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תקנות בתי המשפט )אגרות( )תיקון מס' 2(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	83	ו–109	לחוק	בתי	המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-11984	 	
)להלן	-	החוק(,	סעיף	13)1(	לחוק	בתי	משפט	לעניינים	מינהליים,	התש"ס-22000,	באישור	שר	
האוצר	לפי	סעיף	39ב	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-31985,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	

ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	3	לתקנות	בתי	המשפט	)אגרות(,	התשס"ז-42007	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	 	�1
במקום	פסקה	)6(	יבוא:

	ביטול	פסק	בוררות,	לרבות	בקשה	לפי	סעיף	24	לחוק	הבוררות,	התשכ"ח-51968,	 )6("
פסק	 אינו	 שהוא	 מהטעם	 הבוררות	 לפסק	 דין	 בעל	 מתנגד	 שבמסגרתה	 בקשה	 וכל	

בוררות�";

	אחרי	תקנה	3	לתקנות	העיקריות	יבוא: �2

"אגרה	בתביעה	
לפיצוי	עונשי	בשל	

פעולת	טרור	או	
	 מעשה	איבה

		בתביעה	בשל	פעולת	טרור	או	מעשה	איבה	לפיצוי	לדוגמה	 3א�
בסכום	שאינו	עולה	על	עשרים	מיליון	שקלים	חדשים	לכל	
תובע,	תשולם	אגרה	לפי	פרט	3	או	10	שבתוספת,	לפי	העניין;	
עלה	סכום	התביעה	כאמור	על	עשרים	מיליון	שקלים	חדשים	
לכל	תובע,	תשולם	האגרה	לפי	תקנה	6,	בעד	כל	סכום	הנתבע	

העולה	על	עשרים	מיליון	שקלים	חדשים�"

	בתקנה	4	לתקנות	העיקריות	-		 	�3
	בפסקה	)1(,	בסופה	יבוא	"הודיע	המבקש	לבית	המשפט	כי	התקבלה	יותר	מהתנגדות	 )1(

אחת	בשל	אותה	בקשה	לביצוע	שטר,	ישולם	סכום	האגרה	כאמור	פעם	אחת�";

	בפסקה	)2(,	בסופה	יבוא	"הודיע	המבקש	לבית	המשפט	כי	התקבלה	יותר	מהתנגדות	 )2(
אחת	בשל	אותה	בקשה	לביצוע	תביעה	על	סכום	קצוב	כאמור,	ישולם	סכום	האגרה	

כאמור	פעם	אחת"�

לבית	 תכוף	 לתשלום	 בקשה	 "הוגשה	 יבוא	 בסופה	 העיקריות,	 לתקנות	 5)ב()1(,	 בתקנה	 	�4
לבית	המשפט	המחוזי,	 מכן	תביעה	בשל	אותה	תאונה	 והוגשה	לאחר	 משפט	השלום	
יודיע	על	כך	התובע	לבית	המשפט	וישלים	את	האגרה	לסכום	הנקוב	בפרט	35	שבתוספת	

הראשונה;"�		

	בתקנה	19	לתקנות	העיקריות	-	 �5
	במקום	פסקה	)4(	יבוא: )1(

	עובד	סוציאלי	של	רשות	מקומית	כשהוא	מביא	הליך	מכוח	תפקידו�"; )4("

	במקום	פסקה	)6(	יבוא: )2(

	בן	זוגו,	ילדו,	אביו,	אמו	או	אחיו,	של	אדם	שנפטר	בנסיבות	כמפורט	להלן,	 )6("
נפטר,	לעיזבונו	של	הנפטר	או	 בקשר	לכל	הליך	הנוגע	להצהרת	מוות	של	אותו	
למתן	צו	ירושה	בקשר	אליו,	לאפוטרופסות	או	להחזקת	ילדים	עקב	הפטירה	או	

לערעור	על	החלטה	בהליך	כאמור:

תיקון תקנה 3

הוספת תקנה 3א

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 19

__________
		ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198� 1

		ס"ח	התש"ס,	עמ'	190� 2

		ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 3

		ק"ת	התשס"ז,	עמ'	720;	התשע"ב,	עמ'	620� 4

		ס"ח	התשכ"ח,	עמ'	184� 5
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	נפטר	עקב	פעולות	מלחמה	אחרי	ט"ז	בכסלו	התש"ח	)29	בנובמבר	1947(	או	 )א(
נפגע	כהגדרתו	בחוק	התגמולים	לנפגעי	פעולות	איבה,	התש"ל-61970	)להלן	-	חוק	
נפגעי	איבה(,	זולת	אם	הנפטר	כאמור	היה	איש	כוחות	אויב	כמשמעותו	בסעיף	1	
לחוק	נפגעי	איבה,	ופטירתו	היתה	עקב	פעולה	שנעשתה	בשליחותם	או	מטעמם	או	

כדי	לקדם	את	מטרותיהם	של	כוחות	אויב	כאמור;

משוחררים	 חיילים	 לחוק	 14)ב(	 בסעיף	 כמשמעותו	 צבאי	 בשירות	 	נפטר	 )ב(
בשירות	 או	 לעבודה(,	 החזרה	 חוק	 	- )להלן	 התש"ט-71949	 לעבודה(,	 )החזרה	
מילואים	כהגדרתו	בחוק	שירות	המילואים,	התשס"ח-82008	)להלן	-	חוק	שירות	
שנספו	 חיילים	 משפחות	 בחוק	 כהגדרתו	 במערכה	 שנספה	 חייל	 או	 המילואים(,	

במערכה	)תגמולים	ושיקום(,	התש"י-91950�";

	אחרי	פסקה	)6(	יבוא: )3(

	בן	זוגו,	ילדו,	אביו,	אמו	או	אחיו	של	אדם	שנפגע	כמפורט	להלן,	בקשר	לכל	 ")6א(
הליך	הנוגע	למינוי	אפוטרופוס	לנפגע	מחמת	אותה	פגיעה	או	לערעור	על	החלטה	

בהליך	כאמור:

	נפגע	עקב	פעולות	מלחמה	אחרי	יום	ט"ז	בכסלו	התש"ח	)29	בנובמבר	 )א(
1947(	או	נפגע	כהגדרתו	בחוק	נפגעי	איבה,	זולת	אם	הנפגע	כאמור	היה	איש	
עקב	 היתה	 ופטירתו	 איבה,	 נפגעי	 לחוק	 	1 בסעיף	 כמשמעותו	 אויב	 כוחות	
פעולה	שנעשתה	בשליחותם	או	מטעמם	או	כדי	לקדם	את	מטרותיהם	של	

כוחות	אויב	כאמור;

או	 לעבודה,	 החזרה	 לחוק	 	1 בסעיף	 כמשמעותו	 צבאי	 בשירות	 	נפגע	 )ב(
בשירות	מילואים	כהגדרתו	בחוק	שירות	המילואים�";	

	פסקה	)9(	-	תימחק� )4(

	בתקנה	20	לתקנות	העיקריות	- �6
	בפסקה	20,	במקום	"פסק	דין	לפשרה,	הסדר	גישור	או	פסק	בוררות"	יבוא	"פסק	דין	 )1(

להסכם	פשרה	בתובענה	או	להסדר	גישור	או	לאישור	פסק	בוררות";

	אחרי	פסקה	)29(	יבוא: )2(

")30(	תובענה	או	ערעור	לפי	חוק	למניעת	אלימות	במשפחה,	התשנ"א-101991,	או	
לפי	חוק	מניעת	הטרדה	מאיימת,	התשס"ב-112001�"

