
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

1364 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	מסילות	הברזל	)דרישה	לתשלום	חיוב	מוגדל	לנוסע	ברכבת	מקומית(,	התשע"א-2011

1367 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	הטיס	)רישום	כלי	טיס	וסימונם(	)תיקון(,	התשע"א-2011

1368 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	בריאות	העם	)תנאים	תברואיים	לקידוח	מי	שתייה(	)תיקון(,	התשע"א-2011

1370 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירים	מרביים	לחלב	ומוצריו(,	התשע"א-2011

1371 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירים	מרביים	לביצי	מאכל(	)תיקון(,	התשע"א-2011

1372 		�	�	�	�	�	�	� צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירים	מרביים	לביצי	מאכל(	)תיקון	מס'	2(,	התשע"א-2011

1373 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	המועצות	המקומיות	)מועצות	אזוריות(	)אבו	בסמה,	תיקון(,	התשע"א-2011

1376 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	המועצות	המקומיות	)מועצות	אזוריות(	)בני	שמעון,	תיקון	מס'	2(,	התשע"א-2011

1376 		�	�	�	�	�	�	 תקנות	משק	החשמל	)תנאים	ונהלים	למתן	רישיון	וחובות	בעל	רישיון(	)תיקון	מס'	2(,	התשע"א-2011

1377 תקנות	משק	החשמל	)קוגנרציה(	)תיקון(,	התשע"א-2011�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1377 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	משק	החשמל	)יצרן	חשמל	פרטי	קונבציונלי(	)תיקון(,	התשע"א-2011

1378 כללי	משק	החשמל	)עסקאות	עם	ספק	שירות	חיוני(	)תיקון(,	התשע"א-2011�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1378 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	שירותי	הדת	היהודיים	)ניהול	מועצות(	)הוראת	שעה(	)תיקון	מס'	4(,	התשע"א-2011

תיקון	טעות

15 בספטמבר 2011 7032 ט"ז באלול התשע"א
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תקנות מסילות הברזל )דרישה לתשלום חיוב מוגדל לנוסע ברכבת מקומית(, 
התשע"א-2011

]נוסח	חדש[,	התשל"ב-11972		 17)ז(	לפקודת	מסילות	הברזל	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	 	
)להלן	-	הפקודה(,	בכפוף	לסעיף	46ב	לפקודה,		אני	מתקין	לעניין	רכבת	מקומית	תקנות	אלה:

	בתקנות	אלה	- �1
"בעל	היתר	הפעלה"	-	בעלו	של	היתר	הפעלה	כהגדרתו	בסעיף	46	לפקודה	או	מפעיל	

מטעמו	כאמור	בסעיף	46ד	לפקודה;

"דרישה	לתשלום"	-	דרישה	בכתב	לתשלום	החיוב	המוגדל;

"החיוב	המוגדל"		-	כהגדרתו	בסעיף	17)ג(	לפקודה;

"החייב"	-	נוסע	במסילת	ברזל	מקומית	בלא	כרטיס,	או	שלא	הציג	או	מסר	את	כרטיסו	
או	שלא	העביר	את	כרטיסו	במיתקן	המיועד	לכך	לפני	תחילת		הנסיעה	או	בתכוף	

לאחר	תחילתה,	ואשר	לא	שילם	את	החיוב	המוגדל	שהושת	עליו	על	אתר;	

"כרטיס"	-		כמשמעו	בסעיף	16	לפקודה,	ובכלל	זה	מסמך	או	תעודה	או	אמצעי	אחר	
שנתן	בעל	היתר	הפעלה	לנוסע,	המעיד	על	תשלום	דמי	נסיעה	ברכבת	המקומית;				

"פיצוי	כספי"	-		כמשמעו	בסעיף	17)א(	לפקודה�	

חייב	ימסור	לפקיד	הרכבת,	לפי	דרישתו,	את	פרטיו	הכוללים	שם	פרטי	ושם	משפחה,	 	�2
על	 המעידה	 אחרת	 רשמית	 תעודה	 או	 זהות	 תעודת	 לפניו	 ויציג	 זהות,	 ומספר	 מען	
זהותו,	שבה	תמונתו;	פקיד	הרכבת	ירשום	את	הפרטים	שמסר	לו	החייב	על	גבי	דרישה	

לתשלום�

	פקיד	רכבת	ימסור	לחייב	דרישה	לתשלום;	דרישה	לתשלום	יכול	שתהיה	בפלט	 )א( 	�3
מחשב�

	דרישה	לתשלום	תכלול	את	אלה: )ב(

	פרטי	החייב; )1(

	דמי	הנסיעה	בעד	נסיעה	בודדת	שלא	שולמו	בידי	החייב; )2(

	הפיצוי	הכספי	שנדרש	החייב	לשלם; )3(

שולם	 שלא	 הנסיעה	 מועד	 בציון	 התשלום	 חובת	 את	 המגבשות	 	העובדות	 )4(
בעדה;

	סכום	החיוב	המוגדל;	 )5(

	הודעה	כי	- )6(

	חובה	על	החייב	לשלם	את	החיוב	המוגדל	בתוך	30	ימים	מהמועד	שבו	 )א(
החוב	 את	 להגיש	 הפעלה	 היתר	 בעל	 רשאי	 ישלם,	 לא	 ושאם	 חייב,	 נמצא	

לביצוע	בהוצאה	לפועל;	

לפי	 התראה	 כמסירת	 הפקודה	 לפי	 נחשבת	 התשלום	 דרישת	 	מסירת	 )ב(
סעיף	81א1	לחוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-21967;

	החייב	רשאי	להגיש	בלשכת	ההוצאה	לפועל	התנגדות	לביצוע	הדרישה	 )ג(
לתשלום;	

הגדרות

מסירת פרטים 
לפקיד רכבת

דרישה לתשלום

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	23,	עמ'	485;	ס"ח	התשס"ו,	עמ'	318;	התשע"א,	עמ'	1176� 1

	ס"ח	התשכ"ז,	עמ'	116;	התשס"ח,	עמ'	515� 2
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	כתובת	ומספר	הטלפון	של	בעל	היתר	הפעלה,	דרכי	התשלום	כמקובל	אצל	 )7(
בעל	היתר	ההפעלה,	לצורך	סילוק	החיוב	המוגדל	ולצורך	קבלת	פרטים	נוספים;

