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מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה למוסדות ציבור לצורך הסרת חלקים 
המכילים אסבסט המצויים במעונות יום בעלי סמל מעון 

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה—1985

בהתאם להחלטת הממשלה מספר 4245 )חכ/259( מיום ט"ז בשבט התשע"ב )9 בפברואר 2012( ומספר 4605 מיום י"ח באייר 
התשע"ב )10 במאי 2012( ולסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי 
לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים למתן תמיכות של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה )להלן - המשרד(, למוסדות ציבור 

לצורך הסרת חלקי אסבסט במעונות יום בעלי סמל מעון:

תקנה תקציבית: 36-14-22-11 

הגדרות

במבחנים אלה —   .1

"אסבסט" — כהגדרתו בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א—22011 )להלן — חוק האסבסט(;

"האגף" — אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד;

"המבקש" — מוסד הציבור מגיש הבקשה לפי סעיף 5;

"הסדר הפעלה" - הסכם הנחתם בין המשרד לבין מוסד ציבור שהוא גורם מפעיל לצורך קבלת "סמל ארגון" ו"סמל מעון"; 

"מבחן שיפוצים" - מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה למוסדות ציבור לצורך שיפוצים 
והצטיידות של מעונות יום3;

"מבנה המעון" — מבנה שבו פועל מעון יום;

"מעון יום" - מסגרת טיפולית חינוכית שבה שוהים פעוטות עד גיל 3 שנים, הנושאת סמל מעון;

בכתובת  יום  למעונות  האגף  באתר המשרד,  המפורסמות  בהנחיות המשרד,  כמשמעותם   - מעון"  ו"סמל  ארגון"  "סמל 
http://www.moital.gov.il/meonot-yom )להלן - אתר האינטרנט(, תחת הכותרת "הכרה וסמל מעון / משפחתון";

"עבודה להסרת חלקי אסבסט" — העבודה הנדרשת לשם הסרת חלקי אסבסט בתחומי מעון היום ופינוי האסבסט באופן 
בטיחותי וכן החלפתם במידת הצורך בחלקים מרכיבים חליפיים, והכל בהתאם לתנאים הנדרשים במבחנים אלה;

לתנאים  בהתאם  הצורך,  במידת  והחלפתם,  אסבסט  חלקי  להסרת  העבודה  בעד  ההוצאות  כלל  עלות   - עבודה"  "עלות 
הנדרשים במבחנים אלה. 

כללי

)א( ועדת התמיכות )להלן — הוועדה( של המשרד תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות   .2
לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן4 )להלן — הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה. 

)ב( התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

)ג( בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני, אחיד 
וענייני של המבחנים. 

)ד( כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; החלטת 
הוועדה תהיה מנומקת. 

מטרות התמיכה

מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה, היא מניעת סיכון ממפגעי האסבסט והבטחת קיומה של סביבה בטיחותית ובריאותית   .3
נאותה, במעונות היום בעלי סמל מעון, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת. 

הפעילות הנתמכת 

התמיכה תינתן בעד ביצוע עבודה להסרת חלקי אסבסט במבנה מעון בעל סמל ובלבד שהעבודה תסתיים לא יאוחר מיום ט'   .4
בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(. 

	 	 __________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.  1

ס"ח התשע"א, עמ' 694.  2
י"פ התשע"א, עמ' 910.  3

י"פ התשנ"ב, עמ' 2569; התשנ"ד, עמ' 4716; התשנ"ז, עמ' 1710; התש"ס, עמ' 3264; התשס"א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס"ב,   4
עמ' 761; התשס"ג, עמ' 1358; התשס"ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 2030; התשס"ה, עמ' 330 ועמ' 1140.



6107ילקוט הפרסומים 6465, י"א באלול התשע"ב, 29.8.2012

תנאי סף לתמיכה

לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי רק מי שהוא מוסד ציבור כהגדרתו בסעיף 3א)א( לחוק )להלן - המוסד(, שמתקיימים בו כל   .5
תנאי הסף שלהלן:

)1( המוסד פועל שלא למטרות רווח, מאוגד ורשום כעמותה לפי חוק העמותות, התש"ם—51980, הקדש ציבורי הרשום אצל 
רשם ההקדשות לפי חוק הנאמנות, התשל"ט—61979, חברה לתועלת הציבור הרשומה אצל רשם ההקדשות לפי חוק החברות, 

התשנ"ט—71999, או אגודה עות'מאנית, לפי העניין;

)2( לא הוגשה מטעמו בקשה לתמיכה או להשתתפות מתקציב המדינה בעד פעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה, בשנת 
התקציב הנוכחית, ולא הוקצה לו סכום כלשהו מתקציב המדינה, במישרין או בעקיפין, בעד פעילות כאמור; 

)3( המוסד לא קיבל מימון ציבורי בעד רכיבים שבעדם מבוקשת תמיכה לפי מבחנים אלה, מעבר לעלותם בפועל;

)4( ביום הגשת הבקשה לתמיכה לפי מבחנים אלה היה מעון היום שלגביו מוגשת הבקשה, בעל סמל מעון שניתן לו בידי 
האגף והמוסד המפעיל את מעון היום, חתום על הסדר הפעלה בתוקף; 

הפעולות  למעט  התמיכה,  מבוקשת  שבעדה  הפעילות  בביצוע  החל  טרם  המבקש  לתמיכה  הבקשה  הגשת  )5( במועד 
המפורטות להלן:

)א( תכנון וקבלת היתרים נדרשים לביצוע הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה; 

)ב( ביצוע פעילות דחופה להסרת חלקי אסבסט שעונה על המקרים המפורטים בסעיף 9)2()א( ו–)ב(;

)6( המוסד מתחייב כי ביצוע העבודה להסרת חלקי אסבסט תבוצע בהתאם לחוק האסבסט ובכלל זה תבוצע באמצעות 
ולאחר קבלת היתר לביצוע עבודת אסבסט מהמשרד להגנת הסביבה ובהתאם לתנאיו,  קבלן אסבסט בעל רישיון בתוקף 
האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן  בנושא  הסביבה  לאיכות  המשרד  מול  עבודה  לעניין  נוספים  פרטים  א';  בנספח   כמפורט 

