
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

896 תקנות	בריאות	העם	)תקני	איכות	מי–קולחין	וכללים	לטיהור	שפכים(	)תיקון(,	התשע"א-2011�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

צו	הכניסה	לישראל	)פטור	מקבלת	היתר	למתן	אשרה	ורישיון	ישיבה	לעובד	זר	לפי	הסדר	עם	ממשלת	ניו	זילנד(,	
898 התשע"א-2011	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

898 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� הודעת	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)שמאי	רכב(,	התשע"א-2011

899 הודעת	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)ייצור	רכב	והרכבתו(,	התשע"א-2011	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

899 הודעת	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)ייצור	מוצרי	תעבורה	והסחר	בהם(,	התשע"א-2011�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

900 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 הודעת	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)מוסכים	ומפעלים	לכלי	רכב(,	התשע"א-2011

	הודעת	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	ואתרי	הנצחה	)אגרות	כניסה	לגנים	ולשמורות(,
900 התשע"א-2011	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

4 באפריל 2011 6992 כ"ט באדר ב' התשע"א
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תקנות בריאות העם )תקני איכות מי–קולחין וכללים לטיהור שפכים( )תיקון(, 
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכויות	שר	הבריאות	לפי	סעיפים	62ב)ב(	ו–65א	לפקודת	בריאות	העם,	11940,	 	
רישוי	עסקים,	התשכ"ח- לחוק	 10)א(	 וסעיף	 ופיתוח	הכפר,	 בהתייעצות	עם	שר	החקלאות	
20ד)א()2(	 סעיפים	 לפי	 הסביבה	 להגנת	 השר	 וסמכויות	 עסקים(,	 רישוי	 חוק	 	- )להלן	 	21968
למים	 הרשות	הממשלתית	 מועצת	 עם	 בהתייעצות	 התשי"ט-31959,	 המים,	 לחוק	 ו–20יג)א(	
ולביוב,	וסעיף	10א	לחוק	רישוי	עסקים,	ובאישור	ועדת	הפנים	והגנת	הסביבה	של	הכנסת	לפי	
סעיף	21א)א(	לחוק–יסוד:	הכנסת4,	וסעיף	2)ב(	לחוק	העונשין,	התשל"ז-51977,	אנו	מתקינים	

תקנות	אלה:		

שפכים(, לטיהור	 וכללים	 קולחין	 מי	 איכות	 )תקני	 העם	 בריאות	 לתקנות	 	2 בתקנה	 	�1	
התש"ע-62010	)להלן	-	התקנות	העיקריות(	-		

	בהגדרה	"מט"ש	גדול",	אחרי	"אשר	הגיש"	יבוא	"מפעיל"	ובמקום	"אם	לא	הגיש"	 )1(
יבוא	"אם	לא	הוגש";

	בהגדרה	"מט"ש	קטן",	אחרי	"אשר	הגיש"	יבוא	"מפעיל"	ובמקום	"אם	לא	הגיש"	 )2(
יבוא	"אם	לא	הוגש"�

	בתקנה	4	לתקנות	העיקריות	- �2
)2(,	בסופה	יבוא	"היתה	ההשקיה	החקלאית	באזורים	 )א(,	בפסקה	 	בתקנת	משנה	 )1(
הערכים	 	- הרביעית	 בתוספת	 כמסומן	 גבולותיהם	 לפי	 השנייה,	 בתוספת	 הנקובים	

המפורטים	בתוספת	השנייה	לכל	אזור,	לפי	העניין;";

	בתקנת	משנה	)ד(,	אחרי	פסקה	)3(	יבוא: )2(

שבמי	 ריכוזו	 מעל	 	0�5dS/m על	 יעלה	 לא	 החשמלית	 המוליכות	 	ערך	 )4("
האספקה;";

	בתקנת	משנה	)ה(,	אחרי	"וכלור"	יבוא	"נותר"� )3(

	בתקנה	19	לתקנות	העיקריות	-	 �3
	בתקנת	משנה	)א(,	אחרי	פסקה	)4(	יבוא: )1(

4,	לפי	 	מט"ש	גדול	שאינו	מופיע	בתוספת	השישית	יעמוד	בהוראת	תקנה	 )5("
ממונה	 הורה	 אם	 למעט	 	)2015 בינואר	 	1( התשע"ה	 בטבת	 י'	 ביום	 החל	 העניין,	

