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ן מם׳ 2), ל קופות ג3/ל)(תיקו למהו ר ו ו ש י א  תקנות מס הכנסה (בללימ ל
2001 - א ״ ס ש ת  ה

 בתוקף סמביתי לפי סעי־פים 47 ו־243 לפקידת מס הכנסה', אגי מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה ו4כ 1. בתקנה ו4כ(א) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד-
 964ו2, בפסקה (ו), אחרי ״מניות של קופה להשקעות״ יבוא ״פיקדון חשכ״ל שהוסב לטובת

 הקרן בשל פידיון מוקדם של איגרות חוב מיועדות,״.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביופ ט״ו באייר התשס״יא (3 במאי 2001).

 כ״א באייר התשס״א (14 במאי 2001)
ם ו ל  (חמ 1-1:9) ס י ד ב ן ש

 שר הא וער

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי ס2ו.
 ק״ת התשכ״ג, עמי 02¿ו: התשס״א, עמי 277.

.2 

׳א-2001 , התשם׳ ( ן קו תי ) ר מומחה) א ו ר ת שו אי גים ( לו כו  תקנות הפסי

, ולאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק הפסיכולוגים, התשל״ז-977וי
 מועצה הפסיכולוגים, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), התשל׳יט-21979 (להלן -
 התקנות העיקריות), לפני ההגדרה ״תכניות התמחות״ יבוא:

 ״״קופת חולים מוכרת״ - קופת חולים כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי,
 התשנ״ד-51994.״

 כתקנה 31 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) ־בוא:

 ״(ג) המנהל רשאי לאשר -

 (ו) תואר מומחה בענף פסיכולוגיה רפואית, בלא התמחות ובחינות,
 לפסיכולוג שנתקיימו.בו כל אלה:

 (א) סיים בהצלחה, לאחר שקיבל תואר שני בפסיכולוגיה, לימודי היפנוט
 מוכרים לפי חוק השימוש בהיפנוזה, התשמ״ד-984ו* (להלן - חוק
 השימוש בהיפנוזה), או השתלמויות בתחומים הקשורים לפסיכולוגיה

 רפואית, שהכיר בהן המנהל, בהיקף שלא יפחת מ־50 שעות במצטבר:

 (ב) בעל תואר מומחה בענף אחר בפסיכולוגיה שנקבע במומחיות מוכרת
 ועסק בפסיכולוגיה רפואית במוסד מוכר במשך שלוש שנים לפחות בהיקף
 של משרה מלאה או חמש שנים לפחות במשרות חלקיות שהיקפן לא פחות

 מ־1/3 משרה בל אחת;

 (ג) הועדה המקעועית לפסיכולוגיה רפואית המליצה על מתן פטור
 מהתמחות ובחינות בעירוף נימוקים להנחת דעתו של המנהל:

 ס״ח התשל״ז, עמי 158.
 ק״ת ההשל־־ט, עמי 764; התשנ־ב, עבר 272.

 סייח דזתשנ״ד, עמי 156.
 סייח התשמ״ד, עמי 170.

 תיקון תקנה 1

 תיקון תקנה 31
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 (ד) הגיש למועצת הפסיכולוגים בקשה לפטור לפי פסקה (1) לא יאוחר
 מיום י״ט באייר התשס״ב (1 במאי 2002).

 (2) תואר מומחה-מדריך בפסיכולוגיה רפואית לפסיכולוג שנתקיימו בו כל
 אלה:

 (א) סיים בהצלחה, לאחר שקיבל תואר שני בפסיכולוגיה, לימודי היפנוט
 מוכרים לפי חוק השימוש בהיפנוזה, או השתלמויות בתחומים הקשורים
 לפסיכולוגיה רפואית, שהכיר בהן המנהל. בהיקף שלא יפחת מ־ס5 שעות

 במצטבר, והוא אהד מאלה:

 (ו) בעל תואר מומחה-מדריך בענף אחר בפסיכולוגיה שנקבע
 המומחיות מוכרת ועסק כפסיכולוגיה רפואית במוסד מזכר במשך
 חמש שנים לפחות בהיקף של משרה מלאה או במשך שמונה שנים
 לפתות במשרות חלקיות שהיקפן לא פחות מ־ב/ו משרה כל אחת:

 (2) כעל תואר מומחה בענף אחר בפסיכולוגיה שנקבע במומחיות
 מוכרת ועסק בפסיכולוגיה רפואית במוסד מוכר במשך שמונה שנים
 לפחות בהיקף של משרה מלאה או עשר שנים לפחות במשרות
 חלקיות שהיקפן לא פחות מ־3/ו משרה כל אחת, וקיבל את המלצת
 מועצת הפסיכולוגים במליאתה על תרומתו הייחודית בפיתוח

 הפסיכולוגיה הרפואית:

 (ב) הועדה המקצועית לפסיכולוגיה רפואית המליצה על מתן פטור
 מתכנית ההתמחות בהדרכה, בצירוף נימוקים להנחת דעתו של המנהל:

 (ג) הגיש למועצת הפסיכולוגים בקשה לפטור לפי פסקה (2) לא יאוחר
 מיום י׳יט באייר התשם״ב (ו במאי 2002);

 בתקנת משנה זו, ״מוסד מוכר״ - לרבות מרפאה ציבורית שעיקר עיסוקה,
 לדעה המנהל, במתן טיפול ואבחון בפסיכולוגיה רפואית״.

 3. בתוספת לתקנות העיקריות, אחרי פרט 10 יבוא: תיקון התוספת

 טור א• טור ב•
 התואר כישורים, משך ההתמחות ותכניתה

 ״וו. פסיכולוג מי שנתקיים בו אחד מאלה:
 רפואי ! !