	בתוספת	לתקנות	העיקריות	-	 	�7
	אחרי	פרט	5	יבוא: )1(

אגרה	בשקלים	חדשים

	בקשת	רשות	ערעור	)להלן	-	בר"ע( 	"5א�
	 		וערעור	על	החלטת	ראש	ההוצאה	לפועל	

;"400

	בפרט	6,	בסופו	יבוא	"למעט	בערעור	כאמור	בפרט	6א"� )2(

תיקון תקנה 20

תיקון התוספת

__________
		ס"ח	התש"ל,	עמ'	126� 6

		ס"ח	התש"ט,	עמ'	13� 7

		ס"ח	התשס"ח,	עמ'	502� 8

		ס"ח	התש"י,	עמ'	162� 9

		ס"ח	התשנ"א,	עמ'	138� 10

		ס"ח	התשס"ב,	עמ'	6� 11
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	בפרט	12,	במקום	"בקשת	רשות	ערעור"	יבוא	"בר"ע"; )3(

	פרטים	14	ו–15	-	יימחקו� )4(

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן�	 	)א( �8
	תקנה	2	לתקנות	אלה	תחול	אף	על	תביעות	התלויות	ועומדות	בבתי	המשפט� )ב(

ו'	בשבט	התשע"ב	)30	בינואר	2012(
נאמן 									יעקב	 	 	 	 	 	 )חמ	3-87-ת1(

			שר	המשפטים 	 	

צו בתי המשפט )שינוי התוספת השלישית לחוק(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	55)ב(	לחוק	בתי	המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-11984	)להלן	 	

-	החוק(,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

	בתוספת	השלישית	לחוק	- �1
	בפרט	35,	בסופו	יבוא	"ולפי	סעיף	19	לעניין	העבירות	האמורות	בפרט	זה"; )1(

ו–)4(,	לפי	 	)3( )5("	יבוא	"סעיף	15)א()1(,	 	בפרט	36,	במקום	"סעיף	15)א()1(	ו–)3(	עד	 )2(
סעיף	15)א()5(	לחוק	האמור	-	לעניין	רישום	לפי	סעיף	9)ב(,	ולפי	סעיף	16	לעניין	העבירות	

האמורות	בפרט	זה";		

	אחרי	פרט	36	יבוא: )3(

	פקודת	היערות2; �37"

	חוק	הגנת	הצומח,	התשט"ז-31956; �38

	חוק	שמירת	הסביבה	החופית,	התשס"ד-42004; �39

	חוק	הקרינה	הבלתי	מייננת,	התשס"ו-52006"; �40

לפי	סעיף לעניין	עבירות	 	חוק	להסדרת	הטיפול	באריזות,	התשע"א-62011,	 �41	
31)א()1(	או	)2(,	)ב()2(	ו–)ג()2(		וכן	עבירות	לפי	סעיף	32	לחוק	האמור	לעניין	העבירות	

האמורות�"�

	תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� �2
א'	בשבט	התשע"ב	)25	בינואר	2012(

נאמן 									יעקב	 	 	 	 	 	 )חמ	3-2024(

			שר	המשפטים 	 	
__________

		ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198;	התשס"ח,	עמ'	784� 1

		חוקי	א"י,	כרך	א',	עמ'	600� 2

		ס"ח	התשט"ז,	עמ'	79� 3

		ס"ח	התשס"ד,	עמ'	540� 4

		ס"ח	התשס"ו,	עמ'	158� 5

		ס"ח	התשע"א,	עמ'	278� 6

תחילה ותחולה

תיקון התוספת 
השלישית לחוק

תחילה
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תקנות בית המשפט לענייני משפחה )אגרות( )תיקון מס' 2(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	26)א()5(	ו–)ג(	לחוק	בית	המשפט	לענייני	משפחה,	התשנ"ה- 	
11995,	ולפי	סעיף	108	לחוק	בתי	המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-21984,	באישור	שר	האוצר	
לפי	סעיף	39ב	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-31985,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	

הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	6	לתקנות	בית	המשפט	לענייני	משפחה	)אגרות(,	התשנ"ו-41995	)להלן	-	התקנות	 	�1
העיקריות(	-	

