
רשומות

התקנות קובץ
18 בינואר 2006 6454 התשס"ו בטבת י"ח

356 התשס“ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), הדרוזית) (העדה (ארגונן) הדתיות העדות תקנות

(הוראת בעבודה) גמלאות מקבלי (שילוב חקיקה) (תיקוני 2004 הכספים לשנת הכלכלית המדיניות  תקנות
356   . . . . . . . . . . . התשס"ו―2006 משתתפים), לסוגי תכנית אישית המזערי של השעות היקף (הפחתת שעה)

356 התשס"ו―2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), מגן) (ערכות האזרחית ההתגוננות תקנות

357 התשס"ו―2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), מומחה ובחינות) (אישור תואר שיניים רופאי תקנות

358 התשס"ו―2006. . . . . . . . . . . . . . . .   המאוחד), יעקב אשדות קיבוץ ― עזיבה (דמי השיתופיות האגודות תקנות

358 התשס"ו―2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), מגן) (ערכות האזרחית ההתגוננות תקנות

359 התשס"ו―2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), (מכירה) הזרעים תקנות

―406 ק"מ בקטע שאן―טבריה; יישור התוואי בית :90 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך  צו
360 התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(767 מס' דרך עם כנרת צומת כנרת; העלמין בית צומת ;407 ק"מ

המוביל; צומת ישי―צומת ישי―טבריה; קטע צומת :77 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
361   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2006 (40.0 ק"מ―ק"מ 48.0), זרזיר) מחלף

362 התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), תכשירים) על ושירותים (החלת החוק מצרכים מחירי על פיקוח צו

362   . . . . . . . . . . . התשס"ו―2006 ציבוריים), בגני ילדים מרבי לימוד (שכר מצרכים ושירותים מחירי על פיקוח צו

363 התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . .   פרטיים), ילדים בגני מרבי (שכר לימוד ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

363 התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   סכומים), ועדכון (תיאום מוסף ערך מס הודעת

364 התשס"ו―2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   שנתית), (אגרה והאדריכלים המהנדסים הודעת

364 התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   בפנקס), (רישום והאדריכלים המהנדסים הודעת

365   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2006 המשפטי, הסיוע הודעת

עמוד
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התשס"ו-2006 (תיקון), הדרוזית) (העדה (ארגונן) הדתיות העדות תקנות

אלה: תקנות מתקין אני (ארגונן)1, הדתיות העדות לפקודת 2 לפי סעיף בתוקף סמכותי

התשנ"ו-21995, הדרוזית), (העדה (ארגונן) הדתיות העדות לתקנות 14א תקנה במקום .1
יבוא:

(30 ביוני 2006).""תוקף בתמוז התשס"ו תקנות אלה עד יום ד' תוקפן של 14א.

בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005). כ' אלה ביום תקנות 2. תחילתן של

(29 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ח
ן ו שר אריאל  (3-2507 (חמ

הממשלה ראש                                                                                   

(שילוב  חקיקה) 2004 (תיקוני הכספים לשנת הכלכלית המדיניות תקנות
של המזערי השעות היקף (הפחתת שעה) (הוראת בעבודה) גמלאות מקבלי

התשס"ו-2006 משתתפים), לסוגי אישית תכנית

2004 (תיקוני  הכספים לשנת הכלכלית המדיניות לחוק 43(ד) לפי סעיף בתוקף סמכותי
מתקין  אני  הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור החוק), - (להלן  התשס"ד-12004  חקיקה), 

אלה: תקנות

אי–כושר דרגת לגביו שנקבעה  למשתתף אישית תכנית של המזערי  השעות היקף .1
הלאומי הביטוח לחוק ט' פרק  הוראות לפי לפחות, וחמישה אחוזים שבעים של להשתכר
ט' בפרק כהגדרתה נכה, כעקרת בית שהוכרה למשתתפת או התשנ"ה-21995, משולב], [נוסח
בעבורם תכנית תוכן ביקשו כי המשתתפת או המשתתף אם בחודש, זולת שעה האמור, יהא

גדול יותר. שעות אישית בהיקף

(29 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ח
אולמרט אהוד  (3-3403 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

התשס"ו-2006 מגן) (תיקון), (ערכות ההתגוננות האזרחית תקנות

האזרחית, התשי"א- לחוק ההתגוננות ו–22יא 22ט 20ז(א), 19א, סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של והביטחון החוץ ועדת ובאישור ,11951

התקנות  - מגן), התשנ"א-21990 (להלן (ערכות האזרחית לתקנות ההתגוננות 11 בתקנה .1
יבוא: (א) משנה תקנת במקום העיקריות),

14א החלפת תקנה

תחילה

__________
1 ס"ח התשל"ג, עמ' 329.

.101 עמ' התשס"ד, 5 ועמ' 814; עמ' התשס"ג, 2 ק"ת התשנ"ו, עמ' 127 ועמ' 772;

הפחתת היקף
המזערי השעות

__________
1 ס"ח התשס"ד, עמ' 99.

2 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

11 תיקון תקנה

__________
.42 עמ' התשנ"ח, 1 ס"ח התשי"א, עמ' 78;

.114 עמ' התשנ"ח, 2 ק"ת התשנ"א, עמ' 183;
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- מגן שבהחזקתו ערכת מכל אדם רשאית לדרוש הרשות הממונה "(א)

הרשות שהסמיכה לכך למי בו התלויים של או שלו המגן את ערכת למסור (1)
התשיעית התוספת לפי שנערכה כאמור, הסמכה לפניו שהציג לאחר הממונה,
כולה או החזרתה החלפתה, בה, הטיפול המגן, ערכת של תקינותה לשם בדיקת

