
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

,(4 (מס' לחוק) 3(ב) סעיף לענין ציבוריים גופים ציבוריים (קביעת בגופים הביטחון להסדרת  צו
830   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006

830 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), מתובל) חי טחון (בשר ושירותים מצרכים על הפיקוח צו

831   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 (תיקון), טחון) (בשר ושירותים מצרכים על הפיקוח צו

831 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ביתיים), (חפצים פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן רכוש מס הודעת

תיקוני טעויות

6 ביוני 2006 6489 התשס"ו בסיון י'
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לענין ציבוריים גופים (קביעת ציבוריים בגופים הביטחון להסדרת  צו
התשס"ו-2006 ,(4 (מס' לחוק) 3(ב) סעיף

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

יהיו מהם אחד שלממונה הביטחון בכל ציבוריים גופים הם  המפורטים להלן הגופים .1
אבטחה  פעולות מבצע שהוא גם המחויבים, בשינויים 3 לחוק בסעיף האמורות הסמכויות

הציבוריים: בהם הגופים שפועלים למקומות מחוץ אנשים רכב או כלי ליווי בעת

הביטחון; משרד (1)

בחוק. כמשמעותם הביטחון מערכת מפעלי (2)

(21 במאי 2006) התשס"ו באייר כ"ג
דיכטר אבי  (3-3288 (חמ

הפנים לביטחון השר                                                                                   
__________

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

(תיקון), מתובל) חי טחון ושירותים (בשר מצרכים על הפיקוח  צו
התשס"ו-2006

התשי"ח-11957, ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק ו–15 5 סעיפים לפי סמכותנו בתוקף
הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי הכנסת, והבריאות של העבודה הרווחה ועדת ובאישור

לאמור: מצווים אנו התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף

התשל"ו-41975, מתובל), חי טחון (בשר ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו 17 סעיף אחרי .1
יבוא:

"בשר בקר טחון
מתובל חי

קפוא שאינו

בעל יצרן רשאי ו–17, 6 5(א)(3), ,3 2(ג), בסעיפים האמור אף על (א) 17א.
ייצור נאותים), התשנ"ג- (תנאי (מזון) הציבור תקנות בריאות על פי היתר
קפוא, שאינו מתובל חי טחון בקר בשר ולאחסן לשווק להוביל, לייצר, ,51993
הבריאות במשרד והתזונה המזון שירותי מנהל מאת אישור שקיבל ובלבד
- מנהל השירות), זה (להלן סעיף לענין מי שהוא הסמיכו, בכתב, מאת או
וטרינרי, פיקוח קיום גלם,  חומרי לענין לרבות האישור,  לתנאי ובהתאם
ושיווק; ואולם סחר, אחסון הובלה, סימון, דרישות ייצור, בדיקות מעבדה,
לטחון בשר מותר יהיה שבהתקיימם תנאים להתנות השירות רשאי מנהל

לצרכן. ישירות מכירתו לצורך במקום בקר

כן  אם אלא קפוא שאינו מתובל חי  טחון  בשר אדם יחזיק לא (ב)  
קוימו שלא קפוא שאינו חי מתובל טחון זה; בשר סעיף הוראות לגביו קוימו

למאכל אדם." ראוי שאינו כבשר יראו זה, סעיף לגביו הוראות

(27 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ז
(3-2080 (חמ

י אדר יעקב 
הבריאות שר

אולמרט אהוד
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

ציבוריים גופים

17א הוספת סעיף

__________
1 ס"ח התשי"ח, עמ' 24.

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

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

.753 עמ' התשנ"ב, 4 ק"ת התשל"ו, עמ' 188;

5 ק"ת התשנ"ג, עמ' 349.
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התשס"ו-2006 (תיקון), טחון) (בשר ושירותים מצרכים על הפיקוח צו

התשי"ח-11957, ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק ו–15 5 סעיפים לפי סמכותנו בתוקף
הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי הכנסת, והבריאות של העבודה הרווחה ועדת ובאישור

לאמור: מצווים אנו התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף

יבוא: התשל"ו-41975, (בשר טחון), ושירותים על מצרכים הפיקוח לצו 17 סעיף אחרי .1
טחון בקר "בשר

קפוא שאינו
יצרן רשאי ו–17, 12(ב) ,(2)11 ,3 2(ד), בסעיפים האמור אף על (א) 17א.
נאותים), ייצור (תנאי (מזון) הציבור בריאות תקנות פי על היתר בעל
קפוא, שאינו טחון בקר בשר ולאחסן לשווק להוביל, לייצר, התשנ"ג-51993,
הבריאות במשרד והתזונה המזון שירותי מנהל מאת אישור שקיבל ובלבד
- מנהל השירות), זה (להלן סעיף לענין מי שהוא הסמיכו, בכתב, מאת או
וטרינרי, פיקוח קיום גלם,  חומרי לענין לרבות האישור,  לתנאי ובהתאם
ושיווק; ואולם סחר, אחסון הובלה, סימון, דרישות ייצור, בדיקות מעבדה,
לטחון בשר מותר יהיה שבהתקיימם תנאים להתנות השירות רשאי מנהל

