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התשס"ח-2008 ,(2 מס' שירות ביטחון (תיקון תקנות
התשמ"ו-11986, משולב], [נוסח ביטחון שירות לחוק ו–57 5 סעיפים לפי סמכותי  בתוקף

אלה: תקנות מתקין אני

התקנות  - התשכ"ז-21967 (להלן ביטחון, שירות לתקנות הראשונה בתוספת א' בחלק .1
- העיקריות)

יבוא: ו–81 80 פרטים במקום (1)

בלא וחולפות חריפות פסיכוטיות הפרעות כרוניות, פסיכוטיות הפרעות .80"
.Schizotypal personality disorder או טובים פרוגנוסטיים סימנים

תפקוד  קשיי עם  Organic, including symptomatic mental disorders. 81
כרוניות."; אורגניות הפרעות או חמורים,

יבוא: 83 פרט במקום (2)

קשיי תפקוד חמורים,  Disorders of Adult Personality and Behavior עם .83"
;"Emotionally unstable personality disorder, impulsive type או

בטלים; - ו–85 84 פרטים (3)

 Impulse" יבוא מרבית" בחומרה Impulse control disorder" 87, במקום בפרט (4)
;"Trichotillomania למעט control disorder

יבוא: 88 עד 92 פרטים במקום (5)

חמורים. תפקוד קשיי עם Anxiety disorders .88"

חמורים. תפקוד קשיי עם Post traumatic stress disorder  .89

קשיי  עם  Post traumatic stress disorder due to combat situation .90
חמורים. תפקוד

חמורים תפקוד קשיי עם Mood (Affective) disorders   .91

קשיי תפקוד חמורים"; עם Somatoform and Dissociative disorder .92

בטל; - 93 פרט (6)

יימחקו; - ו" מצוקה "ביטויי המילים ,94 בפרט (7)

יבוא: 96 עד 97א פרטים במקום (8)

 Asperger's syndrome למעט ,Pervasive developmental disorders .96"
 Pervasive developmental disorder–ו בינוניים  עד קלים תפקוד קשיי עם 

בינוניים. עד קלים תפקוד קשיי עם unspecified

 Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use .97
"- harmful use/dependence syndrome

קשיי  עם חודשים, שלושה על עולה שמשכן  Adjustment Disorders 97א.
חמורים." תפקוד

- העיקריות לתקנות הראשונה בתוספת ב' בחלק .2
94 עד 97א"; 86 עד 92, ,83" יבוא ובמקומם יימחקו, "83 עד 97א", פרטים

חלק תיקון
לתוספת א'
הראשונה

__________
1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

.716 עמ' התשס"ד, 2 ק"ת התשכ"ז, עמ' 3399;

ב' חלק תיקון
הראשונה לתוספת
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העיקריות - לתקנות השניה בתוספת א' 3. בחלק
שנה"; "עד יבוא "עד שנתיים" במקום המילים "התקופה", בטור ,6 בפרט (1)

;"Acromegaly יבוא "למעט איזון" "בשלבי אחרי ואימונולוגיה", בטור "אלרגיה ,7 בפרט (2)

שנה"; "עד יבוא "עד שנתיים" במקום המילים "התקופה", בטור ,8 בפרט (3)

9 יבוא:  פרט במקום (4)

התקופה אלרגיה ואימונולוגיה          

במשק משמעותית הפרעה .9"

עד שנה";  ואיזון   הסידן בשלבי בירור   

בטל; - 59 פרט (5)

יבוא: 60 פרט במקום (6)

קשיי  עם חודשים, שלושה על עולה שמשכן  Adjustment Disorders .60"
חודשים;". 6 עד חיובית לשירות - פרוגנוזה עם תפקוד חמורים אך

- העיקריות לתקנות השניה בתוספת ב' בחלק .4
."60 יבוא "57 עד 58, ובמקומם "57 עד 60" יימחקו, פרטים

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .5
תחילתן. שנקבעו לפני לשירות ביטחון רפואי כושר לשנות דרגות כדי בתקנות אלה אין .6

(16 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ט'
ברק אהוד  (3-1094 (חמ

הביטחון שר   

לפקודה), השניה שבתוספת התקנון הוראות (שינוי העיריות  תקנות
התשס"ח-2008 

- הפקודה), ובאישור  לפקודת העיריות1 (להלן ו–347 לפי סעיפים 136(ב) בתוקף סמכותי  
מתקין תקנות אלה: אני של הכנסת, הסביבה ועדת הפנים ואיכות

יבוא: לפקודה השניה התוספת במקום .1

שניה "תוספת
(136 (סעיף

בהן בדבר ישיבות מועצה, זימונן והנוהל תקנון

כללי ראשון: פרק

-הגדרות זה בתקנון .1

מן המניין; שלא וישיבה המניין מן ישיבה "ישיבה" -

למילוי או והמועצה העיריה ראש תפקידי למילוי ועדה - ממונה" "מועצה
לפקודה; רישה 143(א) כאמור בסעיף בלבד תפקידי המועצה

ראש של יפחת מדרג שלא בדרג עיריה עובד - ישיבות המועצה" "מרכז
תפקידי ביצוע את המועצה באישור עליו, הטיל העיריה שראש ענף
בין באופן כללי האחרים, תפקידיו על נוסף זה פי תקנון המרכז על

מסוימת. לישיבה ובין

א' חלק תיקון
השניה לתוספת

ב' חלק תיקון
השניה לתוספת

תחילה

הוראות שמירת

התוספת החלפת
לפקודה השניה

__________
.197 עמ' חדש 8, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני
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במנייןמועדים  יבואו לא סגורים העיריה משרדי שבהם ימים או המנוחה ימי .2
זה. בתקנון שנקבעו הימים

הכלישיבות המועצה המניין, מן שלא וישיבות המניין מן ישיבות תקיים המועצה .3
זה. בתקנון כמפורט

הרביעי.זימון  לפרק בהתאם הזמנה, אלא על פי לישיבה תתכנס לא המועצה .4

המניין ישיבות מן : מועדי שני פרק

הישיבות לחודשמספר אחת ישיבה) - זה (בפרק המניין מן ישיבה תקיים המועצה .5
השנה. של בשני חודשים לקיימה שלא להחליט רשאית היא אך לפחות,

ישיבות המועדמועד על המועצה תחליט הבחירה, מיום חודשיים בתוך (א) .6
בערב או  השבועי המנוחה  ביום יהיה שלא ובלבד לישיבותיה  הקבוע 
כל הסכימו  אם  זולת המועצה, מחברי חבר של השבועי המנוחה  יום 
קבוע לישיבותיה, מועד על המועצה שתחליט עד המועצה אחרת; חברי

.18:00 בשעה חודש לכל הראשון רביעי ביום הישיבות יתקיימו

הסכימו אם זולת לפני השעה 18:00, לא תתחיל המועצה (ב) ישיבת  
אחרת. לשעה המועצה חברי כל

חבר  של מנוחה ביום  או מנוחה יום בערב ישיבה מועד  חל (ג)  
שלאחר בשבוע הקבועים הישיבה ליום ולשעה תידחה המועצה, מחברי
ובכתב; מראש עליו  הסכימו המועצה חברי שרוב אחר למועד  או מכן
סדרי לפקודת 18א בסעיף כמשמעותו - מנוחה" "יום זה, קטן בסעיף

המנוחה.  יום מוצאי השלטון והמשפט, התש"ח-21948, ולרבות

וסעיף 5 לתקנון  (ג) עד (א) קטנים בסעיפים מהאמור לגרוע בלי (ד)  
מועד על מראש ובכתב, חבריה כל באמצעות מועצה להסכים, רשאית זה,
ובתנאי שנקבע מהמועד אחרים ובשעה במועד מסוימת ישיבה קיום

לכל חודש. אחת לפחות, פעם המניין מועצה מן שתקוים ישיבת

אפשר  המניין,  מן שלא מועצה ישיבת בו שמתקיימת (ה) ביום  
ובלבד שהישיבה  לתקנון זה  58 בסעיף כאמור מיוחדת ישיבה גם לקיים
חברי כל  הסכימו  כן אם  אלא  ,16:00 השעה לפני תחל  לא  המיוחדת

שעה אחרת. המועצה על

ישיבה,שינוי מועד ישיבה לדחות חברי המועצה, רוב רשאי, בהסכמת עיריה ראש (א) .7
תקוים חודש שבאותו בתנאי והכל אחר, למועד אחת, מפעם יותר לא
סדר שעל דין לעניין פי על מועד שנקבע יחלוף לפחות ושלא אחת ישיבה