;www.sviva.gov.il

)7( המוסד מתחייב כי בלי לגרוע מהאמור לעיל, העבודה להסרת חלקי אסבסט והחלפתם במידת הצורך תבוצע בהתאם 
גגות  על  )עבודה  בעבודה  הבטיחות  תקנות  התשס"ז-82007,  בגובה(,  )עבודה  בעבודה  הבטיחות  תקנות  לרבות  דין,  לכל 
שבירים או תלולים(, התשמ"ו-91986, תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק(, 

התשמ"ד-101984; תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח-111988 או תקנות אשר יחליפו אותן;

)8( המוסד מתחייב כי התקנת חלקים חליפיים, לאחר הסרת חלקי האסבסט, תבוצע בהתאם לכל דין לרבות חוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-121965 )להלן - חוק התכנון והבנייה(, ובידי בעלי מקצוע כנדרש בתקנות המהנדסים והאדריכלים )רישוי 

וייחוד פעולות(, התשכ"ז-131967;

)9( המוסד מתחייב, כי אם יקבל תמיכה בהתאם למבחנים אלה, ימשיך ויפעיל את מעון היום בהתאם להסדר הפעלה, 
בנוסח שיקבע המשרד מזמן לזמן, למשך תקופה שלא תפחת משנתיים מיום סיום העבודות; 

)10( המוסד הוכיח כי עומדים לרשותו מקורות מימון שיאפשרו, בהתחשב בתמיכת המשרד לפי מבחנים אלה, ביצוע כלל 
הפעילות שלגביה מבוקשת התמיכה וכל התחייבויותיו לפי מבחנים אלה;

)11( המוסד מתחייב בכתב, כי אם יקבע המשרד כי הוא לא עמד בדרישות לפי מבחנים אלה, הוא יחזיר, לפי דרישת המשרד, 
את סכומי התמיכה שקיבל לפי מבחנים אלה, כולם או חלקם, בתוספת ריבית והצמדה; מוסד הציבור מצהיר כי ידוע לו שאם 

לא יחזיר את הסכומים כאמור, המשרד יהיה רשאי לקזזם מכל סכום אחר המגיע למוסד מכל מקור משרד ממשלתי;

כמפורט  התקופה  תום  לפני  פעילותו  הופסקה  אם  כי  בכתב  מתחייב  המוסד   ,)11( בפסקה  מהאמור  לגרוע  )12( בלי 
בפסקה )9(, הוא יחזיר, לפי דרישת המשרד, את החלק היחסי המתאים של סכום התמיכה, בהתאם ליתרת התקופה 
שבין מועד קבלת התמיכה לבין המועד שבו הופסקה פעולתו; הפסקת פעילות כאמור יכול שתהיה בין שהופסקה עקב 

דרישת האגף, בין שהופסקה ביוזמת מוסד הציבור ובין מכל סיבה אחרת; 

)13( המוסד מתחייב כי העבודה להסרת חלקי האסבסט תסתיים לא יאוחר מיום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(. 

	 	 __________
ס"ח התש"ם, עמ' 210.  5

ס"ח התשל"ט, עמ' 128.  6
ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.  7
ק"ת התשס"ז, עמ' 757.  8
ק"ת התשמ"ו, עמ' 924.  9
ק"ת התשמ"ד, עמ' 722.  10

ק"ת התשמ"ח, עמ' 388.  11

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  12

ק"ת התשכ"ז, עמ' 2399.  13
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בקשת התמיכה

)א( בקשת התמיכה תוגש בהתאם למבחנים אלה ולהוראות הנוהל.   .6

)ב( מבקש רשאי להגיש יותר מבקשה אחת לתמיכה בעד הפעילויות המפורטות בסעיף 4, ובלבד שלא תוגש יותר מבקשה 
אחת ביחס לאותו מבנה של מעון יום.

)ג( מבקש התמיכה יצרף לבקשה את כל המסמכים האלה:

)1( כלל הנספחים המצורפים למבחנים אלה - נספחים 146-1;

)2( אסמכתאות בנוגע לעלות ביצוע העבודה; 

)3( מסמך המפרט את תכנית העבודה להחלפת חלקי מבנה המכילים אסבסט, הכולל, בין השאר, תיאור של החלקים 
המיועדים להסרה, מספר המטרים הרבועים הנדרשים להסרה ולבנייה, מיקום חלק האסבסט, אם החלק שהוסר מוחלף 

ואם כן באיזה סוג חומר וכל פרט מהותי נוסף בצירוף כל האסמכתאות המתאימות; 

)4( מסמכים המוכיחים להנחת דעת הוועדה, כי בידי המבקש המקורות הכספיים להשלמת עלות העבודה; 

)5( מוסד הציבור ימציא הצהרה חתומה בידי מורשי החתימה מטעמו ולפיה אין מניעה משפטית או אחרת להפעלת 
מבנה המעון שבעדו ניתנת התמיכה, למשך התקופה האמורה בסעיף 5)9(, בהתאם לתנאים הקבועים בהסדר ההפעלה 

)נספח 5(;

)6( כלל מסמכי הבקשה יאושרו בידי מורשה חתימה מטעם המבקש.

)ד( ועדת התמיכות תהיה רשאית לדחות את בקשת התמיכה או לדרוש שינויים בה, לאחר שערכה בדיקה מקדמית של 
סבירות העלויות באמצעות גורם מקצועי מטעמה; 

)ה( המוסד נתן את הסכמתו בכתב כי המשרד יהיה רשאי להתנות ביצוע תשלומים לפי מבחנים אלה בקיומו של פיקוח 
הנדסי מטעם המשרד. 

תקנה תקציבית 

)א( 20% מתוך הסכום אשר בתקנה התקציבית )להלן - הסכום לחלוקה(, יועמדו לצורך חלוקת תמיכות למוסדות ציבור   .7
בהתאם למבחנים אלה. 

חלוקה  לצורך  היתרה  תועבר  מנוצל,  לא  סכום  נותר  כי  נמצא  ובדיקתן,  בקשות  להגשת  האחרון  המועד  לאחר  )ב( אם 
חלקי  הסרת  לצורך  אחרים  לגופים  והתעסוקה  המסחר  התעשייה  משרד  של  תמיכות  כספי  לחלוקת  ל"מבחנים  בהתאם 

אסבסט במעונות יום בעלי סמל מעון". 

)ג( חלוקת הסכום המיועד לתמיכות, כאמור בסעיף 9, תהיה בכפוף לאמור במבחנים אלה ובחוק בתקציב לשנת הכספים 
השוטפת, כפי שיפורט להלן.

