
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

236 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	הביטוח	הלאומי	)קביעת	דרגת	נכות	לנפגעי	עבודה(	)תיקון(,	התשע"ב-2011

241 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	מסילות	הברזל	)הוראות	שונות	-	מסילת	ברזל	מקומית(,	התשע"ב-2011

242 תקנות	המים	)מניעת	זיהום	מים(	)מערכת	להולכת	שפכים(,	התשע"ב-2011�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

247 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	רואי	חשבון	)תיקון(,	התשע"ב-2011

247 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	טיפול	בחולי	נפש	)תיקון(,	התשע"ב-2011

250 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	הסדרת	העיסוק	במקצועות	הבריאות	)סדרי	בחינות(	)תיקון(,	התשע"ב-2011

250 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	כלי	הירייה	)הגשת	ערר	לפי	סעיף	12)ג1(	לחוק(,	התשע"ב-2011

251 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 צו	התכנון	והבנייה	)שמעונים(,	התשע"ב-2011

251 צו	התכנון	והבנייה	)בני	שמעון(,	התשע"ב-2011	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

252 צו	התכנון	והבנייה	)מצפה	אפק(,	התשע"ב-2011�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

253 צו	התכנון	והבנייה	)גבעת	שמואל(,	התשע"ב-2011�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

253 אכרזה	על	עיריית	קרית	אתא	)תיקון(,	התשע"ב-2011	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

254 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירים	מרביים	לחלב	ומוצריו(	)תיקון(,	התשע"ב-2011

תיקון	טעות

	

8 בדצמבר 2011 7057 י"ב בכסלו התשע"ב



קובץ	התקנות	7057,	י"ב	בכסלו	התשע"ב,	2011�12�8 236

תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( )תיקון(, 
התשע"ב-2011

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

הבריאות,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

עבודה(,	התשט"ז- לנפגעי	 נכות	 דרגת	 )קביעת	 הלאומי	 הביטוח	 בתקנות	 27א	 תקנה	 	�1
21956	)להלן	—	התקנות	העיקריות(	-	תימחק�

בתוספת	לתקנות	העיקריות	- 	�2
	בפרט	14א,	בפרט	משנה	)3(,	במקום	"0�39"	יבוא	"9�39"	ובסיפה,	במקום	"משקל	הגוף	 )1(

בריבוע	חלקי	גובהו"	יבוא	"משקל	הגוף	)בקילוגרמים(	לבין	גובהו	)במטרים(	בריבוע"�

	בפרט	52,	במקום	פרט	משנה	)2(	יבוא: )2(

"הגבלת שדה הראייה

	הבדיקה	לצורך	תקנת	משנה	זו	תיעשה	במכשיר	ועל	פי	השיטה	המקובלת	 )2(
תרשים	 הראייה,	 שדה	 מכשיר	 של	 הקריטריונים	 פי	 על	 אם	 לעניין;	 והמתאימה	
לממצאים	 בהתאם	 נכות	 תיקבע	 חוזרת,	 בבדיקה	 גם	 אמין,	 אינו	 הראייה	 שדה	

הקליניים	הכוללים	-
בשתי	עינייםבעין	אחת

אבדן	של	פחות	מרביע	שדה	הראייה 	I0%0%

אבדן	של	רביע	שדה	הראייה 	II

	אפי	)נזאלי(	עליון )1(0%0%

	רקתי	)טמפוראלי(	עליון )2(*5%15%

	אפי	תחתון )3(*5%15%

	רקתי	תחתון )4(10%25%

תחתון	 ורקתי	 אחת,	 עין	 תחתון	 	אפי	 )5(
עין	שנייה

30%

אבדן	מחצית	שדה	הראייה 	III

	עליונה )1(10%30%

	פנימית )2(10%25%

	הומונימית,	ימנית	או	שמאלית	מוחלטת )3(60%

	חיצונית )4(20%50%

	תחתונה )5(20%65%

צמצום	היקפי	של	שדה	הראייה	—	הנכות	 	IV
תיקבע	לפי	קוטר	שדה	הראייה:

	מעל	80	מעלות )1(0%0%

	61	עד	80	מעלות )2(0%5%

	41	עד	60	מעלות )3(5%20%
__________

ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	207;	התשע"א,	עמ'	199� 	1
ק"ת	התשט"ז,	עמ'	864;	התשס"ח,	עמ'	914� 	2

מחיקת	תקנה	27א

תיקון	התוספת
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בשתי	עינייםבעין	אחת

	20	עד	40	מעלות )4(10%40%

	פחות	מ–20	מעלות )5(30%100%

בפרט	משנה	)IV)2,	"קוטר	שדה	הראייה"	—	ממוצע	הקוטר	האנכי	והרוחבי�	

	בפרט	53	-	 )3(

	במקום	הכותרת	יבוא	"עקירת	עין	או	שינוי	במנח	העין"; )א(

	במקום	פרט	משנה	)1(	יבוא: )ב(

העין	)א(")1( הצטמקות	 או	 אחת	 עין	 עקירת	 אחרי	 מצב	
אחוזי	 על	 נוסף	 אריתמטי	 בחישוב	 	�)PHTHISIS(

נכות	לפי	הלוח

5%

מעלות	)ב( 	15 של	 פזילה	 	- עיוורת	 בעין	 פגמים	
לפחות,	עיוות	קשה	בעפעפיים	כולל	צניחת	עפעף	
בחישוב	 קשה,	 קוסמטי	 פגם	 המהווה	 	)PTOSIS(

אריתמטי	נוסף	על	אחוזי	נכות	לפי	הלוח

5%

לא	יינתנו	אחוזי	נכות	בגין	יותר	מפגם	אחד	מהפגמים	)א(	ו–)ב(;	בפרט	זה,	
"עין	עיוורת"	-	חדות	ראיה	מתוקנת	של	1/60	ומטה�	

	במקום	פרט	משנה	)3(	יבוא:	 )ג(

)EXOPHTHALMUS(	עין	בלט	 )3("

בשתי	עינייםבעין	אחת

קל	או	בינוני 	I0%0%

או	 ניכר	 קוסמטי	 פגם	 המהווה	 	- קשה	 	II
הגורם	לסימני	חשיפה	בקרנית

10%"15%

	במקום	פרט	משנה	)4(	יבוא:	 )ד(

PSEUDOPTOSIS	כולל	ENOPHTHALMUS	 )4("

בשתי	עינייםבעין	אחת

קל	או	בינוני 	I0%0%

קשה	-	המהווה	פגם	קוסמטי	ניכר 	II10%"15%

	במקום	פרט	54	יבוא: )4(

"מצב שלאחר הוצאת גוף זר מפנים העין או לאחר פציעה חודרת בעין

	הנכות	תיקבע	לפי	הפגימות	שגרמה	הפציעה� �54

	במקום	פרט	55	יבוא: )5(

"עפעפיים ולחמית

הצניחה	 מידת	 	- 	)PTOSIS( עפעף	 	צניחת	 	)א( �55
תיקבע	במבט	לפנים,	לפי	המרחק	בין	שפת	העפעף	
	MARGINAL(	באישון	האור	רפלקס	לבין	העליון

)REFLEX	DISTANCE
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בשתי	עינייםבעין	אחת

Iמ"מ	מ–5�2	0%0%גדול

II	את מכסה	 לא	 אך	 ופחות	 מ"מ	 	2�5
האישון

*10%*10%

III	שפת בגובה	 ויותר	 מ"מ	 	2 של	 הפרש	
העפעף	העליון	בין	העיניים

*10%

IV	מאפשר אך	 למרכז	 עד	 מכוסה	 אישון	
ראייה	בהטיית	ראש

15%30%

V	בהרמה	אפשרית	ראייה	-	מלאה	צניחה
ידנית	של	העפעף

25%50%

לא	יינתנו	במקביל	אחוזי	נכות	בגין	פסקאות	
I	עד	V	בעבור	אותה	העין�

	אקטרופיון	או	אנטרופיון )ב(

Iבינוני	או	0%0%קל

II	נזק של	 בסימנים	 המלווה	 	— קשה	
ללחמית	התחתונה	או	לקרנית

10%15%

	לגופטלמוס )ג(

Iבינוני	או	0%0%קל

II	בקרנית	חשיפה	לסימני	הגורם	—	קשה
)קרטיטיס	מחשיפה(

10%15%

לא	יינתנו	במקביל	אחוזי	נכות	בגין	פרט	53)3(�

עין	 או	 בלחמית	 או	 בעפעף	 כרונית	 	דלקת	 )ד(
יבשה

	 Iבינונית	או	0%0%קלה

	 II	נזק של	 בסימנים	 המלווה	 	— קשה	
לקרנית	או	ללחמית	הטרסלית

10%15%

דרגת	 	— בעפעף	 צלקות	 או	 בעפעף	 	חוסר	 )ה(
הנכות	תיקבע	על	פי	פרט	75)2(

סעיפים	 בגין	 נכות	 אחוזי	 יינתנו	 לא	 זה,	 בפרט	
קטנים	)ב(	עד	)ד(,	במקביל�";