הישיבה. של יומה

מפעם יותר עיריה חייב לדחות ישיבה למועד אחר, לא ראש   (ב)
מחברי לפחות שליש אם ימים,  שבוע על תעלה  שלא ולתקופה אחת

הישיבה. מועד לפני לפחות ימים חמישה בכתב, זאת דרש המועצה

ושעות השבוע ימי לעניין זה לתקנון 6(א) סעיף  (ג) הוראות   
הנדחה. המועד על גם יחולו הישיבה

__________
.10 עמ' התשי"ב, ;2 עמ' התש"ח, ס"ח א', עמ' 1; תוס' 2 ע"ר התש"ח,
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המניין מן שלא ישיבות מועדי שלישי: פרק

ראש סמכות
עיריה

המניין. שלא מן לכנס ישיבה עיריה רשאי ראש .8

מאוחרכינוס ישיבה יהיה למועד שלא המניין מן שלא ישיבה עיריה יכנס ראש (א) .9
בכתב, חתומה בידי שליש לו דרישה לכך משבעה ימים מהיום שהוגשה

לגביו. החלטה והצעת יומה את סדר ומפרטת המועצה מחברי לפחות

לסעיף 6 לתקנון  בהתאם המועצה לישיבת הקבוע המועד היה (ב)  
רשאי (א), קטן בסעיף כאמור הדרישה הגשת ממועד שבועיים בתוך זה,
(א), קטן בסעיף המניין כאמור שלא מן לכנס ישיבה במקום עיריה, ראש
ראשונים בסדר כסעיפים לכינוסה בדרישה הנכללות ההצעות לכלול את
היום לסדר בהצעה היתה זולת אם המניין הקרובה, מן הישיבה של היום
שלא יפגע מסגניו, ובלבד סגן של או העיריה של ראש העברה מכהונה

חומר לישיבה. למשלוח בהוראות הנוגעות

מן  שלא ישיבה תכונס (ב), לא קטן מהאמור בסעיף לגרוע בלי (ג)  
מיוחדת דרישה הוגשה כן אם חודש אלא בכל אחת מפעם יותר המניין

המועצה. מחברי שני שלישים לפחות בידי חתומה בכתב

מן שלא ישיבה
פי המניין על

הממונה הוראת

כינס לא העיריה וראש המניין, מן שלא ישיבה של כינוסה נדרש .10
נהג ולא זה, לתקנון 9(א) בסעיף כאמור ימים שבעה בתוך המועצה את
לישיבה המועצה  את הממונה יזמן האמור,  שבסעיף (ב) קטן סעיף  לפי
בתקנון זה; כונסה  הישיבה לזימון אחר מועד נקבע 7 ימים, זאת אם בתוך
בסעיף כאמור הנוכחים, זקן חברי המועצה ידי על תיפתח היא הישיבה,

31(ב) לתקנון זה.

של ושעות ימים
מן שלא ישיבה

המניין

ישיבה  על יחול ימי השבוע ושעות הישיבה לעניין זה 6 לתקנון סעיף .11
זה. פרק לפי שזומנה

ישיבות זימון רביעי: פרק

הזמנות לישיבות המועצה ויהיהמשלוח הזמנות על יחתום מרכז ישיבות המועצה .12
לפי סעיף הממונה שכינס לישיבות הזמנה על ואולם אחראי למסירתן,
ימסרו כאמור הזמנות מינה; מי שהוא או הממונה יחתום זה לתקנון ,10

מסירתן. על אחראי יהיה והוא המועצה ישיבות למרכז

ההזמנה -תוכן יצוין לישיבה בהזמנה (א) .13

המניין; מן שלא או המניין מן היא הישיבה אם (1)

הישיבה; והמקום של היום, השעה את (2)

את או שבהם הדיון סדר לפי סעיפיו על היום סדר את (3)
העניין; לפי - היום לסדר ההצעה

בחוקי או חובה בתשלומי בתקציב, בה שידונו בישיבה (4)
הסבר; טיוטה של ההצעות עם דברי - עזר

מחברי לפחות שליש של דרישה לפי שכונסה בישיבה (5)
היום; סדר לגבי החלטה הצעת - המועצה

דעת וחוות החוזה - עסקה אישור  שעניינן בישיבות (6)
העיריה. של המשפטי היועץ של משפטית
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יצורפו, להזמנה ו–(5), (א)(4) קטן בסעיף מהאמור לגרוע בלי (ב)
החובה ועדות המלצת הסבר, ודברי החלטה הצעות נוסח האפשר, ככל
חוות כל היום וכן סדר שעל בנושא שעסקו המועצה הרשות של וועדות

דין. פי דרושה על שהגשתה גורם מקצועי של דעת

ההזמנות 48 שעות מסירת המועצה מחברי אחד לכל תימסר לישיבה הזמנה (א) .14
המועצה, אפשר חברי כל בהסכמת ואולם הישיבה, תחילת לפחות לפני

יותר. קצר בתוך זמן שתימסר גם בהודעה ישיבה לקיים

או בחוק  חובה בתשלומי בתקציב, בה שידונו לישיבה (ב) הזמנה  
הישיבה. לפחות לפני יום ימים 10 המועצה לחברי תימסר עזר,

המועצה  לחבר נמסרה ההזמנה אם כדין תהא הזמנה מסירה (ג)  
אתו הגרים המבוגרים משפחתו מבני לאחד במעונו נמסרה אם או אישית
המועצה; ממרכז ישיבות בכתב ביקש המועצה כפי שחבר נמסרה אם או
כדין המסירה את ההזמנה כאמור, בשקידה סבירה, תהא למסור ניתן לא

חבר המועצה. של במענו הדואר תיבת הושמה בתוך אם

למסירת מען
ההזמנה

המועצה הרשומים חברי מעניהם של יימסרו לפי הזמנות לישיבות .15
בתחום אחר מען בכתב המועצה חבר מסר ואם האוכלוסין, במרשם

מען. אותו - לפי המועצה ישיבות המקומית למרכז הרשות

במסירת פגם
ההזמנה

להעלותה לפני חייב כדין, שלא הזמנה שקיבל הטוען חבר מועצה .16
ההזמנה; במסירת הפגם מיד עם היוודע לו על לעיריה המשפטי היועץ
האפשר, ככל בסמוך, דעתו חוות את ייתן לעיריה המשפטי היועץ

פיה. על לפעול חייב המועצה ראש ויושב הטענה להעלאת

זימון בעלי
תפקידים

מן ושלא המניין מן יזמן לישיבות המועצה, המועצה ישיבות מרכז .17
להלן: כאמור העיריה עובדי את המניין,

 167 סעיף פי על או חיקוק פי על המתמנה עיריה עובד (1)
לפקודה;

נוגע הנדון בישיבה הנושא כי קבעה עיריה שהמועצה עובד (2)
לתפקידו;

של הכללי למנהל או העיריה לראש ישיר באופן הכפוף עובד, (3)
 24 למזכיר, חבר המועצה של דרישה בכתב פי שהוזמן, על העיריה,

הישיבה. מועד לפני שעות

הדיונים פומביות : חמישי פרק

הדיון פומביות
וסייגיו

העיריה שראש ישיבה  למעט  פומביות;  יהיו  מועצה  ישיבות  (א) .18
טעמים כי סגורות לאחר שראה בדלתיים מקצתה, קיומה, כולה או על הורה
בהתאם כן, לעשות הפרט מחייבים טעמים שבצנעת או המדינה שבביטחון

המועצה. לפני חברי שתונח לעיריה, המשפטי של היועץ דעת לחוות

הוקרנה  אם גם מועצה פומבית, ישיבת זה, יראו סעיף לעניין (ב)  
הישיבה. בו הישיבות שמתקיימת שמחוץ לאולם קהל לפני מסך על

גילוי סגורותאיסור בדלתיים שהתנהלה ישיבה מדיוני דבר אדם יגלה לא .19
החלטות לצורך ביצוע הדבר דרוש כן אלא אם חבר מועצה, שאינו למי

המועצה.
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הישיבות המועצהמקום אם זולת העיריה, במשרדי יתקיימו הישיבות (א) .20
העיריה. ראש הצעת לפי אחרת החליטה

במקום  פלונית ישיבה של קיומה על להחליט רשאי עיריה ראש (ב)  
חגיגיות. או משתתפים ריבוי מטעמי דרוש הדבר אם אחר

