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צו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה( )תיקון(, 
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	221	לחוק	סדר	הדין	הפלילי	]נוסח	משולב[,	התשמ"ב-11982,	 	
בהסכמת	השר	להגנת	הסביבה	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מצווה	

לאמור:

בסעיף	1	לצו	סדר	הדין	הפלילי	)עבירות	קנס	-	פיקדון	על	מכלי	משקה(,	התשס"ב-22002	 	�1
)להלן	-	הצו	העיקרי(,	אחרי	"סעיפים"	יבוא	"3ב	-	למעט	מכל	משקה	אלכוהולי,"�

בסעיף	2	לצו	העיקרי,	אחרי	"הוראות"	יבוא	"סעיף	3ב	לחוק	הפיקדון	לעניין	מכירת	מכל	 	�2
משקה	שאינו	מסומן	למעט	מכל	משקה	אלכוהולי,"�

תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� 	�3

י"א	באדר	א'	התשע"א	)15	בפברואר	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-104(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43� 	1
ק"ת	התשס"ב,	עמ'	429� 	2

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לשדרות(, התשע"א-2011

התשמ"ב- משולב[,	 ]נוסח	 הפלילי	 הדין	 סדר	 לחוק	 228)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
11982,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

עבירה	שנקבעה	כעבירת	קנס	בחלק	מ"ט2	לצו	העיריות	)עבירות	קנס(,	התשל"א-31971,	 	�1
נקבעת	בזה	כעבירה	של	ברירת	משפט�

תחילתו	של	צו	זה	עם	תחילתו	של	צו	העיריות	)עבירות	קנס(	)תיקון	מס'	7(,	התשע"א- 	�2
�42011

ה'	באדר	א'	התשע"א	)9	בפברואר	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1585(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43;	התש"ן,	עמ'	111� 	1
ק"ת-חש"ם,	התשע"א,	עמ'	226� 	2

ק"ת	התשל"א,	עמ'	1184;	ק"ת-חש"ם,	התשע"א,	עמ'	226� 	3
ק"ת-חש"ם,	התשע"א,	עמ'	226� 	4

צו הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )הארכת התקופות האמורות 
בסעיפים 17א)ב( ו–17ב)ב( לחוק(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	17ג	לחוק	הסדרים	במשק	המדינה	)תיקוני	חקיקה(,	התשמ"ט- 	
11989	)להלן	-	החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	הממונה	על	ההגבלים	העסקיים,	ובאישור	ועדת	

הכלכלה	של	הכנסת	לפי	סעיף	19)ב(	לחוק,	אני	מצווה	לאמור:

__________
ס"ח	התשמ"ט,	עמ'	28;	התשס"ח,	עמ'	124� 	1

תיקון	סעיף	1

קביעת	עבירות	
של	ברירת	משפט

תיקון	סעיף	2

תחילה

תחילה
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התשע"ב בטבת	 ה'	 יום	 עד	 בזה	 מוארכת	 לחוק	 17א)ב(	 בסעיף	 האמורה	 התקופה	 	�1	
)31	בדצמבר	2011(�

התקופה	האמורה	בסעיף	17ב)ב(	לחוק	מוארכת	בזה	מיום	פרסום	צו	זה	עד	יום	ה'	בטבת	 	�2
התשע"ב	)31	בדצמבר	2011(�

כ"ד	באדר	א'	התשע"א	)28	בפברואר	2011(
לנדאו 	 י ז עו 	 	 )חמ	3-4198(

שר	התשתיות	הלאומיות 	 	

תקנות בריאות הציבור )מזון( )סימון גלוטן( )תיקון(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	3	לפקודת	בריאות	הציבור	)מזון(	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-11983,	 	
ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת	לפי	סעיף	21א)א(	לחוק–יסוד:	הכנסת2,	

וסעיף	2)ב(	לחוק	העונשין,	התשל"ז-31977,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	2	לתקנות	בריאות	הציבור	)מזון(	)סימון	גלוטן(,	התשנ"ו-41996	)להלן	-	התקנות	 	�1
העיקריות(,	במקום	"גלוטן	בשיעור	כלשהו"	יבוא	"גלוטן	בשיעור	העולה	על	20	חלקים	

למיליון"�

בתקנה	3	לתקנות	העיקריות	- 	�2

	בפסקה	)1(,	במקום	"הוא	אינו	מכיל	גלוטן	בשיעור	כלשהו"	יבוא	"שיעור	הגלוטן	 )1(
בו	אינו	עולה	או	שווה	ל–20	חלקים	למיליון";

	בפסקה	)3(,	במקום	"כדי	לוודא	כי	לא	זוהם	בגלוטן"	יבוא	"כדי	להבטיח	כי	רמת	 )2(
הגלוטן	בחומר	הגלם	ובמזון	לא	תעלה	על	20	חלקים	למיליון"�

ט"ו	בכסלו	התשע"א	)22	בנובמבר	2010(
)חמ	3-2700(

אני	מאשר�
נתניהו 	 ן מי בני

שר	הבריאות

ו גמז 	 ני ו ר
המנהל	הכללי	של	משרד	הבריאות

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	36,	עמ'	750� 	1
ס"ח	התשי"ח,	עמ'	69;	התשס"א,	עמ'	166� 	2
ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226;	התשנ"ד,	עמ'	348� 	3
ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	853;	התשנ"ז,	עמ'	1130� 	4

הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה שיפוטית 
ושאיריהם(, התשע"א-2011

	בהתאם	לסעיפים	13א	ו–13ב	להחלטת	גמלאות	לנושאי	משרה	ברשויות	השלטון	)נושאי	 	
משרה	שיפוטית	ושאיריהם(,	התשמ"א-11981	)להלן	-	ההחלטה(,	אני	מודיע	לאמור:

)1	בינואר	2011(	שיעורי	השכר	של	שופט	עמית	ודיין	 החל	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	 	�1
עמית	בתוספת	להחלטה	הם	כמפורט	להלן:

הארכת	התקופה	
שבסעיף	17א)ב(	

לחוק

הארכת	התקופה	
שבסעיף	17ב)ב(	

לחוק

תיקון	תקנה	2

__________
ק"ת	התשמ"א,	עמ'	1440;	התשס"ט,	עמ'	918;	התש"ע,	עמ'	887� 	1

תיקון	תקנה	3

שינוי	משכורת	
שופט	עמית	ודיין	

עמית
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"תוספת
)סעיף	13א(

	תשלום	ליום	עבודה	בשקלים	חדשים	

)לא	כולל	מס	ערך	מוסף	כשיעורו	בחוק(

שופט	עמית	ודיין	עמית
פחות	מ–4	שעות	

עבודה
4	עד	6	שעות	

עבודה
מעל	6	שעות	

עבודה

	שופט	עמית	בבית	משפט	מחוזי	- �1

	שגילו	אינו	עולה	על	שבעים 155)א(
לכל	שעה

8881,110

	שגילו	עולה	על	שבעים 187)ב(
לכל	שעה

1,1101,332

	שופט	עמית	בבית	משפט	שלום	או	 �2
דיין	עמית	בבית	דין	רבני	אזורי	-

	שגילו	אינו	עולה	על	שבעים 111)א(
לכל	שעה

666888

	שגילו	עולה	על	שבעים 133)ב(
לכל	שעה

799"1,065

כ"ו	בשבט	התשע"א	)31	בינואר	2011(
גפני משה	 	 )חמ	3-628(	

יושב	ראש	ועדת	הכספים 	 	




