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תקנות הרופאים )כשירויות לביצוע פעולות חריגות( )תיקון(, התשע"ט-2019

חדש[,  ]נוסח  הרופאים  לפקודת  ו–61)א()8(  59)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ז-11976 )להלן - הפקודה(, ולאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה המדעית לפי 

סעיף 59)ד( לפקודה, אני מתקין תקנות אלה:

 - )להלן  התשס"א-22001  חריגות,  פעולות  לביצוע  )כשירויות  הרופאים  בתקנות   .1
התקנות העיקריות(, בתוספת השנייה - 

בכותרת, בסופה יבוא "בוגרת השתלמות מוכרת";  )1(

במקום פרט 6 יבוא:  )2(

"6. שבץ מוחי

דפיברילציה;  )1(

התאמת מכשיר הנשמה לצורך גמילה ממנשם.";  )2(

אחרי פרט 6 יבוא:   )3(

"7. גסטרואנטרולוגיה;

דפיברילציה."  )1(

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות, אחרי פרט )11( יבוא:  .2
שנה  במכון  העובדת  מוסמכת  אחות  ובקהילה,  חולים  בבית  גסטרו  ")12( במכון 

לפחות -

הזרקה ישירה לווריד של תרופות הרגעה, נרקוטיקה ואנטידוט." )א( 

בתוספת השביעית לתקנות העיקריות -  .3
אחרי פרט 7 יבוא:  )1(

"7א. פיזיותרפיסטים במחלקה להנשמה ממושכת

בפיזיותרפיה,  טיפול  לצורך  הנשמה  מכונת  של  במשתנים  )1( שינויים 
בחולים במחלקות להנשמה ממושכת ובמהלך הטיפול הפיזיותרפי בלבד;";

אחרי פרט 11 יבוא:  )2(

"11א. עוזר רופא במחלקה לרפואה דחופה ילדים בבית חולים:

בתחום  ייעודית  הכשרה  שעבר  לפחות  שנים   5 של  ניסיון  בעל  פרמדיק 
ובהרשאה  רופא  הוראת  לפי  במחלקה;  ועובד  בילדים  דחופה  רפואה 

אישית -

להלן רשימת הפעולות המותרות מגיל 0 עד 18 שנים:

שתן  נשימות,  דופק,  חום,  דם,  לחץ  חיוניים:  סימנים  )1( מדידת 
וסטורציה;

)2(  הוצאת דם ורידי מווריד פריפרי;

)3(  הכנסת עירוי פריפרי;

)4(  התחלת טיפול בנוזלים;

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.  1

ק"ת התשס"א, עמ' 1020; התשע"ח, עמ' 432.  2

תיקון התוספת 
השנייה 

תיקון התוספת 
השלישית

תיקון התוספת 
השביעית 
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)5(  הכנסת זונדה;

)6(  הכנסת צנתר לשתן מגיל 14 לפחות;

)7( הרכבת מסכת חמצן ומשקפי חמצן;

;CPAP 8(  הרכבה והסרה של מערכת(

;BIPAP 9(  הרכבה והסרה של מערכת(

סקשן  לצורך  קני  תוך  לצינור  הנשמה  מכונת  וניתוק  )10( חיבור 
לקפנונגרף;

)11( שאיבה מדרכי נשימה לרבות מצינור תוך קני;

)12( ניקוי, חיטוי וחבישת פצע;

)13( הרכבה והסרה של קיבועי גבס או פלסטיק לסוגיהם;

)14( ביצוע החייאה -

)א( דפיבריליזציה;

)ב( אינטובציה או מנתיבי אוויר שאינם תוך קני;

)ג( טיפול תרופתי לפי הוראה רפואית פרטנית או לפי פרוטוקול;

)ד( חיבור למכונת הנשמה."

ח' בתמוז התשע"ט )11 ביולי 2019(
)חמ 3-1800(

ב ו ט ן  מ י ס ר  ב ה  ש מ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - סכנין - שכונה צפון מערבית(, התשע"ט-2019

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהלת  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם סכנין - שכונה צפון מערבית המתואר בצו זה )להלן - המתחם(, מוכרז בזה   .1
מתחם מועדף לדיור.