מניין המשתתפים שישי : פרק

המועצה.מניין חוקי חברי רוב הוא בישיבה חוקי מניין .21

חוקי מניין מהמועדהעדר שעה חצי בחלוף המועצה, בישיבת חוקי מניין היה לא (א) .22
לא חוקי; מניין המועצה מחברי  שליש  יהווה  הישיבה,  בו זומנה שאליו
הישיבה תידחה כאמור, השעה מחצית בתום המועצה מחברי שליש נכחו
המועצה מחברי שלושה יהוו זה ובמועד שעה, ובאותה יום באותו בשבוע,
השעה מחצית  בתום  המועצה מחברי שלושה נכחו לא חוקי;  מניין 
המועצה  מחברי חמישה נכחו לא אם יותר, או 17 חברים שבה ובמועצה
השעה, ובאותה יום באותו בשבוע, הישיבה תידחה השעה, מחצית בתום

חוקי. מניין כל מספר חברי המועצה יהווה זה ובמועד

המועצה  ישיבות בידי מרכז ייעשה לישיבה הנדחית הזימון (ב)  
המקורי. המועד למחרת יום

הישיבה ושעות ימי השבוע זה לעניין לתקנון ו–(ג) (ג) סעיף 6(ב)  
סעיף זה. לפי נדחית ישיבה על יחול גם

התמעטות
משתתפים

המשך  יהא זה, לתקנון  21 סעיף לפי  כדין ישיבה (א) נפתחה .23
המועצה, חמישה מחברי או בה שלושה משתתפים כל עוד כדין הישיבה

העניין. לפי

של סעיף 22(א) הסיפה לפי על ישיבה נדחית יחול לא זה (ב) סעיף  
זה. לתקנון

היום סדר שביעי: פרק

הישיבה.קביעת סדר היום של יומה יקבע את סדר עיריה ראש (א) .24

ישיבה  של היום בסדר שיידון מסוים נושא המועצה קבעה (ב)  
יידון. והנושא היום בסדר זה נושא ייכלל מראש, בהחלטה

סדר  יהא המועצה, מחברי שליש דרישת לפי שכונסה בישיבה (ג)  
כפי שיפורט בדרישה. היום

לתיקוןעדיפות ידונו תחילה בבקשות המניין, מן ישיבה  פתיחת  עם (א) .25
הפרק  לפי בתשובה לשאילתות זה, 53 לתקנון בסעיף כאמור הפרוטוקול

זה.  29 לתקנון סעיף לפי ובהצעות התשיעי,

בסעיפים יהיה הדיון זה,  לתקנון 24(ב) בסעיף  לאמור בכפוף (ב)  
סדר את לשנות המועצה רשאית ואולם הופעתם סדר לפי היום שבסדר

מחבריה. שלישים שני של ברוב בסעיפים הדיון

מןנאומים מהמקום מועצה ישיבת  כל של האחרונות הדקות עשרה חמש  (א) .26
נאום כל של משכו המועצה; חברי של מהמקום לנאומים יוקדשו המניין

סיעה. דקות לכל משלוש יותר ולא מועצה חבר לכל על דקה יעלה לא

המועצה  חבר שיבחר בנושא יעסוק (א) קטן בסעיף כאמור נאום (ב)  
המקומית, הרשות של תפקידה  לתחום  יתייחס  שהנאום  ובלבד הנואם

העירוניים. התאגידים לרבות
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בסיעות  הנואמים בהתחשב יקבע את סדר ראש המועצה יושב (ג)  
חבר הקודמות; בישיבות ובזהות הנואמים במועצה המיוצגות השונות
עד רצונו, על המועצה ישיבות למרכז יודיע לנאום, המבקש מועצה

הישיבה. תחילת

מטעמו  מועצה חבר או העיריה ראש רשאי הנאומים, סיום עם (ד)  
הנואמים. דקות לכל עשר על תעלה שלא במסגרת זמן להשיב,

נוספות הצעות
המועצה חברי של

מן של ישיבה היום לסדר הצעות להגיש רשאי חבר מועצה (א) .27
הוועדה.  לפני שעות מ–72  יאוחר לא המניין

לסדר  הצעות  מארבע יותר יידונו לא המניין מן ישיבה (ב) בכל  
בידי  והן הקואליציה בידי הן היום, לסדר מ–4 הצעות יותר הוגשו היום;
האופוזיציה; מטעם היום לסדר הצעות שתי לפחות יידונו האופוזיציה,

סדר הגשתן. לפי יידונו יום ההצעות לסדר

בהצעות דיון
הדיון סדר ובשינוי

המועצה המגיש חבר בידי המועצה לפני תובא היום הצעה לסדר .28
המציע דברי יישמעו בהצעה, התנגדות לדון היתה מטעמו; מי או אותה
לכל דקות עשר על שאינו עולה זמן להצעה במשך אחד מתנגד ודברי
או המציעים רשאים אחד, ממתנגד יותר או אחד ממציע יותר היו אחד;
בתום ההתנגדות ביניהם; האמור הזמן את לחלק העניין, המתנגדים, לפי

מאלה: אחד להחליט המועצה רשאית

בסדר היום; הנושא את שלא לכלול (1)

ישיבה; באותה דיון ולקיים היום לסדר נושא להוסיף (2)

אחרת; מועצה ישיבות בסדר היום של הנושא את לכלול (3)

מועדות המועצה. בוועדה לדיון ההצעה להעביר את (4)

הצעה הסרת
מסדר היום

הודעה ידי על עת בכל להסירה יכול  היום לסדר הצעה המגיש .29
פה בעל בהודעה ישיבת המועצה או ישיבות המועצה לפני למרכז בכתב

המועצה. בישיבת

הדיון דחיית
בסעיפים

סדר  על שהועמדו  עניינים זה, לתקנון   50 סעיף להוראות בכפוף .30
של היום לסדר יועברו הדיון בהם, ולא נסתיים המניין מן בישיבה היום

שלאחריה. המניין מן הישיבה

הישיבה ניהול : שמיני פרק

הישיבה שהמועצהניהול אחר מועצה חבר שהוא מינה, או סגן עיריה, ראש (א) .31
ראש בישיבות  היושב 130 לפקודה, יהיה סעיף בהתאם להוראת הסמיכה

הישיבות. את וינהל המועצה

כאמור  שהוסמך, מועצה חבר סגניו, וכל העיריה ראש נעדרו (ב)  
חברי מבין  הוותיק יפתח  הישיבה, את לנהל סירבו או  (א), קטן בסעיף 
ראש יושב יבחרו מביניהם וחברי המועצה את הישיבה הנוכחים המועצה
מי שתקופת - חברי המועצה" מבין "הוותיק סעיף זה, לעניין לישיבה; 
ברציפות, ומבין שלא או ברציפות ביותר, הארוכה היא כהונתו במועצה

שבהם. המבוגר - שווה ותק בעלי

היושב תפקיד
ראש

הדיונים, את ינהל המועצה, ישיבות את יפתח הישיבה ראש יושב (א) .32
את הישיבה. וינעל בכל עניין הדיונים וההצבעה את תוצאות יסכם
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זה,  לתקנון בניגוד  לנעלה  ביקש שבה ראש שהיושב  ישיבה  (ב)  
הישיבה. לנהל את כאילו סרב דינה

דיבור ראשרשות יושב ייתן היום, סדר שעל לנושא הפתיחה דברי לאחר .33
אליו, ובלבד הפונים סדר לפי בדיון למשתתפים הדיבור זכות הישיבה את
ראש היושב ההנהלה, ייתן מיוצגות בוועדת סיעות המועצה כל לא שאם
שאינה מיוצגת ביותר לנציג הסיעה הגדולה תחילה רשות הדיבור את

כאמור.