)ד( בקשה לתמיכה תאושר רק אם סכום ההוצאה לביצוע העבודה הוא 10,000 שקלים חדשים לפחות )להלן — הסכום 
מעבר  בבקשה,  כמפורט  כולו,  הפרויקט  להשלמת  מימון  מקורות  לרשותו  עומדים  כי  הוכיח  והמבקש  לתמיכה(,  המזערי 
לתמיכת המשרד המבוקשת; למען הסר ספק יובהר כי תשלום התמיכה מותנה בהוכחת הוצאת הסכום המזערי האמור, 

בפועל. 

סכום התמיכה ושיעורה 

)א( שיעור תמיכת המשרד במוסד הציבור לפי מבחנים אלה יהיה לפי התנאים המפורטים להלן:  .8

)1( עד לעלות כוללת נדרשת של 1,000 שקלים חדשים למ"ר לכל רכיבי העבודה )הסרת חלקי אסבסט לרבות התקנת 
חלק חלופי(: התמיכה תינתן בכפוף לכך שהמבקש יציג 3 הצעות מחיר של קבלני אסבסט בעלי רישיון בתוקף והעלות 
המבוקשת היא של ההצעה הנמוכה מבין השלוש; המשרד יהיה רשאי לבחון את סבירות העלות הנדרשת על ידי 

מהנדס מטעם המשרד ובמקרה כאמור העלות תאושר רק בהתאם לתוצאות הבדיקה;

)2( מעל לעלות כוללת נדרשת של 1,000 שקלים חדשים למ"ר לכל רכיבי העבודה )הסרת חלקי אסבסט לרבות התקנת 
)1( ובכפוף לבחינת סבירות העלות הנדרשת על ידי מהנדס מטעם  חלק חלופי(: התמיכה תינתן לפי האמור בפסקה 

המשרד ומטעמים שיירשמו. 

)ב( בלי לגרוע מהאמור לעיל, סך כל שיעור תמיכת המשרד במוסד ציבור, על פי מבחנים אלה, יהיה 90% מעלות העבודה 
שאושרה בידי הוועדה או מעלות העבודה בפועל, לפי הנמוך מביניהם.

	 	 __________
את הנספחים ניתן למצוא באתר משרד התמ"ת בכתובת www.moital.gov.il, תחת הכותרת: שירותים נבחרים < תמיכות.  14
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)ג(  לצורך תשלום תמיכה יובאו בחשבון רק הוצאות שהוציא מבקש התמיכה החל ביום שבו אישר המשרד את התמיכה, 
ובלבד שהתקיימו שאר הוראות מבחנים אלה; על אף האמור בסעיף קטן זה הוצאות בשל בקשות שמתקיים בהם האמור 

בסעיף 9)2()א( ו–)ב( יוכרו ממועד הוצאתן בפועל. 

אופן חלוקת התמיכה 

בשל הדחיפות במניעת סיכון ממפגעי האסבסט והבטחת קיומה של סביבה בטיחותית ובריאותית נאותה לילדים השוהים   .9
במעונות היום בעלי סמל מעון, סך כל התקציב כאמור בסעיף 7 יועמד לצורך חלוקת התמיכות, בהתאם למבחנים אלה, 

כמפורט להלן: 

)1( הבקשות לתמיכה יאושרו, בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים במבחנים אלה;

)2( הוועדה תחל בבדיקת הבקשות החל במועד הגשתן במלואן למשרד;

עדיפות תינתן לבקשות שהוגשו במלואן בהתאם למדרג הזה:

אסבסט מטעם  סוקר  דעת  חוות  לה  בחוק, שצורפה  כהגדרתו  אסבסט"  "מפגע  של  הסרה  בעד  לתמיכה  )א( בקשה 
המשרד להגנת הסביבה;

)ב( בקשה לתמיכה בשל הסרה של אסבסט צמנט שנפגע בהיקף המצוין בסעיף 8)ב()2( לחוק האסבסט, שצורף לה 
חוות דעת סוקר אסבסט מטעם המשרד להגנת הסביבה;

)ג( בקשה לתמיכה בעד פעילות נתמכת לפי סעיף 3, שאינה תמיכה באחת הפעילויות המנויות בפסקאות משנה )א( 
ו–)ב(;

)3( שיעור התמיכה המאושר ייקבע בהתאם לאמור בסעיף 8;

)4( על אף האמור בפסקה )1(, חולקה התמיכה בהתאם לבקשות לפי קדימות מועד אישור עמידתן בתנאי מבחן זה, ונותרה 
יתרה תקציבית אשר איננה מגיעה כדי בקשת התמיכה הבאה בתור, תינתן לבקשה זו תמיכה חלקית; היו הבאות בתור 
בקשות אשר עמידתן בתנאי מבחן זה, כאמור בפסקה )1(, אושרה באותו מועד - תחולק היתרה ביניהן באופן שווה ולא יותר 

מגובה סכום התמיכה המבוקש. 

תשלום התמיכה 

חלוקת כספי התמיכה תהיה לפי שלבי הביצוע כדלקמן:  .10

מסכום   20% בגובה  תהיה  המקדמה  מקדמה;  תשלום  לבקש  המבקש  רשאי  כלשהו,  תשלום  ביצוע  בטרם  )1( מקדמה: 
התמיכה שאושר למבקש ותשולם רק לאחר שהמבקש ימציא את המסמכים המפורטים להלן:

)א( ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המשרד בגובה סכום המקדמה שהוא מבקש, בהתאם לנוסח המפורט בנספח 
3 כפי שמתפרסם באתר האינטרנט; על הערבות להיות בתוקף ל–30 חודשים מיום שהוועדה אישרה את התמיכה; 
המשרד יהיה רשאי לחלטה אם לא הושלמה העבודה במועד, בהתאם למבחנים אלה; המבקש יהיה רשאי לקבל את 

הערבות חזרה, בטרם פקיעת תוקפה, אם הוכיח כי הוא זכאי לתשלום כאמור בפסקת משנה )ב(; 

)ב( בקשה להיתר עבודת אסבסט שהוכנה בידי קבלן אסבסט בעל רישיון בתוקף וחתומה בידי מורשה החתימה מטעם 
המבקש;

