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 תקנות מסילות הברזל )סמכויות המנהל לתקופת הניסוי של רכבת
מקומית בירושלים( )הוראת שעה(, התש"ע-2009

]נוסח חדש[, התשל"ב-11972     בתוקף סמכותי לפי סעיף 56)2( לפקודת מסילות הברזל 
)להלן - הפקודה(, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  �1
"בעל זיכיון" - כמשמעותו בסעיף 46א לפקודה לרבות מקים ומפעיל מטעמו;

"המנהל" - מי שמונה לפי פסקה )2( להגדרה "המנהל" שבפקודה;

"רכבת" - כהגדרתה בסעיף 1 לפקודה;

"רכבת מקומית" - רכבת הנעה על מסילת ברזל מקומית;

פקודת  הוראות  )החלת  התעבורה  לחוק  1)א(  בסעיף  כמשמעותה   - הניסוי"  "תקופת 
התעבורה על רכבת מקומית - הוראת שעה(, התש"ע-22009�

מקומית  רכבת  ולהפעלת  מקומית,  ברזל  מסילת  להפעלת  הוראות  ייתן  )א( המנהל   �2
בעניינים  למעט  הניסוי,  בתקופת  הוראותיו  אחר  ומילוי  ההפעלה  אופן  על  ויפקח 
שבסמכות המפקח על התעבורה כהגדרתו בפקודת התעבורה3, ורשות תימרור מרכזית 

ורשות תימרור מקומית כהגדרתן בתקנות התעבורה, התשכ"א-41961�

)ב( בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה )א(, ייתן המנהל הרשאה לנהיגת רכבת מקומית 
הניסוי;  בתקופת  מקומית  רכבת  הפעלת  לשם  הנדרשות  אחרות  לפעולות  והרשאה 

הרשאה כאמור יכול שתינתן בתנאים לרבות לעניין כשירות, הכשרה וניסיון�

תוקף תקנות אלה לתקופת הניסוי בלבד�  � 3
י' בחשוון התש"ע )28 באוקטובר 2009(

ץ כ" ישראל  )חמ 3-3975(  

שר התחבורה והבטיחות בדרכים   
__________

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשס"ו, עמ' 318�

2 ס"ח התש"ע, עמ' 238�

3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173�

4 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425�

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )שכר לימוד מרבי בגני ילדים 
ציבוריים בבעלות תאגיד(, התש"ע-2009

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-11996, 
ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק האמור, אנו מצווים לאמור:

בצו זה -  �1
"גן ילדים" - כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-21949;

"גן ילדים ציבורי" - גן ילדים המנוהל בידי תאגיד;

"תאגיד" - לרבות רשות חינוך מקומית�

שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים, שבהם הגננת עובדת מדינה יהיה כדלקמן:  �2
)1( בעד שבוע לימודים, למעט יום שישי - 602 שקלים חדשים לחודש;

)2( בעד יום שישי - 151 שקלים חדשים לחודש�

הגדרות

הוראות המנהל 
ופיקוח

תוקף

__________

1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192�

2 ס"ח התש"ט, עמ' 287�

הגדרות

שכר לימוד 
מרבי בגני ילדים 

שבהם הגננת 
עובדת מדינה
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* מתוך רשימת ציוד המפורסמת באתר האינטרנט של משרד החינוך3

שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים, שבהם הגננת איננה עובדת מדינה יהיה כדלקמן:  �3
)1( בעד שבוע לימודים, למעט יום שישי - 593 שקלים חדשים לחודש;  

)2( בעד יום שישי - 149 שקלים חדשים לחודש�

ציבוריים(,  ילדים  בגני  מרבי  לימוד  )שכר  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  צו   �4
התשס"ט-32009 - בטל�

תחילתו של צו זה ביום י"ד בחשוון התש"ע )1 בנובמבר 2009(�  �5
י' בחשוון התש"ע )28 באוקטובר 2009(

)חמ 3-2722(

סער ן  גדעו
שר החינוך

ניץ י בל שטי ו י
שר האוצר

__________
3 ק"ת התשס"ט, עמ' 399�

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )שכר לימוד מרבי בגני ילדים 
פרטיים(, התש"ע-2009

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-11996, 
ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק האמור, אנו מצווים לאמור:

בצו זה -  �1
"גן ילדים" ו"מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי" - כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-

;21949

"גן ילדים פרטי" - גן ילדים שהוא מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי אשר איננו מנוהל 
בידי תאגיד;

"תאגיד" - לרבות רשות חינוך מקומית�

2� )א( שכר לימוד מרבי בגני ילדים פרטיים, יהיה כמפורט בטבלה שלהלן: 

