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תקנות התעבורה )תיקון מס' 10(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	70	לפקודת	התעבורה1,	באישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת	 	
לפי	סעיף	21א)א(	לחוק–יסוד:	הכנסת2,	וסעיף	2)ב(	לחוק	העונשין,	התשל"ז-31977,	אני	מתקין	

תקנות	אלה:

בתקנה	72)א()16(	לתקנות	התעבורה,	התשכ"א-41961,	בסופה	יבוא: 	�1

"למעט	רכב	הנושא	תג	נכה	מקורי,	ובלבד	שהרכב	נעצר,	הועמד	או	הוחנה	באותו	מקום	
בידי	הנכה	שעל	שמו	ניתן	התג	האמור,	או	בידי	אדם	המתלווה	אליו	והנוהג	בעבורו	

ברכב;	לעניין	זה,	"תג	נכה"	-	כהגדרתו	בחוק	חניה	לנכים,	התשנ"ד-51993"�

י'	בסיוון	התש"ע	)23	במאי	2010(
ץ כ" ישראל	 	 	 )חמ	3-83(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 	1
ס"ח	התשי"ח,	עמ'	69;	התשס"א,	עמ'	166� 	2
ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226;	התשנ"ד,	עמ'	348� 	3

ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425;	התש"ע,	עמ'	50,	עמ'	114,	עמ'	614,	עמ'	879,	עמ'	1147	ועמ'	1148� 	4
ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	28� 	5

תקנות התעבורה )תיקון מס' 11(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	70	לפקודת	התעבורה1	)להלן	-	הפקודה(,	אני	מתקין	תקנות	 	
אלה:

אחרי	תקנה	212א	לתקנות	התעבורה,	התשכ"א-21961,	יבוא: 	�1

"פסילת	רישיון	
לנהגים	מסוכנים

	רשות	הרישוי	תפסול	את	רישיון	הנהיגה	של	נהג	שבדרך	212ב� )א(
נהיגתו	יש	משום	סכנה	לעוברי	דרך	כאמור	בסעיף	56	לפקודה,	
לחמש	שנים,	אם	הורשע	בכך	שבמהלך	5	שנים	רצופות	שקדמו	

להחלטתה	של	רשות	הרישוי	ביצע	אחד	מאלה:

	30	עבירות	תעבורה,	למעט	עבירות	חניה; )1(

	חמש	עבירות	מהעבירות	המנויות	בסעיף	40א)א()1(	 )2(
לפקודה	או	בתוספת	העשירית	לה�

	קביעת	קיומן	ותוקפן	של	הרשעות	לצורך	תקנה	זו,	תהיה	 )ב(
כאמור	בתקנה	545,	בשינויים	המחויבים�

הרישוי	 רשות	 רשאית	 )א(,	 בתקנת	משנה	 אף	האמור	 	על	 )ג(
אישיים	 מטעמים	 הפסילה	 תקופת	 את	 לקצר	 מסוים,	 במקרה	
מיוחדים	של	הנהג	שתרשום	בהחלטתה,	ובכלל	זה	נכות	או	מצב	
נהיגה	 המצריך	 הקרוב	 משפחתו	 בן	 של	 או	 שלו	 קשים	 רפואי	
שלו	ברכב,	ובלבד	שתקופת	הפסילה	לא	תפחת	משלוש	שנים;	
לעניין	תקנת	משנה	זו,	לא	יראו	את	היות	רישיון	הנהיגה	מקור	

פרנסתו	של	הנהג	כטעם	אישי	המצדיק	לקצר	את	הפסילה�

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 	1

ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425;	התש"ע,	עמ'	50,	עמ'	114,	עמ'	614,	עמ'	879,	עמ'	1147,	עמ'	1148	ועמ'	1266� 	2

תיקון	תקנה	72

הוספת	תקנה	
212ב
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זו	כדי	לגרוע	מתוקפה	או	מתקופתה	של	כל	 	אין	בתקנה	 )ד(
פסילה	אחרת	שהוטלה	על	הנהג�"

י"ח	בסיוון	התש"ע	)31	במאי	2010(
ץ כ" ישראל	 	 	 )חמ	3-83(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ביטול צווים( )מס' 6(, התש"ע-2010

ו–15	לחוק	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים,	התשי"ח- 	5 	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיפים	 	
11957,	אנו	מצווים	לאמור:

בטלים	-	 	�1
	צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)שיווק	חלב(,	התשי"ח-21958; )1(

	צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)הגבלת	הסחר	בביצים,	פירות,	ירקות	ועופות(,	 )2(
התש"ח-31948;

	צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)אבקת	אפיה(,	התשכ"א-41961; )3(

	צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)תבלין(,	התשכ"ג-51963; )4(

	צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)מוצרי	חלב(,	התשכ"ב-61962; )5(

	צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)פיתה(,	התשכ"ב-71962; )6(

	צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)מצות(,	התשכ"ג-81963; )7(

	צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)מאפה(,	התשכ"ג-91963; )8(

	צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)סימון	מזון	המכיל	חומר	צביעה(,	התשכ"ה- )9(
;101965

	צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)כעכים(,	התשכ"ג-111963; )10(

שוקולדה	 לטבלאות	 אחידים	 )משקלות	 ושירותים	 מצרכים	 על	 הפיקוח	 	צו	 )11(
וצמקאו(,	התשכ"ג-121963;

	צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)חומר	נטול	ערך	קלורי(,	התשכ"ז-131967; )12(

	צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)דינים	וחשבונות(,	התש"ך-141960; )13(

	צו	ההגנה	)ייצור	פודינג	ומכירתו(,	התש"י-151950; )14(
__________

	ס"ח	התשי"ח,	עמ'	24� 1

	ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1044� 2

	ע"ר	התש"ח,	תוס'	ב',	עמ'	46� 3

	ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1542� 4

	ק"ת	התשכ"ג,	עמ'	1177� 5

	ק"ת	התשכ"ב,	עמ'	2141� 6

	ק"ת	התשכ"ב,	עמ'	2354�	 7

	ק"ת	התשכ"ג,	עמ'	886� 8

	ק"ת	התשכ"ג,	עמ'	1269� 9

	ק"ת	התשכ"ה,	עמ'	1822� 10

	ק"ת	התשכ"ג,	עמ'	1266� 11

	ק"ת	התשכ"ג,	עמ'	1970� 12

	ק"ת	התשכ"ז,	עמ'	2351� 13

	ק"ת	התש"ך,	עמ'	1096� 14

	ק"ת	התש"י,	עמ'	377� 15

ביטול	צווים
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	צו	הפיקוח	על	מזונות	)תחליפי	קפה(,	התש"י-161950; )15(

	צו	הפיקוח	על	המזונות	)ממתקים(	)הסדרת	הייצור(,	התשי"א-171951; )16(

	צו	הפיקוח	על	המזונות	)משקאות	קלים	תוססים(,	התשי"א-181951; )17(

	צו	הפיקוח	על	המזונות	)חמאת	יבוא(,	התשי"ד-191954; )18(

	צו	הפיקוח	על	המזונות	)בתי	בד(,	התשט"ז-201955; )19(

	צו	הפיקוח	על	המזונות	)ערבוב	קפה(,	התשט"ז-211955; )20(

	צו	ההגנה	)אריזה	רהט-לקום	והסחר	בו(,	התשי"ז-221956; )21(

	צו	ההגנה	)שיווק	חלב	מפוסטר	בקיוסקים(,	התשי"ז-231957; )22(

	צו	ההגנה	)תרכיז	ענבים(	)ייצור	וסחר(,	התשי"ז-241957; )23(

	צו-שעת-חירום	)ייצור	קרח	ומכירתו(,	התשי"ח-251957; )24(

	צו	ההגנה	)ייצור	אבקת	קקאו	והסחר	בה(,	התשי"ז-261956; )25(

	צו	ההגנה	)פיקוח	על	הטחנות	ועל	הייצור	והמכירה	של	קמח	סטנדרט	פלשתינאי	 )26(
א"י(,	271942;

והמכירה(,	 הייצור	 איסור	 חלב,	 תוצרת	 של	 )חיקויים	 המזונות	 על	 הפיקוח	 	צו	 )27(
;281943

