
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

592   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 דלק), (קווי מים) זיהום (מניעת המים תקנות

597 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(7 מס' (תיקון התעבורה תקנות

598 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   לקטינים) (תיקון), המכוונת הצרכן (פרסומת הגנת תקנות

ו–6511), 2 מס' דרכים (הצטלבות אור–עקיבא) (מחלף ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים צו
600 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(תיקון), אשקלון) לאומי הנצחה (גן ואתרי לאומיים אתרים שמורות טבע, לאומיים, גנים אכרזת
601 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(תיקון), יהודה) לאומי הרי (גן הנצחה ואתרי לאומיים אתרים טבע, לאומיים, שמורות גנים אכרזת
601 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

הפיגוע בצומת לחללי הנצחה (אתר הנצחה ואתרי לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, אכרזת גנים
602 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   הצ/156/1-2), ליד לפי תכנית בית

המסוקים אסון לחללי הנצחה (אתר הנצחה ואתרי לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים אכרזת
603 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ג/14025), תכנית לפי ישוב בשאר

603 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   פיצויים), (תשלום חיים בעלי מחלות הודעת

607   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 רישום), (אגרת הנדסי ציוד רישום הודעת

608 התשס"ו-2006. . . . . . . . .   (תיקון), ושאיריו) (נשיא המדינה ברשויות השלטון משרה לנושאי גמלאות החלטת

611   . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 (תיקון), ושאיריהם) ברשויות השלטון (שרים משרה לנושאי גמלאות החלטת

614 התשס"ו-2006 . . . . . . .   ירושלים), במחוז בנושא עיזבונות (העברת תובענות משפחה לעניני המשפט בית צו
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התשס"ו-2006 דלק), (קווי זיהום מים) (מניעת המים תקנות

-החוק),  (להלן התשי"ט-11959  המים, לחוק ו–(2) 20ד(א)(1) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
מועצת ועם הבריאות שר עם בהתייעצות התשכ"ח-21968, עסקים, רישוי לחוק 10א וסעיף

אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכלכלה ועדת ובאישור המים,

למנוע כך ידי ועל דלק דלק מקווי מדליפות הסיכון להקטין את אלה תקנות של מטרתן .1
מים. מקורות זיהום ולמנוע לסביבה, ומטרדים מפגעים

אלה - 2. בתקנות

האותיות דלק, לפי ידי על מים למקורות הזיהום סכנת מידת לפי המסווג אזור סיכון" - "אזור
נציבות פרסמה אשר ,1:250,000 מידה  קנה  הגאולוגית, במפה ו–ג'  ב'–1  ב', א'–1, א', 
לאיכות  המשרד של הציבור בלשכות המחוזיות לעיון הופקדה 1992 ואשר בשנת המים

המשרד); - (להלן הסביבה

בודק ידי על המבוצעת דלק, קו של תקינות לבחון המיועדת בדיקה - תקינות" "בדיקת
מאלה: אחת בשיטה מוסמך

הציבור  לעיון  המופקד הראשונה, בתוספת   1 בפרט  כאמור  בתקן   437 פרק לפי (1)
המחוזיות שלו; במשרד ובלשכות

הנמצא  קיים דלק לקו  הראשונה  בתוספת  3 בפרט  כאמור  בתקן   9.1 פרק לפי (2)
שלו; המחוזיות ובלשכות הציבור במשרד לעיון המופקד בשימוש,

הממונה; של דעתו להנחת אחרת, מוכחת שיטה (3)

 American) לדלק האמריקני המכון ידי על המוכרת הכשרה שעבר בודק - מוסמך" "בודק
הממונה, של דעתו  להנחת  ערך שוות  הכשרה  או ,(API–ה או, ,Petroleum Institute
לעיון הופקדו  ואשר בענין, הממונה שקבע ותנאים הוראות הנחיות, פי על והפועל 

המשרד; של המחוזיות בלשכות הציבור

מים; למקור או לקרקע דלק של מבוקר לא שחרור - "דליפה"

ובטמפרטורת הסביבה; בלחץ אטמוספרי נוזלים מוצריו שהם או גולמי - דלק "דלק"

אלקטרוכימי; תהליך באמצעות מפני שיתוך (קורוזיה) דלק קו על הגנה - קטודית" "הגנה

אלה; תקנות לענין בכתב הסמיכו הסביבה לאיכות שהשר מי - "הממונה"

התשכ"ה-31965; והבניה, כהגדרתו בחוק התכנון - תכנון" "מוסד

מאלה: - כל אחד "מפעיל"

(עסקים  עסקים  רישוי ג.2.2 בתוספת לצו פרט לפי דלק, קו של עסק רישיון בעל (1)
התשנ"ה-41995; רישוי), טעוני

קטע ממנו; או דלק קו בהנהלתו פועל בפיקוחו, או אדם שבהשגחתו, (2)

לחוק; 20א בסעיף כהגדרתו - מים" "מקור

התקנות מטרת

הגדרות

__________
.348 עמ' התשנ"ד, ;226 עמ' התשל"ז, ;180 עמ' התשנ"א, ;169 עמ' התשי"ט, 1 ס"ח

.329 עמ' התשנ"ח, ;276 עמ' התשנ"ד, ;204 עמ' התשכ"ח, 2 ס"ח

.307 עמ' התשכ"ה, 3 ס"ח

.1217 עמ' התשנ"ה, 4 ק"ת
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לחוק; 138 לפי סעיף כמשמעותו - "נציב המים"

לחוק; 84(ב) בסעיף כהגדרתו - מים" "קו

או דלק  לזיקוק המשמשים מיתקנים בין המחבר ושינועו, דלק להולכת צינור - דלק" "קו 
כאמור צינור ולמעט ומגופים, משאבות לרבות כאמור, צינור של קטע או לאחסנתו

המפעיל. ובהחזקתו של שבשליטתו כולו במיתקן המצוי

הגשת על המים בכתב יודיע לממונה ולנציב דלק, תכנית להתקנת קו למוסד תכנון המגיש .3
לו. הוגשה שהתכנית התכנון מוסד שם הדלק ואת קו מיקום את ויציין כאמור, תכנית

הנמצאים קרקע או מים ייגרם זיהום למקורות ייעשו באופן שלא והפעלתו דלק קו התקנת .4
יסומנו שבה ,1:20,000 של מפה בקנה מידה יחזיק בידו מפעיל מתקין או בסביבתו, ולשם כך
מי  קווי לרבות הקו צדי משני 500 מטרים למרחק עד מקורות המים הדלק, מיקום קו מיקום
בתקנות כהגדרתם המים מקורות של המגן ואזורי ידוע, זה שמידע ככל וניקוז, ביוב שתיה,

בריאות  תקנות - התשנ"ה-41995 (להלן שתיה), לקידוח מי (תנאים תברואיים העם בריאות
אחד מהם. דרישת לפי המים, ולנציב לממונה אותה העם), וימסור

לקו דלק, נהלים תקנים או של האחרונה למהדורה בהתאם ייבנה ויופעל דלק (א) קו .5
אלה: הוראות בו יתקיימו וכן הראשונה, בתוספת כמפורט הענין, לפי

של 1.1  ביטחון מקדם דלק עם קו חוזק וב'1 יחושב ב' א'1, א', סיכון באזורי (1)
הראשונה;  1 בתוספת התקן שבפרט לפי לחישוב לפחות, בהשוואה

אחרים ואמצעים מכשירים  דרכו להעביר  שיאפשר  באופן יותקן  דלק קו (2)
דפנותיו; ולבדיקת הדלק קו לניקוי

למפורט בהתאם יוטמן קיים, צנרת לאורך קו שהוסף דלק קו למעט דלק, קו (3)
אלה: הוראות בו ויתקיימו השניה בתוספת

לקווים מתחת יוטמן  - ניקוז קו או מים,  קו ביוב, קו  חוצה הוא אם (א)
קו או מים ובקו השניה,  בתוספת מהאמור יפחתו בעומקים שלא האמורים

החציה; באזור בטון, פלטות פלדה או שרוול באמצעות  הדלק קו ימוגן ביוב,

וימוגן השניה בתוספת יוטמן כאמור פסי רכבת או כביש חוצה הוא אם (ב)
החציה; באזור פלטות בטון, פלדה או שרוול באמצעות

במקביל  העובר מים מקו מ–5 מטרים במרחק של פחות יונח לא  הוא  (ג)
כמשמעותה הבריאות  ורשות המים נציב הממונה, באישור אלא  אליו,