	בפרט	56	- )6(

	במקום	כותרת	הפרט	יבוא	"דרכי	הדמעות"�	 )1(

	במקום	פרט	משנה	)2(	יבוא: )2(

בשתי	עינייםבעין	אחת

	חסימה	במערכת	ניקוז	הדמעות	המלווה	 )2("
בדמעת	חיצונית	והמוכחת	בבדיקת	עזר

*5%"*10%

	פרטי	משנה	)3(	ו–)4(	-	יימחקו� )3(
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	בפרט	57	- )7(

	במקום	כותרת	הפרט	יבוא	"תנועות	העיניים"; )1(

	בפרט	משנה	)1(,	אחרי	"להפרעות"	יבוא	"תפקודיות"; )2(

	במקום	פרטי	משנה	)2(	עד	)4(	יבוא: )3(

)HETEROTROPIA(	פזילה	 )2("

כפילות	 ובלא	 לפחות	 דיופטר(	 )פריזם	 	P�D	 15 	של	 I
ראייה	)דיפלופיה(

10%

	עם	כפילות	ראייה	- II

	במבט	למעלה 10%)א(

	במבט	למטה	או	לצדדים 15%)ב(

	במבט	לפנים 20%")ג(

	בסוף	הפרט	יבוא: )4(

הדו–עיני;	 התפקוד	 או	 הפזילה	 מדידות	 פי	 על	 תיקבע	 זה	 בפרט	 "הנכות	
במקרים	שקיימת	כפילות	ראייה	בכמה	כיווני	מבט,	הנכות	תיקבע	לפי	כיוון	

המבט	המקנה	את	שיעור	הנכות	הגבוה	יותר�"

	במקום	פרט	58	יבוא: )8(

"גלאוקומה ולחץ תוך עיני מוגבר

	גלאוקומה	ולחץ	תוך	עיני	מוגבר	-	דרגת	הנכות	תיקבע	לפי	ההגבלה	בשדה	 �58
הראייה	והליקוי	בכושר	הראייה�"

	פרט	59	—	בטל� )9(

	בפרט	60,	במקום	"סעיף	59"	יבוא	"פרט	55)ד("� )10(

	במקום	פרט	61	יבוא: )11(

"כתמי קרנית
בשתי	עינייםבעין	אחת

	כתמי	קרנית	- �61

המזכה	 הראייה	 בחדות	 לליקוי	 	הגורמים	 )א(
בנכות	—	הנכות	תיקבע	לפי	חדות	הראייה	בלבד

בארבעת	 ומעלה,	 מ"מ	 	2 של	 	בקוטר	 )ב(
שאינם	 הקרנית,	 של	 המרכזיים	 המילימטרים	

גורמים	לליקוי	בראייה	המזכה	בנכות

5%10%

	שאינם	עונים	לאמור	בפרטי	משנה	)א(	ו–)ב( 0%"0%)ג(

	במקום	פרט	62	יבוא:	 )12(

"עדשה
בשתי	עינייםבעין	אחת

	אבדן	אקומודציה	)למעט	פרסביופיה( 	)א( �625%5%

)א(	 משנה	 פרט	 בגין	 נכות	 אחוזי	 יוקנו	 לא	
אם	הפגם	נוצר	לאחר	גיל	45�
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בשתי	עינייםבעין	אחת

	מצב	לאחר	השתלת	עדשה	תוך	עינית 0%0%)ב(

	תת–נקע	)סוב–לוקסציה( 5%10%)ג(

	חוסר	עדשה	או	נקע	)דיסלוקציה(	של	העדשה 10%15%)ד(

לפי	 תיקבע	 הנכות	 דרגת	 	— )קטרקט(	 ירוד	 		 )ה(
הליקוי	בכושר	הראייה"

0%

	במקום	פרט	63	יבוא: )13(

"אישון
בשתי	עינייםבעין	אחת

בחדות	 ליקוי	 על	 )נוסף	 מעוות	 או	 רחב	 	אישון	 �63
הראייה(	-

	אישון	המתכווץ	באור	לקוטר	של	5	מ"מ	או	 )א(
פחות

*0%*0%

	אישון	המתכווץ	באור	לקוטר	העולה	על	5	מ"מ	 10%*"5%*)ב(

	במקום	פרט	64	יבוא: )14(

"קשתית
בשתי	עינייםבעין	אחת

בחדות	 ליקוי	 על	 )נוסף	 הקשתית	 של	 	קולובומה	 �64
הראייה(	-

	קטנה	או	מוסתרת	על	ידי	העפעף 0%*0%*)א(

	גדולה	ולא	מוסתרת	על	ידי	העפעף 10%*"5%*)ב(

לא	יינתנו	אחוזי	נכות	בגין	פרט	63	ופרט	זה	במקביל�";

	במקום	פרט	65	יבוא:	 )15(

UVEITIS ענבית: דלקת הענבית"
בשתי	עינייםבעין	אחת

	דרגת	הנכות	תיקבע	לפי	הליקויים	שנוצרו	 �65
כתוצאה	מדלקת	הענבית

"0%

	במקום	פרט	66	יבוא: )16(

"זגוגית
בשתי	עינייםבעין	אחת

בחדות	 ליקוי	 על	 )נוסף	 בזגוגית	 	עכירות	 	)א( �66
הראייה(	-

		קלה	או	בינונית I0%0%

	קשה II*5%10%

	מצב	לאחר	כריתת	זגוגית	)קדמית	או	אחורית(	 )ב(
)בנוסף	לליקוי	בחדות	הראייה(

0%"0%

	פרט	67	-	בטל� )17(

	במקום	פרט	68	יבוא: )18(
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"רשתית
בשתי	עינייםבעין	אחת

	מצב	לאחר	טיפול	מוצלח	בהיפרדות	הרשתית 	)א( �68*0%*0%

	רטינופתיה	מכל	סוג 0%*0%*)ב(

אלקטרו– בבדיקות	 המוכח	 לילה	 	עיוורון	 )ג(
פיזיולוגיות

*10%

הנכות	לפי	פרטי	משנה	)א(	ו–)ב(	תיקבע	לפי	הליקוי	
בחדות	הראייה	או	בשדה	הראייה�"

	תחילתה	של	תקנה	2)2(	עד	)18(	ב–1	בחודש	שלאחר	פרסומן	של	תקנות	אלה	)להלן	 )א( 	�3
ביום	 לעררים	 בוועדה	 או	 בוועדה	 נדון	 מי	שעניינו	 על	 והיא	תחול	 יום	התחילה(,	 	—

התחילה	ולאחריו�

	תקנה	1	תחול	על	מענק	כאמור	בסעיף	107	לחוק,	ששולם	ביום	ח'	בשבט	התשס"א	 )ב(
)1	בפברואר	2001(	או	לאחריו�

	תקנה	2)1(	תחול	על	מי	שעניינו	נדון	בוועדה	או	בוועדה	לעררים	ביום	כ"ז	באייר	 )ג(
התשס"ח	)1	במאי	2008(	או	ולאחריו�

י"א	בכסלו	התשע"ב	)8	בנובמבר	2011(
ן ו כחל משה	 	 	 )חמ	3-89(

שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים 	 	

תקנות מסילות הברזל )הוראות שונות - מסילת ברזל מקומית(, התשע"ב-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	17)א(	לפקודת	מסילות	הברזל	]נוסח	חדש[,	התשל"ב-11972	 	
)להלן	-	הפקודה(,	ובאישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת	לפי	סעיף	21א)א(	לחוק–יסוד:	הכנסת2,	

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

סכום	הפיצוי	הכספי	כאמור	בסעיף	17)א(	לפקודה	הוא	180	שקלים	חדשים� 	�1

י"א	בכסלו	התשע"ב	)7	בדצמבר	2011(
ץ כ" ישראל	 	 	 )חמ	3-3460(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	23,	עמ'	485;	ס"ח	התשע"א,	עמ'	98	ועמ'	1176� 1

