
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

(תיקון), לחוק) 89א לפי סעיף שלט גבי על (פרסום הודעה על הפקדת תכנית והבניה  תקנות התכנון
1136 התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1136 התשס"ו―2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   מרפאות) (תיקון), העם (רישום בריאות תקנות

,(2 (מס' שעה) (הוראת לחוק) ו-(ג) 37(א) לפי סעיף החברה שירותי בעד (תשלומים  תקנות הדואר
1138 התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1138 התשס"ו―2006 . . . . . . . . .   (תיקון), (2 שעה) (מס' (הוראת הכספיים) השירותים בעד (תשלומים תקנות הדואר

האחריות לשטחי המועברים דו-שימושיים מסוימים וציוד ושירותים (חומרים מצרכים על הפיקוח אכרזת
1138 (תיקון), התשס"ו―2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   האזרחית הפלסטינית)

1139 התשס"ו―2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   לימוד), (ספרי ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

1139 התשס"ו―2006.   פיקוח), רמת וקביעת ומוצריו לחלב מרביים (מחירים ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

1141 התשס"ו―2006 .   ,(2 מס' (תיקון (2 (מס' (מחירים מרביים לביצי מאכל) על מחירי מצרכים ושירותים פיקוח צו

29 באוגוסט 2006 6513 התשס"ו באלול ה'
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שלט גבי על תכנית הפקדת על הודעה (פרסום והבניה התכנון  תקנות
התשס"ו-2006 (תיקון), לחוק) 89א סעיף לפי

לאחר התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק ו–265 לפי סעיפים 89א בתוקף סמכותי  
של הסביבה ואיכות הפנים ועדת ובאישור ולבניה, לתכנון הארצית המועצה עם התייעצות

אלה: אני מתקין תקנות הכנסת,

לפי  שלט גבי על הפקדת תכנית על הודעה והבניה (פרסום התכנון 5 לתקנות תקנה אחרי .1
יבוא: התשס"ד-22004, לחוק), 89א סעיף

ששטחה  "תכנית
מ"ר 3,000 עד

יציב,  3,000 מ"ר על עולה שאינו שטח על החלה תכנית מגיש (א) 5א.
הגובל מגרש כל בחזית ,5 בתקנה ובתוכן הקבועים שלט בצורה חשבונו, על
ואולם ;4 לפי תקנה להציב שעליו על השלט נוסף וזאת בתחום התכנית,

- גובל מגרש בחזית שלט להציב יידרש לא תכנית מגיש

למגרש  מהכניסה נראה  4 תקנה לפי שהוצב  השלט  אם (1)
הגובל;

נראה אחר, גובל במגרש זו תקנה לפי שהוצב שלט אם (2)
הגובל. למגרש מהכניסה

(א)  משנה בתקנת שלט כאמור מהצבת יהיה פטור תכנית מגיש (ב)  
הקבוע בנוסח הודעה בעיתונים, ההפקדה הודעת לפרסום עובר נמסרה, אם
התכנית; הגובלים בתחום במגרשים הבעלים והמחזיקים לכל 5(ב) בתקנה
המקומית הוועדה ידי על רשום בדואר תישלח או ביד תימסר כאמור הודעה

מגיש התכנית." חשבון על והמחזיקים, הבעלים של מענם הידוע לפי

אלה תקנות פרסום ביום התקבלה להפקידן שהחלטה תכניות על יחולו אלה תקנות .2
ואילך.

(6 ביולי 2006) בתמוז התשס"ו ו'
ן בר–או ני ו ר  (3-3322 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח

.324 עמ' התשס"ד, 2 ק"ת

התשס"ו-2006 (תיקון), (רישום מרפאות) העם בריאות תקנות

לפקודת 17א סעיף ולפי ,11940 העם,  בריאות לפקודת  34 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
בישראל, הרפואית ההסתדרות עם התייעצות לאחר הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-21976,
הכנסת3, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי הכנסת של והבריאות הרווחה העבודה ועדת ובאישור

אלה: תקנות מתקין אני התשל"ז-41977, העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף

התקנות  - (להלן התשמ"ז-51987  מרפאות),  (רישום העם בריאות לתקנות  11 בתקנה .1
יבוא: (ד) משנה תקנת אחרי העיקריות),