	צו	הפיקוח	על	המזונות	)מכירת	בשר	גמל(,	291943; )28(

	צו	הפיקוח	על	המזונות	)פירות	וירקות(	)מיון	ואריזה(,	התשי"ג-301953� )29(

כ"ד	בסיוון	התש"ע	)6	ביוני	2010(
)חמ	3-3265(

ר עז אלי 	 בן 	 ן מי בני
שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

נתניהו 	 ן מי בני
ראש	הממשלה	ושר	הבריאות

__________
	"הדור",	1950�5�29� 16

	"הארץ",	1951�5�13� 17

	"הארץ",	1951�8�27� 18

	ק"ת	התשי"ד,	עמ'	458� 19

	ק"ת	התשט"ז,	עמ'	169� 20

	ק"ת	התשט"ז,	עמ'	286� 21

	ק"ת	התשי"ז,	עמ'	509� 22

	"הארץ",	1957�8�11� 23

	"הארץ",	1957�7�22� 24

	ק"ת	התשי"ח,	עמ'	413� 25

	ק"ת	התשי"ז,	עמ'	510� 26

	ע"ר	1942,	תוס'	2,	עמ'	229� 27

	ע"ר	1943,	תוס'	2,	עמ'	404� 28

	ע"ר	1943,	תוס'	2,	עמ'	601� 29

	ק"ת	התשי"ג,	עמ'	586� 30

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סימון תאריך על אריזת חלב ומוצרי חלב( 
)ביטול(, התש"ע-2010

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

__________
ס"ח	התשי"ח,	עמ'	24� 	1
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צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)סימון	תאריך	על	אריזת	חלב	ומוצרי	חלב(,	התשל"ה- 	�1
21975	-	בטל�

כ"ד	בסיוון	התש"ע	)6	ביוני	2010(
נתניהו 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3265(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	
__________

ק"ת	התשל"ה,	עמ'	623� 	2

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הספקת דלק( )ביטול(, התש"ע-2010

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

צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)הספקת	דלק(,	התשל"ח-21978	-	בטל� 	�1

י"ד	בסיוון	התש"ע	)26	במאי	2010(
לנדאו 	 י ז עו 	 	 )חמ	3-3265(

שר	התשתיות	הלאומיות 	 	
__________

ס"ח	התשי"ח,	עמ'	24� 	1
ק"ת	התשל"ח,	עמ'	2034� 	2

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )השימוש במים והספקתם( )ביטול(, 
התש"ע-2010

אני	 ושירותים,	התשי"ח-11957,	 פיקוח	על	מצרכים	 5	לחוק	 לפי	סעיף	 	בתוקף	סמכותי	 	
מצווה	לאמור:

צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)השימוש	במים	והספקתם(,	התשי"ז-21957	-	בטל� 	�1
י"ד	בסיוון	התש"ע	)26	במאי	2010(

לנדאו 	 י ז עו 	 	 )חמ	3-3265(

שר	התשתיות	הלאומיות 	 	
__________

ס"ח	התשי"ח,	עמ'	24� 	1
ק"ת	התשי"ז,	עמ'	1403;	התש"ך,	עמ'	1857� 	2

צו איגודי ערים )שירותי כבאות( )תיקון מס' 2(, התש"ע-2010
שניתנה	 ולאחר	 התשט"ו-11955,	 ערים,	 איגודי	 לחוק	 16א	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

לרשויות	המקומיות	הזדמנות	להשמיע	את	טענותיהן,	אני	מצווה	לאמור:

בסעיף	5	לצו	איגודי	ערים	)שירותי	כבאות(,	התשכ"א-21961,	המילים	"ובאופן	שאחד	 	�1
מהם,	לפחות,	יהיה	חבר	המועצה	של	הרשות	המקומית"	-	יימחקו�

	תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� �2
ד'	בסיוון	התש"ע	)17	במאי	2010(

ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-335(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשט"ו,	עמ'	48;	התשס"ד,	עמ'	125� 	1
ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1918;	התש"ע,	עמ'	139� 	2

ביטול

ביטול

ביטול

תיקון	סעיף	5

תחילה
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צו התכנון והבנייה )אבו בסמה(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	13	ו–16	לחוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-11965	)להלן	-	 	
המועצה	 שליד	 עקרוניים	 תכנוניים	 לנושאים	 המשנה	 ועדת	 עם	 התייעצות	 ולאחר	 החוק(,	
ולבנייה	 לתכנון	 הארצית	 המועצה	 לה	 שאצלה	 הסמכות	 בתוקף	 ולבנייה,	 לתכנון	 הארצית	
ועם	הרשויות	 מחוז	הדרום	 ולבנייה	 לתכנון	 הוועדה	המחוזית	 עם	 לחוק,	 6)א()3(	 סעיף	 לפי	

המקומיות	הנוגעות	בדבר,	אני	מצווה	לאמור:	

מרחב	תכנון	מקומי	אבו	בסמה	)להלן	-	מרחב	התכנון	המקומי(	לפי	צו	התכנון	והבנייה	 	�1
)אבו	בסמה(,	התשס"ח-22008,	ישונה,	וקטע	מגבולותיו	יהיו	כמסומן	בקו	כחול	בתשריט	

