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תקנות שמאי מקרקעין )בחינות( )תיקון(, התשע"ב-2012 
התשס"א-12001 מקרקעין,	 שמאי	 לחוק	 ו–43)א()1(	 9)ג(	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 		

)להלן	-	החוק(,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	אחרי	תקנה	4	לתקנות	שמאי	מקרקעין	)בחינות(,	התשס"ו-22006,	יבוא:	 �1

"תוקף	ציון	"עובר"	
בבחינה

	ציון	"עובר"	בבחינה	בנושא	מנושאי	הבחינות	המהווה	תנאי	 4א�
למשך	 תקף	 יהיה	 להלן,	 המפורטים	 העניינים	 מן	 לאחד	 סף	

עשר	שנים	מתום	השנה	שנערכה	בה	הבחינה:

לתקנות	 6)א(	 תקנה	 לפי	 להתמחות	 	רישום	 )1(
על	 ופיקוח	 אימונם	 מתמחים,	 )רישום	 מקרקעין	 שמאי	

ההתמחות(,	התשס"ד-32004;

ועקרונות	 "גישות	 בנושא	 לבחינה	 לגשת	 	רשות	 )2(
בהערכת	מקרקעין"	לפי	תקנה	10)ג(;

בשומת	 "יישומים	 בנושא	 לבחינה	 לגשת	 	רשות	 )3(
מקרקעין"	לפי	תקנה	10)ד(;

7)א(	 סעיף	 לפי	 המקרקעין	 שמאי	 בפנקס	 	רישום	 )4(
לחוק�"

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן		)להלן	-	יום	התחילה(� �2
על	אף	האמור	בתקנה	1,	בתקופה	שעד	תום	שנתיים	מיום	התחילה,	יראו	ציון	"עובר"	 	�3
בבחינה	כתקף	לצורך	כל	אחד	מן	העניינים	המפורטים	בתקנה	4א,	גם	אם	חלפו	למעלה	

מעשר	שנים	מתום	השנה	שנערכה	בה	הבחינה�

כ"ז	בשבט	התשע"ב	)29	בפברואר	2012(
נאמן 									יעקב	 	 	 	 	 	 )חמ	3-320(

			שר	המשפטים 	 	
__________

	ס"ח	התשס"א,	עמ'	436� 1

	ק"ת	התשס"ו,	עמ'	424;	התשע"א,	עמ'	1026� 2

	ק"ת	התשס"ד,	עמ'	190;	התשע"א,	עמ'	286� 3

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לאור יהודה(, התשע"ב-2012
התשמ"ב- משולב[,	 ]נוסח	 הפלילי	 הדין	 סדר	 לחוק	 228)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

11982,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

עבירה	שנקבעה	כעבירת	קנס	בחלק	נ"א	לצו	העיריות	)עבירות	קנס(,	התשל"א-21971,	 	�1
נקבעת	בזה	כעבירה	של	ברירת	משפט�	

תחילתו	של	צו	זה	עם	תחילתו	של	צו	העיריות	)עבירות	קנס(	)תיקון	מס'	2(,	התשע"ב-32012� 	�2
כ"ב	בטבת	התשע"ב	)17	בינואר	2012(

נאמן יעקב	 	 	 )חמ 1585―3(

																																																																																			שר	המשפטים
__________

1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 111.

2 ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם.

3 ק"ת-חש"ם; התשע"ב, עמ' 244.

הוספת תקנה 4א

תחילה

הוראת מעבר

קביעת עבירות 
של ברירת משפט

תחילה
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תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( )תיקון(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	118	ו–400	לחוק	הביטוח	הלאומי	]נוסח	משולב[,	התשנ"ה-	 	
11995		)להלן	-	החוק(,	בהתייעצות	עם	מועצת	המוסד	לפי	סעיף	12	לחוק,	ובהתייעצות	עם	

שר	הבריאות,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

לנפגעי	 נכות	 דרגת	 )קביעת	 הלאומי	 הביטוח	 לתקנות	 התוספת	 של	 הראשון	 בחלק	 	�1
עבודה(,		התשט"ז-21956,	במקום	הפרק	הרביעי	יבוא:

"פרק רביעי:  מחלות נפש, תגובות והפרעות נפשיות

אחוזי	הנכות	בגין	הליקויים	המפורטים	בפרק	זה	ייקבעו	על	פי	פרט	ליקוי	אחד	
המייצג	את	מרב	התסמינים	והסימנים,	ובחומרה	המייצגת	את	מכלול	הסימנים	

הקליניים�	

הפרעות נפשיות אורגניות, סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות 

תסמונת	 	;BPSD סמני	 לסוגיו;	 )דמנציה(	 	בשיטיון	 	)א( �33
בחומרים	 שימוש	 של	 תוצאה	 שאינה	 אורגנית	 שכחה	
פסיכוטיות	 נפשיות	 הפרעות	 דליריום;	 פסיכו–אקטיביים;	
והתנהגותית	 נפשית	 הפרעה	 גופנית;	 ממחלה	 כתוצאה	
פסיכו–אקטיביים	 בחומרים	 משימוש	 כתוצאה	 פסיכוטית	
והפרעה	נפשית	אורגנית	לא	מסווגת	ייקבעו	אחוזי	הנכות	

כלהלן:

ובלא	 בתפקוד	 הפרעה	 בלא	 מלאה,	 	רמיסיה	 )1(
	 0%הגבלה	של	כושר	העבודה	

יום,	 היום	 בתפקודי	 עצמאות	 מלאה,	 	רמיסיה	 )2(
הדורשות	 בעבודות	 כושר	העבודה	 קלה	של	 הגבלה	
קלה	 הגבלה	 או	 מורכבים	 קוגניטיבים	 כישורים	

	 10%בתפקוד	החברתי

שארתיים	 סימנים	 עם	 פסיכוטי	 פוסט	 	מצב	 )3(
קבועים	או	ירידה	קוגניטיבית	קלה,	עצמאות	בתפקודי	
הדורשת	 בעבודה	 בינונית	 הגבלה	 קיימת	 יום,	 היום	
הפרעה	 קיימת	 מורכבים,	 קוגניטיביים	 כישורים	

25%בינונית	בתפקוד	הנפשי	או	החברתי

ניכרים	או	 	מצב	פוסט	פסיכוטי	עם	סימני	ליקוי	 )4(
ירידה	קוגניטיבית	קבועה,	הגבלה	של	כושר	העבודה	
והפרעה	בולטת	בדפוסי	ההתנהגות	והתפקוד	הנפשי	

40%והחברתי

__________
		ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	207;	התשע"ב,	עמ'	39� 1

		ק"ת	התשט"ז,	עמ'	864;	התשע"ב,	עמ'	238� 2

תיקון התוספת
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ניכרת	 קוגניטיבית	 ירידה	 או	 פסיכוטיים	 	סימנים	 )5(
הפרעה	 העבודה,	 כושר	 של	 ניכרת	 הגבלה	 וקבועה,	

50%קשה	בתפקוד	הנפשי		והחברתי

	מצב	פסיכוטי	או	ירידה	קוגניטיבית	קשה	וקבועה,	 )6(
קיימת	תלות	בזולת	בתפקודי	היום	יום	ובניהול	ענייני	

70%היום	יום	או	קיים	צורך	באשפוז	יום	ממושך

	הזדקקות	להשגחה	מתמדת	או	לאשפוז	מלא	וכן	 )7(
100%תלות	מלאה	בעזרת	הזולת

הערה:	לצורך	קביעת	אחוזי	הנכות	ייבחנו	גם	הקריטריונים	
המפורטים	להלן,	כולם	או	חלקם,	לפי	העניין:

עוצמה,	תדירות	ומשך	ההפרעה;

התפקוד	הנפשי	והחברתי;

כושר	העבודה�

	בסכיזופרניה	לסוגיה:	פרנואידית,	הבפרנית,	קטטונית,	לא	 )ב(
מובחנת,	שרידית,	פשוטה,	לא	מסווגת;	הפרעות	דלוזיונליות	
הפרעה	 וחולפות;	 חריפות	 פסיכוטיות	 הפרעות	 מתמידות;	
מטיפוס		 סכיזואפקטיביות	 הפרעות	 מושרית;	 דלוזיונלית	
לא	 ופסיכוזה	 מסווג	 לא	 מטיפוס	 או	 מעורב	 דיכאוני,	 מאני,	

אורגנית	ולא	מסווגת	ייקבעו	אחוזי	הנכות	כלהלן:

ובלא	 בתפקוד	 הפרעה	 בלא	 מלאה,	 	רמיסיה	 )1(
0%הגבלה	של	כושר	העבודה

	רמיסיה,	בלא	סימנים	"חיוביים"	או	"שליליים",	 )2(
כושר	 של	 קלה	 הגבלה	 תרופתי,	 בטיפול	 צורך	 קיים	

	 10%העבודה

עד	 קלים	 "שליליים"	 סימנים	 עם	 	רמיסיה	 )3(
ישנה	 קבוע,	 תרופתי	 בטיפול	 צורך	 קיים	 בינוניים,	

25%הגבלה	בינונית	של	כושר	העבודה

	רמיסיה	חלקית,	עם	סימנים	"שליליים"	בולטים,	 )4(
קיים	צורך	בטיפול	תרופתי	קבוע,	ישנה	הגבלה	ניכרת	
הנפשי	 בתפקוד	 פגיעה	 קיימת	 העבודה,	 כושר	 של	

	40%והחברתי

עם	 פסיכוטיים	 התקפים	 ריבוי	 חלקית,	 	רמיסיה	 )5(
סימנים	"חיוביים"	או	"שליליים"	בולטים,	קיים	צורך	
בטיפול	תרופתי	קבוע,	ישנה	הגבלה	ניכרת	של	כושר	

50%העבודה	וכן	ירידה	ניכרת	בתפקוד	הנפשי	והחברתי

"חיוביים"	 סימנים	 קיום	 עם	 פעילה	 	מחלה	 )6(
העבודה	 בכושר	 קשה	 הגבלה	 רצופים,	 ו"שליליים"	
ובתפקוד	הנפשי	והחברתי	או	קיים	צורך	באשפוז	יום	

70%פסיכיאטרי	ממושך
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	מחלה	פעילה,	זקוק	לאשפוז	פסיכיאטרי	מלא	או	 )7(
100%להשגחה	מתמדת

הערה:	לצורך	קביעת	אחוזי	הנכות	ייבחנו	גם	הקריטריונים	
המפורטים	להלן,	כולם	או	חלקם,	לפי	העניין:

עוצמה,	תדירות	ומשך	ההפרעה;

מספר	התקפים	בשנתיים	האחרונות;

מספר	האשפוזים,	משכם	וסיבתם	בשנתיים	האחרונות;

קיומם	של		סימנים	"חיוביים"	או	"שליליים";

אורך	תקופות	הרמיסיה;

היענות	ותגובה	לטיפול	תרופתי/אחר;

התפקוד	הנפשי	והחברתי;

כושר	העבודה�

הפרעות במצב הרוח )הפרעות אפקטיביות(, הפרעות חרדה, 
הפרעות תלויות דחק, הפרעות סומטופורמיות והפרעות אכילה

קוטבית;	 דו–	 אפקטיבית	 הפרעה	 מאנית;	 	באפיזודה	 )א( 		 �34
מרכיבים	 עם	 דיכאונית	 הפרעה	 דיכאונית;	 אפיזודה	
פסיכוטיים;	הפרעה	דיכאונית	חוזרת;	הפרעות	אפקטיביות	
מתמידות	והפרעות	אפקטיביות	לא	מסווגות,	ייקבעו	אחוזי	

הנכות	כלהלן:		

ובלא	 בתפקוד	 הפרעה	 בלא	 מלאה,	 	רמיסיה	 )1(
	 0%הגבלה	של	כושר	העבודה

קליניים	 סימנים	 קיום	 או	 מלאה	 	רמיסיה	 )2(
קלה	בתפקוד	הנפשי	 אפקטיביים	שארתיים,	הפרעה	
כושר	 של	 בינונית	 עד	 קלה	 הגבלה	 החברתי,	 או	

10%העבודה

	רמיסיה,	סימנים	קליניים	אפקטיביים	קלים,	קיים	 )3(
צורך	בטיפול	תרופתי,	קיימת	הפרעה	בינונית	בתפקוד	
כושר	 של	 בינונית	 הגבלה	 	 וכן	 החברתי	 או	 הנפשי	

20%העבודה

	רמיסיה	חלקית,	עם	סימנים	קליניים	אפקטיביים	 )4(
קבוע,	 תרופתי	 בטיפול	 צורך	 קיים	 בינונית,	 בחומרה	
והחברתי,	 הנפשי	 בתפקוד	 ניכרת	 הפרעה	 קיימת	