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

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

תחילה	ותחולה

סכום	הפיצוי	
הכספי
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תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב-2011
	בתוקף	סמכויותיי	לפי	סעיף	20ד)א()2(	לחוק	המים,	התשי"ט-11959	)להלן	-החוק(,	סעיף	 	
5	לחוק	למניעת	מפגעים,	התשכ"א-21961,	וסעיף	62ב)א(	לפקודת	בריאות	העם,	31940,	לאחר	
התייעצות	עם	מועצת	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב	ועם	שר	הבריאות,	באישור	ועדת	

הפנים	והגנת	הסביבה	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

מטרת	תקנות	אלה	למנוע	דליפה	ממערכת	הולכת	שפכים	כדי	להגן	על	מקורות	המים,	 	�1
מערכות	אקולוגיות,	המגוון	הביולוגי	ומשאבי	טבע	אחרים	ולמנוע	מפגעים	סביבתיים,	
וקביעת	הוראות	בהתאם	להוראות	תקנות	 בין	השאר	באמצעות	הטלת	חיובים	 והכל	

אלה�	

	בתקנות	אלה	-	 �2
)תנאים	תברואיים	לקידוח	מי	שתייה(,	 "אזור	מגן"	-	כהגדרתו	בתקנות	בריאות	העם	

התשנ"ה-41995;

"בעל"	או	"מחזיק"	של	נכס	-	כהגדרתם	בחוק	הרשויות	המקומיות	)ביוב(,	התשכ"ב-
	;51962

"דליפה"	-	כל	טפטוף,	שחרור	או	זרימה	של	שפכים	לסביבה	ממערכת	הולכת	שפכים;

"הממונה"	-	מי	שהשר	להגנת	הסביבה	מינה	מבין	עובדי	משרדו	לעניין	תקנות	אלה,	
כולן	או	מקצתן;

"מנהל	רשות	המים"	-	מנהל	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב	שמונה	לפי	סעיף	124יט	
לחוק;

"מערכת	הולכת	שפכים"	או	"מערכת"	-	קווי	צנרת	לרבות	מחברים,	תחנות	שאיבה	וקווי	
סניקה,	על	כל	מיתקניהם,	המשמשים	לאיסוף	ולהולכת	שפכים;

"מערכת	ניקוז"	-	מערכת	צינורות	ותעלות	הפועלת	לצורך	ניקוז	כהגדרתו	בחוק	הניקוז	
וההגנה	מפני	שיטפונות,	התשי"ח-61957;	

"מפגע	סביבתי"	-	כהגדרתו	בתקנות	חופש	המידע	)העמדת	מידע	על	איכות	הסביבה	
לעיון	הציבור(,	התשס"ט-72009;

"מקור	מים"	-	כהגדרתו	בסעיף	20א	לחוק;

"משך	קיום"	-	משך	קיומו	של	קו	צנרת	כמפורט	בטור	ב'	בתוספת;

"קו	צנרת"	-	צינורות	או	מובלים	לאיסוף	והולכת	שפכים,	למעט	קו	צנרת	פרטי	של	בעל	
או	מחזיק	של	נכס;	

"קו	ראשי"	-	קו	צנרת	שקוטרו	עולה	על	8	אינצ';		

"רשות	בריאות"	-	עובד	משרד	הבריאות	שמינה	המנהל	הכללי	של	משרד	הבריאות	
לעניין	תקנות	אלה,	כולן	או	מקצתן;

מטרה

הגדרות

__________
ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169;	התשנ"א,	עמ'	180� 	1

ס"ח	התשכ"א,	עמ'	58;	התשנ"ז,	עמ'	136;	התשס"ח,	עמ'	861� 	2
ע"ר	1940,	תוס'	1,	עמ'	191;	ס"ח	התשנ"א,	עמ'	98� 	3

ק"ת	התשנ"ה,	עמ'	1759;	התשס"ב,	עמ'	1329� 	4
ס"ח	התשכ"ב,	עמ'	96� 	5
ס"ח	התשי"ח,	עמ'	4� 	6

ק"ת	התשס"ט,	עמ'	590� 	7
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הנמצא	 מקומי	 ועד	 או	 אזורית	 מועצה	 מקומית,	 מועצה	 עירייה,	 	- מקומית"	 "רשות	
בתחומה,	איגוד	ערים,	אגודת	מים	או	חברה	כהגדרתה	בסעיף	2	לחוק	תאגידי	מים	

וביוב,	התשס"א-82001	)להלן	-	חוק	תאגידי	מים	וביוב(,	לפי	העניין;

בתרחיף	 מוצקים	 לרבות	 בהזרמה,	 המורחקת	 פסולת	 או	 נוזלית	 פסולת	 	- "שפכים"	
ומוצקים	מומסים;

"תחנת	שאיבה"	-	מיתקן	על	כל	מרכיביו	המשמש,	בין	השאר,	להעברת	שפכים	ממקום	
אחד	במערכת	הולכת	שפכים,	למקום	אחר	בה�

רשות	מקומית	תפעיל	ותתחזק	מערכת	הולכת	שפכים	שבבעלותה	או	בהחזקתה,		בכל	 	�3
ומפגעים	 דליפה	 מניעת	 ותבטיח	 ואמין,	 יעיל	 באופן	 אלה,	 תקנות	 הוראות	 לפי	 עת,	

סביבתיים�	

	בתקנה	זו	- )א( 	�4
"רשות	מקומית	מסלקת"	-	רשות	מקומית	המסלקת	שפכים,	בין	השאר,	באמצעות	

מערכת	הולכת	שפכים	שאינה	בבעלותה	או	בהחזקתה;	

"רשות	מקומית	קולטת"	-	רשות	מקומית	הקולטת	את	השפכים	של	רשות	מקומית	
מסלקת	במערכת	הולכת	שפכים	שבבעלותה	או	בהחזקתה�

	רשות	מקומית	מסלקת	תבצע	את	כל	אלה: )ב(

	תדווח	מבעוד	מועד	לרשות	מקומית	קולטת	על	כל	שינוי	משמעותי	בכמות	 )1(
השפכים	שהיא	מסלקת	ותתאם	זאת	עמה;

	תתאם	עם	רשות	מקומית	קולטת	כל	שינוי	במערכת	שבבעלותה	או	בהחזקתה	 )2(
מקומית	 רשות	 של	 במערכת	 סביבתיים	 למפגעים	 או	 לדליפה	 לגרום	 העלול	

קולטת;

	תתאם	עם	רשות	מקומית	קולטת	ביצוע	תכניות	לפי	תקנה	6)א()1(	עד	)3(,	או	 )3(
תכניות	לשיקום	ולפיתוח	מערכת	ביוב	שהכינה	חברה	כהגדרתה	בסעיף	2	לחוק	
תאגידי	מים	וביוב,	שאישר	הממונה	כמשמעותו	בסעיף	110)א(	לחוק	תאגידי	מים	
וביוב	)בתקנות	אלה	-	הממונה	על	התאגידים(	לפי	סעיף	112	לחוק	האמור,	לפי	

העניין,	ככל	הנדרש	לשם	מניעת	דליפה	ומפגעים	סביבתיים�

שינוי	 כל	 בדבר	 מסלקת	 מקומית	 לרשות	 מיידית	 תדווח	 קולטת	 מקומית	 	רשות	 )ג(
במערכת	שבבעלותה	או	בהחזקתה	העלול	לגרום	לדליפה	או	למפגעים	סביבתיים,	ותתאם	
עמה	ביצוע	תכניות	לפי	תקנה	6)א()1(	עד	)3(,	או	תכניות	לשיקום	ולפיתוח	מערכת	ביוב	
שהכינה	חברה	כאמור	בתקנת	משנה	)ב()3(,	שאישר	הממונה	על	התאגידים	לפי	סעיף	

112	לחוק	האמור,	לפי	העניין,	ככל	הנדרש	לשם	מניעת	דליפה	ומפגעים	סביבתיים�	

	רשות	מקומית	שבבעלותה	או	בהחזקתה	מערכת	הולכת	שפכים	תחזיק,	בכל	עת,	 )א( 	�5
נתונים	מעודכנים	על	מערכת	הולכת	שפכים,	באופן	ממחושב	ועל	גבי	מערכת	מידע	

גאוגרפית,	הכוללים	את	כל	אלה:	

	תשריט	קווי	צנרת	בקנה	מידה	של	1:2,500	לפחות; )1(

	סוג	קו	הצנרת	בהתאם	למפורט	בטור	א'	בתוספת	וכן	פירוט	מרכיבי	מערכת	 )2(
הולכת	שפכים	לרבות	מיתקניה,	והחומרים	שהיא	עשויה	מהם;

אם	 כאמור	 קו	 הנחת	 של	 משוער	 מועד	 או	 קיים	 ראשי	 קו	 כל	 הנחת	 	מועד	 )3(
המועד	המדויק	שבו	הונח	הקו	אינו	ידוע;

