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1074 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	התכנון	והבנייה	)הכרזה	על	מתחם	לפינוי	לשם	בינוי(,	התשע"ב-2012	

1074 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	התכנון	והבנייה	)הארכת	תוקף	הכרזה	על	מתחמים	לפינוי	לשם	בינוי(,	התשע"ב-2012	

1075 		�	�	�	�	�	�	� צו	מיסוי	מקרקעין	)שבח	ורכישה(	)הכרזה	על	מתחמים	לפינוי	ובינוי	במסלול	מיסוי(,	התשע"ב-2012

1075 צו	התכנון	והבנייה	)הארכת	תוקף	הכרזה	על	מתחמים	להתחדשות	עירונית(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1076 צו	התכנון	והבנייה	)הכרזה	על	מתחמים	להתחדשות	עירונית(	)מס'	2(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1076 		�	�	� צו	התכנון	והבנייה	)הארכת	תוקף	הכרזה	על	מתחמים	להתחדשות	עירונית(	)מס'	2(	)תיקון(,	התשע"ב-2012

1077 צו	סדר	הדין	הפלילי	)ברירת	משפט	-	חוקי	עזר	לזכרון	יעקב(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1077 צו	סדר	הדין	הפלילי	)ברירת	משפט	-	חוקי	עזר	לקרית	מוצקין(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1077 תקנות	משק	החשמל	)תנאים	ונהלים	למתן	רישיון	וחובות	בעל	רישיון(	)תיקון(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1079 צו	רשות	שדות	התעופה	)שינוי	התוספת	לחוק(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1079 תקנות	התעבורה	)תיקון	מס'	6(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1079 צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)הסעה	באוטובוסים	ובמוניות(	)ביטול(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)החלת	החוק	על	מוצרי	חלב	מסוימים	וקביעת	רמת	פיקוח(,
1080 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 התשע"ב-2012

כללי	זכויות	הסטודנט	)התאמות	עקב	טיפולי	פוריות,	היריון,	לידה,	אימוץ	או	קבלת	ילד	למשמורת	או	אומנה(,	
1081 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 התשע"ב-2012

1083 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� הודעת	הדואר	)היקף	האחריות	לדבר	דואר	פנים(,	התשע"ב-2012

	הודעת	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחיר	שירותי	תדלוק	למטוסים	בנמל	התעופה	בן	גוריון(,
1084 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 התשע"ב-2012
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צו התכנון והבנייה )הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	33א)א(	לחוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-11965,	ובהמלצת	 	

הוועדה	לעניין	מתחמי	פינוי	ובינוי,	מכריזה	הממשלה	לאמור:

	המתחם	המפורט	להלן	מוכרז	בזה	כמתחם	לפינוי	לשם	בינוי: �1
רמת	השרון	-	גאולים�

המפות	של	המתחם	המפורט	בסעיף	1	מופקדות	לעיון	הציבור	במשרדי	הרשות	המקומית	 	�2
הנוגעת	בדבר,	לפי	העניין�

תחילתו	של	צו	זה	ביום	ח'	בתשרי	התשע"ב	)6	באוקטובר	2011(		)להלן	-	יום	התחילה(	 	�3
ותוקפו	לשש	שנים	מיום	התחילה,	אם	לא	בוטלה	ההכרזה	על	מתחם	קודם	לכן�	

ג'	באדר	התשע"ב	)26	בפברואר	2012(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3217(

ראש	הממשלה 	 	
__________

	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307;	התשס"ח,	עמ'	840� 1

צו התכנון והבנייה )הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	33א)ב()2()ב(	לחוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-11965,	ובהמלצת	 	
הוועדה	לעניין	מתחמי	פינוי	ובינוי,	מכריזה	הממשלה	לאמור:

	מוארך	בזה	תוקף	ההכרזה	של	המתחמים	המפורטים	להלן	כמתחמים	לפינוי	לשם	בינוי: �1
	בנימינה	-	רמת	חן; )1(

ראשון	לציון	-	רוקח2;	

	נשר	-	בן	דור3�	 )2(

הרשות								 במשרדי	 הציבור	 לעיון	 מופקדות	 	1 בסעיף	 המפורטים	 המתחמים	 של	 המפות	 	�2
המקומית	הנוגעת	בדבר,	לפי	העניין�

מיום	 שנים	 לשש	 ותוקפו	 התחילה(	 יום	 	- )להלן	 להלן	 כמפורט	 זה	 צו	 של	 תחילתו	 	�3
התחילה,	אם	לא	בוטלה	ההכרזה	על	מתחם	קודם	לכן:

לגבי	המתחמים	המפורטים	בסעיף	1)1(,	החל	ביום	כ"ח	בחשוון	התשס"ז	)19	בנובמבר	2006(;	

	לגבי	המתחם	המפורט	בסעיף	1)2(,	החל	ביום	א'	בכסלו	התשס"ח	)11	בנובמבר	2007(�	

ג'	באדר	התשע"ב	)26	בפברואר	2012(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3217(

ראש	הממשלה 	 	
__________

	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307;	התשס"ח,	עמ'	840� 1

	החלטת	ממשלה	מס'	2520,	מיום	כ"א	בחשוון	התשס"א	)19	בנובמבר	2000(� 2

	החלטת	ממשלה	מס'	897,	מיום	כ"ה	בחשוון	התשס"ב	)11	בנובמבר	2001(� 3

 מתחם פינוי
לשם בינוי

 הפקדת מפות

 תחילה ותוקף

הארכת תוקף

הפקדת מפות

תחילה ותוקף
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 צו מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי
במסלול מיסוי(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	49כח	לחוק	מיסוי	מקרקעין	)שבח	ורכישה(,	התשכ"ג-11963,	 	
ובהמלצת	הוועדה	כהגדרתה	בסעיף	האמור,	מכריזה	הממשלה	לאמור:

	המתחמים	האלה	מוכרזים	כמפורט	להלן: �1
מתחם	לפינוי	לשם	בינוי	במסלול	מיסוי:

	קרית	אונו	-	מתחם	"שאול	המלך":	גוש	6491,	חלקה	76�	 )1(

מתחם	לעיבוי	הבנייה	במסלול	מיסוי:

	קרית	אונו	-	מתחם	"זמיר":	גוש	6491,	חלקות	116�	 )2(

תחילתו	של	צו	זה	ביום	ח'	בתשרי	התשע"ב	)6	באוקטובר	2011(	)להלן	-	יום	התחילה(	 	�2
ותוקפו	לשש	שנים	מיום	התחילה,	אם	לא	בוטלה	ההכרזה	על	המתחם	קודם	לכן�	

ג'	באדר	התשע"ב	)26	בפברואר	2012(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3217(

ראש	הממשלה 	 	
__________

	ס"ח	התשכ"ג,	עמ'	156;	התשס"ז,	עמ'	429� 1

צו התכנון והבנייה )הארכת תוקף הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	33א)ב()2()א(	לחוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-11965,	ובהמלצת	 	
הוועדה	לעניין	מתחמי	פינוי	ובינוי,	מכריזה	הממשלה	לאמור:

	מוארך	בזה	תוקף	ההכרזה	של	המתחמים	המפורטים	להלן: �1
	מתחמים	לפינוי	לשם	בינוי: )1(

חיפה	-	המלך	חזקיהו;

ירושלים	-	המקשר;

נהריה	-	ישורון;

נתניה	-	ילין	קלישר;

נתניה	-	החלוצים;

פתח	תקוה	-	שילר	אורלוב2�

	מתחמים	לעיבוי	הבנייה: )2(

חיפה	-	מורדות	הכרמל	הצרפתי;

חוף	הכרמל	-	לב	עתלית;

טירת	כרמל	-	ביאליק3�

הרשות	 במשרדי	 הציבור	 לעיון	 מופקדות	 	1 בסעיף	 המפורטים	 המתחמים	 של	 המפות	 	�2
המקומית	הנוגעת	בדבר,	לפי	העניין�

מתחמי פינוי 
ובינוי במסלול 

מיסוי

תחילה ותוקף

__________
	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307;	התשס"ח,	עמ'	840� 1

	ק"ת	התשס"ו,	עמ'	388� 2

	ק"ת	התשס"ו,	עמ'	474� 3

הארכת תוקף

הפקדת מפות



קובץ	התקנות	7113,	ז'	באייר	התשע"ב,	2012�4�29 1076

מיום	 שנים	 לשש	 ותוקפו	 התחילה(	 יום	 	- )להלן	 להלן	 כמפורט	 זה	 צו	 של	 תחילתו	 	�3
התחילה,	אם	לא	בוטלה	ההכרזה	על	מתחם	קודם	לכן:		

לגבי	המתחמים	המפורטים	בסעיף	1)1(,	החל	ביום	י"ב	בתשרי	התשע"ב	)10	באוקטובר	2011(;

לגבי	המתחמים	המפורטים	בסעיף	1)2(,	החל	ביום	ג'	בכסלו	התשע"ב	)29	בנובמבר	2011(�	

ג'	באדר	התשע"ב	)26	בפברואר	2012(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3217(