גודלו של המתחם הוא כ–646 דונם, מיקומו בתחום מחוז הצפון; המתחם מצוי בתחום   .2
)תרדיון(,  משגב  תעשייה  לאזור  מזרחית  לדהרה,  צפונית  סכנין,  עיריית  של  השיפוט 
ממנה  שהעתקים  במפה  כמסומן  הם  גבולותיו  לאשבל;  ודרומית  לעראבה  מערבית 
מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים מועדפים לדיור במשרד האוצר, 
רח' בית הדפוס 12, ירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון 

ובמשרדי הרשות המקומית האמורה. 

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ז, עמ' 1164.  1
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חלקות בחלקןחלקות בשלמותןגוש

1927225 ,7 ,4 ,3

19273 10 - 619 ,16 ,12 ,11 ,5 - 1

1927463 ,61 ,60 ,49 - 44 ,28 - 16 ,51 ,43 ,29 ,15 ,14 ,12 ,11 ,9 ,2 ,1
137 ,136 ,62 ,58 ,56

192781418 - 15 ,13 ,4

1927991

1932083 ,81 ,79 - 77 ,73 - 70 ,37 - 184 ,80 ,69 ,42 - 38

י"ב בתמוז התשע"ט )15 ביולי 2019(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחם לפינוי 
ובינוי במסלול רשויות מקומיות( )הוראת שעה מס' 4(, התשע"ט-2019

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המייעצת  הוועדה  ובהמלצת  בדבר  הנוגעת  המקומית  הרשות  בהסכמת  התשע"ו-12016, 

להתחדשות עירונית, אני מצווה לאמור:

המתחם המפורט להלן מוכרז בזה מתחם לפינוי לשם בינוי:  .1
ירושלים - רמות פולין

המקומית  הרשות  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדת   ,1 בסעיף  המפורט  המתחם  מפת   .2
הנוגעת בדבר. 

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.   .3
י"ג בתמוז התשע"ט )16 ביולי 2019(

)חמ 3-5406(

ן ו ט י ב - א ש א ש ת  ע פ י  
שרת הבינוי והשיכון  

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול מיסוי( )הוראת שעה( )מס' 7(, התשע"ט-2019

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בדבר  הנוגעת  המקומית  הרשות  בהסכמת  יזם,  לבקשת  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 

ובהמלצת הוועדה כהגדרתה בסעיף 15)א( לחוק, אני מצווה לאמור:

 מתחם לפינוי
לשם בינוי

הפקדת מפות

תחילה ותוקף

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

DoCenter Id:801-02-2019-000560, received on -23/07/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



3515 קובץ התקנות 8250, י"ט בתמוז התשע"ט, 22.7.2019 

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי:  .1
)1( ראשון לציון "נחלת יהודה ב'": גוש 6093 חלקות,  288 ו–289;

)2( גבעתיים "ההסתדרות ג": גוש 6162, חלקה 45; גוש 6163, חלקה 70;

)3( קריית אונו "לוי אשכול דרום": גוש 6497, חלקות 194 עד 204;

)4( בת ים "הרב מימון אנה פרנק": גוש 7124, חלקה 94.

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.  .2
י"ג בתמוז התשע"ט )16 ביולי 2019(

)חמ 3-5405(

ן ו ט י ב - א ש א ש ת  ע פ י  
שרת הבינוי והשיכון  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 64(, התשע"ט-2019

החוק(,   - )להלן  התשי"ג-11953  התקנים,  לחוק  8)ה5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 בהסכמת שר האנרגיה, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4()ב(,

אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 61439 חלק 3 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות חלוקה המיועדים   .1
להפעלה על ידי אנשים לא–מיומנים )DBO(, מאפריל 22013, יבוא:

המיועדים  חלוקה  לוחות  נמוך:  למתח  ובקרה  מיתוג  לוחות   -  3 חלק   61439 "ת"י 
להפעלה על ידי אנשים לא–מיומנים )DBO(, מיולי 2019".

במקום ת"י 61439 חלק 5 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל   .2
ברשתות ציבוריות, מאפריל 32013, יבוא:

"ת"י 61439 חלק 5 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל ברשתות 
ציבוריות, מיולי 2019".

תקנים  להפקדת  המקומות  בדבר  הודעה  בתיקון  המפורט  במקום  יופקדו  התקנים   .3
רשמיים4. 

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .4
ו' בתמוז התשע"ט )9 ביולי 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול 

מיסוי

תוקף

החלפת תקן רשמי 
ת"י 61439 חלק 3 

החלפת תקן רשמי 
ת"י 61439 חלק 5 

הפקדה 

תחילה 

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 4749.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 4749.  3
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  4
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 65(, התשע"ט-2019

החוק(,   - )להלן  התשי"ג-11953  התקנים,  לחוק  8)ה5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהסכמת שר האנרגיה ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4()ב( 

לחוק, אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 60034 חלק 1 - מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים, מנובמבר 2010,   .1
לרבות גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 22015, יבוא:

"ת"י 60034 חלק 1 - מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים, מיולי 2019".