5א הוספת תקנה

תחולה

__________
.191 עמ' ,1 תוס' ,1940 1 ע"ר

.594 עמ' ,30 נוסח חדש ישראל, 2 דיני מדינת

.166 עמ' התשס"א, ;69 עמ' התשי"ח, 3 ס"ח

.348 עמ' התשנ"ד, ;226 עמ' התשל"ז, 4 ס"ח

.915 עמ' התשס"א, ;1213 עמ' התשמ"ז, 5 ק"ת

11 תיקון תקנה
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בידי כירורגית במרפאה קטנה יבוצעו בינונית וכירורגיה כירורגיה של פעולות "(ד1)
לאחר המנהל, ראה ואולם אם בתחומו, הוא שהניתוח מומחה בענף תואר בעל רופא
המועצה) (להלן - בישראל הרפואית ההסתדרות של המדעית המלצת המועצה קבלת
רשאי קרוב), - ענף מומחיות אחר (להלן בתחום ענף מומחיות כירורגי גם מצוי שניתוח
בהמלצת המועצה, מומחיות קרוב; המנהל, תואר מומחה בענף בעל גם רופא לבצעו
שהם הקרובים המומחיות ענפי לרבות המומחיות, וענפי ניתוחים רשימת יפרסם

הענין." לפי בתחומם, מצויים

יבוא: העיקריות לתקנות 13 תקנה אחרי .2
על מידע "מסירת

ענף המומחיות של
הרופא המנתח

ימסור כירורגית,  במרפאה ניתוח  לבצע האמור  מורשה (א) רופא 13א.
שהוענק מהו תואר המומחה האפשר, ככל לניתוח, בשלב מוקדם למועמד

התשל"ג-61973. ובחינות), מומחה תואר (אישור הרופאים תקנות לפי לו

העם בריאות לתקנות לפי תקנה 5(2) אישור בעל מורשה (ב) רופא  
בשלב לניתוח, למועמד ימסור התשס"ו-2006, (תיקון), מרפאות) (רישום
טופס על  ויחתימו מומחה,  תואר בעל איננו שהוא האפשר,  ככל מוקדם 

מומחה." אין תואר בו העובדה שלמנתח לניתוח שמצוינת הסכמה

יבוא: (ב) משנה תקנת אחרי העיקריות, לתקנות 15 בתקנה .3

13א, תקנה לפי נמסר לניתוח שלמיועד לכך אחראי במרפאה האחראי הרופא "(ג)
לנתח אין המיועד שלרופא העובדה על או המנתח, הרופא של המומחה תואר מידע על

הענין." מומחה, לפי תואר

יום התחילה). - (להלן תשעים ימים מיום פרסומן אלה תקנות תחילתן של .4

לאשר ביצוע המועצה, בהמלצת רשאי המנהל, ,1 שבתקנה 11(ד1) בתקנה האמור אף על .5
מאלה: לאחד שיורה, בתנאים מסוים, מומחיות בענף ניתוחים

מומחיות קרוב, בענף או המסוים המומחיות בענף שלא מומחה תואר רופא בעל (1)
בענף המומחיות ממש של ובהיקף במיומנות שעסק המנהל, דעת הוכיח, להנחת אם
יום לפני לפחות שנים חמש במשך רשומה, כירורגית במרפאה או חולים בבית האמור

התחילה;

שעסק המנהל, דעת  להנחת הוכיח, אם מומחה,  תואר לו שאין מורשה  רופא (2)
כירורגית במרפאה או חולים בבית המומחיות האמור בענף ממש של ובהיקף במיומנות
שלוש על עולה שאינה - לתקופה יום התחילה לפחות לפני שנים חמש במשך רשומה,

התחילה. מיום שנים

(6 באוגוסט 2006) התשס"ו באב י"ב
י ר ז י ן  ב יעקב   (3-2045 (חמ

הבריאות שר                                                                                   
__________

.1924 עמ' התשל"ג, 6 ק"ת

13א הוספת תקנה

15 תיקון תקנה

תחילה

מעבר הוראות
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לחוק) ו–(ג) 37(א) לפי סעיף החברה שירותי בעד (תשלומים תקנות הדואר
התשס"ו-2006 (תיקון), (2 (מס' שעה) (הוראת

ובאישור התשמ"ו-11986, הדואר, לחוק –126(א) לפי סעיפים 37(א) ו–(ג) ו בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני האוצר, שר