ראש	הממשלה 	 	

צו התכנון והבנייה )הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית( )מס'2(, 
התשע"ב-2012

ובהמלצת	 והבנייה	התשכ"ה-11965,	 התכנון	 לחוק	 33א)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותה	 	בתוקף	 	
הוועדה	לעניין	מתחמי	פינוי	ובינוי,	מכריזה	הממשלה	לאמור:

	המתחמים	המפורטים	להלן	מוכרזים	בזה	כמתחמים	לפינוי	לשם	בינוי: �1
בית	שמש	-	ביאליק;

בת	ים		-	רמת	יוסף;

תל	אביב	-	עמק	ברכה�	

הרשות								 במשרדי	 הציבור	 לעיון	 מופקדות	 	1 בסעיף	 המפורטים	 המתחמים	 של	 המפות	 	�2
המקומית	הנוגעת	בדבר,	לפי	העניין�

תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"ב	בכסלו	התשע"ב	)8	בדצמבר	2011(		)להלן	-	יום	התחילה(	 	�3
ותוקפו	לשש	שנים	מיום	התחילה,	אם	לא	בוטלה	ההכרזה	על	מתחם	קודם	לכן�	

ג'	באדר	התשע"ב	)26	בפברואר	2012(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3217(

ראש	הממשלה 	 	
__________

	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307;	התשס"ח,	עמ'	840� 1

צו התכנון והבנייה )הארכת תוקף הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית( 
)מס' 2( )תיקון(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	33א)ב()2()ב(	לחוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-11965,	מכריזה	 	
הממשלה	לאמור:

בסעיף	3	לצו	התכנון	והבנייה	)הארכת	תוקף	הכרזה	על	מתחמים	להתחדשות	עירונית( 	�1	
"החל	 במקום	 1)ב(",	 בסעיף	 המפורטים	 המתחמים	 "לגבי	 אחרי	 התש"ע-22010,	 	,)2 )מס'	
ביום	ז'	באב	התשס"ז	)22	ביולי	2007("	יבוא	"החל	ביום	א'	בכסלו	התשס"ח	)11	בנובמבר	

	�")2007

ג'	באדר	התשע"ב	)26	בפברואר	2012(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3217(

	 							ראש	הממשלה	 	 	 	
__________

	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307;	התשס"ח,	עמ'	840� 1

	ק"ת	התש"ע,	עמ'	1432� 2

תחילה ותוקף

מתחמים לפינוי 
לשם בינוי

תיקון סעיף 3

הפקדת מפות

תחילה ותוקף



1077קובץ	התקנות	7113,	ז'	באייר	התשע"ב,	2012�4�29

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לזכרון יעקב(, התשע"ב-2012
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	עבירת	קנס	בחלק	ג'	לתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)עבירות	 	�1
קנס(,	התשל"ג-21973,	נקבעת	בזה	עבירה	של	ברירת	משפט�	

	תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� �2

ב'	בניסן	התשע"ב	)25	במרס	2012(

נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1585(

	 							שר	המשפטים	 	 	 	
__________

	ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43� 1

	ק"ת	התשל"ג,	עמ'	1127;	התשל"ד,	עמ'	1946;	ק"ת-חש"ם,	התשס"ח,	עמ'	50� 2

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לקרית מוצקין(, התשע"ב-2012
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:

התשל"א-21971,	 קנס(,	 )עבירות	 העיריות	 לצו	 ל"ד	 בחלק	 קנס	 עבירת	 שנקבעה	 עבירה	 	�1
נקבעת	בזה	עבירה	של	ברירת	משפט�	

	תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� �2

ב'	בניסן	התשע"ב	)25	במרס	2012(

נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1585(

	 							שר	המשפטים	 	 	 	
__________

	ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43;	התש"ן,	עמ'	111� 1

	ק"ת	התשל"א,	עמ'	1184;	ק"ת-חש"ם,	התשמ"ו,	עמ'	72;	התשס"ו,	עמ'	56;	התשס"ח,	עמ'	398� 2

תקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון( 
)תיקון(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	7	ו–63	לחוק	משק	החשמל,	התשנ"ו-11996	)להלן	-	החוק(,	 	
ולאחר	התייעצות	עם	הרשות	לשירותים	ציבוריים	-	חשמל,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

התשנ"ח-	 רישיון(,	 בעל	 וחובות	 רישיון	 למתן	 ונהלים	 )תנאים	 החשמל	 משק	 בתקנות	 	�1
21997,	אחרי	תקנה	15ב		יבוא:

"סימן ז': רישיון הספקה לטעינת רכב חשמלי

	לעניין	סימן	זה	-הגדרות 	)א( 15ג�

"עמדת	טעינה"	-	מכשיר	חשמלי	ייעודי	המשמש	לטעינת	
רכב	חשמלי	בלבד;

"רכב	חשמלי"	-	רכב		מסוג	M	או	N	כמשמעותו	בתקנה	
271א	לתקנות	התעבורה,	התשכ"א-31961,	המונע	

באופן	מלא	או	חלקי	מאנרגיה	חשמלית�

קביעת עבירות 
של ברירת משפט

תחילה

קביעת עבירות 
של ברירת משפט

תחילה

הוספת סימן ז'

__________
	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	208;	התשס"ז,	עמ'	132� 1

	ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	40�	 2

	ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425� 3
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פרטי	בקשה	
לרישיון	הספקה	

לטעינת		רכב	
	 חשמלי	

	)א(		על	רישיון	הספקה	לטעינת	רכב	חשמלי	יחולו	תקנה	15א	 15ד�
למעט	פסקה	)2(,	ותקנה	15ב�

	נוסף	על	כך,	מבקש	רישיון	הספקה	לטעינת	רכב	חשמלי	 )ב(
יציין	בבקשתו	את	ההסדרים	האלה:

	תיאור	מלא	של	עמדת	הטעינה	והציוד	שישמשו	 )1(
להספקת	חשמל	לרכב	חשמלי,	לרבות		תכנית	חשמלית	
של	העמדה,	האמצעים	למדידת	כמות	החשמל	הנצרך	
שיהיו	 התקשורת	 ומנגנוני	 הנטען,	 הרכב	 זיהוי	 ממנה,	
כדי	 חלוקה,	 רישיון	 בעל	 לבין	 הטעינה	 עמדת	 בין	 בה	
על	 העומסים	 של	 וניהול	 בקרה	 הנדרש,	 ככל	 לאפשר,	
רשת	החשמל,	והתחשבנות	לעניין	צריכת	החשמל	בין	

בעל	הרישיון	לבין	לקוחותיו	הקבועים	והמזדמנים;

	פירוט	ההתקשרויות	או	ההסדרים	עם	בעל	רישיון	 )2(
חלוקה	לעניין	ביצוע	הפעילות	נושא	הרישיון;	

	פירוט	האמצעים	למתן	שירותים	ללקוחות	באמינות	 )3(
וברציפות�		

	הסכם	התקשרות	בין	בעל	רישיון	הספקה	לטעינת	רכב	טעינה		חופשית 	)א( 15ה�
חשמלי	לבין	לקוח	לא	יכלול		-

	הוראות	המגבילות	אפשרות	הלקוח	להפסיק	את	 )1(
ההסכם	בכל	זמן;

את	 להטעין	 הלקוח	 אפשרות	 המגבילות	 	הוראות	 )2(
רכבו	באמצעות	בעלי	רישיונות	אחרים�

	בעל	רישיון	הספקה	לטעינת	רכב	חשמלי	- )ב(

	לא	יסרב	לתת	שירותים	ללקוחות	מזדמנים; )1(

החשמלית	 האנרגיה	 בהספקת	 עדיפות	 ייתן	 	לא	 )2(
פני	לקוחות	מזדמנים;	לעניין	 ללקוחותיו	הקבועים	על	
לפי	 שפורסמה	 הטעינה	 עלות	 למעט	 	- "עדיפות"	 זה,	

תקנה	15ו�

פרסום	עלות		
הטעינה

עלות	 את	 יפרסם	 חשמלי	 רכב	 לטעינת	 הספקה	 רישיון	 	בעל	 15ו�
הטעינה	ללקוחות	מזדמנים	במקום	בולט	לעין�

בקרה	על	רשת	
	 החלוקה

	ראה	בעל	רישיון	חלוקה	כי	יש	חשש	לאמינות	ולרציפות	 	)א( 15ז�
יפעיל	 חשמלי,	 רכב	 מטעינת	 כתוצאה	 החשמל	 חלוקת	
של	 ולניהול	 לבקרה	 מתאים	 מכשור	 לרבות	 שונים	 אמצעים	

עומסי	הביקוש	על	רשת	החלוקה�	

	בעל	רישיון	חלוקה	יאפשר	אספקת	חשמל	לטעינת	רכב	 )ב(
חשמלי	בתעריפים	שונים,	ככל	שייקבעו�"