 (1) הוא בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה רפואיח:
 (2) עיקר לימודיו לתואר מוסמך בפסיכולוגיה היה בתחומי

 הפסיכולוגיה הרפואית, לפי החלטתה של הוערה המקצועית:
 (3) הוא בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה, והשלים לימודים בקורסים
 לפסיכולוגיה רפואית ברמה של תואר שני לפחות, לפי החלטתה

 של הועדה המקצועית;

 משך ההתמחות

 שנתיים במשרה מלאה אי במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה,
 ובלבד שסך הכל של המשרה החלקית לא יפחת מתקופה השווה

 לשנתיים במשרה מלאה.

 קובץ התקנות 6106, ז• כסיון התשס״א, 29.5.2001 805



 טור ב׳
 כישורים, משן ההתמחות ותבניתה

 תכנית ההתמחות
 (!) הדרכה פרטנית בריאיון, אבחון והערכה - 150 שעות:

 (2) טיפול בפרס, ייעוץ לבבי משפחתו של החולה וכן טיפול קבוצתי
 בחולים ובני משפחותיהם באמצעות התערבויות פסיכולוגיות -
 על כל אלה יקבל 150 שעות הדרכה משני מדריכים בפסיכולוגיה
 רפואית, או משני מתמחים לקראת תואר מדריך בפסיכולוגיה

 רפואית בפיקוחו של מדריך כפסיכולוגיה רפואית:

 (3) התערבות פסיכולוגית וייעוץ לקבוצות סגל רפואי ופארה״רפואי
 ולמערכת הרפואית - 50 שעות הדרכה משני מדריכים
 בפסיכולוגיה רפואית או משני מתמחים לקראת תואר מדריך
 בפסיכולוגיה רפואית בפיקוחו של מדריך בפסיכולוגיה רפואית:

 (*<) סיום קורס מוכר בהיפנוזה, בהתאם לחוק השימוש בהיפנוזה;
 (5) השתתפות בסמינרים והשתלמויות אחרות בתחום ההתמחות,

 לפי קביעת הועדה המקצועית.
 הערות:

 (א) ההתמחות בענף זה תתבצע במוסד מוכר שהוא אחד מאלה:
 (1) בבית חולים כללי מוכר: מחצית לפחות מתקופת ההתמחות

 תהא באחד מהמקומות האלה:
 (א) באחת המחלקות האלה: כירורגיה; כוויות: כירורגיית
 ילדים: אונקולוגיה: המטולוגיה; מיילדות: גינקולוגיה;
 קרדיולוגיה: נוירוכירורגיה: נוירולוגיה: אנדו־
 קרינולוגיה: דיאליזה: או מחלקה אחרת ובלבד
 שהתקבל לכך אישור מראש מאת הועדה המקצועית:

 (ב) מרפאה, מכון, או יחידה אחרת של,בית החולים:
 (2) במרפאה של קופת חולים מוכרת:

 (3) במרפאה רשומה לפי תקנות בריאות העם (רישום מרפאות),
 התשמ״ז-31987.

 (ב) מחצית משעות ההדרכה שמקבל המתמחה בכל תחום יכול
 שיהיו בקבוצה של ארבעה מתמחים לכל היותר בכל פגישה-,
 שעה וחצי של הדרכה קבוצתית ייראו כשוות ערך לשעת הדרכה

 פרטנית:
 (ג) מתמחה רשאי לצבור עד 50 שעות הררכה שיינתנו בידי מדריך
 בענף מומחיות אחר, תוך תיאום עם תמדריך בפסיכולוגיה

 רפואית ובאישור הועדה המקצועית.

 12. מדריך כישורים
 בפסיכולוגיה (1) ניסיון של שלוש שנים כפסיכולוג רפואי;

 רפואית , ׳ ,
 (2) המלצות של שני מדריכים בפסיכולוגיה רפואית שהכירו אותו

 היטב בעבודתו כפסיכולוג רפואי.
 5 ק״ת התשמ״ז, עמי 1213; התשנ״ט, עמי 1102.

 טור א׳
 התואר
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 טור ב׳
 כישורים, משך ההתמחות ותכניתה

 טור א׳
 התואר

 משך ההתמחות

 שנתיים בהיקף של חצי משרה לפחות במוסד מוכר.

 תבנית
 הדרכתם באופן פרטני של שני מתמחים בפסיכולוגיה רפואית, בפיקוח
 פרטני של שני מדריכים בפסיכולוגיה רפואית; היקף ההדרכה - 150

 שעות והיקף הפיקוח על ההדרכה - 50 שעות פיקוח פרטני.

 הערות:

 (א) המתמחה בהדרכה רשאי להדריך גם קבוצה של 4 מתמחים לכל
 היותר, בפסיכולוגית רפואית והוא רשאי לתת עד 50 שעות
 הדרכה קבוצתית מתוך 150 השעות שהוא חייב לתת בתקופת

 ההתמחות;

 (ב) מחצית שעות הפיקוח על ההדרכה יכול שיהיו בקבוצה של 8
 מתמחים לכל היותר: שעה וחצי של פיקוח קבוצתי ייראו כשוות

 ערך לשעת פיקוח פרטני.״

ם פרסומן. תחילה ו י ם מ י מ 3 י ה 0 ל  4. תחילתן של תקנות א

 ט״ז באייר התשס״א (9 במאי 2001)
ן ה ם ד י ס  (תמ 5-875) נ
 שר הבריאות

2001 - א ״ ם ש ת , ה גיה רפואית) לו גים (פסיכו לו כו  תקנות הפסי

, ולאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק הפסיכולוגים, התשל׳׳ז-1977 י
 מועצת הפסיכולוגים, אני מתקין תקנות אלה:

 1. ענף פסיכולוגיה רפואית הוא מומחיות מוכרת. קביעת מומחיות
 מוכרת

 2. (א) מועצת הפסיכולוגים במליאתה תמליץ למנהל על פסיכולוגים שנתקיימו בהם וערה מקצועית
2 ראשונה ן 9 _ 9 ד ט , . [ - , ש ת ׳ ה ( ה ח מ ן ר מ א ו  הוראות תקנה 31(גX2XאXו) לתקנות הפסיכולוגים (אישור ת

 (להלן - תקנות אישור תואר מומחה), לשמש חברי הועדה המקצועית הראשונה
 לפסיכולוגיה רפואית.

 (ב) המנהל רשאי לאשר תואר מומחה-מדריך כפסיכולוגיה רפואית לפסיכולוגים
 שעליהם המליצה המועצה באמור בתקנת משנה (א) ילמנותם לחברי הועדה המקצועית

 הראשונה לפסיכולוגיה רפואית והרכבה לא יפחת מחמישה הכרים.

 (ג) בתקנה זו, ״וערה מקצועית׳, - כהגדרתה בתקנות אישור תואר מומחה.

 ט״ז באייר ה תש ס ״א (9 במאי 2001)
ן ה ם ד י ס  (חמ 5-875) נ
 שר הבריאות

 ס״ה התשל״ז, עמ׳ 53ו.
 ק״ת התש״ל, עמי 764; התשם״א, עמ׳ 804.
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2001 - א ׳ ׳ ס ש ת , ה ( ן קו תי ) ת) רו י בחי סדר ת ( ו מי ת המקו ו י  תקנות הרשו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף •ם ו לחוק הרשויות המקומיות(בחירות), התשכ״ה-1965', אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), התשכ״ה-21965, במקום טופס
 מספר 5 יבוא:

 הסכמה להיות מועמד

פס מספר 5  ״טו
 (תקנה 10)

 תיקון התוספת

 עיה תדשוי! חמקימיד! ס0> וז>י׳»יב

זיטה ד׳ ת י ו » י  כינו• מוצע *-;זימדנ המ־עמדיט ^י?וגז/יזו1 כ

ר כי: י ז ה מצר ט 3 מ ו מ ח  אני ה
י •!•3 משפיזוז ע1ימ (אט »י1ר־,) י ג ו  שמי חנ

 ו
3 נ״י3וזיזי « 

 ו ! 1

י ז ו  מסז״ד יחו

 ן ^ יזניח ו מיקוד
1 וזרו*• נ  ן «

 נזעזכ בעידיי יעיא,
0 יזייעייב « 

 ת אריץ לידתי
»מ ן מ־וש ו יי0  ׳

 ו 1 1 1 ו
ו ק>2£> ז  עימי דעיימ ממקגז מסט־ או

 חבזמדיס סל
יז  ת־־׳זזמ חנמימי

ת י מ ו ס ת ם ו י ע ר / ה מ ד ד מ ב ו  אני ע
זז ,מקול! ונכודתי  בנמירז־/ס־טימד מקימי

 לפי מיטב ידיעותיי והכרתי אני בשיר להיכלל ברשימת המועמדים ולהיבחר לחבר הרשות
 המקומית האמורה על פי סעיפים ד ו־דא בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965
 (להלן - חוק הבהירות), ולפי חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), התשכ׳־ד-

 964 ו*.
 קראתי והבנתי את הוראות הסעיפים הנ״ל ולענין עונש המאסר האמור בסעיף ד לחוק הבחירות

 הובהר לי כי:
 (א) מאסר בפועל - לרבות עבודות שירות:

 (כ) מאסר - בין בארץ ובין בחוץ לארץ:
 (ג) מאסר שלושה חודשים - סך כל תקופות המאסר בפועל לריצוי ברצף אחד, אף אם הוטלו
 המאסרים בגזרי דין שונים כשכל אחד מהם כשלעצמו הוא לתקופה של פחות משלושה

 חודשים ולרבות מאסר על תנאי שהופעל,
 אני מביע כאן את הסכמתי להיות מועמד בבחירות הבאות למועצת הרשות המקומית הנ״ל

 ולהיכלל ברשימת המועמדים המצוינת לעיל.

 המקום . התאריר .חתימת המועמד

ש ו י ה י ל  א
 שר הפנים

 ו׳ באייר התשס״א (29 באפריל 2001)
 (חמ 45ד-5!

 ס״ח התשב׳׳ה, עמי 248־, התשס״א, עמי 16.
 ק״ת התשכ׳יה, עמי 2698; התש״ס, עמי 67.

 ם״דו התשנ״ד, עמי 170.

 808 קובץ התקנות 6106, ז׳ בסיון התשס״א, 29.5,2001



 תיקון סעיף וטו

 הוספת סעיף 101א

 תיקון סעיף 105

 הוספת סעיף 105א

ד ס ס ל - א ״ ס ש ת ן מם׳ 2), ד ו ק תי ) ( א ת ( ו מי ת המקו עעו  עו המו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מעווה לאמור:

 1. בסעיף 101 לצו המועצות המקומיות (א), התש>״׳א-1950־ (להלן - הצו העיקרי),
 במקום פסקה (ד) יבוא:

 ״(7) מי שהורשע בפסק דין שנהיה סופי לאחר שהחל לכהן כהבר המועצה, בין אם
 העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כחבר המועצה ובין אם לפני שהחל
 לכהן כחבר המועצה, וקבע בית המשפט כי יש עם העבירה שבה הורשע משום

 קלון;
 (7א) מי שנידון למאסר כאמור בסעיף 7 לחוק הבחירות ולא הצתיר אמת, או לא

 הגיש הודעה או בקשה לפי הוראות סעיף 7א לחוק האמור;״.