חובת אחזקת 
נתונים על 

מערכת הולכת 
שפכים

חובת תפעול 
ואחזקה של 

מערכת הולכת 
שפכים

חובת תיאום 
ודיווח בין רשויות 

מקומיות

__________
ס"ח	התשס"א,	עמ'	454� 	8
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ניטור	 "2"	-	מחייב	 "1"	-	טוב;	 	מצב	תקינותו	של	כל	קו	ראשי	לפי	הדירוג:	 )4(
בהתאם	 ייעשה	 כאמור	 דירוג	 החלפה;	 או	 שיקום	 טיפול,	 מחייב	 	- 	"3" קבוע;	
להנחיות	שיקבע	הממונה	אשר	יכללו	בין	השאר	התייחסות	לגיל	וסוג	קו	הצנרת,	

משך	הקיום,	כמות	השפכים	העוברת	דרכו	וסכנת	חשיפתו	לקורוזיה;

קיימות,	 	פירוט	התאמה	של	חלקי	מערכת	הולכת	שפכים	לספיקות	שפכים	 )5(
לרבות	ספיקות	גבוהות	יותר	כתוצאה	מאירועי	גשם,		לפי	הדירוג:	"1"	-	מתאים;	

"2"	-	גבולי;	"3"	-	דליפה	בפועל	בספיקות	שיא	או	באירועי	גשם;

	מיפוי	חיבורי	מערכות	ניקוז	למערכות	הולכת	שפכים; )6(

	מיפוי	חיבורי	מערכות	הולכת	שפכים	למערכות	ניקוז; )7(

	מיפוי	אזורי	מגן,	ככל	שנמצאים	בתחומי	מערכת	הולכת	השפכים� )8(

	רשות	מקומית	שבבעלותה	או	בהחזקתה	מערכת	הולכת	שפכים	הנמצאת	כולה	או	 )ב(
חלקה,	בתחומי	רשות	מקומית	אחרת,	תמסור	נתונים	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	לרשות	
מקומית	שבתחומה	נמצאת	המערכת;	רשות	מקומית	שבתחומה	מערכת	הולכת	שפכים	

שבבעלות	או	בהחזקת	רשות	מקומית	אחרת,	תדאג	להחזקת	נתונים	כאמור�

הבריאות	 רשות	 הממונה,	 לעיון	 פתוחים	 יהיו	 )א(	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 	נתונים	 )ג(
ומנהל	רשות	המים	ויימסרו	לדרישת	מי	מהם	בכל	עת�

ותבצע	 תכין	 שפכים	 הולכת	 מערכת	 בהחזקתה	 או	 שבבעלותה	 מקומית	 	רשות	 )א( 	�6
תכניות	כמפורט	להלן,	על	בסיס	נתוני	מערכת	הולכת	שפכים	כאמור	בתקנה		5	-			

	שדרוג	קו	הצנרת	בהתחשב	בגיל	קו	הצנרת	ביחס	למשך	הקיום	שלו,	בכמות	 )1(
זו	טעונה	את	אישור	 ובסכנת	חשיפתו	לקורוזיה;	תכנית	 השפכים	העוברת	דרכו	
הממונה;	קו	צנרת	מסוג	PVC,	פוליאתילן	או	פוליאסטר	משוריין	יוחלף	בתום	מועד	
רשות	 של	 בכתב	 בקשה	 פי	 על	 הממונה,	 שוכנע	 כן	 אם	 אלא	 שלו,	 הקיום	 משך	
מקומית,	כי	לא	קיים	חשש	ממשי	למפגע	סביבתי	או	לפגיעה	במערכות	אקולוגיות	
ומשאבי	טבע	אחרים,	ובהתחשב	במצב	קו	הצנרת;	הממונה	יאריך	את	תקופת	משך	

הקיום	של	קו	הצנרת	לתקופה	נוספת	שיקבע;

	ניתוק	מערכת	ניקוז	ממערכת	הולכת	שפכים	או	ניתוק	מערכת	הולכת	שפכים	 )2(
ממערכת	ניקוז,	שפרק	הזמן	לביצועו	לא	יעלה	על	שנתיים	מיום	תחילתן	של	תקנות	
אלה,	ובכל	מקרה,	יבוצע	הניתוק	לא	יאוחר	משישה	חודשים	מרגע	שהוכנה	תכנית	
לניתוק	צנרת	או	תעלה	מסוימים	של	מערכת	ניקוז	מקו	צנרת	של	מערכת	הולכת	
שפכים	או	תכנית	לניתוק	קו	צנרת	מסוים	של	מערכת	הולכת	שפכים	מצנרת	או	

תעלה	של	מערכת	ניקוז;	

התכנית	 ולמניעתה;	 ראשיים	 בקווים	 דליפה	 של	 במקרה	 חירום	 	פעולות	 )3(
תקבע	אמצעי	חירום	לרבות	בניית	קווי	צנרת	מקבילים,	התקנת	משאבות	רזרביות	

ומעקפים;

אשר	 8)א(,	 בתקנה	 כאמור	 השפכים	 הולכת	 מערכת	 של	 שוטפת	 	תחזוקה	 )4(
כולל	 הצנרת,	 קווי	 תקינות	 על	 והפיקוח	 הבקרה	 מערך	 תיאור	 בין	השאר	 תכלול	

תדירות	הבדיקות�

	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)א()2(,	לעניין	ניתוק	מערכת	ניקוז	ממערכת	הולכת	 )ב(
שפכים,	רשות	מקומית	שאינה	בעלים	או	מחזיק	של	מערכת	ניקוז	תבטיח	שלא	יזרמו	מי	
נגר	למערכת	הולכת	השפכים	שבבעלותה	או	בהחזקתה	ותתאם	תכנית	לניתוק	מערכת	

ניקוז	ממערכת	הולכת	שפכים	עם	מי	שבבעלותו	או	בהחזקתו	מערכת	ניקוז�

חובת הכנת 
תכניות וביצוען
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	תכניות	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	ודין	וחשבון	על	ביצוען	יימסרו	לממונה,	לרשות	 )ג(
הבריאות	ולמנהל	רשות	המים,	על	פי	דרישתם�

	חברה	כהגדרתה	בסעיף	2	לחוק	תאגידי	מים	וביוב,	אשר	הכינה	תכניות	לשיקום	 )ד(
ולפיתוח	מערכת	ביוב	לפי	סעיף	23)א()2(	לחוק	תאגידי	מים	וביוב,	והתכניות	אושרו	לפי	
סעיף	112	לחוק	תאגידי	מים	וביוב	על	ידי	הממונה	על	התאגידים,	יראו	אותה	כאילו	
יימסרו	 ביצוען	 על	 וחשבון	 ודין	 כאמור	 מתכניות	 עותק	 זו;	 תקנה	 לפי	 תכניות	 הכינה	
וביוב	 מים	 תאגידי	 חוק	 הוראות	 לפי	 תכניות	 חברה	 הגישה	 דרישתו;	 פי	 על	 לממונה	
כאמור	בתקנה	זו,	והתכנית	אושרה	על	ידי	הממונה	על	התאגידים	לפי	הוראות	החוק	
האמור,	לאחר	מועד	תחילת	תקנה	זו,	יראו	אותה	כאילו	הכינה	תכניות	לפי	תקנה	זו	-	
החל	ממועד	קבלת	אישור	הממונה	על	התאגידים;	עותק	מתכניות	כאמור	ודין	וחשבון	

על	ביצוען	יימסרו	לממונה	על	פי	דרישתו�

הממונה	 שפרסם	 הנחיות	 לפי	 לשפכים	 שאיבה	 תחנת	 ותפעיל	 תחזיק	 מקומית	 רשות	 	�7
באתר	האינטרנט	של	המשרד	להגנת	הסביבה,	כעדכונן	מזמן	לזמן�	

כמפורט	 פעולות	 ותבצע	 המערכת	 של	 תקופתית	 ביקורת	 תערוך	 מקומית	 	רשות	 )א( 	�8
להלן:

סתימות,	 שימנע	 באופן	 השפכים	 הולכת	 מערכת	 את	 שוטף	 באופן	 	תתחזק	 )1(
דליפות	ומפגעים	סביבתיים,	לרבות	מפגעי	מזיקים	תברואיים;

