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נוספים (רכיבים (גמלאות) לישראל הגנה בצבא הקבע שירות תקנות
התשס"ו―2005 חדש), של חייל מבוטחת במשכורת

(גימלאות) לישראל הגנה בצבא הקבע שירות לחוק 67ד(ג) סעיף לפי  סמכותנו בתוקף 
אלה: תקנות מתקינים אנו התשמ"ה-11985, משולב], [נוסח

אלה: הם חדש חייל של המבוטחת במשכורת הנוספים הרכיבים (א) .1
תוספת פעילות; (1)

שוטף; ביטחון תוספת (2)

חוד. תוספת (3)

כמשמעותן  חוד" ו"תוספת שוטף" ביטחון "תוספת פעילות", "תוספת זאת, בתקנה (ב)  
השיפוט כהגדרתן בחוק הצבא הגנה לישראל ופקודות וצבא האוצר בין משרד בסיכומים

התשט"ו-21955. הצבאי,

בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004). ביום י"ז תקנות אלה 2. תחילתן של

(16 באוקטובר 2005) התשס"ו בתשרי י"ג

 (3-3538 (חמ

אולמרט אהוד
האוצר שר

פז מו ל  שאו
הביטחון שר

מפרקליטות פרקליטים של אחרים תארים (קביעת הפלילי הדין סדר צו
התשס"ו-2005 (תיקון), המדינה)

התשמ"ב- משולב], [נוסח הפלילי הדין סדר לחוק סעיף 12(א)(1)(א) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני ,11982

מפרקליטות  פרקליטים של אחרים תארים (קביעת הפלילי הדין סדר בצו  1 בסעיף .1
- התשס"א-22000 המדינה),

יבוא: "מנהל מחלקה" אחרי (1)

"ממונה (מנהל תחום);

המקרקעין);"; (אכיפת דיני בכיר ממונה

יבוא: מחוז" לפרקליט בכיר "ממונה אחרי (2)

מחוז." בפרקליטות מחלקה "מנהל

(15 בנובמבר 2005) התשס"ו בחשון י"ג
לבני פי  צי  (3-1449 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

המשכורת רכיבי
של המבוטחת

חדש חייל

תחילה

__________
.134 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשמ"ה, עמ' 142;

.171 עמ' התשט"ו, 2 ס"ח

__________
1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 41.

.193 עמ' התשס"א, 2 ק"ת

1 תיקון סעיף
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רושמות) (תיקון), קופות בעד התחלתי (ניכוי מס הכנסה  תקנות
התשס"ו-2005

אלה: תקנות מתקין אני הכנסה1, מס לפקודת ו–243 לפי סעיפים 17(14) בתוקף סמכותי  

התשל"ה-21975, רושמות), קופות בעד התחלתי (ניכוי הכנסה מס לתקנות בתוספת .1
בסופה יבוא:

מס רושמתשנת קופה
להוצאת מכונה
מסופוןכרטיס נסיעה

חדשים"2005 שקלים חדשים6,700 שקלים שקלים חדשים"4,300 9,700

(13 בנובמבר 2005) התשס"ו בחשון י"א
אולמרט אהוד  (3-309 (חמ

האוצר שר                                                                                   

התשס"ו-2005 (תיקון), (2 (מס' הפקודה) תחולת (אי האלחוטי הטלגרף צו

חדש], התשל"ב-11972, [נוסח האלחוטי לפקודת הטלגרף סעיף 4 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני

התשמ"ב-21982, ,(2 (מס'  הפקודה) תחולת (אי  האלחוטי  הטלגרף לצו  1 (א) סעיף .1 
- (1) בפסקה ובו, "(א)" יסומן

- תימחק; (ז) פסקת משנה (1)

(י2) - בפסקת משנה (2)

יבוא: (1) משנה פסקת במקום (א)

;"e.i.r.p 100 מיליוואט על עולה אינו הספקם (1)"

יימחקו; - ו–(5) (4) משנה פסקאות (ב)

"Bluetooth Class 3 או Bluetooth Class 2 תקן "לפי במקום (י3), בפסקת משנה (3)
מיליוואט"; 100" יבוא מיליוואט" 2.5" ובמקום " Bluetooth יבוא "לפי תקן

יבוא: (יח) משנה פסקת אחרי (4)