.2 

 ״קביעת קלון
 על ידי בית

 המשפט

 אחרי סעיף 101 לצו העיקרי יבוא:

 ז10א. (א) גזר בית המשפט את דינו של חכר מועצה בשל עבירה
 פלילית, בין אס העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כחבר
 המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר המועצה, יקבע בית המשפט
 בגזר הדין אם יש בעבירה שעבר משום קלון: החלטת בית המשפט לענין

 קלון ניתנת לערעור כאילו היתה חלק מגזר הדין.

 (ב) לא קבע בית המשפט כאמור בסעיף קטן(א), או שחבר המועצת
 החל לכהן בין מועד מתן גזר הדין לבין המועד שבו פסק הדין נהיה סופי,
 רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נעיגו, כל עוד פסק הדין לא נהיה סופי,
 לפנות לבית המשפט ולבקשו לקבוע אם יש בעבירה משום קלון; הבקשה
 תוגש לבית המשפט שנתן את גזר הדין ואם הוגש ערעור, לבית המשפט

 שלערעור.

 (ג) מזכירות בית המשפט תמעיא עותק מפסק הדין או מהחלטת
 בית המשפט, לפי הענין, למזכיר הרשות המקומית ולשר הפנים.״

 3. בסעיף 105 לצו העיקרי, בסופו יבוא:

 ״(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), מי שפסול לכהן לפי סעיף 101(7),
 תיפסק חברותו במועצה מיום •שפסק הדין נהיה סופי,

 (ה) על מי שפסול לכהן לפי סעיף 101(דא) יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג),
 ואולם אט הגיש בקשה לביטול ההודעה לפי סעיף קטן (גץ!) יושעה מחברותו

 במועצה עד להחלטת בית המשפט בבקשה.״

 4. אחרי סעיף 105 לעד העיקרי יבוא:

 105א. (א) קבע בית המשפט לפי סעיף וסיא כי יש עם העבירה שבה
 הורשע חבר המועצה משום קלון, יושעה חבר המועצה מכהונתו עד למתן

 פסק דין סופי בענינו.

 (ב) הושעה חבר המועצה לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף 105(ה),
 יחולו הוראות סעיף 106; חזר חבר המועצה לכהן לאהד שזוכה בערעור או
 לאחר שקבע בית המשפט בי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, אי

 ״הוראות לעניי
 השעיה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עט׳ 256.
 ק״ת התשי״א, ׳ימי 178: התש״ס. עבי׳ ג5נ: התשס״א. ״מ

 קובץ התקנות 6106. ז׳ בםיון התשם״א, 9.5.2001; 809



 לאחר שהחליט בית המשפט שלא נתקיימת העילה לפסלות כהונה לפי
 סעיף ו0ו(7א), יחדל לכהן האחרון שנהיה לחבר המועצה מתוך רשימת
 המועמדים, ולא תיפגע בשל כך בלבד זכותו של האחרון לשוב ולכהן

 כחבר מועצה מכות הוראות סעיף 106{א) או(ב).״

 תיקון סעיף 106 5. בסעיף 06ו(א) לצו העיקרי, אחרי ״שחדל לכהן״ יבוא ״או שפקעה כהונתו״.

 ר באייר התשם״א (29 באפריל 2001)
י ש ו י ה י ל  (חמ 3-269) א

 שר הפנים

א- 2001 ׳ , התשם׳ ( ן קו תי ) ת) ו י ר ו ת אז עצו מו ת ( ו מי ת המקו עצו  צו המו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו תמועצות תמקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958 (להלן - הצו
 העיקרי), אחרי ההגדרה ״מנהל בחירות״ יבוא:

 ״״יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית״ - יושב ראש הועדה המרכזית שנבחר לפי
 סעיף 17 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ״ט-

 969 ו3.״

 תיקון סעיף 19 2. בסעיף 19 לצו העיקרי -

 (1) האמור בו יסומן ״(א)״ ובו -

 (א) ברישה, במקום ״כל אלה״ יבוא ״הוראות סעיף קטן זה וכפוף להוראות
 סעיף קטן(ב)״;

 (ב) פסקת (8) - תימחק:

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(ב) אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון
 בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום
 הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש
 המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם

 העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.

 (ג) מועמד ברשימת מועמדים, שנידון למאסר באמור בסעיף קטן(ב) ופסק הדין
 נהיה סופי אחרי הגשת רשימת המועמדים ולפני שהחל לכהן כחבר המועצה,
 דינו כדין מי שהיתפטר מרשימת המועמדים שבה כלול שמו או מחברותו
 במועצה, לפי הענין, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שאין

 עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות העני!/ משום קלון.

 (ד) קביעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיפים קסנים (ב) ו־(ג)
 לא תידרש אם קבע בית המשפט, לפי דין, כי יש עם העבירה, בנסיבות הענין,

 משום קלון.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״ח, עמי 1259: התש״ס, עמי 76.

