
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

842   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), ובחינות) (אישור תואר מומחה הווטרינרים הרופאים תקנות

855 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 מס' (תיקון (הוראת שעה) מועצות) (ניהול הדת היהודיים שירותי תקנות

855 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(3 מס' (תיקון מארנונה) (הנחה המדינה במשק הסדרים תקנות

בו, דיווח ורישום יומן (ניהול גניבות) (מניעת משומשים רכב בחלקי פעולות ורישום השימוש  תקנות הגבלת
856 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   רכב), והגבלת השימוש בחלקי חלק גניבת על

לחוק), התוספת (שינוי גניבות) משומשים (מניעת בחלקי רכב פעולות ורישום השימוש הגבלת  צו
860   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007

עתלית החותרים, ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסיות (הפרדות ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות דרכים  צו
פרדס דרום, בנימינה מיכאל, מעגן צבי, מעין ודור, נחשולים הבונים, דרום, עתלית מרכז, עתלית  צפון,

861 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (איטונג)), חנה

דרום עתלית ברזל ודרך: מסילת למפגשי מפלסית (הפרדה ופיתוח) (הגנה ומסילות הברזל דרכים  צו
861   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,((12 (מפגש

,((13 (מפגש הבונים ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסית (הפרדה ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות דרכים צו
862   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007

ודור נחשולים ודרך: ברזל מסילת ופיתוח) (הפרדה מפלסית למפגשי (הגנה הברזל ומסילות דרכים  צו
863   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,((14 (מפגש

חנה-איטונג פרדס ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסית (הפרדה ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות דרכים  צו
864   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,((19 (מפגש
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(תיקון), ובחינות) תואר מומחה הווטרינרים (אישור הרופאים תקנות
התשס"ז-2007

ולאחר התשנ"א-11991, הווטרינרים, הרופאים לחוק ו–37 לפי סעיפים 9 בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני המדעית, המועצה עם התייעצות

ובחינות), התשנ"ו-21996  מומחה תואר (אישור הווטרינרים לתקנות הרופאים 1 בתקנה .1
"אתיקה יבוא  "אפידמיולוגיה" אחרי יסוד",  "מדע בהגדרה  העיקריות), התקנות  - (להלן
יבוא "פיסיולוגיה" ואחרי המחשב" "מדעי יבוא פיסיקלית" "כימיה אחרי וטרינרית", רפואית

פרמקולוגיה".

- לתקנות העיקריות 8(א) בתקנה .2

"משלושה"; יבוא עשר" "משנים במקום (1) בפסקה (2),

שנה". בתוך "ותסתיים יבוא בסופה (2) בפסקה (3),

- העיקריות לתקנות 11(ג) בתקנה .3

כמשמעותו מוסמך תואר "בעל שלישי" יבוא מוכר תואר "בעל במקום "(1) בפסקה (1),
מוכר תואר ובעל התשכ"ד-31964, מוכרים), (תארים גבוהה להשכלה המועצה בכללי

שלישי";

יבוא: (2) אחרי פסקה (2)

ההתמחות להמיר את המדעית, המועצה בהמלצת לו, שהמנהל אישר מי (3)"
בו; הכיר שהוא אוניברסיטאי בקורס יסוד במדע

בתחום לפחות שני מאמרים ראשון, כמחבר מדעית, בעיתונות  שפרסם מי (4)
המדעית." המועצה בהמלצת המנהל שאישר התמחותו,

יבוא: העיקריות לתקנות 20 תקנה במקום .4
של פעולה "שטחי
המומחיות ועדות

על המומחיות  ועדות אחראיות 19(א)  תקנה לפי תפקידן במסגרת .20
עריכת בחינות מקצועיות, כמפורט להלן:

אקולוגיה  וטרינרית, ציבור הוועדה למקצועות מעבדה: בריאות (1)
(פרזיטולוגיה, קלינית מיקרוביולוגיה  עטין,  מחלות וטרינרית,
פתולוגיה, המזון, של היגיינה וירולוגיה), ומיקולוגיה, בקטריולוגיה
רפואית גנטיקה המטולוגיה, אנדוקרינולוגיה, קלינית, פתולוגיה
פיסיולוגיה, קלינית, פרמקולוגיה טוקסיקולוגיה, וטרינרית,

אפידמיולוגיה;

רפואת  צאן,  רפואת  בקר,  רפואת  קליניים:  למקצועות הוועדה (2)
עופות, רפואת רפואת וחתולים, רפואת חזירים, כלבים סוסים, רפואת
בית חיות של פנימית רפואה דבורים, רפואת דגים, רפואת נוי, ציפורי
מעבדה, רבייה חיות רפואת חיות, גן וחיות בר חיות קטנות, רפואת
ואלרגולוגיה, קלינית אימונולוגיה אופטלמולוגיה, אונקולוגיה, ויילוד,
נמרץ, טיפול הדמיה, קרדיולוגיה, כירורגיה, דרמטולוגיה, נוירולוגיה,

טרופית." וטרינרית רפואה הרדמה,

1 תיקון תקנה

8 תיקון תקנה

11 תיקון תקנה

20 החלפת תקנה

__________
.744 עמ' התשס"ה, ;223 עמ' התשס"ג, ;184 עמ' התש"ס, ;282 עמ' התשנ"ד, 1 ס"ח התשנ"א, עמ' 79;

2 ק"ת התשנ"ו, עמ' 836.

3 ק"ת התשכ"ד, עמ' 636.
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חודשים". שישה "תוך חודשים" יבוא שלושה במקום "תוך העיקריות, לתקנות 23 בתקנה .5

יבוא: העיקריות לתקנות התוספת במקום .6

"תוספת
א' טור
התואר

ב' טור
ההתמחות מסלול

בקר ברפואת מומחה אלה:1. מסלולים משני באחד שנים 4

(להלן  מקצוע ראשי - בקר ברפואת עבודה קלינית 3 שנים א.
מ.ר.); -

3 חודשיםבמעבדותאבחון,מהםחודשבמעבדהלפתולוגיה, 
באחת וחודש ומיקולוגיה,  לבקטריולוגיה במעבדה  חודש
אימונולוגיה, פרזיטולוגיה, וירולוגיה, האלה: מהמעבדות

קלינית, טוקסיקולוגיה, אנדוקרינולוגיה; פתולוגיה

לפתולוגיה; במעבדה או מטבחיים בבית עבודה חודשים 3

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

ר.; מ. - בקר ברפואת קלינית עבודה שנים 3 ב.

האלה:  מבין התחומים משישה אחד חודש בכל - 6 חודשים
בקר בריאות הטלף, צאן, רפואת שגר, עדר, מחלות רפואת
טפיליות, מחלות דרמטולוגיה, ויילוד, רבייה במרעה,

אפידמיולוגיה; תזונה, הדמיה,

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

צאן ברפואת מומחה אלה:2. מסלולים משני אחד

- מהן שנים, 4 א.

- מ.ר.; שנים עבודה קלינית ברפואת צאן 3

3 חודשיםבמעבדותאבחון,מהםחודשבמעבדהלפתולוגיה, 
באחת וחודש ומיקולוגיה,  לבקטריולוגיה במעבדה  חודש
אימונולוגיה, פרזיטולוגיה, וירולוגיה, האלה: מהמעבדות

קלינית, טוקסיקולוגיה, אנדוקרינולוגיה; פתולוגיה

המקצעות  מבין משלושה אחד בכל חודש - חודשים  3
הדמיה, ויילוד, רבייה עור, מחלות שגר, מחלות האלה:

ממדעי  באחד חודשים  6 מטבחיים; בבית עבודה תזונה,
היסוד.