הבריאות); רשות העם (להלן - בריאות בתקנות

לכל רדיוגרפיות, יבוצעו בדיקות כביש, או ניקוז ואדי, תעלת נחל, דלק קו חצה (4)
הלאומית הרשות שהסמיכה מוסמכת מעבדה ידי על הדלק, בקו שנעשה ריתוך
מעבדות, להסמכת הלאומית הרשות בחוק כמשמעותה מעבדות להסמכת
המסחר התעשיה במשרד על התקינה הממונה שאישר מעבדה או התשנ"ז-61997,

והתעסוקה;

הראשונה,  1 בתוספת שבפרט התקן קטודית, לפי הגנה תותקן מערכת דלק בקו (5)
לפי ותיבדק תתוחזק כאמור מערכת קטודית; להגנה מומחה לדרישת ובהתאם
הממונה שנתית, שיציג המפעיל לפני עבודה פי תכנית מומחה כאמור, על הנחיות

מהם; אחד דרישת לפי המים, ונציב

לממונה הודעה

למניעת מידע
מים זיהום

של והפעלה בניה
דלק קו

__________
.1759 עמ' התשנ"ה, 5 ק"ת

.156 עמ' התשנ"ז, 6 ס"ח
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התקן לפי ערך שווי אמצעים או חוצצים מגופים יותקנו הצנרת קו לאורך (6)
לדלוף  העלול המרבי נפח הדלק את המפעיל יחשב הראשונה; 1 בתוספת שבפרט
את החישובים וימסור הקו, אורך לכל המגופים מיקום לאחר דלק פגיעה בקו עקב

מהם; אחד דרישת פי על המים, ולנציב לממונה

שבתוספת   2 שבפרט תקן לפי ותתוחזק תותקן דליפות בקרת מערכת (7)
הראשונה.

תקנים  דלק לפי קו ולהפעיל אדם להתקין (א), רשאי משנה בתקנת אף האמור על (ב)  
בכתב אישור, לכך שקיבל ובלבד הראשונה, בתוספת המפורטים מן אחרים מפרטים או
אישור העתק  מים; לזיהום לגרום  כדי בכך  אין  כי  לאחר ששוכנע הממונה, ומראש, מאת

המים. לנציב יועבר הממונה

המים,  ונציב לממונה דלק קו מתקין יאשר הפעלתו, ולפני דלק קו התקנת בסיום (ג)  
קו את תוואי הותקן לפי הוראות תקנות אלה ויצרף לאישור מפה המציינת שקו הדלק בכתב,

הטמנתו. עומק בדבר מדויק ומידע הדלק

קו כי שהראתה בדיקת תקינות לאחר ביצוע דלק אלא לקו יזרים דלק לא מפעיל (א) .6
אטום. הדלק

לאחר   אלא המפעיל אותו יפעיל לא - אטום לא הדלק קו כי הבדיקה הראתה   (ב)
לממונה יוצגו הבדיקה  תוצאות אטום; כי הוא שתראה חוזרת בדיקה בו ותבוצע  שיתוקן

מהם. אחד על פי דרישת המים ולנציב

כמפורט להלן: מפעיל ינהג תקינותו של קו דלק, על נאותה לשם שמירה .7

שנתי דוח ברשותו ויחזיק מדידה רצופה הדלק באמצעות בקו דליפות לגילוי יפעל (1)
תרגול ובהסתמך על 5(א)(7) בתקנה האמורה הדליפות בקרת מערכת תפקוד את המציג

המים; ולנציב לממונה יישלח השנתי הדוח בשנה; פעם המערכת

לדליפה, סביר חשש אם יש אחר, שנים או במועד לחמש תקינות, אחת בדיקת יבצע (2)
האמור מן במועד אחר הבדיקה ביצוע להתיר רשאי הממונה ליקויים שהתגלו; ויתקן

ולסביבה; מים למקורות סיכון בכך אין כי דעתו, להנחת הוכח, אם לעיל

ופעילות דליפות לאיתור הדלק קו לאורך לפחות בשבועיים פעם סיור יערוך (3)
הסיור; ממצאי על דוח וימלא בו לפגוע העלולה

1 בתוספת  שבפרט התקן פי על קתודית של הגנה קיומה שתוודא בדיקה יערוך (4)
שהתגלו; ליקויים ויתקן 5(א)(5), בתקנה ועל פי האמור הראשונה,

וישמור ,(4) עד   (1) פסקאות  לפי שנעשו הבדיקות  תוצאות של  רישומים (5) יערוך
דרישתו; לפי וימסרן לממונה, שנים תפחת מחמש שלא לתקופה אותם

5(א)(3), כאמור בתקנה לרבות הטמנתו דלק, קו של לתחזוקה השוטפת יכין נוהל (6)
סביבתיים; מפגעים תוך מניעת התקינה הפעלתו את בו, שיבטיח בדליפה לטיפול ונוהל
תיקון מגופים, דלק, סגירת שאיבת אלה: לענינים השאר, המפעיל, בין יתייחס בנוהל
לפי ינהג מפעיל שזוהמו; עיליים במים וטיפול בדלק מזוהמת קרקע פינוי הדלק, קו
יועבר הנוהל לפחות, בשנה פעם בדליפה טיפול נוהל של הפעלה ויתרגל שקבע הנוהל

מהם; אחד דרישת פי על המים ולנציב לממונה

לקו, שנתית ואחזקה מתוכננת שוטפות אחזקה עבודות רשאי לבצע דלק קו מפעיל (7)
אבזרים, קטודית והחלפת בהגנה טיפול הקו, ציפוי החלפת קטע צנרת, החלפת לרבות

הממונה. מטעם והגבלות התניות בלא

אטימות בדיקה
מקדמית

דלק קו תפעול
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זיהום שימנע באופן מדלק הצנרת קו קטע את המפעיל ינקז אטום לא דלק קו נמצא (א) .8
קו כי תקינות שתראה בדיקת בו ותבוצע שיתוקן לאחר אלא יפעילו ולא ומקורות מים קרקע

תקין. הדלק

לפי  וינהג הדלק, את ממנו ירוקן אטום, לא שנמצא דלק קו לתקן לא מפעיל החליט (ב)  
מאלה: אחת

למניעת אמצעים וינקוט שבו כל פתח אליו, יסגור הקשור הדלק קו את ינתק (1)
בו; נפיץ אוויר הצטברות

דין. לכל בהתאם אותו מהקרקע ויסלק הדלק קו את יוציא (2)

הדלק, קו את ויתקן להפסקתה המיידית, אמצעים ינקוט מפעיל דליפה, של במקרה (א) .9
הענין. לפי הקתודית, ההגנה אמצעי ותיקון הפגומה עטיפתו החלפת כולל

קו  נמצא תקינות; בדיקת המפעיל יבצע הממונה, לדעת לדליפה סביר חשש קיים (ב)  
.8 בתקנה האמור לפי יפעל אטום, לא הדלק

דליפה על או מעוקב אחד, מטר על העולה בנפח לקרקע דליפה למפעיל על נודע (א) .10
מיד על כך ידווח לא אטום, או על קו דין, בכל דלק העולה על האמור בריכוז למקורות מים
או, הדליפה, אירעה שבתחומה מקומית ולרשות  הבריאות  לרשות המים, לנציב לממונה,

הענין.  התשס"א-72001, לפי וביוב, בחוק תאגידי מים כהגדרתה לחברה

לממונה  המפעיל ימסור (א), בתקנת משנה כאמור דליפה מגילוי (ב) בתוך 48 שעות  
האלה: הפרטים שיכלול את הדליפה על דוח בכתב המים ולנציב

המפעיל; שם (1)

ציונו; ונקודת הדלק קו מיקום (2)

הדליפה; או התגלתה אירעה והשעה שבה התאריך (3)

גילויה. ואופן תיאורה הדליפה, סיבת (4)

אלה: המים פרטים ולנציב לממונה המפעיל ימסור הדליפה, מגילוי בתוך שבועיים (ג)

וכמותו; שדלף הדלק סוג (1)

שזוהם; הקרקע שטח (2)

האיסוף; ושיטת שנאספה דלק כמות (3)

הדליפה. להפסקת שננקטו פעולות (4)

צנרת.  קו מעל 50 סנטימטרים של בעומק אזהרה סרטי בקרקע יטמין מפעיל (א) .11

סימון  בשלטי הקרקע, פני  מעל לאורכו, באדמה שנטמן צנרת קו  יסמן מפעיל (ב)  
הראשונה.  1 שבתוספת האמור בסעיף על המבוססים שיוצבו במרחקים