למדינה; חלקה,

תקינותה בדיקת לשם הממונה, הרשות שתקבע במקום ולהתייצב, לבוא (2)
הדרכה לשם חלקה למדינה או או כולה החזרתה, המגן, הטיפול בה, ערכת של

בה." בשימוש

יבוא: העיקריות השמינית לתקנות התוספת אחרי .2

"תוספת תשיעית
(11 (תקנה

(20 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ט
פז מו ל  שאו  (3-2243 (חמ

הביטחון שר                                                                                   

התשס"ו-2006 (תיקון), ובחינות) תואר מומחה (אישור שיניים רופאי תקנות

ולאחר [נוסח חדש], התשל"ט-11979, לפקודת רופאי השיניים 35 לפי סעיף בתוקף סמכותי
אלה: תקנות מתקין בישראל, אני שיניים ההסתדרות לרפואת עם התייעצות

התשל"ז-21977 ובחינות),  מומחה תואר (אישור שיניים רופאי לתקנות  1 בתקנה .1 
בסופה יבוא: העיקריות), התקנות (להלן -

מוסד מוכר שהוא לרפואה לבית ספר המסונף חולים - בית אוניברסיטאי" ""בית חולים
רפואת ללימודי התשי"ח-31958, גבוהה, להשכלה המועצה בחוק כמשמעותו

רפואה." ללימודי או שיניים

יבוא: העיקריות לתקנות 15א תקנה אחרי .2

תוספת הוספת
תשיעית

תקנה 11(א) לפי סמכותי  בתוקף
לתקנות ההתגוננות האזרחית

את מסמיך אני (ערכות מגן), התשנ"א-1990,

 __________________ ___________________ ________________ 
זהות פרטי            מס' משפחה            שם   שם

                                                                             תמונה

העברתן לשם וממפעלים, אזרחים מבתי מגן ערכות לאסוף  
ערכות מגן.  רענון   למינהלת

התקנות לפי הממונה ____________________                              הרשות
        תאריך                                               האמורות

__________
.614 עמ' חדש 32, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.837 עמ' התשס"ד, 2 ק"ת התשל"ז, עמ' 2550;

3 ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

1 תיקון תקנה

15ב הוספת תקנה
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"הוראה נוספת
להתמחות בשיקום

פרוסטודונטי

שסיים הפה),  (שיקום פרוסטודונטי בשיקום מומחה תואר בעל  15ב.
בבחינת  ועמד  להלן, כמפורט נוספים חודשים   18 של התמחות בהצלחה
"ושיקום ייווסף שלו המומחה תואר שבתעודת לכך זכאי נוספת, ב' שלב

ולסתות": פנים

חובה; ולסתות - פנים לשיקום במחלקה חודשים - 14

יחידה  שיש בה אונקולוגית במחלקה או רדיותרפיה - במחלקת 2 חודשים
ברדיותרפיה; מוכרת

וגרון  אוזן אף במחלקת או ולסתות פה לכירורגיית במחלקה - 2 חודשים
צוואר." ראש של וכירורגיה

הקובע). המועד - (להלן פרסומן מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .3

(שיקום פרוסטודונטי  בשיקום מומחה תואר בעל שיניים לרופא להתיר רשאי המנהל  .4
ההתמחות תכנית מילוי בלא אף ולסתות", לתעודת המומחה שלו, פנים "ושיקום הוספת הפה)
אחד  נתקיים בו אם 2 לתקנות אלה, בתקנה שנקבעה העיקריות כפי לתקנות 15ב שבתקנה

מאלה:

פחות לא  אוניברסיטאי חולים בבית ולסתות פנים בשיקום מלאה עבד במשרה (1)
ולסתות פנים שיקום בהוראת משמש והוא הקובע, המועד לפני סמוך שנים, מחמש
את וקיבל אוניברסיטאי, חולים בבית רפואה לתלמידי או שיניים רפואת לתלמידי
לתקנות 32(א) לפי תקנה ולסתות פנים בשיקום מדריך לשמש המדעית המלצת המועצה
משרה מחצי לא פחות אך חלקית, - לרבות משרה מלאה" "משרה בפסקה זו, העיקריות;

שנים במשרה מלאה; לחמש שוות ערך העבודה הרצופה כל מלאה, ובלבד שסך

לתכנית ערך שוות היא המנהל שלדעת בתכנית  לישראל מחוץ התמחות סיים (2)
אלה. לתקנות 2 שבתקנה העיקריות לתקנות 15ב בתקנה שנקבעה ההתמחות

(21 בדצמבר 2005) בכסלו התשס"ו כ'
וה נ דני   (3-879 (חמ

הבריאות שר                                                                                   

המאוחד),  יעקב אשדות - קיבוץ עזיבה (דמי השיתופיות האגודות תקנות
התשס"ו-2006

מתקין אני השיתופיות1, האגודות לפקודת ו–(כג) (2)(יב) ,(1)65 לפי סעיף בתוקף סמכותי
אלה: תקנות

אלה: - שני "הכללים" בתקנות אלה, .1

מקיבוץ, התשנ"ג-21993; מוצא חבר יוצא או זכויות כללים בדבר (1)

לתקנות הראשונה  שבתוספת מקיבוץ,  מוצא  או  יוצא חבר  זכויות בדבר כללים  (2)
- תקנות החברות). (להלן (חברות), התשל"ג-31973 האגודות השיתופיות

יעקב המאוחד  לא יחולו על קיבוץ אשדות 19 לתקנות החברות, בתקנה האמור אף על .2
יחולו ובמקומם עזיבה, דמי למועדי תשלום נוגעים  שהם  ככל הכללים, הקיבוץ) - (להלן

.3 תקנה הוראות

תחילה

מעבר הוראת

הגדרה

לתחולה סייג

__________
עמ' 336. א', כרך א"י, 1 חוקי

2 י"פ התשנ"ג, עמ' 1950.