	תבדוק	קו	צנרת	שקוטרו	עולה	על	12	אינצ'	באמצעות	צילום	טלוויזיה	במעגל	 )2(
סגור	או	באמצעות	בדיקה	שוות	ערך,	שאישר	הממונה,	בתדירות	של	אחת	לחמש	
תדווח	 כאמור,	 צנרת	 בקו	 ליקויים	 על	 הבדיקה	 תוצאות	 הצביעו	 לפחות;	 שנים	
לפי	 מיד	 ישוקם	 או	 יוחלף	 והקו	 מיידי	 באופן	 לממונה	 המקומית	 הרשות	 כך	 על	

דרישתו;

או	 סגור	 במעגל	 טלוויזיה	 צילום	 באמצעות	 בדיקה	 לשנה	 אחת	 תערוך	 		 )3(
מן	 לפחות	 אחוזים	 	2 בהיקף	של	 ערך,	שאישר	הממונה,	 שוות	 בדיקה	 באמצעות	
הקווים	הראשיים	שאורך	חייהם	בפועל	עולה	על	משך	הקיום;	הצביעו	תוצאות	
הבדיקה	על	ליקויים	בקו	הראשי,	תדווח	על	כך		הרשות	המקומית	לממונה	באופן	

מיידי	והקו	יוחלף	או	ישוקם	מיד	לפי	דרישתו�

	הממונה	או	מנהל	רשות	המים,	לאחר	התייעצות	ביניהם,	רשאי	להורות	לרשות	 )ב(
מקומית	על	התקנת	אמצעי	ניטור	ובקרה	במערכת	הולכת	שפכים	לצורך	מניעת	דליפות,	

בהתחשב	בין	השאר	בסיכון	למפגע	סביבתי	ובמאפייני	המערכת	להולכת	שפכים�	

	רשות	מקומית	תשמור	את	נתוני	הביקורת	התקופתית	והתחזוקה	לפרק	זמן	שלא	 )ג(
רשות	 ומנהל	 הבריאות	 רשות	 הממונה,	 לעיון	 פתוחים	 יהיו	 והם	 שנים,	 משבע	 יפחת	

המים,	ויימסרו	לדרישת	מי	מהם	בכל	עת�

	רשות	מקומית	תנהל	יומן	תפעול	ותחזוקה	של	מערכת	הולכת	שפכים	ותפרט	בו	 )ד(
את	עבודות	התחזוקה	שביצעה	לפי	תקנת	משנה	)א()1(,	את	הדליפות	במערכת	הולכת	
שפכים	וכן	את	ממצאי	הבדיקות	שביצעה	בקו	צנרת	כאמור	בתקנת	משנה	)א()2(	ו–)3(�	

	רשות	מקומית	תעדכן	באופן	שוטף	את	הנתונים	המפורטים	בתקנה	5	לפי	השינויים	 )ה(
ותוצאות	הבדיקות	שנערכו	לפי	תקנת	משנה	)א()2(	ו–)3(�

רשות	מקומית	תקיים	סיור	אחד	בשבוע	לפחות,	לאורך	תוואי	הקווים	הראשיים	בשטחים	 	�9
הלא	בנויים	ומוצאי	קווי	מערכת	הניקוז,	לשם	בדיקת	שלמות	שוחות	ומכסים	וכן	לאיתור	

דליפות,	גלישות	ושינויים		בקרקע	ותתעד	את	ממצאי	הסיורים	כאמור�	

חובת תפעול 
ותחזוקה של 
תחנת שאיבה

ביקורת תקופתית 
ותחזוקה

פיקוח
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		רשות	מקומית	תקבע	נוהל	לטיפול	בדליפות	בהתאם	לעקרונות	שיקבע	הממונה	 )א( 	�10
ושיתפרסמו	באתר	האינטרנט	של	המשרד	להגנת	הסביבה,	תפעל	על	פיו	ותמסור	אותו	

לממונה	על	פי	דרישתו�

	במקרה	של	דליפה	בקו	צנרת,	לרבות	קו	צנרת	פרטי	של	בעל	או	מחזיק	של	נכס,	 )ב(
תנקוט	רשות	מקומית	אמצעים	להפסקתה	המיידית,	ותתקן	את	קו	הצנרת	למניעת	זיהום	

מים	ומפגעים	סביבתיים,	לפי	סמכויותיה	על	פי	כל	דין�

כמפורט	 מקומית	 רשות	 תפעל	 ראשי,	 מקו	 או	 שאיבה	 מתחנת	 דליפה	 התגלתה	 		 )ג(
להלן:	

	תדווח	על	הדליפה	בלא	דיחוי,	לרבות	באמצעות	הטלפון	-		 )1(

	לממונה; )א(

		לרשות	הבריאות,	אם	הדליפה	היא	באזור	מגן	או	לים; )ב(

או	 לו	 בסמוך	 או	 מים	 למקור	 היא	 הדליפה	 	 אם	 המים,	 רשות	 	למנהל	 )ג(
באזור	מגן;

	תעביר	למפורטים	בפסקה	)1(,	לפי	העניין,	בתוך	24	שעות	מגילוי	הדליפה,	דין	 )2(
וחשבון	בכתב	באמצעות	פקסימילה	או	דואר	אלקטרוני,	והוא	יכלול	פרטים	אלה:

	מקור	הדליפה,	מקומה,	היקפה	ונקודת	הציון	שלה; )א(

	התאריך	והשעה	שאירעה	או	שהתגלתה	הדליפה; )ב(

	סיבת	הדליפה	אם	ידועה	ותיאורה; )ג(

	פעולות	שביצעה	ושבכוונתה	לבצע	לתיקון	הדליפה; )ד(

הבריאות	 לרשות	 לממונה,	 נתונים	 הדליפה,	 מגילוי	 בתוך	שבועיים	 	תמסור	 )3(
ולמנהל	רשות	המים,	לפי	העניין,	על	כמות	השפכים	שדלפו	ועל	פעולות	שנקטה	

להפסקת	הדליפה	ומניעת	הישנותה�

	נגרם		מפגע	סביבתי	עקב	דליפה	או	קיים,	לדעת	הממונה,	חשש	סביר	שייגרם	מפגע	 )ד(
כאמור,	תנקוט	הרשות	המקומית	אמצעים	כדרוש	למניעתו	או	להפסקתו	והשבת	המצב	

לקדמותו�

רשות	מקומית	תפרסם	באתר	האינטרנט	שלה	וכן	תעמיד	לעיון	הציבור	במשרדיה	את	 	�11
אלה:

	נתונים	לפי	תקנה	5)א()4(; )1(

	נתוני	ביקורת	תקופתית	ותחזוקה	לפי	תקנה	8)ג(; )2(

	נוהל	טיפול	בדליפות	לפי	תקנה	10)א(; )3(

	דין	וחשבון	על	דליפה	לפי	תקנה	10)ג()2(� )4(

	תחילתן	של	תקנות	אלה	שלושים	ימים	מיום	פרסומן� 	)א( �12
	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	תהיה	תחילתה	של	- 	)ב(

	תקנה	5	-	שישה	חודשים	מיום	פרסום	תקנות	אלה; )1(

	תקנה	6	-	שנים	עשר	חודשים	מיום	פרסום	תקנות	אלה; )2(

	תקנה	8)א()2(	-	ביום	כ"ט	בטבת	התשע"ד	)1	בינואר	2014(�	 )3(

נוהל טיפול 
בדליפות

חובת פרסום

תחילה
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תוספת
)תקנות	2,	5)א()4(	ו–6)א()1((

טור	א'
סוג	קו	צנרת

טור	ב'
משך	הקיום	בשנים

30אסבסט-צמנט

30בטון

10	עד	15פלדה

P�V�C�25	עד	20

35	עד	40פוליאתילן	)סוגים	שונים(

)GRP(	משוריין	30פוליאסטר	עד	25

ה'	בחשוון	התשע"ב	)2	בנובמבר	2011(
ארדן גלעד	 	 	 )חמ	3-3712(

השר	להגנת	הסביבה 	 	

תקנות רואי חשבון )תיקון(, התשע"ב-2011
תקנות	 מתקין	 אני	 התשט"ו-11955,	 חשבון,	 רואי	 לחוק	 	17 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

אלה:	

יבוא	 ימים"	 "ששים	 במקום	 התשט"ז-21955,	 חשבון,	 רואי	 לתקנות	 25)ב()2(	 בתקנה	 	�1
זכאית	לה	בהתאם	לחוק	 יבוא	"שהיא	 "ארבעה	עשר	שבועות"	ואחרי	"חופשת	לידה"	

עבודת	נשים,	התשי"ד-31954"�	

ב'	בכסלו	התשע"ב	)28	בנובמבר	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-665(