	פרטי	פקיד	הרכבת	אשר	ערך	את	הדרישה	לתשלום,	והמקום	שבו	מסר	את	 )8(
הדרישה	לתשלום	לידי	החייב�

גבי	 על	 הרכבת	 פקיד	 זאת	 יציין	 לתשלום,	 הדרישה	 את	 לידיו	 לקבל	 החייב	 	סירב	 )ג(
הדרישה	לתשלום	בציון	מועד	הסירוב;	בעל	היתר	הפעלה	ישלח	בדואר	רשום	את	דרישת	

התשלום	לחייב	לפי	הכתובת	הרשומה	בתעודה	שהציג	לזיהויו	כאמור	בתקנה	2�

	פקיד	רכבת	יציין	על	גבי	הדרישה	לתשלום	את	דבר	מסירתה	לחייב	או	את	סירוב	 )ד(
החייב	לקבלה,	לפי	העניין�

רשאי	 היתר	הפעלה	 בעל	 הטופס	שבתוספת;	 לפי	 ערוכה	 לתשלום	תהא	 	דרישה	 )ה(
לכלול	בטופס	פרטים	נוספים�

	פקיד	הרכבת	ישאיר	בידיו	עותק	מן	הדרישה	לתשלום	שמסר	לחייב;	עותק	הדרישה	 )ו(
לתשלום	יישמר	אצל	בעל	היתר	ההפעלה�

ביקש	החייב	לשלם	את	החיוב	המוגדל	לפני	שחלפו	30	הימים	ממועד	מסירת	הדרישה	 	�4
וישלם	 לתשלום,	 בדרישה	 צוין	 אשר	 ובאופן	 במקום	 כן	 יעשה	 	,3 תקנה	 לפי	 לתשלום	

באמצעי	התשלום	הנהוג	אצל	בעל	היתר	ההפעלה�

	בעל	היתר	הפעלה	ינהל	מרשם	בכפוף	לדרישות	חוק	הגנת	הפרטיות,	התשמ"א- )א( 	�5
31981,	בדבר	רישום	מאגרי	מידע,	ובו	ריכוז	כל	הדרישות	לתשלום	שמסר	פקיד	רכבת	
מטעמו	)להלן	-	המרשם(;	הרישום	יכלול	את	פרטי	החייב,	סכום	הכרטיס	שלא	שילם	
או	שלא	הציג,	לפי	העניין,	סכום	הפיצוי	הכספי	שנדרש	לשלם,	מהלך	הגבייה	והליכי	

המשפט,	ככל	שהיו�

מעת	 שנתיים	 במשך	 הפעלה	 היתר	 בעל	 בידי	 יישמר	 במרשם	 פרט	 של	 רישום	 )ב(	
רישומו�

נמסרה	הדרישה	 	דרישה	לתשלום	תוגש	לביצוע	בלשכת	ההוצאה	לפועל	במקום	שבו	 �6
לתשלום	לחייב,	ובהעדר	לשכת	הוצאה	לפועל	במקום,	תוגש	ללשכת	ההוצאה	לפועל	

במחוז	שאליו	הוא	שייך�		

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	תחילתו	של	חוק	לתיקון	פקודת	מסילות	הברזל	)מס'	6(,	 �7
התשע"א-42011�

תוספת
)תקנה3)ה((

דרישה לתשלום*

אל:	�������������������������������						���������������������������������������													��������������������������������������������������������������������������������
										שם	משפחה																		שם	פרטי																																מס'	ת"ז/דרכון/תעודה	מזהה	אחרת

									הכוללת	תמונה	)ציין	את	סוג	התעודה( 	 	 	 	 	

מען:	���������������������������					�����������������������������������						�������������������������������									����������������������			����������������������������
															יישוב																		רחוב/שכונה																	מס'	בית																								ת"ד													מיקוד								

תשלום לפני תום 
המועד

מרשם הליכי 
גבייה אצל בעל 

היתר הפעלה

הגשה להוצאה 
לפועל

תחילה

__________
	ס"ח	התשמ"א,	עמ'	128;	התשס"ט,	עמ'	114� 3

	ס"ח	התשע"א,	עמ'	1176� 4
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עובדות האירוע

בתאריך	������������������������������		בשעה	�������������������������			במקום	�������������������������������������	נמצאת	נוסע	ברכבת	
למסור	 להציג/	 סירבת	 לכך/	 המיועד	 במיתקן	 כרטיס	 שהעברת	 בלא	 כרטיס/	 בלא	 מקומית	
חדש[,	 ]נוסח	 הברזל	 מסילות	 לפקודת	 	16 סעיף	 לפי	 לחובתך	 בניגוד	 רכבת**,	 לפקיד	 כרטיס	

התשל"ב-1972�	

דרישה לתשלום	

עליך	לשלם,	בתוך	30	ימים	מן	המועד	הנקוב	לעיל,	את	החיוב	המוגדל	הכולל	את	דמי	הנסיעה	
בסך	של	������������������������	שקלים	חדשים,		בתוספת	פיצוי	כספי	בסך	������������������������	שקלים	חדשים,		

ובסך	הכל	���������������������������	שקלים	חדשים�

עד	תום	30	הימים	האמורים,	ניתן	לשלם	את	החיוב	המוגדל	באמצעי	התשלום	�������������������������	
או	במשרדי	בעל	היתר	הפעלה	)להלן	-	התובע(	בכתובת:	���������������������������������������������������������������������

לא	שולם	החיוב	המוגדל	בתוך	30	ימים	כאמור,	ייווספו	עליו	הפרשי	הצמדה	וריבית	לפי	חוק	
פסיקת	ריבית	והצמדה,	התשכ"א-51961,	עד	למועד	תשלומו	בפועל�

לא	שולם	החיוב	המוגדל	במועד,	רשאי	התובע	להגיש	את	החיוב	המוגדל	לביצוע	בהוצאה	
לפועל�	מסירת	דרישה	לתשלום	זו	לידיך,	נחשבת	כמשלוח	התראה	קודם	הבאת	החיוב	המוגדל	
לביצוע	בלשכת	ההוצאה	לפועל	כאמור	בסעיף	81א1	לחוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-1967�		
הוראות	החוק	האמור	ותקנות	ההוצאה	לפועל,	התש"ם-61979,	יחולו	על	הליך	הגבייה	של	

