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תקנות בריאות הציבור )מזון( )שימוש בשמן מינרלי בעת ייצור לחם(, 
התשע"ד-2014

חדש[,  ]נוסח  )מזון(  הציבור  בריאות  לפקודת   3 סעיף  לפי  הסמכות   בתוקף 
ועדת  ובאישור  הממשלה,  לחוק–יסוד2:   34 סעיף  לפי  לעצמי  שנטלתי  התשמ"ג-11983, 
העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 21א)א( לחוק–יסוד: הכנסת3, ולפי סעיף 

2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-41977, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות אלה -   1

"לחם" - כמשמעותו בת"י 1241  ב"פרק א - עניינים כלליים" סעיף 101 "חלות התקן";

 Compendium( מזון  תוספי  של  מפרטים  קובץ   - מזון"  תוספי  של  מפרטים  "קובץ 
מטעם  מזון  לתוספי  המומחים  ועדת  של   )of Food Additive Specifications
ארגון הבריאות העולמי וארגון המזון והחקלאות של האו"ם, רומא המהדורה 

המעודכנת ביותר5;

"קווים מנחים לשמות קבוצתיים ולמספור בין–לאומי של תוספי מזון" - קווים מנחים 
של נציבות קודקס אלימנטריוס לשמות קבוצתיים ולמספור בין–לאומי של תוספי 
     CLASS NAMES AND THE INTERNATIONAL( 2013 מזון, כתיקונם עד שנת

 ;NUMBERING SYSTEM FOR FOOD ADDITIVES ׁ(ׁׂ CAC/GL 36-19896  

"שימוש בעת ייצור" - סיכה ושימון של חלקי ציוד הבאים במגע או העשויים לבוא 
הבצק,  הכנת  משלבי  שלב  בכל  לרבות  הכנתו,  זמן  כל  במהלך  לחם  עם  במגע 

עיצובו ואריזתו;

"שמן מינרלי" - תערובת של פחמימנים פרפיניים ונפטניים המתקבלת מנפט גולמי 
באמצעות תהליכי זיכוך וטיהור שונים, כגון: זיקוק, מיצוי וגיבוש; 

 MINERAL OIL, HIGH  שמן מינרלי, צמיגות גבוהה" - שמן מינרלי בצמיגות גבוהה" 
 ,INS No  905a הוא  מזון  תוספי  של  המפרטים  בקובץ  שמספרו   ,VISCOSITY
הוא  מזון,  תוספי  של  בין–לאומי  ולמספור  קבוצתיים  לשמות  המנחים  ובקווים 

;INS No  905d מופיע גם במספר

MINERAL OIL, בינונית  בצמיגות  מינרלי  שמן   - בינונית"  צמיגות  מינרלי,   "שמן 
 INS הוא  מזון  תוספי  של  המפרטים  בקובץ  שמספרו   ,MEDIUM VISCOSITY

;No  905e

לעיון  מופקד  שלו  שעותק   ,71996 מפברואר  "לחם"   1241 ישראלי   תקן   -  "1241 "ת"י 
הציבור במשרדים המפורטים בהודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים8 

הגדרות

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 750   1

ס"ח התשס"א, עמ' 158   2
ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166   3
ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348   4

 http://www fao org/ag/agn/jecfa-additives/search html  5
 http://www codexalimentarius net/web/more_info jsp?id_sta=7  6

י"פ התשנ"ו, עמ' 2419   7
י"פ התשס"ט, עמ' 5765   8



1093 קובץ התקנות 7372, כ"ח בניסן התשע"ד, 2014 4 28 

יאחסן  לא  אדם,  ייבא  ולא  לחם,  ייצור  בעת  מינרלי  בשמן  שימוש  אדם  יעשה  לא    2
ולא ישווק, לצורכי עסק, לחם שבעת ייצורו נעשה שימוש בשמן מינרלי, אלא אם כן 

התקיימו תנאים אלה: 

מזון  תוספי  של  המפרטים  בקובץ  שנקבעו  הדרישות  מתקיימות  המינרלי  בשמן   )1(
במפרט לשמן מינרלי, צמיגות גבוהה, או במפרט לשמן מינרלי, צמיגות בינונית;