30%קיימת	הגבלה	ניכרת	של	כושר	העבודה

	רמיסיה	חלקית	עם	אפיזודות	אפקטיביות	חוזרות	 )5(
ועם	סימנים	קליניים	ברורים,	קיים	צורך	בטיפול	תרופתי	
והחברתי,		 הנפשי	 בתפקוד	 קשה	 הפרעה	 קיימת	 קבוע,	

50%ישנה	הגבלה	קשה	של	כושר	העבודה
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קשה	 הפרעה	 עם	 פעילה	 אפקטיבית	 	הפרעה	 )6(
מאוד	בתפקוד	הנפשי	והחברתי,	ישנה	הגבלה	קשה	
מאוד	של	כושר	העבודה	או	שקיים	צורך	באשפוז	יום	

70%פסיכיאטרי	ממושך

	מחלה	פעילה,	קיים	צורך	בהשגחה	מתמדת	או	 )7(
	 100%אשפוז	פסיכיאטרי	מלא	

הפרעות	 )פוביה(;	 בעתית	 חרדה	 של	 	בהפרעות	 )ב(
)הפרעה	 טורדנית-כפייתית	 הפרעה	 אחרות;	 חרדה	
	אובססיבית	קומפולסיבית(;	תגובה	לדחק	חריג;	הפרעת	דחק
בתר–חבלתית	)פוסט	טראומטית(	PTSD;	הפרעות	הסתגלות	
לסוגיהן;	הפרעות	דיסוציאטיביות	)קונברסיביות(;	הפרעות	
נרבוזה,	 אנורקסיה	 אכילה:	 הפרעות	 סומטופורמיות;	
ייקבעו	 מסווגות,	 לא	 אכילה	 והפרעות	 נרבוזה	 בולימיה	

אחוזי	הנכות	כלהלן:

ובלא	 בתפקוד	 הפרעה	 בלא	 מלאה,	 	רמיסיה	 )1(
0%הגבלה	של	כושר	העבודה

קליניים	 סימנים	 קיום	 או	 מלאה	 	רמיסיה	 )2(
שארתיים,	הפרעה	קלה	בתפקוד	הנפשי	או	החברתי,	

10%הגבלה	קלה	עד	בינונית	בכושר	העבודה

צורך	 קיים	 קלים,	 קליניים	 סימנים	 	רמיסיה,	 )3(
בתפקוד	 בינונית	 הפרעה	 קיימת	 תרופתי,	 בטיפול	
כושר	 של	 בינונית	 	 הגבלה	 	 וכן	 החברתי	 או	 הנפשי	

	 20%העבודה

בחומרה	 קליניים	 סימנים	 עם	 חלקית,	 	רמיסיה	 )4(
קיימת	 קבוע,	 תרופתי	 בטיפול	 צורך	 קיים	 בינונית,	
קיימת	 והחברתי,	 הנפשי	 בתפקוד	 ניכרת	 הפרעה	

30%הגבלה	ניכרת	של	כושר	העבודה

ברורים,	 קליניים	 סימנים	 עם	 חלקית	 	רמיסיה	 )5(
קיים	צורך	בטיפול	תרופתי	קבוע,	קיימת	הפרעה	קשה	
בתפקוד	הנפשי	והחברתי,		ישנה	הגבלה	קשה	של	כושר	

	 50%העבודה

בתפקוד	 מאוד	 קשה	 הפרעה	 עם	 פעילה	 	מחלה	 )6(
הנפשי	והחברתי,	ישנה	הגבלה	קשה	מאוד	של	כושר	
פסיכיאטרי	 יום	 באשפוז	 צורך	 שקיים	 או	 העבודה	

70%ממושך

	מחלה	פעילה,	קיים	צורך	בהשגחה	מתמדת	או	 )7(
100%אשפוז	פסיכיאטרי	מלא

הערה:	לצורך	קביעת	אחוזי	הנכות	בגין	פרט	זה	ייבחנו	גם	
הקריטריונים	המפורטים	להלן,	כולם	או	חלקם,	לפי	העניין:

עוצמה,	תדירות	ומשך	ההפרעה;

מספר	ההתקפים	בשנתיים	האחרונות;
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מספר	אשפוזים,	משכם	וסיבתם	בשנתיים	האחרונות;