.518 עמ' התשנ"ד, 3 ק"ת התשל"ג, עמ' 872;
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ישולמו הזכאים) - (להלן עזיבה לדמי הכללים פי על הזכאים הקיבוץ לחברי (א) .3
השיתופיות האגודות  רשם שיקבע בשיעורים חודשיים, בתשלומים בפריסה עזיבה   דמי

כמפורט להלן: הרשם) (להלן -

כאמור שישולם הכולל החודשי העזיבה דמי סכום את יקבע הרשם (1) 
על נוסף הוא, רשאי כך ולשם הקיבוץ, של הכלכלי במצבו בהתחשב ,(2) בפסקה

זכאי; כל ולשמוע לזמן האגודה, בעסקי לחקור סמכותו

הקיבוץ ישלם כאמור, הרשם שקבע הכולל החודשי העזיבה דמי סכום את (2)
להלן: כמפורט בחלוקה

הכללים; פי על לזכאותם יחסי באופן לזכאים, תשלום (א)

דמי תשלום להבטחת  קרן שיהווה הרשם,  שיקבע בסכום תשלום,  (ב)
מוצאים ממנו. או היוצאים הקיבוץ לחברי בעתיד עזיבה שישולמו

(א)(1) או (2)(ב) משנה בתקנת את הסכום האמור מזמן לזמן, לשנות רשאי, הרשם (ב)
של הכלכלי במצבו לשינויים לב בשים (א)(2) משנה בתקנת האמורה החלוקה אופן את או

הנותרים. הקיבוץ חברי מספר ובין הזכאים מספר שבין וליחס הקיבוץ

עקב  ישונה לא הכללים, לפי עוזב כל  לו שזכאי  עזיבה  דמי של הכולל הסכום (ג)  
מזמן לזמן רשאי לקבוע והרשם לתשלומים, פריסתו אף על (ב), או משנה (א) האמור בתקנת
פריסת בשל לזכאי שישולמו אחד מהם, שיעורי ריבית, שניהם או וכן ההצמדה הפרשי שיעור

הקיבוץ. של הכלכלי למצבו לב בשים הכל כאמור, לתשלומים עזיבה דמי

(25 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ד
אולמרט אהוד  (3-941 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

התשס"ו-2006 (תיקון), (מכירה) הזרעים תקנות

לאחר  החוק), - התשט"ז-11956 (להלן הזרעים, לחוק ו–4 3 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
לפי הכנסת של ועדת הכלכלה ובאישור לחוק, 2 סעיף לפי מייעצת ועדה  עם  התייעצות
מתקין אני התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף

אלה: תקנות

העיקריות), בסופה  התקנות (מכירה), התשכ"ה-41964 (להלן - לתקנות הזרעים 18 בתקנה .1
הזנים". "חיטה - כל יבוא

קשה" ו"חיטה רכה" "חיטה הגידולים  העיקריות, הרביעית לתקנות שבתוספת בטבלה .2
יימחקו. - לצדם והאמור

באייר התשס"ו (1 במאי 2006). ביום ג' תקנות אלה 3. תחילתן של

(2 בינואר 2006) התשס"ו בטבת ב'
כ"ץ ישראל  (3-173 (חמ

הכפר החקלאות ופיתוח שר                                                                                   

מיוחדות הוראות

__________
.55 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח התשט"ז, עמ' 97;

.166 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

.(908) 538 עמ' התשמ"ח, ;1615 עמ' התש"ם, 4 ק"ת התשכ"ה, עמ' 446;

18 תיקון תקנה

התוספת תיקון
הרביעית

תחילה
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שאן-טבריה; בית :90 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
צומת כנרת; העלמין בית צומת 406 - ק"מ 407; ק"מ בקטע התוואי יישור

התשס"ו-2006 ,(767 דרך מס' כנרת עם

ופיתוח) 11943 (להלן  הברזל (הגנה הדרכים ומסילות סעיף 3 לפקודת לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני הפקודה), -

קטעי הדרך והצמתים האלה: הפקודה תחול על (א)  .1

E=253819.78/ ציון  בנקודת המתחיל מטרים  50 עד ברוחב הדרך קטע (1) 
בנקודת  והמסתיים הדרך) - שאן-טבריה2 (להלן בית מס' 90: דרך N=736043.84 על

הדרך; על E=253630.01 / N= 736515.19 ציון

 E=253747.72/ ציון בנקודת  המתחיל  מטרים  20 עד ברוחב הדרך קטע (2)
ציון E=253803.27 / N=736230.18 סמוך  בנקודת והמסתיים הדרך N=736195.82 על

כנרת; העלמין לבית

E=253672.31/ ציון בנקודת  המתחיל  מטרים  30 עד ברוחב הדרך קטע (3) 
ציון E=253565.16 / N= 736361.73 על  בנקודת והמסתיים הדרך על  N=736366.04

תבור-כנרת3; כפר :767 מס' דרך

ציון בנקודת המפורט בפסקה (2) הדרך הדרך עם קטע מתחברת (4) הצומת שבו
הדרך; על E= 253747.72 / N= 736195.82