לדיבור המדווחזמן ועדה ויושב ראש הישיבה ראש יושב מועצה, למעט חבר (א) .34
מחמש יותר היום, שעל סדר נושא לגבי יאריך בדיבור לא הוועדה, בשם
ובלבד לדיבור נוסף זמן לדובר להקציב רשאי הישיבה ראש יושב ואולם דקות;

נושא. אותו לגבי הכל, בסך לסיעה דקות עשרים על יעלה שלא

לאישור  הקשור נושא (א), בכל קטן מהאמור בסעיף לגרוע בלי (ב)  
זמן יוקצב מיוחדות,  ישיבות מועצה ונושאים של בידי המועצה חוזים
בסך הכל לסיעה דקות משלושים יותר ולא דובר לכל דקות חמש נוסף של

נושא. אותו לגבי

עשר  של זמן יוקצב ואישורו, העיריה לתקציב הקשור בכל (ג)  
רשאי, סיעה; חבר המועצה משעה אחת לכל דובר ולא יותר לכל דקות
חלקו, או  כולו לדיבור, לו  המוקצה הזמן את  להעביר בכתב, בהודעה 

מסיעתו. אחר לחבר

היושב סמכויות
ראש

הישיבה רשאי - 35. יושב ראש

פי על לו שהותר מהזמן למעלה הנואם מועצה חבר להפסיק (1)
זה; תקנון

המשיך אם בפרוטוקול מועצה  חבר דברי  רישום להפסיק (2)
אותו; הפסיק ראש שהיושב אחרי לנאום

של התקין למהלך לדעתו, המפריע, מועצה בחבר להתרות (3)
אחת, בישיבה התראות לשלוש המועצה  חבר שמע לא הישיבה;
כאמור, מועצה חבר הוצא הוצאתו; על להורות ראש היושב רשאי

בלבד. הצבעה לצורך לישיבה להיכנס הוא רשאי

הנדון, בעניין בתחום הבקיא עיריה לעובד דיבור רשות ליתן (4)
העיריה; ראש באישור

למהלך מפריע הוא אם מהקהל אדם הוצאת על להורות (5)
כדין. שהוזהר לאחר הישיבה,

אישיות והודעות שאילתות : תשיעי פרק

שאילתה הגשת
ותשובה

המניין מן הישיבה תחילת לפני ימים משבעה יאוחר לא (א) .36
על בכתב שאילתה העיריה לראש להגיש המועצה חבר רשאי הקרובה,
עירוניים, תאגידים בעניין לרבות העיריה, תפקידי שבתחום עובדתי עניין
מועצה או חבר העיריה ראש בלבד; שאלה ובצורת תנוסח בקצרה והיא
הסמיכו העיריה ושראש השאילתה נשאלה שלגביו העניין על הממונה
ישיבה, באותה התשובה את לשאילתה ויקרא ובקצרה בכתב ישיב לכך,
שלאחר המניין מן הישיבה עד  תשובתו את  לדחות רשאי הוא ואולם
שאילתות משתי יותר לגבי תשובתו ידחה שלא ובלבד הבאה הישיבה

המועצה. לחברי יחולקו והתשובה השאילתה אחת; בישיבה
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שהתקיימו  המניין מן ישיבות בשתי לשאילתה תשובה נמסרה לא (ב)  
ראשון כסעיף השואל, דרישת לפי השאילתה, נושא יועמד הגשתה, לאחר

בנושא. דיון ויקוים הקרובה המניין מן בישיבה היום סדר על

כל  המועצה לפני מאת חבר שאילתות יותר משתי לא יוגשו (ג)  
המניין. מן ישיבה

נוספת שאלהשאילתה פה בעל לשאול התשובה,  שמיעת לאחר  רשאי, השואל .37
או העיריה וראש התשובה, מתוכן נובעת שתהא ובלבד נוספת, קצרה
יענה נשאלה השאילתה שלגביו העניין על מטעמו הממונה אחר אדם
יתקיים נוספת לא תשובה על שאילתה או על פה; קצרה בעל תשובה

במועצה. דיון

שאילתה הגשת
ישירה

ישירה בשאילתה העיריה לראש לפנות  רשאי מועצה חבר (א) .38
בקצרה תנוסח  הישירה השאילתה תפקידו; שבתחום עובדתי בעניין 

העיריה. ראש בלשכת ותימסר השואל בידי תיחתם שאלה, בצורת

תימסר  הישירה, השאילתה קבלת מיום מ–21 ימים לא יאוחר (ב)
רשאים השואל או העיריה ראש העיריה; ראש תשובת המועצה לחבר
חברי לעיון יועברו והתשובה השאילתה כי המועצה ממזכירות לבקש

המועצה.

הישירה  לשאילתה תשובה השואל המועצה חבר קיבל לא (ג)  
או העיריה לראש  לפנות  הוא  רשאי  זה,  בסעיף  שקבוע  המועד  בתוך
כבשאילתה הישירה  בשאילתה  לנהוג בבקשה המועצה  ראש  ליושב
מועד על בדבר הנוגע המועצה לחבר יודיע המועצה ראש יושב רגילה;
יחול סעיף השאילתה השמעת על המועצה; במליאת השמעת השאילתה

זה.  36 לתקנון

לכל  חודש ישירות לכל משתי שאילתות יותר תותר הגשת לא (ד)  
מועצה. חבר

אישית הודעההודעה להודיע רשות ישיבה במהלך המבקש המועצה חבר (א) .39
הודעתו בכתב. את תוכן ראש תחילה ליושב אישית, ימסור

אי–הבנה שחלה  תיקון רק לשם אישית תינתן להודעה (ב) רשות  
כלפיו הסרת אשמה שהושמעה לשם או בקשר לדבריו, המבקש בדברי
מועצה חבר התנצלות בפני אישית או לשם המועצה, הודעה בישיבות

אחר. אדם או

תישמע  והיא דקות,  מחמש  יותר תיארך לא אישית  הודעה  (ג)  
ואם למסירתה,  העילה קמה שבמהלכו היום בסדר בסעיף הדיון בסוף 
ראש יושב התיר אם זולת והכל, הישיבה בסוף - הדיון במהלך קמה לא

הישיבה. במהלך כאמור הודעה למסור הישיבה

דין פי על חובה, למסור הודעה שהואהודעה עליו שחלה  עת חבר מועצה רשאי, בכל .40
כל דין. לפי חייב למסרה

בידי חומר הגשת
מועצה חבר

מ–24 שעות לפני  יאוחר לא למועצה, להגיש רשאי מועצה חבר (א) .41
שעל סדר לנושא המתייחס בישיבותיה לדיון חומר הקבועה, מועד הישיבה
חשבון על שייעשה ככל למועצה, החומר ומסירת שצילום ובלבד היום

העיריה. קופת על בלתי סבירה מעמסה שלא יעמיס בהיקף יהיה הרשות,
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ידאג  והוא  המועצה ישיבות למרכז  יימסר  לדיון החומר (ב)   
הישיבה. תחילת עם המועצה לחברי להפיצו

להפיץ  מועצה חבר של מזכותו לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין (ג)  
שכפול הוצאות בנטל נשיאה תוך  היום סדר  שעל בנושא לדיון חומר

למשתתפים. והפצתו החומר

נדון,הצבעה בעניין אחת החלטה מהצעת יותר לדיון הונחה לא (א) .42
ונגדה. ההצעה בעד יצביעו

נדון,  בעניין אחת החלטה  מהצעת יותר להצבעה  עמדו (ב)  
ראש יושב שיחליט לסדר ובהתאם ונגד בעד אחת, אחת עליהן, יצביעו

המועצה.

- רשאי  נדון בעניין בלבד החלטה הצעות שתי להצבעה (ג) עמדו  
זו. מול זו להצבעה להעמידן ראש היושב

החלטה  הצעת התקציב,  על ובהצבעה מועצה חבר לבקשת  (ד)  
מועצה לחבר  יש  מהם יותר  או אחד שלגבי סעיפים  מספר  הכוללת 
נושא כל ולגבי הסתייגות כל לגבי נפרדת הצבעה תקוים הסתייגות,

ההחלטה. הצעת הסתייגות במסגרת עלתה שלגביו

ההצבעה המועצהשיטת מחברי שליש  אם זולת ידיים בהרמת תהיה  ההצבעה .43
שמית. הצבעה על החליטו ישיבה באותה הנוכחים

פי החלטות על
קולות רוב

יתקבלו דין, מיוחד לפי כל רוב להן המועצה שלא נדרש החלטות .44
ואולם ההצעה; תידחה שקול, הקולות מספר היה המצביעים; קולות ברוב
המועצה חברי מניין יהיה המועצה, חברי של רוב בו שדרוש מקרה בכל

19 לפקודה.  בסעיף כאמור השר קביעת פי על

הקולות קולותמניית את המועצה ישיבות מרכז ימנה ההצבעה בשעת (א) .45
הנמנעים. וקולות ונגד בעד המצביעים

שערער  או ראש, ליושב ברורות אינן  ההצבעה תוצאות אם (ב)  
המועצה, חברי מבין ראש, היושב ימנה  עליהן, המועצה מחברי  אחד