שר	המשפטים 	 	
__________

	ס"ח	התשט"ו,	עמ'	26� 1

	ק"ת	התשט"ז,	עמ'	34;	התשע"א,	עמ'	1094� 2

	ס"ח	התשי"ד,	עמ'	154� 3

תקנות טיפול בחולי נפש )תיקון(, התשע"ב-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	46	לחוק	טיפול	בחולי	נפש,	התשנ"א-11991,	אני	מתקין	תקנות	 	

אלה:

	בתוספת	לתקנות	טיפול	בחולי	נפש,	התשנ"ב-21992,	במקום	טופס	5	יבוא:	 �1

תיקון תקנה 25

תיקון התוספת

__________
	ס"ח	התשנ"א,	עמ'	58;	התשס"ח,	עמ'	717;	התשע"א,	עמ'	82� 1

	ק"ת	התשנ"ב,	עמ'	1070;	התשס"א,	עמ'	880� 2
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"טופס 5
)תקנה	12)ה((

מדינת ישראל
משרד הבריאות

טופס	זכויות	וחובות	למתאשפז	ביחידה	פסיכיאטרית
לפי	סעיף	35)ו(	לחוק	טיפול	בחולי	נפש,	התשנ"א-1991

אושפזת	 כן	 אם	 אלא	 בהסכמתך,	 מותנים	 החולים	 בבית	 בך	 והטיפול	 לאשפוז	 	קבלתך	 �1
בכפייה	על	פי	כל	דין,	בתוקף	צו	של	בית	משפט	או	בתוקף	הוראת	אשפוז	של	הפסיכיאטר	

המחוזי�	

כל	עוד	את/ה	מאושפז	בהסכמתך,	טיפול,	למעט	טיפול	חירום,	יינתן	לך	רק	בהסכמתך;	 	�2
לטיפולים	מיוחדים,	ככל	שתזדקק/י	להם,	תתבקש/י	להסכים	בנפרד�		אם	תסרב/י	לקבל	
טיפול	רפואי	שהמליץ	עליו	הצוות	המטפל	או	לשתף	פעולה	עם	תכנית	טיפול	שנקבעה,	
יהיה	ניתן	לשחררך	מן	האשפוז	או	-	אם	התמלאו	התנאים	לכך	-	לבקש	הוראה	לאשפוז	

כפוי	ולטיפול	בלא	הסכמה�	

כל	עוד	אושפזת	בהסכמתך,	את/ה	זכאי/ת,	בכל	עת,		לבקש	בכתב	לשחררך	מן	האשפוז,	 	�3
יאוחר	 ולא	 האפשרי,	 בהקדם	 אותך	 לשחרר	 המנהל	 על	 	- להשתחרר	 ביקשת	 ואם	
להמשך	 זולת	אם	מתקיימים	התנאים	 בקשתך,	 מזמן	הגשת	 ושמונה	שעות	 מארבעים	

אשפוז	בכפייה�	

לפני	 כך	 על	 לערור	 זכותך	 המחוז,	 פסיכיאטר	 של	 אשפוז	 הוראת	 בתוקף	 אושפזת	 אם	 	�4
הוועדה	הפסיכיאטרית	המחוזית,	ואף	אם	לא	הגשת	ערר	יתקיים	דיון		לפני	ועדה	זו	אם	
יבקש	מנהל	המחלקה	שאושפזת	בה	להאריך	את	אשפוזך	בכפייה;	את	הערר	תוכל/י	
להגיש	באמצעות	הצוות	המטפל	או	לשלחו	ישירות	למזכירת	הוועדה	הפסיכיאטרית		
לפי	הכתובת	או	מספר	הפקס	שצוינו	בהודעה	התלויה	במחלקה	או	שניתן		לקבלם	מן	
ובייצוג	לפני	 זכאי/ת	לקבל	סיוע	משפטי	בהכנת	הערר	 הצוות	המטפל�	כמו	כן	את/ה	
הם		 אף	 מצוינים	 הסיוע	המשפטי	 לשכת	 עם	 דרכי	התקשורת	 הפסיכיאטרית�	 הוועדה	
בהודעה	התלויה	במחלקה	וכן	ניתן	לקבלם	מן	הצוות	המטפל�	הייצוג	המשפטי	הוא	בלא	

תשלום�

הוועדה	 לפני	 תקופתי	 דיון	 יתקיים	 משפט,	 בית	 של	 אשפוז	 צו	 בתוקף	 אושפזת	 אם	 	�5
דיון	 לקיים	 רשאית	 והוועדה	 לפחות,	 חודשים	 לשישה	 אחת	 המחוזית	 הפסיכיאטרית	
בעניינך	לבקשתך;	בקשה	לדיון	לפני	הוועדה	הפסיכיאטרית	המחוזית	תוכל/י	להגיש	
לפי	 הפסיכיאטרית	 הוועדה	 למזכירת	 ישירות	 לשלוח	 או	 המטפל	 הצוות	 באמצעות	
הכתובת	או	מספר	הפקס	שצוינו		בהודעה	התלויה	במחלקה	או	שניתן	לקבלם	מן	הצוות	

המטפל�	

הוועדה	 לפני	 ובייצוג	 בקשתך	 בהכנת	 משפטי	 סיוע	 לקבל	 זכאי/ת,	 את/ה	 כן,	 כמו	 	
התלויה	 בהודעה	 מצוינים	 הציבורית	 הסנגוריה	 עם	 התקשורת	 דרכי	 הפסיכיאטרית�	
במחלקה	וכן	תוכל/י	לקבל	פרטים	אלה	מן	הצוות	המטפל�	הייצוג	המשפטי	הוא	בלא	

תשלום�

	אם	אושפזת	בתוקף	צו	אשפוז	של	בית	משפט	או	בהוראת	פסיכיאטר	מחוז,	הטיפול	בך	 �6	
יהיה		לפי	מצבך	הרפואי	ויינתן	גם	בלא	הסכמתך;	טיפולים	מיוחדים	שמפורטים	בתקנות	

טיפול	בחולי	נפש,	התשנ"ב	1992,	יינתנו	רק	בהתאם	להוראות	שבתקנות	האמורות�

אין	להעבירך	מבית	החולים	שבו	את/ה	מאושפז/ת	לבית	חולים	פסיכיאטרי	אחר	אלא	 	�7
של	 במקרה	 בדבר;	 הנוגעים	 החולים	 בתי	 	 שני	 של	 המנהלים	 ובהסכמת	 בהסכמתך	
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התנגדות		שלך	להעברה	-	אין	להעבירך	אלא	באישור	הפסיכיאטר	המחוזי�	על	החלטת	
פסיכיאטר	המחוז	ניתן	לערור	לפני	הוועדה	הפסיכיאטרית	המחוזית�		

הבריאות,	 במשרד	 הנפש	 בריאות	 שירותי	 ראש	 רשאי	 בכפייה,	 מאושפז/ת	 הנך	 אם	 	�8
בנסיבות	מיוחדות	ובהתחשב	בצורכי	האשפוז,	להורות	על	העברתך	לבית	חולים	אחר	
גם	בלא	הסכמתך;	התקיימו	נסיבות	כאמור,	רשאי	ראש	שירותי	בריאות	הנפש	לדרוש	
את	העברתך	גם	אם	אושפזת	בהסכמה,	ואולם	אם	תסרב/י	לעבור	הוא	רשאי	להורות	על	

שחרורך	מן	האשפוז�	

המטרה	העיקרית	של	אשפוזך	היא	קבלת	טיפול	רפואי	וזכותך	לפי	כל	דין	לקבל	טיפול	 	�9
רפואי	נאות	מבחינת	הרמה	המקצועית,	מבחינת	יחסי	אנוש	ובהתאם	לתנאים	ולהסדרים	

הנוהגים	מזמן	לזמן	במערכת	הבריאות	בישראל�	

בגדיך	 את	 ללבוש	 סבירה,	 במידה	 אישיים	 בחפצים	 להחזיק	 זכותך	 האשפוז	 במהלך	 	�10
האישיים,	הכול	לפי	מצבך	והתנאים	הנוהגים	בבית	החולים�	

כל	עוד	מצבך	הרפואי	מאפשר	זאת,	זכותך	לשמור	במהלך	האשפוז	על	קשר	טלפוני	או	 	�11
על	קשר	בכתב	עם	כל	אדם	וכן	לקבל	מכתבים	סגורים	ולקבל	אורחים	בשעות	הביקור;	
אם	מצבך	הרפואי	מחייב	הגבלת	זכויות	אלה,	תישמר	זכותך	לשלוח	מכתבים	סגורים	
לוועדה	הפסיכיאטרית	המחוזית	 דינך,	לאפוטרופוס	שלך,	לפסיכיאטר	המחוזי,	 לעורך	
וליועץ	המשפטי	לממשלה	או	לקיים	קשר	אחר	עם	כל	אחד	מאלה,	וכן		זכותך	להיפגש	

