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צו הכניסה לישראל )תיקון מס' 22( )החלה בהדרגה(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10)ב( לחוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 22(, התשע"א-12011 
)להלן - תיקון מס' 22(, בהסכמת שר האוצר, אני מצווה לאמור:

תיקון מס' 22 יחול גם על החלטה של רשות, כהגדרתה בסעיף 13כב לחוק הכניסה    1
בבאר  המחוזי  המשפט  בית  של  השיפוט  באזור  שניתנה  התשי"ב-21952,  לישראל, 

שבע 

תחילתו של צו זה ביום כ"ב באלול התשע"ה )6 בספטמבר 2015( )להלן - יום התחילה(,   2
על אף האמור בצו זה, לעניין הגשת ערר לבית הדין לעררים על החלטה של רשות    3
שניתנה בתקופה של 30 הימים שלפני יום התחילה, יראו את יום התחילה כמועד 

מתן ההחלטה 

ג' באלול התשע"ה )15 באוגוסט 2015(
)חמ 3-4458(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות ההוצאה לפועל )אגרות שכר והוצאות( )תיקון(, התשע"ה-2015

שר  באישור  התשכ"ז-11967,  לפועל,  ההוצאה  לחוק   88 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת החוקה חוק 

ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתוספת לתקנות ההוצאה לפועל )אגרות, שכר והוצאות(, התשכ"ח-31968, בפרט )א(,    1
לכל   0 3" יבוא:  חדשים"  "בשקלים  שכותרתו  בטור  האמור  במקום   ,)11( משנה  בפרט 

עמוד החל בהעתק 30 במספר" 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט באייר התשע"ה )18 במאי 2015(    2
כ"ה בתמוז התשע"ה )12 ביולי 2015(

)חמ 3-88-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

 תקנות סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(
)תנאי החזקה במעצר( )תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 
התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין 

תקנות אלה: 

החלת תיקון מס' 22 
על אזור השיפוט 
של בית המשפט 

המחוזי בבאר שבע

תחילה

__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 328; התשע"ג, עמ' 98   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2
ק"ת התשכ"ח, עמ' 2132; התשע"ד, עמ' 604   3

הוראת מעבר

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 1068   1

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068   2

תיקון התוספת

תחילה

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 338   1
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בתקנה 1 לתקנות סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( )תנאי החזקה במעצר(,    1
התשנ"ז-21997 )להלן- התקנות העיקריות( - 

אחרי ההגדרה "מקום מעצר" יבוא:   )1(

""עבירות ביטחון" - כמשמעותן בסעיף 11)4( לחוק;"; 

)2( ההגדרה "עצור החשוד בעבירות בטחון" - תימחק 

בתקנה 22 לתקנות העיקריות -    2
בתקנת משנה )א(, ברישה, אחרי "עצור החשוד בעבירות ביטחון" יבוא "שטרם   )1(

הוגש נגדו כתב אישום";

בתקנת משנה )ב( -  )2(

ברישה, אחרי "עצור החשוד בעבירות ביטחון" יבוא "שטרם הוגש נגדו כתב  )א( 
אישום";

במקום פסקה )3( יבוא:  )ב( 

הוגש  שטרם  ביטחון  בעבירות  החשוד  עצור  על  תחול  לא   9 ")3( תקנה 
נגדו כתב אישום ";

)3( אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:

טרם  אם  בין  ביטחון  בעבירות  החשוד  עצור  על  יחולו  לא  ו–15   10 ")ג( תקנות 
החשוד  עצור  ואולם  אישום;  כתב  נגדו  הוגש  אם  ובין  אישום  כתב  נגדו  הוגש 
בעבירות ביטחון שהוגש נגדו כתב אישום יהיה זכאי לבקש בכתב ממפקד מקום 
המעצר שיתקשר טלפונית למשרדו של עורך דינו ויודיע לו כי הוא מבקש לפגשו; 
מסירת ההודעה על פי בקשת העצור תתועד בכתב בידי מי שמסר את ההודעה "

כ"ו באב התשע"ה )11 באוגוסט 2015(
)חמ 3-2776-ת1(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר לביטחון הפנים  

תקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות( )תיקון(, התשע"ה-2015

התשמ"ה- חדש[,  ]נוסח  חיים  בעלי  מחלות  לפקודת  סעיף 22)א(  לפי  סמכותי   בתוקף 
11985, אני מתקין תקנות אלה:     

האמור בתקנה 29 לתקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(, התש"ך-21960,    1
יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  

")ב( על אף האמור בתקנת משנה )א(, רשאי אדם לשחוט עוף, למרוט נוצות ולעסוק 
בפעולת הלוואי של הוצאת קרביים מעוף שחוט מחוץ לבית שחיטה, לפי היתר בכתב 
רק  יינתן  זאת  משנה  תקנת  לפי  היתר  ההיתר;  לתנאי  ובהתאם  המנהל  מאת  לכך 

לשחיטה לשם קיום מנהג כפרות בין מוצאי ראש השנה לערב יום כיפור " 

ט' באלול התשע"ה )24 באוגוסט 2015(
)חמ 3-1816(

ן ה כ ה ל  א י ר א ה  ד ו ה י י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 22

__________
ק"ת התשנ"ז, עמ' 664; התשס"ה, עמ' 1009   2

__________
ס"ח התשמ"ה, עמ' 84   2

ק"ת התש"ך, עמ' 1174; התשס"ג, עמ' 1069   2

תיקון תקנה 29
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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לתכשירים שהם 
תכשירי מרשם( )הוראת שעה(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12)א()1( לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-11996, 
ולאחר שהתקבלה המלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13)א( לחוק, אנו מצווים לאמור:

בתקופה שעד יום כ"ג באייר התשע"ו )31 במאי 2016( יראו כאילו בסעיף 3 לצו פיקוח    1
מרשם(,  תכשירי  שהם  לתכשירים  מרביים  )מחירים  ושירותים  מצרכים  מחירי  על 

התשס"א-22001 )להלן - הצו העיקרי( -  

בסעיף קטן )ג(, במקום "ביום 1 ביוני" בא "ביום 15 ביוני";   )1(

אחרי סעיף קטן )ד( בא:   )2(

")ה( על אף האמור בסעיף קטן )ג(, עדכון המחירון לפי סעיף קטן )ג( לא יחול 
על תכשיר שמחירו המרבי לצרכן במחירון לפי סעיף קטן )א( אינו עולה על 16 

שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף " 

תחילתו של צו זה ביום י"ד בסיוון התשע"ה )1 ביוני 2015(    2
י"ג בסיוון התשע"ה )31 במאי 2015(

)חמ 3-2722-ת4(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה ושר הבריאות

צו התכנון והבנייה )עיר כרמל( )תיקון(, התשע"ה-2015
)להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–16   13 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הסמכות  בתוקף  עקרוניים  תכנוניים  לנושאים  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   -
שאצלה לה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי סעיף 6)א()3( לחוק, עם הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

כרמל(,  )עיר  והבנייה  התכנון  צו  לפי  כרמל  עיר  מקומי  תכנון  מרחב  של  שמו    1
התשס"ז-22007, ישונה, ויהיה "רכס הכרמל" )להלן - מרחב תכנון מקומי רכס הכרמל( 

מרחב תכנון מקומי רכס הכרמל, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט    2
הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום כ"ה באב התשע"ה )10 באוגוסט 2015( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי    3
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  הכרמל  רכס  ולבנייה 

האמורים פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    4
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו    5
זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי רכס הכרמל, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי רכס הכרמל מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף 

זה, “ועדה מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה 

כ"ה באב התשע"ה )10 באוגוסט 2015(
ן)חמ 3-1113( ו ל ח כ ה  ש מ

שר האוצר   

תיקון שם מרחב 
תכנון מקומי

תיקון מרחב תכנון 
מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

תיקון סעיף 3

תחילה

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192   1

ק"ת התשס"א, עמ' 412; התשע"ד, עמ' 68   2

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212   1

ק"ת התשס"ז, עמ' 475   2




