
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

992 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   שעה) (תיקון), עזה) (הוראת תושבי רצועת לישראל (פטור הכניסה צו

992 . התשס"ו-2006. (תיקון), עבודתו) חוקר וסדרי סמכויות לתכנית, נוהל בהתנגדויות (סדרי והבניה התכנון תקנות

993   . . . . . . . . . . . . (תיקון), התשס"ו-2006 מסוכנים) כלבים של והחזקה (יבוא כלבים על הפיקוח תקנות להסדרת

994   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 לפקודה), השניה התוספת (תיקון חיים בעלי מחלות צו

994   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 תוקף), (הארכת (תיקון) התחרות) (קידום הדלק משק צו

995 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), מארנונה) המדינה (הנחה במשק הסדרים תקנות

996   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 (תיקון), מקצוע) בחינת בעד (אגרה התעסוקה שירות תקנות

(תיקון), לעסוק בהם) סוציאלי רשאי עובד ומשרות אשר רק העובדים הסוציאליים (תפקידים  תקנות
996 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

997 התשס"ו-2006 . . . . . . . . .   ,(3 (מס' שעה) רמת פיקוח) (הוראת (קביעת מחירי מצרכים ושירותים על פיקוח צו

997 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   לחם), מחירי (הפחתת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

998   . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 ,(2 (תיקון מס' שעה) (הוראת לצרכנים) חשמל (אספקת החשמל כללי משק
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(תיקון), שעה) (הוראת עזה) רצועת תושבי (פטור לישראל הכניסה  צו
התשס"ו―2006

התייעצות ולאחר התשי"ב-11952, הכניסה לישראל, לחוק 17(ב) לפי סעיף בתוקף סמכותי
לאמור: מצווה אני הכנסת, של הסביבה ואיכות הפנים ועדת עם

התשס"ה- שעה), (הוראת עזה) רצועת תושבי (פטור לישראל הכניסה לצו 2 בסעיף .1
התשס"ז כ"ו בטבת "עד ליום יבוא התשס"ו (31 במרס 2006)" בניסן ב' ליום "עד  22005, במקום

(16 בינואר 2007)".

(12 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז ט"ז
ן בר–או ני ו ר  (3-2597 (חמ

הפנים שר                                                                                   

__________

1 ס"ח התשי"ב, עמ' 357.

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 1010.

חוקר לתכנית, סמכויות בהתנגדויות נוהל (סדרי התכנון והבניה  תקנות
התשס"ו―2006 (תיקון), עבודתו) וסדרי

ולאחר התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק ו–265 107א(ה) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אלה: תקנות מתקין אני ולבניה, לתכנון הארצית המועצה עם התייעצות

וסדרי  חוקר סמכויות בהתנגדויות לתכנית, (סדרי נוהל והבניה התכנון 6 לתקנות בתקנה .1
- העיקריות) התקנות - (להלן התשמ"ט-21989 עבודתו),

המוסד המכריע "ישלח יבוא המכריע" המוסד "יפרסם במקום (א), בתקנת משנה (1)
 107 סעיף לפי הנוספים ולמוזמנים  למתנגדים בפקסימילה או רשום  בדואר הזמנות

יפרסם"; וכן לחוק;

תימחק. - פסקה (4) (ב), משנה (2) בתקנת

יבוא: ואחריו "(א)", יסומן העיקריות לתקנות 13 בתקנה האמור .2
המכריע למוסד להגיש (א) משנה בתקנת כאמור היוזם או התכנית מגיש ביקש "(ב)
המכריע, למוסד התגובה את  ימציא לתכנית, שהוגשו להתנגדויות  בכתב תגובה
ההתנגדויות;  לשמיעת הקבוע המועד לפני לפחות 5 ימים ולמתנגד, המקומית לוועדה
היא שעליהן העובדות את המאמת בתצהיר תלווה והיא המגיב נימוקי יפורטו בתגובה
בשינויים ,9 לחוק ותקנה 103א סעיף הוראות יחולו והתצהיר התגובה על מסתמכת;

המחויבים."