החיוב	המוגדל�

אם	יוגש	החיוב	המוגדל	לביצוע	בהוצאה	לפועל,	עומדת	לך	הזכות	להגיש	התנגדות�

אישור מסירה

אני	הח"מ:			���������������������������������							���������������������������						���������������������������,	פקיד	רכבת	שהוסמך	בידי
																								שם	משפחה															שם	פרטי															מס'	פקיד					

���������������������������������������������������������������������	מאשר	כי	ביום	������������������������������������������������	מסרתי	למר'/גב**	
				שם	בעל	היתר	הפעלת	מסילת	

															ברזל	מקומית

��������������������������������������������������������������������������������	)להלן	-	החייב(	בעל/ת**	ת"ז/דרכון	מס'	����������������������			
)ציין	את	סוג	התעודה	שלפיה	נרשם	המספר(	

���������������������������������� לידיו	 הדרישה	 קבלת	 את	 בחתימתו	 אישר	 והחייב	 זו,	 לתשלום	 	דרישה	
/סירב	לקבל	את	הדרישה	לתשלום**																																																												חתימת	החייב

������������������������������������������														��������������������������������������										������������������������������																

																						תאריך																										חתימה																																								תפקיד

__________

	הדרישה	לתשלום	תמולא	במקור	ושני	העתקים�	המקור	יימסר	לחייב� *
**	מחק	את	המיותר�

י"ח	באב	התשע"א	)18	באוגוסט	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-4232(

																					שר	המשפטים 																																																													
__________

	ס"ח	התשכ"א,	עמ'	192;	התשס"א,	עמ'	206�	 5

	ק"ת	התש"ם,	עמ'	386;	התשע"א,	עמ'	696� 6
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תקנות הטיס )רישום כלי טיס וסימונם( )תיקון(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	46)א(,	58)א(,	59)ג(,	62	ו–168	לחוק	הטיס,	התשע"א-12011	 	
)להלן	-	החוק(,	לפי	הצעת	רשות	התעופה	האזרחית	לפי	סעיף	168)ב(	לחוק	ובהתאם	לסעיף	
197	לחוק,	ובאישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת	לפי	סעיף	21א)א(	לחוק–יסוד:	הכנסת2,	ולפי	

סעיף	2)ב(	לחוק	העונשין,	התשל"ז-31977,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

)להלן	-	התקנות	 )רישום	כלי	טיס	וסימונם(,	התשל"ד-41973	 בתקנה	1	לתקנות	הטיס	 	�1
העיקריות(	-	

	אחרי	ההגדרה	"השר"	יבוא: )1(

""חסין	אש"	-	בעל	יכולת	עמידה	בחום	הנוצר	מלהבה	בטמפרטורה	של	2,000	מעלות	
פרנהייט	)1093	מעלות	צלסיוס(	למשך	פרק	זמן	של	15	דקות,	מבלי	שיאבד	את	

תכונותיו	המהותיות	או	את	יכולתו	לשמש	לתכלית	שלה	נועד;";

	אחרי	ההגדרה	"שטר	מכר"	יבוא: )2(

""תאונת	טיס"	-	כהגדרתה	בסעיף	103	לחוק;"�

	בתקנה	17	לתקנות	העיקריות,	בפסקה	)3(,	במקום	"העברת"	יבוא	"שינוי"� �2
	אחרי	תקנה	20	לתקנות	העיקריות	יבוא: �3

במענו	"עדכון	מען שינוי	 כל	 על	 לרשם	 יודיע	 טיס	 כלי	 של	 	בעליו	 	)א( 20א�
וזאת	בתוך	14	ימים	מיום	השינוי�

יוציא	 הרשום,	 במען	 שינוי	 בדבר	 הודעה	 הרשם	 	קיבל	 )ב(
לבעליו	של	כלי	הטיס	תעודת	רישום	חדשה,	מתאימה�"

	בתקנה	52	לתקנות	העיקריות	-	 �4
	בתקנת	משנה	)א(	-	 )1(

	במקום	"יטיס"	יבוא	"יפעיל"; )א(

	במקום	"תקנות	אלה"	יבוא	"תקנה	זו	או	לפי	תקנה	52א"; )ב(

	בתקנת	משנה	)ב(,	במקום	"עמידת"	יבוא	"חסינת"	ובמקום	"עמיד"	יבוא	"חסין"; )2(

	בתקנת	משנה	)ד(,	במקום	"תאונה	לכלי	הטיס"	יבוא	"תאונת	טיס"� )3(

	אחרי	תקנה	52א	לתקנות	העיקריות	יבוא:	 �5

"זיהוי	סימני	
הלאומיות	והרישום

טיס	 כלי	 אדם	 יפעיל	 לא	 	52 בתקנה	 האמור	 על	 	נוסף	 	)א( 52ב�
אלא	אם	כן	מותקנת	על	גביו	לוחית	זיהוי	הכוללת	את	סימני	

הלאומיות	והרישום	של	כלי	הטיס�	

במקום	 תיקבע	 )א(	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 זיהוי	 	לוחית	 )ב(
בולט	לעין	ליד	הכניסה	הראשית	לכלי	הטיס;	הלוחית	-

	תהיה	חסינת	אש	והפרטים	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	 )1(
גביה	בחריטה,	בהטבעה,	בצריבה	או	בשיטה	 יסומנו	על	

מאושרת	אחרת	של	סימון	חסין	אש;		

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 17

הוספת תקנה 20א

תיקון תקנה 52

הוספת תקנה 52ב

__________
	ס"ח	התשע"א,	עמ'	830� 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	התשל"ד,	עמ'	312;	התשמ"ו,	עמ'	897� 4
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או	 תיטשטש	 שהיא	 סביר	 יהיה	 שלא	 כך	 	תותקן	 )2(
או	 שתאבד	 או	 הטיס,	 כלי	 של	 הפעלתו	 בזמן	 תינתק	

שתושמד	במקרה	של	תאונת	טיס�

	הוראות	תקנה	55)ב(	יחולו	על	לוחית	זיהוי	לפי	תקנה	זו,	 )ג(
בשינויים	המתחייבים�"