בקר; ברפואת מומחה תואר ב.

צאן. ברפואת קלינית עבודה וחצי שנה

סוסים ברפואת מומחה .3- מהן שנים, 4

- מ.ר.; סוסים ברפואת קלינית שנים עבודה 3

23 תיקון תקנה

התוספת החלפת



13.5.2007 התשס"ז, באייר כ"ה ,6587 התקנות קובץ 844

א' טור
התואר

ב' טור
ההתמחות מסלול

לפתולוגיה,  במעבדה חודש מהם אבחון, במעבדות חודשים  3
באחת וחודש ומיקולוגיה,  לבקטריולוגיה במעבדה  חודש
אימונולוגיה, פרזיטולוגיה, וירולוגיה, האלה: מהמעבדות

קלינית, טוקסיקולוגיה, אנדוקרינולוגיה; פתולוגיה

האלה:  המקצועות מבין משלושה אחד בכל חודש - 3 חודשים
תזונה, כירורגיה, הדמיה, ויילוד, רבייה שגר, דרמטולוגיה, מחלות

הרדמה; ואלרגולוגיה, קלינית אימונולוגיה

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

מומחה ברפואת .4
וחתולים כלבים

- מהן שנים, 4

- מ.ר.; וחתולים כלבים ברפואת קלינית שנים עבודה 3

לפתולוגיה,  במעבדה חודש מהם אבחון, במעבדות חודשים  3
באחת וחודש ומיקולוגיה,  לבקטריולוגיה במעבדה  חודש
אימונולוגיה, פרזיטולוגיה, וירולוגיה, האלה: מהמעבדות

המטולוגיה; אנדוקרינולוגיה, טוקסיקולוגיה, קלינית, פתולוגיה

האלה:  המקצועות מבין משלושה אחד בכל חודש - 3 חודשים
קרדיולוגיה, כירורגיה, דרמטולוגיה, נוירולוגיה, אופטלמולוגיה,
של פנימית רפואה נמרץ, טיפול הרדמה, אונקולוגיה, הדמיה,

קטנות; בית חיות

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

מומחה ברפואת .5
חזירים

- מהן שנים, 4

- מ.ר.; חזירים ברפואת קלינית שנים עבודה 3

לווירולוגיה,  במעבדה חודש מהם אבחון, במעבדות 3 חודשים
באחת וחודש ומיקולוגיה,  לבקטריולוגיה במעבדה  חודש
אימונולוגיה, פרזיטולוגיה, פתולוגיה, האלה: מהמעבדות

קלינית, טוקסיקולוגיה, אנדוקרינולוגיה; פתולוגיה

מבין  משניים אחד בכל וחודש נחירה בבית חודש - 3 חודשים
תזונה; הדמיה, ויילוד, רבייה עור, מחלות האלה: המקצועות

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

מומחה ברפואת .6
עופות

- מהן שנים, 4

- מ.ר.; עופות ברפואת קלינית שנים עבודה 3

לווירולוגיה,  במעבדה חודש מהם אבחון, במעבדות 3 חודשים
האלה: מהמעבדות באחת לטוקסיקולוגיה, וחודש במעבדה חודש
ומיקולוגיה; בקטריולוגיה פרזיטולוגיה, פתולוגיה, אימונולוגיה,

אחד  וחודש עופות של בפתולוגיה חודשיים מהם - 3 חודשים
לעופות; במשחטה

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6
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א' טור
התואר

ב' טור
ההתמחות מסלול

מומחה ברפואת .7
נוי ציפורי

אלה: מסלולים משני אחד

- מהן שנים, 4 א.

- מ.ר.; שנים עבודה קלינית ברפואת ציפורי נוי 3

במעבדה  חודש  מהם אבחון, במעבדות חודשים   3
באחת וחודש לטוקסיקולוגיה במעבדה חודש לווירולוגיה,
פרזיטולוגיה, פתולוגיה, אימונולוגיה, האלה: מהמעבדות

בקטריולוגיה ומיקולוגיה;

ברשות  ספארי, פארק  בגן–חיות, עבודה  חודשים  3
או במחלקה לזואולוגיה הטבע והגנים הלאומיים לשמירת

אוניברסיטאית;

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

עופות; מומחה ברפואת תואר ב.

נוי. ציפורי ברפואת קלינית עבודה וחצי שנה

דגים ברפואת מומחה .8- מהן שנים, 4

- מ.ר.; דגים ברפואת קלינית שנים עבודה 3

משלוש  אחת בכל חודש - אבחון  במעבדות חודשים  3
בקטריולוגיה ומיקולוגיה, וירולוגיה, אלה: אבחון מבין מעבדות

פרזיטולוגיה; טוקסיקולוגיה,

איכות הסביבה,  מים, בדיקות מאלה: אחד בכל 3 חודשים, חודש
תזונה;

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

מומחה ברפואת .9
דבורים

- מהן שנים, 4

- מ.ר.; דבורים ברפואת קלינית שנים עבודה 3

לווירולוגיה,  במעבדה חודש מהן - אבחון במעבדות 3 חודשים
לבקטריולוגיה במעבדה וחודש לטוקסיקולוגיה במעבדה חודש

ומיקולוגיה;

לאנטומולוגיה; במעבדה חודשים 3

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

מומחה ברפואה .10
חיות של פנימית

קטנות בית

 - 4 שנים, מהן

 - קטנות בית חיות של פנימית ברפואה קלינית עבודה 3 שנים
מ.ר.;

לפתולוגיה,  במעבדה - מהן חודש אבחון במעבדות 3 חודשים
באחת וחודש ומיקולוגיה, לבקטריולוגיה  במעבדה חודש
פרזיטולוגיה, קלינית, פתולוגיה וירולוגיה, האלה: מהמעבדות

אימונולוגיה; טוקסיקולוגיה,
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א' טור
התואר

ב' טור
ההתמחות מסלול

האלה:  מהמקצועות משלושה אחד בכל חודש - חודשים  3
קרדיולוגיה, כירורגיה, עור, מחלות נוירולוגיה, אופטלמולוגיה,
המטולוגיה, נמרץ, טיפול הרדמה, אונקולוגיה, הדמיה,

אנדוקרינולוגיה;

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

מומחה ברפואת .11
וחיות בר  חיות

חיות גן

 - 4 שנים, מהן

גן  חיות ברפואת או בר  חיות ברפואת קלינית  עבודה שנים  3
מ.ר.; - חיות

לפתולוגיה,  במעבדה - מהם חודש אבחון במעבדות 3 חודשים
מהמעבדות באחת וחודש לטוקסיקולוגיה במעבדה חודש
בקטריולוגיה פרזיטולוגיה, פתולוגיה קלינית,  וירולוגיה, האלה:

ומיקולוגיה;

האלה:  מהמקצועות משלושה אחד בכל חודש - חודשים  3
קרדיולוגיה, כירורגיה, דרמטולוגיה, נוירולוגיה, אופטלמולוגיה,
אנדוקרינולוגיה, נמרץ, טיפול הרדמה, אונקולוגיה, הדמיה,

המטולוגיה;

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

מומחה ברפואת .12
מעבדה חיות

ר.;  מ. - מעבדה חיות ברפואת קלינית עבודה 3 שנים

לפתולוגיה,  במעבדה - מהם חודש אבחון במעבדות 3 חודשים
באחת וחודש ומיקולוגיה,  לבקטריולוגיה במעבדה  חודש
אימונולוגיה, פרזיטולוגיה, וירולוגיה, האלה: מהמעבדות

טוקסיקולוגיה; קלינית, פתולוגיה

האלה:  מהמקצועות משלושה אחד בכל חודש - חודשים  3
רפואת קטנות, בית חיות של פנימית  רפואה עופות, רפואת

צאן; רפואת חזירים, רפואת בקר, רפואת וחתולים, כלבים

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

מומחה ברבייה .13
ויילוד

אלה: מסלולים משני אחד

- מהן שנים, 4 א.