8(ב). בתקנה כאמור ינהג לצמיתות להשביתו שהחליט דלק קו מפעיל .12

תחילתן שהותקן לפני דלק קו יחולו על לא ו–11(א) 6 5(א)(1) עד (4), ,3 תקנות הוראות .13
אלה. תקנות של

פרסומן מיום ימים תשעים ו–(7), (6) 5(א)(5), למעט תקנה אלה תקנות של (א) תחילתן .14
הפרסום). יום - (להלן

__________
.454 עמ' התשס"א, 7 ס"ח

אטום לא דלק קו

דלק דליפת

דיווח על דליפה

סימון

דלק קו השבתת

לתחולה סייג

תחילה
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ו–(7) 5(א)(6) תקנה ותחילתה של הפרסום, שנתיים מיום של תקנה 5(א)(5) (ב) תחילתה  
ברשומות, בהודעה האמורים, המועדים את השר האריך אם זולת הפרסום, מיום שנים חמש

תכנון. ממוסדות היתרים קבלת מאי הנובעים עיכובים בשל

דליפות דלק אמצעים לבקרת בקו אלה, טרם התקין תקנות שערב תחילתן של מפעיל, .15
בין דלק של כמויות שתשווה בדיקה באמצעות דליפות לגילוי יפעל 5(א)(7), בתקנה כאמור
באמצעות בדיקת לחצים מוזרם או הוא שאליה הנקודה הדלק לבין הנקודה שממנה מוזרם
קו תוואי הדלק, הטופוגרפיה לאורך לסוג בהתאם אלה הקו, כל מוגדרות לאורך בנקודות
התחשבות לפחות, תוך פעם בשעה ותירשם תיעשה כאמור הדלק; בדיקה קו וקוטרו של הדלק,
קוטרו ולמעט אם אחזקה עבודות בעת למעט מלא, תמיד יהיה והקו הסביבה, בטמפרטורה של

36 אינטש.  על עולה

ראשונה תוספת
( 11(ב) ,(4)7 ו–(ב), ו–(6) (5) 5(א)(1), ,2 (תקנות

ונהלים תקנים

- זו בתוספת

 ;"API” - American Petroleum Institute - USA

;"ASME” - American Society of Mechanical Engineers - USA

."NACE” - National Association of Corrosion Engineers - USA

נוזליים דלקים של להובלה מערכות .1

ASME - B31.4, Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and other Liquids

API 1130, Computational Pipeline Monitoring צנרת  לקווי חישובי 2. ניטור

קיים צנרת קו של ואחזקה בקרה, בדיקה, .3

 API 570, Piping Inspection Code: Inspection, Repair, Alteration and Rerating of In-Service
Piping Systems

תוספת שניה
5(א)(3)) (תקנה

(מטר) לצנרת כיסוי מעל שכבת עובי

סלעיתסיווג רגילהקרקע קרקע

ומסחר תעשייתי מגורים, 0.91.2אזור
נחל 2.002.00חציית

ומסילות כביש 1.201.20חציית
אחר 0.450.75אזור

(30 בינואר 2006) התשס"ו בשבט א'
רא עז ן גדעו  (3-2741 (חמ

הסביבה לאיכות השר                                                                                   

מעבר הוראות
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התשס"ו-2006 ,(7 מס' (תיקון התעבורה תקנות

- הפקודה), ובאישור  התעבורה1 (להלן לפקודת ו–70ה לפי סעיפים 70 בתוקף סמכותי  
העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי הכנסת של הכלכלה ועדת

אלה: תקנות מתקין אני התשל"ז-31977,

- לתקנות התעבורה, התשכ"א-41961 1 בתקנה .1

יבוא: תנועה" "הסדר ההגדרה אחרי (1)

70ג(ד) כהגדרתו בסעיף ספר לבית ילדים של בשכר הסעה - ""הסעת תלמידים"
בנסיעה למעט חזרה מהם, ילדים, או לפעילות מאורגנת בעבור או לפקודה
עם ולפעוטות  לילדים בטיחותית הסעה חוק לפי הסעה או שירות, בקו 
שמונה לו מלאו מי שטרם "ילדים" - זה, לענין התשנ"ד-51994; מוגבלות,

שנים;"; עשרה

יבוא: חשמלי" "רכב ההגדרה אחרי (2)

מבנהו לפי המיועד ציבורי רכב או פרטי אוטובוס - תלמידים" להסעת ""רכב
סימון לפנסי המתייחסות הדרישות בו שהתקיימו תלמידים, להסעת לשמש
המופקדות זה, לענין השר שקבע כפי ושילוט, בטיחות חגורות ואיתות,
של הרגילות העבודה בשעות התחבורה במשרד הרכב באגף הציבור לעיון

תלמידים." להסעת כרכב לשמש הוא שרשאי ברישיונו ושצוין המשרד,

- העיקריות לתקנות 83 בתקנה .2

"תלמידים"; יבוא במקום "ילדים" השוליים, בכותרת (1)

יבוא: (א) משנה תקנת במקום (2)

תלמידים."; אלא ברכב להסעת אדם הסעת תלמידים, יבצע לא "(א)

(ב) - משנה (3) בתקנת

תלמידים"; להסעת "ברכב יבוא ילדים" הסעת המבצע "רכב במקום (1)

תלמידים"; "הסעת "הסעת ילדים" יבוא במקום בסופה, (2)

יבוא: (ב) משנה תקנת אחרי (4)

תלמידים. בהסעת בעמידה ילדים אדם יסיע לא "(ב1)

פי על בו האיתות המותקנים פנסי את יפעיל להסעת תלמידים ברכב הנוהג (ב2)
פתוחות."; שדלתות הרכב עת בכל תלמידים, להסעת רכב שנקבעו לגבי הדרישות

הסעת המבצע "אדם יבוא ילדים" "להסעת עד הרישה במקום (ג), משנה בתקנת (5)
תלמידים";

הסעת המבצע "אדם יבוא ילדים" "להסעת עד הרישה במקום (ד), משנה בתקנת (6)
תלמידים";

1 תיקון תקנה

83 תיקון תקנה

__________
.728 עמ' התשס"ה, ;173 עמ' ,7 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

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

.348 עמ' התשנ"ד, ;226 עמ' התשל"ז, 3 ס"ח

416 ועמ' 498. עמ' ,252 עמ' ,207 עמ' ,205 עמ' ,204 עמ' התשס"ו, ;1425 עמ' התשכ"א, 4 ק"ת

.71 עמ' התשנ"ד, 5 ס"ח
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הסעת המבצע "אדם יבוא ילדים" "להסעת עד הרישה במקום (ה), משנה בתקנת (7)
תלמידים".

יבוא "בתקנה זו". משנה (א)" "בתקנת 83ב(ג) לתקנות העיקריות, במקום בתקנה .3

יבוא: בסופה העיקריות, לתקנות 83ג בתקנה .4

נהיגה, הלומד אדם בידי בדרך, נהיגה בזמן ,170 כהגדרתו בתקנה מורה מוסמך (7)"
נהיגה  ובוחן 3,500 ק"ג, על המותר עולה הכולל שמשקלו מסחרי ברכב באוטובוס או

כאמור." ברכב נהיגה בחינת המעשי של השלב את עורך שהוא בעת

יבוא: (ב) משנה תקנת אחרי העיקריות, לתקנות 119 בתקנה .5

הרגליים המיועדים על תומכי כן רגליו מנוחות אם אופנוע אלא על ירכב אדם לא "(ב1)
מונחות רגליו כן אם עליו, אלא לרכב לאחר האופנוע ירשה נוהג ולא באופנוע, לנוסע

כאמור."

יבוא: לתקנות העיקריות, בסופה 364א(א) בתקנה .6
הרכב ייצור החגורהסוגי הרכבשנת החגורהמיקום סוג

השנים להסעת"כל רכב
תלמידים

המושבים חגורות אחרותבכל או חגורות מותניים
אלה." תקנות לפי בו שהותקנו

תחילתה ואולם (1 בספטמבר 2006), ח' באלול התשס"ו ביום ו–6 2 ,1 תקנות של תחילתן .7
התשס"ז באלול י"ח  ביום כן,  לפני או 1994 ייצורם  ששנת רכב כלי לגבי  6 תקנה  של

(1 בספטמבר 2007).