 5 ם״ח התשכ״ט, עמ׳ 103; התשל״ח, עמי 137.
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 (ה) בסעיף זה -
 ״מאסר בפועלי• - סך בל תקופות המאסר בפועל שעל הנידון לשאת ברצף אחד,

 אף אם הוטלו בגזרי דין שונים, לרבות מאסר על תנאי שהופעל:

 ״עבירה״ - על אחת מהעבירות שעליהן נידון לעונש של מאסר בפועל.״

 סעיף 19 לצו העיקרי יבוא: הוספת סעיף 19א

 19א. לענין שלילת זכאותו של מועמד להיכלל ברשימת מועמדים
 ולהיבחר חבר מועצה, בשל עבירה שיש עמה קלון, יחולו הוראות אלה:

 (1) מועמד יגיש למנהל הבחירות הצהרה לענין סעיף 19(ב) יחד עם
 כתב הסכמתו להיות מועמד לפי סעיף 153(א);

 (2) (א) מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, שנידון למאסר בפסק
 דין סופי כאמור בסעיף 19(ב), המבקש בי יושב ראש ועדת
 הבחירות המרכזית יחליט כי אין עם העבירה שבה הורשע
 משום קלון, יגיש ליושב ראש הועדה בקשה לכך, לא יאוחר
 מהיום ה־32 שלפני יום הבחירות: לבקשה יצורפו כתב האישום,

 פסק הדין וכל חומר אחר הנוגע לענין:

 (ב) התלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית תהיה סופית:
 ההחלטה המנומקת תימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום

 ה־12 שלפני יום הבחירות:

 (3) (א) (1) נידון מועמד למאסר בפסק דין סופי באמור בטעיף
 9 מג), ימסור על כך הודעה ליושב ראש ועדת הבחירות
 המרכזית ואם ביקש מהיושב ראש לקבוע כי אין עם
 העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש בקשה בצירוף כל

 החומר כאמור בפסקה 2(א);

 (2) ההודעה, הבקשה וכל החומר המצורף, יוגשו ליושב
 ראש ועדת הבחירות תמרבזית בתוך שבעה ימים מהיום

 שפסק הדין נהיה סופי;

 (3) לא הגיש מועמד בקשה, דינו כדין מי שהתפטר ביום
 מסירת ההודעה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן: הודעה
 על כך תפורסם ברשומות ובכל דרך שיקבע יושב ראש

 ועדת הבחירות תמרכזית.

 (ב) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ייתן את החלטתו
 בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה והתלטתו תהית סופית:

 (ג) החליט היושב ראש לדהות את הבקשה, דינו של המועמד
 כדין מי שהתפטר ביום מתן ההחלטה, אף אם נבחר ואף אם החל
 לכהן; הודעה על החלטת היושב ראש כאמור תפורסם ברשומות

 ובכל דרך שיקבע;

 (4) נוכח מנהל הבחירות, להנחת דעתו, בהתאם לראיות שהובאו
 לפניו, שמועמד נידון למאסר כאמור בסעיף 19 ולא הצהיר על כך לפי
 פסקה (1) או לא מסר על פך הודעה לפי פסקה (3), ידרוש מנהל

 הבחירות מן המועמד כי יגיש לו תצהיר לענין סעיף 19(ב)״.

 3. אחרי

 ״הוראות לענין
 שלילת הזכות
 להיבחר בשל
 עבירה שיש

 עמה קלון
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 בסעיף ?3ג!א) לצו העיקרי, במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) מי שהורשע בפסק דין שנהיה סופי לאחר שהחל לכהן בהבר המועצה. בין אם
 העבירה נעברה אי ההרשעה היתה בזמן שכיהן כחבר המועצה ובין אס לפני שהחל
 לכהן כחבר המועצה, וקבע בית המשפט כי יש עם העבירה שבה הורשע משום

 קלין:

 (3) מי שנידון למאסר כאמור בסעיף 19 ולא הצהיר אמה או לא הגיש הודעה או
 בקשה לפי הוראות סעיף 19א״.

 תיקון סעיף ד3ג 4.

 הוספת סעיף ד3ג1 5,
 ״קביעת קלון
 על ידי בית

 תיקון סעיף 37ה

 אחרי סעיף ד3ג לצו העיקרי יבוא:

 ל3ג1. (א) גזר בית המשפט את דינו של חבר מועצה בשל עבירה
 פלילית, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן ׳שכיהן כחבר
 המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר המועצה, יקבע בית המשפט
 בגזר הדין אם יש בעבירה שעבר משום קלון: החלטת בית המשפט לענין

 הקלון ניתנת לערעור כאילו היתה הלק מגזר הדין. ^

 (ב) לא קבע בית המשפט באמור בסעיף לטן (א!, או שחבר
 המועצה החל לכהן בין מועד גזר הדק לבין המועד שבו פסק הדין נהיה
 סופי, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, כל עוד פסק הדין לא נהיה
 סופי, לפנות לבית המשפט ולבקשו לקבוע אם יש בעבירה משום קלון;
 הבקשה תוגש לבית המשפט שנתן את גזר הדין ואם הוגש ערעור, לבית

 המשפט שלערעור.

 (ג) מזכירות בית המשפט תמציא עותק מפסק הדין או מהחלטת
 בית המשפט, לפי הענין, למזכיר הרשית המקומית ולשר הפנים.״

 בסעיף ד3ה לצו העיקרי, בסופו יבוא:

 ״;ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), מי שפסול לכהן לפי סעיף ד3ג(א^,
 תיפסק חברותו במועצה מיום שפסק הדין נהיה סופי.