5150 עד 5350 מה"ץ בתנאים אלה:  תדרים פס בתוך הפועלים "(יט)

;(indoor) בלבד מבנים בתוך לפעול (1) מיועדים

 3ECC/DEC/(04)08 החלטה ETSI EN 301893 או אירופאי תקן לפי (2)
שיאשר אחר תקן או ,4IEEE 802.11a תקן ,2004 בנובמבר   12 מיום
אתר - (להלן התקשורת משרד של האינטרנט באתר ויפרסמו המנהל

המשרד);

התוספת תיקון

__________
.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.313 עמ' התשס"ה, ;752 עמ' התשל"ה, 2 ק"ת

1 תיקון סעיף

__________
.506 עמ' חדש 25, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.23 עמ' התשס"ד, ;525 עמ' התשמ"ב, 2 ק"ת

.Electronic Communications Committee (ECC) 3

,40 לערוצים 36, היא 5150 עד 5350 מה"ץ התדרים ההתייחסות לפס ,IEEE 802.11a 4 בהתאם לקבוע בתקן

ו–64. 60 ,56 ,52 ,48 ,44
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מיוחד מחבר חיצונית עם משושה או מוכללת משושה  כוללים (3)
;547 CFR part 15.203–ב כהגדרתו

אינו הספקם משנה (2), בפסקת בתקנים ובהחלטה האמור אף (4) על
 6TPC מנגנוני של לקיומם בהתאם שלהלן, בטבלה הרשום על עולה

;7DFS ו/או

מה"ץ מה"ץ5150 - 5250 5350 - 5250
הספק  

e.i.r.p mW TPCDFSTPCDFS

קיים קייםלא רלוונטילא 60חובהלא

200חובהקייםקייםקיים

קייםקיים קייםלא 120חובהלא

קיים רלוונטיקייםלא 120חובהלא

(א) יבוא: קטן סעיף (ב) אחרי

מכשיר כי יצוין (א)(1), קטן  סעיף של הרישה לפי שניתן המנהל "(ב) באישור
אלחוט." הפרעות מפני מוגן אינו האמור לאישור בהתאם הפועל אלחוטי טלגרף

(20 בנובמבר 2005) התשס"ו בחשון י"ח
ק צי אי דליה  (3-1504 (חמ

התקשורת שרת                                                                                   

ניקוז) רשויות על נחל רשות תפקידי (הטלת ומעיינות נחלים רשויות צו
(הוראת שעה), התשס"ו-2005

התשכ"ה-11965, ומעיינות, נחלים רשויות לחוק ו–11 לפי סעיפים 2 בתוקף סמכויותי  
לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות המקומיות הרשויות עם התייעצות ולאחר

ניקוז), רשויות  על נחל רשות תפקידי (הטלת  ומעיינות  נחלים רשויות לצו בתוספת  .1
יבוא: בסופה התשס"ג-22003,

ערבה .3"

לכיש שורק - .4

ים המלח .5

כרמל חוף .6

מערבי גליל .7

כינרת." .8

__________
.Code of Federal Regulations (CFR) 5

.M.1652 מספר ITU-R בהמלצת Transmission Power System 6 כהגדרתו

.ETSI EN 301893 בתקן Dynamic Frequency Selection  7 כהגדרתו

__________
.454 עמ' התשס"ב, 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 150;

.844 עמ' התשס"ג, 2 ק"ת

התוספת תיקון
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פרסומו. מיום לשלוש שנים ותוקפו פרסומו, מיום ימים זה שלושים צו של תחילתו .2

(23 בנובמבר 2005) התשס"ו בחשון כ"א

ן שמחו שלום  (3-2016 (חמ

הסביבה לאיכות השר                                                                                   

התשס"ו-2005 מהכנסת, טלוויזיה שידורי תקנות

התשס"ד-12003  מהכנסת, טלוויזיה שידורי לחוק ו–11 לפי סעיפים 4 בתוקף סמכותה  
אלה: תקנות הכנסת מתקינה ועדת החוק), - (להלן

- אלה בתקנות .1

מאלה: אחד כל - ממלכתי" "גוף

שלהם; הסמך ויחידות יחידותיהם לרבות הממשלה, ומשרדי הממשלה (1)

המדינה; נשיא לשכת (2)

הכנסת; (3)

המדינה; מבקר (4)

