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 תקנות הרשויות המקומיות )מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער( )תנאים בדבר השכלה וניסיון
1081 למנהל יחידת נוער( )תיקון(, התשע"ד-2014                                                                                                     

 כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010( )תעריפי שירותי
 מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים

1082 והביוב לחברה( )הוראת שעה( )תיקון מס' 3(, התשע"ד-2014                                                                         
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תקנות שירות ביטחון )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו–57 לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-11986, 
אני מתקין תקנות אלה: 

בתוספת הראשונה לתקנות שירות ביטחון, התשכ"ז-21967 )להלן - התקנות העיקריות( -   1
בחלק א' -  )1(

פרט 2 - יימחק; )א( 

בפרט 3, בטבלה, העמודה "משקל מזערי" - תימחק; )ב( 

תופעות  קיימות  כאשר  או  טיפולית  הצלחה  בלא  "או  המילים   ,28 בפרט  )ג( 
לוואי משמעותיות לטיפול" - יימחקו;

אחרי פרט 28 יבוא:   )ד( 

קיימות  כאשר  או  טיפולית  הצלחה  בלא  המטולוגית  "28א  ממאירות 
תופעות לוואי משמעותיות לטיפול ";

בפרט 136, בסופו יבוא "או סקלריטיס קשה חוזרת "; )ה( 

אחרי פרט 136 יבוא: )ו( 

"136א  מחלת קרנית עם הפרעה קשה בלא סיכוי להטבה  

136ב  מחלה פעילה של עצב הראייה עם הפרעה קשה בתפקוד העצב 
בלא סיכוי להטבה   

136ג  ליקוי חמור בשדה הראייה בלא סיכוי להטבה ";

במקום פרט 138 יבוא: )ז( 

תוך  הזרקות  או  חוזרים  רשתית  בניתוחי  צורך  עם  רשתית  "138  מחלת 
עיניות מעל שנה או שינויים ניווניים קשים של הרשתית ";

כפל  "או  יבוא  להטבה "  סיכוי  ללא  כפולה  ראייה  "עם  במקום   ,140 בפרט  )ח( 
ראייה במבט פרימרי בלא סיכוי להטבה ";

בחלק ב', במקום "23, 34-28, 35, 39-37, 44-42, 51, 77, 78, 80, 81, 83, 86 עד 92, 94   )2(
עד 97א, 120, 134, 148 ו–152" יבוא "23, 28א, 29, 35, 42, 78, 86, 87, 95, 120, 134, 152" 

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בחלק א' -   2
פרט 2 - יימחק;  )1(

בפרט 3, בטבלה, העמודה "משקל מזערי" - תימחק;  )2(

במקום פרט 88 יבוא:  )3(

"88  מצב מיידי לאחר אירוע ראשון של uveitis קשה או סקלריטיס קשה - 
מחצי שנה עד שנה 

88א  מחלת קרנית עם הפרעה קשה ועם סיכוי להטבה - עד שנה 

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השנייה

__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 107   1

ק"ת התשכ"ז, עמ' 3399; התשע"א, עמ' 265   2
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88ב  מצב לאחר ניתוח או פגיעה בעדשה שמצריך טיפול ניתוחי ממושך - עד שנה 

88ג   ליקוי חמור בשדה הראייה עם סיכוי להטבה - עד שנה ";

במקום פרט 90 יבוא:  )4(

"90  טיפול ניתוחי ברשתית או הזרקות תוך עיניות - חצי שנה עד שנה ";

הניתן  פרימרי  במבט  ראייה  כפל  "או  יבוא  לריפוי"  "הניתן  במקום   ,92 בפרט   )5(
לריפוי"  

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    3
לפני  שנקבעו  ביטחון  לשירות  רפואי  כושר  דרגות  לשנות  כדי  אלה  בתקנות  אין    4

תחילתן 

כ"ב באדר ב' התשע"ד )24 במרס 2014(
)חמ 3-1094(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ  
שר הביטחון  

תקנות הרשויות המקומיות )מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער( 
)תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל יחידת נוער( )תיקון(, התשע"ד-2014

יחידת  )מנהל  המקומיות  הרשויות  לחוק  ו–10  4)א()3(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הנוער ומועצת תלמידים ונוער(, התשע"א-12011, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט 

של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תלמידים  ומועצת  הנוער  יחידת  )מנהל  המקומיות  הרשויות  לתקנות  2)א(  בתקנה    1
ונוער( )תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל יחידת נוער(, התשע"ב-22011, בפסקה )4(,  
בסופה יבוא "ואולם מי שלא התקיים בו האמור בפסקה זו, רשאי להתמנות למנהל 
יחידת הנוער ולכהן בתפקיד זה במשך 18 חודשים או עד להשלמת קורס ההכשרה, 

לפי המוקדם" 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    2
כ"ח באדר ב' התשע"ד )30 במרס 2014(

)חמ 3-4276(

ן ו ר י פ י  ש  
שר החינוך  

תחילה

שמירת הוראות

תיקון תקנה 2

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 799   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 97   2

תחילה
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כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 
לשנים 2009 ו–2010( )תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן 

רשויות מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים והביוב 
לחברה( )הוראת שעה( )תיקון מס' 3(, התשע"ד-2014

חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק  76)ב()3(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
לשינוי  בחוק  כניסוחו  התשס"ט-12009,  ו–2010(,   2009 לשנים  הכלכלית  התכנית  ליישום 
ו–2014(,   2013 לשנים  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  הלאומיים  העדיפויות  סדרי 

התשע"ג-22013, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

הכלכלית  התכנית  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לכללי   4 בסעיף    1
רשויות  שאינן  מקומיות  ברשויות  וביוב  מים  שירותי  )תעריפי  ו–2010(   2009 לשנים 
מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה( )הוראת שעה(, 
בסיוון  "ג'  יבוא   ")2014 באפריל   24( התשע"ד  בניסן  "כ"ד  במקום  התשע"ד-32013, 

התשע"ד )1 ביוני 2014(" 

כ"ב בניסן התשע"ד )22 באפריל 2014(
)חמ 3-4764(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב  

תיקון סעיף 4

__________
ס"ח התשס"ט, עמ' 157 ועמ' 220; התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193   1

ס"ח התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193    2
ק"ת התשע"ד, עמ' 391, עמ' 538 ועמ' 677    3