הערוך	בקנה	מידה	1:10,000	והחתום	בידי	ביום	כ"ט	באייר	התש"ע	)13	במאי	2010(�

בירושלים,	במשרדי	 מופקדים	במשרד	הפנים	 	1 עותקים	של	התשריט	האמור	בסעיף	 	�2
לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 ובמשרדי	 הדרום	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	
ולבנייה	אבו	בסמה	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בהם	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	

פתוחים	לקהל�

תחילתו	של	צו	זה	ביום	פרסומו� 	�3

דיון	או	פעולה	אחרת	שהחלה	בהם	ועדה	מקומית	או	רשות	רישוי	ערב	תחילתו	של	 	�4
צו	זה	בנוגע	לשטח	שהיתוסף	למרחב	התכנון	המקומי	לפי	צו	זה,	תמשיך	בהם	הוועדה	
המקומית	או	רשות	הרישוי	של	מרחב	התכנון	המקומי	מהשלב	שאליו	הגיעו;	בסעיף	זה,	

"ועדה	מקומית"	-	לרבות	ועדה	מוועדותיה�

כ"ט	באייר	התש"ע	)13	במאי	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1113(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 	1
ק"ת	התשס"ח,	עמ'	922� 	2

צו התכנון והבנייה )עומר(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	13	ו–16	לחוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-11965	)להלן	-	 	
המועצה	 שליד	 עקרוניים	 תכנוניים	 לנושאים	 המשנה	 ועדת	 עם	 התייעצות	 ולאחר	 החוק(,	
ולבנייה	 לתכנון	 הארצית	 המועצה	 לה	 שאצלה	 הסמכות	 בתוקף	 ולבנייה,	 לתכנון	 הארצית	
ועם	הרשויות	 מחוז	הדרום	 ולבנייה	 לתכנון	 הוועדה	המחוזית	 עם	 לחוק,	 6)א()3(	 סעיף	 לפי	

המקומיות	הנוגעות	בדבר,	אני	מצווה	לאמור:	

והבנייה	 התכנון	 צו	 לפי	 המקומי(	 התכנון	 מרחב	 	- )להלן	 עומר	 מקומי	 תכנון	 מרחב	 	�1
בתשריט	 כחול	 בקו	 כמסומן	 יהיו	 מגבולותיו	 וקטע	 ישונה,	 התשס"ז-22007,	 )עומר(,	

הערוך	בקנה	מידה	1:10,000	והחתום	בידי	ביום	כ"ט	באייר	התש"ע	)13	במאי	2010(�

בירושלים,	במשרדי	 מופקדים	במשרד	הפנים	 	1 עותקים	של	התשריט	האמור	בסעיף	 	�2
לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 ובמשרדי	 הדרום	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	
האמורים	 שהמשרדים	 ובשעות	 בימים	 בהם	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 עומר	 ולבנייה	

פתוחים	לקהל�

תיקון	מרחב	
תכנון	מקומי

הפקדת	עותקים	
של	התשריט

תחילה

הוראות	מעבר

__________
ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 	1
ק"ת	התשס"ז,	עמ'	874� 	2

	תיקון	מרחב
תכנון	מקומי

הפקדת	עותקים	
של	התשריט



1271קובץ	התקנות	6900,	י"א	בתמוז	התש"ע,	2010�6�23

תחילתו	של	צו	זה	ביום	פרסומו� 	�3

דיון	או	פעולה	אחרת	שהחלה	בהם	ועדה	מקומית	או	רשות	רישוי	ערב	תחילתו	של	 	�4
צו	זה	בנוגע	לשטח	שהיתוסף	למרחב	התכנון	המקומי	לפי	צו	זה,	תמשיך	בהם	הוועדה	
המקומית	או	רשות	הרישוי	של	מרחב	התכנון	המקומי	מהשלב	שאליו	הגיעו;	בסעיף	זה,	

"ועדה	מקומית"	-	לרבות	ועדה	מוועדותיה�

כ"ט	באייר	התש"ע	)13	במאי	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1113(

שר	הפנים 	 	

צו התכנון והבנייה )שמעונים(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	13	ו–16	לחוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-11965	)להלן	-	 	
המועצה	 שליד	 עקרוניים	 תכנוניים	 לנושאים	 המשנה	 ועדת	 עם	 התייעצות	 ולאחר	 החוק(,	
ולבנייה	 לתכנון	 הארצית	 המועצה	 לה	 שאצלה	 הסמכות	 בתוקף	 ולבנייה,	 לתכנון	 הארצית	
ועם	הרשויות	 מחוז	הדרום	 ולבנייה	 לתכנון	 הוועדה	המחוזית	 עם	 לחוק,	 6)א()3(	 סעיף	 לפי	