על  יחולו והן התחילה), יום - (להלן פרסומן מיום ימים  30 אלה תקנות של תחילתן .3
לאחריו. או התחילה ביום שהוגשו התנגדויות

(6 ביולי 2006) בתמוז התשס"ו י'
ן בר–או ני ו ר  (3-2166 (חמ

הפנים שר                                                                                   

__________

.450 עמ' התשנ"ה, 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307;

.428 עמ' התשנ"ו, 2 ק"ת התשמ"ט, עמ' 1001;

2 תיקון סעיף

6 תיקון תקנה

13 תיקון תקנה

ותחולה תחילה
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מסוכנים) כלבים של והחזקה (יבוא כלבים על הפיקוח להסדרת  תקנות
התשס"ו―2006 (תיקון),

כלבים,  על הפיקוח להסדרת לחוק ו–25  18(ג)(1) ,12 11(ג), סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכלכלה ועדת ובאישור התשס"ג-12002,

מסוכנים),  כלבים של והחזקה (יבוא כלבים על הפיקוח הסדרת 2 לתקנות תקנה אחרי .1
יבוא: העיקריות), התקנות - (להלן התשס"ה-22004

יבוא  "איסור
שעה הוראת -

לייבאו, של כלב מסוכן בעלו רשאי ,2 אף האמור בתקנה (א) על 2א.
לו רישיון ויש (ב) בתקנת משנה (1) עד (3) פסקאות לגביו התקיימו אם

תקנות אלה. לפי המנהל בכתב שנתן

ורשאי  מסוכן כלב של  לייבואו רישיון  לתת רשאי  המנהל (ב)  
רישיון ייתן המנהל לא ואולם תנאים, בו להתנות לתתו או לסרב הוא
התקיימו כי דעתו, להנחת הוכח, כן אם אלא מסוכן כלב של לייבואו

אלה: כל בו

שנים; 18 על עולה הכלב בעל גיל (1)

כך, על אישור הציג ובעלו סירוס או עיקור עבר הכלב (2)
לרבות וטרינר" - "רופא זו, בפסקה וטרינר; ביד רופא חתום

המוצא; בארץ לווטרינריה שהוסמך מי

לפ־ חודשים עשר שמונה בעליו ידי על הוחזק הכלב (3)
ייבואו. למועד קודם חות

עם  יחד למנהל תוגש אלה  תקנות  לפי  לרישיון  בקשה (ג)  
חיים), (יבוא בעלי חיים בעלי מחלות תקנות לפי לרישיון יבוא בקשה
מארץ המסוכן צאת הכלב לפני לפחות  ימים עשרה התשל"ד-31974,

לישראל. המוצא

בתקנת משנה  התנאים שהתקיימו בלי מסוכן כלב (ד) המייבא  
מאסר. חודשי שישה - דינו (ב)(1) עד (3),

התשס"ח (15 ביולי  י"ב בתמוז זו עד יום של תקנה תוקפה  (ה)
.(2008

הכלכלה  לוועדת ימסור השר זו תקנה תוקפה של בתקופת (ו)  
מספר הכלבים  שנה, דוח לענין כל 15 בינואר של יום עד הכנסת, של
מקרי מספר לה ואת שקדמה בשנה לייבואם שניתן רישיון המסוכנים
הכלבים." גזע בציון הרישום בשנה האמורה, למרכז שדווחו התקיפה

יבוא: העיקריות לתקנות 6 תקנה אחרי .2 

מעיקור  "פטור
סירוס או

חודשים, שישה על עולה שגילו מסוכן כלב אדם יחזיק לא (א) 6א.
(ב). משנה תקנת היתר בכתב לפי ניתן לו סורס זולת אם או עוקר לא אם

כלב  של החזקתו להתיר שיירשמו, מנימוקים רשאי, המנהל (ב)  
סירוס הכלב הבריאותי מצבו מצא שעקב אם סורס, או עוקר מסוכן שלא

חייו. את יסכן בסבירות גבוהה עיקורו או

משנה (ב) - תקנת לפי היתר לו שניתן מסוכן בכלב  (ג) מחזיק

2א הוספת תקנה

6א הוספת תקנה

__________

.112 עמ' התשס"ה, ק"ת ;338 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשס"ג, עמ' 216;

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 111.