 (ה) על מי שפסול לכהן לפי סעיף 37ג(אץ3) יחולו הוראות סעיפים קטנים(א) עד (ג),
 ואולם אם הגיש בקשה לביטול ההודעה לפי סעיף קטן (גץו) יושעה מחברותו

 במועצה עד להחלטת בית המשפט בבקשה.״

 הוספת סעיף ד3ה ו 7. אחרי סעיף ד3ה לצו העיקרי יבוא:

 ״הוראות לענין ל3הו. (א) קבע בית המשפט לפי סעיף 37ג1 כי יש עמ העבירה שבה
 השעיה הורשע חבר המועצה משום קלון. יושעה הבר המועצה מכהונתו עד למתן

 פסק דין סיפ־ כע-;*:*.

 (ב; הרשעה חבר המועצה לפי סעיף קטן(אי או לפי סעיף ד3ה(ה),
 יחולו׳ הודאות סעיף ד5י(א); חזר חבר המועצה לבהו לאחי־ שזוכה בערעור
 או לאחר שקבע בית המשפט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון,
 או לאחר שהחליט בית המשפט שלא נתקיימה העילה לפסלות לכהונה
 לפי סעיף 00137(3; יחדל לדתן האחרון שנהיה ל״ בר המועצה מתוך
 רשימת המועמרימ, ולא תיפ״ע בשל כך בלבד -יבוי!׳ של האחרון לשוב

 ולכהן כחבר המועצה מכוח הוראות סעיף 37י(א; אד (בי׳.״

 תיקון סעיף 37י 8. בסעיף 37י(א) לצו העיקרי, אחרי ״שחדל לכהן״ יבוא ״או שפקעה כהונתו״.
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 9. בסעיף 00106 לצו העיקרי, במקום פסקה (2) יבוא: תיקון סעיף 106

 ״(2) מי שהורשע בפסק דין שנהיה סופי לאחר שהחל לכהן בחבר הועד המקומי, בין
 אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כחבר הועד המקומי ובין אס
 לפני שהחל לכהן כחבר הועד המקומי, וקבע בית המשפט כי יש עם העבירה שבה

 הורשע משום קלון:

 (3) מי שנידון למאסר כאמור בסעיף 19 ולא הצהיר אמת, או לא הגיש הודעה או
 בקשה לפי הוראות סעיף 19א״.

 10. בסעיף 130(ב) לצו העיקרי, אחרי ״שחדל לכהן״ יבוא ״או שפקעה כהונתו״. תיקון סעיף 130

 11. בתוספת השלישית לצו העיקרי, בטופס 4, במקום סעיף 3 יבוא: תיקון התוספת
 השלישית

 ״3. (בבחירות לראש מועצת)

 לפי מיטב ידיעתי והכרתי אני כשיר להיבחר ראש מועצה אזורית בהתאם
 לסעיף 4(ב) לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ״ח-1988.

 (בבחירות למועצת המועצה האזורית)

 לפי מיטב ידיעתי והכרתי אני כשיר להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר
 המועצה האמורה בהתאם לסעיפים 19 ו־9וא לצו המועצות המקומיות

 (מועצות אזוריות), התשי״ח-1958.

 (בבחירות לועד מקומי)

 לפי מיטב ידיעתי והכרתי אני כשיר להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר
 ועד מקומי בהתאם לסעיפים 19, 19א ו־99 לצו המועצות המקומיות (מועצות

 אזוריות), התשי״ח-1958.-

 (בבחירות לנציגות)
 לפי מיטב ידיעתי והכרתי אני כשיר להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר
 נציגות בהתאם לסעיפים 19, 19א, 99 ו־101(ב) לצו המועצות המקומיות

 (מועצות אזוריות), התשי״ת-1958.

 קראתי והבנתי את הוראות הסעיפים הנ״ל ולענין עונש המאסר האמור בסעיף
 19 הובהר לי כי:

 (א) מאסר בפועל ~ לרבות עבודות שירות:

 (ב) מאסר - בין בארץ ובין בחוץ לארץ:

 (ג) מאסר שלושה חורשים - סך כל תקופות המאסר בפועל לריצוי ברצף אחד,
 אף אם הוטלו המאסרים בגזר דין שונים כשכל אחד מהם כשלעצמו הוא

 לתקופה של פחות משלושה חודשים, ולרבות מאסר על תנאי שהופעל.

 * מחק את המיותר.״

 ר באייר התשס״א (29 באפריל 2001)
י ש ו י ה י ל  נהמ 3-136) א

 שר הפנים

 קובץ התקנות 6106, ז׳ בסיון התשס״א, 29.5.2001 813



ן מס׳ 4), התשס״א-2001 קו רה (תי ו  תקנות התעב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה1 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת
 הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 46(א) לחוק־־יסוד: הממשלה2, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין,

 התשל״ז-51977, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 1 1. בתקנה ו לתקנות התעבורה, התשב״א-1901" (להלן - התקנות העיקריות) -־

 (1) אחרי ההגדרה ״יאזור קנס מוגדל״ יבוא:

 ״״אמבולנס״ - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להסעה בשכיבה של הנזקקים
 להשגחה או טיפול רפואי בזמן הנסיעה ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל
 משרד הבריאות או מטעמו או להסעה של בעלי חיים חולים או פצועים
 ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד החקלאות ופיתוח הכפר או

 מטעמו:״;

 (2) בהגדרה ״רכב ביטחון״, אחרי ״של מגן דוד אדום״ יבוא ״או אמבולנס שניתן
 לגביו אישור על היותו רכב ביטחון מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו״.