(20 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ב
שטרית מאיר  (3-83 (חמ

בדרכים ובטיחות התחבורה שר                                                                                   

התשס"ו-2006 (תיקון), (פרסומת המכוונת לקטינים) הצרכן הגנת תקנות

ועדת ובאישור התשמ"א-11981, הצרכן, הגנת לחוק 7א סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות הכנסת, אני מתקין של הכלכלה

(להלן  התשנ"א-21991  לקטינים), המכוונת (פרסומת הצרכן הגנת תקנות של בשמן .1
שיווק ודרכי "פרסומת יבוא לקטינים"  המכוונת "פרסומת במקום  העיקריות), התקנות -

לקטינים". המכוונים

- העיקריות לתקנות 1 בתקנה .2

תימחק; ההגדרה "ילד" - (1)

יבוא: "קטין" ההגדרה לפני (2)

באמצעות לרבות גלוי או סמוי, עקיף, ישיר, באופן פניה של עוסק, - שיווק" ""דרכי
פקסימילה, שהוא, סוג מכל אלקטרונית תקשורת טלוויזיה, רדיו, טלפון, דואר,
מכירות לקדם או בעסקה להתקשר שמטרתה מודעות, או קטלוגים פרסום

מוצר או שירות." של

83ב תיקון תקנה

83ג תיקון תקנה

119 תיקון תקנה

364א תיקון תקנה

תחילה

השם תיקון

1 תיקון תקנה

__________
.201 עמ' התש"ס, ;248 עמ' התשמ"א, 1 ס"ח

.707 עמ' התשנ"א, 2 ק"ת
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- העיקריות לתקנות 2 בתקנה .3

המכוונים"; שיווק "ולדרכי יבוא "המכוונת" במקום השוליים, בכותרת (1)

המכוונים"; שיווק "ודרכי יבוא "המכוונת" במקום ברישה, (2)

יהיו שיווק "פרסומת ודרכי מתואמת" יבוא "הפרסומת תהיה במקום (3) בפסקה (1),
"שלהם"; יבוא "שלה" ובמקום מותאמים"

יהיו שיווק ודרכי "פרסומת  יבוא תואמת" "הפרסומת תהיה במקום ,(2) (4) בפסקה 
"יימנעו"; ובמקום "תימנע" יבוא תואמים"

יבוא "שלהם"; "שלה" ובמקום שיווק" "ובדרכי יבוא אחרי "בפרסומת" (5) בפסקה (3),

"ובדרכי שיווק"; יבוא אחרי "בפרסומת" (6) בפסקה (4),

ובמקום ייעשו" שיווק ודרכי "פרסומת יבוא תיעשה" "הפרסומת במקום (7) בפסקה (5),
"ממנה" יבוא "מהם";

יקשו" לא שיווק ודרכי "פרסומת יבוא תקשה" לא "הפרסומת במקום (8) בפסקה (6),
"וימנעו"; "ותמנע" יבוא ובמקום

ובמקום שבהם" שיווק ובדרכי "בפרסומת יבוא שבה" "בפרסומת במקום (9) בפסקה (7),
יצוין". שיווק יבוא "בפרסומת ובדרכי יצוין" "בפרסומת

- העיקריות לתקנות 3 בתקנה .4

שיווק אסורים"; "ודרכי יבוא "אסורה" במקום בכותרת השוליים, (1)

יבוא "בה" ובמקום המכוונים" שיווק "ודרכי יבוא "המכוונת" במקום ברישה, (2)
"בהם".

- העיקריות לתקנות 4 בתקנה .5

שיווק אסורים"; "ודרכי יבוא "אסורה" במקום בכותרת השוליים, (1)

בהם". שיש שיווק "ודרכי יבוא בה" "שיש במקום ברישה, (2)

- העיקריות לתקנות 5 בתקנה .6

אסורים אחרים"; שיווק ודרכי "פרסומת יבוא השוליים, במקום כותרת (1)

המכוונים". שיווק "ודרכי יבוא "המכוונת" במקום ברישה, (2)

- העיקריות לתקנות 6 בתקנה .7

שיווק אסורים"; "ודרכי יבוא "אסורה" במקום בכותרת השוליים, (1)

שיווק". דרכי "ולא יינקטו יבוא אדם פרסומת" יעשה "לא אחרי (2)

- העיקריות לתקנות 7 בתקנה .8

שיווק אסורים"; "ודרכי יבוא "אסורה" במקום בכותרת השוליים, (1)

יבוא ובמקום "בה" שיווק" דרכי יינקטו "ולא יבוא פרסומת" אדם "לא יעשה אחרי (2)
"בהם".

2 תיקון תקנה

3 תיקון תקנה

4 תיקון תקנה

5 תיקון תקנה

6 תיקון תקנה

7 תיקון תקנה
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יבוא: העיקריות לתקנות 7 תקנה אחרי .9
ודרכי "פרסומת

בהם שיש שיווק
שימוש עשיית

בפרטים אישיים

או במישרין בהן, שיש שיווק ינקוט דרכי ולא פרסומת אדם יעשה לא 7א.
של אישיים בפרטים קטין או של אישיים שימוש בפרטים עשיית בעקיפין,
אפוטרופוס או או הורה בהסכמת אלא קטין, באמצעות שהתקבלו אדם אחר
כל - "פרטים אישיים" זה, לענין קטין; שאינו ובלבד לפי הענין האחר האדם
חשבון פרטי טלפון, מספר אלקטרוני, דואר לרבות כתובת, שם, מאלה: אחד
אישיים בפרטים שימוש על תחול לא  זו  הוראה אשראי; כרטיס או בנק

לקטין." עוסק לתת שעל מתן שירות או מוצר מסירה של לצורך

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .10

(2 במרס 2006) התשס"ו באדר ב'
אולמרט אהוד  (3-2214 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

אור–עקיבא) (מחלף ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים  צו
התשס"ו-2006 ו–6511), 2 מס' דרכים (הצטלבות

אני ופיתוח) 11943, הברזל (הגנה הדרכים ומסילות סעיף 3 לפקודת לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה

המתחיל  חדרה-חיפה2 בקטע :2 מס' דרך מתחברים על המחלף שבו תחול הפקודה (א) .1
 E= 191976.14 / N=713264.00 ציון בנקודת E=192471.81 / N=711508.51 ומסתיים ציון בנקודת
 N=712368.92 / ציון  בנקודת  המתחיל  בקטע  אור–עקיבא-קיסריה3  :6511 מס' דרך עם

;E=191764.96 / N=712264.89 ציון בנקודת E=192554.68 ומסתיים

בתוספת  המפורטים ובחלקות בגושים עוברים והצמתים הדרך ושטח גבולות (ב)  
 1:2,500 מידה  בקנה הערוכה כ/8030  מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם והמסומנים,
בפברואר   22) התשס"ו בשבט כ"ד ביום בדרכים והבטיחות התחבורה שר בידי והחתומה

המפה). - (להלן (2006

רח' יהדות לדרכים בישראל בע"מ, הלאומית החברה - נמצא במשרדי מעצ העתק המפה .2
03-7355444 בשעות  מראש בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29 קנדה

הרגילות. העבודה

תוספת
1(ב)) (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

10615175 ,102
1061726
106216 ,2

7א הוספת תקנה

תחילה

הפקודה תחולת
הדרך על

רשות לעיין במפה

__________
.4 עמ' התשכ"ו, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' ,1943 1 ע"ר

.1383 עמ' התשכ"ז, 2 ק"ת

.1345 עמ' התשכ"ב, 3 ק"ת
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חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

106272
106284
10639133 ,132 ,99 ,92 ,90 ,89 ,298 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,91

(22 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ד
שטרית מאיר  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

ואתרי הנצחה אתרים לאומיים טבע, לאומיים, שמורות  אכרזת גנים
התשס"ו-2006 (תיקון), אשקלון) לאומי (גן

אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים לחוק ו–26(ב) 22 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
לגנים הסביבה, המועצה השרה לאיכות בהסכמת הנצחה, התשנ"ח-11998, לאומיים ואתרי
ואיכות הפנים ועדת ובאישור אשקלון  ועיריית לאומיים ואתרים  טבע שמורות לאומיים,

מכריז לאמור: הכנסת, אני הסביבה של

האכרזה),  - (להלן התשכ"ה-21965  (אשקלון),  לאומי גן על לאכרזה  1 בסעיף האמור .1
ואחריו יבוא: יסומן "(א)"