תבור-כנרת3 בנקודת  כפר :767 מס' דרך הדרך עם מתחברת כנרת שבו צומת (5)
הדרך. על E= 253672.31 / N= 736366.04 ציון

בתוספת  המפורטים ובחלקות בגושים עוברים והצמתים הדרך ושטח גבולות (ב)  
,1:2,500 מידה בקנה הערוכה כ/8029, מס' במפה אדום בצבע זיהוי,  לשם והמסומנים,
בדצמבר   26) התשס"ו בכסלו כ"ה ביום בדרכים  והבטיחות התחבורה  שר בידי והחתומה

המפה). - (להלן (2005

יהדות רח' בע"מ, בישראל הלאומית לדרכים - החברה מעצ במשרדי נמצא המפה העתק .2
בשעות ,03-7355444 מראש בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29 קנדה

הרגילות. העבודה

-  בטלה. 1(ב) בסעיף המפורטת במפה ירוק הצבועים השטחים על הפקודה תחולת .3

תוספת
1(ב)) (סעיף

חלקות    גושים חלקות שלמותחלקי
1516315 ,12 ,4 ,3

15308154 ,151 ,150 ,118 ,112 ,105 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21

(26 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ה
שטרית מאיר  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

הפקודה תחולת
הדרך על

רשות לעיין במפה

ביטול

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

2 ק"ת התשכ"ד, עמ' 816.

3 ק"ת התשי"ד, עמ' 929.
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ישי- צומת :77 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
,(48.0 ק"מ-ק"מ 40.0) זרזיר) מחלף המוביל; ישי-צומת צומת קטע טבריה;

התשס"ו-2006

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

האלה: והצמתים הדרך קטעי על תחול הפקודה (א) .1

 E=215855.60 / N=735647.28 בנקודת ציון המתחיל הצפוני במסלול קטע הדרך (1)
ציון  בנקודת והמסתיים הדרך) - צומת ישי-צומת המוביל2 (להלן :77 מס' דרך על

הדרך; על E=221285.58 / N= 739242.10

 E=215869.61 / N=735625.40 בנקודת ציון המתחיל הדרומי במסלול קטע הדרך (2)
הדרך; על E=221315.80 / N=739222.53 ציון בנקודת והמסתיים הדרך על

נהלל זרזיר-צומת צומת :7626 מס' דרך עם שבו מתחברת הדרך זרזיר מחלף (3)
הדרך. על E=220072.29 / N=737703.54 ציון בנקודת לכעביה הגישה דרך ועם

בתוספת  המפורטים בגושים ובחלקות עוברים והמחלף הרחבת הדרך ושטח גבולות (ב)  
,1:5,000 מידה בקנה הערוכה כ/8004, מס' במפה אדום בצבע זיהוי,  לשם והמסומנים,
בדצמבר   28) התשס"ו בכסלו כ"ז  ביום בדרכים והבטיחות התחבורה שר  בידי והחתומה

המפה). - (להלן (2005

יהדות רח' בע"מ, בישראל הלאומית לדרכים - החברה מעצ במשרדי נמצא המפה העתק .2
בשעות ,03-7355444 מראש בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29 קנדה

הרגילות. העבודה

תוספת
1(ב)) (סעיף

חלקות    גושים חלקות שלמותחלקי
1137021

1137121 ,17

1137820

1137928 ,26 ,25 ,21 ,20 ,19 ,17 ,12

1231238 ,27 ,25

1232229 ,28 ,27 ,24 ,23 ,16 ,15

17494117 ,9

1758464 ,62 ,60 ,58 ,52 ,48 ,11 ,10 ,8 ,7 ,5 ,4 ,147
1758620 ,18 ,5 ,3 ,2 ,1

175887 ,6 ,4

(28 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ז
שטרית מאיר  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

הפקודה תחולת
הדרך על

רשות לעיין במפה

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

2 ק"ת התשמ"ב, עמ' 320.
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(תיקון), תכשירים) על החוק (החלת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו
התשס"ו-2006

ושירותים,  מצרכים מחירי על פיקוח ו–7 לחוק ו–(3) 6(א)(2) סעיפים לפי סמכותנו בתוקף
סעיף 8 לחוק,  לפי המחירים ועדת שהתקבלה המלצת לאחר החוק), - התשנ"ו-11996 (להלן

לאמור: מצווים אנו

תכשירים),  על החוק (החלת ושירותים מצרכים מחירי על הפיקוח 3 בצו סעיף במקום .1
יבוא: התשס"א-22001,

על הפיקוח "רמת
שאינם תכשירים

מרשם תכשירי

לשיווק תכשיר בלא מרשם שאינו על מחיר תכשיר הפיקוח רמת (א) .3
לחוק. ו' פרק לפי מחירים להעלאת בקשה תהיה כללי

שלא  למכירה המוצג כללי לשיווק תכשיר מחיר על הפיקוח רמת (ב)  
לחוק. ז' פרק לפי על רווחיות ומחירים דיווח תהיה רוקח, בידי

המחירים  על למפקח ידווח כללי, לשיווק תכשיר של הרישום בעל (ג)  
לו ידווח לשיווק כללי, וכן התכשיר במחיר כל שינוי הבריאות על במשרד
כללי  התכשירים לשיווק כל מחירי על כל שנה, של וב–1 ביולי בינואר ב–1