חוזרת.  בהצבעה הקולות מניין את עליהם ויטיל קולות 2 מוני

חוזר דיון
בהחלטה

החלטה, או הצעה לביטול הצעה ולהצבעה לדיון (א) לא תועמד .46
חודשים שלושה שעברו לאחר אלא שנדחתה, בהצעה מחודש לדיון
דרישה לפי העניין, זולת דחיית ההצעה, לפי או ממועד ההחלטה ממועד
בידיהם, לא המועצה, חתומה מחברי לפחות או שליש העיריה של ראש

אחת. מפעם יותר בהחלטה חוזר דיון ייערך

לפי סעיף 13 לחוק  חוזרים על דיונים לא יחולו זה סעיף (ב) הוראות  
.31975 התשל"ה- וכהונתם), וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות

שלא החלטה
בישיבת מועצה

המועצה של דחופה החלטה בקבלת צורך העיריה ראש ראה (א) .47
פי דרושה על או שההחלטה רכוש או נפש כגון: הצלת הקשורה בנושאים
חוות שניתנה ולאחר המועצה את לכנס מעשית אפשרות ושאין דין, כל
היועץ המשפטי, דעת פי חוות על הוא, לעיריה, רשאי היועץ המשפטי דעת
חברי לפני הסבר ודברי הצעה נוסח להביא המועצה ישיבות למרכז להורות

__________
3 ס"ח התשל"ה, עמ' 211.
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בכתב, בצירוף להצעה, או לפנות אותם מה עמדתם המועצה, ולשאול
תשובתם את ולבקש  המועצה  חברי  אל ההסבר,  ודברי  ההצעה  נוסח
נוסח את קיבלו המועצה חברי כי טלפונית שווידא לכך כפוף להצעה,
בכפוף להודעה מראש תתקבל כאמור החלטה ההצעה ונרשמה עמדתם;

זה.  קטן בסעיף האמורים התנאים ובהתקיים הפחות לכל 24 שעות של

בה  תמכו אם מאושרת תיחשב (א) קטן בסעיף כאמור הצעה (ב)  
להשיגם. היה שניתן המועצה חברי כל

החלטה  כדין (א) קטן  סעיף לפי שהתקבלה החלטה  דין (ג)  
בעל (א), קטן סעיף שהתקבלה לפי המועצה; החלטה בישיבת שהתקבלה

הבאה. המועצה ישיבת בפרוטוקול תיכלל פה,

ישיבה זמן משך
ונעילתה

הפתיחה, משעת שעות שלוש תום לפני תינעל לא המועצה 48. ישיבת
היום שעל סדר הסעיפים הדיונים וההצבעות בכל כן נסתיימו אם אלא
בישיבה הנוכחים המועצה מחברי שלישים  שני לנעילה שהסכימו או
ישיבת המועצה  58 בתקנון זה, בסעיף מהאמור לגרוע בלי שעה; באותה
מחברי רבעים שלושה בהסכמת אלא  שעות,  מארבע יותר תימשך לא

הנוכחים. המועצה

ישיבה המשך
ונעילתה

היום, סדר על שהיו העניינים בכל הישיבה דיוני נסתיימו לא (א) .49
בישיבה, הנוכחים המועצה בהסכמת רוב חברי הישיבה, ראש יושב רשאי
הישיבה, לאחר הבא ביום חול הישיבה המועצה להמשך חברי את להזמין
כי הנוכחים ובתנאי המועצה חברי רוב עליו שהסכימו חול אחר יום או
חברי המועצה; מחברי אחד של מנוחה יום ערב או מנוחה יום אינם
ידי על הדיונים יוזמנו להמשך ההחלטה נוכחים בעת היו שלא המועצה

זה.  15 לתקנון כאמור בסעיף להם שיימסרו הודעות בכתב

סדר היום  על שהיו העניינים בכל הישיבה דיוני נסתיימו (ב) לא  
רשאי המועצה, חברי של החוקי המניין מן המשתתפים התמעטות עקב
ביום חול הישיבה המועצה להמשך חברי להזמין את הישיבה יושב ראש
המועצה חברי רוב עליו שהסכימו אחר חול יום או הישיבה לאחר הבא
חברי המועצה מנוחה; יום ערב או מנוחה יום אינם כי הנוכחים ובתנאי
ידי הודעות הדיונים על להמשך יוזמנו ההחלטה היו נוכחים בעת שלא

זה. לתקנון 15 בסעיף שיימסרו להם כאמור בכתב

כמשמעותה  נדחית יחול במקרה של ישיבת מועצה לא זה סעיף (ג)  
זה. לתקנון 22(א) בסיפה של סעיף

פרוטוקול עשר: אחד פרק

מרכזפרוטוקול וניהולו פרוטוקול;  בהן  ויירשם יוקלטו המועצה ישיבות  (א) כל .50
התקין. לניהולו אחראי יהיה המועצה ישיבות

 - יצוינו בפרוטוקול (ב)  

קיומה; הישיבה ומקום מועד (1)

הישיבה, ושמות בפתיחת הנוכחים המועצה שמות חברי (2)
יותר; מאוחר שהגיעו אלה

עליהן; ותשובות שאילתות (3)

בו; היום וכל שינוי סדר (4)

בכל סעיף; בדיון שמות המשתתפים (5)
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והנמקתן; ההצעות (6)

הדיון; עיקרי (7)

מהנוכחים שליש דרישת ולפי ההצבעה, ותוצאות החלטות (8)
הצבעתם; ואופן המצביעים שמות ציון - המועצה בישיבת

הצבעה; בקשר עם שמו חבר, יצוין לבקשת

הודעות. (9)

בסעיף  האמורים הפרטים לקבוע שנוסף על רשאית המועצה (ג)  
המועצה, בישיבות שייאמרו הדברים של מלא פרוטוקול יירשם (ב) קטן

מסוימת. לישיבה או כלל דרך

פרוטוקול את הפרוטוקולאישור יאשרו המועצה, ישיבות ומרכז ראש הישיבה יושב .51
לא יאוחר מחברי המועצה אחד לכל יימסר העתק ממנו בחתימת ידם;
הקרובה,  מן המניין הישיבה מועד ולפני קיום הישיבה לאחר מ–14 ימים
למרכז או הישיבה ראש שליושב סיבות בגלל נמנע הדבר אם זולת
הפרוטוקול כזה יימסר שליטה עליהן, ובמקרה לא היתה המועצה ישיבות

האפשרי. המוקדם במועד

לתיקון בקשה
פרוטוקול

בקשה המועצה  ישיבות למרכז להגיש רשאי המועצה (א) חבר .52
לפניו;  הוצג שהפרוטוקול מיום ימים  7 בתוך הפרוטוקול לתיקון בכתב

תידון. האמור, לא המועד לאחר שתוגש לתיקון פרוטוקול בקשה

העתקי  מסירת לאחר כאמור בתוך 7 ימים בקשה אף הוגשה (ב) לא  
כמאושר. הפרוטוקול את רואים הפרוטוקול,

בהצעה דיון
פרוטוקול לתיקון

מרכז אותה יקרא  הפרוטוקול, לתיקון הצעה מועצה חבר  הגיש .53
לתיקון הסכמה אין  ואם פתיחתה,  עם מיד בישיבה,  המועצה  ישיבות

בהצבעה. יוכרע הדבר המוצע,

פרוטוקול תיקון
סגורה ישיבה של

יידון סגורות בדלתיים שהתנהלה ישיבה של פרוטוקול תיקון .54
סגורות. בדלתיים שתנוהל בישיבה

פרוטוקול הכללישמירת המנהל במשרד שמור יהיה המועצה ישיבות של פרוטוקול .55
מגנטית. מדיה אמצעי גבי ועל בעיריה נוסף ובמקום העיריה של

בפרוטוקול לעיוןעיון פתוח יהיה פתוחות בדלתיים  ישיבה  של פרוטוקול (א) .56
האינטרנט באתר יפורסם והוא העיריה של הרגילות העבודה בשעות
פקודת  לתיקון 5 לחוק סעיף להוראות בהתאם שהוקם, ככל העיריה, של

התשס"ח-42007. ,(110 (מס' העיריות

יהיה פתוח  לא סגורות, בדלתיים שנוהלה ישיבה של (ב) פרוטוקול  
העתקתו, או הפצתו את בו, העיון את להתיר רשאית המועצה אך לעיון,

בלעדיהם. או בסייגים

מיוחדים דיונים עשר: שנים פרק

וחשבונות, דינים
תקציב הצעות

ארנונות והיטלי

והדוח השנתי בדוח מיוחד לדיון מועד יקבע עיריה ראש (א) .57
חודש  המאוחר, לכל שיהיה, לפקודה,  216 בסעיף כאמור שנתי החצי
יהיה המדינה, מבקר ובדוח העיריה מבקר בדוח הדיון הגשתו; לאחר

לפקודה. 170ג בסעיף ובמועדים הקבועים באופן

__________
4 ס"ח התשס"ח, עמ' 80.
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התקציב  בהצעת מיוחד לדיון מועד  יקבע עיריה ראש (ב)  
מן המניין. ובתשלומי החובה, שיתקיים בישיבות שלא

על המצב  דוח לפחות בשנה למועצה פעם יגיש עיריה (ג) ראש  
יקוים המועצה של חבר דרישה ולפי בו, שהעיריה משתתפת תאגיד בכל

דיון בדוח זה.