	בתקנה	53	לתקנות	העיקריות	-		 �6
	במקום	"עמיד	אש"	יבוא	"חסין	אש"; )1(

	במקום	"תאונה"	יבוא	"תאונת	טיס"� )2(

בתקנה	61	לתקנות	העיקריות,	בתקנת	משנה	)ב(,	המילים	"שמשקל	ההמראה	שלו	הוא	 	�7
עד	5,700	ק"ג	)12,500	פאונד("	-	יימחקו�	

	תחילתן	של	תקנות	אלה	שלושה	חודשים	מיום	פרסומן� 		)א( �8
	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	תחילתן	של	התקנות	המפורטות	להלן	30	ימים	 )ב(

מיום	פרסומן:	

	תקנה	17	לתקנות	העיקריות,	כתיקונה	בתקנה	2	לתקנות	אלה;	 )1(

	תקנה	20א	לתקנות	העיקריות,	כנוסחה	בתקנה	3	לתקנות	אלה;	 )2(

	תקנה	61	לתקנות	העיקריות,	כתיקונה	בתקנה	7	לתקנות	אלה� )3(

כ"ח	באב	התשע"א	)28	באוגוסט	2011(

כ"ץ ישראל	 	 	 )חמ	3-1155(

					שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 																																																													

תקנות בריאות העם )תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה( )תיקון(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	52ב)א()2(	ו–62ב)ב(	לפקודת	בריאות	העם,	11940,	אני	מתקין	 	

תקנות	אלה:

בתקנה	1	לתקנות	בריאות	העם	)תנאים	תברואיים	לקידוח	מי	שתייה(,	התשנ"ה-21995	 	�1
)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	אחרי	ההגדרה	"כלור	נותר	חופשי"	יבוא:	

""מבנה	ציבור"	-		כל	אחד	מאלה:

ושירותים	 רווחה	 דת,	 תרבות,	 חינוך,	 לצורכי	 ציבוריים	 לשימושים	 	מבנה	 )1(
חברתיים,	בריאות,	ספורט,	מקלט	ומחסה	ציבורי	ותחנה	לתחבורה	ציבורית;

	תחנת	משטרה,	בית	סוהר	ובית	מעצר,	תחנה	לכיבוי	אש;"� )2(

	בתקנה	7)ב(	לתקנות	העיקריות	- �2
)3(,	במקום	"באיכות	גבוהה	מאוד"	יבוא	"באיכות	הנדרשת	לגבי	קולחין	 	בפסקה	 )1(
המיועדים	להשקיה	חקלאית	בלא	מגבלות	כאמור	בתקנה	4)א()1(	לתקנות	בריאות	העם	
)תקני	איכות	מי	קולחין	וכללים	לטיהור	שפכים(,	התש"ע-32010	)להלן	-	תקנות	תקני	

איכות	מי	קולחין(;";

תיקון תקנה 53

תיקון תקנה 61

תחילה

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 7

__________
	ע"ר	1940,	תוס'	1,	עמ'	191;	ס"ח	התש"ל,	עמ'	102� 1

	ק"ת	התשנ"ה,	עמ'	1759;	התשס"ג,	עמ'	1329� 2

	ק"ת	התש"ע,	עמ'	1018;	התשע"א,	עמ'	896� 3
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	בסופה	יבוא: )2(

	באזורי	מגן	ב'	וג'	של	קידוח	שהמים	המופקים	ממנו	עוברים	טיפול	בהתפלה	 )4("
-	השקיה	חקלאית	מוגבלת	כהגדרתה	בתקנות	תקני	איכות	מי	קולחין,	בניית	מבנה	
מגורים,	מבנה	מסחר	או	מבנה	ציבור,	לרבות	קווי	ביוב	לאותה	הבנייה,	הכל	בכפוף	

לתנאים	המפורטים	בתקנה	7א�"

	אחרי	תקנה	7	לתקנות	העיקריות	יבוא: �3

"תנאים	להתיר	
חריגה	לפי	תקנה	

7)ב()4(

	רשות	הבריאות	לא	תיתן	היתר	לפי	תקנה	7)ב()4(	אלא	 	)א( 7א�
אם	כן	מחזיק	הקידוח	הגיש	את	כל	אלה:

שנתמכת	 היתר	 לקבלת	 בכתב	 מנומקת	 	בקשה	 )1(
בחוות	דעת	של	מומחה	מקצועי	בתחום	שנדון	בבקשה;	
חלופות	 בחינת	 השאר,	 בין	 תכלול,	 כאמור	 דעת	 חוות	
המותרות	 לפעילויות	 חלופות	 וכן,	 לקידוח,	 אחר	 מיקום	

לפי	תקנה	7)ב()4(;

	תכנית	מיתקן	ההתפלה	ואופן	ביצועה; )2(

והמים	 הקידוח	 מי	 איכות	 של	 ניטור	 	תכנית	 )3(
המסופקים�

בתקנת	 האמור	 ההיתר	 מתן	 את	 תתנה	 הבריאות	 	רשות	 )ב(
עד	 לה	 יגיש	 בקידוח	 המחזיק	 לשנה	 שאחת	 בכך	 )א(,	 משנה	

ליום	הראשון	של	אפריל	של	כל	שנה,	את	שני	אלה:	

	סקר	לגילוי	הגורמים	לזיהום	מי	הקידוח	או	העלולים	 )1(
של	 המגן	 לאזורי	 המתייחס	 הקידוח,	 מי	 לזיהום	 לגרום	
הקידוח	ולשטח	המשתרע	100	מטרים	מהרדיוס	של	אזור	

מגן	ג',	תוך	סימון	אזורי	המגן	של		הקידוח;

בתקנת	 כאמור	 התכנית	 לפי	 הניטור	 של	 	תוצאות	 )2(
משנה	)א()3(�

	קרתה	תקלה	העלולה	לגרום	לזיהום	מי	הקידוח,	יראו	את	 )ג(
הגורם	 לסילוק	 עד	 שתייה	 מי	 מקור	 מלשמש	 כפסול	 הקידוח	

לזיהום	וקבלת	אישור	רשות	הבריאות�

	רשות	הבריאות	רשאית	להתנות	מתן	היתר	מסוים	הניתן	 )ד(
לפי	תקנה	7)ב()4(	בתנאים	נוספים	על	אלה	שבתקנת	משנה	)ב(,	
לרבות	ביצוע	טיפולים	נוסף	על	התפלת	המים	לצורך	אבטחת	