3 ק"ת התשל"ד, עמ' 991.
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לרופא וטרינר למנהל, או יציגו ההיתר את יחזיק ברשותו (1)
לכך; שיידרש מעת שעות 24 בתוך למפקח או עירוני

סביר למניעת באופן הנדרשים האמצעים כל ינקוט את (2)
המסוכן." הכלב של הזדווגותו

יבוא: העיקריות לתקנות 7 תקנה אחרי .3

שישה חודשי"עונשין דינו - ,2 מסוכן בניגוד לתקנה (א) המייבא כלב 7א.
מאסר.

בתקנה  היתר כנדרש לגביו הציג שלא מסוכן המחזיק כלב (ב)  
דינו 6א(ג)(2), תקנה לפי מסוכן כלב הזדווגותו של מנע שלא או 6א(ג)(1)

העונשין." לחוק 61(א)(1) בסעיף כאמור קנס -

(6 ביולי 2006) בתמוז התשס"ו י'
ן שמחו שלום  (3-3406 (חמ

הכפר החקלאות ופיתוח שר                                                                                   

התשס"ו―2006 לפקודה), השניה התוספת (תיקון חיים בעלי מחלות צו

התשמ"ה-11985  חדש],  [נוסח  חיים בעלי מחלות  לפקודת  2 סעיף לפי סמכותי בתוקף
מצווה לאמור: אני הפקודה), (להלן -

Highly pathogenic שפעת (דבר) העופות" במקום 6 לתוספת השניה לפקודה, בסעיף .1
יבוא: "avian influenza

       Highly pathogenic notifiable avian influenza - HPNAI העופות (דבר) "שפעת

."Low pathogenic notifiable avian influenza - LPNAI עופות שפעת

(22 ביוני 2006) התשס"ו בסיון כ"ו
ן שמחו שלום  (3-767 (חמ

הכפר החקלאות ופיתוח שר                                                                                   

__________
.723 עמ' התשס"א, ק"ת 1 ס"ח התשמ"ה, עמ' 84;

התשס"ו―2006 תוקף), (הארכת (תיקון) התחרות) (קידום הדלק משק צו

התשנ"ח-11988, (תיקון), (קידום התחרות) הדלק משק לחוק 4(ב) סעיף לפי סמכותי  בתוקף
לאמור: מצווה אני של הכנסת, הכלכלה ועדת ובאישור

יום מוארך בזה עד התשנ"ד-21994, התחרות), (קידום הדלק משק לחוק 4 סעיף של תוקפו .1
(29 ביולי 2008). התשס"ח בתמוז כ"ו

16 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז כ'
ר עז אלי בן  פואד) ) ן  מי בני  (3-2875 (חמ

הלאומיות התשתיות שר                                                                                   

__________
1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 287.

.838 עמ' התשס"ה, ק"ת ;287 עמ' התשנ"ח, 2 ס"ח התשנ"ד, עמ' 270;

7א הוספת תקנה

התוספת תיקון
השניה

תוקף הארכת
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התשס"ו-2006 (תיקון), המדינה (הנחה מארנונה) במשק הסדרים  תקנות
להשגת חקיקה במשק המדינה (תיקוני הסדרים לחוק סעיף 12(ב) לפי סמכותי בתוקף  

אלה: תקנות מתקין אני התשנ"ג-11992, התקציב), יעדי

התשנ"ג-21993 מארנונה),  (הנחה המדינה במשק הסדרים לתקנות  1 בתקנה .1 
נוסף" יבוא: "נכס ההגדרה אחרי העיקריות), התקנות (להלן -