לחוק) ו–(ג) 37(א) סעיף  לפי החברה (תשלומים בעד שירותי הדואר 3 לתקנות בתקנה .1
התשס"ו (31 באוגוסט  באלול ז' יום עד "ותוקפן התשס"ו-22006, במקום ,(2 (מס' שעה) (הוראת

(15 בנובמבר 2006)". התשס"ז בחשון עד יום כ"ד "ותוקפן יבוא "(2006

(22 באוגוסט 2006) התשס"ו באב כ"ח
אטיאס אריאל   (3-2168 (חמ

התקשורת שר                                                                                   
__________

71 ועמ' 524. עמ' התשס"ד, ;79 עמ' התשמ"ו, 1 ס"ח

.932 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת

(2 שעה) (מס' (הוראת הכספיים) השירותים בעד (תשלומים תקנות הדואר
התשס"ו-2006 (תיקון),

האוצר שר בהסכמת התשמ"ו-11986, הדואר, לחוק סעיף 88י(א)(1) לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכלכלה ועדת ובאישור

(מס' 2), שעה) (הוראת בעד השירותים הכספיים) (תשלומים הדואר 3 לתקנות בתקנה .1
"ותוקפן יבוא התשס"ו (31 באוגוסט 2006)" באלול ז' יום עד "ותוקפן התשס"ו-22006, במקום

(15 בנובמבר 2006)". התשס"ז בחשון כ"ד יום עד

(22 באוגוסט 2006) התשס"ו באב כ"ח
אטיאס אריאל   (3-3598 (חמ

התקשורת שר                                                                                   
__________

71 ועמ' 524. עמ' התשס"ד, ;79 עמ' התשמ"ו, 1 ס"ח

.963 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת

מסוימים דו–שימושיים וציוד (חומרים ושירותים מצרכים על הפיקוח אכרזת
התשס"ו-2006 (תיקון), הפלסטינית) האזרחית האחריות לשטחי המועברים

התשי"ח-11957, ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק 4 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי הכנסת של הכלכלה ועדת ובאישור

לאמור: מכריז אני התשל"ז-31977, העונשין,

מסוימים  דו–שימושיים וציוד (חומרים ושירותים מצרכים על הפיקוח 1 לאכרזת בסעיף .1
האכרזה  - (להלן התשס"ד-42004  הפלסטינית), האזרחית האחריות לשטחי המועברים

"בתוספות". במקום "בתוספת" יבוא העיקרית),

3 תיקון תקנה

3 תיקון תקנה

__________
.24 עמ' התשי"ח, 1 ס"ח

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

.348 עמ' התשנ"ד, ;266 עמ' התשל"ז, 3 ס"ח

.270 עמ' התשס"ד, 4 ק"ת

1 תיקון סעיף
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יבוא "תוספת ראשונה". "התוספת" במקום בתוספת לאכרזה העיקרית, .2

יבוא: העיקרית, הראשונה באכרזה התוספת אחרי .3

שניה "תוספת
(1 (סעיף

תקשורת; פונקציות המכיל ציוד או תקשורת, תומך ציוד תקשורת, ציוד .1

תקשורת; לרשתות להפרעות לגרום הפעלתו, כדי תוך העלול, ציוד .2

תקשורת; לרשתות תשתית ציוד .3

ביטחון." כוחות או מזוינים לכוחות נועדו לא אלה כאשר והכל

(13 באוגוסט 2006) התשס"ו באב י"ט
פרץ ר עמי  (3-1159 (חמ

הביטחון שר                                                                                   

התשס"ו-2006 לימוד), (ספרי ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

התשנ"ו- ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק סעיף 12(א)(3) לפי סמכותנו בתוקף  
לאמור: מצווים אנו האמור, לחוק 13(א) סעיף המחירים לפי ובהמלצת ועדת ,11996

הקובע2. ממחירם מ–0.86% יפחת שלא בשיעור לימוד ירדו ספרי של מחיריהם .1

באב התשס"ו (18 באוגוסט 2006). כ"ד ביום זה צו 2. תחילתו של

(15 באוגוסט 2006) התשס"ו באב כ"א
(3-2722 (חמ

ר תמי לי  ו י
החינוך שרת

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

__________
.192 עמ' התשנ"ו, 1 ס"ח

338 ועמ' 777. עמ' התשס"ה, 2 ק"ת

לחלב ומוצריו מרביים (מחירים ושירותים מצרכים מחירי פיקוח על צו
פיקוח), התשס"ו-2006 וקביעת רמת