- מ.ר.; ויילוד ברבייה קלינית שנים עבודה 3

3 חודשיםבמעבדותאבחון,מהםחודשבמעבדהלווירולוגיה, 
באחת וחודש ומיקולוגיה,  לבקטריולוגיה במעבדה  חודש
אימונולוגיה, פרזיטולוגיה, פתולוגיה, האלה: מהמעבדות

טוקסיקולוגיה; קלינית, פתולוגיה

האלה:  מהמקצועות משלושה אחד בכל חודש - 3 חודשים
הדמיה; אנדוקרינולוגיה, הרדמה, כירורגיה,

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6
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רפואת בקר, רפואת האלה: מהמקצועות באחד מומחה תואר ב.
בית קטנות, רפואת כלבים חיות סוסים, רפואה פנימית של

חזירים; רפואת צאן, רפואת וחתולים,

ויילוד. עבודה קלינית ברבייה וחצי שנה

באונקולוגיה מומחה אלה:14. מסלולים משני אחד

- מהן שנים, 4 א.

- מ.ר.; שנים באונקולוגיה 3

מהמקצועות  משניים אחד בכל חודשים  3  - חודשים  6
כירורגיה; המטולוגיה, הדמיה, האלה:

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

סוסים, רפואת  האלה:  מהמקצועות באחד מומחה  תואר  ב.
כלבים רפואת קטנות,  בית חיות של פנימית  רפואה

בר; וחתולים, רפואת חיות

באונקולוגיה. וחצי שנה

מומחה .15
באופטלמולוגיה

אלה: מסלולים משני אחד

- מהן שנים, 4 א.

- מ.ר.; באופטלמולוגיה קלינית שנים עבודה 3

האלה: מהמקצועות משלושה אחד בכל חודשיים - חודשים 6
כירורגיה, הדמיה; הרדמה, נוירולוגיה,

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

רפואת בקר, רפואת האלה: מהמקצועות באחד מומחה תואר ב.
בית קטנות, רפואת כלבים חיות סוסים, רפואה פנימית של

חיות; בר וחיות גן וחתולים, רפואת חיות

עבודה קלינית באופטלמולוגיה. וחצי שנה

מומחה .16
באימונולוגיה

ואלרגולוגיה קלינית

אלה: מסלולים משני אחד

- מהן שנים, 4 א.

- מ.ר.; ואלרגולוגיה קלינית באימונולוגיה שנים עבודה 3

מהמקצועות  משלושה אחד  בכל  חודשיים  - חודשים  6
דרמטולוגיה, אנדוקרינולוגיה, המטולוגיה, האלה:

פתולוגיה;

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

סוסים, רפואת  האלה:  מהמקצועות באחד מומחה  תואר  ב.
בית חיות של פנימית רפואה צאן, רפואת בקר, רפואת
גן וחיות חיות בר רפואת וחתולים, רפואת כלבים קטנות,

חיות;



13.5.2007 התשס"ז, באייר כ"ה ,6587 התקנות קובץ 848

א' טור
התואר

ב' טור
ההתמחות מסלול

ואלרגולוגיה. קלינית באימונולוגיה עבודה וחצי שנה

בנוירולוגיה מומחה אלה:17. מסלולים משני אחד

- מ.ר.; בנוירולוגיה קלינית שנים עבודה 3 א.

מהמקצועות  משניים אחד בכל חודשים  3  - חודשים  6
של חיות פנימית רפואה סוסים, רפואת בקר, האלה: רפואת

וחתולים; כלבים רפואת קטנות, בית

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

רפואת בקר, רפואת האלה: מהמקצועות באחד מומחה תואר ב.
קטנות, בית חיות של פנימית רפואה סוסים, רפואת צאן,

גן חיות; וחיות בר חיות רפואת וחתולים, רפואת כלבים

בנוירולוגיה. קלינית עבודה וחצי שנה

בדרמטולוגיה מומחה אלה:18. מסלולים משני אחד

- מהן שנים, 4 א.

- מ.ר.; בדרמטולוגיה קלינית שנים עבודה 3

מהמקצועות  משלושה אחד  בכל  חודשיים  - חודשים  6
פתולוגיה, ואלרגולוגיה, קלינית אימונולוגיה האלה:

אונקולוגיה; אנדוקרינולוגיה, קלינית, פתולוגיה

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

האלה: מהמקצועות באחד מומחה תואר ב.

של סוסים, רפואה פנימית רפואת בקר, רפואת צאן, רפואת
בר רפואת חיות וחתולים, כלבים רפואת בית קטנות, חיות

בדרמטולוגיה. קלינית עבודה וחצי שנה חיות; גן וחיות

בכירורגיה מומחה .19- מהן שנים, 4

- מ.ר.; בכירורגיה שנים עבודה 3

האלה:  מהמקצועות משלושה אחד בכל חודשיים - 6 חודשים
נמרץ, קרדיולוגיה, נוירולוגיה, הדמיה; הרדמה, טיפול

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

בקרדיולוגיה מומחה אלה:20. מסלולים משני אחד

- מהן שנים, 4 א.

- מ.ר.; בקרדיולוגיה קלינית שנים עבודה 3

מהמקצועות  משניים אחד בכל חודשים  3  - חודשים  6
של חיות פנימית רפואה סוסים, רפואת נמרץ, האלה: טיפול
מעבדה, חיות רפואת וחתולים, כלבים רפואת קטנות, בית

גן חיות; וחיות בר רפואת חיות

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6
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רפואה רפואת סוסים, האלה: מהמקצועות מומחה באחד תואר ב.
וחתולים; רפואת כלבים קטנות, חיות בית של פנימית

בקרדיולוגיה. קלינית עבודה וחצי שנה

בהדמיה מומחה .21- מהן שנים, 4

מ.ר.;  - בהדמיה קלינית עבודה 3 שנים

האלה:  מהמקצועות משניים אחד בכל - 3 חודשים 6 חודשים
קטנות, בית חיות של פנימית רפואה בקר, רפואת סוסים, רפואת

כירורגיה; וחתולים, כלבים רפואת

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

מומחה בטיפול .22
נמרץ

- מהן שנים, 4

- מ.ר.; נמרץ בטיפול קלינית שנים עבודה 3

האלה:  מהמקצועות משלושה אחד בכל חודשיים - 6 חודשים
נוירולוגיה, הדמיה; קרדיולוגיה, הרדמה, כירורגיה,

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

בהרדמה מומחה .23- מהן שנים, 4

- מ.ר.; בהרדמה קלינית שנים עבודה 3

האלה:  מהמקצועות משניים אחד בכל - 3 חודשים 6 חודשים
קלינית, נוירולוגיה; פתולוגיה קרדיולוגיה, כירורגיה,

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

מומחה ברפואה .24
טרופית וטרינרית

אלה: מסלולים משני אחד

- מהן שנים, 4 א.

