רשומות

קובץ התקנות
ב' בשבט התשע"ב
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 26בינואר 2012
עמוד

תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) (תיקון) ,התשע"ב684 ����������������������������������������2012-
תקנות מאבק בארגוני פשיעה (דרכי ניהול רכוש שחולט ומימושו) ,התשע"ב684 �������������������������������������������2012-
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (תיקון) ,התשע"ב686 ��������������������������������������������������������������������������2012-
תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)4התשע"ב687 ������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (משגב ,תיקון) ,התשע"ב688 ��������������������������������������������������������� 2012-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (זבולון ,תיקון) ,התשע"ב689 ��������������������������������������������������������� 2012-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (אבו בסמה ,תיקון) ,התשע"ב690 ������������������������������������������������� 2012-
צו המועצות המקומיות (ב) (עראבה ,תיקון) ,התשע"ב690 ���������������������������������������������������������������������������������2012-
אכרזת העיריות (עיריית נשר ,תיקון) ,התשע"ב691 ���������������������������������������������������������������������������������������������2012-
הודעת משכורת נשיא המדינה ,התשע"ב692 �����������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
הודעת שכר שרים וסגני שרים ,התשע"ב692 ������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם) ,התשע"ב692 �����������2012-
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשע"ב693 �������������������������������������������������������������������������������������� 2012-

תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) (תיקון),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  194לחוק הפטנטים ,התשכ"ז ,11967-באישור שר האוצר לפי
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 6א

 .1בתקנה 6א(א) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) ,התשכ"ח-
- 31968
()1

המילים "וב– 1ביולי"  -יימחקו ובמקום "עליית" יבוא "שינוי";

( )2בהגדרות "המדד החדש" ו"המדד היסודי" ,במקום "שלפני החודש" יבוא "נובמבר".
ד' בכסלו התשע"ב ( 30בנובמבר )2011
(חמ    )3-884

         י ע ק ב נ א מ ן
שר המשפטים

__________

   1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;148התשע"א ,עמ' .196
   2ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
   3ק"ת התשכ"ח ,עמ'  ;1104התש"ע ,עמ' .318

תקנות מאבק בארגוני פשיעה (דרכי ניהול רכוש שחולט ומימושו),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  34לחוק מאבק בארגוני פשיעה ,התשס"ג( 12003-להלן -
החוק) ,וסעיף  23לחוק האפוטרופוס הכללי ,התשל"ח( 21978-להלן  -חוק האפוטרופוס),
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרה

 .1בתקנות אלה" ,החשב הכללי"  -החשב הכללי במשרד האוצר .

צו החילוט
כאסמכתה
לתפיסת הרכוש

.2

רכוש שבית המשפט נתן לגביו צו חילוט לפי סעיפים  5עד  8או  14לחוק ,יהיה נתון
לניהולו של האפוטרופוס הכללי ,ויראו בצווים כאמור אסמכתה בידי האפוטרופוס
הכללי לתפוס את הרכוש.

הודעה על צו
חילוט

.3

נתן בית המשפט צו חילוט לפי סעיפים  5עד  8או  14לחוק ,ימסור הודעה על כך
לאפוטרופוס הכללי; ההודעה תהיה לפי הטופס שבתוספת.

ניהול רכוש שניתן  .4האפוטרופוס הכללי -
עליו צו חילוט
על ידי
האפוטרופוס
הכללי

הודעה לחשב
הכללי על חילוט
רכוש שהוא נכס
מקרקעין

( )1יכנס רכוש שחולט לפי סעיפים  5עד  8או  14לחוק ,וינהלו באופן העשוי להועיל  
למימושו;
( )2רשאי לממש רכוש שניהולו הופקד בידיו ,ולהעביר תמורתו לאוצר המדינה; אלא
אם כן הוגשה בקשה לעיכוב ביצוע צו החילוט והמבקש המציא כדין למשרד הראשי
של האפוטרופוס הכללי החלטה של בית המשפט המורה על עיכוב ביצוע צו החילוט
שניתן לפי סעיפים  5עד  8או  14לחוק.
.5

(א) היה רכוש שחולט לפי סעיפים  5עד  8או  14לחוק נכס מקרקעין ,יודיע  האפוטרופוס
הכללי לחשב הכללי על מתן צו החילוט.