דיונים גם על יחול  ימי השבוע לעניין זה  לתקנון  6(א) (ד) סעיף   
זה. סעיף לפי

בעניינים ישיבות
מיוחדים

זה  (בסעיף זה  57 לתקנון בסעיף המפורטים בעניינים בישיבות (א) .58
ובכפוף ההסבר, בדברי יורה, שהוא מי או ראש, היושב יפתח מיוחד), עניין -
הזמן שיוקדש  את משך בעצמה תקבע המועצה 48 לתקנון זה, בסעיף לאמור
לדיון שיוקדש  שהזמן לדרוש רשאי המועצה  מחברי שליש ואולם לדיון; 
יחולו  לא זה 48 לתקנון שעות; הוראות סעיף משש יפחת בהצעת התקציב לא

ישיבות בנושא התקציב. על

אחר מלבד  דבר כל יידון לא המיוחד בעניין הראשונה (ב) בישיבה  
מיוחד. עניין אותו

ו–(ג) 6(א) סעיף הוראות זה, לתקנון בסעיף 7(א) לאמור בכפוף (ג)  
שלא מן המניין. וישיבות מיוחדות גם על ישיבות יחולו

יושב ראש עשר: מועצה שבחרה לעצמה פרק שלושה

יושב סמכויות
המועצה ראש

בידי  יהיו 130 לפקודה, סעיף לפי יושב ראש המועצה לעצמה בחרה .59
של  סמכויות זה,  לתקנון  62 בסעיף לאמור בכפוף המועצה, ראש יושב
וניהול שלה סדר היום קביעת המועצה, ישיבות בעניין זימון עיריה ראש

ישיבותיה.

מילוי מקום יושב
המועצה ראש

את העיריה ראש יפתח המועצה, מישיבת המועצה ראש יושב נעדר .60
הישיבה וינהל אותה.

יום וסדר יחולו, זימון 130 לפקודה, סעיף לפי ראש יושב לעצמה שבחרה במועצה .61
הוראות אלה: זה, בתקנון אף האמור על

היום סדר את דין, לכל  בכפוף יקבע, המועצה  ראש יושב (1)
ראש עם בהתייעצות הישיבות, מועדי ואת המועצה ישיבת של

העיריה;

של מן המניין בישיבה היום, בסדר יכלול ראש המועצה יושב (2)
לדיון להעלותם ביקש שראש העיריה הנושאים כל את המועצה,
לדון כדי המועצה של המניין מן שלא ישיבה יקבע או במועצה,
ראש דרישת לפי  כאמור; להעלותו ביקש העיריה שראש  בנושא
לדיון בנושא המניין שלא מן ישיבה דין, תזומן לכל העיריה ובכפוף
אם אלא הדרישה, מיום ימים משבעה מאוחר שאינו במועד כאמור,

יותר; למועד מאוחר לדחות את הישיבה ראש העיריה הסכים כן

כאמור המניין מן שלא ישיבה המועצה ראש יושב זימן לא (3)
ראש יושב של ובהעדרו לזמנה העיריה ראש רשאי ,(2) בפסקה

לנהלה; אף - המועצה

זימון בדבר תפקידיו את למלא המועצה ראש מיושב נבצר (4)
העיריה; ראש אלה תפקידים ימלא יומה, סדר וקביעת המועצה
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לחבר או העיריה לראש דיבור זכות ייתן המועצה ראש יושב (5)
לחוק   17 סעיף לפי לו נאצלו העיריה ראש שסמכויות המועצה
וכהונתם), וסגניו הרשות ראש  (בחירת  המקומיות הרשויות
שלב בכל המועצה, של היום שבסדר סעיף כל לגבי התשל"ה-51975,

העיריה. ראש שיבקש כפי הכל הדיון, של

כוועדה המועצה
לתכנון מקומית

ולבניה

מקומית כוועדה  בשבתה עיריה מועצת לגבי יחול לא זה תקנון  .62
התשכ"ה-61965. והבניה, התכנון חוק לפי ולבניה לתכנון

פרסומן. מיום ימים 30 אלה  של תקנות 2. תחילתן

(11 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ג'
שטרית מאיר  (3-906 (חמ

הפנים שר   
__________

5 ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

6 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

התשס"ח-2008 ,(3 מס' (תיקון כבאות) (שירותי ערים איגודי צו
לרשויות שניתנה לאחר התשט"ו-11955, איגודי ערים, לחוק סעיף 16א לפי סמכותי בתוקף  
שר עם טענותיהן, ולאחר התייעצות את להשמיע הזדמנות כמפורט בסעיף האמור המקומיות

מצווה לאמור: האוצר, אני

יבוא: (יא) פרט במקום התשכ"א-21961, כבאות), (שירותי ערים איגודי לצו בתוספת .1

א' טור
האיגוד שם

ב' טור
המקומיות הרשויות

ג' טור
החברים מספר

ערים אזור "(יא) איגוד
כבאות) (שירותי חיפה

חיפה עיריית

כרמל טירת עיריית

אתא קרית עיריית

נשר עיריית

עיריית קרית ביאליק

ים קרית עיריית

עיריית קרית מוצקין

טבעון קרית המקומית המועצה

רכסים המקומית המועצה

כרמל עיר עיריית

המועצה האזורית זבולון

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

"1  

פרסומו. מיום ימים 30 זה תחילתו של צו .2

(3 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ו
שטרית מאיר  (3-335 (חמ

הפנים שר   
__________

.125 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשט"ו, עמ' 48;

.1638 עמ' התשל"ה, 2 ק"ת התשכ"א, עמ' 1918;

תחילה

תחילה

התוספת תיקון



30.3.2008 התשס"ח, ב' באדר כ"ג ,6659 התקנות קובץ 676

(תיקון),  שעה) (הוראת אחסנה) - מגרשי שימוש ברכב (איסור תקנות התעבורה
התשס"ח-2008

בהסכמת  הפקודה), - התעבורה1 (להלן לפקודת ו–57ו 57א(ב)(2) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אני הכנסת, של הכלכלה ובאישור ועדת עמו בדרכים ובהתייעצות והבטיחות התחבורה שר

אלה: תקנות מתקין

שעה),  (הוראת אחסנה) מגרשי שימוש ברכב - (איסור התעבורה 9 לתקנות תקנה במקום .1
יבוא: התשס"ו-22006,

התשס"ט (1 בינואר 2009).""תוקף בטבת תקנות אלה עד יום ה' של 9. תוקפן

(25 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ח
דיכטר אבי  (3-3587 (חמ

הפנים לביטחון השר   
__________

.456 עמ' התשס"ה, ;100 עמ' התשס"ג, ;180 עמ' התשנ"ז, ס"ח ;173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 616.

ומוצריו), לחלב מרביים (מחירים ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו
התשס"ח-2008

התשנ"ו-11996  ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק 12 לפי סעיף בתוקף סמכותנו
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"

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  (ייצור) בכיר מנהל כללי סגן יפרסם (ב) קטן בסעיף עדכון כאמור לאחר סמוך (ג)  
בשפה מהם אחד לפחות, יומיים עיתונים בשני 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

9 החלפת תקנה

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 204.

