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צו כביש ארצי לישראל )החלת החוק על מקרקעין מסוימים(, 
התשע"ז-2016

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2)ב( לחוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-11994 )להלן - 
החוק( אנו מצווים לאמור:

ותמ"א  31/א/1  תמ"א  בתכניות  כלולים  אשר  להלן,  המפורטים  המקרקעין  על   .1
 31/א/2 )להלן - התכניות( שהודעה בדבר אישורן פורסמה ביום י"ג בתמוז התשנ"ו

 )1995 ביולי   6( התשנ"ה  בתמוז  ח'  וביום   4423 הפרסומים  בילקוט   )1996 ביוני   30(
בילקוט הפרסומים 4317, בהתאמה, יחולו הוראות החוק:

גוש 11496, חלקי חלקות 16-1, 30-28, 32, 39, 77, 80;  )1(

גוש 11813, חלקי חלקות 56-40, 93-75;  )2(

גוש 11827, חלקי חלקות 15, 26-24, 56-45, 72, 82;  )3(

גוש 11829 חלקי חלקות 35-29, 39-37, 55-53, 57, 58, 68-66, 70, 71, 81-73;  )4(

גוש 11830, חלקי חלקות 4-1;  )5(

גוש 11833, חלקי חלקות 17, 91;  )6(

גוש 11834, חלקי חלקות 10-1, 19-17, 21, 24, 63, 65, 68, 71, 73, 77;  )7(

גוש 11835, חלקי חלקות 12-10, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111;  )8(

גוש 12676, חלקי חלקות 27-16.  )9(

)החלקים הכלולים בתחומי התכניות(;

תשריט נלווה לצו זה יעמוד לעיון הציבור במשרדי חברת כביש חוצה ישראל בע"מ, 
רח' יגאל אלון 65 )בנין טויוטה, קומה 7(, תל אביב וברח' התנופה 13, יקנעם.

הסימון  יגבר  הנלווה  התשריט  לבין  האמור  הפירוט  בין  אי–התאמה  של  במקרה 
בתשריט.

י"ב באב התשע"ו )16 באוגוסט 2016(
)חמ 3-3768(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

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

ס"ח התשנ"ה, עמ' 38.  1

החלת החוק על 
מקרקעין מסוימים
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תקנות בריאות העם )מכשירים רפואיים מיוחדים( )תיקון(, התשע"ז-2016

שר  בהסכמת   ,11940 העם,  בריאות  לפקודת  ו–)5(  65ב)3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

אחרי תקנה 4א לתקנות בריאות העם )מכשירים רפואיים מיוחדים(, התשנ"ד-21994   .1
)להלן - התקנות העיקריות(, יבוא: 

 "חובת מסירת
מידע

מידע  מיוחד  למכשיר  רישיון  בעל  יעביר  המנהל,  4ב. לבקשת 
אלה,  תקנות  לעניין  המנהל  לדעת  שדרושים  ונתונים 

במועדים ובאופן שיורה לו המנהל." 

בתקנה 6 לתקנות העיקריות, המילים "שלא יעלה על 10 ימים בחודש" - יימחקו.   .2
בתוספת לתקנות העיקריות -   .3

)1( בפרט 1)א(, במקום האמור בטור "שיעור המכשירים לנפש" יבוא"1:120,000"; 

)2( בפרט 4 - 

בטור "תנאים נוספים", המילה "שני" - תימחק;    )א( 

במקום האמור בטור "שיעור המכשירים לנפש" יבוא "1:650,000"; )ב( 

)3( בפרט 7 - 

בבית  בלבד  ציבורי  "לשימוש  יבוא  נוספים"  "תנאים  בטור  האמור  במקום  )א( 
חולים כללי שבו מרכז להקרנות שאישר המנהל, שיש בו סורק )CT( לסימולציה.";

במקום האמור בטור "שיעור המכשירים לנפש" יבוא: )ב( 

עד  יהיו  כאמור  להקרנות  הגדולים  המרכזים  מששת  אחד  ")א( בכל 
חמישה מכשירים:

1 - בצפון

3 - במרכז

1 - בדרום

1 - בירושלים.

)ב( נוסף על האמור בפרט משנה )א(, רשאי המנהל לאשר מכשיר נוסף 
אחד בשניים מהמרכזים הגדולים להקרנות המפורטים בפרט משנה )א(.

)ג( נוסף על האמור בפרטי משנה )א( ו–)ב(, רשאי המנהל לאשר עד שלושה 
מרכזים קטנים להקרנות, שבכל אחד מהם יפעלו עד שלושה מכשירים. 

עד  לאשר  המנהל  רשאי  )ג(,  עד  )א(  משנה  בפרטי  האמור  על  )ד( נוסף 
אחד  שבכל  להקרנות,  מרכז  בפיקוח  להקרנות,  לווייניים  מרכזים  שלושה 

מהם יפעלו עד שני מכשירים."

ל' בתשרי התשע"ז )1 בנובמבר 2016(
)חמ 3-2066-ת1(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

הוספת תקנה 4ב

תיקון תקנה 6

תיקון התוספת

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשנ"ג, עמ' 143.  1

ק"ת התשע"ד, עמ' 1232.  2
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תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( )תיקון(, התשע"ז-2016

התשכ"א-11961,  מפגעים,  למניעת  לחוק  ו–18   7  ,5 סעיפים  לפי  סמכויותי  בתוקף 
ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א)א( לחוק–יסוד: הכנסת2, 

וסעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-31977, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 8א לתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג-41992 -  .1
במקום תקנת משנה )א( יבוא:  )1(

דינור  זיקוקין  מגורים  באזור  להפעיל  לאחר  ירשה  ולא  אדם  יפעיל  ")א( לא 
הנורים לאוויר והגורמים לרעש, חזיזים, נפצים וכיוצא באלה.";

בתקנת משנה )ב(, במקום פסקה )1( יבוא:  )2(

4373 ישראלי  בתקן  כמפורט   ,3 או   2  ,1 מקטגוריה  זיקוקין  של   ")1( הפעלה 
חלק 52, הנעשית במרחק העולה על 300 מטרים מאזור מגורים, בין השעות 7:00 

ו–22:00;".

י"ב בחשוון התשע"ז )13 בנובמבר 2016(
)חמ 3-2357(

ן י ק ל א ב  א ז  
השר להגנת הסביבה  

הודעת החומרים המסוכנים )אגרת היתר רעלים(, התשע"ז-2016

בהתאם לסעיף 4 לצו החומרים המסוכנים )אגרת היתר רעלים(, התשנ"ז-11997, אני 
מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מאי 2016 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי 2015,   .1
מיום כ"ב בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016(, השתנו סכומי האגרות שבסעיף 2, ולפיכך 

אגרה בעד היתר רעלים, שתוקפו כמפורט מטה, יהיה בסכום כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

642)1( שתוקפו פחות משנה

5,144)2( שתוקפו לשנה

4,243)3( שתוקפו לשנתיים

2,122)4( שתוקפו לשלוש שנים

ל' בתשרי התשע"ז )1 בנובמבר 2016(
ן י ק ל א ב  א ז )חמ 3-2536(  

השר להגנת הסביבה   

עדכון אגרות

ס"ח התשכ"א, עמ' 58.  1

ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166.  2

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.  3

ק"ת התשנ"ג, עמ' 8; התשע"א, עמ' 583.  4

י"פ התשע"ד, עמ' 2647.  5

תיקון תקנה 8א

ק"ת התשנ"ז, עמ' 583.  1