לצרכן. ישירות מכירתו לצורך במקום בקר

לגביו  קוימו כן אדם בשר טחון שאינו קפוא אלא אם יחזיק לא (ב)  
זה, סעיף הוראות לגביו קוימו שלא קפוא שאינו טחון בשר זה; סעיף הוראות

למאכל אדם. שאינו ראוי יראו כבשר
בשר  למכירת וחנויות לאטליזים המיוחדים לתנאים  36 בסעיף  (ג)  

בטלים." - (ד) עד (ב) קטנים סעיפים בשר6, ומוצרי

(27 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ז
(3-2080 (חמ

י אדר יעקב 
הבריאות שר

אולמרט אהוד
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

(חפצים ביתיים), פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן מס רכוש  הודעת
התשס"ו-2006

(חפצים פיצויים) וקרן פיצויים (תשלום רכוש מס לתקנות 7(ד) לפי תקנה בתוקף סמכותי
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - התשל"ג-11973 ביתיים),

בשבט א' ביום והחל לתקנות, 3(א) בתקנה הנקוב הסכום עודכן המדד, שינוי עקב .1
חדשים". שקלים 727,854" שקלים חדשים" יבוא 712,971" במקום (1 בינואר 2006), התשס"ו

יבוא: לתקנות הראשונה התוספת במקום .2
__________

.965 עמ' התשס"ד, 1 ק"ת התשל"ג, עמ' 1757;

17א הוספת סעיף

__________
1 ס"ח התשי"ח, עמ' 24.

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

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

.752 עמ' התשנ"ב, 4 ק"ת התשל"ו, עמ' 178;

5 ק"ת התשנ"ג, עמ' 349.

התשכ"ח-1968. עסקים, רישוי בחוק שבוטלה (הסדרתן) והתעשיות המלאכות פקודת לפי הוצאו 6

סכום  עדכון
לביטוח מרבי

ברשות

פריטי סכום תיקון
ביתיים חפצים
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"תוספת ראשונה
ו–3) 2 (תקנות

חפצים ביתיים

חדשים) בשקלים (הערך

הפריט

ליחיד
או נשוי לזוג
יחיד לכל ילדלהורה

זוג עם הגר למבוגר
יחיד עם או

1.1.2006 1.1.2006מיום 1.1.2006מיום 1.1.2006מיום מיום

16,79629,0465,8728,588רהיטים
4,1248,2491,2374,124בגדים

חשמל מכשירי
32,96439,9576705,244ואלקטרוניקה

3,202"7,27917,4681,601חפץ ביתי אחר

(18 במאי 2006) באייר התשס"ו כ'
מצא קי ' ג  (3-206 (חמ

מנהל רשות המסים                                                                                   

תיקוני טעויות

השעה), רכישה בהוראת מס סכומי (תיאום ורכישה) מכירה (שבח, מיסוי מקרקעין בהודעת (1)
(שבח, מיסוי מקרקעין בהודעת ,579 עמ' התשס"ו, ,6468 התקנות בקובץ שפורסמה התשס"ו-2006,
מיסוי ובהודעת התשס"ו-2006, ,(2 השעה) (מס' בהוראת רכישה מס סכומי (תיאום מכירה ורכישה)
התשס"ו- ,(3 (מס' השעה) בהוראת רכישה סכומי מס (תיאום ורכישה)  מכירה (שבח, מקרקעין
מכירה מקרקעין (שבח, בהודעת מיסוי וכן ,580 עמ' התשס"ו, ,6468 התקנות בקובץ שפורסמו ,2006
בקובץ שפורסמה התשס"ו-2006, ,(4 (מס' השעה) בהוראת רכישה מס סכומי (תיאום ורכישה)
"בסעיף להיות צריך לחוק" 9(ד) במקום "בסעיף לסעיף 1, ברישה - 783 עמ' התשס"ו, ,6482 התקנות

לחוק". 9ד

(3-232 (חמ

התשס"ו, ,6454 התקנות בקובץ שפורסמה המשפטי, התשס"ו-2006, להודעת הסיוע 2 בסעיף (2)
מול המבקש" של עניינו "לימוד בטור 1(ב)(1)(א), בסעיף לתקנות, השניה  בתוספת ,365 עמ'

להיות "363". "877" צריך במקום "המרצות",

(3-237 (חמ
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