__________

   1ס"ח התשס"ג ,עמ' .502
   2ס"ח התשל"ח ,עמ' .61
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(ב) בטרם יממש רכוש שהוא נכס מקרקעין ,יודיע האפוטרופוס הכללי לחשב הכללי
על הכוונה לממש את הנכס .
(ג) החשב הכללי רשאי לדרוש מן האפוטרופוס הכללי להעביר אליו את נכס המקרקעין;
החשב הכללי ימסור את דרישתו בתוך תקופה שתחילתה במועד מסירת ההודעה לפי
תקנת משנה (א) וסיומה שלושים ימים ממועד מסירת ההודעה לפי תקנת משנה (ב).
(ד) לא דרש החשב הכללי כאמור בתקנת משנה (ג) ,או שהודיע כי אין בכוונתו לקבל
את הנכס ,יממש האפוטרופוס את נכס המקרקעין ויעביר תמורתו לאוצר המדינה.
.6

בביצוע תפקידו לפי תקנות  4ו– 5יחולו סעיפים (9 ,4א) 10 ,עד  17 ,16 ,14ו– 19לחוק הוראות לביצוע
התפקיד
האפוטרופוס ,בשינויים המחויבים לפי העניין.

.7

האפוטרופוס הכללי ירשום לגבי רכוש שקיבל לניהולו את שם הטוען לזכות בו; הרישום רישום רכוש
יכלול את מספר התיק בבית המשפט ,שם הצדדים ,תאריך צו החילוט ,פרטי זיהוי שנמסר לניהול

הרכוש ,פרטי זיהוי בעל הרכוש ,פרטי זיהוי המחזיק ברכוש ,מקום הרכוש והשימוש
הנוכחי בו .
.8

הוצאות הכרוכות בניהול הרכוש ומימושו ,לרבות שכרו של האפוטרופוס הכללי בעד הוצאות ניהול

הניהול ,ייגבו מכלל הרכוש שהוא מנהל ושחולט לפי הוראות סעיפים  5עד  8או  14לחוק  .
.9

(א) שכר הניהול של האפוטרופוס הכללי בעד ניהול רכוש שנמסר לניהולו לפי שכר ניהול
ומימוש
תקנה   ,2יהיה -

( 5 )1אחוזים משוויו הכולל של הרכוש ,והוא ייגבה עם קבלתו לניהול בידי
האפוטרופוס הכללי או עם מימושו;
( )2שכר שנתי של  1/2אחוז מערך הכספים שהושקעו על ידי האפוטרופוס הכללי.
(ב) שכר האפוטרופוס הכללי בעד ביצוע עסקה במקרקעין על ידו יהיה  3אחוזים מן
התמורה ,שכר זה ייגבה בתום ביצוע העסקה.
 .10ציווה בית משפט על החזרת רכוש שהועבר לניהולו של האפוטרופוס הכללי ,יחזירו החזרת רכוש

האפוטרופוס הכללי לזכאי על פי הצו משיקבל הודעה על כך מבית המשפט .
 .11בתום כל שנת כספים יעביר האפוטרופוס הכללי דיווח לחשב הכללי על רכוש שמומש דיווח

ועל רכוש שחולט ולא מומש לפי תקנות אלה ,הסכומים שהועברו לאוצר המדינה ונכסי
מקרקעין שהועברו לפי תקנה (5ג) באותה שנה.
 .12תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

