
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

1076 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ובגן אירועים), שמחות באולם מד–רעש עסקים (התקן רישוי תקנות

1077 התשס"ו-2006. . . .   (תיקון), שעה) (הוראת רשומים) קבלנים (סיווג בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום תקנות

1077   . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 מסוימים), עובדים לגבי פטור של תחולתו (הארכת קיבוציים הסכמים צו

1078 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), (אזורים קרים) הכנסה הבטחת צו

דפוס טעויות תיקון

10 באוגוסט 2006 6508 התשס"ו באב ט"ז
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אירועים), ובגן שמחות באולם מד–רעש (התקן עסקים רישוי תקנות
התשס"ו-2006

החוק),  - (להלן התשכ"ח-11968  עסקים, רישוי לחוק 2ו סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
מתקין אני הכנסת, של הסביבה ואיכות הפנים ועדת ובאישור הבריאות, שר עם בהתייעצות

תקנות אלה:

- אלה בתקנות .1

פרט לפי אירועים, כגן או כאולם שמחות רישוי טעון - עסק אירועים" "גן או שמחות" "אולם
התשנ"ה-21995; טעוני רישוי), עסקים (עסקים רישוי בצו 7.9

מהרכיבים האלה: לפחות המורכבת מערכת - "התקן מד–רעש"

מד–רעש, כולל מיקרופון; (1)

הקול; למערכת הגברת המחובר חשמל זרם הולכת מפסיק (2)

התרעה; נורית (3)

הקהל ומפעיל גלוי ונראה לעיני במקום המותקנת של נורית מהבהבת, איתות "התרעה" -
ההגברה; מערכת

בלתי סביר), (רעש מפגעים למניעת בתקנות כמשמעותו רעש למדידת מכשיר "מד–רעש" -
תקנות הרעש); (להלן - התש"ן-31990

מדידה במצב ,"dB(A)"–ב "LAeq” מדידה ידי על  הנקבעת רעש עוצמת הרעש" - "מפלס
הרעש. בתקנות והגדרתם כמשמעותם ,"A” בסקלה "איטי"

רישיון העסק ורק לבעל אך קבוע ונגיש במקום אירועים יותקן, שמחות ובגן (א) באולם .2
שלו המיקרופון אשר מד–רעש מטעמו, התקן שפועל או למי הענין, לפי הגן, או האולם של
רחבת מרכז מעל מטרים יותר משלושה לא של במרחק במקום הנמצא ותלוי מכוסה, ולא גלוי

הריקודים.

שיגרום - באופן ויופעל יותקן מד–הרעש התקן  (ב)

האירועים, בגן או השמחות הגברת הקול באולם למערכת החשמל זרם לניתוק (1)
30 שניות  של זמן פרק לאחר קהל, ישיבת של מקום בכל עולה, הרעש מפלס כאשר

ל–10 שניות;  בממוצע LAeq = 85dB(A) על התרעה,

כאמור  שנותק החשמל זרם של שניות,  30 לאחר אוטומטי באופן לחידוש, (2)
.(1) בפסקה

שייאמר  לעין, שלט ונראה קריא האירועים יוצב, במקום בגן או באולם השמחות (ג)  
מערכת להגבלת עוצמת הרעש. כי במקום הותקנה ומופעלת בו

היצרן. להוראות בהתאם עת, בכל מכויל, יהיה מד–הרעש התקן (א) .3

החשמל   זרם להפסקת שיגרום באופן עת, בכל מכוון, יהיה מד–הרעש התקן   (ב)
2(ב). כאמור בתקנה וחידושה, במערכת ההגברה

הגדרות

מד–רעש התקן

התקן וכיוון כיול
מד–רעש

__________
.127 עמ' התשס"ו, ;190 עמ' התשס"ב, ;204 עמ' התשכ"ח, 1 ס"ח

.1217 עמ' התשנ"ה, 2 ק"ת

.1006 עמ' התש"ן, 3 ק"ת
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הבקשה עם לרשות הרישוי יגיש אירועים, גן של או שמחות אולם עסק של רישיון בעל .4
טכני דוח דרישתה, פי על אחר, במועד או לשנה אחת - קיים עסק לגבי או עסק לרישיון

- שיכלול

ההגברה; למערכת הקשורים הרמקולים מיקום ציון עם האולם של תשריט (1)

ומיקום המיקרופון של מיקום נפרד תוך ציון מד–רעש ומיקומו, התקן קיום ציון (2)
ההתרעה; נורית

ותוצאותיו; מד–הרעש כיול ביצוע מועדי פירוט (3)

מד–הרעש, התקן כיוון לצורך רעש  מדידות  בהם  שבוצעו  והמקומות המועדים (4)
ותוצאותיהן.