- מ.ר.; טרופית וטרינרית ברפואה קלינית שנים עבודה 3

מהמקצועות  משניים אחד בכל חודשים  3  - חודשים  6
רפואה סוסים, רפואת צאן, רפואת בקר, רפואת האלה:

וחתולים; רפואת כלבים קטנות, חיות בית של פנימית

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

פרזיטולוגיה, האלה:  מהמקצועות באחד מומחה  תואר ב.
בקר, רפואת פתולוגיה, ומיקולוגיה, בקטריולוגיה וירולוגיה,
רפואת קטנות, בית חיות של פנימית רפואה צאן, רפואת

גן חיות; בר וחיות חיות כלבים וחתולים, רפואת

טרופית. וטרינרית ברפואה קלינית עבודה וחצי שנה

בבריאות מומחה .25
וטרינרית ציבור

- מהן שנים, 4

או  המקומי השלטון וטרינרי בשירות המדינה או בפיקוח 3 שנים
- מ.ר; בבית מטבחיים

לפתולוגיה,  במעבדה חודש מהם אבחון, במעבדות חודשים  3
מהמעבדות באחת וחודש המזון  להיגיינה של במעבדה חודש
פרזיטולוגיה, וירולוגיה, ומיקולוגיה, בקטריולוגיה האלה:

טוקסיקולוגיה; קלינית, פתולוגיה
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רפואת  צאן, רפואת בקר, ברפואת קלינית עבודה חודשים  3
לאפידמיולוגיה; ביחידה או עופות

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

באקולוגיה מומחה .26
וטרינרית

- מהן שנים, 4

- מ.ר.; וטרינרית באקולוגיה שנים עבודה 3

שפכים  אוויר, של סביבתי בניטור העוסקת במעבדה 3 חודשים
רעילים; חומרים או

הסביבה, בריאות  איכות בנושא העוסק במוסד 2 חודשים עבודה
נוף; שמירת שמירת טבע, או הסביבה,

פיקוח עופות, משחטת מטבחיים, בית מאלה: באחד עבודה חודש
או השלטון המקומי; וטרינרי בשירות המדינה

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

עטין במחלות מומחה אלה:27. מסלולים משני אחד

- מהן שנים, 4 א.

- מ.ר.; עטין במחלות קלינית שנים עבודה 3

במעבדה  חודש  מהם אבחון, במעבדות חודשים   3
באחת וחודש בקטריולוגיה, במעבדת  חודש לווירולוגיה,
טוקסיקולוגיה; פתולוגיה, אימונולוגיה, האלה: מהמעבדות

המקצועות  משלושת קלינית בכל אחד עבודה 3 חודשים
צאן; רפואת סוסים, רפואת בקר, רפואת האלה:

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

בקטריולוגיה האלה: מהמקצועות  באחד  מומחה תואר ב.
צאן; רפואת בקר, רפואת ומיקולוגיה,

עטין. במחלות קלינית עבודה וחצי שנה

מומחה .28
במיקרוביולוגיה

קלינית
(פרזיטולוגיה)

 - 4 שנים, מהן

- מ.ר.; לפרזיטולוגיה שנים במעבדה 3

אלה:  מבין אבחון מעבדות משלוש אחת בכל חודש - 3 חודשים
קלינית, פתולוגיה פתולוגיה, וירולוגיה, ומיקולוגיה, בקטריולוגיה

אימונולוגיה; טוקסיקולוגיה,

מהמקצועות  משלושה אחד בכל חודש - קלינית עבודה 3 חודשים
חזירים, רפואת סוסים, צאן, רפואת רפואת בקר, רפואת האלה:
כלבים קטנות, רפואת בית של חיות פנימית עופות, רפואה רפואת

חיות; בר וחיות גן וחתולים, רפואת חיות

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6
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מומחה .29
במיקרוביולוגיה

קלינית
(בקטריולוגיה

ומיקולוגיה)

- מהן שנים, 4

- מ.ר.; ומיקולוגיה לבקטריולוגיה שנים במעבדה 3

מבין  אבחון מעבדות משלוש  אחת בכל  חודש - חודשים  3
טוקסיקולוגיה, פתולוגיה, מזון, של היגיינה וירולוגיה, אלה:

אימונולוגיה, פרזיטולוגיה;

מהמקצועות  משלושה אחד בכל חודש - קלינית עבודה 3 חודשים
חזירים, רפואת סוסים, צאן, רפואת רפואת בקר, רפואת האלה:
כלבים קטנות, רפואת בית של חיות פנימית עופות, רפואה רפואת

חיות; גן וחיות בר חיות רפואת וחתולים,

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

מומחה .30
במיקרוביולוגיה

(וירולוגיה) קלינית

- מהן שנים, 4

- מ.ר.; לווירולוגיה שנים במעבדה 3

מבין  אבחון מעבדות משלוש  אחת בכל  חודש - חודשים  3
קלינית, פתולוגיה פתולוגיה, ומיקולוגיה, בקטריולוגיה אלה:

פרזיטולוגיה; אימונולוגיה, טוקסיקולוגיה,

מהמקצועות  משלושה אחד בכל חודש - קלינית עבודה 3 חודשים
חזירים, רפואת סוסים, צאן, רפואת רפואת בקר, רפואת האלה:
כלבים קטנות, רפואת בית של חיות פנימית עופות, רפואה רפואת

חיות; גן וחיות בר חיות רפואת וחתולים,

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

בהיגיינה מומחה .31
המזון של

 - 4 שנים, מהן

לבדיקת  במעבדה או המזון של להיגיינה במעבדה שנים  3
הדגה טיב לבדיקת במעבדה או החי מן מזון במוצרי שאריות

מ.ר.; -

מבין  אבחון מעבדות משלוש  אחת בכל  חודש - חודשים  3
קלינית, פתולוגיה פתולוגיה, ומיקולוגיה, בקטריולוגיה אלה:

פרזיטולוגיה; טוקסיקולוגיה,

מטבחיים,  בבית  עבודה  מאלה: אחת בכל חודש   - חודשים  3
של מזון; טכנולוגיה משחטה לעופות,

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

בפתולוגיה מומחה .32- מהן שנים, 4

- מ.ר.; לפתולוגיה שנים במעבדה 3

מבין  אבחון מעבדות משלוש  אחת בכל  חודש - חודשים  3
קלינית, פתולוגיה וירולוגיה, ומיקולוגיה,  בקטריולוגיה אלה:

פרזיטולוגיה; אימונולוגיה, טוקסיקולוגיה,
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מהמקצועות  משלושה אחד בכל חודש - קלינית עבודה 3 חודשים
חזירים, רפואת סוסים, צאן, רפואת רפואת בקר, רפואת האלה:
כלבים קטנות, רפואת בית של חיות פנימית עופות, רפואה רפואת