תוספת
(תקנה )3
הודעה לאפוטרופוס הכללי על צו לחילוט רכוש
בבית המשפט ה–    .....................................ב–...................................................
בתיק פלילי /ערעור פלילי /בקשות שונות/תיק אזרחי/ערעור אזרחי
מס'  .........................
אל   :האפוטרופוס הכללי ,היחידה הארצית לגילוי וניהול רכוש ,ירושלים .
.1

דע לך שביום  ..................ניתן צו חילוט רכוש לפי סעיף  ...........לחוק מאבק בארגוני פשיעה,
התשס"ג ,2003-בתיק פלילי /בערעור פלילי /בבקשות שונות /בתיק אזרחי /בערעור אזרחי
[מחק את המיותר] מס' ....................מדינת ישראל נ' .........................שהעתק ממנו מצורף .
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.2

אלה פרטי הרכוש שלגביו ניתן הצו (ימולא על ידי בא כוח המדינה ויוגש למזכירות בית
המשפט):
פרטי
הזיהוי של
הרכוש

פרטי
הזיהוי של
המחזיק
ברכוש

פרטי
הזיהוי של
בעל הרכוש

מיקום
הרכוש
הנוכחי

השימוש
ברכוש

שונות

()1
()2
()3
.3

בהתאם לאמור בתקנות מאבק בארגוני פשיעה (דרכי ניהול רכוש שחולט ומימושו),
התשע"ב ,2012-ובהסתמך על החלטת בית המשפט האמורה ,הנך מתבקש לתפוס את
הרכוש המתואר לעיל .
                     .....................................................................                          .................................
                 תאריך                                                חתימת רשם בית המשפט
            

ט"ז בטבת התשע"ב ( 11בינואר )2012
         י ע ק ב נ א מ ן
שר המשפטים

(חמ    )3-3352

תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (36ב) לפקודת בריאות העם ,11940 ,אני מתקין תקנות אלה:
הוספת תקנה 55א .1

אחרי תקנה  55לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) ,התשל"ז( 21977-להלן -
התקנות העיקריות) ,יבוא:
"תנאים למתן היתר 55א( .א) בתקנה זו" ,מערך מעבדות"  -קבוצת מעבדות במוסד
לניהול מעבדה
רפואי ,שמנהל מעבדה בעל אחריות כוללת אחראי ,כאמור
במערך מעבדות
בתקנה  ,60לתפקוד כולן ,אף שבראש כל אחת מהן ,עומד
מנהל מעבדה.
(ב) לצורך ניהול מעבדה בתוך מערך מעבדות רשאי
המנהל ,נוסף על האמור בתקנה  ,55להכיר לעניין תקנה )3(52
גם במי שהתקיימו לגביו כל אלה:
( )1הוא בעל תואר  PhDאו  DScבמקצוע בסיס ,או
רופא מומחה כאמור בתקנה ;)2(54
( )2הוא עבד שנה אחת לפחות ,בחמש השנים
האחרונות ,כעובד מעבדה רפואית בכיר;
(   )3מנהל מערך מעבדות  מעוניין  שהוא ינהל מעבדה
מסוימת במסגרת אותו מערך מעבדות;

__________

   1ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ'  ;191ס"ח התשנ"ב ,עמ' .10
   2ק"ת התשל"ז ,עמ'  ;2460התשע"א ,עמ' .493
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( )4לאחר קבלת התואר כאמור בפסקה ( )1או לאחר
קבלת אישור בכתב מפקולטה מוכרת שלמד בה לתואר
האקדמי כאמור ,בדבר סיום כל חובותיו לקבלת התואר,
הוא עבד חמש שנות עבודה לפחות במעבדת מחקר
בתחום רלוונטי למקצוע המעבדה המסוימת שבמערך
המעבדות האמור בפסקה (".)3
תיקון תקנה 62א