ז'	באדר	התשע"ב	)1	במרס	2012(

לנדאו 	 י ז 										עו 	 	 )חמ	3-2811(

		 							שר	האנרגיה	והמים 	 	 	
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צו רשות שדות התעופה )שינוי התוספת לחוק(, התשע"ב-2012
)להלן	-	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	55)א(	לחוק	רשות	שדות	התעופה,	התשל"ז-11977	 	

החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	מועצת	רשות	שדות	התעופה,	אני	מצווה	לאמור:

בתוספת2	לחוק,	בסופה	יבוא: 	�1

"שדה	התעופה	תמנע	על	שם	אילן	ואסף	רמון�"

כ"ו	בניסן	התשע"ב	)18	באפריל	2012(

כ"ץ ישראל	 	 	 )חמ	3-1594(

							שר	התחבורה	התשתיות	הלאומית 	 	

		 				והבטיחות	בדרכים 	 	 	
__________

	ס"ח	התשל"ז,	עמ'	182� 1

	י"פ	התשל"ח,	עמ'	1871� 2

תקנות התעבורה )תיקון מס' 6(, התשע"ב-2012
ועדת	 ]נוסח	חדש[1,	באישור	 ו–71	לפקודת	התעבורה	 	70 לפי	סעיפים	 	בתוקף	סמכותי	 	
העונשין,	 לחוק	 2)ב(	 וסעיף	 הכנסת2,	 לחוק–יסוד:	 21א)א(	 סעיף	 לפי	 הכנסת	 של	 הכלכלה	

התשל"ז-31977,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

אחרי	תקנה	385	לתקנות	התעבורה,	התשכ"א-41961,	יבוא: 	�1

	לא	יסרב	בעל	רישיון	קו	או	כל	מי	שפועל	מטעמו	להסיע	מכל	"סירוב	להסיע 385א�
והמוכן	 באוטובוס	 לנסוע	 המבקש	 אדם	 השירות	 בקו	 תחנה	
באוטובוס	 מקום	 אין	 כן	 אם	 אלא	 הנסיעה	 שכר	 את	 לשלם	
לנוסעים	 סביר	 באופן	 שמור	 המקום	 אם	 או	 נוסף	 לנוסע	

בתחנות	הבאות	של	הקו�"

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �2

כ"ד	בניסן	התשע"ב	)16	באפריל	2012(

כ"ץ 						ישראל	 		 	 	 	 	 )חמ	3-83(	

							שר	התחבורה	התשתיות	הלאומית 	 	

		 				והבטיחות	בדרכים 	 	 	
__________

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 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	התשכ"א,	עמ'	1425;	התשע"ב,	עמ'	200,	עמ'	528,	עמ'	529,	עמ'	687	ועמ'	999� 4

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעה באוטובוסים ובמוניות( )ביטול(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	5,	15	ו–43	לחוק	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים,	התשי"ח- 	
11957,	אני	מצווה	לאמור:

	- ובמוניות(,	התשל"ד-21974	 באוטובוסים	 )הסעה	 ושירותים	 מצרכים	 על	 הפיקוח	 צו	 	�1
בטל�

__________
	ס"ח	התשי"ח,	עמ'	24� 1

	ק"ת	התשל"ד,	עמ'	1219;	ק"ת	התשמ"א,	עמ'	1359� 2

שינוי התוספת 
לחוק

הוספת תקנה 
385א

ביטול

תחילה
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	 	תחילתו	של	צו	זה	ביום	תחילתן	של	תקנות	התעבורה	)תיקון	מס'	6(,	התשע"ב-32012� �2

כ"ד	בניסן	התשע"ב	)16	באפריל	2012(

כ"ץ ישראל	 	 	 )חמ	3-3007(

שר	התחבורה	התשתיות	הלאומיות 	 	

והבטיחות	בדרכים 	 	
__________

	ק"ת	התשע"ב,	עמ'	1079� 3

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על מוצרי חלב מסוימים 
וקביעת רמת פיקוח(, התשע"ב-2012

ושירותים,	 מצרכים	 מחירי	 על	 פיקוח	 לחוק	 ו–18	 	7 	,6 סעיפים	 לפי	 סמכותנו	 	בתוקף	 	
מצווים	 אנו	 לחוק,	 	8 סעיף	 לפי	 המחירים	 ועדת	 ובהמלצת	 החוק(,	 	- )להלן	 התשנ"ו-11996	

לאמור:

החוק	יחול	על	המוצרים	המנויים	בתוספת	)בצו	זה	-	המוצרים(,	ורמת	הפיקוח	עליהם	 	�1
תהיה	דיווח	על	רווחיות	ומחירים	לפי	פרק	ז'	לחוק�

	חובת	הדיווח	על	רווחיות	ומחירים	לפי	סעיף	1	תחול	על	מחלבה	מורשית	כהגדרתה	בחוק	 �2
תכנון	משק	החלב,	התשע"א-22011,	על	רשת	שיווק	קמעונאית�

	מחלבה	מורשית	ורשת	שיווק	קמעונאית	תדווח	על	מחירי	המוצרים	בשנה,	אחת	לשנה,	עד	 �3
יום	1	ביולי	של	השנה	העוקבת�

תוספת
)סעיף	1(

	גבינה	קשה	טל	העמק; )1(

	שמנת	מתוקה; )2(

	שמנת	עמידה; )3(

	חלב	עמיד	3%; )4(

	גבינה	קשה	פרוסה	גוש	חלב	200	גרם; )5(

	גבינה	קשה	פרוסה	גלבוע	200	גרם; )6(

	מעדן	חלב	בטעמים	)דני(; )7(

	מעדן	חלב	עם	קצפת; )8(

	קוטג'	9%; )9(

	קוטג'	5%; )10(

	גבינה	לבנה	9%; )11(

	גבינה	לבנה	5%� )12(

י"א	בניסן	התשע"ב	)3	באפריל	2012(
)חמ	3-2722(

ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																												שר	האוצר

קד ו נ רית	 או
										שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר

__________
	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 1

	ס"ח	התשע"א,	עמ'	762� 2

תחילה

קביעת רמת 
פיקוח

זהות המדווח

תדירות הדיווח 
על מחירים
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כללי זכויות הסטודנט )התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או 
קבלת ילד למשמורת או אומנה(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	19ב	לחוק	זכויות	הסטודנט,	התשס"ז-12007	)להלן	-	החוק(,	 	
היריון,	 פוריות,	 טיפולי	 עקב	 בדבר	התאמות	 כללים	 גבוהה	 להשכלה	 המועצה	 בזה	 קובעת	
לידה,	אימוץ	או	קבלת	ילד	למשמורת	או	אומנה,	שלפיהם	יקבע	מוסד	הוראות	בדבר	התאמות	

כמפורט	להלן:

פרק א': פרשנות

	בכללים	אלה	- �1
"דרישה	מוקדמת"	-	השתתפות	בקורס,	בחינה	או	מטלה	המהווים	תנאי	להשתתפות	

בקורס	אחר,	בחינה	אחרת	או	מטלה	אחרת	או	לקבלה	לשנת	לימודים	מתקדמת;

"הוראות	המוסד"	-	הוראות	בדבר	התאמות	אשר	קבע	המוסד	לפי	כללים	אלה,	לאחר	
התייעצות	עם	נציגי	אגודת	הסטודנטים	של	המוסד;

"היעדרות	בשל	אירוע	מזכה"	-	היעדרות	כמפורט	בסעיף	19ב)ג(	לחוק	בשל	אחת	הסיבות	
המנויות	בסעיף	19ב)א(	בו,	לתקופה	של	21	ימים	לפחות	במהלך	סמסטר;

"מוסד"	-	כהגדרתו	בפסקאות	)1(	עד	)4(,	)6(	ו–)7(	של	סעיף	1	לחוק,	למעט	מכינה	במסגרת	
מוסד	המנוי	בפסקה	)5(;

"מטלה"	-	תרגיל,	עבודה,	עבודה	סמינריונית,	פרויקט	או	רפרט;

"תואר	מתקדם"	-	תואר	אקדמי	שני	או	שלישי�

פרק ב': רכז התאמות 

	מוסד	ימנה	רכז	התאמות	לשם	יישום	הוראות	המוסד� 		)א( �2
	המוסד	יביא	לידיעת	הסטודנטים	את	שם	רכז	ההתאמות	ואת	הפרטים	הדרושים	 )ב(

לשם	פנייה	אליו�

	תפקידי	רכז	ההתאמות	יהיו	אלה:	 )ג(

המרצה,	 עם	 ובתיאום	 המוסד	 הוראות	 לפי	 לסטודנטים	 ההתאמות	 	קביעת	 )1(
לאחר	קבלת	בקשה	להתאמות	לפי	פרק	ג';

	מעקב	אחר	ביצוע	ההתאמות	ותיאום	עם	הגורמים	הרלוונטיים	במוסד	לצורך	 )2(
ביצוען;