התשס"ה-32005";". שבי, לפדויי בחוק תשלומים כמשמעותו - שבי" ""פדוי

יבוא: העיקריות לתקנות 2(א) בתקנה 2. אחרי פסקה (11)

התשס"ה-2005 שבי,  לפדויי תשלומים חוק לפי לתשלום הזכאי שבי "פדוי  (12)" 
."20% עד -

יבוא: לתקנות העיקריות התוספת הראשונה במקום .3

"תוספת ראשונה
(8)2 תקנה

הנפשות 2005מספר הכספים חדשים בשנת בשקלים חודשית ממוצעת הכנסה

11,671 1,922-1,6722,172-1,923עד

22,508 2,884-2,5093,260-2,885עד

32,908 3,344-2,9093,780-3,345עד

3,805-3,3104,302-3,806       עד 3,309   4

4,648-4,0435,254-4,649       עד 4,042 5

5,490-4,7756,206-5,491        עד 4,774 6

  עד 40%          עד 60%         עד 80% שיעור ההנחה

75,507 6,333-5,5087,159-6,334עד

86,239 7,175-6,2408,111-7,176עד

96,972 8,018-6,9739,064-8,019עד

ומעלה לנפש10 לנפש755 לנפש891 1,007

50%"             עד 70%       עד 90% שיעור ההנחה עד

"2004" נאמר שבו ו–2 1 בטפסים מקום בכל העיקריות, לתקנות השניה בתוספת .4 
"2005" יבוא "2006". נאמר שבו מקום ובכל ,"2005" יבוא

בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006). א' אלה ביום תקנות 5. תחילתן של

(11 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז ט"ו
ן בר–או ני ו ר  (3-2278 (חמ

הפנים שר                                                                                   

__________

1 ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

.288 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת התשנ"ג, עמ' 14;

3 ס"ח התשס"ה, עמ' 977.

 1 תיקון תקנה

התוספת החלפת
הראשונה

 2 תיקון תקנה

התוספת תיקון
השניה

תחילה
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התשס"ו―2006 (תיקון), מקצוע) בעד בחינת (אגרה התעסוקה שירות תקנות

שר באישור התשי"ט-11959, התעסוקה, שירות לחוק 59(ב) סעיף לפי סמכותי בתוקף
העבודה ועדת ובאישור התשמ"ה-21985, התקציב, יסודות לחוק 39ב סעיף לפי  האוצר 

אלה: תקנות אני מתקין הכנסת, והבריאות של הרווחה

"עד במקום התש"ס-32000, מקצוע), בחינת בעד (אגרה התעסוקה שירות לתקנות 5 בתקנה .1
(31 בדצמבר 2001)". התשע"ב בטבת ליום ה' "עד יבוא (6 ביוני 2006)" התשס"ו בסיון י' יום

(12 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז ט"ז
ישי הו אלי  (3-1220 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

__________

1 ס"ח התשי"ט, עמ' 32.

.130 עמ' התשנ"ב, 2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60;

.753 עמ' התשס"ד, 3 ק"ת התש"ס, עמ' 638;

סוציאלי רק עובד אשר ומשרות (תפקידים העובדים הסוציאליים תקנות
התשס"ו―2006 (תיקון), בהם) לעסוק רשאי

התשנ"ו-11996, הסוציאליים, העובדים לחוק ו–61(א) 6(ב) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אלה: תקנות מתקין אני סוציאלית, לעבודה המועצה עם התייעצות ולאחר

סוציאלי  עובד רק אשר ומשרות (תפקידים הסוציאליים העובדים לתקנות  1 בתקנה .1
(ב) - התשס"א-22001, בפסקה בהם), לעסוק רשאי

"במשרד הרווחה"; יבוא והרווחה" העבודה "במשרד בראשה, במקום (1)

יבוא: בסופה (2)

ושיקום)". רווחה (שירותי אגף מנהל (16)"

(30 במאי 2006) בסיון התשס"ו ג'
אולמרט אהוד  (3-3092 (חמ

הרווחה ושר הממשלה ראש                                                                                   

__________

1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.