התשנ"ו-11996 ושירותים, מצרכים על פיקוח לחוק ו–12 7 סעיפים לפי סמכותנו  בתוקף
ובהתאם  13 לחוק, לפי סעיף המחירים ועדת של המלצה שנתקבלה לאחר החוק), (להלן -
אנו התשמ"ה-21985, והנחות ממסים), (פטורים באילת סחר חופשי אזור לחוק 15(א)(1) לסעיף

מצווים לאמור:

זה - 1. בצו

התשל"ו-31975; מוסף, ערך בחוק מס מוסף כמשמעותו ערך מס - "מע"מ"

התוספת תיקון

תוספת הוספת
שניה

מחירים הורדת

תחילה

__________
.192 עמ' התשנ"ו, 1 ס"ח

.204 עמ' התשמ"ה, 2 ס"ח

.52 עמ' התשל"ו, 3 ס"ח

הגדרות
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בתוספת; מן המוצרים המפורטים מוצר - "מצרך"

חדשים. שקלים - "ש"ח"

לצדו. ד' בתוספת בטור כנקוב הוא לקמעונאי במכירתו מצרך המרבי של המחיר .2

ה' לצדו. בטור כנקוב בתוספת הוא לצרכן במכירתו של מצרך המרבי (א) המחיר .3

המע"מ. בשיעור לשינוי בהתאם יעודכן (א) קטן בסעיף כאמור המחיר (ב)

של  כללי בכיר (ייצור) מנהל סגן יפרסם (ב) קטן בסעיף כאמור בסמוך לאחר עדכון (ג)  
בשפה מהם אחד לפחות, יומיים עיתונים בשלושה בהודעה הכפר ופיתוח החקלאות משרד

המעודכן. המחיר את ברשומות, וכן הערבית,

תושב אזור עוסק בידי לצרכן במכירתו אילת באזור המצוי למצרך המרבי (א) המחיר .4
לצדו. ו' הנקוב בתוספת בטור המחיר ,3 בסעיף על אף האמור הוא אילת,

והמסומן  אילת אזור תושב בידי עוסק לצרכן אילת, הנמכר באזור המצוי מצרך (ב)  
המרבי המחיר על יעלה במחיר שלא אף אותו סימון, על בתוספת, יימכר, ה' טור לפי במחיר

ו'. בטור לצדו הקבוע

קוטג' 5% שומן (רגילה) תהיה  גבינת ועל (רגילה) 9% שומן קוטג' הפיקוח על גבינת רמת .5
פרק ז' לחוק. דיווח על רווחיות ומחירים לפי

בטל. - התשס"ו-42006 ומוצריו), (חלב ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו .6

באב התשס"ו (30 ביולי 2006). ה' ביום זה צו 7. תחילתו של

תוספת
ו–4) 3(א) ,2 ,1 (סעיפים

א' טור
המצרך

ב' טור
האריזה

ג' טור
הכמות

ד' טור
המחיר

בשקלים
חדשים
במכירה

בלי לקמעונאי
מע"מ

ה' טור
המחיר

בשקלים
חדשים
במכירה
לצרכן

כולל מע"מ

ו' טור
בשקלים המחיר
לצרכן חדשים
אילת באזור

שתיה חלב

(רגיל) שומן 3% טרי ליטרשקיתחלב 13.294.243.67

(רגיל) שומן 1% טרי ליטרשקיתחלב 13.164.093.54

(רגיל) שומן 3% טרי ליטרקרטוןחלב 13.965.304.59

(רגיל) שומן 1% טרי ליטרקרטוןחלב 13.785.074.39

שומן 3% עמיד ליטרקרטוןחלב 14.215.584.83

תוצרת חלב ניגרת

שומן 4.5% מל"לגביעאשל 2001.001.371.19

שומן 3% מל"לגביעגיל 2000.941.281.11

שומן 38% מתוקה מל"לקרטון/שקיתשמנת 2503.664.914.25

מרבי מחיר
לקמעונאי

לצרכן מרבי מחיר

המרבי המחיר
באזור לצרכן

אילת

רמת קביעת
פיקוח

ביטול

תחילה

__________
851 ועמ' 852. עמ' התשס"ו, 4 ק"ת
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א' טור
המצרך

ב' טור
האריזה

ג' טור
הכמות

ד' טור
המחיר

בשקלים
חדשים
במכירה

בלי לקמעונאי
מע"מ

ה' טור
המחיר

בשקלים
חדשים
במכירה
לצרכן

כולל מע"מ

ו' טור
בשקלים המחיר
לצרכן חדשים
אילת באזור

 38% עמידה מתוקה שמנת
שומן

מל"לקרטון 2504.756.365.51

15% שומן  חמוצה שמנת
(רגילה)