 .2בתקנה 62א(ב) לתקנות העיקריות -
( )1בפסקה ( ,)1במקום "ושנתיים" יבוא "ושנת";
( )2בפסקה ( ,)3במקום "ושנתיים" יבוא "ושנת";
( )3בפסקה ( ,)4במקום "שלוש שנים" יבוא "שנתיים".
  .3בתקנה 62ה(א) לתקנות העיקריות ,בפסקה (()1א) ,בסופה יבוא "ואם הוא -

תיקון תקנה 62ה

(אא) בעל תואר  MScבמקצוע בסיס ,סיים סטז' במשך ארבעה חודשים במשרה מלאה
או שמונה חודשים בחצי משרה;
(בב) בעל תואר  PhDאו  DScבמקצוע בסיס או תואר רופא מומחה כאמור בתקנה
62א(ב)( )3או ( ,)4סיים סטז' במשך שלושה חודשים במשרה מלאה או שישה חודשים
בחצי משרה;
מי שסיים סטז' כאמור בפסקאות משנה (אא) או (בב) רשאי ,במשך שישה חודשים
נוספים ,להמשיך בעבודתו במעמד של סטאז'ר באותה מעבדה שעשה בה את הסטז',
אם המעסיק מעוניין בכך".
ט' בטבת התשע"ב ( 4בינואר )2012
      ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות

(חמ    )3-54

תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)4התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  19ו– 70לפקודת התעבורה ,1באישור שר האוצר לפי סעיף
39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
 .1בתקנה 272א לתקנות התעבורה ,התשכ"א( 31961-להלן  -התקנות העיקריות) -

תיקון תקנה 272א

( )1האמור בה יסומן "(א)" ,ובפסקה ( )2בה ,אחרי "הוא רשום" יבוא "על שם אחד או
יותר מאלה בלבד;":
()2

אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(ב) נמכר רכב שהתקיים בו האמור בתקנת משנה (א) למי שלא מתקיים בו
האמור ,ישלם הקונה את מלוא אגרת רישיון הרכב לפי פרט 10א בחלק ג' לתוספת
הראשונה ,בעבור כל חודש של התקופה שמיום שנרשם הרכב על שמו עד יום
פקיעת הרישיון".

__________

   1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
   2ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
   3ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;1425התשע"ב עמ'  ,200עמ'  528ועמ' .529
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תיקון תקנה 290א  .2בתקנה 290א לתקנות העיקריות -
()1

בתקנת משנה (א) -
(א) ברישה ,אחרי פסקה ( )3יבוא:
"( )4הרכב נרשם כאמור בתקנה 272א(א)( ,)2ולעניין פסקה זו ,יהיה הפטור
האמור בתקנה זו ,למעט סכום האגרה שבו הוא חייב לפי תקנה 272א;";
(ב)

בהגדרה "היום הקובע" ,בסופה יבוא:
"( )6היום שבו אישרה רשות הרישוי כי התקיים בבעל הרכב האמור
בתקנה 272א";

()2

בתקנת משנה (ב) ,בסופה יבוא:
"היה בעל הרכב זכאי להחזר לפי פסקה ( )4לרישה של תקנת משנה (א) ,יופחת מן
ההחזר סכום האגרה שבו הוא חייב לפי תקנה 272א לגבי אותה תקופה".

תיקון התוספת
הראשונה

 .3אחרי פרט 11א לחלק ג' בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:
"11ב .אגרה בעד רישיון רכב לרכב רפואי בבעלות משרד הביטחון ,המשמש נכה
שנקבעה לו דרגת נכות מיוחדת כמשמעותה בתקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת
נכות מיוחדת) ,התשכ"ו ,41965-היא  26שקלים חדשים".
י"ד בטבת התשע"ב ( 9בינואר )2012
         י ש ר א ל כ " ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

(חמ    )3-83

__________
   4ק"ת התשכ"ו ,עמ' .296

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (משגב ,תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
תיקון פרט (נז)
בתוספת הראשונה