איכות	המים�"

כ"ט	באב	התשע"א	)29	באוגוסט	2011(
נתניהו 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-2482(

								ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 																																																													

הוספת תקנה 7א
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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לחלב ומוצריו(, 
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיפים	7	ו–12	לחוק	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים,	התשנ"ו- 	
לחוק,	 	13 סעיף	 לפי	 המחירים	 ועדת	 של	 המלצה	 שהתקבלה	 לאחר	 החוק(,	 	- )להלן	 	11996
ובהתאם	לסעיף	15)א()1(	לחוק	אזור	סחר	חפשי	באילת	)פטורים	והנחות	ממסים(,	התשמ"ה-

21985,	אנו	מצווים	לאמור:

	בצו	זה	- �1
"מע"מ"	-	מס	ערך	מוסף	כמשמעותו	בחוק	מס	ערך	מוסף,	התשל"ו-31975;

"מצרך"	-	מוצר	מן	המוצרים	המפורטים	בתוספת;

"ש"ח"	-	שקלים	חדשים�

	המחיר	המרבי	של	מצרך	במכירתו	לקמעונאי	הוא	כנקוב	בתוספת	בטור	ד'	לצדו� �2

	המחיר	המרבי	של	מצרך	במכירתו	לצרכן	הוא	כנקוב	בתוספת	בטור	ה'	לצדו� 		)א( �3
	המחיר	כאמור	בסעיף	קטן	)א(	יעודכן	בהתאם	לשינוי	בשיעור	המע"מ� )ב(

	בסמוך	לאחר	עדכון	כאמור	בסעיף	קטן	)ב(	יפרסם	סגן	מנהל	כללי	בכיר	)ייצור(	של	 )ג(
משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר	בהודעה	בשני	עיתונים	יומיים	לפחות,	מהם	אחד	בשפה	

הערבית,	וכן	ברשומות,	את	המחיר	המעודכן�

	המחיר	המרבי	למצרך	המצוי	באזור	אילת,	במכירתו	לצרכן	בידי	עוסק	תושב	אזור	 )א( 	�4
אילת,	הוא	על	אף	האמור	בסעיף	3,	המחיר	הנקוב	בתוספת	בטור	ו'	לצדו�

	מצרך	המצוי	באזור	אילת,	הנמכר	לצרכן	בידי	עוסק	תושב	אזור	אילת	והמסומן	 )ב(
במחיר	לפי	טור	ה'	בתוספת,	יימכר,	על	אף	אותו	סימון,	במחיר	שלא	יעלה	על	המחיר	

המרבי	הקבוע	לצדו	בטור	ו'�

צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירים	מרביים	לחלב	ומוצריו	וקביעת	רמת	 	�5
פיקוח(,	התשס"ט-42009		-	בטל�

	תחילתו	של	צו	זה	ביום		כ'	באייר	התשע"א	)24	במאי	2011(� �6

תוספת
)סעיפים	1,	2,	3)א(	ו–4(

טור	א'
המצרך

טור	ב'
האריזה

טור	ג'
הכמות

טור	ד'
המחיר	בש"ח	

	במכירה
	לקמעונאי
בלי	מע"מ

טור	ה'
המחיר	בש"ח	

	במכירה
	לצרכן

כולל	מע"מ

טור	ו'
המחיר	בש"ח	

במכירה	
	לצרכן

באזור	אילת

  חלב שתיה

31�004�865�13	ליטרשקיתחלב	טרי	3%	שומן	)רגיל(

05�704�624�13	ליטרשקיתחלב	טרי	1%	שומן	)רגיל(

36�225�636�14	ליטרקרטוןחלב	טרי	3%	שומן	)רגיל(

02�825�335�14	ליטרקרטוןחלב	טרי	1%	שומן	)רגיל(

הגדרות

מחיר מרבי 
לקמעונאי

מחיר מרבי לצרכן

המחיר המרבי 
לצרכן באזור 

אילת

ביטול

תחילה

__________
	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 1

	ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	204� 2

	ס"ח	התשל"ו,	עמ'	52� 3

	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	1071� 4
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טור	א'
המצרך

טור	ב'
האריזה

טור	ג'
הכמות

טור	ד'
המחיר	בש"ח	

	במכירה
	לקמעונאי
בלי	מע"מ

טור	ה'
המחיר	בש"ח	

	במכירה
	לצרכן

כולל	מע"מ

טור	ו'
המחיר	בש"ח	

במכירה	
	לצרכן

באזור	אילת

	תוצרת חלב ניגרת

36�581�151�2001	מל"לגביעאשל		5%�4	שומן

24�441�051�2001	מל"לגביעגיל	3%	שומן

שמנת	חמוצה	15%	שומן	
03�352�732�2001	מל"לגביע)רגילה(

חמאה

19�703�3	74�1002	גרםחבילהחמאה	רגילה

	גבינות קשות

גבינה	קשה	חצי	שמנה	
					05�38	14�5744�132	ק"גחריץעמק	)רגילה(

					08�36	85�6341�130	ק"גחריץגבינה	קשה	שמנה	גלבוע

י"ט	באייר	התשע"א	)23	במאי	2011(
	 	 )חמ	3-2722(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

וקד נ רית	 או
שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לביצי מאכל( 
)תיקון(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	12	לחוק	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים,	התשנ"ו-11996,	 	
לאחר	שהתקבלה	המלצת	ועדת	המחירים	לפי	סעיף	13	לחוק,	ובהתאם	לסעיף	15)א()1(	לחוק	

	 אזור	סחר	חופשי	באילת	)פטורים	והנחות	ממסים(,	התשמ"ה-21985,	אנו	מצווים	לאמור:

במקום	התוספות	הראשונה	והשנייה	לצו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירים	 	�1
מרביים	לביצי	מאכל(,	התשס"ט-32008,	יבוא:

"תוספת ראשונה
)סעיף	2)א()1((

המחיר בשקלים חדשים באריזה קמעונית של 12 ביצים

טור	א'
משקל	הביצה	בגרמים

טור	ב'
גודל	הביצה

טור	ג'
במכירה,	למעט	באזור	אילת

טור	ד'
במכירה	באזור	אילת

לקמעונאי
בלא	מע"מ

לצרכן
כולל	מע"מ

לקמעונאי	
באזור	אילת

לצרכן
באזור	אילת

00�2611�759�2612�9ענק		)XL(מעל	73

00�4110�608�4111�8גדול		)	L(מעל	63	עד	73

95�558�407�5510�7בינוני	)	M(מעל	53	עד	63

החלפת התוספות 
הראשונה והשניה

__________
	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 1

	ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	204� 2

	ס"ח	התשס"ט,	עמ'	32,	עמ'	479	ועמ'	1073� 3
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תוספת שנייה
)סעיף	2)א()3((

המחיר בשקלים חדשים באריזה סיטונית ל–30 ביצים

טור	א'
משקל	הביצה	בגרמים

טור	ב'
גודל	הביצה

טור	ג'
טור	ד'במכירה,	למעט	באזור	אילת

במכירה	באזור	אילת כולל	מע"מבלא	מע"מ

91�4221�9125�21ענק		)XL(מעל	73

48�6019�4822�19גדול		)L(מעל	63	עד	73

34�1117�3420�17בינוני	)	M(מעל	53	עד	63

88�9"46�8811�9קטן		)S(עד	53

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"ג	בשבט	התשע"א	)18	בינואר	2011(� �2

י"א	בשבט	התשע"א	)16	בינואר	2011(
	 	 )חמ	3-2722(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

ן שלום	שמחו
שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לביצי מאכל(
)תיקון מס' 2(, התשע"א-2011

התשנ"ו- ושירותים,	 מצרכים	 מחירי	 על	 פיקוח	 לחוק	 	12 סעיף	 לפי	 סמכותנו	 	בתוקף	 	
11996	)להלן	-	החוק(,	לאחר	שהתקבלה	המלצת	ועדת	המחירים	לפי	סעיף	13	לחוק,	ובהתאם	
לסעיף	15)א()1(	לחוק	אזור	סחר	חופשי	באילת	)פטורים	והנחות	ממסים(,	התשמ"ה-21985,	אנו	

מצווים	לאמור:

במקום	התוספות	הראשונה	והשנייה	לצו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירים	 	�1
מרביים	לביצי	מאכל(,	התשס"ט-32008,	יבוא:

"תוספת ראשונה
)סעיף	2)א()1((

המחיר בשקלים חדשים באריזה קמעונית של 12 ביצים

טור	א'
משקל	הביצה	

בגרמים
טור	ב'

גודל	הביצה

טור	ג'
במכירה,	למעט	באזור	אילת

טור	ד'
במכירה	באזור	אילת

לקמעונאי
ללא	מע"מ

לצרכן
כולל	מע"מ

לקמעונאי	
באזור	אילת

לצרכן
באזור	אילת

45�6311�259�6313�9ענק		)XL(מעל	73

50�8210�158�8212�8גדול		)	L(מעל	63	עד	73

50�989�007�9811�7בינוני	)	M(מעל	53	עד	63

תחילה

החלפת התוספות 
הראשונה 

והשנייה

__________
	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 1

	ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	204� 2

	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	32,	עמ'	479	ועמ'	1073� 3
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תוספת שנייה
)סעיף	2)א()3((

המחיר בשקלים חדשים באריזה סיטונית ל–30 ביצים

טור	א'
משקל	הביצה	בגרמים

טור	ב'
גודל	הביצה

טור	ג'
במכירה,	למעט	באזור	אילת

טור	ד'
במכירה	באזור	אילת כולל	מע"מללא	מע"מ

93�6022�9326�22ענק		)XL(מעל	73

62�9220�6223�20גדול		)L(מעל	63	עד	73

51�4818�5121�18בינוני	)	M(מעל	53	עד	63

92�10"66�9212�10קטן		)S(עד	53

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	כ'	באייר	התשע"א	)24	במאי	2011(� �2

י"ט	באייר	התשע"א	)23	במאי	2011(
	 	 )חמ	3-2722(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

וקד נ רית	 או
שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )אבו בסמה, תיקון(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור: 	

בתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)מועצות	אזוריות(,	התשי"ח-21958,	במקום	 	�1
פרט	)סז(	יבוא:

")סז(
אבו בסמה

מידה	 בקנה	 הערוכה	 בסמה	 אבו	 האזורית	 המועצה	 של	 המפה	 	- "מפה"	 זה,	 	בפרט	 	
2011(,	שהעתקים	 )14	באוגוסט	 י"ד	באב	התשע"א	 ביום	 ביד	שר	הפנים	 והחתומה	 	1:50,000
שבע,	 בבאר	 הדרום	 מחוז	 על	 הממונה	 במשרד	 בירושלים,	 הפנים	 במשרד	 מופקדים	 ממנה	

ובמשרד	המועצה	האזורית	אבו	בסמה�

טור	א'
שם	היישוב

טור	ב'
גושים	וחלקי	גושים

גושים	2_100160,	400249,	400256,	400261,	400262,	400264,	400267,	אבו	קרינאת
	,400801	,400569	,400559	,400558	,400557	,400551	,400392	,400388	,400323

400802,	400803,	400804	-	בשלמותם;

גוש	1_100153	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	3_100158	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	3_100160	-	חלקות	2,	5,	6	וחלק	מחלקות	1,	3,	7	כמסומן	במפה;

גוש	4_100160	-	חלקות	1,	3,	5,	8	וחלק	מחלקות	2,	4,	6	כמסומן	במפה;

גוש	5_100160	-	חלקה	2	וחלק	מחלקות	1,	3,	4	כמסומן	במפה;

גוש	6_100160	-	חלקות	3,	4	וחלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;
__________

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 1

	ק"ת	התשס"ד,	עמ'	102;	התשס"ט,	עמ'	203� 2

תחילה

החלפת פרט )סז( 
בתוספת הראשונה
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טור	א'
שם	היישוב

טור	ב'
גושים	וחלקי	גושים

גוש	1_100163	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400260	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400263	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400327	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400387	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400453	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400568	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גושים	שאינם	מוסדרים	כמסומן	במפה;

גושים	2_100057,	400064,	400809,	400810,	400811	-	בשלמותם;אום	בטין

גוש	38558	-	חלקה	4	וחלק	מחלקות	3,	47	כמסומן	במפה;

גוש	1_100056	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	1_100057	-	חלקות	2,	5,	6,	8,	9	וחלק	מחלקות	1,	3,	4,	7	כמסומן	במפה;

