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תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(, התשע"ב-2011
]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-	 ו–109	לחוק	בתי	המשפט	 	108 לפי	סעיפים	 	בתוקף	סמכותי	 	
11984,	וסעיף	26)א(	לחוק	בית	המשפט	לענייני	משפחה,	התשנ"ה-21995		)להלן	-	החוק(,	אני	

מתקין	תקנות	אלה:

התקנות	 	- )להלן	 התשמ"ד-31984	 האזרחי,	 הדין	 סדר	 לתקנות	 258לג	 תקנה	 אחרי	 	�1
העיקריות(,	יבוא:

"פרק כ'2: השתתפות ילדים

סוציאלי	הגדרות	ופרשנות עובד	 	- הסיוע"	 יחידת	 "עובד	 זה,	 	בפרק	 )א( 		 258לג1�
או	פסיכולוג	מיחידת	הסיוע	שליד	בית	המשפט	לענייני	
בבית	 ילדים	 לשמיעת	 הכשרה	 עבר	 אשר	 משפחה,	

המשפט�

	הוראות	תקנה	258א	יחולו	גם	על	פרק	זה� 							)ב(

זכות	הילד	
להישמע

	,)6( 258ז)3(,	 בתקנה	 כאמור	 בתובענה	 הדן	 משפט	 	בית	 258לג2�
לילד	הזדמנות	להביע	 ייתן	 לילד,	 )12(	הנוגעת	 או	 	)10(
לפניו הנדון	 בעניין	 ורצונותיו	 דעותיו	 רגשותיו,	 	את	
)להלן	-		שמיעת	הילד(	וייתן	להם	משקל	ראוי	בהחלטתו,	
כן	 אם	 אלא	 הילד,	 של	 בגרותו	 ולמידת	 לגילו	 בהתאם	
שיירשמו,	 מיוחדים	 מנימוקים	 המשפט,	 בית	 החליט	
שהילד	לא	יישמע,	לאחר	ששוכנע	כי	מימוש	זכותו	של	
יגרום	לילד	פגיעה	העולה	על	הפגיעה	 הילד	להישמע	

שתיגרם	לו	משלילתה�		

	החלטה	על
שמיעת	הילד

	בית	המשפט	יורה	בקדם	המשפט	על	שמיעת	הילד	 	)א( 258לג3�
ויפנה	את	הוריו	ליחידת	הסיוע	בטופס	26ד	שבתוספת	
הראשונה,	אלא	אם	כן	החליט	כאמור	בתקנה	258לג2	כי	
הילד	לא	יישמע;	לטופס	יצורפו		דברי	הסבר	המיועדים	

לילד	ולהוריו	על	הליך	שמיעת	הילד	ומטרתו�	

רשאי	 )א(,	 משנה	 תקנת	 מהוראת	 לגרוע	 	בלי	 )ב(
בית	המשפט	להחליט	על	שמיעת	הילד	בכל	שלב	של	

הדיון�

	אופן	שמיעת
הילד	וגילו

	הילד	ישמיע	את	דבריו	לפני	השופט	הדן	בעניין	 	)א( 258לג4�
או	עובד	יחידת	הסיוע	בהתאם	להוראות	תקנות	אלה�

	בית	המשפט	ישמע	ילד	שגילו	שש	שנים	לפחות,	 )ב(
וכן		ילד	שטרם	מלאו	לו	שש	שנים	אם	ראה	בית	המשפט	
לנכון	לעשות	כן,	במקרה	שבו	אחיו	הגדולים	של	הילד	

הוזמנו	להשמיע	את	דברם	או	מטעם	אחר�

	ילד	יישמע	בלא	נוכחות	הוריו	או	באי	כוחם� )ג(

	ילד	יישמע	ככל	הניתן	בנפרד	מאחיו,	ורשאי	בית	 )ד(
יחידת	הסיוע,	לפי	העניין,	להחליט	 המשפט	או	עובד	

על	שמיעת	כמה	אחים	יחדיו�

הוספת פרק כ'2

__________
ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198� 	1
ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	393� 	2

ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	2220;	התשע"א,	עמ'	934� 	3
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פגישת	הילד	
ביחידת	הסיוע