)2( 60% הנותרים מסכום התמיכה המאושר ולא יותר מ–54% מסך כל ההוצאות בפועל, לפי הנמוך מביניהם )או 80% 
מסכום התמיכה שאושר או 72% מסך כל ההוצאות בפועל לפי הנמוך מביניהם, וזאת אם לא קיבל מקדמה בהתאם לפסקת 
)א(( יועברו לידי המבקש לאחר שלב עבודות פירוק ופינוי של מוצרי אסבסט במבנה ולאחר שימציא למשרד את  משנה 

האישורים האלה:

)א( אישור סיום עבודת הפירוק והפינוי של האסבסט מאגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה - דוח מסכם;

)ב( אישור מרואה חשבון, המאשר כי המבקש שילם בפועל את הסכום המבוקש; 

)ג( חשבוניות מס מקוריות או נאמנות למקור מתאימות; 

)ד( יתרת סכום התמיכה המאושר תועבר למבקש לאחר סיום עבודת ההרכבה ולאחר שהמבקש המציא למשרד את 
האישורים שלהלן:

)1( אישור מהנדס מטעם המבקש על גמר ביצוע העבודות, כולל אישור על עמידות ויציבות החלקים המורכבים 
והמבנה כולו ואישור עמידת המבנה בדרישות חוק התכנון והבנייה והתקן הישראלי; 

)2( אישור מרואה חשבון, המאשר כי המבקש שילם בפועל את יתרת סכום התמיכה; 

)3( חשבוניות מס מקוריות או נאמנות למקור מתאימות;
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)1( ו–)2( יצרף המבקש מכתב בקשה המופנה למשרד,  )ה( בכל שלב משלבי ביצוע התשלום המפורטים בפסקאות 
חתום בידי מורשה חתימה מטעם המבקש, שבו מצוין סך כל התשלום הנדרש ביחס לאותו שלב;

)ו( המשרד רשאי לבקש כל מסמך נוסף שיראה לנכון כדי לבסס את החלטתו לפני מתן ההוראה לתשלום;

)ז( מבקש אשר סיים את העבודה להסרת חלקי האסבסט לאחר יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014( יוכל לקבל 
רק את סכום התמיכה היחסי בהתאם לחלקיות העבודה אשר תסתיים עד למועד זה וזאת בכפוף להצגת האישורים 

האלה:

)1( אישור מהנדס מטעם המבקש על חלקיות העבודה שהסתיימה ביום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(;

)2( אישור מרואה חשבון המאשר כי המבקש שילם בפועל את הסכומים הנדרשים בעד עבודה שבוצעה עד לא 
יאוחר מיום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(. 

נהלים

מוסד שהגיש בקשה לתמיכה לפי סעיף 5)ד( במבחן השיפוצים לא יגיש בקשה לתמיכה לפי מבחנים אלה.  .11

תחילה

תחילתם של מבחנים אלה ביום חתימתם.   .12

הוראת מעבר

על אף האמור בסעיף 11, בשנת 2012, מוסד שהגיש בקשה לתמיכה לפי סעיף 5)ד( למבחן השיפוצים, יוכל להגיש בקשה   .13
לתמיכה לפי מבחנים אלה, ובלבד שהתקיים בו האמור להלן:

)1( בקשתו האמורה טרם אושרה בידי הוועדה;

)2( הוא ביטל את בקשת התמיכה לפי הסעיף האמור, הסכים כי ניקוד בקשתו לפי סעיף 9)1()ג( למבחן השיפוצים ייעשה 
לפי העלות המופיעה בבקשתו המקורית והודיע למשרד על כך בכתב, בחתימת מורשי החתימה של המוסד;

)3( הוועדה פירטה בהחלטתה בעניין בקשתו לפי מבחנים אלה, כי המוסד ביטל את הבקשה כאמור. 

כ"ח באב התשע"ב )16 באוגוסט 2012(
)חמ 3-1888(

)803-35-2012-000035(
שלום שמחון 	 	

שר התעשייה המסחר והתעסוקה 	 	 	

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור 
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 

המועצה  ועם  לממשלה  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות  התשמ"ה-11985,  התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף  בהתאם 
לחלוקת  למבחנים  תיקון  בזה  מתפרסם  התשס"ג-22002,  והאמנות,  התרבות  לחוק   )4(3 סעיף  לפי  ואמנות  לתרבות  הישראלית 
כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור )תמיכה במוסדות תרבות בתחום הגופים הכליים(3 )להלן 

- המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן: 

החלפת השם

במבחנים העיקריים, במקום שם המבחנים יבוא "מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום הגופים   .1
הכליים". 

	 	 __________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  ס"ח התשס"ג, עמ' 64.

3  י"פ התשס"ו, עמ' 1474; התשס"ז, עמ' 1086; התשס"ח, עמ' 2761; התש"ע, עמ' 3562.
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תיקון הפתיח 

בפתיח למבחנים העיקריים, במקום "משרד החינוך התרבות והספורט )להלן המשרד(, למוסדות ציבור" יבוא "משרד התרבות   .2
והספורט )להלן — המשרד( בתחום הגופים הכליים". 

תיקון סעיף 9 

בסעיף 9 למבחנים העיקריים, אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:   .3

")ו( על אף האמור בסעיף 3)ה(, בשנת 2012, גוף כלי שלא מתקיימת בו דרישת הסף לעניין גובה תקציב שנתי בשנת התקציב 
המבוקר - רשאי המדור למוסיקה לפטור אותו מדרישה כאמור, אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת." 

תחילה 

תחילתו של תיקון זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(.    .4

הוראת שעה

"שנת  ההגדרה  במקום  העיקריים,  למבחנים   2 בסעיף  כאילו  יראו   2012 בשנת  העיקריים,  למבחנים  7)יב()2(  סעיף  לעניין   .5
ההערכה" נאמר: 

""שנת ההערכה" - שלושת הרבעונים הראשונים )חודשים ינואר עד ספטמבר( בשנת 2010 והרבעון האחרון )חודשים 
אוקטובר עד דצמבר( בשנת 2009;". 

כ"א בסיוון התשע"ב )11 ביוני 2012(
)חמ 3-1888(

)803-35-2012-000019(
לימור לבנת 	 	

   שרת התרבות והספורט

תיקון מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה 
לחלוקת  למבחנים  תיקון  בזה  מתפרסם  התשס"ג-22002,  והאמנות,  התרבות  לחוק   )4(3 סעיף  לפי  ואמנות  לתרבות  הישראלית 
כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור )תמיכה במוסדות תרבות בתחום קבוצות תאטרון, פרויקטים 

הפקתיים, יוזמות לקידום התאטרון ומרכזי הפרינג'(3 )להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן: 

החלפת השם

במבחנים העיקריים, במקום שם המבחנים יבוא:  .1

"מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום קבוצות תאטרון, פרויקטים הפקתיים, 
יוזמות לקידום התאטרון ומרכזי הפרינג'". 