 תיקון תקנה 18 2. בתקנה 8ו(ב) לתקנות העיקריות, בסופה, במקום ״למעט קביעת תמרורים ב-20 עד
 ב-25, ב-35, ב-37, ב-56 עד ב-59, ד-9, ד-ו, ד-18 ו־ה-ו עד ה-2רי־ יבוא ״למעט קביעת

 תמרורים ב-56 עד כ-59, ד-־3, ד-17, ד-18 ו־ד-ו2״.

 תיקון תקנה 84 3. בתקנה 84 לתקנות העיקריות. במקום תקנת משנה (ז) יבוא:

 ״(ז) באוטובוס שמספר מקומות הישיבה בו 20 או יותר שאינו מסיע נוסעים בקו
 שירות, מותר להסיע שלושה ילדים, שלא מלאו להם ארבע עשרה שנה, בכל מושב
 המיועד לשני נוסעים, מלבד המושב שאחרי הנהג, המושבים שאתרי שתי הדלתות
 והמושבים האחרונים שבסוף האוטובוס, ובלבד שהמספר הבולל של הנוסעים

 באוטובוס, לרבוה הילדים, לא יעלה על שבעים נוסעים.״

 תיקון תקנה 20 ו 4, בתקנה 20 ו לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) בעל רישיוז נהיגה לפי תקנה 176 או 76וא, לא ירכיב על אופנוע או תלת אופנוע
 כמתואר בתקנות האמורות אדם אחר, אלא אם כן מלאו לבעל רישיון הנהיגה האמור
 שמונה עשרה שנים או אם הוא בעל רישיון נהיגה כאמור חודשיים לפחות, לפי

 המאוחר.״

 תיקון תקנה 178 5. בתקנה 78ו(אץ4) לתקנות העיקריות, המילים ״של מגן דוד אדום״ - יימחקו.

 החלפת הקנה 214 6. במקום תקנה 214 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״משלוח ההזמנה 214. הזמנה תישלח לבעל הרישיו; בדואר רשום, לפי הכתובת שמסר
 הנהג והרשימה במאגר נתוני הנהגים במשרד התחבורה או במרשם
 האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשב״ה-965ו5, ויראו
 אותה כמסורה לבעל הרישיון בתום שבעה ימים משליחהה, אלא אם כן

 הכתובת הרשומה כאמור יסודה בטעות של רשות מרשויות המדינה.״

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ• 73י-
 1 ם״ח התשנ״כ, עמי 214.

 5 ם־ח התשל״ז, עמי 226־, התשנ״ד. עמי 48ג.

 * ק״ה התשכ״א, עמי 425ו; התשם״א, עמי 222, 409 ועמי 698.
 5 סייח התשב״ה, עמי 270.
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 7. בתקנה 461 לתקנות העיקריות, פסקה (3) - תימחק. תיקון הקנה 61*

 8. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 2, 30 ימים מיום פרסומן. תחילה

 (ב) תחילתה של תקנה 2, 90 ימים מיום פרסומה.

 ב׳ באייר התשס״א (13 במאי 2001)
ה נ ם ס י ר פ  (חמ 3-83) א
 שר התחבורה

( ד י מ ת ל ב י ת ם (החלת החוק על מ תי רו שי ם ו י ב י מער ר  צו פיקוח על מחי
2001 - א ״ ס ש ת , ה  (הוראת שעה)

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 6(בץ2) ו־7 לחוק פיקוח על מחירי מערבים ושירותים,
 התשנ״ו-996וי (להלן - החוק), לאתר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 6 לחוק

 ובאישור הממשלה, אנו מצווים לאמור:

 1. בצו זה, ״מתיל ברומיד״ - תערובת כימית המכילה מתיל ברומיד בריבת 98% הגדרה
.  וכלורופיקרין בריכוז 2%

 2. החוק יחול על מתיל ברומיד. החלת החוק

 3. רמת הפיקות על מתיל ברומיד תהיה קביעת מחירים לפי פרק ה׳ לחוק. רמת הפיקוח

 4. תחילתו של צו זה ביום ט׳ באייר התשס״א (2 במאי 2001), ותוקפו לשנה מיום תחילה ותוקף
 תחילתו, אס לא בוטל לפני כן.

 ל׳ בניסן התשס״א (23 באפריל 2001)
 (חמ 3-2722)

ם ו ל ש ן ב ל י  ד ל י ה א י ע י ק ס
 שרת התעשיה והמסחר שר האוצר

 ם״ח התשנ״ו, עמי 192.

( ד מי ו ל בר י ת מ י ל ב ר ר מ ם (מחי תי רו שי ם ו י ב י מער ר  עו פיקוח על מחי
, ההשס״א-2001  (הוראת שעה)

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2ו(אץו) לחוק פיקוח על מחירי מערכים ושירותים, התשנ״ו-
 1996י(להלן - החוק) ולאחר התייעעות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו מעווים

 לאמור:

 ו. בעו זה, ״מתיל ברומיד״ - תערובת כימית המכילה מתיל ברומיד בריכוז 98% הגדרה
 וכלורופיקרין בריכוז 2%.

 2. (א) המחיר המרבי לצרכן לקילוגרם מתיל ברומיד יהיה 18 שקלים חדשים. מחיר מרבי
 (ב) המחיר המרבי האמור בסעיף קטן (א) אינו כולל הובלה ואינו כולל מס ערך

 מוסף, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-6ד219.

 1 ס״ח התשנ״ו, עמי 192.

 2 סייח התשל״ו, עמי 52: התשנ״ט, עמי 24.
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 תחילה 3. תחילתו של צו זה ביום ט׳ באייר התשס״א (2 במאי 2001).

