
רשומות

קובץ התקנות
14 במרס 76312016ד' באדר ב' התשע"ו

עמוד

842 צו בתי משפט לעניינים מינהליים )שינוי התוספת הראשונה לחוק(, התשע"ו-2016                                            

844 תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות )הכשרה מעשית( )הוראת שעה(, התשע"ו-2016                           

844 תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות )סדרי בחינות( )תיקון(, התשע"ו-2016                                            

844 תקנות הרוקחים )חדרי תרופות( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                          

845 כללי ההגבלים העסקיים )הוראות והגדרות כלליות( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                            

845 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמי זכיינות( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                       

846 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך( )תיקון(, התשע"ו-2016                

846 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית( )תיקון(, התשע"ו-2016                                          

847 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית( )תיקון(, התשע"ו-2016                                         

847 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים בין חברות קשורות( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ו-2016        

848 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח( )תיקון(, התשע"ו-2016                            

848 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג למיזמים משותפים( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                  



קובץ התקנות 7631, ד' באדר ב' התשע"ו, 2016 3 14  842

__________
ס"ח התש"ס, עמ' 190   1

ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' 27   2
ס"ח התשל"א, עמ' 130   3

ס"ח התשע"א, עמ' 1036   4
ס"ח התשס"ה, עמ' 758   5
ס"ח התשל"ז, עמ' 182   6

צו בתי משפט לעניינים מינהליים )שינוי התוספת הראשונה לחוק(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-12000 )להלן 
של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  ובאישור  העליון,  המשפט  בית  נשיא  בהסכמת  החוק(,   -

הכנסת, אני מצווה לאמור:   

בפרט 1 לתוספת הראשונה לחוק )להלן - התוספת(, האמור בו יסומן ")א(", ואחריו יבוא:   1
")ב( על אף הסייג האמור בפרט משנה )א(, לרבות החלטה של שר הפנים לפי פקודת 
מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורין(, 21938, והחלטה של שר האוצר לפי סעיף 5)ד( 

לפקודה האמורה; ולמעט -

החלטה של שר הפנים לפי סעיפים 3 ו–5א לפקודה האמורה;   )1(

החלטה בעלת תחולה ארצית הקובעת הנחיות לפי הפקודה האמורה "   )2(

בפרט 4 לתוספת -     2
לכהונה  כשירות  "ענייני  יבוא  לרבות"  "התשל"א-1971,  אחרי  )ב(,  משנה  בפרט   )1(

ופסלות לכהונה של ממונים שמונו לפי סעיף 6)ב2( לחוק האמור, ולרבות";

אחרי פרט משנה )ב( יבוא:   )2(

הדת  שירותי  לחוק  ו–6)א(   2 סעיפים  לפי  דת  לשירותי  השר  של  ")ג( החלטה 
סעיפים לפי  רשות  של  החלטה  וכן  התשל"א-31971,  משולב[,  ]נוסח   היהודיים 

3 ו–4 לחוק האמור "

זה,  לעניין  הפנים;  שר  אישור  הטעונה  החלטה  "למעט  במקום  לתוספת,  8)א(  בפרט    3
"אישור" - בכל דרך ולרבות החלטה שלא לאשר" יבוא "למעט החלטה הטעונה אישור 

של שר הפנים לפי דין, שעניינה העיקרי של העתירה הוא החלטת שר הפנים"   

בפרט 10 לתוספת -     4
להאצת  ובנייה  תכנון  הליכי  חוק  לפי  תכנון  "והליכי  המילים  )א(,  משנה  בפרט   )1(

הבנייה למגורים )הוראת שעה(, התשע"א-2011" - יימחקו;

אחרי פרט משנה )א( יבוא:   )2(

למגורים  הבנייה  להאצת  ובנייה  תכנון  הליכי  חוק  לפי  תכנון  ")א1( ענייני 
)הוראת שעה(, התשע"א-42011, למעט החלטות שר הפנים "

בפרט 11 לתוספת, אחרי פרט משנה )ב( יבוא:   5
ביטחון  על  שמירה  לשם  סמכויות  לחוק  ו–8   7 סעיפים  לפי  רשות  של  ")ג( החלטה 

הציבור, התשס"ה-52005 "  