סביבה	או	ממונה	בריאות	אחרת�";

	בתקנת	משנה	)ג(,	במקום	"התחילתה"	יבוא	"התחילה"� )2(

	בתוספת	הראשונה	לתקנות	העיקריות	-	 �4
	בראשה,	בסוגריים,	במקום	"17"	יבוא	"18"; )1(

	בקבוצה	ג',	בפרמטר	ארסן,	תחת	הכותרת	"האיכות	הנדרשת	להזרמה	לנחלים"	- )2(

	בטור	"ערך	מרבי	לממוצע	חודשי",	במקום	"1�0"	יבוא	"01�0";	 )א(

	בטור	"ערך	מרבי"	במקום	"5�0"	יבוא	"05�0"� )ב(

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 19

תיקון התוספת 
הראשונה

__________
	ע"ר	1940,	תוס'	1,	עמ'	191� 1

	ס"ח	התשכ"ח,	עמ'	204� 2

	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169;	התשנ"א,	עמ'	180� 3

	ס"ח	התשי"ח,	עמ'	69;	התשס"א,	עמ'	166� 4

	ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226;	התשנ"ד,	עמ'	348� 5

	ק"ת	התש"ע,	עמ'	1018� 6
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	בתוספת	השנייה	לתקנות	העיקריות,	בראשה	- �5
	בסוגריים,	אחרי	"4)א()1("	יבוא	"ו–)2("	ובמקום	"17"	יבוא	"18"; )1(

		בכותרת,	במקום	"להשקיה	בלא	מגבלות"	יבוא	"להשקיה	חקלאית"� )2(

	בתוספת	השלישית	לתקנות	העיקריות,	בראשה,	בסוגריים,	במקום	"17"	יבוא	"18"� �6

בתוספת	החמישית	לתקנות	העיקריות,	בחלק	א',	בטור	"פרמטר",	אחרי	"צח"ב",	במקום	 	�7
")BOD("	יבוא	")BOD5(",	ובשורה	תחתיו	יבוא:

יחידותפרמטר

שיטת	הדיגום
מורכב	יומי

או	דיגום	חטף

תדירות	הדיגום
המזערית

למט"ש	גדול

תדירות
הדיגום
המזערית
למט"ש	קטן

פעמיים	בשבוע	חטףיע"ן	NTU"עכירות
או	ניטור	רציף					

פעם	בחודש	או	
ניטור	רציף"

									
	בתוספת	השישית	לתקנות	העיקריות,	אחרי	חלק	ג'	יבוא: �8

"חלק ד': החל ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(:

טור	ב'

	אילת �1

	קרית	גת �2

	דימונה �3

	מנשה	-	2 �4

	שדרות	-	שער	הנגב �5

	עין	בוקק �6

	עומר �7

	להבים �8

	מצפה	רמון �9

	ערוער �10

	שמרת-אדומית �11

	שלומי �12

	נתיבות �13

	זרזיר �14

	מרחביה �15

	לוחמי	הגטאות �16

	בית	העמק �17

	יששכר	 �18

	גניגר	)מגדל	העמק( �19

	הרי	העמק	-	טבעון �20

	הגושרים �21

	דבוריה �22

תיקון התוספת 
השנייה

תיקון התוספת 
השלישית

תיקון התוספת 
השישית

תיקון התוספת 
החמישית
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	רמת	ישי �23

	מגן	שאול �24

	דלתון �25

	חורשים �26

	כוכב	יאיר" �27

י'	באדר	ב'	התשע"א	)16	במרס	2011(
)חמ	3-3622(

הו נתני 	 ן מי בני
ראש	הממשלה	ושר	הבריאות

ארדן גלעד	
השר	להגנת	הסביבה

צו הכניסה לישראל )פטור מקבלת היתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לעובד 
זר לפי הסדר עם ממשלת ניו זילנד(, התשע"א-2011

מצווה	 אני	 התשי"ב-11952,	 לישראל,	 הכניסה	 לחוק	 2)ג(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
לאמור:

מתן	אשרה	ורישיון	ישיבה	לאזרח	ניו	זילנד	לפי	הסדר	בדבר	תכנית	לחופשת	עבודה	בין	 	�1
ממשלת	ישראל	לממשלת	ניו	זילנד2,	אינו	טעון	היתר	לפי	סעיף	1יג	לחוק	עובדים	זרים,	

התשנ"א-31991�

י'	באדר	ב'	התשע"א	)16	במרס	2011(
)חמ	3-4220(

ישי 	 הו אלי 	 	
שר	הפנים 	 	

__________
	ס"ח	התשי"ב,	עמ'	354� 1

	ההסדר	אושרר	בהחלטת	הממשלה	2955,	ביום	ד'	באדר	ב'	התשע"א	)10	במרס	2011(� 2

	ס"ח	התשנ"א,	עמ'	112� 3

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמאי רכב(, התשע"א-2011
	בהתאם	לסעיף	15)ב(	לצו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)שמאי	רכב(,	התש"ם-11980	 	

)להלן	-	הצו(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	2011	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	 	�1
	,)2011 באפריל	 	1( התשע"א	 ב'	 באדר	 כ"ו	 ביום	 החל	 לצו,	 התוספת	 נוסח	 יהיה	 	,2010

כמפורט	להלן:

"תוספת
)סעיף	15(

בשקלים	חדשים

	אגרה	בעד	רישום	בפנקס	השמאים )1(263
	אגרה	חמש	שנתית	בעד	תעודת	שמאי )2(920

	אגרה	בעד	רישום	מתמחה	בפנקס )3(263

פטור מקבלת 
היתר

התאמת שיעור 
אגרות

__________
ק"ת	התש"ם,	עמ'	2182;	התשס"ג,	עמ'	76;	התש"ע,	עמ'	982� 	1
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בשקלים	חדשים
	אישור	על	תוצאות	בחינה	עיונית,	בעל	פה	או	בכתב, )4(

								או	בחינה	מעשית
131

	כפל	מסמך מחצית	האגרה	)5(
ששולמה	בעד	
המסמך	המקורי"

י'	באדר	ב'	התשע"א	)16	במרס	2011(
הראל 	 דן 	 	 )חמ	3-1871(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	

והבטיחות	בדרכים 	 	

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור רכב והרכבתו(, התשע"א-2011

והרכבתו(, רכב	 )ייצור	 ושירותים	 מצרכים	 על	 הפיקוח	 לצו	 7)ג(	 לסעיף	 	בהתאם	 		
התשכ"ז-11967	)להלן	-	הצו(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	2011	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	 	�1
2010,	יהיה	נוסח	התוספת	השנייה	לצו,	החל	ביום	כ"ו	באדר	ב'	התשע"א	)1	באפריל	

2011(,	כמפורט	להלן:

"תוספת
)סעיף	7(

	אגרת	רישיון	או	חידוש	רישיון	למפעל	בעד	ייצור	רכב	או	מרכבים	של	רכב	תהיה	בשיעור	 	
המפורט	ליד	סוג	הרכב	או	המרכב	כאמור	להלן:

בשקלים	חדשים

	בעד	כל	רכב	מנועי	המיוצר	או	המורכב	במפעל,	למעט )1(
								אופנוע	וקטנוע

177

	בעד	כל	מרכב	אוטובוס )2("177

י'	באדר	ב'	התשע"א	)16	במרס	2011(
הראל 	 דן 	 	 )חמ	3-1186(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	

והבטיחות	בדרכים 	 	
__________

ק"ת	התשכ"ז,	עמ'	1616;	התשמ"ג,	עמ'	231;	התשנ"ו,	עמ'	30;	התשס"א,	עמ'	5;	התש"ע,	עמ'	983� 	1

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(, 
התשע"א-2011

	בהתאם	לסעיף	9)ב(	לצו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)ייצור	מוצרי	תעבורה	והסחר	 	
בהם(,	התשמ"ג-11983	)להלן	-	הצו(,	אני	מודיע	לאמור:

	עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	2011	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	 �1
2010,	יהיה	נוסח	התוספת	הראשונה	לצו,	החל	ביום	כ"ו	באדר	ב'	התשע"א	)1	באפריל	

2011(,	כמפורט	להלן:

שינוי שיעור 
אגרות

__________
ק"ת	התשמ"ג,	עמ'	1090;	התשס"ג,	עמ'	78;	התש"ע,	עמ'	985� 	1

התאמת שיעור 
אגרות
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"תוספת ראשונה
)סעיף	9(

	בעד	רישיון	לייצר	מוצרי	תעבורה,	ולמפעל	לייצור	גרורים	)רכב	שאינו	מנועי(,	רישיון	 	
לסחר	במוצרי	תעבורה	או	בעד	חידושם	תשולם	אגרה	בשיעור	של	351	שקלים	חדשים�"

י'	באדר	ב'	התשע"א	)16	במרס	2011(
הראל 	 דן 	 	 )חמ	3-202(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	

והבטיחות	בדרכים 	 	

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(, 
התשע"א-2011

	בהתאם	לסעיף	25)ב(	לצו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)מוסכים	ומפעלים	לכלי	רכב(,	 	
התש"ל-11970	)להלן	-	הצו(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	2011	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	 	�1
2010,	יהיה	נוסח	סעיף	25)א(	לצו,	החל	ביום	כ"ו	באדר	ב'	התשע"א	)1	באפריל	2011(,	

כמפורט	להלן:

	בעד	מתן	רישיון	או	אישור	תשולם	אגרה	בשיעור	כמפורט	להלן: ")א(

בשקלים	חדשים

	רישיון	למפעל	העוסק	במקצוע	אחד 	)א( )1(305

	לכל	מקצוע	נוסף 177)ב(

	אישור	על	תוצאות	בחינה	עיונית,	בעל	פה	או	בכתב,	או	 )2(
בחינה	מעשית

224

	כפל	מסמך	המפורט	בסימן	)2( )3(44

	כפל	מסמך	אחר מחצית	האגרה	)4(
ששולמה	בעד	
המסמך	המקורי"

י'	באדר	ב'	התשע"א	)16	במרס	2011(
הראל 	 דן 	 	 )חמ	3-291(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	

והבטיחות	בדרכים 	 	
__________

ק"ת	התש"ל,	עמ'	2186;	התשס"ג,	עמ'	77;	התש"ע,	עמ'	984� 	1

 הודעת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)אגרות כניסה לגנים ולשמורות(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	3)ד(	לתקנות	גנים	לאומיים,	שמורות	טבע,	אתרים	לאומיים	 	
ואתרי	הנצחה	)אגרות	כניסה	לגנים	ולשמורות(,	התשנ"ח-11998	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	

לאמור:

עקב	עליית	המדד	בשיעור	של	יותר	מ–5%	לעומת	המדד	היסודי	לפי	תקנה	3)א(	לתקנות,	יהיה	 	�1
נוסח	התוספת	הראשונה	לתקנות	החל	ביום	כ"ה	באדר	א'	התשע"א	)1	במרס	2011(	כלהלן:

התאמת שיעור 
אגרות

__________
	ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	1343;	התשס"ח,	עמ'	920;	התשס"ט,	עמ'	112� 1

שינוי סכומים
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"תוספת ראשונה
)תקנה	1(

אגרת	כניסה	בשקלים	חדשים
טור	ד'טור	ג'טור	ב'טור	א'

	בית	שאן,	
גן	השלושה		

)סחנה(,		החולה,	
חוף	האלמוגים,	
חורשת	טל,	מעיין	

חרוד,	קיסריה

ארבל,	אשכול,	אשקלון,	
בית	גוברין,	גמלא,	הבטיחה,		

הרודיון,	החרמון	-	אתר	
הבניאס,	התנור,	חי–בר	יטבתה,	
ירקון	)מקורות	הירקון,	פארק	
אפק(,	מגידו,	מערת	הנטיפים,	
מרכז	טורפים	יטבתה,	מרכז	
מבקרים	רמון,	נחל	אלכסנדר,	
נחל	בצת,	נחל	דבורה,	נחל	

כזיב,	נחל	מערות,		נחל	עמוד,	
נחל	שניר	)חצבאני(,	נחל	תבור,	

נחל	תנינים,	סביב	חומות	
ירושלים,	עבדת,	עין	גדי	)נחל	
דוד,	נחל	ערוגות(,	עין	עבדת,	

ציפורי,	תל	דן		

אקווה	בלה	)עין	חמד(,	
בית	אלפא,	בית	שערים,	
חוף	דור	הבונים,		חצור,	
חי	בר	כרמל,	יהודיה	
)כולל	משושים(,	כוכב	
הירדן,	כורזין,	מבצר	