	טיפול	בתלונות	סטודנטים	בנושא	ביצוע	ההתאמות�	 )3(

	רכז	ההתאמות	ישמור	על	חסיון	המסמכים	הרפואיים	שיועברו	אליו� )ד(

פרק ג': בקשה להתאמות

	מוסד	יקבע	נוהל	להגשת	הבקשה	להתאמות� 	)א( �3
	סטודנט	המבקש	לקבל	התאמות	לפי	הוראות	המוסד	יגיש	בקשה	להתאמות	לרכז	 )ב(

ההתאמות	במוסד�

פרק ד': התאמות

	סטודנט	זכאי	להיעדר	בשל	אירוע	מזכה,	מ–30%	מכלל	השיעורים	בכל	קורס	שחלה	 )א( 	�4
בו	חובת	נוכחות�	

הגדרות

רכז התאמות 
ותפקידיו

הגשת בקשה 
להתאמות

__________
	ס"ח	התשס"ז,	עמ'	320;	התשע"א,	עמ'	1117� 1

היעדרות 
משיעורים ודחיית 

לימודים
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	במקרה	שבו	זכאי	הסטודנט	להיעדר	גם	מסיבה	אחרת,	ייקבע	שיעור	ההיעדרות	 )ב(
הכולל	בהתאם	לנוהלי	המוסד,	ובלבד	שלא	יפחת	מ–30%�

	מוסד	יאפשר	לסטודנט	הנעדר	בשל	אירוע	מזכה,	לדחות	קורס	ולחזור	עליו	בלא	 )ג(
תשלום	נוסף	בתנאי	שעדיין	לא	נבחן�

יוכל	 לו,	 בסמוך	 או	 מטלה	 להגשת	 שנקבע	 במועד	 מזכה	 אירוע	 בשל	 שנעדר	 סטודנט	 	�5
להגיש	את	המטלה	או	מטלה	חלופית,	בהתאם	להחלטת	המרצה,	בתוך	שבעה	שבועות	

לאחר	תום	תקופת	ההיעדרות�

	מוסד	יאפשר	לסטודנט	שנעדר	בשל	אירוע	מזכה	מקורס	במעבדה,	סמינריון,	סיור,	 )א( 	�6
סדנה	או	הכשרה	מעשית	להשלים	את	שהחסיר	או	יפטור	אותו	מהשתתפותו,	או	יאפשר	
את	השתתפותו	בהם	במועד	מאוחר	יותר,	בהתייחס	בין	השאר,	למהות	הקורס	ובתיאום	

עם	המרצה	הנוגע	בדבר;	המוסד	יפעל	לקביעת	נהלים	בעניין	זה	ולפרסומם�

	מוסד	יפרסם	מידע	על	החומרים	שמשתמשים	בהם	במעבדות,	העלולים	להיות	 )ב(
גורמי	סיכון	לנשים	בהיריון	או	לנשים	מניקות	ויאפשר	לסטודנטיות	כאמור	לדחות	את	
ההשתתפות	במעבדות	שיש	בהן	שימוש	בחומרים	מן	הסוג	האמור	למועד	מאוחר	לאחר	

ההיריון	או	ההנקה�

	סטודנט	שנעדר	מבחינה	בשל	אירוע	מזכה,	זכאי	להיבחן	במועד	נוסף	אחר	במסגרת	 )א( 	�7
המועדים	המקובלים	במוסד�

	סטודנט	לאחר	לידה,	אימוץ	או	קבלת	ילד	למשמורת,	שנעדר	מבחינה	בתקופה	של	 )ב(
עד	14	שבועות	מיום	הלידה,	האימוץ	או	קבלת	ילד	למשמורת,	זכאי	להיבחן	במועד	נוסף	

אחר	במסגרת	המועדים	המקובלים	במוסד�	

	סטודנטית	בהיריון	זכאית	לצאת	לשירותים	במהלך	בחינה� )ג(

זמן	 ממשך	 מ–25%	 תפחת	 שלא	 בבחינה	 זמן	 לתוספת	 זכאית	 בהיריון	 	סטודנטית	 )ד(
הבחינה�		

	במקרה	שבו	זכאית	סטודנטית	בהיריון	לתוספת	זמן	גם	מסיבה	אחרת,	ייקבע	שיעור	 )ה(
התוספת	הכולל	בהתאם	לנוהלי	המוסד,	ובלבד	שלא	יפחת	מ–25%�

הגיש	 לא	 היעדרותו	 שבשל	 או	 קורס	 של	 מבחינה	 מזכה	 אירוע	 בשל	 שנעדר	 סטודנט	 	�8
מטלה	בקורס	המהווה	דרישה	מוקדמת,	זכאי	ללמוד	על	תנאי	בקורס	המתקדם	או	בשנה	

המתקדמת	עד	להשלמת	הבחינה	או	המטלה	בהתאם	לזכאותו	לפי	כללים	אלה�

סטודנט	שנעדר	בשל	אירוע	מזכה	יהיה	זכאי	להאריך	את	לימודיו	בשני	סמסטרים,	בלי	 	�9
שיחויב	בשכר	לימוד	או	בכל	תשלום	נוסף	בשל	הארכה	זו�

מוסד	יאפשר	לסטודנטית,	מהחודש	השביעי	להיריונה	עד	חודש	לאחר	הלידה,	לחנות,	 	�10
בלא	תשלום,	בקרבה	למקום	הלימודים�

מזכה;	 אירוע	 בשל	 שנעדר	 בתקופה	 מתקדם	 לתואר	 לסטודנט	 מלגה	 תופסק	 	לא	 )א( 	�11
מוסד	רשאי	להגביל	את	התקופה	שבמהלכה	תשולם	המלגה	ל–14	שבועות�		

	עם	תום	תקופת	המלגה	יהיה	הסטודנט	זכאי	להארכה	של	המלגה	לתקופה	השווה	 )ב(
לתקופת	היעדרותו	בתשלום�				

	תשלום	המלגה	בתקופת	ההיעדרות	וההארכה	יהיה	באחריות	המוסד� )ג(

מטלות

מעבדות, 
סמינריונים, 

סדנאות, סיורים 
והכשרה מעשית

בחינה

היעדרות מבחינה 
או מטלה המהווה 

דרישה מוקדמת

הארכת לימודים

 חניה בקמפוס
או בסביבתו

מלגה למחקר
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	מוסד	יקצה	בקמפוס	- �12
	מקומות	ישיבה	מתאימים	לסטודנטיות	בהיריון	שיאפשרו	נוחות	ישיבה	וכתיבה; )1(

	חדר	או	בהתאם	לצורך	כמה	חדרים,	לצורך	הנקה;	חדר	ההנקה	יצויד	במקום	ישיבה	 )2(
נוח,	שקע	חשמל,	מקרר,	משטח	החתלה	ובקרבת	מקום	גם	כיור	מים;

	משטחי	החתלה	ברחבי	המוסד,	ככל	שנדרש,	ויפרסם	את	מקומם� )3(

	בן	או	בת	זוג	של	סטודנט	שנעדר	בשל	אירוע	מזכה	שהתרחש	במהלך	הסמסטר,	 )א( 	�13
שהוא	עצמו	סטודנט,	יהיה	פטור	מנוכחות	בשיעורים	למשך	שבוע	ימים�	

	בן	זוג	של	סטודנטית	לאחר	לידה	שנעדר	מבחינה	שנערכה	במהלך	שלושה	שבועות	 )ב(
מיום	הלידה,	יהיה	זכאי	למועד	בחינה	נוסף	במסגרת	המועדים	המקובלים	במוסד�			

פרסים,	מלגות	ומענקי	הצטיינות	מן	המוסד,	שאמת	המידה	להענקתם	היא	משך	תקופת	 	�14
הלימודים,	יחושבו	לסטודנט	שנעדר	בשל	אירוע	מזכה	בהפחתה	של	תקופת	היעדרותו�

סטודנט	שנעדר	בשל	אירוע	מזכה	זכאי	להטבה	שוות	ערך	ל–20	צילומים	או	הדפסות	של	 	�15
חומר	לימודים	שהפסיד,	בעד	כל	יום	לימודים	שבו	נעדר�	

פרק ה': כללי

ובאתר	האינטרנט	שלו	את	הכללים	 בידיעון	 או	 יפרסם	בכל	שנה	בשנתון	 	מוסד	 )א( 	�16
והדרכים	לקבלת	השירותים	המיוחדים	לפי	כללים	אלה�

הסגל	 חברי	 לידיעת	 המסמך,	 עיקרי	 את	 שנה	 כל	 בפתיחת	 יביא	 ההתאמות	 	רכז	 )ב(
האקדמי	והמינהלי�

	הוראות	מוסד	לפי	כללים	אלה	ייקבעו	לא	יאוחר	ממועד	פתיחת	שנת	הלימודים	התשע"ג�	 �17
כ"ח	בשבט	התשע"ב	)21	בפברואר	2012(
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