	במקום	פסקה	)4(	יבוא:		 )1(

	מגיש	בקשה	בקשר	לכל	הליך	הנוגע	להצהרת	מוות,	לעיזבון,	לאפוטרופסות	 )4("
או	להחזקת	ילדים	עקב	הפטירה	או	למתן	צו	ירושה	או	לערעור	על	החלטה	בהליך	

כאמור	שהוא	בן	זוגו,	ילדו,	אביו,	אמו	או	אחיו,	של	מי	שנפטר	-

	)1947 בנובמבר	 	29( התש"ח	 בכסלו	 ט"ז	 אחרי	 מלחמה	 פעולות	 	עקב	 )א(
התש"ל-51970 איבה,	 פעולות	 לנפגעי	 התגמולים	 בחוק	 כהגדרתו	 נפגע	 	או	
אויב	 כוחות	 איש	 היה	 כאמור	 הנפטר	 אם	 זולת	 איבה(,	 נפגעי	 חוק	 	- )להלן	
כמשמעותו	בסעיף	1	לחוק	נפגעי	איבה,	ופטירתו	היתה	עקב	פעולה	שנעשתה	
בשליחותם	או	מטעמם	או	כדי	לקדם	את	מטרותיהם	של	כוחות	אויב	כאמור;

משוחררים	 חיילים	 לחוק	 14)ב(	 בסעיף	 כמשמעותו	 צבאי	 	בשירות	 )ב(
)החזרה	לעבודה(,	התש"ט-61949	)להלן	-	חוק	החזרה	לעבודה(,	או	בשירות	
חוק	 	- )להלן	 התשס"ח-72008	 המילואים,	 שירות	 בחוק	 כהגדרתו	 מילואים	
משפחות	 בחוק	 כהגדרתו	 במערכה	 שנספה	 חייל	 או	 המילואים(,	 שירות	

חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(,	התש"י-81950�";

	אחרי	פסקה	)4(	יבוא: )2(

בקשר	 להלן,	 כמפורט	 שנפגע	 אדם	 של	 אחיו	 או	 אמו	 אביו,	 ילדו,	 זוגו,	 	בן	 )5("
להליך	הנוגע	למינוי	אפוטרופוס	לנפגע	מחמת	אותה	פגיעה	או	לערעור	על	החלטה	

בהליך	כאמור:

)א(				נפגע	עקב	פעולות	מלחמה	אחרי	יום	ט"ז	בכסלו	התש"ח	)29	בנובמבר	
1947(	או	נפגע	כהגדרתו	בחוק	נפגעי	איבה,	זולת	אם	הנפגע	כאמור	היה	איש	
עקב	 היתה	 ופטירתו	 איבה,	 נפגעי	 לחוק	 	1 בסעיף	 כמשמעותו	 אויב	 כוחות	
פעולה	שנעשתה	בשליחותם	או	מטעמם	או	כדי	לקדם	את	מטרותיהם	של	

כוחות	אויב	כאמור;

	נפגע	בשירות	צבאי	כמשמעותו	בסעיף	14)ב(	לחוק	החזרה	לעבודה,	או	 )ב(
בשירות	מילואים	כהגדרתו	בחוק	שירות	המילואים�"		

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �2
ו'	בשבט	התשע"ב	)30	בינואר	2012(

נאמן 									יעקב	 	 	 	 	 	 )חמ	3-2659(

			שר	המשפטים 	 	 __________
		ס"ח	התשנ"א,	עמ'	393� 1

		ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198� 2

		ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 3

		ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	8;	התשע"ב,	עמ'	760� 4

		ס"ח	התש"ל,	עמ'	126� 5

		ס"ח	התש"ט,	עמ'	13� 6

		ס"ח	התשס"ח,	עמ'	502� 7

		ס"ח	התש"י,	עמ'	162� 8

תיקון תקנה 6

תחילה
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תקנות בית הדין לעבודה )פגרות( )תיקון(, התשע"ב-2012
ולאחר	 התשכ"ט-11969,	 לעבודה,	 הדין	 בית	 לחוק	 43)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

התייעצות	עם	שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה2,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	1)3(	לתקנות	בית	הדין	לעבודה	)פגרות(,	התשמ"ד-31984,	במקום	"מיום	20	ביולי	 	�1
עד	יום	4	בספטמבר"	יבוא	"מיום	16	ביולי	עד	יום	31	באוגוסט"�

ו'	בשבט	התשע"ב	)30	בינואר	2012(
נאמן 									יעקב	 	 	 	 	 	 )חמ	3-579(

			שר	המשפטים 	 	
__________

		ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	70� 1

		י"פ	התשס"ג,	עמ'	2084� 2

		ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	1936� 3

תקנות הירושה )אגרות הרשם לענייני ירושה( )תיקון(, התשע"ב-2012
החוק(,	 	- )להלן	 התשכ"ה-11965	 הירושה,	 לחוק	 160)א()7(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
באישור	שר	האוצר	לפי	סעיף	39ב	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985,	ובאישור	ועדת	

החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת	לפי	סעיף	160)ב(	לחוק,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

ירושה(,	התשנ"ח-32008,	במקום	 לענייני	 )אגרות	הרשם	 הירושה	 4)5(	לתקנות	 בתקנה	 	�1
"אביו	או	אמו"	יבוא	"אביו,	אמו	או	אחיו"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �2
ח'	בשבט	התשע"ב	)1	בפברואר	2012(

נאמן 									יעקב	 	 	 	 	 	 )חמ	3-2872(

			שר	המשפטים 	 	
__________

		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	63� 1

		ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 2

		ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	1291� 3

צו הגנת הפרטיות )קביעת גופים ציבוריים( )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	פסקה	)2(,	בהגדרה	"גוף	ציבורי"	שבסעיף	23	לחוק	הגנת	הפרטיות,	 	

התשמ"א-11981,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:	

	בסעיף	1	לצו	הגנת	הפרטיות	)קביעת	גופים	ציבוריים(,	התשמ"ו-21986	-	 �1
	בפסקה	)2(,	בטור	ב'	-	 )1(

	בפסקת	משנה	א1,	אחרי	פסקת	משנה	)5(	יבוא: )א(

	מין; )6("

	כתובת;	 )7(

	תאריך	עדכון	כתובת�" )8(

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 4

תחילה

תיקון סעיף 1

__________
		ס"ח	התשמ"א,	עמ'	128� 1

		ק"ת	התשמ"ו,	עמ'	466;	התש"ע,	עמ'	1066� 2
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	אחרי	פסקת	משנה	ד	יבוא: )ב(

	מידע	לצורך	מתן	הנחות	לפי	דין,	לגבי	מי	שנמנה	עם	חברי	אותה	קופת	 "ה�
חולים	והוא	מקבל	קצבת	זקנה	לנכה	לפי	סעיף	251	לחוק	הביטוח	הלאומי	
]נוסח	משולב[,	התשנ"ה-31995	)להלן	-	חוק	הביטוח	הלאומי(,	למעט	מקבל	
קצבת	זקנה	לנכה	כאמור	שהודיע	לגוף	הציבורי	אשר	מעביר	את	המידע	על	

התנגדותו	למסירת	המידע	-	שם	משפחה,	שם	פרטי	ומספר	זהות�

	מידע	לצורך	מתן	הנחות	לפי	דין,	לגבי	מי	שנמנה	עם	חברי	אותה	קופת	 ו�
חולים	והוא	מקבל	גמלה	לפי	חוק	הבטחת	הכנסה,	התשמ"א-41980	)להלן	-	
חוק	הבטחת	הכנסה(,	שהתקיים	בו	האמור	בסעיף	2)א()4(	לחוק	הבטחת	הכנסה,	
למעט	מקבל	גמלה	כאמור	שהודיע	לגוף	הציבורי	אשר	מעביר	את	המידע	על	

התנגדותו	למסירת	המידע	-	שם	משפחה,	שם	פרטי	ומספר	זהות�";	