לאומי מגן לגריעה כשטח שהוגדר השטח על יחולו לא (א) קטן סעיף הוראות "(ב)
הפנים  שר בידי והחתום  1:1,250 ג/דר/133/101/02/4 בקנה מידה  מס'  וסומן בתשריט

(21 בפברואר 2006)." כ"ג בשבט התשס"ו ביום

- "(א)" יסומן לאכרזה, 2 בסעיף האמור .2

1(א)"; "בסעיף יבוא "1 "בסעיף במקום ובו (1)

יבוא: ואחריו (2)

בירושלים, הפנים במשרד מופקדים 1(ב) בסעיף האמור מהתשריט העתקים "(ב)
לתכנון הוועדה המקומית ובמשרדי שבע בבאר הדרום, על מחוז הממונה במשרד
שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין  רשאי מעוניין  וכל אשקלון, ולבניה

לקהל." פתוחים האמורים

(21 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ג
אולמרט אהוד  (3-650 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

.202 עמ' התשנ"ח, 1 ס"ח

.1587 עמ' התשכ"ה, 2 ק"ת

ואתרי הנצחה אתרים לאומיים טבע, לאומיים, שמורות  אכרזת גנים
התשס"ו-2006 (תיקון), יהודה) הרי לאומי (גן

אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים לחוק ו–26(ב) 22 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
לגנים הסביבה, המועצה השרה לאיכות בהסכמת הנצחה, התשנ"ח-11998, לאומיים ואתרי

1 תיקון סעיף

2 תיקון סעיף

__________
.202 עמ' התשנ"ח, 1 ס"ח
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ועדת ובאישור יהודה מטה  האזורית המועצה לאומיים, ואתרים טבע  שמורות לאומיים,
לאמור: אני מכריז הכנסת, של ואיכות הסביבה הפנים

האכרזה),  - יהודה), התשכ"ה-21965 (להלן (הרי לאומי גן לאכרזה על 1 בסעיף האמור .1
ואחריו יבוא: יסומן "(א)"

לאומי מגן לגריעה כשטח שהוגדר השטח על יחולו לא (א) קטן סעיף הוראות "(ב)
כ"ג  ביום שר הפנים בידי ג/יר/מי/462 בקנה מידה 1:1,250 והחתום בתשריט מס' וסומן

(21 בפברואר 2006)." התשס"ו בשבט

- "(א)" יסומן לאכרזה, 2 בסעיף האמור .2

1(א)"; "בסעיף יבוא "1 "בסעיף במקום ובו (1)

יבוא: ואחריו (2)

בירושלים, הפנים במשרד מופקדים 1(ב) בסעיף האמור מהתשריט העתקים "(ב)
לתכנון הוועדה המקומית ובמשרדי בירושלים ירושלים, על מחוז הממונה במשרד
שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי מעוניין וכל יהודה, מטה ולבניה

לקהל." פתוחים האמורים

(21 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ג
אולמרט אהוד  (3-650 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

.2333 עמ' התשכ"ה, 2 ק"ת

ואתרי הנצחה אתרים לאומיים טבע, לאומיים, שמורות  אכרזת גנים
הצ/156/1-2), תכנית לפי ליד בית בצומת הפיגוע לחללי הנצחה  (אתר

התשס"ו-2006

לאומיים  אתרים לאומיים, שמורות טבע, גנים ו–50 לחוק לפי סעיפים 47 בתוקף סמכותי  
הנצחה,  לאתרי עם המועצה לאחר התייעצות החוק), - התשנ"ח-11998 (להלן הנצחה, ואתרי
התנאים כל שנתקיימו ולאחר הסביבה לאיכות השר ועם יונה כפר המקומית המועצה עם

מכריז לאמור: לחוק, אני ו–50 47 בסעיפים האמורים

הנ/מר/הצ/156/1-2  מס' בתשריט כחול בקו ומותחם בתוספת המתואר יונה בכפר השטח .1
הפנים, שר ביד (21 בפברואר 2006) התשס"ו בשבט כ"ג ביום והחתום 1:500 הערוך בקנה מידה

הנצחה. אתר הוא

במשרדי בירושלים, הפנים במשרד מופקדים ,1 בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
בנתניה, שרונים, ובניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ברמלה המרכז, מחוז על הממונה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהעתקים לעיין רשאי בדבר מעוניין וכל

לקהל.

__________
.202 עמ' התשנ"ח, 1 ס"ח

1 תיקון סעיף

2 תיקון סעיף

אתר על אכרזה
הנצחה

העתקי הפקדת
התשריט
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תוספת
(1 (סעיף

חלה  שבו יונה כפר של המועצה המקומית השיפוט שטח בתחום 1 נמצא בסעיף האמור השטח
התשס"א, ,4925 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה על שהודעה הצ/156/1-2, מס' תכנית

5 באוקטובר 2000. מיום ,18 עמ'

(21 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ג
אולמרט אהוד  (3-650 (חמ

הפנים שר                                                                                   

ואתרי הנצחה אתרים לאומיים טבע, לאומיים, שמורות  אכרזת גנים
ג/14025), תכנית לפי ישוב בשאר המסוקים אסון לחללי הנצחה  (אתר

התשס"ו-2006

לאומיים  אתרים לאומיים, שמורות טבע, גנים ו–50 לחוק לפי סעיפים 47 בתוקף סמכותי  
הנצחה,  לאתרי עם המועצה לאחר התייעצות החוק), - התשנ"ח-11998 (להלן הנצחה, ואתרי
התנאים כל שנתקיימו ולאחר הסביבה לאיכות השר ועם יונה כפר המקומית המועצה עם

מכריז לאמור: לחוק, אני ו–50 47 בסעיפים האמורים

בשבט  ד' ביום 1:1,250 החתום מידה בקנה ישוב המתואר בתוספת הערוך בשאר השטח .1
הנצחה. אתר הוא הפנים, שר ביד (2 בפברואר 2006) התשס"ו

ובמשרדי בירושלים, הפנים במשרד מופקדים ,1 בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
מעוניין וכל עליון, גליל האזורית המועצה ובמשרדי עילית בנצרת הצפון, מחוז על הממונה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי בדבר

תוספת
(1 (סעיף

עליון,  גליל האזורית המועצה של השיפוט שטח בתחום נמצא  1 בסעיף האמור השטח
מיום הפרסומים 5359 בילקוט פורסמה אישורה על ג/14025 שהודעה מס' תכנית חלה  שבו

17 בינואר 2005.