שיעורו של השמן המינרלי אינו עולה על 1% 0 ממשקל הלחם   )2(

הוראות ת"י 1241 שעניינן סוג השמן המינרלי והרמה המרבית השארייתית המותרים    3
יחולו בשינויים כאמור בתקנה 2  

תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן     4

י"ג בניסן התשע"ד )13 באפריל 2014(
)חמ 3-4355(

ן מ ר ג ל  ע י  
שרת הבריאות  

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמן מינרלי בייצור מזון( )ביטול(, 
התשע"ד-2014

ושירותים,  מצרכים  על  הפיקוח  לחוק  ו–15   5 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ח-11957, אני מצווה לאמור:

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמן מינרלי בייצור מזון(, התשמ"א-21980 - בטל    1
בשמן  )שימוש  )מזון(  הציבור  בריאות  תקנות  של  תחילתן  ביום  זה  צו  של  תחילתו    2

מינרלי בעת ייצור לחם(, התשע"ד-32014 

י"ג בניסן התשע"ד )13 באפריל 2014(
)חמ 3-1302(

ן מ ר ג ל  ע י  
שרת הבריאות  

הגבלת השימוש 
בשמן מינרלי

תחולת תקנים

תחילה

תחילה

ביטול

__________
ס"ח התשי"ח, עמ' 24   1

ק"ת התשמ"א, עמ' 296   2
ק"ת התשע"ד, עמ' 1092   3
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 תקנות תאגידי מים וביוב )אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום 
לשנת הכספים 2014(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 102)ב1()1( ו–)4( לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-12001, 
לאחר התייעצות עם מועצת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות 

אלה:

הדיור, 1  ביחידת  המתגוררות  מהנפשות  באחת  או  בו,  שמתקיים  )א( צרכן 
וביוב   מים  שירותי  עלות  )חישוב  וביוב  מים  תאגידי  לכללי   23 בסעיף  כמשמעותה 
והקמת מערכת מים או ביוב(, התש"ע-22009, שבה הוא מתגורר, אחד מהמפורטים 
להלן, זכאי, במהלך שנת הכספים 2014, לתשלום מופחת בעד כמות מים נוספת על 
הכמות המוכרת, שלא תעלה על 5 3 מ"ק לחודש לכל זכאי, בגובה התעריף שנקבע 

לכמות מוכרת )להלן - ההטבה(; ההטבה תינתן בכפוף לתקנה 3: 

לחוק   9 סעיף  לפי  שנערך  ניידות  גמלת  בדבר  ההסכם  לפי  לגמלה  )1( זכאי 
הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-31995 )להלן - חוק הביטוח הלאומי(; 

)2( זכאי לגמלת נכות כללית לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי, שנקבעה לו 
נכות רפואית בשיעור 70% לפחות;

)3(  זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף 224)א()1א( או )2( לחוק הביטוח הלאומי;

)4( זכאי לקצבת זקנה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי;

)ג( לתקנות הביטוח הלאומי  )5( זכאי לקצבה מיוחדת לפי תקנות 3)ב( או 
)ביטוח נכות( )מתן שירותים מיוחדים(, התשל"ט-41978;

)6( זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה(, התש"ע-52010;

)7( זכאי לגמלה לפי סעיף 2)א()4( לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-61980;

)8( זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4א לחוק נכי רדיפות הנאצים, 
התשי"ז-71957 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק האמור;

המלחמה  נכי  לחוק  4ג  סעיף  לפי  הכנסה  לפי  מוגדל  לתגמול  )9( זכאי 
בנאצים, התשי"ד-81954 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ד לחוק האמור;

)10( זכאי לתגמול לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-91959 ]נוסח 
משולב[, שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן 
הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ–50% אך הוא מקבל תגמול 

קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון;

)11( זכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-101970, 
שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי 
לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ–50% אך הוא מקבל תגמול קיום 

קבוע לפי הוראות משרד הביטחון;

רשימה של סוגי 
זכאים לתשלום 

מופחת

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 454   1

ק"ת התש"ע, עמ' 418   2
ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   3

ק"ת התשל"ט, עמ' 83   4
ק"ת התש"ע, עמ' 810   5
ס"ח התשמ"א, עמ' 30   6
ס"ח התשי"ז, עמ' 163   7
ס"ח התשי"ד, עמ' 76   8