לילד,	 העובד	 יסביר	 הסיוע	 יחידת	 עובד	 עם	 	בפגישה	 258לג5�
זכותו	 על	 בגרותו,	 ולמידת	 לגילו	 המותאם	 באופן	
להישמע	לפני	השופט	הדן	בתיק	או	לפני	עובד	יחידת	
השמיעה,	 מטרת	 על	 הילד,	 של	 בחירתו	 לפי	 הסיוע	
שיחולו	 והגילוי	 החיסיון	 כללי	 ועל	 התנהלותה	 אופן	
על	הפגישה	ועל	השמיעה,	לרבות	לפי	תקנה	258לג9;	
כן	יסביר	העובד	לילד	כי	הוא	רשאי	לוותר	על	זכותו	
להישמע	או	לבחור	להעביר	את	דבריו	לשופט	בכתב	או	

באופן	אחר	באמצעות	עובד	יחידת	הסיוע�

	שמיעת	הילד
על	ידי		שופט

	בחר	הילד	להשמיע	את	דבריו	לפני	שופט,	רשאי	השופט	 258לג6�
להחליט	לשמוע	את	הילד	בנוכחות	עובד	יחידת	הסיוע	
יערוך	 המשפט	 בית	 המשפט;	 בית	 של	 אחר	 עובד	 או	

תרשומת	של	עיקרי	דבריו	של		הילד�	

	שמיעת	הילד
על	ידי	עובד	
יחידת	הסיוע

	בחר	הילד	להשמיע	את	דבריו	לפני	עובד	יחידת	הסיוע,	 258לג7�
הדברים	 של	 תרשומת	 המשפט	 לבית	 העובד	 יעביר	
שהילד	ביקש	למסור	לבית	המשפט,	בצירוף	התרשמותו	
המקצועית	של	העובד	לגבי	התנהגותו	ומצבו	של	הילד	

בעת	השמעת	הדברים�

	התרשומת	של	בית	המשפט	או	של	עובד	יחידת	הסיוע		חיסיון		דברי	הילד 258לג8�
המשפט	 בית	 בכספת	 יישמרו	 מסר	 שהילד	 דברים	 וכן	
המשפט	 בית	 למעט	 אדם,	 כל	 בפני	 חסויים	 ויהיו	
יפרט	 לא	 הילד	 את	 ששמע	 המשפט	 בית	 שלערעור;	
הילד	 הסכים	 כן	 אם	 אלא	 הילד,	 דברי	 את	 בהחלטתו	
לגילוי	הדברים,	כולם	או	חלקם,	ובית	המשפט	מצא	כי	

יהיה	בגילוי	כדי	לקדם	את	טובת	הילד�

מתן	ההחלטה	
בנוגע	לילד

לילד	 הנוגעים	 ההחלטה	 עיקרי	 את	 ימסור	 	השופט	 258לג9�
באופן	 לילד,	 אותם	 תמסור	 והיא	 הסיוע	 ליחידת	
זימון	 ידי	 על	 לרבות	 בגרותו,	 ולמידת	 לגילו	 המותאם	

הילד	והוריו	ליחידת	הסיוע�	

בחינת	טובת	הילד	
ושמיעתו		באישור	

הסכם

הסכם	 לאישור	 תובענה	 המשפט	 לבית	 	הוגשה	 	)א( 258לג10�
בעניינים	האמורים	בתקנה	258ז)3(		ו–)6(,	תשלח	מזכירות	
בית	המשפט	להורי	הילד	דברי	הסבר	על	חשיבות	שמיעת	
הבאת	 לפני	 אליו,	 הנוגעים	 שבהסכם	 בעניינים	 הילד	
ההסכם	לאישורו	של	בית	המשפט;	היו	ההורים	מיוצגים	
וזה	 יישלחו	דברי	ההסבר	לעורך	הדין	 דין,	 ידי	עורך	 על	

יעבירם	להורי	הילד�

המשפט	 בית	 יברר	 ההסכם,	 אישור	 	במעמד	 )ב(
צורך	 יש	 כי	 בית	המשפט	 ראה	 ואם	 הילד,	 נשמע	 אם	
בשמיעת	הילד,	רשאי	בית	המשפט	להפנות	את	הורי	
הילד	ליחידת	הסיוע	כדי	שתיתן	להורים	מידע	והדרכה	
ידי	 על	 לרבות	 לממשה,	 והדרכים	 הילד	 לגבי	שמיעת	