(2 בפברואר 2006) התשס"ו בשבט ד'
אולמרט אהוד  (3-650 (חמ

הפנים שר                                                                                   

__________
.202 עמ' התשנ"ח, 1 ס"ח

התשס"ו-2006 (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

__________
.84 עמ' התשמ"ה, 1 ס"ח

אתר על אכרזה
הנצחה

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

בטלה. - פיצויים), התשס"ג-22002 (תשלום חיים בעלי הודעת מחלות .2

בטבת התשס"ו (1 ינואר 2006). א' ביום זו הודעה 3. תחילתה של

תוספת
(1 (סעיף

חיים בעל סוג
המרבי הפיצוי סכום

חדשים בשקלים

בקר

לחלב בקר

בהריון ועגלה 7,339פרה

בגיל שבוע 650עגלה -

חודשיים שבוע ועד מעל נוסף גידול כל יום בעד 11ועוד

חודשיים נוסף מעל גידול כל יום בעד 8.5ועוד

על  לא יעלה המרבי ובתנאי שהסכום  4,508

בגיל שבוע 1,100עגל -

חודשיים שבוע ועד מעל נוסף גידול כל יום בעד 10.7ועוד

חודשים 9 חודשיים ועד מעל גידול נוסף יום כל 10.5ועוד בעד

על  לא יעלה המרבי ובתנאי שהסכום  4,186

גוף לקילוגרם משקל לבשר בגיל שיווק 12עגל

לבשר בקר

בהריון ועגלה 3,600פרה

לתחלופה גמולה 3,000עגלה

בגיל שבוע עגל 1,000עגלה או

ק"ג 100 משקל נוסף עד גידול יום בעד כל 9.5ועוד

על יעלה לא המרבי שהסכום 2,200ובתנאי

חי לק"ג גמולים 13.6עגלים

חי לק"ג גמולות 11.6עגלות

גוף לכל ק"ג משקל ק"ג 450 מעל שמשקלו לשווק 12עגל

גוף משקל ק"ג לכל ק"ג, 400 שמשקלה מעל 10.5עגלה לשווק

שונות - בקר

בארץ) נולד מעדר טיפוח מייצור מקומי ( רביה 11,000פר

מיבוא רביה 15,000פר

מקומי מעדר רביה 9,000פר

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

בעל בעד פיצוי
חיים

ביטול

תחילה

__________
.195 עמ' התשס"ג, 2 ק"ת
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חיים בעל סוג
המרבי הפיצוי סכום

חדשים בשקלים

צאן

כבשים

חלב בביקורת רשומה 1,300כבשה

חלב בביקורת שאינה 1,100כבשה

ימים חודש בגיל 600טלה

גידול נוסף חודש כל 56ועוד בעד

על  לא יעלה המרבי ובתנאי שהסכום  825

600טליה בגיל חודש ימים

גידול נוסף  חודש כל 50 ועוד בעל

על  יעלה לא המרבי שהסכום 800 ובתנאי

בהריון 1,050שיה

לרביה חודשים 5 בגיל 825טלה

- נוסף כל חודש גידול בעד 56ועוד

על  לא יעלה המרבי ובתנאי שהסכום  2,600

מקומי מייצור רבייה 2,600אייל

וצאצאיו לטיפוח טהור מיובא מגזע רבייה 4,625אייל

וצאציה לטיפוח טהור מיובאת מגזע רבייה 2,312כבשת

מגידול אקסטנסיבי מגזע אווסי 780כבשה

(מרינו ומוכלאיו) לגידול לבשר - 1,100כבשה

בגידול אקסטנסיבי מגזע אווסי 1,560אייל

ממשלתי) וטרינר רופא ואישור בדיקה (לאחר הריון בגין לכבשה 250תוספת

עזים

ימים חודש בגיל שחור 343גדי

חודש גידול נוסף 43ועוד בעבור כל

על  לא יעלה המרבי ובתנאי שהסכום  512

חודש ימים בגיל 343גדיה שחורה

חודש גידול נוסף 43ועוד בעבור כל

על  לא יעלה המרבי ובתנאי שהסכום  555

שחורה 650עז

שחור 780תיש

ימים חודש בגיל מעורב או לבן 335גדי

חודש גידול נוסף 50ועוד בעבור כל

על  לא יעלה המרבי ובתנאי שהסכום  560
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חיים בעל סוג
המרבי הפיצוי סכום

חדשים בשקלים
בגיל חודש ימים מעורבת 450גדיה לבנה או

חודש גידול נוסף 50ועוד בעבור כל

על  לא יעלה המרבי ובתנאי שהסכום  800

זאנן מסוג לבנה 1,050עז

דמשקאי) X (זאנן מעורבת 925עז

מעורב או לבן 2,100תיש

- ממשלתי וטרינר ואישור רופא בדיקה הריון לאחר בגין לעז 250תוספת

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

דבורים

מסגרות 5 - דבורים 231נחיל

463דבורית

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 1.9518.327.3תרנגולת
יחסי) זכר כולל (לנקבה רביה 40.255.565.9-תרנגולת

יחסי) זכר כולל (לנקבה טיפוח 111128.6140.6-תרנגולת

גזע כבד

(פטם) לבשר 0.91.9-11.5תרנגולת
יחסי) זכר כולל (לנקבה לרביה 16.242.856.9תרנגולת

יחסי) זכר כולל (לנקבה לרביה סבתא 204.4235251.2-תרנגולת

הודו

ק"ג 17 עד זכר לבשר - 5.113.229.1109.1הודו
ק"ג 9 עד נקבה - לבשר 5.15.219.755.4הודו

יחסי) זכר כולל (נקבה לרביה 71.385.9236.5-הודו

מים עופות

לפיטום 7103175אווז
ונקבה) משוקלל זכר לרביה (לראש 1045.5154-אווז

2.13.4-59.3ברווז

2.04.9-63.4ברבר

3.5103346מולרד
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חדשים בשקלים המרבי הפיצוי סכום

עופות
דגירה ביצת

יומומודגרת בן מבוגרפרגיתאפרוח

יענים

לשחיטה 44.9134.1271.81,071.6יען

לרבייה 44.9134.1295.41,177.5נקבה

לרבייה 44.9134.1295.41,766.3זכר

יונים

(זוג) 13.9---לבשר

חודשים) 4 158.3---לרבייה (זוג) (בגיל

נוסף גידול יום כל 0.4---בעבור

21.2---פסיון

בטבלה אחר שלא פורט עוף 294.4כל

(8 בפברואר 2006) התשס"ו בשבט י'
ם י בו זאב  (3-234 (חמ

הכפר החקלאות ופיתוח שר                                                                                   

התשס"ו-2006 רישום), (אגרת הנדסי ציוד רישום הודעת

 - התשי"ט-11959 (להלן הנדסי, ציוד רישום לתקנות תקנה 5א(ג) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: אני מודיע התקנות),

אגרת  סכומי חודש ינואר 2005 ישתנו 2006 לעומת מדד ינואר עליית מדד חודש עקב .1
ביום החל שבתוספת השניה לתקנות, שנתית בהודעה בעד מסירת פרטים והאגרה הרישום

להלן: כמפורט (1 באפריל 2006), בניסן התשס"ו ג'

ואגרה רישום אגרת
פרטים מסירת בעד

בהודעה שנתית
חדשים בשקלים

- הנדסי ציוד
ומעלה כ"ס מ–100 ואופני זחלי 548טרקטור

ויותר כ"ס 60 בעל או אופני 548מחפר/עגורן זחלי
ממונע 548מפלס

ממונעת 548מגרדה
עפר 548מוביל
צריח 548עגורן

548מיתקן לערבול אספלט
548מפזר שלמק

זחלי או אופני כבישים לקרצוף 548מכונה

סכומי שינוי
האגרה

__________
.997 עמ' התשס"א, ;1175 עמ' התשי"ט, 1 ק"ת
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ואגרה רישום אגרת
פרטים מסירת בעד

בהודעה שנתית
חדשים בשקלים

כ"ס ועד בכלל 99 עד ואופני זחלי 378טרקטור
כ"ס 59 בעל או אופני 378מחפר/עגורן זחלי

ממונע כבישים 378מכבש
378עגלת שפיכה דמפר

378מחפרון
378מדחס אוויר נייד

סלע 378קודח
378קודח אדמה
תעלות 378חופר

לטאטוא 378מכונה
שפה אבני ליציקת 378מכונה

ממונע ביטומן 378מתיז
מנועי בכוח הפעלתו או שהתנעתו 378מלגז

טלסקופי 378מעמיס
הידראולית 378במה

212מגרדה נגררת
212מכבש כבישים נגרר

בטון 212מערבל

(2 במרס 2006) התשס"ו באדר ב'
נברג י ר ג ד דו  (3-312 (חמ

הנדסי ציוד רשם                                                                                   

ושאיריו) המדינה (נשיא השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות החלטת
התשס"ו-2006 (תיקון),

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

ושאיריו),  המדינה (נשיא השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות 1 להחלטת בסעיף .1
 - העיקרית) ההחלטה - התשמ"א-21981 (להלן

- "שאיר" בהגדרה (1)

נשיא"; "אלמנת יבוא "אלמנה" במקום ,(1) בפסקה (א)

יבוא: (1) פסקה אחרי (ב)

בציבור ידועה שהיתה מי מותו; ביום לשעבר נשיא אשת שהיתה מי "(1א)
לשעבר);"; אלמנת נשיא - (להלן שעה עמו אותה וגרה כאשתו

1 תיקון סעיף

__________
.98 עמ' התשכ"ט, 1 ס"ח

.669 עמ' התשס"ד, ;1433 עמ' התשמ"א, 2 ק"ת
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יבוא: "קצבה" ההגדרה אחרי (2)

כנשיא כהונה מתום רצופות  שנים שבע של תקופה  - הזכאות" ""תקופת
המדינה;".

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום העיקרית, להחלטה 5 בסעיף .2

טלפון– ברדיו ושימוש החזקה בעבור הוצאותיו של לתשלום זכאי לשעבר נשיא "(ב)
בדירתו. שהותקן ובטלפון נייד

במשך קטן (ב) בסעיף כאמור לשעבר זכאיות לתשלום נשיא ואלמנת אלמנת נשיא (ג)
לפי לשעבר, הנשיא או הנשיא של פטירתו מיום חודשים עשר שמונה של תקופה

הענין."

