רשומות
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כ"ב בשבט התשע"ב
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מינוי יושב ראש ועדה לענייני פיצויים ותמלוגים
החברה קדישא

לפי חוק הפטנטים ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  109לחוק הפטנטים ,התשכ"ז-
( 11967להלן  -החוק) ,ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט
העליון לפי סעיף  16לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,21984-אני ממנה את יצחק אנגלרד ,ת"ז ,65568545
שופט בקצבה של בית המשפט העליון ,ליושב ראש הוועדה
לענייני פיצויים ותמלוגים לפי החוק.
תוקף המינוי הוא לשלוש שנים.
כ"ז בטבת התשע"א ( 3בינואר )2011
(חמ )3—1498
יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1

ס"ח התשכ"ז ,עמ' .148

2

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר בחיים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א1971-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א 6לחוק שירותי
הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-התעריפים
לרכישת חלקת קבר בחיים ,המפורטים בחלק א' בתוספת ,הם
החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  ,)2012כלהלן:
החברה קדישא
בירושלים למעט בחלקות הקבורה של
החברה קדישא גחש"א קהילת ירושלים

תעריפים
(בשקלים חדשים)
13,914

באשקלון

7,503

באשדוד

5,528

באופקים

4,403

באבן יהודה

3,927

באור עקיבא

3,927

באילת

4,403

באריאל

4,403

בבאר שבע

7,647

בבאר יעקב

3,584

בבית דגן

3,584

בבית שאן

4,403

בבית שמש

5,986

בבנימינה

3,584

בבני עייש

3,584

בגבעת עדה

3,584

בגדרה

4,403

בגן יבנה

3,584
4,403

בדימונה
__________
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ט ,עמ'  ;116י"פ התשע"א,
עמ' .6239

2626

תעריפים
(בשקלים חדשים)

בהרצליה

13,914

בהוד השרון

3,730

בזיכרון יעקב

3,584

בחדרה

8,045

בחצור הגלילית

4,403

בטירת כרמל

4,403

בטבריה

7,560

ביבנאל

4,403

ביקנעם

4,403

ביבנה

8,884

ביהוד

4,647

בכפר סבא

11,983

בכפר חסידים

4,837

בכפר יונה

3,671

בכפר תבור

3,584

בכרמיאל

4,403

בלוד

7,131

במגדל העמק

4,403

במודיעין

4,403

במזכרת בתיה

3,584

במטולה

4,403

במנחמיה

3,584

במעלות

4,403

במצפה רמון

4,480

במיתר

3,584

בנהריה

3,682

בנס ציונה

8,712

בנצרת עילית

7,442

בנשר

3,733

בנתיבות

3,584

בנתניה

8,948

בסביון

3,584

בעומר

3,584

בעפולה

4,076

בעכו

5,297

בערד

4,403

בעתלית

3,927

בפרדס חנה

3,495

בפתח תקוה

8,169

ילקוט הפרסומים  ,6378כ"ב בשבט התשע"ב15.2.2012 ,

תעריפים
(בשקלים חדשים)

החברה קדישא
בפרדסיה

3,927

בצפת

7,549

בקרית מוצקין

4,776

בקרית אתא

5,460

בקדימה

3,840

בקיסריה

3,584

בקרית ארבע

3,584

בקרית טבעון

3,553

בקרית עקרון

3,584

בקרית ביאליק

4,837

בקרית גת

3,518

בקרית ים

4,837

בקרית מלאכי

3,584

בקרית שמונה

4,403

ברמלה

7,133

בראש העין

4,021

ברעננה

13,110

ברחובות

10,436

ברחובות מרמורק  -שעריים

10,436

בראש פינה

3,584

ברמת השרון

4,403

ברמת ישי

3,584

בראשון לציון

12,014

בשדרות

4,403

בשלומי

4,403

בשבי ציון

3,584

בתל מונד

4,403

בחברות הקדישא במועצות האזוריות
ובהתיישבות אשר אינן מפורטות לעיל
קבורה באמצעות מועצות דתיות שאינן
חברה קדישא