חיות; גן וחיות בר חיות רפואת וחתולים,

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

בפתולוגיה מומחה .33
קלינית

 - 4 שנים, מהן

- מ.ר.; קלינית לפתולוגיה שנים במעבדה 3

אלה:  מבין אבחון מעבדות משלוש אחת בכל חודש - 3 חודשים
טוקסיקולוגיה, פתולוגיה, וירולוגיה, ומיקולוגיה, בקטריולוגיה

אימונולוגיה, פרזיטולוגיה;

מהמקצועות  משלושה אחד בכל חודש - קלינית עבודה 3 חודשים
חזירים, רפואת סוסים, צאן, רפואת רפואת בקר, רפואת האלה:
כלבים קטנות, רפואת בית של חיות קלינית עופות, רפואה רפואת

חיות; בר וחיות גן וחתולים, רפואת חיות

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

מומחה .34
באנדוקרינולוגיה

 - 4 שנים, מהן

- מ.ר.; לאנדוקרינולוגיה שנים במעבדה 3

אלה:  מבין אבחון מעבדות משלוש אחת בכל חודש - 3 חודשים
קלינית, פתולוגיה פתולוגיה, וירולוגיה, ומיקולוגיה, בקטריולוגיה

פרזיטולוגיה; אימונולוגיה, טוקסיקולוגיה,

מהמקצועות  משלושה אחד בכל חודש - קלינית עבודה 3 חודשים
חזירים, רפואת סוסים, צאן, רפואת רפואת בקר, רפואת האלה:
כלבים קטנות, רפואת בית של חיות פנימית עופות, רפואה רפואת

חיות; גן וחיות בר חיות רפואת וחתולים,

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

מומחה .35
בהמטולוגיה

 - 4 שנים, מהן

- מ.ר.; להמטולוגיה שנים במעבדה 3

לפתולוגיה,  במעבדה חודש מהן אבחון, במעבדות חודשים  3
מהמעבדות באחת וחודש קלינית, לפתולוגיה במעבדה חודש

פרזיטולוגיה; אימונולוגיה, טוקסיקולוגיה, האלה:

מבין  משלושה אחד בכל חודש  - קלינית  עבודה חודשים  3
סוסים, רפואת צאן, רפואת בקר, רפואת האלה: המקצועות
רפואת קטנות, בית  חיות של פנימית רפואה חזירים,  רפואת

גן חיות; בר וחיות חיות כלבים וחתולים, רפואת

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

בגנטיקה מומחה .36
וטרינרית רפואית

 - 4 שנים, מהן

- מ.ר.; וטרינרית רפואית לגנטיקה שנים במעבדה 3
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אלה:  מבין אבחון מעבדות משלוש אחת בכל חודש - 3 חודשים
קלינית, פתולוגיה פתולוגיה, וירולוגיה, ומיקולוגיה, בקטריולוגיה

פרזיטולוגיה; אימונולוגיה, טוקסיקולוגיה,

מהמקצועות  משלושה אחד בכל חודש - קלינית עבודה 3 חודשים
חזירים, רפואת סוסים, צאן, רפואת רפואת בקר, רפואת האלה:
רפואת קטנות, בית חיות של פנימית  רפואה עופות, רפואת

וחתולים; כלבים

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

מומחה .37
בטוקסיקולוגיה

 - מהן 4 שנים

- מ.ר.; לטוקסיקולוגיה שנים במעבדה 3

אלה:  מבין אבחון מעבדות משלוש אחת בכל חודש - 3 חודשים
קלינית, פתולוגיה פתולוגיה, וירולוגיה, ומיקולוגיה, בקטריולוגיה

קלינית; פרמקולוגיה אימונולוגיה,

מהמקצועות  משלושה אחד בכל חודש - קלינית עבודה 3 חודשים
חזירים, רפואת סוסים, צאן, רפואת רפואת בקר, רפואת האלה:
כלבים קטנות, רפואת בית של חיות פנימית עופות, רפואה רפואת

חיות; בר וחיות גן וחתולים, רפואת חיות

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

מומחה .38
בפרמקולוגיה

קלינית

 - מהן 4 שנים

- מ.ר.; קלינית לפרמקולוגיה שנים במעבדה 3

אלה:  מבין אבחון מעבדות משלוש אחת בכל חודש - 3 חודשים
קלינית, פתולוגיה פתולוגיה, וירולוגיה, ומיקולוגיה, בקטריולוגיה

המזון; של היגיינה פרזיטולוגיה, אימונולוגיה, טוקסיקולוגיה,

מהמקצועות  משלושה אחד בכל חודש - קלינית עבודה 3 חודשים
חזירים, רפואת סוסים, צאן, רפואת רפואת בקר, רפואת האלה:
כלבים קטנות, רפואת בית של חיות פנימית עופות, רפואה רפואת

חיות; בר וחיות גן וחתולים, רפואת חיות

היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

בפיזיולוגיה מומחה .39- מהן שנים, 4

- מ.ר.; לפיזיולוגיה שנים במעבדה 3

אלה:  מבין אבחון מעבדות משלוש אחת בכל חודש - 3 חודשים
טוקסיקולוגיה, קלינית, פרמקולוגיה קלינית, פתולוגיה פתולוגיה,

אימונולוגיה;

מהמקצועות  משלושה אחד בכל חודש - קלינית עבודה 3 חודשים
חזירים, רפואת סוסים, צאן, רפואת רפואת בקר, רפואת האלה:
רפואת קטנות, בית חיות של פנימית  רפואה עופות, רפואת

וחתולים; כלבים
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היסוד. באחד ממדעי חודשים 6

מומחה .40
באפידמיולוגיה

- מהן שנים, 4

- מ.ר;  באפידמיולוגיה 3 שנים עבודה

אלה:  מבין אבחון מעבדות משתי אחת בכל חודש - 2 חודשים
טוקסיקולוגיה; ומיקולוגיה, בקטריולוגיה וירולוגיה, פתולוגיה,

בבריאות הציבור; העוסק חודשים במוסד 2

רפואת  או רפואת צאן בקר, ברפואת עבודה קלינית 2 חודשים
עופות;

ממדעי היסוד." חודשים באחד 6

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .7

שלו, יוכל ההתמחות מתקופת שליש השלים אלה תקנות של תחילתן שערב (א) מי .8
התמחותו. בעת תחילת עליו שחלה ההתמחות תכנית לפי התמחותו ולהשלים את להמשיך

הנקוב  מומחה אלה תואר תקנות של תחילתן ליום עד לו וטרינר שאושר רופא (ב)  
בטור ב': לצדו הנקוב מומחה לו תואר שאושר כמי יראו להלן, בטור א'

א' ב'טור טור

בקר למחלות בקרמומחה ברפואת מומחה

צאן למחלות צאןמומחה ברפואת מומחה

מומחה ברפואת סוסיםמומחה למחלות סוסים

חזירים למחלות חזיריםמומחה ברפואת מומחה

מומחה ברפואת עופותמומחה למחלות עופות

נוי ציפורי למחלות נוימומחה ציפורי ברפואת מומחה

דגים למחלות דגיםמומחה ברפואת מומחה

דבורים למחלות דבוריםמומחה ברפואת מומחה

בית קטנות חיות בית קטנותמומחה למחלות חיות של פנימית מומחה ברפואה

גן–חיות וחיות בר חיות למחלות גן–חיותמומחה וחיות בר חיות ברפואת מומחה

חיות מעבדה חיות מעבדהמומחה למחלות מומחה ברפואת

טרופיות במחלות טרופיתמומחה וטרינרית ברפואה מומחה

לגנטיקה וטרינריתמומחה רפואית בגנטיקה מומחה

(17 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ט
ן שמחו שלום  (3-2612 (חמ