המקומיות	הנוגעות	בדבר,	אני	מצווה	לאמור:	

מרחב	תכנון	מקומי	שמעונים	)להלן	-	מרחב	התכנון	המקומי(	לפי	צו	התכנון	והבנייה	 	�1
)שמעונים(,	התשס"ח-22007,	ישונה,	וקטע	מגבולותיו	יהיו	כמסומן	בקו	כחול	בתשריט	

הערוך	בקנה	מידה	1:10,000	והחתום	בידי	ביום	כ"ט	באייר	התש"ע	)13	במאי	2010(�

בירושלים,	במשרדי	 מופקדים	במשרד	הפנים	 	1 עותקים	של	התשריט	האמור	בסעיף	 	�2
לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 ובמשרדי	 הדרום	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	
ולבנייה	שמעונים	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בהם	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	

פתוחים	לקהל�

תחילתו	של	צו	זה	ביום	פרסומו� 	�3

דיון	או	פעולה	אחרת	שהחלה	בהם	ועדה	מקומית	או	רשות	רישוי	ערב	תחילתו	של	 	�4
צו	זה	בנוגע	לשטח	שהיתוסף	למרחב	התכנון	המקומי	לפי	צו	זה,	תמשיך	בהם	הוועדה	
המקומית	או	רשות	הרישוי	של	מרחב	התכנון	המקומי	מהשלב	שאליו	הגיעו;	בסעיף	זה,	

"ועדה	מקומית"	-	לרבות	ועדה	מוועדותיה�

כ"ט	באייר	התש"ע	)13	במאי	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1113(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 	1
ק"ת	התשס"ח,	עמ'	56� 	2

תחילה

הוראות	מעבר

	תיקון	מרחב
תכנון	מקומי

הפקדת	עותקים	
של	התשריט

תחילה

הוראות	מעבר
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הודעת הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם( )אגרות להיתרים מן 
הממונה על קרינה סביבתית(, התש"ע-2010 

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	10א)ד(	לתקנות	הרוקחים	)יסודות	רדיואקטיביים	ומוצריהם(,	 	
התש"ם-11980	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	אוגוסט	2009	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	אוגוסט	 	�1
השלישית	 התוספת	 נוסח	 	,)2009 בספטמבר	 	1( התשס"ט	 באלול	 י"ב	 ביום	 החל	 	,2008

לתקנות	הוא:

"תוספת שלישית
)תקנה	10א(

בשקלים	חדשים

בעד	היתר	לעסוק	בחומר	רדיואקטיבי		במוצר	המכיל	חומר	)1(
רדיואקטיבי

245

245בעד	היתר	לעסוק	במכשיר	קרינה)2(

395בעד	היתר	להקים	מיתקן	רדיואקטיבי	או	לעסוק	בו)3(

395בעד	היתר	להקים	מיתקן	קרינה	או	לעסוק	בו)4(

בעד	היתר	להחדיר	או	לפזר	חומר	רדיואקטיבי	בקרקע,	במים	או	)5(
באוויר,	או	לערב	חומר	רדיואקטיבי	בכל	חומר	אחר

395

המפורטים	)6( מהשירותים	 אחד	 את	 להפעיל	 או	 לתת	 היתר	 בעד	
להלן:

)נמחק(א�

245כיול	מכשירי	מדידת	קרינה	מייננת,	לרבות	מקורות	כיולב�

)נמחק(ג�

395תיקון	מכשירי	קרינה	ואחזקתםד�

ה�
העברת	חומר	רדיואקטיבי	או	מוצר	המכיל	חומר	

רדיואקטיבי
395

395שירותי	רדיוגרפיהו�

245אחזקת	ציוד	מגן	ייחודי	לעבודה	בחומרים	רדיואקטיבייםז�

283סילוק	פסולת	רדיואקטיביתח�

)נמחק(ט�

)נמחק(י�

395בדיקת	ריכוזי	ראדון	במבנים,	בקרקע	ובמים	יא�

395"בדיקת	קרינה	בלתי	מייננתיב�

י"ז	בסיוון	התש"ע	)30	במאי	2010(
בר ענ 	 סי ו י 	 	 )חמ	3-1078(

המנהל	הכללי	של 	 	

המשרד	להגנת	הסביבה 	 	
__________

	ק"ת	התש"ם,	עמ'	992;	התשנ"א,	עמ'	1058;	התשנ"ז,	עמ'	706;	התשס"ה,	עמ'	226� 1
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