2א)

(ד)

 .3עם הגשת בקשה לבחינה על אתר של בקשת פטנט ,לפי תקנה (35א)

685

 .4עם הגשת בקשה לפי סעיפים 48ד(ג) ו– 164לחוק או בקשה לפי תקנות
(5א) או (87ג) להארכת כל מועד ,בעד כל חודש או חלק ממנו

61

__________
1
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ק"ת התשכ"ח ,עמ'  ;1104התשנ"ו ,עמ'  ;951התש"ע ,עמ'  318ועמ' .350
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בשקלים חדשים

( .5א) עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב ,לפי כל אחד מהסעיפים
(73 ,67 ,61 ,30 ,25ג)(124 ,117 ,ב) 170 ,133 ,ו– 171לחוק וכן תקנות
 100 ,81ו–195

685

(ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפני הרשם לפי סעיף  159או
השגה לפי סעיף  161לחוק או לפי תקנה  42או (46א)

685

עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים  29או  65לחוק

685

(ד) עם הגשת בקשה להחזרת תוקפו של פטנט לאחר פקיעתו לפי
סעיף  59לחוק

685

(ג)

 .6אגרת חידוש לפי סעיף  56לחוק:
(א) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום שלושה חודשים מיום מתן
הפטנט ,עד תום שש שנים מתאריך הבקשה לפטנט

150

(ב) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השישית מתאריך
הבקשה לפטנט ,לתקופה נוספת של ארבע שנים

304

עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה העשירית מתאריך
הבקשה לפטנט לתקופה נוספת של ארבע שנים

1,829

(ד) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה הארבע עשרה מתאריך
הבקשה לפטנט ,לתקופה נוספת של ארבע שנים

3,813

(ה) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השמונה עשרה
מתאריך הבקשה לפטנט ,לתקופה נוספת של שנתיים

4,574

אגרת חידוש כוללת לתשלום לפני תום שלושה חודשים מיום
מתן הפטנט ,כדי שיהיה בתוקף לכל תקופתו

9,915

(ג)

(ו)

 .7אגרה לאומית לפי סעיף 48ד(א) לחוק

1,024

 .8אגרת מסירה לפי סעיף 48ב(א) לחוק

534

 .9עם הגשת בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 21א לחוק או לבטל ביטול
לפי סעיף 21ב לחוק

228

 .10עם הגשת בקשה להשהות את פרסום קיבול הבקשה ,לכל חודש או
חלק ממנו

42

( .11א) עם הגשת בקשה להיבחן בעל פה או בכתב לשם רישום כעורך
פטנטים לפי סעיף  143לחוק ,וכן עם הגשת הבקשה להירשם
כעורך פטנטים לפי סעיף  142לחוק

167

(ב)

אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף  145לחוק

 .12בעד אישור או העתק או כל מסמך ,תעודה או נסח מתוך הפנקס לפי
סעיף (168ב) לחוק
( .13א) בעד צילום פירוט ,שרטוט או כל מסמך ,לפי סעיף (168ב) לחוק,
לכל עמוד
(ב) בעד צילום של מיקרופילם במכונת העתקה ,לפי סעיף (168ב)
לחוק ,לכל עמוד
(ג) נדרש הצילום בתוך שבוע -
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167
42
3
6.10
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בשקלים חדשים

( )1לכל עמוד מחמשת העמודים הראשונים
( )2לכל עמוד נוסף
 .14אגרת פרסום

30
6.10
דמי הפרסום
שהודעה עליהם
מתפרסמת מזמן
לזמן ברשומות"

ח' בתמוז התש"ע ( 20ביוני )2010
(חמ )3-884

		
		

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

תיקוני טעויות דפוס
()1

בתקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי) (תיקון) ,התש"ע,2010-
שפורסמו בקובץ התקנות  ,6902עמ'  ,1290בסעיף  ,1אחרי פסקה (א) צריך להיות:
"()2

בפרט  ,2במקום " "1.00יבוא ""."1.10
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