בפרט 14 לתוספת -      6
אחרי פסקה )ד( יבוא:  )1(

")ד1( החלטה של רשות לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-61977, למעט 
החלטות הממשלה והחלטות הטעונות אישור של הממשלה 

תיקון פרט 1

תיקון פרט 4

תיקון פרט 8

תיקון פרט 10

תיקון פרט 11

תיקון פרט 14
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)ד2( החלטה של רשות לפי חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-71963 

התשס"ה-82005,  האזרחית,  התעופה  רשות  חוק  לפי  רשות  של  )ד3( החלטה 
למעט החלטה לפי סעיף 6 לחוק האמור ";

אחרי פסקה )ה( יבוא:  )2(

לנכים,  חניה  לחוק   1 סעיף  לפי  נכה  תג  מתן  בעניין  רשות  של  ")ו( החלטה 
התשנ"ד-91993 " 

בפרט 23 לתוספת -    7
ברישה, במקום "איכות" תבוא המילה "הגנת";  )1(

בסופו יבוא:   )2(

")12( החלטה של רשות לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-101993 "

במקום פרט 33 לתוספת יבוא:    8
"33   בריאות - 

החלטת ועדת הערכה או החלטת המנהל לפי פרק ד' לחוק השתלת אברים,  )א( 
התשס"ח-112008;

החלטה של רשות לפי תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )מדדי איכות ומסירת  )ב( 
מידע(, התשע"ב-122012 "

בפרט 37 לתוספת, אחרי פסקה )2( יבוא:    9
משולב[,  ]נוסח  )גמלאות(  המדינה  שירות  לחוק  ו–81   73 סעיפים  לפי  ")3( החלטה 

התש"ל-131970 "  

בסוף התוספת יבוא:   10
למעט  התשנ"ה-141994,  הקליטה,  סל  חוק  לפי  רשות  של  החלטה   - עלייה  "52  קליטת 
החלטת שר לפי סעיף 3)ב( לחוק האמור, וכן החלטה של רשות בענייני הטבות וסיוע הניתנים 

מכוח החלטות הממשלה שעניינן קליטת עלייה או מכוח נוהלי משרד העלייה והקליטה 

53  סמים מסוכנים - החלטה של רשות לפי פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, 
התשל"ג-151973 " 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה(      11
לבית  יועברו  והן  ועומדות,  תלויות  הן  התחילה  שביום  עתירות  על  גם  יחול  זה  צו    12
משפט לעניינים מינהליים המוסמך; ואולם אם החל הדיון בעתירה לפני יום התחילה, 
בית  כן  אם  אלא  זה,  סעיף  לפי  מינהליים  לענינים  משפט  לבית  העתירה  תועבר  לא 

המשפט הדן בעתירה החליט אחרת  

י"ד באדר א' התשע"ו )23 בפברואר 2016(
)חמ 3-3133(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תיקון פרט 23

החלפת פרט 33

תיקון פרט 37

 הוספת פרטים
52 ו–53

תחילה

תחולה והוראות 
מעבר

__________
ס"ח התשכ"ג, עמ' 104   7

ס"ח התשס"ה, עמ' 130   8
ס"ח התשנ"ד, עמ' 28   9
ס"ח התשנ"ג, עמ' 28   10

ס"ח התשס"ח, עמ' 394,    11

ק"ת התשע"ב, עמ' 1411   12

ס"ח התש"ל, עמ' 65   13

ס"ח התשנ"ה, עמ' 56   14

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526   15
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 תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות )הכשרה מעשית(
)הוראת שעה(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14, 17 ו–49 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, 
התשס"ח-12008 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, ובאישור ועדת 

העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הסדרת  לתקנות  7)ב(  בתקנה  כאילו  יראו  לחוק,  58)ה1(  סעיף  של  תוקפו  בתקופת    1
העיסוק במקצועות הבריאות )הכשרה מעשית(, התש"ע-22009, בסופה בא:

"תקנת משנה זו תחול גם על מי שהוא בעל תעודת סיום לימודים כמשמעותה בסעיף 
58)ה1()1( לחוק שהכיר בה המנהל לפי סעיף 58)ה1()2( לחוק, בשינויים המחויבים "