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,21958-בפרט (נז) -
( )1בהגדרה "מפה" ,אחרי "ביום ד' באייר התש"ע ( 18באפריל  ")2010יבוא "וכפי
שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה  1:10,000והחתום ביד שר הפנים ביום כ"ט בכסלו
התשע"ב ( 25בדצמבר .")2011
()2

במקום השטח המתואר לצד היישוב "אבטליון" יבוא:
"הגושים  - 19396 ,19393 ,19349 ,19348 ,19344 ,19342בשלמותם;
גוש  - 19306חלקה  2וחלק מחלקות  10 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 19341חלקות  13עד  23 ,16עד  38 ,36עד  54 ,51 ,49 ,44 ,41עד ;56
גוש  - 19343חלקות  5עד  15 ,12עד  23 ,21עד  33וחלק מחלקות  22 ,13כמסומן במפה;
גוש  - 19346חלקות  39עד  49וחלק מחלקות  52 ,12עד  54כמסומן במפה;
גוש  - 19347חלקות  16 ,14 ,13 ,10עד  37 ,35עד  45 ,43 ,40עד  72 ,61עד  77 ,74עד
 90 ,89 ,87 ,85 ,84 ,79וחלק מחלקות  76 ,71כמסומן במפה;
גוש  - 19355פרט לחלקות  2עד ;";43 ,4

__________

   1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
   2ק"ת התשי"ח ,עמ' .1256
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()3

במקום השטח המתואר לצד היישוב "הררית" יבוא:
"הגושים ,19884 ,19883 ,19422 ,19421 ,19358 ,19357 ,19352 ,19351 ,19350 ,15410
 - 19885בשלמותם;
גוש  - 19354חלקות  114 ,63 ,62וחלק מחלקות  65 ,56כמסומן במפה;
גוש  - 19355חלקות  2עד ;43 ,4
גוש  - 19423חלקות  76עד  171 ,170 ,168 ,131וחלק מחלקות  172 ,166כמסומן
במפה".

כ"ט בכסלו התשע"ב ( 25בדצמבר )2011
(חמ    )3-136

         א ל י ה ו י ש י
שר הפנים

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (זבולון ,תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
.1

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

( )1בהגדרה "מפה" ,אחרי "והחתום ביד שר הפנים ביום א' באב התש"ע ( 12ביולי
 ")2010יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה של  1:10,000והחתום ביד שר
הפנים ביום ג' בטבת התשע"ב ( 29בדצמבר ( )2011להלן  -המפה)" .
()2

במקום השטח המתואר בטור ב'  לצד היישוב "יגור" יבוא:
"גושים  - 11384 ,11357 ,11164בשלמותם;
גוש  - 11121חלקות  16 ,5 ,4וחלק מחלקה  11כמסומן במפה;
גוש  - 11129חלקות  17 ,16 ,12וחלק מחלקות  6 ,3כמסומן במפה;
גוש  - 11172חלקה  14וחלק מחלקות  19 ,17 ,16כמסומן במפה;
גוש  - 11358פרט לחלק מחלקות  10 ,6כמסומן במפה;
גוש  - 11382חלקות  16 ,15וחלק מחלקות  12עד  14כמסומן במפה;
גוש  - 11383חלקות  2עד  14 ,12 ,10 ,9 ,6עד  17וחלק מחלקות  13 ,11 ,7כמסומן
במפה;
גוש  - 12292חלקות  18 ,8 ,7וחלק מחלקה  17כמסומן במפה;
גוש  - 12293חלקות  9 ,7 ,3 ,2עד ;17 ,13 ,11
גוש  - 12577חלק מחלקות  19 ,17עד  24 ,21כמסומן במפה;
גוש  - 17171חלקות  65 ,63 ,34עד ".68

ג' בטבת התשע"ב ( 29בדצמבר )2011
(חמ    )3-136

         א ל י ה ו י ש י
שר הפנים

__________
   1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
   2ק"ת התשי"ח ,עמ' .1256
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צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (אבו בסמה ,תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
תיקון פרט (סז)
בתוספת הראשונה