ס"ח התשי"ט, עמ' 278   9
ס"ח התש"ל, עמ' 126   10
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את   שיידע  לאחר  החליט,  הבריאות,  משרד  של  הכללי  שהמנהל  )12( מי 
בשל  או  רפואיות  סיבות  בשל  כי  האוצר,  במשרד  התקציבים  על  הממונה 
התקיימותן של נסיבות מיוחדות, הוא צורך כמות מים חריגה; החלטות למתן 
ההטבה או סירוב לתתה יפורסמו באתר משרד הבריאות ובאתר רשות המים, 

אך בלא פרטים שיאפשרו את זיהוי מבקש ההטבה; 

התקנות  של  תחילתן  ערב  דין  כל  לפי  זו  להטבה  זכאי  שהיה  )13( צרכן 
וממשיכים להתקיים בו התנאים שבשלהם היה זכאי להטבה  

)ב( מועד הזכאות להטבה, יהיה כמפורט להלן, אך לא לפני תחילת השנה:

הזכאות  ממועד  תהיה   )11( עד  )א()1(  משנה  תקנת  לפי  הטבה  )1( מתן 
לקצבה או הגמלה האמורה בסעיף, לפי העניין;

)2( מתן הטבה לפי תקנת משנה )א()12( תהיה מן המועד שבו נדרשה לזכאי 
צריכת מים חריגה, לפי החלטת המנהל הכללי של משרד הבריאות  

)ג( מימון התשלום המופחת לצרכן זכאי כאמור בתקנת משנה )א( ייעשה מתקציב 
המדינה לפי סעיף 102)ב1()2( לחוק; המימון יועבר לחברה בכל שנה, בכפוף למסירת 

דיווח על מימוש הזכאות אצל הזכאים לתשלום המופחת 

)ד( החברה תפרסם, אחת לשנה, בעלון המידע המצורף לחשבון המים או במסגרת 
חשבון המים, מידע כללי בדבר הזכאות לתשלום מופחת לפי תקנות אלה 

יאוחר  לא  הכנסת  של  הכספים  לוועדת  ימסרו  האוצר  ומשרד  המים  )ה( רשות 
מיום 31 במרס של כל שנת כספים )להלן - שנת מסירת הדיווח(, דיווח בדבר ניצול 

ההטבה לפי תקנות אלה בשנה שקדמה לשנת מסירת הדיווח 

)א( המוסד לביטוח לאומי )בתקנה זו - המוסד(, משרד הבריאות, משרד הביטחון 2 
או הרשות לזכויות ניצולי שואה, לפי העניין )בתקנה זו - גוף מרכז(,  יודיעו בכתב 
בהעברת  מותנה  כאמור  זכאותו  מימוש  וכי  מופחת,  לתשלום  זכאותו  על  לזכאי 
רשות   - )להלן  ולביוב  למים  הממשלתית  לרשות  אלה  תקנות  לפי  בעניינו  מידע 
המים( ולחברה שכתובת מגוריו של הזכאי מצויה בתחומה; בהודעה כאמור יציין 
הגוף המרכז כי אם הזכאי מסרב להעברת המידע לגביו, על הזכאי להודיע לו על כך 

בתוך 30 ימים ואם לא יעשה כן, יועבר המידע לרשות המים וממנה לחברה 

)ב( לשם ביצוע תקנות אלה, יעביר גוף מרכז, למעט משרד הבריאות, בכל חודש 
מטפל  הוא  שבהם  הזכאים  שמות  את  המכיל  ממוחשב  מידע  קובץ  המים  לרשות 
אשר לא הביעו סירוב לכך כאמור בתקנת משנה )א(, מספרי תעודת זהות וכן כתובת 

מגורים ותאריך שממנו הפכו זכאים או חדלו להיות זכאים  

)ג( קבע המנהל הכללי של משרד הבריאות כי צרכן מים זכאי להטבה לפי תקנה 
1)א()12(, יעביר משרד הבריאות לרשות המים, לשם ביצוע תקנות אלה, את פרטי 
המידע כאמור בתקנת משנה )ב( לגבי לאותו זכאי, אם לא הביע סירוב לכך כאמור 

בתקנת משנה )א( 

)ד( קיבלה רשות המים פרטי מידע על זכאים לפי תקנות משנה )ב( ו–)ג( תעביר 
לכל חברה את פרטי המידע של כל זכאי שכתובת מגוריו מצויה בתחומה 