הזמנת	הילד	ליחידת	הסיוע�
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שמיעת	הילד	
בבקשה	ליישוב	

סכסוך	או	בהפניה	
ליחידת	סיוע

258כ	 תקנה	 לפי	 סכסוך	 ליישוב	 בקשה	 זוג	 בן	 	הגיש	 258לג11�
או	הפנה	בית	המשפט	את	בעלי	הדין	ליחידת	הסיוע	
הסיוע	 יחידת	 רשאית	 258יט,	 תקנה	 לפי	 מיוזמתו	
בהסכמת	שני	הוריו	של	הילד	להזמין	אותו	להישמע	
לפניה;	על	דברי	הילד	יחולו	הוראות	החיסיון	החלות	
לאמור	 בכפוף	 הסיוע,	 ביחידת	 הנאמרים	 דברים	 על	
בתקנה	258יט1)ב(	ובסעיף	3א	לצו	בית	המשפט	לענייני	
וסדרי	 פעולתן	 דרכי	 סיוע,	 יחידות	 )הקמת	 משפחה	

עבודתן(,	התשנ"ו-41996�	

שמיעת	ילדים	
בהליכים	אחרים

בית	 מסמכות	 לגרוע	 כדי	 אלה	 בתקנות	 באמור	 	אין	 258לג12�
המתנהל	 אחר	 הליך	 בכל	 ילדים	 לשמוע	 המשפט	

לפניהם,	לפי		כל	דין�"

	בתוספת	הראשונה	לתקנות	העיקריות,	אחרי	טופס	26ג	יבוא: �2

"טופס 26ד

)תקנה	258	לג3(

			 	 	 	 	 בבית	המשפט	לענייני	משפחה	ב	�������������������������������

תיק	ראשי	����������������������������������������

תיק	משנה	���������������������������������������

לפני	כב'	השופט	����������������������������

התובע/המבקש	�����������������������������������������

ד ג נ

הנתבע/המשיב	�����������������������������������������

בעניין	הילד/ים:

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

����������������������������������������������������

																						�������������������������������������������������������	)להלן	-	הילד(

הפניית הורים ליחידת הסיוע לשם שמיעת הילד

	הנני	מורה	בזה	על	שמיעת	הילד	בתובענה	זו	ועל	הפנייתו	לצורך	כך	ליחידת	הסיוע� �1

הנני	מורה	בזה	להורי	הילד	ליצור	קשר	עם	יחידת	הסיוע	בתוך	שבוע	ימים,	כדי	לתאם	 	�2
מועד	לפגישה	של	הילד	עם	עובד	יחידת	הסיוע,	על	פי	הפרטים	שלהלן�

							פרטי	יחידת	הסיוע:	�������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������																																																		������������������������������������� 	
שופט" 	 	 	 	 							תאריך	 						

תיקון התוספת 
הראשונה

__________
ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	1329� 	4
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	תקנות	אלה	יחולו	בבתי	המשפט	לענייני	משפחה	בירושלים	ובחיפה� 	)א( �3
הסיוע,	 יחידות	 על	 הארצי	 הממונה	 עם	 בתיאום	 יפרסם,	 המשפט	 בתי	 	מנהל	 )ב(
מקצועיים	 כישורים	 	- הסיוע	 )יחידות	 משפחה	 לעניני	 המשפט	 בית	 בצו	 כמשמעותו	
משפחה	 לענייני	 משפט	 בתי	 ברשומות,	 בהודעה	 התשנ"ו-51996,	 מקצועי(,	 ופיקוח	
נוספים	שבהם	תתקיים	שמיעת	ילדים	לפי	פרק	כ'2	לתקנות	העיקריות,	כנוסחו	בתקנה	

1	לתקנות	אלה�	

לענייני	 המשפט	 בתי	 בכל	 פרסומן	 מיום	 שנים	 שלוש	 בתום	 יחולו	 אלה	 	תקנות	 )ג(
משפחה�

י"ג	בתשרי	התשע"ב	)11	באוקטובר	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1778(

שר	המשפטים 	 	

__________
	ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	983� 5

 תקנות מיסוי רווחי נפט )מקדמות בשל היטל לשנים 2011 עד 2012(
)הוראת שעה(, התשע"ב-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	10)ב(	ו–51	לחוק	מיסוי	רווחי	נפט,	התשע"א-12011	)להלן	 	
-	החוק(,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנות	אלה	- �1
"התקבולים	השוטפים"	-	תקבולים	כהגדרתם	בסעיף	3)ב(	לחוק;

"התשלום	הנגזר"	-	כהגדרתו	בסעיף	9)ב()1(	לחוק�

בעל	זכות	נפט	של	מיזם	נפט,	החייב	בתשלום	היטל	לפי	סעיף	9	לחוק,	ישלם	מקדמות	על	 	�2
חשבון	ההיטל	לאותה	שנה�

	מקדמה	בשל	היטל	לשנת	המס	2011	תשולם	- �3
	בשיעור	שלא	יפחת	מ–8%	מן	התקבולים		השוטפים; )1(

	בשני	תשלומים		כמפורט	להלן: )2(

	עד	30	בנובמבר	תשולם	מקדמה	בשל	התקבולים	השוטפים	שהתקבלו	מיום	 )א(
תחילתו	של	החוק	עד	חודש	נובמבר;

	עד	31	בדצמבר	תשולם	מקדמה	בשל	התקבולים	השוטפים	שהתקבלו	באותו	 )ב(
חודש�

	מקדמה	בשל	היטל		לשנת	המס	2012	תשולם	- �4
	בשיעור	שלא	יפחת	מ–13%	מן	התקבולים	השוטפים;	 )1(

	ב–15	בכל	חודש	של	שנת	המס,	החל	בחודש	פברואר,	בשל	התקבולים	השוטפים	 )2(
	31 עד	 שתשולם	 דצמבר	 חודש	 בשל	 המקדמה	 למעט	 לו,	 שקדם	 בחודש	 שהתקבלו	

בדצמבר	של	אותה	שנת	מס	בשל	התקבולים	השוטפים	שהתקבלו	באותו	חודש�

תחולה הדרגתית

הגדרות

קביעת מקדמות

 מקדמה בשל
שנת 2011

 מקדמה בשל
שנת 2012

__________
	ס"ח	התשע"א,	עמ'	806� 1
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לפי	הוראות	 נגזר	 ניכה	במקור	ממקבל	תשלום	 נפט	 מיזם	 נפט	של	 זכות	 	שבעל	 סכום	 	�5
סעיף	9)ב()2(	לחוק,	יראו	כתשלום	על	חשבון	המקדמות	שחייב	בהן	אותו	בעל	זכות	נפט	
לפי	תקנות	אלה,	וזכאי	הוא	לקזז	ממקדמותיו	סכום	שנוכה	כאמור	במקור	בשנת	המס	
בדבר	 השומה	 מפקיד	 בכתב	 אישור	 בידו	 שיש	 ובלבד	 המקדמות,	 משתלמות	 שלגביה	

הניכוי	והעברתו	לפקיד	השומה�

פקיד	השומה	רשאי	לפטור	אדם	ממקדמה	לפי	תקנות	אלה,	כולה	או	מקצתה,	אם	הוכח	 	�6
להנחת	דעתו	כי	ההיטל	לשנת	המס	שבה	משתלמת	המקדמה	יהיה	נמוך	מהמקדמה	

שנקבעה	לפי	תקנות	אלה�

	תקנות	אלה	יחולו	על	מקדמות	בשל	היטל	שחובה	לשלמו	בשנים	2011	ו–2012,	בלבד� �7
י"ב	בחשוון	התשע"ב	)9	בנובמבר	2011(

ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-4364(

שר	האוצר 	 	

תקנות התכנון והבנייה )סטייה ניכרת מתכנית( )הוראת שעה(, התשע"ב-2011 
התשכ"ה-11965,	 והבנייה,	 התכנון	 לחוק	 ו–265	 151)ב(	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

ובהתייעצות	עם	המועצה	הארצית	לתכנון	ולבנייה,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