יבוא: העיקרית להחלטה 6 סעיף במקום .3
שרד שירותי"דירת לרבות בירושלים, נאותה דירה - שרד" "דירת זה, בסעיף (א) .6

הבית. משק לניהול ועזרה הבית

הזכאות.  תקופת במשך שרד בדירת לדיור זכאי לשעבר נשיא (ב)  

בסעיף האמורה  ההנאה טובת על לוותר רשאי לשעבר (ג) נשיא  
במשך המדינה, אוצר חשבון ינוהל מעונו הפרטי על - כן עשה ואם (ב), קטן

הזכאות. תקופת

בסעיף כאמור  שרד לדירת זכאותו את שמימש שלעבר (ד) נשיא  
לתום תקופת הזכאות, סמוך השרד, מדירת המעבר לצורך (ב), ישולם לו קטן
חשבוניות  כנגד חדשים, שקלים  15,000 על יעלה שלא חד–פעמי  סכום

שיגיש.

אלמנתו לקבל  זכאית במשך תקופת הזכאות, לשעבר נשיא (ה) נפטר  
תקופת תום עד ו–(ג), (ב) קטנים בסעיפים  האמורות ההנאה טובות את

שולמה." קטן (ד), אם לא בסעיף האמורה וכן את טובת ההנאה הזכאות

יבוא: העיקרית להחלטה 7 סעיף במקום .4
רכב "הוצאות

ונסיעה
הזכאות. תקופת במשך נהג עם צמוד לרכב זכאי לשעבר נשיא (א) .7

בסעיף  האמורה ההנאה טובת על לוותר  רשאי לשעבר נשיא (ב)  
בתנאים ונסיעה רכב הוצאות זכאי להחזר יהיה - כן עשה ואם (א), קטן
הזכאות. תקופת במשך המדינה, בשירות ביותר הגבוהה לדרגה המקובלים

למשרה  הזכאות, תקופת או שנתמנה, במשך שנבחר לשעבר נשיא (ג)  
ונסיעה, בין בתקופת הכהונה רכב להוצאות ציבורית שמכוחה הוא זכאי
מכוח סעיף הוצאות כאמור לקבל האם יבחר ובין לאחריה, במשרה כאמור

ההוצאות.  לכפל זכאי יהיה לא והוא משרה אותה מכוח זה או

אלמנתו לקבל  זכאית במשך תקופת הזכאות, לשעבר נשיא (ד) נפטר  
תקופת תום עד ו–(ב), (א) קטנים בסעיפים  האמורות ההנאה טובות את

הזכאות."

יבוא: העיקרית להחלטה 8 סעיף במקום .5
משרד אלה:"שירותי כל - זה, "שירותי משרד" בסעיף (א) .8

(ברוטו); רבועים מטרים 140 על יעלה שלא בשטח משרד (1)

5 תיקון סעיף

6 החלפת סעיף

7 החלפת סעיף

8 החלפת סעיף
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הולם; משרדי וציוד ריהוט (2)

ובלבד לפי בחירתו, בהיקף המדינה מקרב עובדי אדם כוח (3)
מלאות. משרות שתי על לא תעלה הכוללת הכספית שההוצאה

לשירותי משרד  הציבורית, פעילותו לצורך זכאי, לשעבר (ב) נשיא  
תקופת הזכאות. במשך המדינה, ידי על שיועמדו לרשותו

בסעיף האמורה  ההנאה טובת על לוותר רשאי לשעבר (ג) נשיא  
משרד, שירותי הפרטי במעונו  לקבל  זכאי  יהיה  - כן  עשה ואם (ב), קטן
שלא בשיעור המדינה, על ידי לרשותו הציבורית, שיועמדו פעילותו לצורך
קטן  סעיף לענין (ב); האמורה בסעיף קטן ההנאה טובת 35% מעלות על יעלה
משרד" "שירותי להגדרה ו–(3) (2) בפסקאות כאמור משרד" - "שירותי זה,

(א). קטן שבסעיף

הזכאות, תקופת במשך שנתמנה, או שנבחר לשעבר נשיא (1) (ד)
כאמור הכהונה בתקופת זכאי לא לשר, או הממשלה לראש

זה. סעיף מכוח משרד לשירותי

הממשלה כראש לשעבר נשיא  של כהונתו  תקופת תמה (2)
לקבל האם לשעבר הנשיא הזכאות, יבחר תקופת הסתיימה וטרם
גמלאות להחלטת 23ב סעיף מכוח או מכוח סעיף זה משרד שירותי
התשמ"א- ושאיריהם), (שרים השלטון ברשויות משרה לנושאי

שירותי המשרד.  לכפל זכאי לא יהיה 31981, והוא

לכהן הזכאות, תקופת במשך שנבחר, לשעבר נשיא על (3)
(הענקות הכנסת חברי שכר החלטת הוראות יחולו הכנסת, כחבר
חברי  שכר החלטת - זה (בסעיף התשס"א-42001  ותשלומים),

אלה: בשינויים הכנסת),

כאמור פרלמנטרית, לשכה לשכור זכאי יהיה לא הוא (א)
על ויתר כן הכנסת, אלא אם להחלטת שכר חברי ה' בפרק

זה; סעיף מכוח משרד לשירותי זכאותו

 27 סעיף לפי שנתי לתקציב זכאי יהיה לא הוא (ב)
סעיף לפי שנתי לתקציב אלא הכנסת, חברי שכר להחלטת

להחלטה האמורה. 29

לפניםתשלום מיוחד מיוחד, תשלום לאשר רשאית הכנסת של הכספים ועדת 8א.
בשל כי ראתה אם הזכאות, תקופת בתום גם לשעבר, לנשיא הדין, משורת
יינתן כאמור אישור כן; לעשות הצדק מן המקרה של המיוחדות נסיבותיו
שמינתה ציבורית-מקצועית ועדה מאת  המלצה קיבלה שהוועדה לאחר

זה." לענין

בטל.  9 להחלטה העיקרית - סעיף .6

יהיו  ו–9  7(ב) בסעיפים  האמורים "הסכומים  במקום העיקרית,  להחלטה  10 בסעיף .7
"ויתואם". "ויתואמו" יבוא צמוד" ובמקום יהיה 6(ד) בסעיף יבוא "הסכום האמור צמודים"

"סעיפים 4 עד 8א". יבוא "סעיפים 4 עד 9 יהיו" במקום העיקרית, 11 להחלטה בסעיף .8

9 ביטול סעיף

10 תיקון סעיף

11 תיקון סעיף
__________

.611 עמ' התשס"ו, ;1435 עמ' התשמ"א, 3 ק"ת

.916 עמ' התשס"א, 4 ק"ת
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לאחר פרסומה. המדינה כנשיא לכהן שהחל מי על תחול החלטה זו .9

(20 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ב
ליצמן יעקב  (3-193 (חמ

של הכנסת הכספים ועדת יושב ראש                                                                                   

(תיקון), (שרים ושאיריהם) ברשויות השלטון לנושאי משרה גמלאות החלטת
התשס"ו-2006

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

ושאיריהם),  (שרים השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות להחלטת  1 בסעיף .1
יבוא: לשעבר" "שר ההגדרה אחרי העיקרית), ההחלטה - (להלן התשמ"א-21981

לפחות חודשים עשר שמונה הממשלה כראש שכיהן אדם - לשעבר" הממשלה ""ראש
לכהן; וחדל

מתום רצופות שנים של חמש תקופה הממשלה לשעבר - לענין ראש הזכאות", "תקופת
הממשלה;". כראש כהונה

 - העיקרית 5 להחלטה בסעיף .2

הממשלה לשעבר"; לראש "קצבה יבוא השוליים במקום כותרת (1)

ראש "שהוא יבוא לפחות" חודשים עשר שמונה ממשלה כראש "שכיהן במקום (2)
לשעבר". הממשלה

זכאי לשעבר הממשלה ראש "ואולם יבוא בסופו העיקרית, להחלטה 21(ב) בסעיף .3
לנושאי גמלאות להחלטת 29(א) בסעיף הקבוע  לסכום בהתאם כאמור הוצאות לתשלום 

התש"ל-31969".  ושאיריהם), הכנסת (חברי השלטון ברשויות משרה

יבוא: העיקרית להחלטה 23 סעיף במקום .4
רכב "הוצאות
לראש ונסיעה

לשעבר הממשלה

תקופת במשך עם נהג, צמוד לרכב זכאי הממשלה לשעבר ראש (א) .23
הזכאות.