עם	עורך	דינך	בבית	החולים�	

כל	עוד	מצבך	הרפואי	מאפשר	זאת,	את/ה		זכאי/ת	לחופש	תנועה	בשטחים	הציבוריים	 	�12
בבית	החולים;	אם	אין	מצבך	הרפואי	מאפשר	זאת,	רשאי	רופאך	להחליט,	כחלק	מתכנית	
הטיפול,	על	הגבלת	התנועה	עד	לשיפור	במצבך;	חופשות	מחוץ	לכותלי	בית	החולים	
ובמקרה	של	 הצוות	המטפל,	 לשיקולי	 בהתאם	 ויאושרו	 הטיפול	 מתכנית	 חלק	 מהוות	

אשפוז	בצו	בית	משפט	-	גם	באישור	הוועדה	הפסיכיאטרית	המחוזית�	

מידע	 יעביר	 המטפל	 הצוות	 סודי,	 הוא	 עליך	 שנמסר	 או	 מוסר/ת	 שאת/ה	 מידע	 כל	 	�13
זה	לגורמים	 ניתן	להעביר	מידע	 על	אודותיך	רק	בהסכמתך,	ואולם	במקרים	מסוימים	

המוסמכים	על	פי	דין	לקבלו	גם	בלא	אישורך�	

הנך	זכאי/ת	לקבל	מידע	על	מצבך�	במקרה	שהרופא	המטפל	סבור	כי	מסירת	המידע,	 	�14
כולו	או	מקצתו,	עלולה	לגרום	נזק	חמור	לבריאותך	הגופנית	או	הנפשית	או	לסכן	אותך	
או	את	זולתך,	המידע	לא	יימסר	לך,	ובלבד	שהדבר	אושר	על	ידי	ועדת	האתיקה	של	בית	

החולים,	שלפניה	תוכל/י		להציג	את	עמדתך	קודם	שתחליט	בנושא�

עצם	קבלתך	לאשפוז	אינה	פוגעת	בזכותך	לנהל	את	רכושך�	במקרה	שמנהל	בית	החולים	 	�15
סבור	כי	עקב	מצבך	אינך	מסוגל	לנהל	את	ענייני	הרכוש	שלך	ויש	צורך	לנקוט	פעולה	

משפטית	דחופה	להגן	על	נכסיך,	הוא	רשאי	לדווח	על	כך	לאפוטרופוס	הכללי�		

ובזכויות	של	כלל	המטופלים	ואפשרויות	 לך,	בהתחשב	בצרכים	 יאפשר	 בית	החולים	 	16
בית	החולים,	לשמור	באופן	סביר	על	אמונתך,	תרבותך	ומנהגיך�

חובתך	להתחשב	בזולת,	לכבד	את	הצוות	ואת	כל	האנשים	הנמצאים	בבית	החולים;	 	�17
בגופם	 לפגוע	 ולא	 האחרים,	 החולים	 של	 והפרטיות	 השקט	 הניקיון,	 על	 לשמור	 עליך	

וברכושם�

הצוות	רואה	בך	שותף/ה	פעיל/ה	לתכנון	הטיפול	בך	ולשינויים	בו;	התקדמות	טיפולך	 	�18	
תלויה	במידה	רבה	בשיתוף	הפעולה	שלך�	הצוות	מצפה	שתיקח/י	חלק	פעיל	בפעילויות,	

בטיפולים	ובתכניות	השונות	המיועדות	לך�	
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אני	מאשר	בזה	כי	הוסבר	לי	תוכן	הכתוב:

			������������������������������������������������������������������������������������														 �������������������������������										������������������������������
																					חתימת	המתאשפז/	אישור	איש	הצוות	כי 																	מס'	זהות 		שם	המתאשפז

											המתאשפז	קיבל	הסבר	אך	סירב	לחתום	על	הטופס 	 	 	 	

שם	ותפקיד	איש	הצוות	שהסביר	למתאשפז	את	תוכן	הטופס:

חתימת	איש	הצוות:

תאריך	מילוי	הטופס:

העתקים:

	המתאשפז �1

	רשומה" �2

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �2

ט'	בחשוון	התשע"ב	)6	בנובמבר	2011(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-2320(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות )סדרי בחינות( )תיקון(, 
התשע"ב-2011

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

והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

בתקנה	4	לתקנות	הסדרת	העיסוק	)סדרי	בחינות(,	התש"ע-22009	- 	�1
"בשפה	 יבוא	 הערבית"	 בשפה	 או	 העברית	 "בשפה	 במקום	 )א(,	 משנה	 	בתקנת	 )1(

העברית,	בשפה	הערבית	או	בשפה	האנגלית";

	בתקנת	משנה	)ב(,	אחרי	"בשפה	הערבית"	יבוא	"או	בשפה	האנגלית"� )2(

ט"ז	בחשוון	התשע"ב	)13	בנובמבר	2011(
ו גמז 	 ני ו ר 	 	 )חמ	3-3882(

המנהל	הכללי	של	משרד	הבריאות 	 	
__________

	ס"ח	התשס"ח,	עמ'	720;	התש"ע,	עמ'	476� 1

	ק"ת	התש"ע,	עמ'	271� 2

תקנות כלי הירייה )הגשת ערר לפי סעיף 12)ג1( לחוק(, התשע"ב-2011
	בתוקף	סמכותי1,	לפי	סעיף	21)ב(	לחוק	כלי	הירייה,	התש"ט-21949	)להלן	-	החוק(,	ולאחר	 	

התייעצות	עם	שר	הביטחון,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

תחילה

תיקון תקנה 4

__________
	י"פ	התשע"א,	עמ'	3162� 1

	ס"ח	התש"ט,	עמ'	143� 2
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בתקנות	אלה,	"תצהיר"	-	תצהיר	בכתב	כאמור	בסעיף	15	לפקודת	הראיות	]נוסח	חדש[,	 	�1
התשל"א-31971�

	הפרטים	העובדתיים	בערר,	המוגש	לפי	סעיף	12)ג1(	לחוק,	יאומתו	בתצהיר	אשר	 	)א( �2
יצורף	לערר	עם	הגשתו;	בתצהיר	תהיה	הפרדה	בין	עובדות	שהן	בידיעה	אישית	של	
יציין	את	מקור	 ואמונתו,	שלגביהן	 ידיעתו	 מיטב	 לפי	 עובדות	הנכונות	 לבין	 המצהיר	

ידיעתו	ואמונתו�

הידועות	 עובדות	 לאימות	 בתצהיר	 צורך	 אין	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 האמור	 אף	 	על	 )ב(
לרשות	מוסמכת,	ואשר	על	בסיסן	ניתן	רישיון	לפי	החוק�

כ"ט	בתשרי	התשע"ב	)27	באוקטובר	2011(
ץ' בי ו נ ו אהר יצחק	 	 	 )חמ	3-4297(

השר	לביטחון	הפנים 	 	
__________

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	18,	עמ'	421� 3

צו התכנון והבנייה )שמעונים(, התשע"ב-2011

ולאחר	 התשכ"ה-11965,	 והבנייה,	 התכנון	 לחוק	 ו–16	 	13 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
התייעצות	עם	המועצה	הארצית	לתכנון	ולבנייה,	עם	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	

הדרום	ועם	הרשויות	המקומיות	הנוגעות	בדבר,	אני	מצווה	לאמור:

מרחב	תכנון	מקומי	שמעונים	)להלן	-	מרחב	התכנון	המקומי(,	לפי	צו	התכנון	והבנייה	 	�1
)שמעונים(,	התש"ע-22010,	ישונה,	וגבולותיו	יהיו	כמסומן	בקו	כחול	בתשריט	הערוך	

בקנה	מידה	1:100,000	והחתום	בידי	ביום	א'	בכסלו	התשע"ב	)27	בנובמבר	2011(�

בירושלים,	במשרדי	 מופקדים	במשרד	הפנים	 	1 עותקים	של	התשריט	האמור	בסעיף	 	�2
לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 ובמשרדי	 דרום	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	
ולבנייה	שמעונים	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בהם	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	

פתוחים	לקהל�

תחילתו	של	צו	זה	ביום	פרסומו� 	�3

א'	בכסלו	התשע"ב	)27	בנובמבר	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1113(

שר	הפנים 	 	
__________

	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 1

	ק"ת	התש"ע,	עמ'	1271� 2

צו התכנון והבנייה )בני שמעון(, התשע"ב-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	13)א(	לחוק	התכנון	והבנייה	)להלן	-	החוק(,	התשכ"ה-11965,	 	
לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 עם	 ולבנייה,	 לתכנון	 הארצית	 המועצה	 עם	 התייעצות	 ולאחר	