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח,21958-
בפרט (סז) -
( )1בהגדרה "מפה" ,אחרי "והחתומה ביד שר הפנים ביום י"ד באב התשע"א
( 14באוגוסט  ")2011יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה  1:10,000והחתום
ביד השר ביום כ"ט בכסלו התשע"ב ( 25בדצמבר ;")2011
אחרי שם היישוב "אבו קרינאת" והשטח המתואר לצדו יבוא:

()2

"אבו תלול

גוש  - 100151_1חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 100151_2חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 100152_2חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 100152_4חלק מחלקות  2 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 100152_5חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 100152_6חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 100153_3חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 100154_2חלק מחלקות  1עד  4כמסומן במפה;
גושים לא מוסדרים כמסומן במפה".

כ"ט בכסלו התשע"ב ( 25בדצמבר )2011
         א ל י ה ו י ש י
שר הפנים

(חמ    )3-136

__________
   1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
   2ק"ת התשי"ח ,עמ' .1259

צו המועצות המקומיות (ב) (עראבה ,תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
החלפת פרט (נד)
בתוספת הראשונה

 .1בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב) ,התשי"ג ,21953-במקום פרט (נד) יבוא:
"(נד)

המועצה המקומית עראבה.

תאריך הקמתה :י"ז באדר התשכ"ד ( 1במרס .)1964
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):
הגושים  19379 ,19377 ,19376 ,19375 ,19356 ,19353 ,19345עד   - 19392בשלמותם;
גוש  - 19341חלקות  1עד  17 ,12עד ;37 ,22
גוש  - 19343חלקות  1עד  14 ,4וחלק מחלקות  22 ,13כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה
 1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ט בכסלו התשע"ב ( 25בדצמבר ,)2011
שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז
הצפון ,נצרת עילית ובמשרד המועצה המקומית עראבה (להלן  -המפה);
__________
   1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
   2ק"ת התשי"ג ,עמ'  ;1174התשמ"ו ,עמ' .1061
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גוש  - 19346חלקות  1עד  13 ,11עד  51 ,50 ,38וחלק מחלקות  52 ,12עד  54כמסומן במפה;
גוש  - 19347חלקות  1עד  62 ,15 ,12 ,11 ,9עד  75 ,70וחלק מחלקות  76 ,71כמסומן במפה;
גוש  - 19354פרט לחלקות  114 ,63 ,62וחלק מחלקות  65 ,56כמסומן במפה;
גוש  - 19374חלקות  18עד  30 ,26עד  105 ,101וחלק מחלקות  27עד  104 ,102 ,29כמסומן במפה;
גוש  - 19378חלקות  1עד  41 ,38 ,37 ,14עד  43וחלק מחלקה  34כמסומן במפה;
גוש  - 19426חלקות ".83 ,82
כ"ט בכסלו התשע"ב ( 25בדצמבר )2011
         א ל י ה ו י ש י
שר הפנים

(חמ    )3-136

אכרזת העיריות (עיריית נשר ,תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות ,1ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
 .1במקום התוספת לאכרזת העיריות (עיריית נשר) ,התשנ"ה ,21995-יבוא:

החלפת התוספת

"תוספת
(סעיף )1
האזור שתושביו יהיו עיריית נשר כולל גושים וחלקות רישום קרקע כלהלן:
"הגושים  11165 ,11146 ,10174עד  11218 ,11208 ,11207 ,11206 ,11204 ,11185 ,11171עד
 11227 ,11221עד  11239 ,11237עד  11894 ,11885 ,11269 ,11252 ,11241עד ,11896
 12377עד  12605 ,12573 ,12572 ,12379עד  - 12771 ,12671 ,12670 ,12608בשלמותם;
גוש  - 11203חלקות  56 ,9 ,7עד  65וחלק מחלקות  6 ,4כמסומן במפת עיריית נשר  
הערוכה בקנה מידה של  1:10,000והחתומה ביד שר הפנים  ביום ג' בטבת התשע"ב
( 29בדצמבר  )2011ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד
הממונה על מחוז חיפה ,חיפה ובמשרדי עיריית נשר (להלן בפרט זה  -המפה);
גוש  - 11205חלקות  11 ,8וחלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 11209פרט לחלק מחלקות  65 ,55 ,54עד  69 ,67כמסומן במפה;
גוש  - 11210פרט לחלקות  55 ,54 ,6 ,5וחלק מחלקות  23 ,21כמסומן במפה;
גוש  - 11217פרט לחלק מחלקות  202 ,198כמסומן במפה;
גוש  - 11222חלק מחלקות  32 ,31 ,3כמסומן במפה;
גוש  - 11382חלקות  5עד  7וחלק מחלקה  14כמסומן במפה;
גוש  - 11383חלקה  8וחלק מחלקות  13 ,11 ,7כמסומן במפה;
גוש  - 11666חלקות  3עד  15 ,13עד  127 ,40 ,35עד  138 ,134 ,132עד  148 ,146עד ,187
 191עד  220 ,218 ,216 ,214עד ;223
גוש  - 11882חלקות  7עד  28 ,21עד  43וחלק מחלקות  97עד  99כמסומן במפה;
גוש  - 11892חלק מחלקה  1כמסומן במפה".
ג' בטבת התשע"ב ( 29בדצמבר )2011
(חמ    )3-136

__________

   1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
   2ק"ת התשי"ח ,עמ'  ;1256התשס"ד ,עמ'  745ועמ' .994
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         א ל י ה ו י ש י
שר הפנים
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הודעת משכורת נשיא המדינה ,התשע"ב2012-
  בהתאם לסעיפים  1ו– 3להחלטת משכורת נשיא המדינה ,התשמ"ב , 1982-ולסעיף 10
לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,21987-אני מודיע לאמור:
1

שינוי משכורת
הנשיא

.1

החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  )2012תשולם לנשיא המדינה משכורת של 49,447
שקלים חדשים לחודש.

כ"ב בטבת התשע"ב ( 17בינואר )2012
         מ ש ה ג פ ני
יושב ראש ועדת הכספים

(חמ    )3-362

__________
   1ק"ת התשמ"ב ,עמ'  ;1248התשס"א ,עמ'  ;322התשע"א ,עמ' .609
   2ס"ח התשמ"ז ,עמ' .68

הודעת שכר שרים וסגני שרים ,התשע"ב2012-
  בהתאם לסעיפים  2 ,1ו– 5להחלטת שכר שרים וסגני שרים ,התשמ"ב , 1982-ולסעיף 10
לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,21987-אני מודיע לאמור:
1

שכר יסוד

 .1החל ביום כ"א בטבת התשע"ב ( 16בינואר  ,)2012ישולם שכר יסוד לחודש -
()1

לראש הממשלה  42,595שקלים חדשים;

()2

לשר  37,916שקלים חדשים;

()3

לסגן שר  34,782שקלים חדשים.

כ"ב בטבת התשע"ב ( 17בינואר )2012
         מ ש ה ג פ ני
יושב ראש ועדת הכספים

(חמ    )3-646

__________
   1ק"ת התשמ"ב ,עמ'  ;508התשע"א ,עמ' .510
   2ס"ח התשמ"ז ,עמ' .68

הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה
שיפוטית ושאיריהם) ,התשע"ב2012-
  בהתאם לסעיפים 13א ו–13ב להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי
משרה שיפוטית ושאיריהם) ,התשמ"א( 11981-להלן  -ההחלטה) ,אני מודיע לאמור:
עדכון משכורת
שופט עמית ודיין
עמית