האמורה  ההנאה טובת על רשאי לוותר לשעבר הממשלה ראש (ב)  
ונסיעה רכב הוצאות להחזר  זכאי יהיה - כן עשה ואם  (א), קטן בסעיף
במשך תקופת המדינה, בשירות ביותר הגבוהה לדרגה בתנאים המקובלים

הזכאות.

תקופת  במשך  שנתמנה, או שנבחר לשעבר הממשלה (ג) ראש  
בין ונסיעה, רכב להוצאות זכאי הוא שמכוחה ציבורית למשרה הזכאות,
הוצאות לקבל האם יבחר לאחריה, ובין כאמור במשרה הכהונה בתקופת
לכפל זכאי  יהיה  לא  והוא  משרה אותה מכוח או זה  סעיף  מכוח  כאמור 

ההוצאות.

תחולה

1 תיקון סעיף

5 תיקון סעיף

__________
.98 עמ' התשכ"ט, 1 ס"ח

.497 עמ' התשס"ד, ;1435 עמ' התשמ"א, 2 ק"ת

.280 עמ' התשס"א, ;33 עמ' התש"ל, 3 ק"ת

21 תיקון סעיף

23 החלפת סעיף
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הכנסה. על המוטל מס מכל זה פטורה סעיף לפי ההנאה טובת (ד)

ונסיעה  רכב הוצאות לגרוע ממימון זה כדי סעיף בהוראות אין (ה)  
שיקבעו כפי לשעבר, הממשלה ראש של והמיגון האבטחה צורכי בשל

הביטחון." שירותי

יבוא: העיקרית להחלטה 23ב סעיף במקום .5
משרד "שירותי

הממשלה לראש
לשעבר

אלה: כל - משרד" "שירותי זה, בסעיף (א) 23ב.

(ברוטו); רבועים מטרים 140 על יעלה שלא בשטח משרד (1)

הולם; משרדי וציוד ריהוט (2)

הכספית ובלבד שההוצאה בחירתו, בהיקף לפי אדם כוח (3)
משרות מלאות. שתי על תעלה הכוללת לא

הזכאות, תקופת במשך זכאי, לשעבר הממשלה ראש (1) (ב)
הציבורית פעילותו לצורך משרד לשירותי כולל שנתי לתקציב

השנתי). התקציב - זה (בסעיף

התקציב את שנה יקבע מדי במשרד האוצר הכללי החשב (2)
שירותי מפרטי אחד של כל הסכומים המרביים את ובו השנתי
משרד" "שירותי להגדרה (3) (1) עד  בפסקאות כאמור המשרד
משנה אישור ועדת את טעונה כאמור קביעה קטן (א); שבסעיף
חמישה ושתמנה זה לענין שתוקם הכנסת של הכספים ועדת של

חברים.

ישולם לשירותי משרד, זכאותו את הממשלה שמימש ראש (3)
כנגד השנתי, התקציב יעלה על בסכום שלא הוצאותיו החזר לו

שיגיש. חשבוניות

האמורה  ההנאה טובת על רשאי לוותר לשעבר הממשלה ראש (ג)  
שירותי הפרטי במעונו לקבל זכאי  יהיה - כן  עשה ואם (ב), קטן בסעיף
35% מהתקציב  על יעלה שלא פעילותו הציבורית, בשיעור לצורך משרד,

השנתי.

שנתמנה או המדינה לנשיא שנבחר לשעבר הממשלה ראש (1) (ד)
כאמור הכהונה בתקופת זכאי לא הזכאות, תקופת במשך לשר,

זה. סעיף מכוח משרד לשירותי

כנשיא לשעבר הממשלה ראש של כהונתו תקופת תמה (2)
הממשלה יבחר ראש הזכאות, תקופת וטרם הסתיימה המדינה
מכוח או זה סעיף מכוח משרד שירותי לקבל האם  לשעבר
השלטון  ברשויות  משרה לנושאי גמלאות להחלטת   8 סעיף
זכאי יהיה לא והוא התשמ"א-41981, ושאיריו), המדינה (נשיא

המשרד. שירותי לכפל

הכנסה." מס המוטל על מכל פטורה זה סעיף טובת ההנאה לפי (ה)

- העיקרית להחלטה 23ג בסעיף .6
"בתקופת הזכאות"; יבוא הכנסת" כחבר כהונתו "בתקופת ברישה, במקום (1)

23ג תיקון סעיף

__________
.1433 עמ' התשמ"א, 4 ק"ת

23ב החלפת סעיף
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יבוא: פסקה (1) (2) במקום

להחלטת ה' בפרק כאמור פרלמנטרית לשכה לשכור זכאי יהיה לא הוא (1)"
23ב;". מכוח סעיף על זכאותו לשירותי משרד כן ויתר אם השכר, אלא

יבוא: העיקרית להחלטה 23ג סעיף אחרי .7
הוצאות "מימון
נוספות אבטחה

הממשלה ראש  של אבטחתו  נדרשת כי הביטחון שירותי  קבעו  23ד.
או לנסוע לשעבר  הממשלה  ראש ובחר  לארץ,  לחוץ יציאה  בשל  לשעבר
לשירותי נגרמו כך ובשל שר,  לגבי המקובל על  העולים בתנאים לשהות
אבטחה הוצאות - (להלן לשהיה  או לנסיעה נוספות  הוצאות הביטחון
לשעבר הממשלה ראש ידי על הנוספות האבטחה הוצאות ימומנו נוספות),
הוא מתשלומים שלהם ההוצאות האמורות יופחתו כי הוא לבקש ורשאי

זו. החלטה לפי זכאי
לפניםתשלום מיוחד מיוחד, תשלום לאשר רשאית הכנסת של הכספים ועדת 23ה.

אם הזכאות, תקופת  בתום גם לשעבר, הממשלה לראש הדין,  משורת
אישור כן; לעשות הצדק מן המקרה של המיוחדות נסיבותיו בשל כי ראתה
ועדה ציבורית-מקצועית מאת המלצה קיבלה לאחר שהוועדה יינתן כאמור

זה." לענין שמינתה

."21" יבוא ",24 23א, ,21" להחלטה העיקרית, במקום 26 בסעיף .8

כהגדרתו לשעבר  הממשלה לראש פרסומה, לאחר שהיה, מי על תחול זו החלטה  .9 
לשעבר  הממשלה ראש ואולם  זו; להחלטה  1 בסעיף  כנוסחו העיקרית, להחלטה  1 בסעיף
זו החלטה של פרסומה יום ולפני (18 ביוני 1996) התשנ"ו א' בתמוז אחרי יום לכהן שחדל

אלה: הוראות יחולו

העיקרית כנוסחה ההחלטה תחול עליו בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006), יום י' (1) עד
זו; תחילתה של החלטה ערב

העיקרית כנוסחה ההחלטה תחול עליו התשס"ז (1 בינואר 2007), בטבת י"א (2) מיום
23 להחלטה  סעיף לפי הסתיימה תקופת זכאותו האמור ויראו כאילו ביום זו, בהחלטה
בסעיף כנוסחו העיקרית להחלטה סעיף 23ב זו ולפי 4 להחלטה בסעיף כנוסחו העיקרית

זו. להחלטה 5

(20 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ב
ליצמן יעקב  (3-193 (חמ

של הכנסת הכספים ועדת יושב ראש                                                                                   

סעיפים הוספת
ו–23ה 23ד

26 תיקון סעיף

והוראת תחולה
מעבר
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עיזבונות בנושא תובענות (העברת משפחה לעניני המשפט בית  צו
התשס"ו-2006 ירושלים), במחוז

התשנ"ה-11995  משפחה, לעניני המשפט בית לחוק 27(ג) סעיף  לפי סמכותי בתוקף   
הנוגעים המשפט בתי  נשיאי עם תיאום לאחר המשפטים, שרת ובאישור החוק),  - (להלן

לאמור: מצווה אני בדבר,

בבית החוק של תחילתו ביום ועומדות תלויות היו אשר עיזבונות, בעניני תובענות .1
במחוז המוסמך לעניני משפחה, המשפט יועברו לבית שלום, בבית משפט או המחוזי המשפט

ירושלים.

צו זה ביום ג' בניסן התשס"ו (1 באפריל 2006). 2. תחילתו של

(22 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ד
ן קו או בעז  (3-2663 (חמ

מנהל בתי המשפט                                                                                   

תובענות העברת
עיזבונות בנושא
ירושלים במחוז

תחילה

__________
.243 עמ' התשנ"ח, ;393 עמ' התשנ"ה, 1 ס"ח
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