4,807
4,807

התעריפים לרכישת חלקת קבר בחיים ,המפורטים בחלק ב'
בתוספת ,הם החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  ,)2012כלהלן:
החברה קדישא
בירושלים בחלקות הקבורה של החברה
קדישא גחש"א קהילת ירושלים

תעריפים
(בשקלים חדשים)
13,693

בתל אביב

13,693

בחיפה

13,693

ילקוט הפרסומים  ,6378כ"ב בשבט התשע"ב15.2.2012 ,

החברה קדישא
בתל רגב

תעריפים
(בשקלים חדשים)
13,693

א' בשבט התשע"ב ( 25בינואר )2012
(חמ )3—3050
יעקב מרגי
השר לשירותי דת

דחיית המועד האחרון להגשת דוח תקופתי
לפי חוק מס ערף מוסף ,התשל"ו1975-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  73לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו-
( 11975להלן  -החוק) ,אני דוחה בזה את המועד להגשת דוח
תקופתי ,כמפורט להלן:
( )1המועד להגשת דוח תקופתי המוגש באמצעים מקוונים
או באמצעות מייצג הקשור במישרין למחשב של שירות
עיבודים ממוכנים ליד משרד האוצר ,יידחה בארבעה
ימים מהמועד הקבוע בסעיף (67ב) לחוק; לפיכך כל דוח
תקופתי כאמור יוגש בתוך תשעה עשר ימים לאחר תקופת
הדיווח שבו ,אף אם לא היו באותה תקופה עסקים או
פעילות המחייבים בתשלום מס ,זולת אם נפסקו כליל
העסקים או הפעילות והחייב במס הודיע על כך למנהל
בדרך שקבע שר האוצר .סעיף (67ב )1לחוק יחול לגבי דוח
תקופתי כאמור בשינויים המחויבים;
( )2המועד להגשת דוח תקופתי ,לגבי עוסק המגיש דו"ח
מפורט במקום דוח תקופתי לפי סעיף 174א(ז) לחוק
ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית
הכלכלית לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט ,22009-יידחה
בשבעה ימים מהמועד הקבוע בסעיף (67ב) לחוק; לפיכך
כל דוח כאמור יוגש בתוך עשרים ושניים ימים לאחר
תקופת הדיווח שבו .סעיף (67ב )1לחוק יחול לגבי דוח
כאמור בשינויים המחויבים.
תוקפה של דחייה זו עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31
בדצמבר .)2013
כ"ב בשבט התשע"ב ( 15בפברואר )2012
(חמ )3—3677
דורון ארבלי
מנהל רשות המסים (בפועל)
__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .52
 2ס"ח התשס"ט ,עמ'  ;157התשע"ב ,עמ' .147

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית
למחוז ירושלים תמ"מ  - 54/1שינוי מאזור לתעשייה,
מלאכה ואחסנה לאזור פיתוח עירוני בבית שמש
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89 ,88ו– 90לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרד
הפנים בירושלים ,הופקד שינוי מס'  54לתכנית המיתאר
המחוזית ,מחוז ירושלים ,תמ"מ  - 1שינוי מאזור לתעשייה,
מלאכה ואחסנה לאזור פיתוח עירוני בבית שמש.
ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע),
שהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה אצלה לה את סמכותה,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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לפי סעיף (6א)( )3לחוק ,דנה בתכנית בישיבתה מס'  ,459מיום
כ' באייר התשע"א ( 24במאי  ,)2011והחליטה על הפקדת
התכנית.
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מתעשייה מלאכה ואחסנה
לייעוד של אזור לפיתוח עירוני.
מקום התכנית :מחוז :ירושלים; מרחב תכנון מקומי :בית
שמש; רשות מקומית :עיריית בית שמש.
הקרקעות הכלולות בתחום התכנית :גוש( 5205 :חלק).
כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית ,או מהנדס
ועדה מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או
גובל אותו; רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף
 3לפקודת המועצות המקומיות ,2שאזור שיפוטה כלול בתחום
התכנית או גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי שאישר לכך,
דרך כלל ,שר הפנים ,לפי צו התכנון והבנייה (קביעת גופים
ציבוריים ומקצועיים לעניין הגשת התנגדויות לתכנית),
התשל"ד ,31974 -ושיש לו עניין ציבורי בתכנית וכן כל משרד
ממשרדי הממשלה ,רשאים בתוך חודשיים מהיום שפורסמה
הודעה זו בעיתונות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,משרד הפנים ,ת"ד ,6158
ירושלים  ,91061ועותק למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,94146ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן לפני עורך דין
או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.
התכנית האמורה ,בצורה שבה היא הופקדה ,נמצאת בארכיב
לשכת התכנון המחוזית מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,94146טל'  ,02-6290263ובארכיב מינהל התכנון ,משרד
הפנים ,קפלן  ,2קרית בן גוריון ,ירושלים ,טל'  ,02-6701556/646וכל
מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובתיאום מראש.
ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של
מסמכי התכנית ,במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד
הפנים ,בטל'  ,03-9298115בימים א'-ה' ,בשעות .16.00-9.00
מידע נוסף  -באתר האינטרנט של משרד הפנים www.
 ,moin.gov.ilתחת הכותרת :מרכז מידע גאוגרפי-תכנוני
(בעמוד השער).