הכפר החקלאות ופיתוח שר                                                                                   

תחילה

מעבר הוראות
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,(2 מס' (תיקון (הוראת שעה) מועצות) (ניהול הדת היהודיים שירותי תקנות
התשס"ז-2007

התשל"א- משולב], [נוסח היהודיים הדת שירותי לחוק סעיף 15 לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני החוק), - (להלן 11971

שעה), התשס"ד-22004, (הוראת מועצות) (ניהול היהודיים הדת לתקנות שירותי 2 בתקנה .1
וחודש". שנים "שלוש יבוא חודשים" ועשרה "שנתיים במקום

בניסן התשס"ז (17 באפריל 2007). כ"ט ביום אלו תקנות 2. תחילתן של

(23 באפריל 2007) באייר התשס"ז ה'
אולמרט ד  אהו (3-244 (חמ

                                                                                   ראש הממשלה
__________

.1642 עמ' התשס"ד, י"פ ;143 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשל"א, עמ' 130;

.608 עמ' התשס"ז, ;822 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשס"ד, עמ' 704 ועמ' 928;

,(3 מס' (תיקון מארנונה) (הנחה המדינה במשק הסדרים  תקנות
התשס"ז-2007

להשגת חקיקה במשק המדינה (תיקוני הסדרים לחוק סעיף 12(ב) לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני התשנ"ג-11992, התקציב), יעדי

התשנ"ג-21993 (להלן  מארנונה), במשק המדינה (הנחה הסדרים לתקנות 2(א)(8)(ב) בתקנה .1
יבוא: פסקה (2) לפני "הכנסה", בהגדרה העיקריות), - התקנות

הביטוח." לחוק ד' ו–י"א לפי פרקים המשולמת קצבה "(1א)

יבוא: לתקנות העיקריות התוספת הראשונה במקום .2

"תוספת ראשונה
2(א)(8)) (תקנה

הנפשות 2006מספר הכספים חדשים בשנת בשקלים חודשית ממוצעת הכנסה

11,716 1,973-1,7172,231-1,974עד

22,575 2,961-2,5763,348-2,962עד

32,957 3,401-2,9583,845-3,402עד

43,339 3,840-3,3404,340-3,841עד

54,060 4,669-4,0615,278-4,670עד

64,663 5,363-4,6646,062-5,364עד

80%שיעור ההנחה 60%עד 40%עד עד

75,356 6,159-5,3576,963-6,160עד

85,870 6,751-5,8717,631-6,752עד

96,532 7,512-6,5338,492-7,513עד

ומעלה לנפש10 לנפש726 לנפש835 944

90%שיעור ההנחה 70%עד 50%"עד עד

__________
1 ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

202 ועמ' 700. עמ' התשס"ז, 2 ק"ת התשנ"ג, עמ' 419;

2 תיקון תקנה

תחילה

2 תיקון תקנה

התוספת החלפת
הראשונה
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יבוא "2005" נאמר שבו ו–2 1 בטפסים מקום בכל העיקריות, לתקנות השניה בתוספת .3
"2006" יבוא "2007". נאמר שבו מקום ובכל ,"2006"

בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). ביום י"א תקנות אלה 4. תחילתן של

(16 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ח
ן בר–או ני  ו ר (3-2278 (חמ

                                                                                     שר הפנים

(מניעת משומשים רכב ורישום פעולות בחלקי השימוש הגבלת תקנות
השימוש והגבלת חלק גניבת דיווח על ורישום בו, יומן (ניהול  גניבות)

התשס"ז-2007 רכב), בחלקי

פעולות  ורישום השימוש הגבלת ו–18 לחוק 17 ,7 לפי סעיפים 3(א1), בתוקף סמכותי  
השר  עם בהתייעצות החוק), - התשנ"ח-11998 (להלן גניבות), (מניעת משומשים רכב בחלקי

אלה: תקנות מתקין אני של הכנסת, ועדת הכלכלה ובאישור הפנים, לביטחון

אלה - 1. בתקנות
פירוקם; או הרכבתם תעבורה, במוצרי סחר שעיסוקו אחר אדם או מפעל בעל - עסק" "בעל

הורכבו; שבהם או פורקו שמהם רכב וכלי משומשים חלקים פרטי לרישום פנקס - "יומן"

לחוק; 18א בסעיף כהגדרתו - תעבורה" "מוצר

רכב), לכלי  ומפעלים (מוסכים ושירותים מצרכים על הפיקוח בצו כמשמעותו - "מפעל" 
התש"ל-21970;

ביומן. משומש הנרשמים פרטי חלק - "רשומה"

נוסף החלק, הורכב שבו עסק ירשום בעל אחר, שמקורו ברכב משומש חלק ברכב הורכב .2
אלה: פרטים גם הורכב, שבו הרכב פרטי על

שלו ומספר הייצור שנת צבעו, תוצר ודגם הרכב, לרבות הורכב, שבו פרטי הרכב (1)
שלו; הרישוי

וצבעו; החלק, מיקומו ברכב סוג (2)

החברה; מספר או שלו הורכב, מספר הזהות שבו הרכב בעל שם (3)

החלק; של ההרכבה תאריך (4)

החלק; בעד ששולם המחיר (5)

המשלוח; תעודת או החשבונית מספר (6)

כזו נעשתה. ככל שבדיקה החלק, הורכב שבו הרכב שבדק את פרטי השמאי (7)

החלק פרטי על נוסף הרכב מן החלק  פורק  שבו העסק  בעל  ירשום חלק, מרכב פורק .3
אלה: פרטים הפירוק גם ותאריך

שלו ומספר שנת הייצור צבעו, הרכב, ודגם תוצר לרבות שממנו פורק, פרטי הרכב (1)
שלו; הרישוי

וצבעו; החלק, מיקומו ברכב סוג (2)
__________

.710 עמ' התשס"ה, ;480 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 94 ועמ' 280;

2 ק"ת התש"ל, עמ' 2186.