משווק. הוא אשר

שהותר  תכשיר בלא מרשם - לשיווק כללי" בסעיף זה, "תכשיר (ד)  
בבית מרשם שלא תכשיר בלא של (מכירה תקנות הרוקחים על פי שיווקו

התשס"ה-32004." רוקח), בידי שלא או מרקחת

בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006). א' ביום זה צו 2. תחילתו של

(1 בינואר 2006) התשס"ו בטבת א'
(3-2722 (חמ

אולמרט אהוד
האוצר שר

נוה דני 
הבריאות שר

ילדים מרבי בגני לימוד (שכר ושירותים מצרכים על מחירי פיקוח צו
התשס"ו-2006 ציבוריים),

התשנ"ו-11996, ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק 12 לפי סעיף בתוקף סמכותנו
לאמור: מצווים אנו האמור, לחוק 13 סעיף לפי המחירים ועדת ובהמלצת

כמפורט להלן: יהיה ציבוריים ילדים בגני מרבי שכר לימוד .1

שקלים חדשים לחודש; 545 - שישי יום בלא לימודים, שבוע בעד (1)

שקלים חדשים לחודש. 137 - שישי ימי בעד (2)

3 החלפת סעיף

תחילה

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

145 ועמ' 881. עמ' התשס"ד, 2 ק"ת התשס"א, עמ' 414;

3 ק"ת התשס"ה, עמ' 118.

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

מרבי לימוד שכר
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כ"ה בתשרי התשס"ו (28 באוקטובר 2005). ביום צו זה 2. תחילתו של

(26 באוקטובר 2005) התשס"ו בתשרי כ"ג
(3-2722 (חמ

לבנת ר מו לי
והספורט התרבות החינוך שרת

אולמרט אהוד
האוצר שר

ילדים מרבי בגני לימוד (שכר ושירותים מצרכים על מחירי פיקוח צו
התשס"ו-2006 פרטיים),

התשנ"ו-11996, ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק 12 לפי סעיף בתוקף סמכותנו
לאמור: מצווים אנו האמור, לחוק 13 סעיף לפי המחירים ועדת ובהמלצת

שלהלן: בטבלה כמפורט יהיה ילדים פרטיים בגני מרבי לימוד שכר (א) .1

חדשים בשקלים
הילדים בגן הציוד
הוא בשיעור של

ומעלה 86%

הילדים בגן הציוד
הוא בשיעור של

ל–85% 71%

הילדים בגן הציוד
הוא בשיעור של

ל–70% 55%
 13 של ותק בעלת מוסמכת גננת

ומעלה שנים
1 רמה
864

2 רמה
840

3 רמה
775

 12 עד ותק בעלת מוסמכת גננת
בעלת גננת בלתי מוסמכת או שנים
גננת  או  ומעלה שנים   12 של ותק 
שנות   5 במשך להסמכה הלומדת

הראשונות לימודיה

4 רמה
780

5 רמה
742

6 רמה
685

עד ותק בעלת מוסמכת בלתי גננת
שנים 12

7 רמה
710

8 רמה
685

9 רמה
632

לגננת,  נתן התרבות והספורט החינוך שמשרד באישור כמצוין "רמה" - זה, בצו (ב)  
.9 רמה - אישור ובאין

צו זה ביום י' בכסלו התשס"ו (11 בדצמבר 2005). 2. תחילתו של

(7 בדצמבר 2005) בכסלו התשס"ו ו'
(3-2722 (חמ

לבנת ר מו לי
והספורט התרבות החינוך שרת

אולמרט אהוד
האוצר שר

התשס"ו-2006 סכומים), ועדכון (תיאום מוסף ערך מס הודעת
התשל"ו-11976 מוסף, ערך  מס  לתקנות ו–25(ב) 23(ו) תקנות לפי סמכותי  בתוקף
התשמ"ד-21984, מס' 3), (תיקון מוסף ערך מס 2 לתקנות ותקנה ערך מוסף), תקנות מס - (להלן

לאמור: מודיע אני

תחילה

מרבי לימוד שכר

תחילה

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

__________
.400 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התשל"ו, עמ' 1590;

2 ק"ת התשמ"ד, עמ' 1408.
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בטבת א' מס ערך מוסף הוא מיום לתקנות 23(ג) בתקנה הנקוב הסכום המדד, עליית עקב .1
חדשים". שקלים 15,015" במקום חדשים", שקלים 15,342" (1 בינואר 2006), התשס"ו

(2006 בינואר   1) התשס"ו בטבת א'  מיום מוסף ערך מס  לתקנות 25(א) תקנה נוסח .2
כדלקמן:

עליו ייווספו מס, חוב  (גביה), בשל המסים פקודת פי על  גביה הליכי  הופעלו "(א)
אלה: בשיעורים טובין, ובעיקול בגבייתו התשלום, בדרישת הכרוכות ההוצאות

למכירת צו מתן או הרשאה, כתב מס, לתשלום דרישה בדבר הודעה לכל (1)
שקלים חדשים; 32 - נכסים

בביצועו." לכל אדם שהשתתף חדשים שקלים 37 - עיקול ביצוע (2)

(27 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ו
אולמרט אהוד  (3-518 (חמ

האוצר שר                                                                                   

התשס"ו-2006 (אגרה שנתית), המהנדסים והאדריכלים הודעת

התשמ"א- שנתית), (אגרה והאדריכלים המהנדסים לתקנות 2(ד) לפי תקנה בתוקף סמכותי
מודיע לאמור: אני העיקריות), התקנות (להלן - 11980