ולבנייה	מחוז	הדרום	ועם	הרשויות	המקומיות	הנוגעות	בדבר,	אני	מצווה	לאמור:

השטח	שבתחום	מחוז	דרום	ושגבולותיו	מתוארים	בסעיף	2,	יהיה	מרחב	תכנון	מקומי	 	�1
בני	שמעון	)להלן	-	מרחב	התכנון	המקומי(�

הגדרה

צירוף תצהיר 
לערר

__________
	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 1

קביעת מרחב 
תכנון מקומי

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה
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בקנה	 הערוך	 בתשריט	 כחול	 בקו	 כמסומן	 יהיו	 המקומי	 התכנון	 מרחב	 של	 גבולותיו	 	�2
מידה	1:50,000	והחתום	בידי	ביום	א'	בכסלו	התשע"ב	)27	בנובמבר	2011(�

בירושלים,	במשרדי	 מופקדים	במשרד	הפנים	 	2 עותקים	של	התשריט	האמור	בסעיף	 	�3
לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 ובמשרדי	 הדרום	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	
ולבנייה	בני	שמעון,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בהם	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	

פתוחים	לקהל�

תחילתו	של	צו	זה	ביום	פרסומו� 	�4

דיון	או	פעולה	אחרת	שהחלה	בהם	ועדה	מקומית	או	רשות	רישוי	ערב	תחילתו	של	 	�5
צו	זה	בנוגע	לשטח	מרחב	התכנון	המקומי,	תמשיך	בהם	הוועדה	המקומית	או	רשות	
הרישוי	של	מרחב	התכנון	המקומי	מהשלב	שאליו	הגיעו;	בסעיף	זה,	"ועדה	מקומית"	

-	לרבות	ועדה	מוועדותיה�

א'	בכסלו	התשע"ב	)27	בנובמבר	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1113(

שר	הפנים 	 	

צו התכנון והבנייה )מצפה אפק(, התשע"ב-2011 
ולאחר	 התשכ"ה-11965,	 והבנייה,	 התכנון	 לחוק	 ו–16	 	13 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
התייעצות	עם	המועצה	הארצית	לתכנון	ולבנייה,	עם	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	

המרכז	ועם	הרשויות	המקומיות	הנוגעות	בדבר,	אני	מצווה	לאמור:

מרחב	תכנון	מקומי	מצפה	אפק	)להלן	-	מרחב	התכנון	המקומי(	לפי	צו	התכנון	והבנייה	 	�1
)מצפה	אפק(,	התשס"ח-22008,	ישונה,	וגבולותיו	יהיו	כמסומן	בקו	כחול	בתשריט	הערוך	

בקנה	מידה	1:50,000	והחתום	בידי	ביום	א'	בכסלו	התשע"ב	)27	בנובמבר	2011(�

במשרדי	 בירושלים,	 הפנים	 במשרד	 מופקדים	 	1 בסעיף	 האמור	 התשריט	 של	 עותקים	 	�2
לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 ובמשרדי	 המרכז	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	
ולבנייה	מצפה	אפק	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בהם	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	

פתוחים	לקהל�

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	פרסומו� �3
א'	בכסלו	התשע"ב	)27	בנובמבר	2011(

ישי 	 הו 		אלי 	 	 	 )חמ	3-1113(

				שר	הפנים 	 	 	

__________
	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 1

	ק"ת	התשס"ח,	עמ'	1017� 2

גבולות מרחב 
התכנון המקומי

עותקים

תחילה

הוראות מעבר

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה
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צו התכנון והבנייה )גבעת שמואל(, התשע"ב-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	13)א(	לחוק	התכנון	והבנייה	)להלן	-	החוק(,	התשכ"ה-11965,	 	
לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 עם	 ולבנייה,	 לתכנון	 הארצית	 המועצה	 עם	 התייעצות	 ולאחר	

ולבנייה	מחוז	המרכז	ועם	הרשויות	המקומיות	הנוגעות	בדבר,	אני	מצווה	לאמור:

השטח	שבתחום	מחוז	המרכז	ושגבולותיו	מתוארים	בסעיף	2,	יהיה	מרחב	תכנון	מקומי	 	�1
גבעת	שמואל	)להלן	-	מרחב	התכנון	המקומי(�

גבולותיו	של	מרחב	התכנון	המקומי	יהיו	כמסומן	בקו	כחול	בתשריט	הערוך	בקנה	מידה	 	�2
1:50,000	והחתום	בידי	ביום	א'	בכסלו	התשע"ב	)27	בנובמבר	2011(�

עותקים		של		התשריט		האמור		בסעיף		2		מופקדים	במשרד		הפנים	בירושלים,	במשרדי		 	�3
לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 ובמשרדי	 המרכז	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	
שהמשרדים		 ובשעות	 	 בימים	 בהם	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 שמואל,	 גבעת	 ולבנייה	

האמורים	פתוחים	לקהל�

	תחילתו		של		צו	זה	ביום	פרסומו� �4
רישוי	ערב	תחילתו	של	 ועדה	מקומית	או	רשות	 דיון	או	פעולה	אחרת	שהחלה	בהם	 	�5
צו	זה	בנוגע	לשטח	מרחב	התכנון	המקומי,	תמשיך	בהם	הוועדה	המקומית	או	רשות	
הרישוי	של	מרחב	התכנון	המקומי	מהשלב	שאליו	הגיעו;	בסעיף	זה,	"ועדה	מקומית"	

-	לרבות	ועדה	מוועדותיה�

א'	בכסלו	התשע"ב	)27	בנובמבר	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1113(

שר	הפנים 	 	
__________

	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 1

אכרזה על עיריית קרית אתא )תיקון(, התשע"ב-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	10	לפקודת	העיריות1,	ובהתאם	להוראות	הסעיף	האמור,	אני	 	
מכריז	לאמור:

במילים	 במשפט	המתחיל	 אתא,	התשכ"ט-21969,	 קרית	 עיריית	 על	 לאכרזה	 בתוספת	 	�1
"גוש	10231"	והמסתיים	במילים	"ובמשרד	עיריית	קרית	אתא	)להלן	בפרט	זה	-	המפה(",	
במקום	"והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	כ"א	בחשוון	התשס"ו	)23	בנובמבר	2005("	יבוא	

"והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	ט"ז	בחשוון	התשע"ב	)13	בנובמבר	2011("�

כ'	בחשוון	התשע"ב	)17	בנובמבר	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1926(

שר	הפנים 	 	
__________

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 1

	ק"ת	התשכ"ט,	עמ'	2209;	התשס"ח,	עמ'	603� 2

קביעת מרחב 
תכנון מקומי

גבולות מרחב 
התכנון המקומי

עותקים

תחילה

הוראות מעבר

תיקון התוספת
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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לחלב ומוצריו( 
)תיקון(, התשע"ב-2011 

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	12	לחוק	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים,	התשנ"ו-11996	 	
)להלן	-	החוק(,	לאחר	שהתקבלה	המלצה	של	ועדת	המחירים	לפי	סעיף	13	לחוק,	ובהתאם	
לסעיף	15)א()1(	לחוק	אזור	סחר	חופשי	באילת	)פטורים	והנחות	ממסים(,	התשמ"ה-21985,	אנו	

מצווים	לאמור:

ומוצריו(,	 לחלב	 מרביים	 )מחירים	 ושירותים	 מצרכים	 מחירי	 על	 פיקוח	 לצו	 	1 בסעיף	 	�1
התשע"א-32011,	אחרי	ההגדרה	"מצרך"	יבוא:

""רגיל"	-	לעניין	מצרך	-	בלא	תוספות	מזון	או	תזונה	ובכל	סוגי	הכשרויות;"�

ב'	בכסלו	התשע"ב	)28	בנובמבר	2011(
קד ו נ רית	 		או 	 	 	 )חמ	3-2722(

				שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר 	 	

__________
	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 1

	ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	204� 2

	ק"ת	התשע"א,	עמ'	1370� 3

תיקון טעות

)הפחתה	של	סכום	העיצום	הכספי	 2)א()4(	לתקנות	הפיקדון	על	מכלי	משקה	 	בתקנה	 	
ופריסת	תשלומים(,	התשע"ב-2011,	שפורסמו	בקובץ	התקנות	7044,	התשע"ב,	עמ'	68,	במקום	

"והמנהל"	צריך	להיות	"והממונה"�

)חמ	3-4226(

תיקון סעיף 1