לפועל; ההוצאה לשכות דין, בתי משפט, בתי (5)

היום בכנסת; אירועי סיכום שעיקרה חדשות מהדורת - "חדשות הכנסת"

הכנסת. ועדות ישיבות הכנסת ושל של ישיבות מליאת שידורי טלוויזיה - הכנסת" "שידורי

בישיבות ההתרחשויות של  ומקצועי הוגן מלא, סיקור יובטח הכנסת  בשידורי (א) .2
לפי שייקבעו כפי  אתיקה, כללי על שמירה תוך מהלכן, ושל וועדותיה הכנסת   מליאת

אלה: הוראות ויחולו לחוק, 5(ב)(1) סעיף

ערוך, שאינו חוזר שידור לרבות חי, בשידור המועברים הכנסת בשידורי (1)
אינו מצולם; הוא גם אם בישיבה, דברי הנואם יישמעו במלואם

ועדה ישיבת של ערוך שידור וכן הכנסת, מליאת של ישיבה של ערוך שידור (2)
ידי בה על הנאמר את בישיבה, הנעשה את הניתן, ככל ישקף, מוועדות הכנסת,

ביטוי. לידי בה הבאות השונות והדעות ההשקפות מגוון ואת המשתתפים

שיש  אך יימנע ממידע במידע עובדתי, הכנסת שידורי ללוות את ערוץ הכנסת רשאי (ב)  
להתרחשויות הנואמים, לדברי ערכי שיפוט או פרשנות עמדה, נקיטת דעה, הבעת משום בו
את לשמוע שלא יפריע באופן ייעשה כאמור במידע הכנסת שידורי הדיון; ליווי למהלך או

במלואם. הנואם דברי

- המוספים המשדרים .3

מקובלות; עיתונאיות מידה אמות לפי וישודרו יופקו (1)

בציבור; הרווחות והדעות ההשקפות למגוון והולם מתאים ביטוי ייתנו (2)

לחוק. 5(ב)(1) סעיף לפי שייקבעו כפי אתיקה, לכללי כפופים יהיו (3)

תחילה ותוקף

הגדרות

מאפייני
הכנסת, ערוץ
בו השידורים
הסיקור ואופן

משדרים מוספים

__________
1 ס"ח התשס"ד, עמ' 32.
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דיוני השידור של ערוץ הכנסת לקטוע את לחוק, רשאי 11(א) הוראות סעיף אף (א) על .4
אחד מאלה: בכל חי, בשידור המועבר מליאת הכנסת,

בשעות  לכך שיוחדה בשעה ביום, אחת פעם היותר, לכל 20 דקות (1) למשך 
שידור שבתום ובלבד הכנסת, חדשות שידור לצורך ,20:00 לפני שעה הערב לא

הסתיימו; אם לא שידור הדיונים, הכנסת יימשך חדשות

שקבעה לכללים  בהתאם חירום, הודעות  שידור  לצורך - חירום בשעת  (2)
לחוק. 5(ב)(3) סעיף לפי המועצה

הצילום  יימשכו חירום, בשעת  שידור בעת או הכנסת חדשות  שידור בעת (ב)  
המשודר  החומר שמירת בדבר 17 לחוק סעיף והוראות הכנסת, מליאת דיוני של וההקלטה

עליהם. יחולו

שבת ומוצאי חג ובערבי שישי בימי השבוע, לרבות ימות כל במשך ישדר הכנסת ערוץ .5
שידורים שלא יקוימו ובלבד הכנסת, פגרת בתקופות והן מכונסת בתקופות שהכנסת הן וחג,

ישראל. ובמועדי בשבת

שדיוניהן הוועדות השידורים של לוח על יחליטו המשדר הגוף ונציגי  התיאום צוות .6
לוח בדבר ההחלטה חי;  שידור שאינו  ראשון בשידור או חי  בשידור שבוע,  מדי ישודרו

אלה: שיקולים בחשבון תביא כאמור השידורים

ענין לציבור; קיומו של (1)

הוועדות השונות; של לוחות הזמנים (2)

הכנסת; ערוץ השידורים של לוח (3)

נושאים; של רחב למגוון ביטוי מתן (4)

הוועדות. מגוון שידור (5)