הגדרות

החלק, רישום
של  והרכבתו
משומש חלק

של פירוקו רישום
החלק

התוספת תיקון
השניה

תחילה
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החברה; מספר או שלו מספר הזהות פורק החלק, שממנו הרכב בעל שם (3)

כזו נעשתה. ככל שבדיקה החלק, פורק שממנו הרכב שבדק את פרטי השמאי (4)

שייבא, העסק בעל ירשום בדרך אחרת, לאחר הועבר נמכר או נקנה, משומש, חלק יובא .4
המוכר, הקונה היבואן, וזהות העסקה תאריך החלק, פרטי על נוסף כאמור, העביר או מכר קנה,

אלה: פרטים גם לפי הענין, המקבל, או המעביר

ו–(6); (5)2 בתקנה האמורים הפרטים (1)

הוצאתו. ותאריך מספרו לרבות יובא, אם החלק, של היבוא רשימון פרטי (2)

או  מרכב מפירוקו 72 שעות לידיו בתוך שהגיע חלק או משומש חלק ירשום בעל עסק .5
אחרת. בדרך מקבלתו

מדרכים  באחת ינהל שהוא ביומן עסק בעל 2 עד 5 יבצע בתקנות רישומים כאמור (א) .6
אלה:

אלה: כל בו שיתקיימו ידני יומן (1)

בעט; הרישום ייעשה (א)

ימוספרו; היומן דפי (ב)

דפים; ממנו ייתלשו לא (ג)

אלה: כל בו שיתקיימו מחשב יומן (2)

לאחר ביומן, שהוזנו בפרטים  שינויים ביצוע תאפשר  לא התוכנה (א)
שמירתם;

רשומות של או  היומן של ומיידית זמינה הפקה תאפשר התוכנה  (ב)
לפי סדר כרונולוגי; מתוכו,

שאליה התקופה העסק, בעל שם יצוינו המחשב מן המופק מידע בדף (ג)
הסידורי ביומן. ומספרו מתייחס הדף

הראשונה בתוספת א' חלק לפי יהיו ו–3, 2 בתקנות  כאמור ביומן  רישומים  (ב)  
הראשונה. בתוספת ב' חלק לפי יהיו ,4 בתקנה כאמור ביומן ורישומים

הגניבה, על למשטרה העסק בעל יודיע ממנו, רשומה נמחקה או יומן נגנב או אבד (א) .7
לו הדבר. שנודע שעות מעת 48 הענין, בתוך המחיקה, לפי האבדן או

הרישום  בו שנרשם מיום חמש שנים היומן למשך ברשותו את ישמור עסק בעל (ב)  
האחרון.

המשטרה בתחנת הגניבה על תלונה העסק בעל יגיש ברישום, החייב משומש חלק נגנב .8
מצויה  שבו היומן לתלונתו את גילויה, ויצרף ממועד 48 שעות בתוך עסקו, למקום הקרובה

המשומש שנגנב. החלק הרשומה של

השניה. שבתוספת הטופס לפי תהיה לחוק, 3(א1) סעיף שלפי הבדיקה תעודת .9

הרכב. ברישיון רישומו ממועד שנתיים חלפו וטרם שניזוק ברכב משומש חלק אדם יתקין לא .10

3(א)(2) לחוק, לפי סעיפים 3א בסעיף כמשמעותו למבטח או לתאגיד שהומצאו מסמכים .11
שנים. 5 במשך יישמרו לחוק, ו–3א ו–(3)

התחילה). יום - (להלן פרסומן מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .12

הפרטים את ביומן ירשום ברישום, החייב חלק התחילה, ביום שברשותו, עסק בעל .13
התחילה. מיום ימים 30 בתוך ,2 בתקנה המפורטים

קניה, יבוא, רישום
העברה או מכירה
משומש חלק של

רישום  מועד
משומש חלק

יומן  ניהול
בו ורישום

יומן  שמירת
רשומה או

גניבת על תלונה
חלק

תעודת בדיקה

שימוש איסור
משומש בחלק

מסמכים שמירת

תחילה

מעבר הוראות
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שניה תוספת
(9 (תקנה

תעודת בדיקה

 ,......................................................................... תאונה לאחר רכב לבדיקת במפעל מקצועי מנהל הח"מ, אני
המפעל)                                                                                                         (שם

................................................................................ שכתובתו ............................................. מס' מפעל  רישיון
של   004 בדיקה מפרט לפי בדקתי,  ,................................. ביום כי בזה מאשר המפעל),  - (להלן
,.......................................... רישוי מס'  ברכב התחבורה, במשרד תחזוקה ולשירותי לרכב  האגף
,................................................................................................... מנוע מס' ,............................................... שלדה מס'

האלה: המערכות את

היגוי מערכת בלמיםא. מערכת ה.

וסרנים היגוי זווית אורותב. מערכת ו.

ומרכב שלדה מבחןג. נסיעת ז.

והלחמות ריתוכים - סדקים ד.

תקינות. הן כי ומצאתי

.....................................................................                                   ...............................................................
כתב הסמכה מס' המנהל המקצועי                                                               שם  

..............................................................................                      ...............................................................
מהנדסים/ההנדסאים בפנקס המקצועי                                              מס' רישום המנהל חתימת

.....................................................................                                   ...............................................................
        חותמת המפעל                                                                          תאריך

(18 באפריל 2007) בניסן התשס"ז ל'
פז מו ל  שאו  (3-3615 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

משומשים (מניעת גניבות) רכב בחלקי פעולות הגבלת השימוש ורישום צו
(שינוי התוספת לחוק), התשס"ז-2007

רכב בחלקי פעולות ורישום השימוש הגבלת לחוק 17א סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לביטחון  השר  - החוק), בהתייעצות עם (להלן גניבות), התשנ"ח-11998  (מניעת משומשים 

לאמור: אני מצווה הכנסת, של הכלכלה ובאישור ועדת פנים

יבוא: בסופה לחוק, בתוספת .1
מנוע; (6)"

__________
.710 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 290;

התוספת שינוי
לחוק
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פגושים; (7)

הילוכים". תיבת (8)

פרסומו. מיום ימים 30 זה צו של תחילתו .2

(18 באפריל 2007) בניסן התשס"ז ל'
פז מו ל  שאו  (3-3615 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

מסילת למפגשי מפלסיות (הפרדות ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות דרכים צו
הבונים, דרום, עתלית מרכז, עתלית צפון, עתלית החותרים, ודרך: ברזל

(איטונג)) חנה פרדס דרום, בנימינה מיכאל, מעגן צבי, מעין ודור, נחשולים
התשס"ז-2007  (תיקון),

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

ודרך: מסילות ברזל מפלסיות למפגשי (הפרדות ופיתוח) הברזל (הגנה דרכים ומסילות בצו .1
מעגן צבי, מעין ודור, נחשולים הבונים, דרום, עתלית מרכז, עתלית צפון, עתלית החותרים,
הצו,  בשם העיקרי), הצו - התשס"ו-22006 (להלן (איטונג)), חנה פרדס דרום, בנימינה מיכאל,

יימחקו. - (איטונג)" חנה ודור" ו"פרדס "הבונים", "נחשולים דרום", "עתלית המילים

2. בתוספת לצו העיקרי -

גוש", "מס' בטורים לצדן והאמור (איטונג)" חנה "פרדס דרום", "עתלית המילים (1)
יימחקו; - בשלמותן", ו"חלקי חלקות" "חלקות

ו"חלקי גוש" "מס' בטורים לצדן והאמור ודור" "נחשולים "הבונים", המילים (2)
יימחקו. - חלקות"

(18 באפריל 2007) בניסן התשס"ז ל'
פז מו ל שאו (3-162 (חמ

                                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים
__________

.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 1167.