אורך	תקופת	הרמיסיה;

היענות	ותגובה	לטיפול	תרופתי/אחר;

התפקוד	הנפשי	והחברתי;

כושר	העבודה�"

תחילתן	של	תקנות	אלה	ב–1	בחודש	שלאחר	פרסומן	)להלן	-	יום	התחילה(,	והן	יחולו	 	�2
על	מי	שעניינו	נדון	בוועדה	או	בוועדה	לעררים	ביום	התחילה	ולאחריו�

ט'	בשבט	התשע"ב	)2	בפברואר	2012(
ן כחלו 									משה	 	 	 	 	 	 )חמ	3-89-ת1(

			שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים 	 	

צו התקנים )פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	16)א()1(	לחוק	התקנים,	התשי"ג-11953,	אני	מצווה	לאמור: 	

בתקן	רשמי	ת"י	4402	חלק	1�1	-	פרופילי	אלומיניום	לשימושים	ארכיטקטוניים:	פרופילים	 	�1
משוחלים	מדויקים	מסגסוגות	6060		ו–6063	-	דרישות	כלליות,	ממרס	22009,	לא	יחול	
האמור	בסעיף	1�2�2,	"סימון	יחידת	מוצר",	לעניין	סימון	פרופילים	מיובאים	בסימן	הרשום	

אצל	רשם	סימני	המסחר	בישראל�	

תחילתו	של	צו	זה	ביום	ז'	באדר	התשע"ב	)1	במרס	2012(,	ותוקפו	למשך	תשעה	חודשים� 	�2
כ"ט	בשבט	התשע"ב	)22	בפברואר	2012(

ן שלום	שמחו 	 	 )חמ 95―3(

																																																																																			שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה
__________

1 ס"ח התשי"ג, עמ' 30.

2 ק"ת התשע"א, עמ' 1140.

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירותי תשתית לתדלוק 
מטוסים בנמל התעופה בן–גוריון(, התשע"ב-2012

)מחירי	שירותי	 ושירותים	 פיקוח	על	מחירי	מצרכים	 לצו	 	4 לפי	סעיף	 	בתוקף	סמכותי	 	
תשתית	לתדלוק	מטוסים	בנמל	התעופה	בן–גוריון(,	התשס"ח-12008,	אני	מודיע	לאמור:

החל	ביום	ח'	בשבט	התשע"ב	)1	בפברואר	2012(,	מחיר	שירות	תשתית	לתדלוק	הוא	46�1	 	�1
אגורות	לליטר�

ה'	בשבט	התשע"ב	)29	בינואר	2012(
וסף י 	 בר 	 חן 	 	 )חמ 2722―3(

																																																																																			מנהל	מינהל	הדלק
__________

1 ק"ת התשס"ח, עמ' 426; התש"ע, עמ' 954.

תחילה ותחולה

פטור מדרישות 
תקן רשמי

תחילה ותוקף

עדכון מחיר
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 הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי ניפוק גפ"מ(,
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	4	לצו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירי	ניפוק	גפ"מ(,	 	
התשנ"ט-11999	)להלן	-	הצו(,	אני	מודיע	לאמור:

ניפוק	התעדכנו	ולפיכך	נוסח	התוספת	לצו,	החל	ביום	ח'	בשבט	התשע"ב מחירי	שירות	 	�1	
)1	בפברואר	2012(,	הוא	כלהלן:

"תוספת

מחירי שירות ניפוק גפ"מ
)סעיף	2(

הערותבשקלים	חדשיםיחידת	חיובהשירות

	ניפוק	גפ"מ	למכליות המחיר	כולל	אחסון	תפעולי	71�18טונה1�
ופעולות	שאיבה	והזרמה	

הכרוכות	בשירות
	ניפוק	גפ"מ	בהזרמה המחיר	כולל	אחסון	תפעולי	97�10טונה2�

ופעולות	שאיבה	והזרמה	
הכרוכות	בשירות�"

ו'	בשבט	התשע"ב	)30	בינואר	2012(
סף ו י 	 בר 	 חן 	 	 )חמ	3-2722(

																																																																																			מנהל	מינהל	הדלק

__________
	ק"ת	התשנ"ט,	עמ'	720;	התשס"ז,	עמ'	946� 1

עדכון מחיר