בשקלים חדשים

הציוד בגן הילדים הוא 
בשיעור של 86% ומעלה* 

הציוד בגן הילדים 
הוא בשיעור שבין 

71% ל–85%* 

הציוד בגן הילדים 
הוא בשיעור שבין 

55% ל–70%* 

גננת מוסמכת בעלת ותק של 
13 שנים ומעלה

רמה 1
972

רמה 2
945

רמה 3
871

גננת מוסמכת בעלת ותק של עד 
12 שנים או גננת בלתי מוסמכת 
בעלת ותק של 12 שנים ומעלה 
או גננת הלומדת להסמכה במשך 

5 שנות לימודיה הראשונות

רמה 4
878

רמה 5
834

רמה 6
768

גננת בלתי מוסמכת בעלת ותק 
של עד 12 שנים

רמה 7
797

רמה 8
768

רמה 9
707

שכר לימוד מרבי 
בגני ילדים שבהם 

הגננת איננה 
עובדת מדינה

ביטול

תחילה

__________

1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192�

2 ס"ח התש"ט, עמ' 287�

�http://cms.education.gov.il/educationCMS/Units/Preschool/Haagaf/Mediniyut/ 3

שכר לימוד מרבי

הגדרות
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)ב( בצו זה, "רמה" - כמצוין באישור שמשרד החינוך נתן לגננת, ובאין אישור- רמה 9�

צו פיקוח על מצרכים ושירותים )שכר לימוד מרבי בגני ילדים פרטיים(, התשס"ט-42009 - בטל�  �3

4� תחילתו של צו זה ביום י"ד בחשוון התש"ע )1 בנובמבר 2009(�

י' בחשוון התש"ע )28 באוקטובר 2009(
)חמ 3-2722(

סער ן  גדעו
שר החינוך

ניץ י בל שטי ו י
שר האוצר

__________
4 ק"ת התשס"ט, עמ' 398�

 כללי לשכת עורכי הדין )המספר הכולל של חברי ועדת אתיקה(,
התש"ע-2009

  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 18ב)ד()1( ו–109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-11961, 
ובאישור שר המשפטים, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה הארצית לא יפחת מ–10 ולא יעלה על 25 חברים,   �1
כפי שתחליט המועצה הארצית�

המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה במחוזות חיפה ותל אביב לא יפחת מ–01 ולא   �2
יעלה על 25 חברים, כפי שתחליט המועצה הארצית�                                          

המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה במחוזות ירושלים, הצפון והדרום לא יפחת מ–7   �3
ולא יעלה על  14 חברים, כפי שתחליט המועצה הארצית�

לבקשת ועדת אתיקה מחוזית או ארצית, רשאית המועצה הארצית לשנות את החלטתה,   �4
לפי סעיפים 1 עד 3, בדבר המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה בוועדה המבקשת, 

ובלבד שמספר החברים לאחר השינוי לא יחרוג מן הטווח הקבוע באותם סעיפים�

)א( מספר חברי ועדת האתיקה הארצית, המשמשים גם חברי מוסדות אחרים בלשכה,   �5
לא יעלה על מחצית ממספר חברי הוועדה, והם ימונו לפי החלטת הוועד המרכזי, אשר 

נתקבלה ברוב של מחצית מחבריו, לפחות�

)ב( מספר חברי ועדת אתיקה מחוזית, המשמשים גם חברי מוסדות אחרים בלשכה, לא 
יעלה על מחצית ממספר חברי הוועדה, והם ימונו לפי החלטת ועד המחוז, אשר נתקבלה 
ברוב של מחצית מחבריו, לפחות ; ואולם באישור הוועד המרכזי, רשאי ועד מחוז להגדיל 

את מספר חברי מוסדות הלשכה האחרים בוועדת האתיקה המחוזית שבאותו מחוז�

מניין חוקי בעת הצבעה בישיבות ועדת האתיקה הארצית וועדות אתיקה מחוזיות יהא   �6
שליש מחברי הוועדה, או 4 חברים, לפי הגבוה מביניהם�

כ"ט בחשוון התש"ע )16 בנובמבר 2009(
–אמדן ן ו ס  עמו )חמ 3-3943(  

יושב ראש המועצה הארצית                         נתאשר�  

של לשכת עורכי הדין ן   מ א נ ב  ק ע                              י
                             שר המשפטים

ביטול

תחילה

המספר הכולל 
של חברי ועדת 

האתיקה הארצית

המספר הכולל 
של חברי ועדת 

האתיקה במחוזות 
חיפה ותל אביב

המספר הכולל 
של חברי ועדת 

האתיקה במחוזות 
ירושלים, הצפון 

והדרום

שינוי המספר 
הכולל של חברי 
ועדות האתיקה

מספר חברי 
מוסדות הלשכה 
האחרים בוועדת 

האתיקה

מניין חוקי 
בהצבעות ועדת 

אתיקה

__________
1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשס"ח, עמ' 595�
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