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1460 תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( )תיקון מס' 2( )תיקון(, התשע"ו-2016                      

1460 תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( )תיקון( )תיקון(, התשע"ו-2016                                

 תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות(
1461 )תיקון( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                                                           

1461 תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )דרכי תיקון רשימת הממונה(, התשע"ו-2016                                       
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 תקנות העונשין )קביעת גורם מוסמך לעניין מימוש פסק דין של
קרבן עבירה(, התשע"ו-2016

מתקינה אני  התשל"ז-11977,  העונשין,  לחוק  377ה)ג(  סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
תקנות אלה:

הגורם המוסמך, לעניין בחינת בקשה של נפגע עבירה למימוש פסק דין לפיצויו, יהיה    1
יחידת החילוט באגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים 

ח' בסיוון התשע"ו )14 ביוני 2016(
)חמ 3-5233(

ד ק ש ת  ל י י א  
           שרת המשפטים 

תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( )תיקון מס' 2( 
)תיקון(, התשע"ו-2016

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

ובהתייעצות עם שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

עבודה( לנפגעי  נכות  דרגת  )קביעת  הלאומי  הביטוח  לתקנות  2)א(  בתקנה    1 
)תיקון מס' 2(, התשע"ו-22015, במקום "שלאחר תום שישה חודשים" יבוא "שלאחר 

תום תשעה חודשים" 

כ"א בסיוון התשע"ו )27 ביוני 2016(
)חמ 3-89-ת1(

ץ כ ם  י י ח  
           שר הרווחה והשירותים החברתיים

תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( )תיקון( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

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

ובהתייעצות עם שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

עבודה( לנפגעי  נכות  דרגת  )קביעת  הלאומי  הביטוח  לתקנות  2)א(  בתקנה    1 
תום  "שלאחר  יבוא  חודשים"  שישה  תום  "שלאחר  במקום  התשע"ו-22015,  )תיקון(, 

תשעה חודשים" 

כ"א בסיוון התשע"ו )27 ביוני 2016(
)חמ 3-89-ת1(

ץ כ ם  י י ח  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

קביעת הגורם 
המוסמך

תיקון תקנה 2

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 207; התשנ"ח, עמ' 96   1

ק"ת התשע"ו, עמ' 294   2

תיקון תקנה 2

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 207; התשנ"ח, עמ' 96   1

ק"ת התשע"ו, עמ' 286   2

__________
ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשס"ו, עמ' 236   1
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תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי 
ועדות לעררים והוראות שונות( )תיקון( )תיקון(, התשע"ו-2016

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400   208 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ולאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, אני 

מתקין תקנות אלה:

בתקנה 2)א( לתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי    1
ועדות לעררים והוראות שונות( )תיקון(, התשע"ו-22015, במקום "שלאחר תום שישה 

חודשים" יבוא "שלאחר תום תשעה חודשים" 

כ"א בסיוון התשע"ו )27 ביוני 2016(
)חמ 3-1726-ת1(

ץ כ ם  י י ח  
          שר הרווחה והשירותים החברתיים

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )דרכי תיקון רשימת הממונה(, 
התשע"ו-2016

 בתוקף  סמכותי לפי סעיף 114)2( לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-
12012 )להלן - החוק(,  אני מתקין תקנות אלה:

1    בתקנות אלה, "נכס מקרקעין" ו"רשימת הממונה" - כהגדרתם בסעיף 101)א()3( לחוק 
ראה הממונה על הנכסים כי נכס מקרקעין לא נכלל ברשימת הממונה, יוסיף את  )א(    2
הנכס האמור לרשימת הממונה, ובלבד שהודיע לרשות המקומית על הכוונה להוסיף 

את הנכס האמור לרשימה, 45 ימים קודם להוספה    

ראתה רשות מקומית כי הנכס האמור לא שימש את שירותי הכבאות, רשאית  )ב( 
שלא  בבקשה  ההודעה  לה  שנמסרה  מיום  ימים   30 בתוך  האוצר  לשר  לפנות  היא 

להוסיף את הנכס לרשימת הממונה  

את  להשמיע  הזדמנות  המקומית  לרשות  שנתן  לאחר  בעניין  יכריע  האוצר  שר  )ג( 
טענותיה  

הממונה על הנכסים יסיר מרשימת הממונה נכס אשר נכלל בה אם לאחר בדיקה  )א(    3
שערך נמצא כי לא מדובר בנכס מקרקעין אשר יש לכלול ברשימת הממונה  

הממונה על הנכסים יודיע לרשות המקומית על הסרת הנכס מרשימת הממונה  )ב( 

י"א בניסן התשע"ו )19 באפריל 2016(
)חמ 3-5172(

ן ו ל ח כ ה  ש מ   
              שר  האוצר

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 207; התשנ"ח, עמ' 96   1

ק"ת התשע"ו, עמ' 304   2

__________
ס"ח התשע"ב, עמ' 702   1

תיקון תקנה 2

הגדרות

הוספת נכס 
ברשימת הממונה

הסרת נכס מרשימת 
הממונה
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צו שמירת הניקיון )שינוי התוספת לחוק(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11יב לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-11984 )להלן - החוק(, 
בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתוספת לחוק -   1
ההגדרות "פסולת מעורבת", "פסולת יבשה" ו"שאריות מיון פסולת" - יימחקו;  )1(

אחרי ההגדרה "בוצה תעשייתית" יבוא:  )2(

""גניזה" - ספרי קודש ותשמישי קדושה לאחר שימוש;";

אחרי ההגדרה "חומר מסוכן" יבוא:  )3(

""פסולת מעורבת" - פסולת מוצקה, מכל מקור שהוא, לרבות ממשק בית, מבית 
ואנאורגניים  אורגניים  מרכיבים  המכילה  מחקלאות,  או  מתעשייה  עסק, 
מעורבים, כגון שאריות מזון, אריזות פלסטיק או גזם, ואשר אינה מכילה 

חומר מסוכן, ולמעט גניזה;

מרכיבים  מכילה  שאינה  שהוא,  מקור  מכל  מוצקה,  פסולת   - יבשה"  "פסולת 
אורגניים רקבוביים, כגון גרוטות, צמיגים או עץ מעובד, ואשר אינה מכילה 

פסולת בניין או חומר מסוכן, ולמעט גניזה;

פסולת  של  והפרדה  מיון  בתהליך  הנוצרת  פסולת   - פסולת"  מיון  "שאריות 
מעורבת ואשר חומר אורגני רקבובי מהווה עד חמישה אחוזים ממשקלה "

תחילתו של צו זה ב–1 בחודש שלאחר פרסומו    2
כ"ב באייר התשע"ו )30 במאי 2016(

)חמ 3-4088(

י א ב ג י  ב א  
השר להגנת הסביבה  

       

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התשס"ז, עמ' 88   1

תיקון התוספת 
לחוק