תיקון הפתיח

בפתיח למבחנים העיקריים, במקום "משרד החינוך התרבות והספורט )להלן המשרד(, למוסדות ציבור" יבוא "משרד התרבות   .2
והספורט )להלן — המשרד( למוסדות ציבור בתחום קבוצות תאטרון, פרויקטים הפקתיים, יוזמות לקידום התאטרון ומרכזי 

הפרינג'". 

תיקון סעיף 2

בסעיף 2 למבחנים העיקריים, בהגדרה "הפקה" אחרי "הפעלה תאטרונית;" יבוא "ואולם בהפקה של תאטרון רחוב יהיה אורך   .3
ההפקה 30 דקות לפחות;".

                                                                                          __________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  ס"ח התשס"ג, עמ' 64.

3  י"פ התשס"ו, עמ' 2056; התשס"ז, עמ' 929 ועמ' 1086.
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תחילה

תחילתו של תיקון זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(.   .4

הוראת שעה

על אף האמור בסעיף 5 למבחנים העיקריים, בשנת 2012 יראו כאילו -  .5

)1( בפסקה )1( בו, במקום "80%" נאמר "75%";

)2( בפסקה )2( בו, במקום "20%" נאמר "25%". 

כ"ח בסיוון התשע"ב )18 ביוני 2012(
)חמ 3-1888(

)803-35-2012-000023(
לימור לבנת 	 	

שרת התרבות והספורט 	 	

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים

לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-11964, ובהתאם לסעיף 6)א()2( לחוק רישום 
שיכוניים ציבוריים )הוראת שעה( )תיקון מס' 6(, התש"ע-22010, אני מאשר כי בניינים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה 
או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995( או שנכללו בתכנית שאושרה לפי חוק 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-31965, עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה בתוך שנתיים ממועד אישור התכנית 

כאמור על המקרקעין המפורטים להלן, המתוחמים בצבע כחול בתשריט, הם שיכונים ציבוריים:

מס' תכניתחלקי חלקותחלקהגוש     המקום

--398521אופקים הרי"ף

התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

י"ד באב התשע"ב )2 באוגוסט 2012(
)חמ 74-3(

  
                                                                              סימונה טסטה

                                                                                           סגנית מנהלת אגף הפרוגרמות
                                                                                                          משרד הבינוי והשיכון

                                                                                          __________
1  ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414; י"פ התשנ"ה, עמ' 1646.

2  ס"ח התש"ע, עמ' 414.

3  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ז' בתמוז התשע"ב )27 ביוני 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט 

להלן: 

  הנכס / השירות                    מהות הכבילה               שמות הצדדים להסדר  מספר
פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ8353

קרסו מוטורס בע"מ
משקי הקיבוצים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 

משק רכב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

תניית אי–תחרות והתחייבות מצד משקי 
הקיבוצים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 

להפנות את פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ 
ו/או את קרסו מוטורס בע"מ ללקוחות 
המעוניינים להתקשר בעסקה בתחום 

הפעילות של פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ 

שירותי ליסינג, 
השכרה ומכירה 

של רכבים 

                                                                                                      __________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8353 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

י"ג בתמוז התשע"ב )3 ביולי 2012(
)חמ 3-41-ה1(

                         דיויד גילה
	                                               הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים 
ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ"ח בסיוון התשע"ב )18 ביוני 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילה              שמות הצדדים להסדר  מספר
חברת דשנים וחומרים כימיים בע"מ 8772

אגודה שיתופית חקלאית סאסא טק בע"מ
אוריאה לדלק שיתוף פעולה בייצור ושיווק 

תוקפו של הפטור מוגבל לשלוש שנים.

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8772 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

י"ג בתמוז התשע"ב )3 ביולי 2012(
)חמ 3-41-ה1(

                         דיויד גילה
                                                                                                              הממונה על ההגבלים העסקיים

                                                                                                      __________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום א' בתמוז התשע"ב )21 ביוני 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

  הנכס / השירות   מהות הכבילה      שמות הצדדים להסדרמספר
אלביט מערכות ל"א 8823

סיגינט - אלישרא בע"מ 
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

משדרים למערכות שיתוף פעולה בלעדי
ל"א מושטות 

תוקפו של הפטור מוגבל לחמש שנים.

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

                                                                                                      __________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8823 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

י"ג בתמוז התשע"ב )3 ביולי 2012(
)חמ 3-41-ה1(

                         דיויד גילה
	                                         הממונה על ההגבלים העסקיים 	

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום י"ב באב התשע"ב )31 ביולי 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר
טמבור בע"מ 8854

אניגמא חיה ינאי
צבעי protective ייבוא משותף

coating

תוקפו של הפטור מוגבל לארבע שנים.

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8854 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ' באב התשע"ב )8 באוגוסט 2012(
)חמ 3-41-ה1(

                         דיויד גילה
                                                                                                              הממונה על ההגבלים העסקיים

                                                                                                      __________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום י"ט בתמוז התשע"ב )9 ביולי  2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

        הנכס / השירותמהות הכבילה     שמות הצדדים להסדרמספר
אורמת תעשיות בע"מ8891

אורמת תעשיות טכנולוגיות בע"מ

יהודית ברוניצקי

יהודה )לוסיאן( ברוניצקי 

יורם ברוניצקי 

FIMI ENRG LIMITED  Partnership

FIMI ENRG, L.P

פיתוח וייצור טורבינות להפקת תניית אי–תחרות
חשמל ממקורות גיאותרמיים 

וחום שיורי

                                                                                                      __________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8891 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ' באב התשע"ב )8 באוגוסט 2012(
)חמ 3-41-ה1(

                         דיויד גילה
		           הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ד' בתמוז התשע"ב )24 ביוני  2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר
פולישק תעשיות פלסטיק בע"מ 8906

גניגר מפעלי פלסטיקה בע"מ 
רשתות ומסכים תניה בקשר למלאי ותניית אי–תחרות

לבקרת מיקרו 
אקלים והגנה מפני 
פגעי טבע ומזיקים

תוקפו של פטור מיום מתן ההחלטה הוא שלוש שנים ביחס לתנייה הנוגעת למלאי וארבע שנים ביחס לתניית אי–התחרות.