3 ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

הגדרות

מרבי מחיר
לקמעונאי

לצרכן מרבי מחיר

המרבי המחיר
באזור לצרכן

אילת
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רמת וקביעת  ומוצריו לחלב  מרביים (מחירים ושירותים מצרכים מחירי  על פיקוח צו  .5
בטל. - פיקוח), התשס"ח-42007

באדר א' התשס"ח (7 במרס 2008). ל' ביום זה 6. תחילתו של צו

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 13.854.964.29

(רגיל) שומן 1% טרי ליטרשקיתחלב 13.594.654.03

(רגיל) שומן 3% טרי ליטרקרטוןחלב 14.606.165.33

(רגיל) שומן 1% טרי ליטרקרטוןחלב 14.335.805.02

שומן 3% עמיד ליטרקרטוןחלב 14.736.275.43

תוצרת חלב ניגרת

שומן 4.5% מל"לגביעאשל 2001.111.531.32

שומן 3% מל"לגביעגיל 2001.031.411.22

15% שומן  חמוצה שמנת
(רגילה)

מל"לגביע 2001.592.151.86

שומן 38% מתוקה מל"לקרטון/שקיתשמנת 2503.955.304.59

 38% עמידה מתוקה שמנת
שומן

מל"לקרטון 2504.946.625.73

חמאה

רגילה גרםחבילהחמאה 1002.373.182.75

קשות גבינות

עמק קשה חצי שמנה גבינה
(רגילה)

ק"גחריץ 132.6244.0438.13

טל העמק שמנה גבינה קשה
(רגילה)

ק"גחריץ 136.6049.7643.08

שמנה גלבוע ק"גחריץגבינה קשה 130.6841.7136.11

(6 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ט
(3-2722 (חמ

ן בר–או ני ו ר
האוצר שר

ן שמחו שלום
הכפר ופיתוח החקלאות שר

ביטול

תחילה

__________
4 ק"ת התשס"ח, עמ' 126.
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התשס"ח-2008 (תשלום פיצויים), בעלי חיים מחלות הודעת

[נוסח חדש], התשמ"ה-11985  חיים לפקודת מחלות בעלי סעיף 16 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: קובע אני הפקודה), - (להלן

הוראות לפי שהומת חיים בעל של לבעלו המדינה אוצר שישלם המרבי הפיצויים סכום .1
בתוספת. כמפורט יהיה הפקודה

בטלה. - פיצויים), התשס"ז-22007 (תשלום חיים בעלי הודעת מחלות .2

בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008). ביום כ"ג הודעה זו 3. תחילתה של

תוספת
(1 (סעיף

חיים בעל סוג
המרבי הפיצוי סכום

חדשים בשקלים

בקר

לחלב בקר

בהריון ועגלה 11,774פרה

בגיל שבוע 900עגלה -

חודשיים שבוע ועד מעל נוסף גידול כל יום בעד 14.49ועוד

חודשיים נוסף מעל גידול כל יום בעד 13.47ועוד

על יעלה לא המרבי שהסכום 6,014ובתנאי

בגיל שבוע 850עגל -

חודשיים שבוע ועד מעל נוסף גידול כל יום בעד 14.49ועוד

חודשים 9 חודשיים ועד מעל גידול נוסף יום כל 15.96ועוד בעד

על יעלה לא המרבי שהסכום 3,882ובתנאי

גוף לקילוגרם משקל לבשר בגיל שיווק 11.09עגל

לבשר בקר

בהריון ועגלה 5,100פרה

5,500מבכירה

לתחלופה גמולה 3,634עגלה

בגיל שבוע עגל 3,300עגלה או

ק"ג 100 משקל נוסף עד גידול יום בעד כל 11.71ועוד

על יעלה לא המרבי שהסכום 3,634ובתנאי

ק"ג 100 במשקל פיטום לגמילה או עגלה 3,300עגל

ק"ג 100 ק"ג ועד 400 נוסף מעל ק"ג כל 6.5ועוד בעד

על יעלה לא המרבי שהסכום 5,100ובתנאי

גוף משקל ק"ג לכל ק"ג, 400 מעל שמשקלו לשיווק 13עגל

גוף משקל ק"ג לכל ק"ג, 400 13עגלה לשיווק שמשקלה מעל

בעל בעד פיצוי
חיים

ביטול

תחילה

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 84.

2 ק"ת התשס"ז, עמ' 875.
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חיים בעל סוג
המרבי הפיצוי סכום

חדשים בשקלים

שונות - בקר

בארץ) (נולד מקומי מייצור טיפוח מעדר רבייה 13,000פר

מיבוא רבייה 18,000פר

מקומי מעדר רבייה 10,000פר

בתוספת זו פורט שלא הכלאותיו, לרבות אחר 10,000כל בקר

צאן

כבשים

חלב בביקורת רשומה 1,650כבשה

חלב בביקורת שאינה 1,450כבשה

ימים חודש בגיל 890טלה

גידול נוסף חודש כל 75ועוד בעד

על יעלה לא המרבי שהסכום 1,190ובתנאי

890טליה בגיל חודש ימים

נוסף כל חודש גידול בעד 75ועוד

על יעלה לא המרבי שהסכום 1,190ובתנאי

בהריון 1,424שיה

לרבייה חודשים 5 בגיל 1,190טלה

נוסף גידול חודש כל בעד 75ועוד

על יעלה לא המרבי שהסכום 3,300ובתנאי

מקומי מייצור רבייה 3,300אייל

וצאצאיו לטיפוח טהור מיובא מגזע רבייה 3,900אייל

וצאציה לטיפוח טהור מיובאת מגזע רבייה 1,950כבשת

מגידול אקסטנסיבי מגזע אווסי 1,125כבשה

(מרינו ומוכלאיו) לגידול לבשר - 1,450כבשה

בגידול אקסטנסיבי מגזע אווסי 2,250אייל

ממשלתי) וטרינר רופא ואישור בדיקה (לאחר הריון בגין לכבשה 350תוספת

עזים

ימים חודש בגיל שחור 423גדי

חודש גידול נוסף 53ועוד בעבור כל

על יעלה לא המרבי שהסכום 704ובתנאי

חודש ימים בגיל 423גדיה שחורה

חודש גידול נוסף 53ועוד בעבור כל

על יעלה לא המרבי שהסכום 757ובתנאי
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חיים בעל סוג
המרבי הפיצוי סכום

חדשים בשקלים

שחורה 938עז

שחור 1,125תיש

ימים חודש בגיל מעורב או לבן 470גדי

חודש גידול נוסף 67ועוד בעבור כל

על יעלה לא המרבי שהסכום 770ובתנאי

בגיל חודש ימים מעורבת 633גדיה לבנה או

חודש גידול נוסף 67ועוד בעבור כל

על יעלה לא המרבי שהסכום 1,100ובתנאי

זאנן מסוג לבנה 1,433עז

דמשקאי) X (זאנן מעורבת 1,308עז

מעורב או לבן 2,867תיש

ממשלתי רופא וטרינר ואישור בדיקה לאחר בגין הריון לעז 350תוספת

בתוספת זו פורט על הכלאותיו שלא אחר בוגר 1,300כל צאן

דבורים

מסגרות 5 - דבורים 210נחיל

420דבורית

עופות למעט זו, בתוספת פורט שלא אחר חיים בעל 10,000כל

חדשים בשקלים המרבי הפיצוי סכום

עופות
דגירה ביצת

יומומודגרת בן מבוגרפרגיתאפרוח

קל גזע

מטילה 2.055.4620.6030.35תרנגולת
יחסי) זכר כולל (לנקבה רבייה 40.1557.5668.78-תרנגולת
יחסי) זכר כולל (לנקבה טיפוח 94.44114.46127.36-תרנגולת

גזע כבד

(פטם) לבשר 1.532.51-14.91תרנגולת
יחסי) זכר לרבייה (לנקבה כולל 18.8651.5870.25-תרנגולת

יחסי) זכר כולל (לנקבה לרבייה סבתא 86.57124.20145.67-תרנגולת

הודו

ק"ג 17 עד זכר לבשר - 6.4515.3434.33140.07הודו
ק"ג 9 עד נקבה - לבשר 6.456.2123.2971.39הודו

יחסי) זכר כולל (נקבה לרבייה 70.0487.40277.27 -הודו

מים עופות

לגידול 8.712.438.481.7אווז
ונקבה) זכר (לראש משוקלל לרבייה 12.456.3190.7 -אווז



30.3.2008 התשס"ח, ב' באדר כ"ג ,6659 התקנות 681קובץ

חדשים בשקלים המרבי הפיצוי סכום

עופות
דגירה ביצת

יומומודגרת בן מבוגרפרגיתאפרוח
לגידול 2.64.2-73.5ברווז

לגידול 2.35.6-78.4ברבר

לגידול   4.011.437.652.4מולרד

יענים

לשחיטה 561663361,325יען

לרבייה 561663651,455נקבה

לרבייה 561663652,185זכר

יונים

(זוג) 17.2---לבשר

חודשים) 4 196.1---לרבייה (זוג) (בגיל

נוסף גידול יום כל 0.5---בעבור

26.2---פסיון

בתוספת זו שלא פורט אחר 320כל עוף

(3 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ו
ן שמחו שלום  (3-234 (חמ