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.   .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

ו' בתמוז התשע"ט )9 ביולי 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

כללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה לשירות( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ט-2019

התשס"א-12001  וביוב,  מים  תאגידי  לחוק  ו–101)ב(   99 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
)להלן - החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיפים 102)ו( ו–107 לחוק, קובעת מועצת הרשות 

הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בסעיף 39)א( לכללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה לשירות(, התשע"א-22011, אחרי   .1
פסקה )7( יבוא:

")7א( בחשבון תקופתי של צרכן ביתי ייווסף - 

)א( על גבי התרשים שבפסקה )7( - גרף קווי שיציג, לגבי כל אחת מתקופות 
בעלי  החברה  של  צרכנים  של  החציונית  המים  צריכת  את  שבתרשים,  החיוב 
נפשות  מספר  הנכס,  מצוי  שבתחומה  המקומית  הרשות  של  דומים  מאפיינים 
המתגוררות בנכס וקיומו או העדרו של מד–מים ראשי בנכס, שנמדדה באותה 

תקופת חיוב )להלן - צריכה חציונית(; 

)ב( הודעה בכתב מודגש המשווה, באחוזים או בשווי כספי, בין צריכת המים 
שנמדדה בנכס לבין הצריכה החציונית, בתקופת החיוב של החשבון התקופתי; 

חברה רשאית להציג השוואה כאמור גם בדרכים נוספות.

תחילתם של כללים אלה 6 חודשים מיום פרסומם.  .2
י"ב בתמוז התשע"ט )15 ביולי 2019(

)חמ 3-4120(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

החלפת תקן רשמי

הפקדה

תחילה

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 4338.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

תיקון סעיף 39 

תחילה 

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ז, עמ' 82.  1

ק"ת התשע"א, עמ' 1395; התשע"ט, עמ' 327.  2
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3517 קובץ התקנות 8250, י"ט בתמוז התשע"ט, 22.7.2019 

הודעת מניעת זיהום הים )הטלת פסולת( )מס' 5(, התשע"ט-2019

  בהתאם לתקנה 5)ב( לתקנות מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ד-11984 )להלן 
- התקנות(, אני מודיע לאמור:

י"ב ביום  שפורסם  המדד  לעומת   2019 יוני  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב   .1 
 ,)2019 ביולי   1( התשע"ט  בסיוון  כ"ח  מיום   ,)1984 בפברואר   15( התשמ"ד  א'  באדר 
לתקנות,  5)א(  שבתקנה  לחידושו  או  להיתר  בקשה  להגשת  האגרה  סכום  השתנה 

והוא 1,252 שקלים חדשים.

א' בתמוז התשע"ט )4 ביולי 2019(
ן י ק ל א ב  א ז )חמ 3-1715-ת2(  

השר להגנת הסביבה   

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2120; התשע"ט, עמ' 3085.  1

הודעת מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )תיאום סכומים כשהמחיר מושפע 
מתוספת בנייה(, התשע"ט-2019

התשכ"ג-  ורכישה(,  )שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק  49ז)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
11963 )להלן - החוק(, אני מודיע לאמור:

ביום  החל  והם  לחוק,  49ז)א(  בסעיף  הנקובים  הסכומים  תואמו  המדד  שינוי  עקב   .1
כ"ט בטבת התשע"ח )16 בינואר 2018( עד ליום ט' בשבט התשע"ט )15 בינואר 2019(, 

כמפורט להלן:

)1( בפסקה )2(, במקום שני הסכומים הנקובים בה בא "2,042,500 שקלים חדשים";

)2( בפסקה )3(, במקום הסכום הנקוב בה בא "510,600 שקלים חדשים".

י"ג בתמוז התשע"ט )16 ביולי 2019(
ב ק ע י ן  ר ע )חמ 3-232-ת10(  

מנהל רשות המסים   

עדכון אגרות

תיאום סכומים 
 

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשע"ג, עמ' 154; ק"ת התשע"א, עמ' 888.  1

DoCenter Id:801-02-2019-000560, received on -23/07/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

DoCenter Id:801-02-2019-000560, received on -23/07/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel