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8906 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

י"ג בתמוז התשע"ב )3 ביולי 2012(
)חמ 3-41-ה1(

                         דיויד גילה
                                                                                                               הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ד' בתמוז התשע"ב )24 ביוני  2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר
איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בע"מ 8933

ממסי תיירות בע"מ
מכירת ספרי תניית אי–תחרות נלווית למיזוג

נסיעות, מזוודות 
ואבזרים לנסיעות

                                                                                                      __________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.



ילקוט הפרסומים 6465, י"א באלול התשע"ב, 29.8.2012 6116

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8933 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

י"ג בתמוז התשע"ב )3 ביולי 2012(
)חמ 3-41-ה1(

                         דיויד גילה
	                                                                                                                           הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים 
ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ג' באב התשע"ב )22 ביולי 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר
8952AC Nielsen Corporation

מחקרי הגל החדש בע"מ
Nielsen Company )Europe( SARL

קאפי טסט בע"מ
אפקט טי וי בע"מ

אמ. אר. סי יועצי מחקר שווקים בע"מ
עופר לוי, יעקב לוי ורן לוי

אספקה ועיבוד תניות אי–תחרות ובלעדיות נלוות למיזוג
נתוני מכר וחקר 

התנהגות צרכנים 

תוקפו של הפטור ביחס לתניית אי–התחרות בהסכם בעלי מניות מחקרי הגל החדש בע"מ הוגבל עד למועד שיחול ארבע 
שנים מהיום שבו פחת חלקם של הצדדים בחברה מ–20% או מהיום שבו פגה זכותם למנות דירקטור, לפי המוקדם מביניהם. 

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8952 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ' באב התשע"ב )8 באוגוסט 2012(
)חמ 3-41-ה1(

                         דיויד גילה
                                                                                                             הממונה על ההגבלים העסקיים
__________                                                                                                        הממונה על ההגבלים העסקיים

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)29 ביולי 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט  י' באב התשע"ב  לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום 

להלן: 

                                                                                                      __________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר
שידורי קשת בע"מ8304

די.בי.אס שירותי לווין )1998( בע"מ
הוט מערכות תקשורת בע"מ

ישראל 10 - שידורי הערוץ החדש בע"מ
רשת-נגה בע"מ

אר.ג'י.אי גרופ בע"מ
ענני תקשורת בע"מ

איי.וי.פי. אייבורי וידאו פרודקשנס בע"מ 
סרטי יונייטד קינג )1999( בע"מ

דורי מדיה גרופ בע"מ
צ'רלטון בע"מ

זברה זהב תקשורת בע"מ
זיר"ה )זכויות יוצרים באינטרנט( בע"מ

אכיפת זכויות קניין רוחניפעילות הסברה משותפת

פטור זה ניתן בתנאים המגבילים את תחומי הפעילות המשותפת, זהות המשתתפים בהם ואת אופן ביצוע הפעילות. 

תוקפו של הפטור מוגבל עד ליום י"א בניסן התשע"ד )11 באפריל 2014(.

החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל, אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של 
ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8304 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ' באב התשע"ב )8 באוגוסט 2012(
)חמ 3-41-ה1(

                         דיויד גילה
	                                        הממונה על ההגבלים העסקיים 	

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום י"ז באב התשע"ב )5 באוגוסט 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר
ענף המים המינרלים באיגוד תעשיות 8797

המזון של התאחדות התעשיינים 
נביעות טבע הגליל בע"מ
מי עדן ייצור 2007 בע"מ

מי עדן שיווק )2000( בע"מ
מי עדן בע"מ

מי עדן בר - שירות מחלקה ראשונה בע"מ
עין גדי מים מינרלים בע"מ

     מים מינרלייםפרסום משותף 

                                                                                                      __________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, שיתוף הפעולה יוגבל לפרסום משותף בדבר יתרונות המים המינרליים בלא שיוך 
נביעות טבע הגליל בע"מ והחברות  בין בעלי התפקידים ההכרחיים בחברת  ייערכו  מותגי והמגעים במסגרת שיתוף הפעולה 

בקבוצת מי עדן ישראל. 

תוקפו של הפטור מוגבל ל–12 חודשים.

החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל, אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של 
ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8797 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ' באב התשע"ב )8 באוגוסט 2012(
)חמ 3-41-ה1(

                         דיויד גילה
                                                                                                                           הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ"ד בסיוון התשע"ב )14 ביוני 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר
דליה אנרגיות כח בע”מ 8882

דלק קידוחים )שותפות מוגבלת(
אבנר חיפושי נפט )שותפות מוגבלת(

ישראמקו-נגב 2 )שותפות מוגבלת(
דור חיפושי גז )שותפות מוגבלת(

Noble Energy Mediterranean LTD.

 משך ההסכם והיקף ההתקשרות
בין הצדדים 

אספקה של גז טבעי 
ממאגר 'תמר'

פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, תוכל דליה אנרגיות כח בע"מ לבחור אם ברצונה לקצר את ההסכם או לחלופין 
להפחית את כמות הגז הטבעי המינימלית שהתחייבה לרכוש במסגרתו. כמו כן, הותנה הפטור במתן אפשרות לדליה אנרגיות כח 
בע"מ למכור גז טבעי, בהיקף מסוים, לצרכני חלוקה וכי לא תחול עליה כל מגבלה בנוגע לרכישה של גז טבעי מספק גז טבעי אחר. 

שאר התנאים בהסכם ייוותרו בעינם. 

החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל, אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של 
ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8882 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

י"ג בתמוז התשע"ב )3 ביולי 2012(
)חמ 3-41-ה1(

                         דיויד גילה
                                                                                                              הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ"ד בסיוון התשע"ב )14 ביוני 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 
__________

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר
חברת החשמל לישראל בע”מ8893

דלק קידוחים )שותפות מוגבלת(
אבנר חיפושי נפט )שותפות מוגבלת(

ישראמקו-נגב 2 )שותפות מוגבלת(
דור חיפושי גז )שותפות מוגבלת(

Noble Energy Mediterranean LTD.

 משך ההסכם והיקף ההתקשרות
בין הצדדים

אספקה של גז טבעי 
ממאגר ‘תמר'

פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, תוכל חברת החשמל לישראל בע”מ לבחור אם ברצונה לקצר את תקופת האופציה 
הנתונה לה בהסכם או לחלופין להותיר את תקופת האופציה בעינה. כמו כן, הותנה הפטור בכך שלא תחול על חברת החשמל 

לישראל בע"מ כל מגבלה בנוגע לרכישה של גז טבעי מספק גז טבעי אחר. שאר התנאים בהסכם ייוותרו בעינם. 

החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל, אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של 
ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8893 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

י"ג בתמוז התשע"ב )3 ביולי 2012(
)חמ 3-41-ה1(

                         דיויד גילה
                                                                                                                           הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ"ד בסיוון התשע"ב )14 ביוני 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר
אשדוד אנרגיה בע"מ8899

רמת נגב אנרגיה בע"מ
דלק קידוחים )שותפות מוגבלת(

אבנר חפושי נפט )שותפות מוגבלת(
ישראמקו-נגב 2 )שותפות מוגבלת(

דור חיפושי גז )שותפות מוגבלת(
Noble Energy Mediterranean LTD.

אספקה של גז טבעי משך ההסכם והיקף ההתקשרות בין הצדדים
ממאגר ‘תמר'

ולפיהם, בין השאר, תוכל אשדוד אנרגיה בע”מ לבחור אם ברצונה לקצר את ההסכם או לחלופין  ניתן בתנאים  זה  פטור 
להפחית את כמות הגז הטבעי המינימלית שהתחייבה לרכוש במסגרתו. כמו כן, הותנה הפטור במתן אפשרות לאשדוד אנרגיה 
בע"מ למכור גז טבעי, בהיקף מסוים, לצרכני חלוקה וכי לא תחול עליה כל מגבלה בנוגע לרכישה של גז טבעי מספק גז טבעי אחר. 

שאר התנאים בהסכם ייוותרו בעינם. 

החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל, אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של 
ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

                                                                                                       __________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8899 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

י"ג בתמוז התשע"ב )3 ביולי 2012(
)חמ 3-41-ה1(

                         דיויד גילה
                                                                                                               הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ"ב באייר התשע"ב )14 במאי 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט 

להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר
ישראכרט בע"מ8904

לאומי קארד בע"מ 
הסדר למתן רישיון לחברת הסכם סליקה צולבת של מותג "ישראכרט"

לאומי קארד בע"מ לסלוק 
ולהנפיק כרטיסי חיוב של 

המותג "ישראכרט" )ושירותים 
נלווים לשירותים אלה(

)"עמלת המנפיק"( שיעביר סולק של המותג "ישראכרט"  ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, שיעור העמלה הצולבת  זה  פטור 
למנפיק של המותג "ישראכרט" לא יעלו על השיעורים הקבועים בהסדר הסליקה הצולבת שאושר בפסק הדין; וכן, הסליקה הצולבת 

של המותג “ישראכרט" תהיה כפופה לתנאים לאישור הסדר הסליקה הצולבת של המותגים MC וויזה שאושרו בפסק הדין.

תוקפו של הפטור מוגבל לחודש ימים.

החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל, אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של 
ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8904 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ' באב התשע"ב )8 באוגוסט 2012(
)חמ 3-41-ה1(

                         דיויד גילה
                                                                                                              הממונה על ההגבלים העסקיים

                                                                                                       __________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים 
ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ"ב באייר התשע"ב )14 במאי 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר
ישראכרט בע"מ8910

כרטיסי אשראי לישראל בע"מ 
 הסכם סליקה צולבת של

מותג “ישראכרט"
הסדר למתן רישיון לחברת כרטיסי 

אשראי לישראל בע"מ לסלוק 
ולהנפיק כרטיסי חיוב של המותג 

“ישראכרט" )ושירותים נלווים 
לשירותים אלה(

                                                                                                       __________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, שיעור העמלה הצולבת )“עמלת המנפיק"( שיעביר סולק של המותג “ישראכרט" 
וכן, הסליקה  יעלו על השיעורים הקבועים בהסדר הסליקה הצולבת שאושר בפסק הדין;  לא  “ישראכרט"  למנפיק של המותג 
הצולבת של המותג “ישראכרט" תהיה כפופה לתנאים לאישור הסדר הסליקה הצולבת של המותגים MC וויזה שאושרו בפסק 

הדין.

תוקפו של הפטור מוגבל לחודש ימים.

החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל, אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של 
ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8910 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ' באב התשע"ב )8 באוגוסט 2012(
)חמ 3-41-ה1(

                         דיויד גילה
                                                                                                                           הממונה על ההגבלים העסקיים

                                                                                                       __________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור - 
תמ"א 37/ ב/ 5/ 1 - חיבור אזור התעשייה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי

 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

 ,)2012 ביוני   5( התשע"ב  בסיוון  ט"ו  מיום   ,546 מס'  בישיבתה  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
החליטה על העברת תמ"א 37/ ב/ 5/ 1 - חיבור אזור התעשייה ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי )להלן - התכנית(, להערות 

הוועדות המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולהשגות הציבור.

מטרת התכנית: 

המשך תוואי מערכת ההולכה היבשתית המאושרת, לרבות תחנת גז, לאזור התעשייה ציפורית.

תחום התכנית:

נצרת  עיריית  נצרת עילית; רשויות מקומיות: מועצה מקומית משהד,  מחוז: צפון; מרחבי תכנון מקומיים: מבוא העמקים, 
עילית.

תיאור המקום: בין דרך מס' 77 לחלקו המזרחי של אזור התעשייה ציפורית.

רשימת גושים וחלקות בתחום התכנית: 

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק / כל הגושסוג גושגוש

15, 74 עד 83-חלק מהגושמוסדר17462

7 עד 9, 21, 22, 115, 121, 124, 6, 17 עד 20, 122חלק מהגושמוסדר17464
141 ,137 ,134 ,130 ,128

1-מוסדר17465

מקום הצגת התכנית:

 ,2 התכנית האמורה נמצאת במשרדי מזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, משרד הפנים, קרית בן גוריון, רח' קפלן 
ירושלים, טל' 02-6701639/581/2, ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון , קריית הממשלה, נצרת עילית, טלפון: 04-6508553;

מחוז חיפה , רח' פל-ים 15א, מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, טלפונים: 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טלפונים: 08-9788459/61;

    __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, טלפון: 03-7632603;

מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טלפון: 02-6290263;

מחוז הדרום, רח' התקוה 4, קריית הממשלה, באר שבע, טלפון: 08-6263791.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית 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. 
http://www. מידע נוסף ניתן לקבל בטלפון: 03-9298115 )בימים א'-ה' בשעות 16:00-9:00( ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

.moin.gov.il/planinfo

כל מעוניין בקרקע, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו 
לתכנית זו בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות למזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, משרד הפנים, ת"ד 6158, 
ירושלים 91061. הפנייה למועצה הארצית תהיה בכתב, בשלושה העתקים ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

כ"ח בתמוז התשע"ב )18 ביולי 2012(
)חמ 3-697(

                         עמרם קלעג'י
             המנהל הכללי של משרד הפנים

                                 יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

הודעה על מתן הוראות המפקח והממונה ועל מועד תחילתן
לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-1981, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, 

התשס"ה-2005, ולפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 111א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-11981, סעיף 59 לחוק הפיקוח על 
שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-22005, וסעיף 43 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה 

פנסיוניים(, התשס"ה-32005, אני מודיע כי פורסמו חוזרים כמפורט בתוספת, ומועד תחילתם מפורט לצדם.

ניתן לעיין בחוזרים באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת: WWW.MOF.GOV.IL, ובמשרדי הממונה על שוק ההון 
ביטוח וחיסכון, בתיאום מראש. 

תוספת      

תאריך תפוצה            מועד תחילה                                נושא החוזרמס' חוזר

הגשת בקשות למיזוג קופות גמל ולמיזוג מסלולי השקעה 2012-2-1
לאישור הממונה

05/02/201205/02/2012

תחילתן של הוראות חוזר נוהל איתור עמיתים ומוטבים2012-9-1
זה ביום תחילתן של תקנות 

הפיקוח על שירותים 
פיננסיים )קופות גמל( )איתור 
עמיתים ומוטבים(, התשע"ב-

2012, לפי העניין

05/02/2012

תחילתן של הוראות חוזר דרישות הון מחברות מנהלות2012-9-2
זה ביום תחילתן של תקנות 

הפיקוח על שירותים 
פיננסיים )קופות גמל( )הון 

עצמי מזערי הנדרש מחברה 
מנהלת של קופת גמל או קרן 

פנסיה(, התשע"ב-2012

16/02/2012

הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הכספיים 2012-9-3
השנתיים של קופות גמל וקרנות פנסיה

החל בדיווחים הכספיים 
לשנת 2012 ואילך

21/02/2012

    __________

1  ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשס"ה, עמ' 859.

2  ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

3  ס"ח התשס"ה, עמ' 918.
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תאריך תפוצה            מועד תחילה                                נושא החוזרמס' חוזר

בקרה פנימית על דיווח כספי - הצהרות, דוחות וגילויים, 2012-9-5
ואחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי - 

תיקונים

14/03/201214/03/2012

01/01/201328/03/2012עריכת תכנית לביטוח סיעודי2012-1-1

תחילה מדורגת מיום חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית2012-9-6
22/03/2012 עד יום 01/01/2016 
או עד למועד מאוחר יותר כפי 

שיפרסם הממונה

22/03/2012

תחילה מדורגת מיום ייפוי כוח לבעל רישיון2012-10-1
01/10/2013 עד יום 01/07/2017

22/03/2012

01/03/201228/02/2012חוזר הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות2012-9-4

03/04/201203/04/2012חתימה גרפית ממוחשבת2012-10-2

02/04/201202/04/2012דמי ביטוח מרביים בענף רכב חובה2012-1-2

01/05/201202/04/2012תעריפי ביטוח שיורי 2012-1-3

הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה ותיקות שלהן מונה מנהל 2012-3-1
מיוחד  - תיקון 

החל בדוחות הכספיים לשנת 
2011 ואילך

24/04/2012

י"ג בסיוון התשע"ב )3 ביוני 2012(

)חמ 3-3597(  
                                                                                      עודד שריג

המפקח על הביטוח והממונה על    
שוק ההון ביטוח וחיסכון    

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
 לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-2002, 

וצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-12002, 
וסעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-21992, אני מודיע כי 

החל ביום ב' באב התשע"ב )1 באוגוסט 2012(, המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:

חלק א': מחיר מרבי לבנזין בתחנות תדלוק בשקלים חדשים

המוצר
בנזין 95 אוקטן 

נטול עופרת

7.70א. מחיר לליטר בתחנה )כולל 16% מע"מ(

6.64ב. מחיר לליטר בתחנה באילת

תוספת בעד שירות מלא:

 בכל הארץ )כולל מע"מ( 0.16 שקלים חדשים לליטר.

 באילת )לא כולל מע"מ( 0.14 שקלים חדשים לליטר.

__________

1 ק"ת התשס"ב, עמ' 909; התשס"ז, עמ' 737.

2  ק"ת התשנ"ג, עמ' 262; התשס"א, עמ' 206; התשס"ו, עמ' 736 ועמ' 779.
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חלק ב': מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק )אינם כוללים בלו(

טור א'
מוצר נפט

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

2,457.71מזוט כבד 4000 3.5%

2,747.67זפת 80/100

2,665.44זפת ה.ב.

י"ב באב התשע"ב )31 ביולי 2012(
)חמ 3-2152(  

חן בר יוסף  
מנהל מינהל הדלק  

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/8094, שהודעה בדבר   .1
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4765, התשנ"ט, עמ' 3783, ובהתאם לתכנית מס' גת/מק/8/8094, שהודעה בדבר אישורה 
פורסמה בילקוט הפרסומים 6096, התש"ע, עמ' 3311, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל התחתון )להלן - 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6417, התשע"ב, עמ' 4016, 

תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית הגליל התחתון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

ייעוד ומס' תא שטחשטח הפקעה במ"רחלקי חלקות גוש

שטח לבנייני ציבור מס' 6128,5382000, 94, 15228116

15241106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,68

שטחי ספורט שמספרם 2100 ו–7621,7162101, 1522878

15241101

1522877 ,78

15241103 ,101 ,89 ,64 ,61

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ג' באב התשע"ב )22 ביולי 2012(

)חמ 3-4(

                   מוטי דותן
      יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון      

     __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

 2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.