מל"לגביע 2001.441.951.69

חמאה

רגילה גרםחבילהחמאה 1002.012.702.34

קשות גבינות

עמק קשה חצי שמנה גבינה
(רגילה)

ק"גחריץ 128.6738.7133.52

טל העמק שמנה גבינה קשה
(רגילה)

ק"גחריץ 133.3445.3439.26

שמנה גלבוע ק"גחריץגבינה קשה 128.0138.1032.99

חלב גוש פרוסה קשה גרםחבילהגבינה 2007.6310.268.88

פרוסה גלבוע גרםחבילהגבינה קשה 2007.019.448.17

חלב מעדני

(דני) בטעמים חלב גרםגביעמעדן 1251.181.601.39

עם קצפת מל"לגביעמעדן חלב 1701.502.091.81

(26 ביולי 2006) התשס"ו באב א'
(3-2722 (חמ

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

ן שמחו שלום
הכפר ופיתוח החקלאות שר

מאכל) מרביים לביצי (מחירים ושירותים מצרכים על מחירי פיקוח  צו
התשס"ו-2006  ,(2 מס' (תיקון (2 (מס'

התשנ"ו-11996, ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק סעיף 12 לפי סמכותנו בתוקף  
סחר חופשי אזור לחוק  15(א)(1) לסעיף ובהתאם המחירים ועדת המלצת שנתקבלה לאחר

לאמור: מצווים אנו התשמ"ה-21985, ממסים), והנחות (פטורים באילת

(מחירים ושירותים מצרכים על מחירי הפיקוח והשניה לצו הראשונה התוספות במקום .1
יבוא: התשנ"ח-31998, ,(2 (מס' מאכל) לביצי מרביים

__________
.192 עמ' התשנ"ו, 1 ס"ח

.204 עמ' התשמ"ה, 2 ס"ח

649 ועמ'  עמ' ,327 עמ' התשס"ד, 1138 ועמ' 1157; עמ' התשס"ג, ;362 עמ' התש"ס, ;600 עמ' התשנ"ח, 3 ק"ת

.97 עמ' התשס"ו, ;403 עמ' התשס"ה, ;849

התוספות החלפת
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"תוספת ראשונה
ו–(2)) 2(א)(1) (סעיף

ביצים 12 של באריזות חדשים בשקלים המחיר

א' ב'טור טור
ג' טור

במכירה
ד' טור

אילת באזור במכירה

הביצה משקל
בגרמים

גודל
הביצה

 לקמעונאי
מע"מ בלא

לצרכן כולל
מע"מ

לקמעונאי
אילת באזור

באזור לצרכן
אילת

70 17.109.757.108.45מעל

65 עד 70 26.759.256.758.00מעל

60 עד 65 36.108.356.107.20מעל

55 עד 60 45.607.705.606.65מעל

50 עד 55 54.656.404.655.55מעל

שניה תוספת
2(א)(3)) (סעיף

ביצים 30 של באריזות חדשים בשקלים המחיר

א' ב'טור טור
ג' טור

במכירה
ד' טור

אילת באזור במכירה

הביצה משקל
בגרמים

גודל
הביצה

 לקמעונאי
מע"מ בלא

לצרכן כולל
מע"מ

לקמעונאי
אילת באזור

באזור לצרכן
אילת

70 115.8521.7515.8518.85מעל

65 עד 70 214.9520.5514.9517.75מעל

60 עד 65 313.4518.4513.4516.00מעל

55 עד 60 412.3016.8512.3014.60מעל

50 עד 55 11.75"59.9013.559.90מעל

באב התשס"ו (30 ביולי 2006). ה' ביום זה צו 2. תחילתו של

(26 ביולי 2006) התשס"ו באב א'

(3-2722 (חמ

ן שמחו שלום
הכפר ופיתוח החקלאות שר

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

תחילה