בטבת  א' ביום החל העיקריות 1 לתקנות נוסח תקנה לצרכן, המחירים במדד עקב העליה .1
כך: הוא (1 בינואר 2006), התשס"ו

האגרה "גובה
השנתית

חדשים." שקלים היא 162 13 לחוק סעיף לפי השנתית האגרה .1

(8 בינואר 2006) התשס"ו בטבת ח'
אולמרט אהוד  (3-1304 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

התשס"ו-2006 (רישום בפנקס), המהנדסים והאדריכלים הודעת

(תיקון), בפנקס) (רישום והאדריכלים המהנדסים לתקנות 2(ד) לפי תקנה בתוקף סמכותי
מודיע לאמור: אני העיקריות), התקנות (להלן - התשמ"א-11980

והאדריכלים  המהנדסים לתקנות  3 תקנה נוסח  לצרכן, המחירים במדד העליה עקב  .1
כך: הוא התשס"ו (1 בינואר 2006), א' בטבת ביום התשכ"א-21960, החל בפנקס), (רישום

חדשים.""אגרה שקלים 77 היא רישום אגרת .3

(8 בינואר 2006) התשס"ו בטבת ח'
אולמרט אהוד  (3-1305 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

סכומים תיאום

סכומים עדכון

__________
.114 עמ' התש"ס, 1 ק"ת התשמ"א, עמ' 172;

שינוי אגרת
רישום

__________
1 ק"ת התשמ"א, עמ' 171.

.114 עמ' התש"ס, 2 ק"ת התשכ"א, עמ' 482;

אגרה העלאת



18.1.2006 התשס"ו, בטבת י"ח ,6454 התקנות 365קובץ

התשס"ו-2006 המשפטי, הסיוע הודעת

 - (להלן התשל"ג-11973  המשפטי, הסיוע לתקנות 11א(ג) תקנה  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: אני מודיע התקנות),

נובמבר  בחודש שפורסם המדד 2005 לעומת נובמבר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
השניה  התוספת ו–2 של 1 וסעיפים הראשונה התוספת ו–3א(א), 1א יהיה נוסח תקנות ,2004
(להלן - הוראת  שעה), התשס"ג-22003  (הוראת המשפטי הסיוע בתקנות לתקנות, כתיקונן

להלן: כמפורט (1 בינואר 2006), התשס"ו בטבת א' ביום החל השעה),

"אגרת
השתתפות

 - 3 (להלן בתקנה כאמור בחיוב, בענינו החליט הלשכה שראש מי 1א.
להלן: השתתפות כמפורט אגרת משפטי לסיוע ישלם ללשכה המבקש),

חדשים בשקלים

על מחצית מבקש שהכנסתו אינה עולה (1)
משפטי לסיוע זכאות המקנה הסכום

56

מחצית על  עולה שהכנסתו  מבקש  (2)
משפטי לסיוע זכאות המקנה הסכום

"113

אגרת "תשלום
השתתפות

הלשכה כאמור ראש בה יחליט ולא לגופה בקשה תטופל (א) לא 3א.
חדשים;  29 שקלים של בסכום מקדמה המבקש שילם כן אם אלא ,3 בתקנה
ייזקף ,3 בתקנה כאמור סיוע משפטי יינתן כי למבקש הלשכה ראש החליט

ההשתתפות." אגרת חשבון על האמור הסכום

"תוספת ראשונה
((3)6 (תקנה

שהסכום ובלבד רפואיים מומחים ושל רופאים של מומחים, עדים של עדים, של שכרם (א)
התשמ"ד- האזרחי, הדין  סדר לתקנות השניה בתוספת הנקוב הסכום  על יעלה לא

.31984

המשפט. בית שקבע רפואי בשיעור פוסק של שכרו (ב)

בכל ערכאה. אחד למבקש שקלים חדשים 337 יעלה על שלא בסכום מסמכים, (ג) צילום

אחד." למבקש חדשים שקלים 504 יעלה על שלא בסכום מסמכים (ד) תרגום

שניה "תוספת
(11 (תקנה

(ב). קטן שבסעיף בטבלה המפורטות הערכאות אחת - משפט" "בית זה, בסעיף (א) .1

חדשים בשקלים טרחה שכר יקבל 4(א)(3), תקנה לפי שירות ליתן שנתמנה מי (ב)
להלן: כמפורט

סכומים עדכון
השעה בהוראת

_________
.280 עמ' התשס"ה, ;848 עמ' התשס"א, 1 ק"ת התשל"ג, עמ' 2048;

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 1116.

.244 עמ' התשס"ו, 3 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220;
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הדין בית לעבודה, דין אזורי בית משפט מחוזי, בית שלום, משפט בית (א) (1)
לפני בקשות  נישואין, (התרת העליון המשפט בית לעבודה, הארצי 

העליון): המשפט בית רשם

לימוד
ענינו

מבקש של

דיון
מוקדם/

משפט קדם

ישיבה
ראשונה
להוכחות

ישיבה
נוספת

סיכומים
בכתב

לשמיעת ישיבה
ישיבה דין, פסק
לאישור הסכם,

שלא ישיבה
מתקיימת

833345414345345140תביעה

833345414345345140הגנה

345209209209209140המרצות

ג' 345209209209209140הודעת צד

או תביעות  בכמה יום באותו המתנהל משפט בבית ישיבה או (ב) דיון
טרחה, כדיון שכר תשלום לצורך יראו, דין, בעלי אותם בין המרצות 

שלעיל. בטבלה יותר הגבוה התעריף לפי יהיה ותשלומו אחד בתיק

משפחה: לעניני משפט בית (א) (2)