 ל• בניסן התשס״א (25 באפריל 2001)
 (חמ 3-2722)

ם ו ל ש ן ב ל י ק ס י צ י א ה י ל  ד
 שרת התעשיה והמסחר שר האוצר

ל צווים), התשס״א-ז־200 ם (ביעו תי רו שי  יקוזז על מזנרביס ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־5ו לחוק הפיקוה על מצרכים ושירותים,
, ולפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-979ו2, אני  התשי״ה-957וי

 מצווה לאמור:

 ביטול 1. בטלים -

 (1) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שיווק חוטי כותנה), התש״ך-1960ג;

 (2) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייבוא סכיני גילוח והסחר בהם), התשכ״ט-

;"1969 

 (3) צו הפיקות על מצרכים ושירותים (חוטי תפירה מכותנה), התשל״א-ו5197;

 (4) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (קופות רושמות), התשל״ה-975ו6.
 ט״ו באייר תתשס״א (3 במאי ז200)

י ק י צ ה א י ל  (חמ 3-1957) ד
 שרת התעשיה והמסחר

 ס־ח התשי״ח, עמי 24: התשנ״ו, עמי סס2.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625: ס״ח התשנ״ב, עמי 103.

 ק״ת התש־ך, עמי 536: התשכ״א, עמי 2436.
 ק״ת התשב״ט, עמי 894.

 ק״ת ההשל״א, עמ׳ 549; התש״ם, עמי 216.
 ק״ת ההשל״ה. עמי 2486; התשמ״ז, עמי 980.

2001 - א ״ ס ש ת מס׳ 2), ה ) ם) י ו ו ל צ ם (ביטו תי רו שי ם ו י כ  עו הפיקוח על מצר

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־5ו לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח-1957', אני מצווה לאמור:

 ביטול 1. בטלים -
 (ו) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר בקמח), התשכ״ב-1962־;

 (2) צו הפיקוח על• מצרכים ושירותים (משחת נעליים מוצקה למחצה), התשל״א-
; 5  970 ו

 (3) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הצגת סימני טיפול במוצרי טקסטיל),
 התשמ״ו-41986;

 ם״ח התשי״ח, עמי 24; התשנ״ו, עמי 200.
 ק״ת התשב״ב, עמי 2356; תתשב״ג, עמי 6

 ק״ת החשל״-יג, עמ׳ 3¿1.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 8ו7.
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 (4) צי הפיקוח על מצרכים ושירותים וםיכדד רהיטי מתכת), התש׳--51990:

 נ5) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על מכונים גימול־גיים), התשל״ז-
; 6 | 977 

 (6) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (רווה מקסימלי לנעלי ילדים), התשל״ז-
.  977 ו7

 ט״ו באייר התשס׳׳א י£ במאי >י00ל)
ק י צ י ה א י ל  (חמ 3-1957) ד

 שרת התעשיה והמסחר

 ק״ת התש״ן, עמי 750.
 * ק״ת התשל׳׳ז, עמי .

 ק״ת התשל״ז, עמי 676 ועמי 1033.

יא-2001 מס׳ 5), התשס׳ ) ם) י ו ו ל צ ם (ביטו תי רו שי ם ו  } צו הפיקוח על מערבי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-
 ל95ו', אני מצווה לאמור:

 1. בטלים - ביטול

 (ו) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עצים), התשכ״ד-1964;;

.  (2) צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (סימון תקליטים), התשל״ד-בל^5

 ט״ו באייר התשס״א ;6 במאי 2001)
ה א י צ י ק י ל  (חמ ל95י-3) ד

 שרת התעשיה והמסחר

 ס״ה החשי־ח, עמי 24: התשנ״ו, עמי 200.
 2 ק״ת התשכ״ד, עמי 503.

 ־ ק־׳ת התשל״ד, עמי 9.

2001 - א ״ ס ש ת מם׳ 4), ה ) ם) י ו ו ם (ביטול צ תי רו שי ם ו  צו הפיקוח על מערבי

 A בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־ 21 לחוק הפיקות על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח־ל95ו', אני מצווה לאמור:

 ו. בטלים - ביטול

;  (1) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פקדונות בעד מכלים), התשל״ז-976וג

 (2) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכירת משקאות קלים ורווח מקסימלי
 למשקאות קלים), התש״ם-1980ג.

 ט״ו באייר התשס״א (8 במאי 2001)
ה א י צ י ק י ל  (חמ 3-1957) ד

 שרת התעשיה והמסחר

 סייח התשי״ת, עמי 24: התשנ״ו, עמי 200.
 ק״ת התשל״ז, עמי 269.
 ק״ת התש״ם, עמי 1785.
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, ( ל ו ע י ב ) ( ד י סי רותים (פיקוח על כבשנ ם ושי  עו הפיקוח על מערבי
2001 - א ״ ם ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח-ד195י, אני מצווה לאמור:

 ביטול 1. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על כבשני סיד), התשל״ז-6ד219 - בטל.

 ט״ו באייר התשם״א (8 במאי ו200)
 (חמ 3-1957)

 סייח התשי״ח, עמי 24; התשנ״ו, עמי 200.
 ק״ת התשל״ז, עמי 514.

 818 קיבץ התקנות 6106, 7 בסידן התשם״א, 29.5.2001
 המחיר 5.28 שקלים חדשים iSSN 0334-3030 סודר במחי רשומות. משרד המשפטים. והודפס במדפיס הממשלתי

ה א י צ י ק י ל  ד
 שרת ה תעשיה והמסחר