	אחרי	פסקה	)11(	יבוא: )2(

	טור	א'
הגוף

	טור	ב'
סוג	מידע	וידיעות	שהגוף	רשאי	לקבל

	בזק	החברה	הישראלית	 )12("
לתקשורת	בע"מ

תקנות	 לפי	 הנחות	 מתן	 לצורך	 אלה	 פרטים	
בעד	 )תשלומים	 ושידורים(	 )בזק	 התקשורת	
שירותי	בזק(,	התשס"ז-52007,	או	תקנות	האזרחים	
קצבת	 שמקבל	 ותיק	 לאזרח	 )הטבות	 הוותיקים	

זקנה	לנכה(,	התשע"ב-62011,	לפי	העניין:

הבטחת	 חוק	 לפי	 גמלה	 מקבל	 	לגבי	 א�
כאמור	 גמלה	 מקבל	 למעט	 הכנסה,	
את	 מעביר	 אשר	 הציבורי	 לגוף	 שהודיע	
המידע	כי	הוא	אינו	מנוי	של	בזק	החברה	
הוא	 כי	 או	 בע"מ	 לתקשורת	 הישראלית	
משפחה,	 שם	 	- המידע	 למסירת	 מתנגד	

שם	פרטי	ומספר	זהות;

לנכה	 זקנה	 קצבת	 שמקבל	 מי	 	לגבי	 ב�
הלאומי,	 הביטוח	 לחוק	 	251 סעיף	 לפי	
למעט	מקבל	קצבה	כאמור	שהודיע	לגוף	
הציבורי	אשר	מעביר	את	המידע	כי	הוא	
הישראלית	 החברה	 בזק	 של	 מנוי	 אינו	
מתנגד	 הוא	 כי	 או	 בע"מ	 לתקשורת	
למסירת	המידע	-	שם	משפחה,	שם	פרטי	

ומספר	זהות�"

ו'	בשבט	התשע"ב	)30	בינואר	2012(
נאמן 									יעקב	 	 	 	 	 	 )חמ	3-1480(

			שר	המשפטים 	 	
__________

		ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	210� 3

		ס"ח	התשמ"א,	עמ'	30� 4

		ק"ת	התשס"ז,	עמ'	886� 5

		ק"ת	התשע"ב,	עמ'	496� 6
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 צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים )קביעת גופים ציבוריים לעניין
סעיף 3)ב( לחוק(, התשע"ב-2012

התשנ"ח- ציבוריים,	 בגופים	 הביטחון	 להסדרת	 לחוק	 3)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
11998	)להלן	-	החוק(,	אני	מצווה	לאמור:

ביטחון	 לממונה	 יהיו	 ציבוריים	שבהם	 גופים	 הם	 נשיא	המדינה	 ולשכת	 משרד	החוץ	 	�1
של	כל	אחד	מהם,	הסמכויות	האמורות	בסעיף	3	לחוק	בשינויים	המחויבים,	גם	כשהם	
מבצעים	פעולות	אבטחה	בעת	ליווי	כלי	רכב	או	אנשים	מחוץ	למקומות	שפועלים	בהם	

הגופים	הציבוריים�

כ"ד	בטבת	התשע"ב	)19	בינואר	2012(
ץ' בי ו נ ו אהר 				יצחק	 	 	 	 	 	 )חמ	3-3288(

			השר	לביטחון	הפנים 	 	
__________

		ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	348;	התשס"ה,	עמ'	763� 1

תיקון טעות

	בהודעת	השותפויות	)רישום	ואגרות(,	התשע"ב-2011,	שפורסמה	בקובץ	התקנות	7069,	 	
התשע"ב,	עמ'	507,	בסעיף	1	להודעה	-

בפרט	1	לתוספת	הראשונה	לתקנות	)להלן	-	התוספת(,	במקום	"873"	צריך	להיות	"872"; 	)1(

בפרט	6	לתוספת,	במקום	"752"	צריך	להיות	"1,067"	ובמקום	"1,270"	צריך	להיות	"1,418"� 	)2(

)חמ	3-905(

גופים ציבוריים