פרסומן. מיום חודשים שלושה אלה תקנות של תחילתן .5

(25 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז כ"ט
רא עז ן גדעו  (3-3407 (חמ

הסביבה לאיכות השר                                                                                   

רשומים) קבלנים (סיווג בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום תקנות
(תיקון), התשס"ו-2006 (הוראת שעה)

בנאיות,  הנדסה לעבודות קבלנים רישום ו–17 לחוק לפי סעיפים 7(א)(3) בתוקף סמכותי  
תקנות מתקין אני  בנאיות, הנדסה לעבודות  המועצה עם ובהתייעצות  התשכ"ט-11969,

אלה:

רשומים)  קבלנים (סיווג בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום לתקנות  1 בתקנה .1
יבוא "(2005 באוקטובר   30) התשס"ו  בתשרי "כ"ז במקום התשס"א-22001,  שעה),  (הוראת

(31 בדצמבר 2006)". בטבת התשס"ז "י'

בתשרי התשס"ו (30 באוקטובר 2005). כ"ז ביום אלה תקנות 2. תחילתן של

(30 ביולי 2006) התשס"ו באב ה'

שטרית מאיר  (3-638 (חמ

והשיכון הבינוי שר                                                                                   
__________

.218 עמ' התשכ"ט, 1 ס"ח

.889 עמ' התשס"ה, ;486 עמ' התשס"א, 2 ק"ת

מסוימים), עובדים לגבי פטור של תחולתו (הארכת קיבוציים הסכמים צו
התשס"ו-2006

התשס"א-12001  ,(6 מס' (תיקון קיבוציים הסכמים לחוק סעיף 3(ב) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני הכנסת, של והביטחון החוץ ועדת ובאישור החוק), - (להלן

ולתפקידים למודיעין המוסד עובדי לגבי מוארכת לחוק, 3(ב) בסעיף הנקובה התקופה .1
(1 בינואר 2007). בטבת התשס"ז י"א נוספת של שנה, עד יום מיוחדים, לתקופה

דיווח

תחילה

1 תיקון תקנה

תחילה

__________
.278 עמ' התשס"ה, ;326 עמ' התשס"ד, ק"ח ;123 עמ' התשס"א, 1 ס"ח

התקופה הארכת
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בטבת התשס"ו (2 בינואר 2006). ב' ביום זה צו 2. תחילתו של

(2 באוגוסט 2006) התשס"ו באב ח'
ישי הו אלי  (3-3232 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

התשס"ו-2006 (תיקון), קרים) (אזורים הכנסה הבטחת צו

החוק),  - התשמ"א-11980 (להלן הכנסה, הבטחת לחוק סעיף 14ב(2) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני

יבוא אדומים" "כפר אחרי התשס"ה-22004, קרים), (אזורים הכנסה הבטחת לצו 1 בסעיף .1
ורדים". "כפר

על  יחול והוא התחילה) (להלן - יום פרסומו שלאחר ב–1 לחודש זה של תיקון תחילתו .2
ולאחריו. התחילה ביום לחוק 14ב בסעיף האמור בו שמתקיים מי

(18 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז כ"ב
אולמרט אהוד  (3-3443 (חמ

הממשלה ראש                                                                                   

הרווחה ושר
__________

.392 עמ' התשס"ד, ;30 עמ' התשמ"א, 1 ס"ח

.217 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת

דפוס טעויות תיקוני

(תיקון), התשס"ו-2006, מקצוע) בחינת בעד (אגרה התעסוקה לתקנות שירות 1 בתקנה .1
להיות צריך "(31 בדצמבר 2001)" במקום ,996 עמ' התשס"ו, ,6499 שפורסמו בקובץ התקנות

"(31 בדצמבר 2011)".

(3-1220 (חמ

,6492 התקנות בקובץ שפורסמה התשס"ו-2006, (תיקון), שרים וסגני שרים שכר בהודעת .2
"החלטת". להיות צריך "הודעת" במקום בשם, ,854 עמ' התשס"ו,

(3-646 (חמ

מס'  (תיקון (שרים ושאיריהם) ברשויות השלטון לנושאי משרה גמלאות 1 להחלטת בסעיף .3
המובא 23ב1(א) בסעיף ,982 עמ' התשס"ו, ,6497 התקנות בקובץ שפורסמה התשס"ו-2006, ,(2

6(ב)". סעיף להוראות "בהתאם להיות צריך 6(ה)" סעיף להוראות "בהתאם במקום בו,

(3-193 (חמ

תחילה

1 תיקון סעיף

ותחולה תחילה