לימוד
ענינו

מבקש של

דיון
מוקדם/

משפט קדם

ישיבה
ראשונה
להוכחות

ישיבה
נוספת

סיכומים
בכתב

לשמיעת ישיבה
ישיבה דין, פסק
לאישור הסכם,

שלא ישיבה
מתקיימת

תביעה בתיק
העיקרי

833345414345345140

833345414345345140הגנה

345209209209209140המרצות

ג' 345209209209209140הודעת צד

תביעות או בכמה יום באותו המתנהל משפט בבית ישיבה או דיון (ב) 
טרחה, כדיון שכר תשלום לצורך יראו, דין, בעלי אותם בין המרצות 

יותר. הגבוה התעריף לפי יהיה ותשלומו אחד בתיק

העיקרי, בתיק המוגשות משפט בית אגרת מתשלום לפטור בקשות (ג)
חישוב לצורך אחת כבקשה אותן יראו ביניים, ובבקשות משנה בתיקי

טרחה. שכר

הגשת מיום חודשים במהלך שלושה בתיק העיקרי נוספת תביעה כל (ד)
שכר טרחה, תשלום לצורך תיחשב העיקרי, בתיק התביעה הראשונה

בהמרצה. ענינו של מבקש כלימוד

הגדול: הדין הרבני ובית רבני אזורי דין בית (3)

ענינו לימוד
מבקש בכתבישיבהשל סיכומים

או דין פסק לשמיעת ישיבה
לאישור הסכם, החלטה, ישיבה

מתקיימת שלא ישיבה

692275275110
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לפועל: הוצאה (4)

דין, פסק לביצוע בקשה
תיקים איחוד "פרעתי", טענת

לפועל, להוצאה בקשה
דחיית מסוג בקשה למעט

דיון הזמנת עדים
ההוצאה ראש לפני הופעה
לפועל או לפני מי מטעמו

345275275

העליון: המשפט בית (5)

הגשת בג"צ
של ענינו לימוד

ישיבהמבקש

2,767967בג"ץ

1,106967ערעור

ערעור רשות 967833בקשת

הערכאות: נוספות בכל פעולות (6)

הודעה/
תגובה/בקשה
תצהיר (בלא

תומך)

במקום ביקור
בית צו פי על
משפט/בית

דין או על פי
ראש הוראת

הלשכה
אישית מסירה

בתוך העיר
אישית מסירה

מחוץ לעיר
עריכת
הסכם

תיקון הסכם
חתימה לאחר

11120988115414        73      

1(ב), בסעיף שירות המפורט  למעט שירות,  ליתן  4(א)(3) תקנה לפי שנתמנה מי (א) .2
להלן: כמפורט טרחה שכר יקבל

א' טור
השירות

ב' טור
חדשים בשקלים

מסמכים מצריכה שאינה רגילה התייעצות (1)

מסמכים   בדיקת עם (2) התייעצות רגילה

התייעצות)    (כולל (3) חוות דעת בכתב

(4) מכתב התראה                              

(5) עריכת תצהיר                             

חוזרת   בלתי רגילה, או (6) הרשאה כללית,

   140

    275

  414

 48

140

140

התשל"ה-41975, דרכים, תאונות פיצויים לנפגעי לפי חוק שירות ליתן שנתמנה מי (ב)
הקבוע בו." לפי טרחה יקבל שכר

נובמבר  בחודש שפורסם המדד 2005 לעומת נובמבר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .2
השניה  בתוספת ו–2  1 וסעיפים הראשונה התוספת ו–3א(א), 1א תקנות נוסח  יהיה  ,2004
כמפורט התשס"ו (1 בינואר 2006), בטבת א' ביום השעה, החל בהוראת תיקונן לתקנות5, ערב

להלן:

סכומים עדכון
ערב בתקנות
של תחילתה

השעה הוראת

_________
4 ס"ח התשל"ה, עמ' 234.

5 ק"ת התשס"ג, עמ' 238.
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"אגרת
השתתפות

 - 3 (להלן בתקנה כאמור בחיוב, בענינו החליט הלשכה שראש מי 1א.
להלן: השתתפות כמפורט אגרת משפטי לסיוע ישלם ללשכה המבקש),

חדשים בשקלים

על מחצית מבקש שהכנסתו אינה עולה (1)
משפטי לסיוע זכאות המקנה הסכום

56

מחצית על  עולה שהכנסתו  מבקש  (2)
משפטי לסיוע זכאות המקנה הסכום

"113

אגרת "תשלום
השתתפות

הלשכה כאמור ראש בה יחליט ולא לגופה בקשה תטופל (א) לא 3א.
חדשים;  29 שקלים של בסכום מקדמה המבקש שילם כן אם אלא ,3 בתקנה
ייזקף ,3 בתקנה כאמור סיוע משפטי יינתן כי למבקש הלשכה ראש החליט

ההשתתפות." אגרת חשבון על האמור הסכום

"תוספת ראשונה
((3)6 (תקנה

שהסכום לא ובלבד רפואיים מומחים ושל רופאים של מומחים, עדים של עדים, של (א) שכרם
.61984 התשמ"ד- האזרחי, הדין סדר השניה לתקנות בתוספת הנקוב הסכום על יעלה

המשפט. בית שקבע רפואי בשיעור פוסק של שכרו (ב)