י"ג באדר א' התשע"ו )22 בפברואר 2016(
)חמ 3-3880(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות )סדרי בחינות( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15)ב( ו–17 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, 
התשס"ח-12008, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, ובאישור ועדת העבודה והרווחה 

והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בחינות(,  )סדרי  הבריאות  במקצועות  העיסוק  הסדרת  לתקנות  4)א(  בתקנה    1
התש"ע-22009 -

המילה "או" - תימחק;  )1(

בסופה יבוא "בשפה הצרפתית, בשפה הרוסית או בשפה הספרדית; המנהל רשאי   )2(
במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים לאשר לנבחן מסוים עריכת בחינה בשפה נוספת" 

י"ד בשבט התשע"ו )24 בינואר 2016(
)חמ 3-3882(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

תקנות הרוקחים )חדרי תרופות( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36)ג( לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-11981, אני 
מתקין תקנות אלה:

הוראת שעה

תיקון תקנה 4

__________
ס"ח התשס"ח, עמ' 720; התשע"ו, עמ' 540   1
ק"ת התש"ע, עמ' 269; התשע"ד, עמ' 1704   2

__________
ס"ח התשס"ח, עמ' 720; התשע"ו, עמ' 540   1
ק"ת התש"ע, עמ' 271; התשע"ד, עמ' 1705   2

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694   1
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בתוספת לתקנות הרוקחים )חדרי תרופות(, התשנ"א-21991, אחרי "חצור הגלילית" יבוא "חריש"    1
כ"ט בשבט התשע"ו )8 בפברואר 2016(

)חמ 3-557-ת2(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

כללי ההגבלים העסקיים )הוראות והגדרות כלליות( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 
הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי פטור סוג אלה:

)להלן  התשס"ו-22006  כלליות(,  והגדרות  )הוראות  העסקיים  ההגבלים  בכללי    1
יבוא כלליות("  והגדרות  ")הוראות  אחרי  הכללים,  בשם  העיקריים(,  הכללים   - 

")הוראת שעה(" 

יבוא  ")2016 במרס   15( התשע"ו  ב'  באדר  "ה'  במקום  העיקריים,  לכללים   10 בסעיף    2 
"י"ב באלול  התשע"ו )15 בספטמבר 2016(" 

כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 2016(
)חמ 3-3090-ת10(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים  

נתאשר 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

                                              ושר הכלכלה והתעשייה

כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמי זכיינות( )תיקון(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 

הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי פטור סוג אלה:

בכללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמי זכיינות(, התשס"א-22001 )להלן - הכללים    1
העיקריים(, בשם הכללים, אחרי ")פטור סוג להסכמי זכיינות(" יבוא ")הוראת שעה(" 

יבוא  ")2016 במרס   15( התשע"ו  ב'  באדר  "ה'  במקום  העיקריים,  לכללים   5 בסעיף    2 
"י"ב באלול  התשע"ו )15 בספטמבר 2016("  

כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 2016(
)חמ 3-3090-ת6(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים  

נתאשר 
ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב

ראש הממשלה
                                              ושר הכלכלה והתעשייה

תיקון התוספת

__________
ק"ת התשנ"א, עמ' 610; התשע"ה, עמ' 806   2

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113   1

ק"ת התשס"ו, עמ' 786; התשע"א, עמ' 830   2

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113   1

ק"ת התשס"א, עמ' 672; התשע"א, עמ' 847   2

תיקון סעיף 5

תיקון שם

תיקון סעיף 10



קובץ התקנות 7631, ד' באדר ב' התשע"ו, 2016 3 14  846

כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך(
)תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 
הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי פטור סוג אלה:

ערך(,  קלת  בתחרות  שפגיעתם  להסכמים  סוג  )פטור  העסקיים  ההגבלים  בכללי    1
סוג  ")פטור  אחרי  הכללים,  בשם  העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התשס"ו-22006 

להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך(" יבוא ")הוראת שעה("   

יבוא  ")2016 במרס   15( התשע"ו  ב'  באדר  "ה'  במקום  העיקריים,  לכללים   7 בסעיף    2 
"י"ב באלול התשע"ו )15 בספטמבר 2016("   

כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 2016(
)חמ 3-3090-ת9(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים  