העברת רשימות
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)ה( הודיע זכאי לגוף מרכז שממנו קיבל הודעה לפי תקנת משנה )א( על סירובו 
להעברת מידע כאמור בתקנת משנה )א( לאחר חלוף 30 הימים, יעביר הגוף המרכז 
הודעה  המים  רשות  קיבלה  המידע;  להעברת  הסירוב  על  הודעה  המים  לרשות 
הזכאי  של  מגוריו  כתובת  מצויה  שבתחומה  לחברה  ההודעה  את  תעביר  כאמור, 
ותמחק את פרטי הזכאי שסירב להעברת המידע; קיבלה חברה הודעה כאמור, תבטל 
את מתן ההטבה לפי תקנות אלה לזכאי ממועד קבלת ההודעה, ותמחק את הפרטים 
עבודה  ימי  מ–3  יאוחר  ולא  האפשרי  בהקדם  המים,  מרשות  שקיבלה  הזכאי  לגבי 

ממועד קבלת ההודעה 

)ו( רשות המים והחברה ינקטו את כל האמצעים הדרושים לאבטחת המידע שהם 
מקבלים לפי תקנה זו ולשמירת סודיות המידע לפי סעיפים 16, 17 ו–17א לחוק הגנת 

הפרטיות, התשמ"א-111981 

כל 3  סך  עלות  אם  המים  רשות  מנהל  יבדוק  שנה  כל  של  בספטמבר   15 )א( עד 
ההטבות  כל  סך  עלות  כולל   ,1 תקנה  לפי  לכך  לזכאים  בפועל  שנוצלו  ההטבות 
בסעיף  המנוי  הסכום  על  עולות  הכספים,  שנת  סוף  עד  מנוצלות  להיות  הצפויות 
כמות  בהתאמה  תופחת  כאמור,  הסכום  על  ההטבות  כל  סך  עלו  לחוק;  102)ב1()2( 
המים שבהטבה כאמור בתקנה 1 לגבי חודשים אוקטובר עד דצמבר של אותה שנת 
כספים כך שסך כל עלות ההטבות לא יעלה על הסכום האמור, ואולם לא תופחת 
הכנסת  של  הכספים  לוועדת  שנמסרה  לאחר  אלא  כאמור  שבהטבה  המים  כמות 

הודעה בדבר הכוונה להפחיתה 14 ימים לפחות לפני ביצוע ההפחתה 

)ב( הודעה על ביצוע התאמה כאמור ועל פרטי ההתאמה שתבוצע, לפי תוצאות 
עד  המים  רשות  של  האינטרנט  באתר  תפורסם  )א(,  משנה  בתקנת  כאמור  בדיקה 
ה–20 בספטמבר של כל שנה; חברה תצרף הודעה כאמור להודעת החיוב הקרובה 
אחריה;  הבאה  החיוב  להודעת  אפשרי,  אינו  הדבר  ואם  האמור,  הפרסום  למועד 

הודעה כאמור תצורף, אם הדבר אפשרי, לזכאים להטבה לפי תקנות אלה בלבד 

י' בניסן התשע"ד )10 באפריל 2014(
)חמ 3-4741(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות 
מים או ביוב( )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014

התשס"א-12001  וביוב,  מים  תאגידי  לחוק  ו–103   102 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מועצת  לחוק, קובעת  ו–107  ו–)ו(  102)ב(  סעיפים  הוראות  שקוימו  ולאחר  החוק(,   - )להלן 

הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בתוספות לכללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות 1 
מים או ביוב(, התש"ע-22009 )להלן - הכללים העיקריים( -