בכל ערכאה. אחד למבקש שקלים חדשים 354 יעלה על שלא בסכום מסמכים, (ג) צילום

אחד." למבקש חדשים שקלים 531 יעלה על שלא בסכום מסמכים (ד) תרגום

שניה "תוספת
(11 (תקנה

(ב). קטן שבסעיף בטבלה המפורטות הערכאות אחת - משפט" "בית זה, בסעיף (א) .1

חדשים בשקלים טרחה שכר יקבל 4(א)(3), תקנה לפי שירות ליתן שנתמנה מי (ב)
להלן: כמפורט

הדין בית לעבודה, דין אזורי בית משפט מחוזי, בית שלום, משפט בית (א) (1)
לפני בקשות  נישואין, (התרת העליון המשפט בית לעבודה, הארצי 

העליון): המשפט בית רשם

לימוד
ענינו

מבקש של

דיון
מוקדם/

משפט קדם

ישיבה
ראשונה
להוכחות

ישיבה
נוספת

סיכומים
בכתב

לשמיעת ישיבה
ישיבה דין, פסק
לאישור הסכם,

שלא ישיבה
מתקיימת

877363435363363147תביעה

877363435363363147הגנה

877221221221221147המרצות

ג' 363221221221221147הודעת צד

_________
6 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220.
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או תביעות  בכמה יום באותו המתנהל משפט בבית ישיבה או (ב) דיון
טרחה, כדיון שכר תשלום לצורך יראו, דין, בעלי אותם בין המרצות 

שלעיל. בטבלה יותר הגבוה התעריף לפי יהיה ותשלומו אחד בתיק

משפחה: לעניני משפט בית (א) (2)

לימוד
ענינו

מבקש של

דיון
מוקדם/

משפט קדם

ישיבה
ראשונה
להוכחות

ישיבה
נוספת

סיכומים
בכתב

לשמיעת ישיבה
ישיבה דין, פסק
לאישור הסכם,

שלא ישיבה
מתקיימת

תביעה בתיק 
העיקרי

877363435363363147

877363435363363147הגנה

363221221221221147המרצות

ג' 363221221221221147הודעת צד

תביעות או בכמה יום באותו המתנהל משפט בבית ישיבה או דיון (ב) 
טרחה, כדיון שכר תשלום לצורך יראו, דין, בעלי אותם בין המרצות 

יותר. הגבוה התעריף לפי יהיה ותשלומו אחד בתיק

העיקרי, בתיק המוגשות משפט בית אגרת מתשלום לפטור בקשות (ג)
חישוב לצורך אחת כבקשה אותן יראו ביניים, ובבקשות משנה בתיקי

טרחה. שכר

הגשת מיום חודשים במהלך שלושה בתיק העיקרי נוספת תביעה כל (ד)
שכר טרחה, תשלום לצורך תיחשב העיקרי, בתיק התביעה הראשונה

בהמרצה. ענינו של מבקש כלימוד

הגדול: הדין הרבני ובית רבני אזורי דין בית (3)

ענינו לימוד
מבקש בכתבישיבהשל סיכומים

או דין פסק לשמיעת ישיבה
לאישור הסכם, החלטה, ישיבה

מתקיימת שלא ישיבה

729290290116

לפועל: הוצאה (4)

דין, פסק לביצוע בקשה
תיקים איחוד "פרעתי", טענת

לפועל, להוצאה בקשה
דחיית מסוג בקשה למעט

דיון הזמנת עדים
ההוצאה ראש לפני הופעה
לפועל או לפני מי מטעמו

363290290

העליון: המשפט בית (5)

הגשת בג"צ
של ענינו לימוד

ישיבהמבקש

2,9141,019בג"ץ

1,1631,019ערעור

ערעור רשות 1,019877בקשת
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הערכאות: נוספות בכל פעולות (6)

הודעה/
תגובה/בקשה
תצהיר (בלא

תומך)

במקום ביקור
בית צו פי על
משפט/בית

דין או על פי
ראש הוראת

הלשכה
אישית מסירה

בתוך העיר
אישית מסירה

מחוץ לעיר
עריכת
הסכם

תיקון הסכם
חתימה לאחר

11722192121435        77      

שכר  לו לקבוע המשפט בית רשאי שירות, ליתן 4(א)(3)  תקנה לפי שנתמנה מי (ג)
שבסעיף  בטבלה הקבוע הטרחה 50% עד 100% משכר של הגבוה בשיעור טרחה
הטיפול במיוחד וכי מרובה עבודה חייבה ענין באותו ההכנה כי אם שוכנע (ב), קטן

במיוחד. קשה היה בו

(נמחק). (ד)

1(ב), בסעיף שירות המפורט  למעט שירות,  ליתן  4(א)(3) תקנה לפי שנתמנה מי (א) .2
להלן: כמפורט טרחה שכר יקבל

א' טור
השירות

ב' טור
חדשים בשקלים

מסמכים מצריכה שאינה רגילה התייעצות (1)

מסמכים   בדיקת עם (2) התייעצות רגילה

התייעצות)    (כולל (3) חוות דעת בכתב

(4) מכתב התראה                              

(5) עריכת תצהיר                             

חוזרת   בלתי רגילה, או (6) הרשאה כללית,

   147

    290

  435

 50

147

               147

התשל"ה-71975, דרכים, תאונות פיצויים לנפגעי לפי חוק שירות ליתן שנתמנה מי (ב)
הקבוע בו." לפי טרחה יקבל שכר

(9 בינואר 2006) התשס"ו בטבת ט'
ץ אברמובי ן ו אהר  (3-237 (חמ

המשפטים הכללי של משרד המנהל                                                                                   

_________
7 ס"ח התשל"ה, עמ' 234.
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