.1

החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  ,)2012שיעורי השכר של שופט עמית ודיין עמית
בתוספת להחלטה הם כמפורט להלן:

"תוספת
(סעיף 13א)
תשלום ליום עבודה בשקלים חדשים
(לא כולל מס ערך מוסף כשיעורו בחוק)
שופט עמית ודיין עמית

פחות מ– 4שעות
עבודה

 4עד  6שעות
עבודה

מעל  6שעות
עבודה

 .1שופט עמית בבית משפט מחוזי -
(א)

שגילו אינו עולה על שבעים

__________
 1ק"ת התשמ"א ,עמ'  ;1440התשע"א ,עמ' .733
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159
לכל שעה

911

1,138
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תשלום ליום עבודה בשקלים חדשים
(לא כולל מס ערך מוסף כשיעורו בחוק)
שופט עמית ודיין עמית

(ב)

שגילו עולה על שבעים

פחות מ– 4שעות
עבודה

 4עד  6שעות
עבודה

מעל  6שעות
עבודה

192
לכל שעה

1,138

1,366

 .2שופט עמית בבית משפט שלום או
דיין עמית בבית דין רבני אזורי -
(א)

שגילו אינו עולה על שבעים

114
לכל שעה

683

911

(ב)

שגילו עולה על שבעים

136
לכל שעה

819

"1,092

כ"ב בטבת התשע"ב ( 17בינואר )2012
(חמ )3-628

מ ש ה ג פ ני
יושב ראש ועדת הכספים

הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשע"ב2012-
  בהתאם לסעיפים  2ו–(6ה) להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשמ"א, 1981-
(להלן  -ההחלטה) ,ולסעיף  10לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,21987-אני מודיע לאמור:
1

.1

החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  ,)2012שיעורי משכורת היסוד של נושאי משרה שינוי משכורת
נושאי משרה
שיפוטית בתוספת הראשונה להחלטה הם כמפורט להלן:
שיפוטית

“תוספת ראשונה
(סעיף )2
המשרה השיפוטית

א.

משכורת יסוד בשקלים חדשים

שופטים:
נשיא בית המשפט העליון

40,953

משנה לנשיא בית המשפט העליון

39,753

שופט בית המשפט העליון

36,951

נשיא בית משפט מחוזי

30,154

סגן נשיא בית משפט מחוזי

29,399

שופט בכיר בבית משפט מחוזי

29,399

שופט בית משפט מחוזי

27,636

נשיא בית משפט שלום

26,953

סגן נשיא בית משפט שלום

25,884

שופט בכיר בבית משפט שלום

25,884

שופט בית משפט שלום

23,394
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המשרה השיפוטית

ב.

משכורת יסוד בשקלים חדשים

שופטי בית הדין לעבודה:
נשיא בית הדין הארצי

36,313

סגן נשיא בית הדין הארצי

34,291

שופט בכיר בבית הדין הארצי

34,291

שופט בית הדין הארצי

29,578

נשיא בית דין אזורי

26,953

סגן נשיא בית דין אזורי

25,884

שופט בכיר בבית דין אזורי

25,884

שופט בית דין אזורי

23,394

ג.

שופטי תעבורה

23,394

ד.

דיינים:

ה.

ו.

רב ראשי לישראל

36,951

חבר בית הדין הרבני הגדול

32,811

ראש אבות בתי דין שאינו מכהן כרב של עיר

30,154

ראש אבות בתי דין המכהן כרב של עיר

27,636

אב בית דין אזורי

26,953

דיין בכיר

25,884

חבר בית דין אזורי

23,394

קאדים:
ראש בית הדין לערעורים

36,951

חבר בית הדין לערעורים

32,811

קאדי

23,394

קאדים מד'הב:
ראש בית הדין לערעורים

36,951

חבר בית הדין לערעורים

32,811

חבר בית הדין

".23,394
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