הכפר החקלאות ופיתוח שר                                                                                   

התשס"ח-2008 (שמאי רכב), ושירותים מצרכים הפיקוח על הודעת
התש"ם-11980  רכב), (שמאי ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו לסעיף 15(ב) בהתאם  

לאמור: מודיע אני הצו), - (להלן

פברואר 2007, בחודש שפורסם המדד 2008 לעומת פברואר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
להלן: כמפורט (1 באפריל 2008), התשס"ח ב' כ"ה באדר החל ביום התוספת לצו, נוסח יהיה

"תוספת
(15 (סעיף

חדשים בשקלים

בפנקס השמאים רישום אגרה בעד (1)237
שמאי בעד תעודת חמש שנתית אגרה (2)829

בפנקס מתמחה רישום בעד אגרה (3)237
בכתב, או פה בעל בחינה עיונית, תוצאות על אישור (4)

בחינה מעשית או  
118

מסמך כפל האגרה(5) מחצית
בעד ששולמה

המקורי" המסמך

(16 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ט'
טרמן סי ן גדעו

           (3-1871 (חמ
משרד התחבורה של המנהל הכללי                                                                                         

והבטיחות בדרכים  

שיעור התאמת
אגרות

__________
.621 עמ' התשס"ו, ;76 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התש"ם, עמ' 2182;
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התשס"ח-2008 והרכבתו), רכב (ייצור ושירותים מצרכים על הפיקוח הודעת

והרכבתו), רכב (ייצור ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו 7(ג) לסעיף  בהתאם   
מודיע לאמור: אני הצו), (להלן - התשכ"ז-11967

פברואר  בחודש שפורסם המדד 2008 לעומת פברואר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
כמפורט התשס"ח (1 באפריל 2008), באדר ב' כ"ה ביום החל לצו, נוסח התוספת 2007, יהיה

להלן:

"תוספת
(7 (סעיף

בשיעור תהיה רכב של מרכבים או ייצור רכב למפעל בעד רישיון חידוש או רישיון אגרת
להלן: כאמור המרכב או הרכב סוג ליד המפורט

חדשים בשקלים

למעט במפעל, או המורכב מנועי המיוצר רכב כל בעד (1)
אופנוע וקטנוע  

160

אוטובוס מרכב כל בעד (2)"160

(16 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ט'
טרמן סי ן גדעו  (3-1186 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל                                                                                   

בדרכים והבטיחות
__________

.622 עמ' התשס"ו, ;76 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התשכ"ז, עמ' 1616;

התשס"ח-2008 וחילוצו), רכב (גרירת ושירותים מצרכים על הפיקוח הודעת

וחילוצו), רכב (גרירת ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו 19(ב) לסעיף  בהתאם   
מודיע לאמור: אני הצו), (להלן - התשל"ד-11974

פברואר  בחודש שפורסם המדד 2008 לעומת פברואר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
התשס"ח (1 באפריל 2008), באדר ב' כ"ה ביום לצו, החל השניה נוסח התוספת 2007, יהיה

להלן: כמפורט

שניה "תוספת
(19 (סעיף

חדשים בשקלים

של - לעסק 1. רישיון
וחילוץ גרירה (1)139

חילוץ או גרירה (2)60
בחינה או בכתב, פה או בעל עיונית, תוצאות בחינה על אישור .2

 מעשית
201

כפל כתב הסמכה .340

שיעור התאמת
אגרות

שיעור התאמת
אגרות

__________
.622 עמ' התשס"ו, 1 ק"ת התשל"ד, עמ' 972;
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חדשים בשקלים

מסמך כפל האגרה4. מחצית
בעד ששולמה

המקורי" המסמך

(16 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ט'
טרמן סי ן גדעו  (3-711 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל                                                                                   

בדרכים והבטיחות

בהם), תעבורה והסחר מוצרי (ייצור ושירותים מצרכים הפיקוח על הודעת
התשס"ח-2008

והסחר תעבורה מוצרי (ייצור ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו לסעיף 9(ב) בהתאם  
מודיע לאמור: אני הצו), (להלן - התשמ"ג-11983 בהם),

פברואר  בחודש שפורסם המדד 2008 לעומת פברואר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
התשס"ח (1 באפריל 2008), באדר ב' כ"ה ביום החל לצו, הראשונה נוסח התוספת 2007, יהיה

להלן: כמפורט

"תוספת ראשונה
(9 (סעיף

רישיון  מנועי), שאינו (רכב גרורים לייצור ולמפעל תעבורה, מוצרי לייצר רישיון בעד  
חדשים." שקלים 317 אגרה בשיעור של תשולם חידושם בעד או סחר במוצרי תעבורה

(16 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ט'
טרמן סי ן גדעו  (3-202 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל                                                                                   

בדרכים והבטיחות
__________

.623 עמ' התשס"ו, ;78 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התשמ"ג, עמ' 1090;

רכב), לכלי ומפעלים (מוסכים ושירותים מצרכים על הפיקוח הודעת
התשס"ח-2008

רכב), לכלי ומפעלים (מוסכים ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו לסעיף 25(ב) בהתאם  
מודיע לאמור: אני הצו), (להלן - התש"ל-11970

פברואר  בחודש שפורסם המדד 2008 לעומת פברואר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
כמפורט (1 באפריל 2008), ב' התשס"ח באדר כ"ה ביום לצו, החל 25(א) סעיף נוסח יהיה ,2007

להלן:

להלן: אגרה בשיעור כמפורט תשולם אישור מתן רישיון או בעד "(א)

חדשים בשקלים

אחד במקצוע העוסק למפעל רישיון (א) (1)275
נוסף מקצוע לכל 160(ב)

__________
.621 עמ' התשס"ו, ;77 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התש"ל, עמ' 2186;

שיעור התאמת
אגרות

שיעור התאמת
אגרות
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חדשים בשקלים
או בכתב, או בעל–פה עיונית, בחינה תוצאות על אישור (2)

בחינה מעשית
201

בסימן (2) המפורט מסמך 40(3) כפל
אחר מסמך כל האגרה(4) מחצית

בעד ששולמה
המקורי" המסמך

(16 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ט'
טרמן סי ן גדעו                        (3-291 (חמ

התחבורה משרד של הכללי                                                              המנהל

          והבטיחות בדרכים

שיפוטית משרה (נושאי השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות החלטת
התשס"ח-2008 ,(3 מס' (תיקון ושאיריהם)

התשכ"ט- השלטון, משרה ברשויות לנושאי גמלאות לחוק סעיף 1 לפי הסמכות בתוקף  
לאמור: הכנסת של הכספים ועדת מחליטה ,11969

ושאיריהם), שיפוטית משרה (נושאי השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות בהחלטת .1
יבוא: סעיף 16 אחרי גמלאות), החלטת - התשמ"א-21981 (להלן

לשאיריו "קצבה
עדי השופט של

אזר ז"ל

חישוב לעניין הקובעת", "המשכורת בהגדרה האמור אף על 16א.
היא סכום המשכורת הקובעת ז"ל, אזר עדי של השופט הקצבה לשאיריו
על כל התוספות ובצירוף המשכורת, בהחלטת המשולב כהגדרתו השכר
של הגבוהה הדרגה לפי המשכורת, להחלטת ו–4ג 4ב 4א, ,4 סעיפים פי

ערב מותו." כהונתו בפועל

התשס"ד באב ב' ביום זו, בהחלטה כנוסחו גמלאות, להחלטת 16א סעיף תחילתו של .2 
(20 ביולי 2004).

(12 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ו'
קוב ני ' סז מי סטס  (3-193 (חמ

הכספים ועדת ראש יושב                                                                                   
__________

1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 98.

2 ק"ת התשמ"א, עמ' 1449.

טעות תיקון

ושאיריהם)  שיפוטית משרה (נושאי השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות בהחלטת  
ההחלטה, בשם ,605 עמ' התשס"ח, ,6653 התקנות בקובץ שפורסמה התשס"ח-2008, (תיקון),

."(2 מס' "(תיקון להיות צריך "(תיקון)" במקום

(3-193 (חמ

תחילה

16א הוספת סעיף