ניכרת	 )סטייה	 והבנייה	 התכנון	 בתקנות	 כאילו	 יראו	 אלה	 תקנות	 של	 תוקפן	 בתקופת	 	�1
מתכנית(,	התשס"ב-22002		)להלן	-	התקנות	העיקריות(	-

	בתקנה	1,	לפני	ההגדרה	"בנין	עזר"	נאמר: )1(

המקרקעין,	 לחוק	 	52 בסעיף	 כהגדרתם	 	- "דירה"	 דירה",	 "בעל	 משותף",	 ""בית	
התשכ"ט-31969";

	בתקנה	2,	אחרי	פסקה	)9(	נאמר: )2(

	הוספת	דירות,	למעט	הוספת	דירות	באמצעות	פיצול	דירות	קיימות, 	)א( 	")9א(
			שהתקיימו	בה	התנאים	המצטברים	שלהלן:

	שטח	דירה	לאחר	הפיצול	לא	יפחת	מ–30	מ"ר; )1(

במגרש,	 הזכויות	 בעלי	 כל	 	 בידי	 חתומה	 להקלה	 	הבקשה	 )2(
ולעניין	בית	משותף	-	תהיה	הבקשה	חתומה	בידי	כל	בעלי	הדירות	

בבית	המשותף;	

	מספר	הדירות	שהוספו	הוא	בשיעור	שאינו	עולה	על	30%	מן	 )3(
לפי	הוראות	 לבנייה	על	מגרש	 המספר	המרבי	של	הדירות	המותר	
התכנית	החלה	על	המגרש	או	ממספר	הדירות	הקיימות	בבניין,	לפי	
משלוש,	 נמוך	 כאמור	 הדירות	 מספר	 אם	 ואולם	 מביניהם;	 הנמוך	

תותר	הוספה	של	דירה	אחת�

לתמהיל	 המתייחסת	 הוועדה,	 מהנדס	 דעת	 חוות	 	הוצגה	 )4(
הדירות	המתקבל	לאחר	הפיצול		והשתלבותן	בסביבה	וכי	מוסדות	
בסביבת	 החניה	 ושטחי	 התשתיות	 הפתוחים,	 השטחים	 הציבור,	

הבניין	נותנים	מענה	לצרכים	הנובעים	מתוספת	הדירות;

המקומית	 הוועדה	 החלטת	 את	 תואמת	 להקלה	 	הבקשה	 )5(
שהתקבלה	לפי	פסקת	משנה	)ב(�	

זקיפת תשלומים 
על חשבון 

מקדמות

פקיד השומה 
רשאי לפטור

תחולה

הוראת שעה

__________
ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 	1

ק"ת	התשס"ב,	עמ'	824;	התשס"ח,	עמ'	875� 	2
ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	259� 	3
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	על	אף	האמור	בפסקת	משנה	)א(,	הוועדה	המקומית	רשאית	להחליט,	לאחר	 )ב(
שקיבלה	לעניין	זה	חוות	דעת	בכתב	של	מהנדס	הוועדה,	כי	לא	יהיה	ניתן	לתת	
הקלה	לפי	פסקת	המשנה	האמורה	במתחמים	שתורה,	או	שמספר	הדירות		שיהיה	
ניתן	לפצל	בהקלה	יהיה	נמוך	מהשיעור	הקבוע	בפסקת	משנה	)א()3(	וזאת	בין	השאר	
האמורים,	 בתחומים	 והתשתיות	 הפתוחים	 השטחים	 הציבור,	 שמוסדות	 מאחר	
של	 השפעותיה	 ובשל	 הדירות	 מהוספת	 הנובעים	 לצרכים	 מענה	 נותנים	 אינם	

הוספת	הדירות	בתכנית	לעניין	תמהיל	הדירות	בסביבתה�"	

ותוקפן	 התחילה(	 יום	 	- )להלן	 פרסומן	 מיום	 ימים	 שלושים	 אלה	 תקנות	 של	 	תחילתן	 �2
לחמש	שנים�

לתקנות	 	)2(1 בתקנה	 כנוסחה	 העיקריות	 לתקנות	 2)9א()א()2(	 בתקנה	 האמור	 אף	 על	 	�3
מי	 בידי	 תיחתם	 התחילה,	 מיום	 שנתיים	 של	 בתקופה	 שהוגשה	 להקלה	 בקשה	 אלה,	
שבבעלותם	שבעים	וחמישה	אחוזים	לפחות	מן	הזכויות	במגרש,	ולעניין	בית	משותף,	
תיחתם	הבקשה	בידי	מי	שבבעלותם	שבעים	וחמישה	אחוזים	לפחות		מן	הדירות	בבית	

המשותף�

ט'	בחשוון	התשע"ב	)6	בנובמבר	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-2061(

שר	הפנים 	 	

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים במעונות יום 
ומשפחתונים(, התשע"ב-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	12)א()1(	לחוק	הפיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים,	התשנ"ו-11996	
)להלן	-	החוק(,	ולאחר	התייעצות	עם	ועדת	המחירים	לפי	סעיף	13	לחוק,	אנו	מצווים	לאמור:

	המחיר	החודשי	המרבי	במעונות	יום	יהיה	כמפורט	להלן: �1
	במעון	יום	הכלול	בהסדר	הפעלה	עם	משרד	התעשייה	המסחר	והתעסוקה	)להלן	 )1(

-	המשרד(	-
שמסווג	כמלכ"ר	)המחיר	בשקלים	

חדשים,	כולל	מס	שכר(
שאינו	מסווג	כמלכ"ר	)המחיר	בשקלים	

חדשים,	כולל	מס	ערך	מוסף(

דרגות	11	עד	12דרגות	1	עד	10דרגות	11	עד	12דרגות	1	עד	10

2,1602,1872,2652,294לתינוק

1,6441,6641,7251,747לילד

)המחיר	 המשרד	 עם	 הפעלה	 בהסדר	 הכלולים	 במשפחתונים	 המרבי	 החודשי	 	המחיר	 �2
בשקלים	חדשים,	כולל	מס	ערך	מוסף(,	יהיה	כמפורט	להלן:

													לכל	הדרגות

															1,726לתינוק

															1,659לילד

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	ד'	בחשוון	התשע"ב	)1	בנובמבר	2011(� �3
ב'	בחשוון	התשע"ב	)30	באוקטובר	2011(

)חמ	3-2722(

ן שלום	שמחו
שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר

תחילה ותוקף

הוראת מעבר

מחיר מרבי 
במעונות יום

מחיר מרבי 
במשפחתונים

תחילה
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קביעת מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות( )הוצאות אש"ל בארץ( )תיקון(, 
התשע"ב-2011 

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	2)3(	לתקנות	מס	הכנסה	)ניכוי	הוצאות	מסוימות(,	התשל"ב- 	
11972,	אני	קובע	לאמור:

בסעיף	1	לקביעת	מס	הכנסה	)ניכוי	הוצאות	מסוימות(	)הוצאות	אש"ל	בארץ(,	התשמ"ג- 	�1
21983	)להלן	-	הקביעה	העיקרית(,	בטבלה,	במקום	השורה	המתחילה	ב"85�4�1	ואילך"	

יבוא:

ארוחת	ערבארוחת	צהרייםארוחת	בוקרבתקופה

00�002�004�1"1985�4�1	עד	2009�2�28

00�0022�0044�11		2009�3�1	עד	2009�12�31

00�23"00�0046�12	2010�1�1	עד	2010�12�31

	בסעיף	2	לקביעה	העיקרית,	בטבלה,	במקום	השורה	המתחילה	ב"85�4�1	ואילך"	יבוא: �2

ארוחת	ערבארוחת	צהרייםארוחת	בוקרבתקופה

00�001�003�1"1985�4�1	עד	2009�2�28

00�0011�0033�11	2009�3�1	עד	2009�12�31

00�12"00�0035�12	2010�1�1	עד	2010�12�31

י"ג	בתשרי	התשע"ב	)11	באוקטובר	2011(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-168-ת2(

שר	האוצר 	 	

__________
ק"ת	התשל"ב,	עמ'	1337;	התשע"א,	עמ'	281� 	1
ק"ת	התשמ"ג,	עמ'	684;	התשמ"ה,	עמ'	1377� 	2
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תיקון סעיף 2