בערוץ שירות תשדיר המשדר הגוף לא ישדר עד (ג), (ב) משנה מתקנות לגרוע בלי (א) .7
באמצעות לשכת יימכר וזמן שידורו ממלכתי  הוא מטעם גוף השידור כן אם הכנסת אלא
אחר באמצעות השידור זמן את למכור הכנסת החליטה אם זולת הממשלתית, הפרסום

כאמור. זמן שידור של במכירה בשיווק או שעיסוקו

בסוגיה  עמדה הבעת משום בהם שיש שירות תשדירי הכנסת בערוץ ישודרו לא (ב)  
סמוך או מועד באותו הנדונות לסוגיות התייחסות בהם שיש או ציבורית, במחלוקת הנתונה
עלול השידור האמור חשש כי קיים אם יומן סדר על הנמצאות או בוועדותיה או בכנסת לו
לצורך במיוחד  שהופקו תשדירים  זה ובכלל תוצאותיו, על או הדיון  מהלך על להשפיע 

הכנסת. בערוץ שידורם

לשידורם.  סמוך או הכנסת, שידורי במהלך שירות תשדירי ישובצו לא (ג)  

בישיבת שנאמרו הדברים עיקרי את הכוללות בכותרות ילוו הכנסת שידורי (א) .8
שאינם הכנסת שידורי בחוק, 11(ג) סעיף מהוראות לגרוע בלי הענין; לפי הוועדה, או המליאה

בעברית. בכתוביות גם ילוו חי בשידור

בשיעור  העברית, בשפה בכתוביות ילוו חי בשידור שאינם המוספים השידורים (ב)  
ראשון. בשידור המשודרים מ–50% יפחת שלא

הפקתו  או שצילומו הערוץ משידורי שידור לרבות - חי" "שידור זו, בתקנה (ג)  
בכללים  אחרת המועצה קבעה כן אם אלא בערוץ, שידורו לפני פחות או 8 שעות הושלמו

לחוק. 5 סעיף לפי

שידור קטיעת
מליאת דיוני של

הכנסת

השידורים היקף
ומשכם

ישיבות קביעת
הכנסת ועדות

ישודרו שדיוניהן

שירות תשדירי

השידורים ליווי
ותרגום בכתוביות
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חשבונו, באמצעיו ועל אותם הקולט אדם כל לשימוש חינם יעמדו שידורי הכנסת (א) .9
בנוסח השידור, בשפת לעין, בולט (קרדיט) במזכה השידור את ילווה לשדרם שהרוצה ובלבד
בתחילת  5 שניות יוצג במשך כאמור מזכה דומה; או בנוסח ,"99 - "באדיבות ערוץ הכנסת

2 דקות.  - מדי מכן ולאחר הקטע המשודר,

שידור לשדר  לגורמי יתיר התיאום, לצוות כך על דיווח שמסר לאחר הכנסת, (ב) ערוץ  
בערוץ שידורה מעת בעבורו, או הערוץ על ידי המוספים המשדרים במסגרת שהופקה תכנית
בשידור תכנית המעוניינים השידור השונים גורמי הזדמנות בין שוויון הבטחת הכנסת, תוך
ידי על מופקת התכנית בדבר היות לעין בולט במזכה כאמור ילווה ששידור בתנאי כאמור,
לציבור טלוויזיה שידורי בישראל שמשדר שידור" - מי "גורם זו, משנה בתקנת הכנסת; ערוץ

דין. לפי

פרסומן. מיום ימים 15 בתום אלה תקנות של תחילתן .10

(16 באוקטובר 2005) התשס"ו בתשרי י"ג
ן בר–או ני ו ר  (3-3458 (חמ

ועדת הכנסת יושב ראש                                                                                   

התשס"ו-2005 שעה), (הוראת התגוננות) תכשירי (ניפוק הרוקחים תקנות
התשמ"א-11981 חדש], [נוסח הרוקחים לפקודת (2)55 סעיף  לפי סמכותי בתוקף   

אלה: תקנות הפקודה), אני מתקין - (להלן

אלה - 1. בתקנות
אלה; תקנות לענין שאישר המנהל מרקחת, בית שאינו אחר או מקום עסק - חלוקה" "נקודת

המפורטים מן חיסונים או פעיל חומר המכילים מהתכשירים אחד כל - התגוננות" "תכשירי
להלן:

;(Oseltamivir) (1) אוסלטומוויר

;(Amantadine) (2) אמנטדין

.(Pandemic Flu Vaccine) פנדמית שפעת מפני (3) חיסון

47ב(א) ,47 ,45 ,23 סעיפים הוראות יחולו לא חלוקה מנקודת התגוננות תכשירי ניפוק על .2
לפקודה. ו–(ג)

התשס"ז (1 בינואר 2007). בטבת יום י"א יעמדו בתוקפן עד אלה 3. תקנות
(10 בנובמבר 2005) בחשון התשס"ו ח'

וה נ דני   (3-11 (חמ

הבריאות שר                                                                                   

לאומי הנצחה (גן ואתרי לאומיים אתרים טבע, שמורות גנים לאומיים, אכרזת
התשס"ו-2005 תכנית ג/12522), הרחבה לפי תל קדש

ואתרי  לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים 22 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
ולאחר  הסביבה,  לאיכות השר עם  בהתייעצות  החוק), - (להלן  התשנ"ח-11998  הנצחה,

לאמור: מכריז אני לחוק, 22(ב) בסעיף כאמור התנאים כל שנתקיימו

בחומרים שימוש
שהפיק ערוץ

הכנסת

תחילה

__________
.106 עמ' התשנ"ט, ;694 עמ' חדש 35, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

הגדרות

תכשירי ניפוק
התגוננות

תוקף

__________
1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.
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בכביש  נבי-יושע לצומת מערבית כ–2 ק"מ קדש, בתל הנמצא בתוספת המתואר השטח .1
ג/צפ/ג/12522, מס' בתשריט ירוקים אלכסוניים בקווים ומקווקוו כחול בקו המתוחם הצפון,
שר ביד (2005 באוקטובר   9) התשס"ו בתשרי ו' ביום והחתום 1:5,000 מידה בקנה  הערוך 

גן לאומי. הפנים, הוא

ובמשרדי  בירושלים,  הפנים במשרד מופקדים   1 בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
שבמועצה העליון המקומית הגליל הוועדה ובמשרדי עילית הצפון, נצרת מחוז על הממונה
האזורית שבמועצה החרמון מבואות המקומית הוועדה ובמשרדי העליון, הגליל האזורית
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי בדבר המעוניין וכל החרמון, מבואות

לקהל. פתוחים

תוספת
(1 (סעיף

המועצה  העליון ושל הגליל של המועצה האזורית השיפוט שטחי נמצא בתחום השטח  
בהודעה תוקף  לה שניתן  ג/12522, מס' תכנית חלה שבהם החרמון  מבואות האזורית

.3547 עמ' התשס"ד, ,5318 הפרסומים בילקוט שהתפרסמה

(9 באוקטובר 2005) בתשרי התשס"ו ו'
ס נ פי – פז ר פי או  (3-650 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

התשס"ו-2005 (תיקון), הישראלי התקנים מכון תקנון

הכללית המועצה ובאישור התשי"ג-11953, התקנים, לחוק סעיף 4 לפי סמכותו בתוקף  
מכון תקנון המכון את של הפועל הוועד מתקן המכון), - (להלן התקנים הישראלי מכון של

התקנון), כלהלן: (להלן - התשס"ג-22002 הישראלי, התקנים

ובמקום ותשעה" "שמונים יבוא ושבעה" "שמונים במקום ברישה, לתקנון, 2(2)(ד) בסעיף .1
לשכות איגוד  שימנה - "שבעה  יבוא  בישראל" המסחר לשכות  איגוד  שימנה - "חמישה 

בישראל". המסחר

"שלושה יבוא המסחר" לשכות איגוד שימנה אחד "חבר במקום לתקנון, (12)25 בסעיף .2
הגדולות". השיווק רשתות של נציג מהם בישראל, המסחר לשכות איגוד שימנה חברים

(27 באוקטובר 2005) התשס"ו בתשרי כ"ד
(3-445 (חמ

נתאשר.
אולמרט אהוד

והתעסוקה המסחר התעשיה שר

יצחקי ר אביגדו
של הפועל הוועד ראש יושב

הישראלי התקנים מכון

__________
1 ס"ח התשי"ג, עמ' 30.

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 133.

העתקי הפקדת
התשריט

גן על אכרזה
לאומי

25 תיקון סעיף

2 תיקון סעיף
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