נמרוד,		מדבר	יהודה	-	
עין	בוקק	ומעלה	בוקק,	
ממשית,	סבסטיה,	סדני	
עלי	-	אפולוניה,		עין	

אפק,		קומראן

ברעם,		הקסטל,	
חמת	טבריה,	
כורסי,	מבצר	

יחיעם,		עתיקות	
עין	גדי,	תל	באר	
שבע,	תל	ערד

מבוגרים

38272114לבודד

34221813ליחיד	בקבוצה

---%	50	הנחה*	בעלי	מנוי

**	בעלי	כרטיס	אישי																																						מקנה	כניסה	חופשית	לגנים	ושמורות																																						

ילדים ונוער

231497לבודד

211386ליחיד	בקבוצה

---%	50	הנחה*	בעלי	מנוי

**	בעלי	כרטיס	אישי																																						מקנה	כניסה	חופשית	לגנים	ושמורות																																																

רכב, חניונים וכלי שיט

----רכב	נוסעים

----מיניבוס

----אוטובוס

חניון	המשמש	
ללינת	שטח

	שיעור	כפל	אגרת
הכניסה	לאתרים

	שיעור	כפל	אגרת	הכניסה
לאתרים

	שיעור	כפל	אגרת
הכניסה	לאתרים

	שיעור	כפל
	אגרת	הכניסה

לאתרים

----כלי	שיט

*	"מנוי"	-	מנוי	שנתי	לבודד,	זוג	או	משפחה	המאפשר	כניסה	לגנים	לאומיים	ולשמורות	טבע�
**	"כרטיס	אישי"	-	כרטיס	המאפשר	כניסה	לגנים	לאומיים		ולשמורות	טבע	לתקופה	של	שבועיים�
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אגרת	כניסה	בשקלים	חדשים
טור	י'טור	ט'טור	ח'טור	ז'טור	ו'טור	ה'

מצדה

	הר	מירון,		
כפר	נחום,	
מסיב	אילת,	

מצוק	
הצינים

	בארות,	
חוות	
משמר	
הכרמל	

נאי י בית	

חניוני	
פארק	
הכרמל

הים	
הדרומי	
באילת

מצדה	
-	כניסה	
מבואה	
מזרחית

מצדה	-	
כניסת	שביל	

הנחש

מצדה	
-	כניסה	
ימי	חולמשולבת

שבתות	
וחג

מבוגרים

------763158לבודד

------712653ליחיד	בקבוצה

*	בעלי	מנוי

**	בעלי	כרטיס	אישי																																							מקנה	כניסה	חופשית	לגנים	ושמורות

ילדים ונוער

------451832לבודד

ליחיד	
בקבוצה

441731------

*	בעלי	מנוי

**	בעלי	כרטיס	אישי																																								מקנה	כניסה	חופשית	לגנים	ושמורות	

רכב, חניונים וכלי שיט

-28-233235---רכב	נוסעים

-90-7590116---מיניבוס

-172-149165232---אוטובוס

חניון	
המשמש	

ללינת	שטח

	שיעור-
	כפל	אגרת
	הכניסה
לאתרים

	שיעור--
	כפל	אגרת
	הכניסה
	לאתרים
שבטור	ב'

----

3	שקלים	--------כלי שיט
חדשים	
לכל	מטר	
אורך	

של	כלי	
השיט"

*	"מנוי"	-	מנוי	שנתי	לבודד,	זוג	או	משפחה	המאפשר	כניסה	לגנים	לאומיים	ולשמורות	טבע�
**	"כרטיס	אישי"	-	כרטיס	המאפשר	כניסה	לגנים	לאומיים		ולשמורות	טבע	לתקופה	של	שבועיים�

אמיתיי"ב	באדר	א'	התשע"א	)16	בפברואר	2011( 	 						אלי 	
																																																																																המנהל	הכללי	של	הרשות	לשמירת	הטבע	והגנים	הלאומיים)חמ	3-2430(	 	