התאמת כמות 
המים למגבלה 

בחוק

__________
ס"ח התשמ"א, עמ' 128   11

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ג, עמ' 174   1

ק"ת התש"ע, עמ' 442; התשע"ד, עמ' 358   2

תיקון התוספות 
הראשונה, השנייה 

והשלישית
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בתוספת הראשונה:)1( 

בפרט 20, במקום "462 2" יבוא "457 2" ובמקום "997 1" יבוא "992 1";  )1(

בפרט 26, במקום "475 2" יבוא "470 2" ובמקום "374 2" יבוא "369 2";  )2(

בפרט 27, במקום "663 2" יבוא "668 2" ובמקום "372 2" יבוא "378 2";  )3(

בפרט 31, במקום"571 2" יבוא "602 2" ובמקום "053 2" יבוא "086 2";  )4(

בפרט 51, במקום "913 3" יבוא "848 3" ובמקום "656 2" יבוא "527 2";  )5(

בתוספת השנייה:)2( 

בפרט 20, במקום "490 2" יבוא "484 2" ובמקום "066 2" יבוא "061 2";  )1(

בפרט 26, במקום "503 2" יבוא "498 2" ובמקום "443 2" יבוא "438 2";  )2(

בפרט 27, במקום "728 2" יבוא "736 2" ובמקום "479 2" יבוא "487 2";  )3(

בפרט 31, במקום "599 2" יבוא "630 2" ובמקום "122 2" יבוא "155 2";  )4(

בפרט 51, במקום "191 4" יבוא "127 4" ובמקום "711 3" יבוא "680 3"   )5(

בתוספת השלישית:)3( 

בפרט 20, במקום "583 2" יבוא "579 2" ובמקום "036 2" יבוא "031 2";  )1(

בפרט 26, במקום "955 2" יבוא "950 2" ובמקום "408 2" יבוא "403 2";  )2(

בפרט 27, במקום "960 2" יבוא "967 2" ובמקום "413 2" יבוא "419 2";  )3(

בפרט 31, במקום"642 2" יבוא "675 2" ובמקום "094 2" יבוא "128 2";  )4(

בפרט 51, במקום "187 4" יבוא "164 4" ובמקום "639 3" יבוא "617 3"   )5(

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( 2 

י' בניסן התשע"ד )10 באפריל 2014(
)חמ 3-3873(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

ולמים ולביוב  

 כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות
מים או ביוב( )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014

התשס"א-12001  וביוב,  מים  תאגידי  לחוק  ו–103   101 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
)להלן - החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיף 107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית 

למים ולביוב כללים אלה:

בתוספת הראשונה לכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת    1
מערכות מים או ביוב(, התש"ע-22009 )להלן - הכללים העיקריים( -

תחילה

תיקון התוספת 
הראשונה

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ג, עמ' 174   1

ק"ת התש"ע, עמ' 418; התשע"ד, עמ' 383   2
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בפרט 20, במקום "717 3" יבוא "783 3" ובמקום "321 3" יבוא "386 3";  )1(

בפרט 26, במקום "777 3" יבוא "809 3" ובמקום "017 3" יבוא "049 3";  )2(

בפרט 27, במקום "082 3" יבוא "085 3" ובמקום "511 2" יבוא "514 2";  )3(

בפרט 31, במקום "848 3" יבוא "864 3" ובמקום "504 3" יבוא "519 3";  )4(

בפרט 51, במקום "667 4" יבוא "828 4" ובמקום "327 4" יבוא "456 4"   )5(

תחילתם של כללים אלה מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(    2

י' בניסן התשע"ד )10 באפריל 2014(
)חמ 3-3869(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

ולמים ולביוב  

כללי מימון מפלגות )מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-11973, אני קובע כללים 
אלה:

בסעיף 1 לכללי מימון מפלגות )מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי(, התשס"ה-22004     1
)להלן - כללי מימון מפלגות(, במקום טורים א' ו–ב' יבוא:

"טור א'
 מספר חברי הכנסת הנמנים עם

הסיעה ביום התשלום
טור ב'

סכום בשקלים חדשים

2340,770 עד 5

6503,750 עד 10

11666,710 עד 15

16829,680 עד 20

21992,670 ומעלה

162,970"על כל 10 חברי הכנסת מעל 21 חברי הכנסת

בסעיף 2 לכללי מימון מפלגות, במקום הסיפה החל במילים "ב–1 בפברואר" יבוא "ב–1    2
במרס של כל שנה בדרך האמורה בסעיף 3א)ב( לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973" 

ב' בניסן התשע"ד )2 באפריל 2014(
)חמ 3-3415(

ן י י ט ש ל ד א  ) ל א ו י ( י  ל ו י  
יושב ראש הכנסת  

תחילה

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 1

__________
ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשס"ד, עמ' 422   1

ק"ת התשס"ה, עמ' 63 ועמ' 675   2