2 ק"ת התשס"א, עמ' 533.

שעה) (הוראת פיקוח) רמת (קביעת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו
התשס"ו―2006 ,(3 (מס'

התשנ"ו-11996 ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק 7 סעיף לפי סמכותנו  בתוקף
מצווים לאמור: אנו החוק), (להלן -

5 תיקון תקנה

1 תיקון תקנה

__________

1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.
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התש"ס- פיקוח), רמת (קביעת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח בצו האמור אף על .1
בתמוז התשס"ו ז' וחלה, ביום ופרוס רגיל ולבן, אחיד של לחם הפיקוח תהיה רמת ,21999 

ו'. פרק לפי במקום לחוק ה' פרק לפי (3 ביולי 2006),

בלבד. (3 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז ז' ביום יחול 1 בסעיף האמור .2

(2 ביולי 2006) בתמוז התשס"ו ו'
(3-2722 (חמ

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

ישי אליהו
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

  

__________

117 ועמ' 807. עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התש"ס, עמ' 225;

התשס"ו―2006 לחם), מחירי (הפחתת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

התשנ"ו- ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק 12(א)(3) סעיף לפי סמכותנו בתוקף
מצווים  אנו סעיף 13 לחוק, לפי המחירים ועדת עם התייעצות ולאחר החוק), - 11996 (להלן

לאמור:

,2(2006 במאי   2) התשס"ו  באייר ד' ביום שנקבע להלן, כמפורט לחם של לצרכן 1. המחיר
לחם: לסוגים מסוימים של חדשים מחירים ולפיכך מפורטים להלן 0.87% של בשיעור יופחת

המצרך בגרמיםשם משקל
חדשים בשקלים מחיר

מע"מ) 15.5% (כולל

(כהה) אחיד 7503.65לחם

7503.65לחם לבן

שמרים מאפה או 5004.00חלה

(כהה) אחיד לחם
7505.55פרוס

וארוז פרוס לבן 5004.90לחם

(3 ביולי 2006). התשס"ו בתמוז ז' ביום זה צו של תחילתו .2

(2 ביולי 2006) בתמוז התשס"ו ו'
 (3-2722 (חמ

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

ישי אליהו
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

__________

1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 807.

שעה הוראת

תחולה

הפחתה

תחילה
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,(2 (תיקון מס' שעה) (הוראת לצרכנים) חשמל (אספקת החשמל כללי משק
התשס"ו―2006

אלה: כללים מתקין אני התשנ"ו-11996, החשמל, משק לחוק 63 סעיף לפי סמכותי בתוקף

במקום שעה), התשנ"ז-21996, (הוראת חשמל לצרכנים) (אספקת החשמל בכללי משק .1
(31 באוגוסט  התשס"ו באלול ז' יום "עד יבוא "(2006 ביוני   30) התשס"ו בתמוז ד' יום "עד

."(2006

בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006). ביום ה' כללים אלה 2. תחילתם של

(29 ביוני 2006) בתמוז התשס"ו ג'
ר עז אלי בן  פואד) ) ן  מי בני  (3-188 (חמ

הלאומיות התשתיות שר                                                                                   

__________

.80 עמ' התשנ"ז, 1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 208;

עמ' התשנ"ט, 748 ועמ' 1317; עמ' התשנ"ח, ;50 עמ' התשנ"ז, ק"ת ;4021 עמ' התשנ"ב, 2 י"פ התשמ"ח, עמ' 735;

559 ועמ' 822; עמ' התשס"ג, 180 ועמ' 912; עמ' התשס"ב, ;223 עמ' התשס"א, 327 ועמ' 678; עמ' התש"ס, ;1088
.327 עמ' התשס"ו, 235 ועמ' 838; עמ' התשס"ה, 167 ועמ' 752; עמ' התשס"ד,

  

הכללים תיקון

תחילה




