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__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192; התשס"ז, עמ' 79   1

ק"ת התשע"ו, עמ' 206 ועמ' 642   2

צו בריאות העם )שינוי רשימת מחלות מידבקות שבתוספת השנייה 
לפקודה(, התשע"ו-2016

אני  הפקודה(,   - )להלן   11940 העם,  בריאות  לפקודת  11א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מצווה לאמור:

בתוספת ב' לפקודה2, בחלק ב', ברשימת מחלות המחייבות הודעה אינדיבידואלית    1
מיידית, אחרי פרט 8 יבוא:

Zika virus infection"9  זיהום בנגיף זיקה

Congenital zika virus syndrome"10  תסמונת זיהום בנגיף הזיקה ביילוד

ב' באדר א' התשע"ו )11 בפברואר 2016(
)חמ 3-1294(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

תקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-11976, לאחר 
התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל, אני מתקין תקנות אלה:  

שעה(,  )הוראת  ובחינות(  מומחה  תואר  )אישור  הרופאים  לתקנות  1)ג(  בתקנה    1
התשע"ב-22012, בסופה יבוא:

")6( מינהל רפואי כאמור בפרט 35;" 

א' בשבט התשע"ו )11 בינואר 2016(
)חמ 3-222-ת1(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון(
)תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

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

)תיקון(,  ברכבת(  נסיעה  )דמי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו  3)ד(  בסעיף    1
התשע"ו-22015, יבוא: 

תיקון תקנה 1

שינוי תוספת ב' 
לפקודה

תיקון סעיף 3

__________
ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; 1949, תוס' 1, עמ' 169   1

ק"ת התש"ס, עמ' 49 ועמ' 730; התשע"א, עמ' 268   2

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 130, עמ' 594   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 1497   2
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)1( בפסקה )2(, אחרי "המועצה האזורית בני שמעון" יבוא "המועצה האזורית שער 
הנגב";

)2( בפסקה )3(, אחרי "המועצה האזורית בני שמעון" יבוא "המועצה האזורית שדות 
נגב" 

כ"ח בשבט התשע"ו )7 בפברואר 2016(
)חמ 3-2722-ת2(

ץ " כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

 

צו התכנון והבנייה )רחובות - תיקון(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 13 ו–16 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965 )להלן 
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 מרכז ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון מקומי רחובות )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)רחובות(, התשע"ג-32013, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום  ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  מרכז  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה רחובות, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה 

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )שורקות - תיקון(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 13 ו–16 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965 )להלן 
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 ולבניה מחוז מרכז ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   2

ק"ת התשע"ג, עמ' 1051   3

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   2
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מרחב תכנון מקומי שורקות )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)שורקות(, התשע"ג-32013, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום  ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  מרכז  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה שורקות וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה 

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הודעת הדואר )היקף האחריות לדברי דואר פנים(, התשע"ו-2016

פנים(,  דואר  לדברי  האחריות  )היקף  הדואר  לתקנות  1)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"ו-12006 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

של  השינוי  בשיעור   - השתנה  בארץ,  רגיל  מכתב  משלוח  בעד  בתשלום  השינוי  עקב    1
התשלום האמור - סכום הפיצוי המרבי הקבוע בתקנה 1)א( לתקנות והוא 806 שקלים 

חדשים 

2  תוקף השינוי האמור בסעיף 1 הוא מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( 
ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(

ר ב ל י פ ה  מ ל ש )חמ 3-1961-ת3(  

המנהל הכללי של משרד התקשורת   
_________

1 ק"ת התשס"ו, עמ' 818; התשע"ה, עמ' 840 

הודעת ביצוע אמנת האג )ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים(, התשע"ו-2016

בהתאם לתקנה 5א)ד( לתקנות לביצוע אמנת האג )ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים(, 
התשל"ז-11977 )להלן - התקנות(, נמסרת בזה הודעה לאמור:

עקב שינוי המדד, מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( שיעור האגרה המעודכן    1
בתקנה 5א)א( הוא 34 שקלים חדשים 

י"א בשבט התשע"ו )21 בינואר 2016(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-666(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

עדכון סכום

תוקף

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשל"ז, עמ' 1940; התשס"ח, עמ' 618; התשע"ד, עמ' 481   1

__________
ק"ת התשע"ג, עמ' 1053   3