נתאשר 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

                                              ושר הכלכלה והתעשייה

כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 
הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי פטור סוג אלה:

בכללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית(, התשס"א-22001  )להלן    1
- הכללים העיקריים(, בשם הכללים, אחרי ")פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית(" יבוא 

")הוראת שעה("   

יבוא  ")2016 במרס   15( התשע"ו  ב'  באדר  "ה'  במקום  העיקריים,  לכללים   5 בסעיף    2 
"י"ב באלול  התשע"ו )15 בספטמבר 2016("   

כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 2016(
)חמ 3-3090-ת5(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים  

נתאשר 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

                                              ושר הכלכלה והתעשייה

תיקון שם

תיקון סעיף 7

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113   1

ק"ת התשס"ו, עמ' 796; התשע"א, עמ' 845   2

תיקון שם

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113   1

ק"ת התשס"א, עמ' 669; התשע"א, עמ' 847   2

תיקון סעיף 5
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כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 
הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי פטור סוג אלה:

התשס"א-22001   בלעדית(,  רכישה  להסכמי  סוג  )פטור  העסקיים  ההגבלים  בכללי    1
רכישה  להסכמי  סוג  ")פטור  אחרי  הכללים,  בשם  העיקריים(,  הכללים   - )להלן 

בלעדית(" יבוא ")הוראת שעה("   

יבוא  ")2016 במרס   15( התשע"ו  ב'  באדר  "ה'  במקום  העיקריים,  לכללים   5 בסעיף    2 
"י"ב באלול  התשע"ו )15 בספטמבר 2016("   

כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 2016(
)חמ 3-3090-ת4(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים  

נתאשר 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

                                              ושר הכלכלה והתעשייה

 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים בין חברות קשורות(
)הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 
הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי פטור סוג אלה:

בסעיף 7 לכללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים בין חברות קשורות( )הוראת    1
 שעה(, התשע"א-22011  )להלן - הכללים העיקריים(, במקום "ה' באדר ב' התשע"ו

)15 במרס 2016(" יבוא "י"ב באלול התשע"ו )15 בספטמבר 2016(" 

כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 2016(
)חמ 3-3090-ת13(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים  

נתאשר 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

                                              ושר הכלכלה והתעשייה

תיקון שם

תיקון סעיף 5

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113   1

ק"ת התשס"א, עמ' 669; התשע"א, עמ' 848   2

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113   1

ק"ת התשע"א, עמ' 849   2

תיקון סעיף 7
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כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח( 
)תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 
הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי פטור סוג אלה:

בכללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח(, התשס"ו-22006     1
)להלן - הכללים העיקריים(, בשם הכללים, אחרי ")פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר 

ופיתוח(" יבוא ")הוראת שעה("   

יבוא  ")2016 במרס   15( התשע"ו  ב'  באדר  "ה'  במקום  העיקריים,  לכללים   9 בסעיף    2 
"י"ב באלול  התשע"ו )15 בספטמבר 2016("   

כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 2016(
)חמ 3-3090-ת7(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים  

נתאשר 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

                                              ושר הכלכלה והתעשייה

כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג למיזמים משותפים( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 
הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי פטור סוג אלה:

)להלן  התשס"ו-22006  משותפים(,  למיזמים  סוג  )פטור  העסקיים  ההגבלים  בכללי    1
יבוא משותפים("  למיזמים  סוג  ")פטור  אחרי  הכללים,  בשם  העיקריים(,  הכללים   - 

")הוראת שעה("  

יבוא  ")2016 במרס   15( התשע"ו  ב'  באדר  "ה'  במקום  העיקריים,  לכללים   10 בסעיף    2 
"י"ב באלול  התשע"ו )15 בספטמבר 2016("   

כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 2016(
)חמ 3-3090-ת8(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים  

נתאשר 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

                                              ושר הכלכלה והתעשייה
__________

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113   1
ק"ת התשס"ו, עמ' 793; התשע"א, עמ' 845   2

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113   1

ק"ת התשס"ו, עמ' 789; התשע"א, עמ' 846   2

תיקון שם

תיקון סעיף 9

תיקון שם

תיקון סעיף 10