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית קרית ביאליק ,בישיבתה מיום כ"ד בכסלו
התשע"ב ( 20בדצמבר  ,)2011את ברוך בר מגן ,ת"ז ,009369000
לחבר בהרכב א' של ועדת ערר לעניין החוק האמור ,במקומו
של דודו שגיא.2
כ"ח בטבת התשע"ב ( 23בינואר )2012
(חמ -3—265ה)2
אלי דוקורסקי
ראש עיריית קרית ביאליק

תיקון טעות

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי אושר שינוי מס'
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הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה

__________

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז
הצפון ,שינוי מס'  5לתמ"מ  - 3 / 2רמת הגולן

__________

כ"ה בתשרי התשע"ב ( 23באוקטובר )2011
(חמ )3—697
עמרם קלעג'י
המנהל הכללי של משרד הפנים
ויושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה

__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .2059

כ"ט בתשרי התשע"ב ( 27באוקטובר )2011
(חמ )3—697
עמרם קלעג'י
המנהל הכללי של משרד הפנים
ויושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה
__________
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
 3ק"ת התשל"ד ,עמ' .535

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 5לתכנית המיתאר המחוזית ,מחוז הצפון  -רמת הגולן ,תמ"מ
 - 3 / 2הנחיות מיוחדות באזור לשימור חזותי והוראות בנושא
מאגרי מים.
התכנית הופקדה בהתאם לסעיף  88לחוק ,הודעה על
הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים התשע"א ,עמ'  ,4691מיום
י' בסיוון התשע"א (.)12.6.2011
התכנית אושרה בהתאם לסעיף (108ג) לחוק.
התכנית האמורה ,בגרסתה כפי שאושרה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז צפון ,קריית הממשלה,
נצרת עילית ,בטל'  ,04-6508553/584ובארכיב מינהל התכנון,
משרד הפנים ,רח' קפלן  ,2קריית בן גוריון ,ירושלים ,בטל'
 ,02-6701556/646וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובתיאום
מראש.
ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של
מסמכי התכנית במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד
הפנים .מידע נוסף ניתן לקבל בטלפון ,03-9298115 :בימים
א'-ה' בשעות  ,16:00-9:00ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.http://www.moin.gov.il/planinfo

בהסמכה וצו הענקת סמכויות שפורסמו בילקוט הפרסומים
 ,6350התשע"ב ,עמ' - 1707
( )1במקום מס' הזהות שפורסם לצד "דרור דניאל" צריך להיות
";"028637197
( )2במקום מס' הזהות שפורסם לצד "מקלר ניר" צריך להיות
";"032169385
( )3במקום מס' זהות שפורסם לצד "אסעד רמי" צריך להיות
"."026269324
(חמ .)3-2849

ילקוט הפרסומים  ,6378כ"ב בשבט התשע"ב15.2.2012 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