גוש	3_100057	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גושים	שאינם	מוסדרים	כמסומן	במפה;

גושים	4_100056,	5_100056	-	בשלמותם;אל	סייד

גוש	3_100056	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	3_100063	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גושים	שאינם	מוסדרים	כמסומן	במפה;

גוש	39010	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;באר	הדאג'

גוש	1_100184	-	חלק	מחלקות	9,	27,	30,	32,	33,	43	כמסומן	במפה;

גוש	100185	-	חלק	מחלקות	1,	3	כמסומן	במפה;

גוש	100323	-	חלק	מחלקות	2,	3	כמסומן	במפה;

גוש	1_100325	-	חלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	400145	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;דריג'את

גושים	שאינם	מוסדרים	כמסומן	במפה;

גוש	400002	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;כחלה

גוש	400221	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400425	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גושים	שאינם	מוסדרים	כמסומן	במפה;

גושים	6_100064,	1_100065,	2_100065,	4_100066,	5_100066	-	בשלמותם;מולדה

גוש	1_100016	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	3_100064	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	7_100064	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	4_100065	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	400195	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גושים	שאינם	מוסדרים	כמסומן	במפה;
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טור	א'
שם	היישוב

טור	ב'
גושים	וחלקי	גושים

גוש	1_100019	-	חלק	מחלקות	1,	2,	4,	5	כמסומן	במפה;מכחול

גוש	400084	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400145	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400425	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גושים	שאינם	מוסדרים	כמסומן	במפה;

גוש	100165	-	חלקה	2	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;קצר	א–סר

גוש	100166	-	חלקה	2	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400455	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400473	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400474	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400521	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400541	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גושים	שאינם	מוסדרים	כמסומן	במפה;

גוש	4_100227	-	חלק	מחלקות	1	עד	3	כמסומן	במפה;תראבין	א–צאנע

גוש	3_100228	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2_100229	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	4_100230	-	חלק	מחלקות	2,	5	כמסומן	במפה;

גוש	400151	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400394	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גושים	שאינם	מוסדרים	כמסומן	במפה;

גוש	400223	-	בשלמותו;

גוש	400002	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400173	-	חלק	מחלקות	1,	2	כמסומן	במפה;

גוש	400211	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400221	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	400425	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גושים	שאינם	מוסדרים	כמסומן	במפה"�

י"ד	באב	התשע"א	)14	באוגוסט	2011(

ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

									שר	הפנים 					 																																																													
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )בני שמעון, תיקון מס' 2(,  
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור: 	

התשי"ח-21958, אזוריות(,	 )מועצות	 המקומיות	 המועצות	 לצו	 הראשונה	 בתוספת	 	�1	
בפרט	)ו(	-

התשע"א בכסלו	 כ"ה	 ביום	 הפנים	 שר	 ביד	 "והחתומה	 אחרי	 "מפה",	 	בהגדרה	 )1(	
)2	בדצמבר	2010(",	יבוא	"וכפי	שתוקנה	בתשריט	הערוך	בקנה	מידה	1:5,000	והחתום	ביד	

שר	הפנים	ביום	י"ד	באב	התשע"א	)14	באוגוסט	2011("�

	בשטח	המתואר	מתחת	לקו	- )2(

בקטע	המתחיל	במלים	"גושים	2_100056"		ומסתיים	במלים	"400289	-	בשלמותם",	
המילה	"3_100228"	-	תימחק;

במקום	"גוש	4_100227	-	חלקות	2	עד	4	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה"	יבוא	"גוש	
4_100227	-	חלקה	4	וחלק	מחלקות	1	עד	3	כמסומן	במפה";

אחרי	"גוש	1_100228	-	חלקות	6,	12,	13	וחלק	מחלקות	1	עד	4,	11,	14,	16	כמסומן	
במפה"	יבוא	"גוש	3_100228	-	חלקות	2,	3	וחלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

"גושים	לא	מוסדרים	 יבוא	 1	כמסומן	במפה"	 400644	-	חלק	מחלקה	 "גוש	 אחרי	
כמסומן	במפה"�

י"ד	באב	התשע"א	)14	באוגוסט	2011(

ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

									שר	הפנים 					 																																																													
__________

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 1

	ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשע"א,	עמ'	545� 2

 תקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון(
)תיקון מס' 2(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	7	ו–63	לחוק	משק	החשמל,	התשנ"ו-11996,	ובהתייעצות	עם	 	
הרשות	לשירותים	ציבוריים	-	חשמל,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

רישיון(,	 בעל	 וחובות	 רישיון	 למתן	 ונהלים	 )תנאים	 החשמל	 משק	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
התשנ"ח-21997,	בהגדרה	"זכויות	במקרקעין",	המילים	"וכן	זכות	שימוש	במקרקעין"	-	

יימחקו�

כ"ט	באב	התשע"א	)29	באוגוסט	2011(

לנדאו 	 י ז עו 	 	 )חמ	3-2811(

שר	התשתיות	הלאומיות 					 																																																													
__________

	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	208� 1

	ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	40;	התשע"א,	עמ'	633� 2

	 	 	

 תיקון פרט )ו( 
בתוספת 

הראשונה

תיקון תקנה 1



1377קובץ	התקנות	7032,	ט"ז	באלול	התשע"א,	2011�9�15

תקנות משק החשמל )קוגנרציה( )תיקון(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	7,	20)ב(	ו–63	לחוק	משק	החשמל,	התשנ"ו-11996,	בהתייעצות	 	

עם	הרשות	לשירותים	ציבוריים	-	חשמל,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנה	1	לתקנות	משק	החשמל	)קוגנרציה(,	התשס"ה-22004	)להלן	-	התקנות	העיקריות(	- �1
	אחרי	ההגדרה	"הפעלה	מסחרית"	יבוא: )1(

""זיקה	למקרקעין"	-	זכויות	במקרקעין	או	זכות	לקבלת	זכויות	במקרקעין;";

	בהגדרה	"זכויות	במקרקעין",	המילים	"וכן	זכות	שימוש	במקרקעין"	-	יימחקו� )2(

בתקנה	10)א()1(	לתקנות	העיקריות,	בכל	מקום,	במקום	"זכויות	במקרקעין"	יבוא	"זיקה	 	�2
למקרקעין"�

כ"ט	באב	התשע"א	)29	באוגוסט	2011(

לנדאו 	 י ז עו 	 	 )חמ	3-3444(

שר	התשתיות	הלאומיות 					 																																																													
__________

	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	208� 1

	ק"ת	התשס"ה,	עמ'	257;	התשס"ט,	עמ'	1192� 2

	 	 	

תקנות משק החשמל )יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי( )תיקון(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	7,	20)ב(	ו–63	לחוק	משק	החשמל,	התשנ"ו-11996,	בהתייעצות	 	

עם	הרשות	לשירותים	ציבוריים	-	חשמל,	אני	מתקין	תקנות	אלה:
התשס"ה-22005 קונבנציונלי(,	 פרטי	 חשמל	 )יצרן	 החשמל	 משק	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1	

)להלן	-	התקנות	העיקריות(	-

	אחרי	ההגדרה	"הפעלה	מסחרית"	יבוא: )1(

""זיקה	למקרקעין"	-	זכויות	במקרקעין	או	זכות	לקבלת	זכויות	במקרקעין;";

	במקום	ההגדרה	"זכויות	במקרקעין"	יבוא:	 )2(

""זכויות	במקרקעין"	-	בעלות	או	שכירות	כמשמעותן	בחוק	המקרקעין,	התשכ"ט-
�";31969

בתקנה	11)א()1(	לתקנות	העיקריות,	בכל	מקום,	במקום	"זכויות	במקרקעין"	יבוא	"זיקה	 	�2
למקרקעין"�

כ"ט	באב	התשע"א	)29	באוגוסט	2011(

לנדאו 	 י ז עו 	 	 )חמ	3-3444(

שר	התשתיות	הלאומיות 					 																																																													
__________

	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	208� 1

	ק"ת	התשס"ה,	עמ'	407;	התשס"ט,	עמ'	1203� 2

	ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	259� 3

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 11



קובץ	התקנות	7032,	ט"ז	באלול	התשע"א,	2011�9�15 1378
	סודר	במח'	רשומות,	משרד	המשפטים,	והודפס	במדפיס	הממשלתי 	 ISSN 0334-7014	 	 	 המחיר	48�6	שקלים	חדשים

כללי משק החשמל )עסקאות עם ספק שירות חיוני( )תיקון(, התשע"א-2011
התשנ"ו-11996,	 החשמל,	 משק	 לחוק	 ו–63	 20)ב(	 	,7 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

ובהתייעצות	עם	הרשות	לשירותים	ציבוריים	-	חשמל,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

)להלן	 חיוני(,	התש"ס-22000	 )עסקאות	עם	ספק	שירות	 לכללי	משק	החשמל	 	1 בסעיף	 	�1
-	הכללים	העיקריים(	-

	אחרי	ההגדרה	"גורם	מממן"	יבוא: )1(

""זיקה	למקרקעין"	-	זכויות	במקרקעין	או	זכות	לקבלת	זכויות	במקרקעין;";

	בהגדרה	"זכויות	במקרקעין",	המילים	"וכן	זכות	שימוש	במקרקעין"	-	יימחקו� )2(

	בסעיף	2א)א()1(	לכללים	העיקריים	-	 �2
	במקום	"זכויות	במקרקעין"	יבוא	"זיקה	למקרקעין"; )1(

	במקום	"יכולת	התחברות	לרשת	החשמל"	יבוא	"היו	המקרקעין	מוחכרים,	רשאי	 )2(
זיקה	למקרקעין,	לאורך	כל	תקופת	הרישיון,	בכפוף	להארכת	תקופת	 המבקש	להוכיח	
רישיון	 מבקש	 יחויב	 כך	 על	 נוסף	 החכירה;	 הסכם	 בתום	 מתאימה,	 לתקופה	 החכירה	
באמצעות	 כן	 לעשות	 רשאי	 והוא	 החשמל,	 לרשת	 התחברות	 יכולת	 להוכיח	 מותנה	

הצגת	סקר	היתכנות	ראשוני	לחיבור	לרשת	החשמל	שבוצע	בידי	ספק	שירות	חיוני"�

כ"ט	באב	התשע"א	)29	באוגוסט	2011(
לנדאו 	 י ז עו 	 	 )חמ	3-3029(

שר	התשתיות	הלאומיות 					 																																																													
__________

	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	208� 1

	ק"ת	התש"ס,	עמ'	928;	התשס"ט,	עמ'	1208� 2

תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות( )הוראת שעה( )תיקון  מס' 4(, 
התשע"א-2011

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

)הוראת	שעה(,	התשס"ד- )ניהול	מועצות(	 2	לתקנות	שירותי	הדת	היהודיים	 בתקנה	 	�1
22004,	במקום	"שבע	שנים	ושלושה	חודשים"	יבוא	"שבע	שנים	ושישה	חודשים"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ח	באלול	התשע"א	)17	בספטמבר	2011(�	 �2
י"ד	באלול	התשע"א	)13	בספטמבר	2011(

י ג מר יעקב	 	 	 )חמ	3-244(
					השר	לשירותי	דת 					 																																																													__________

	ס"ח	התשל"א,	עמ'	130;	התשס"ד,	עמ'	143;	י"פ	התשס"ד,	עמ'	1642;	התשס"ח,	עמ'	1820� 1

	ק"ת	התשס"ד,	עמ'	704	ועמ'	928;	התשס"ו,	עמ'	822;	התשס"ז,	עמ'	608,	עמ'	855	ועמ'	1094;	התשס"ח,	עמ'	 2	

					214;	התשס"ט,	עמ'	1081;	התש"ע,	עמ'	46,	עמ'	276,	עמ'	334,	עמ'	952,	עמ'	1194	ועמ'	1629;	התשע"א,	עמ'	
				276,	עמ'	805	ועמ'	1062�

תיקון טעות
ומשפחתונים(,	 יום	 במעונות	 מרביים	 )מחירים	 ושירותים	 מצרכים	 מחירי	 על	 פיקוח	 	בצו	 	

")מחירים	 אחרי	 הצו,	 בשם	 	,856 עמ'	 התשע"א,	 	,6988 התקנות	 בקובץ	 שפורסם	 התשע"א-2011,	
מרביים	במעונות	יום	ומשפחתונים("	צריך	להיות	")מס'	2("�

)חמ	3-2722(

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

תיקון תקנה 2
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