מסילת למפגשי מפלסית (הפרדה ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות דרכים צו
התשס"ז-2007 ,((12 (מפגש דרום עתלית ודרך: ברזל

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

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
מידה בקנה אדום, הערוך בצבע התשריט בגיליון זיהוי לשם בתוספת, המסומנים המפורטים

(1 במרס 2007). התשס"ז י"א באדר ביום בדרכים והבטיחות שר התחבורה ביד וחתום 1:1,250

תחילה

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

השם תיקון

התוספת תיקון

הפקודה תחולת
ברזל מסילת על
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וכל להלן, המפורטים  מהמשרדים אחד בכל  נמצא ,1 בסעיף האמור  התשריט העתק  .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי מעוניין

חיפה; הממשלה, קרית 15א, פל"ים רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

חיפה; הפנים, משרד חיפה, מחוז על הממונה (2)

חיפה; חיפה, מחוז ישראל, מקרקעי מינהל (3)

בת גלים, חיפה. תחנת ישראל, רכבת אגף תכנון - (4)

ופיתוח) (הפרדות (הגנה הברזל צו דרכים ומסילות של תחילתו ביום זה, צו תחילתו של .3
דרום, עתלית מרכז, עתלית צפון, עתלית החותרים, ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסיות
(תיקון), (איטונג)) חנה פרדס דרום, בנימינה מיכאל, מעגן צבי, מעין ודור, נחשולים הבונים,

התשס"ז-22007.

תוספת
(1 (סעיף

מקומי תכנון בשלמותןגושמרחב חלקותחלקות חלקי

:12 מפגש מס'
דרום עתלית

1054567 ,56 ,47,45 ,43 ,40 ,38 ,35 ,18
204 ,72 ,58 ,51 ,48

105481

(18 באפריל 2007) בניסן התשס"ז ל'
פז מו ל שאו (3-162 (חמ

                                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים
__________

2 ק"ת התשס"ז, עמ' 861.

מסילת למפגשי מפלסית (הפרדה ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות דרכים צו
התשס"ז-2007 ,((13 (מפגש הבונים ודרך: ברזל

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

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
מידה בקנה אדום, הערוך בצבע התשריט בגיליון זיהוי לשם בתוספת, המסומנים המפורטים

(1 במרס 2007). התשס"ז י"א באדר ביום בדרכים והבטיחות שר התחבורה ביד וחתום 1:1,250

וכל להלן, המפורטים  מהמשרדים אחד בכל  נמצא ,1 בסעיף האמור  התשריט העתק  .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי מעוניין

חיפה; הממשלה, קרית 15א, פל"ים רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

חיפה; הפנים, משרד חיפה, מחוז על הממונה (2)

חיפה; חיפה, מחוז ישראל, מקרקעי מינהל (3)

בת גלים, חיפה. תחנת ישראל, רכבת אגף תכנון - (4)

ופיתוח) (הפרדות (הגנה הברזל צו דרכים ומסילות של תחילתו ביום זה, צו תחילתו של .3
דרום, עתלית מרכז, עתלית צפון, עתלית החותרים, ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסיות

לעיין רשות
בתשריט

תחילה

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

לעיין רשות
בתשריט

הפקודה תחולת
ברזל מסילת על

תחילה
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(תיקון), (איטונג)) חנה פרדס דרום, בנימינה מיכאל, מעגן צבי, מעין ודור, נחשולים הבונים,
התשס"ז-22007.

תוספת
(1 (סעיף

מקומי תכנון חלקותגושמרחב חלקי

:13 מפגש מס'
הבונים

1096824 ,23 ,8 ,1

1098813 ,6 ,5 ,1

(18 באפריל 2007) בניסן התשס"ז ל'
פז מו ל שאו (3-162 (חמ

                                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים
__________

2 ק"ת התשס"ז, עמ' 861.

מסילת למפגשי מפלסית (הפרדה ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות דרכים צו
התשס"ז-2007 ,((14 (מפגש ודור נחשולים ודרך: ברזל

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

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
מידה בקנה אדום, הערוך בצבע התשריט בגיליון זיהוי לשם בתוספת, המסומנים המפורטים

(1 במרס 2007). התשס"ז י"א באדר ביום בדרכים והבטיחות שר התחבורה ביד וחתום 1:1,250

וכל להלן, המפורטים  מהמשרדים אחד בכל  נמצא ,1 בסעיף האמור  התשריט העתק  .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי מעוניין

חיפה; הממשלה, קרית 15א, פל"ים רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

חיפה; הפנים, משרד חיפה, מחוז על הממונה (2)

חיפה; חיפה, מחוז ישראל, מקרקעי מינהל (3)

בת גלים, חיפה. תחנת ישראל, רכבת אגף תכנון - (4)

ופיתוח) (הפרדות (הגנה הברזל צו דרכים ומסילות של תחילתו ביום זה, צו תחילתו של .3
דרום, עתלית מרכז, עתלית צפון, עתלית החותרים, ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסיות
(תיקון), (איטונג)) חנה פרדס דרום, בנימינה מיכאל, מעגן צבי, מעין ודור, נחשולים הבונים,

התשס"ז-22007.
תוספת
(1 (סעיף

מקומי תכנון בשלמותןגושמרחב חלקותחלקות חלקי

:14 מפגש מס'
ודור נחשולים

1093942 ,4046 ,45 ,44 ,38 ,35 ,34

1058820,19 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,3
23 ,22

11175107 ,72 ,71 ,19 ,18

1058913 ,12 ,11

הפקודה תחולת
ברזל מסילת על

לעיין רשות
בתשריט

תחילה

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

2 ק"ת התשס"ז, עמ' 861.
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                                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

מסילת למפגשי מפלסית (הפרדה ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות דרכים צו
התשס"ז-2007 ,((19 חנה-איטונג (מפגש פרדס ודרך: ברזל

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

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
מידה בקנה אדום, הערוך בצבע התשריט בגיליון זיהוי לשם בתוספת, המסומנים המפורטים

(1 במרס 2007). התשס"ז י"א באדר ביום בדרכים והבטיחות שר התחבורה ביד וחתום 1:1,250

וכל להלן, המפורטים  מהמשרדים אחד בכל  נמצא ,1 בסעיף האמור  התשריט העתק  .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי מעוניין

חיפה; הממשלה, קרית 15א, פל"ים רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

חיפה; הפנים, משרד חיפה, מחוז על הממונה (2)

חיפה; חיפה, מחוז ישראל, מקרקעי מינהל (3)

בת גלים, חיפה. תחנת ישראל, רכבת אגף תכנון - (4)

ופיתוח) (הפרדות (הגנה הברזל צו דרכים ומסילות של תחילתו ביום זה, צו תחילתו של .3
דרום, עתלית מרכז, עתלית צפון, עתלית החותרים, ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסיות
(תיקון), (איטונג)) חנה פרדס דרום, בנימינה מיכאל, מעגן צבי, מעין ודור, נחשולים הבונים,

התשס"ז-22007.

תוספת
(1 (סעיף

מקומי תכנון בשלמותןגושמרחב חלקותחלקות חלקי

:19 מפגש מס'
חנה-איטונג פרדס

106611

10122209,103 ,61, 60 ,44 ,43 ,36
,253 ,250 ,247 ,244
,296 ,289 ,283 ,268

308 ,307 ,303 ,301

106581

1012427 ,26 ,25 ,24

(18 באפריל 2007) בניסן התשס"ז ל'
פז מו ל שאו (3-162 (חמ

                                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

הפקודה תחולת
ברזל מסילת על

לעיין רשות
בתשריט

תחילה

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

2 ק"ת התשס"ז, עמ' 861.




