רשומות

קובץ התקנות
ד' באב התשע"ב
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 23ביולי 2012
עמוד

תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון) ,התשע"ב1496 �������������������������������������������������������������2012-
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (הוראת שעה) ,התשע"ב1497 �������������������������������������������������2012-
תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום אגרה בעד אישור רופא אחראי)
(הוראת שעה) ,התשע"ב1498 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (העלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים) (מס'  ,)3התשע"ב1499 ���2012-
תקנות שירותי הובלה (תיקון) ,התשע"ב1500 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השלישית לחוק) ,התשע"ב1501 ���������������������������������2012-
כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים) ,התשע"ב1501 ����������������������������� 2012-
צו התכנון והבנייה (אבו בסמה) (מס'  ,)2התשע"ב1504 ��������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
צו התכנון והבנייה (חדרה) ,התשע"ב1505 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
אכרזה על גן לאומי (ציפורי  -ריש לקיש) (תיקון) ,התשע"ב1505 ����������������������������������������������������������������������� 2012-
הודעת החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) ,התשע"ב1506 ����������������������������������������������������������������������� 2012-
תיקון טעות דפוס

תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז ,11976-לאחר
התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 9א

.1

תיקון התוספת

 .2בתוספת לתקנות העיקריות -

בתקנה 9א לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) ,התשל"ג( 21973-להלן -
התקנות העיקריות) -
()1

בתקנת משנה (א) ,במקום " 43בתוספת" יבוא " 43ו– 54בתוספת";

( )2בתקנת משנה (ב) ,אחרי "כמפורט בפרט  9בתוספת" יבוא "וברפואה דחופה כמפורט
בפרט  54בתוספת".
()1

בפרט  ,17בטור ב' -
(א) בפרט משנה א' ,במקום  " 4.25שנים"  יבוא " 4.5שנים" והסיפה המתחילה
במילים "מהן שנה אחת לפחות"  -תימחק;
(ב) בפרט משנה ב' ,במקום "שנה כירורגיה כללית החייבת" יבוא " 9חודשים
כירורגיה כללית ,החייבים";
(ג)

()2

בפרט משנה ג' ,אחרי "אונקולוגיה" יבוא "כירורגיה כללית";

בפרט  ,24בטור ב' -
(א) בפרט משנה א' ,במקום הסיפה המתחילה במילים  " 3חודשים באחד מאלה"
יבוא " 3חודשים באחד מענפי הרפואה המפורטים בטור א'";
(ב) בפרט משנה ב' ,במקום הסיפה המתחילה במילים  " 3חודשים באחד מאלה"
יבוא " 3חודשים באחד מענפי הרפואה המפורטים בטור א'";

()3

בפרט  ,35בטור ב' -
(א) בפרט משנה ב' ,אחרי "בריאות הציבור במגמת ניהול רפואי" יבוא "מינהל
עסקים";
(ב)

במקום פרט משנה ג' יבוא:
"ג 2   .שנים באחד משני מסלולים אלה:
()1

 18חודשים בהנהלת בית חולים כללי או בהנהלת בית חולים ייעודי
(כגון :פסיכיאטרי ,גריאטרי ,שיקומי);
 6חודשים בהנהלה ראשית או מחוזית של משרד הבריאות או
בהנהלה ראשית או מחוזית של קופת חולים או במפקדת קצין
רפואה ראשי של צה"ל;

( 18   )2חודשים בהנהלה ראשית או מחוזית של משרד הבריאות או
בהנהלה ראשית או מחוזית של קופת חולים;
 6חודשים מהם יכול שיבוצעו במפקדת קצין רפואה ראשי של
צה"ל;
 6חודשים בהנהלת בית חולים כללי;".
__________
1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ;30עמ'  ;594התש"ע ,עמ' .414
ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1924התשע"א ,עמ' .906
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()4

בפרט  ,37בטור ב' -
במקום פרט משנה ב' יבוא:
"ב 2.5  .שנים בגנטיקה קלינית;";

()5

בפרט  ,38בטור ב' -
(א) ברישה ,במקום "אחד משלושת המסלולים הבאים" יבוא "אחד מארבעה
מסלולים אלה;":
(ב) פרטי משנה ב' ו–ג' יסומנו ג' וד' כסדרם ,ובמקום פרט משנה א' יבוא:
"א    .מסלול מבוגרים;
תואר מומחה ברפואה פנימית;
 2.5שנים ,מהן -
⅓ 2שנים ראומטולוגיה;
 3חודשים באחד מאלה :אורתופדיה ,אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה,
רדיולוגיה אבחנתית ,ראומטולוגיית ילדים ,רפואה פיזיקלית ושיקום.
או
ב  .מסלול ילדים;
תואר מומחה ברפואת ילדים;
 2.5שנים ,מהן -
 2שנים בראומטולוגיית ילדים;
 3חודשים ראומטולוגיית מבוגרים;
 3חודשים באחד מאלה :אורתופדיית ילדים ,אימונולוגיה קלינית
ואלרגולוגיה ,רדיולוגיה אבחנתית ,רפואה פיזיקלית ושיקום.
או".

 .2תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.
.3

תחילה

מי שערב תחילתן של תקנות אלה השלים שליש מתקופת ההתמחות שלו ,יוכל להמשיך הוראת מעבר

ולהשלים את התמחותו לפי תכנית ההתמחות שחלה עליו בעת תחילת התמחותו.
א' בסיוון התשע"ב ( 22במאי )2012
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
(חמ -3-222ת)1
                                                                                    ראש הממשלה ושר הבריאות

תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (הוראת שעה) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז ,11976-ולאחר
התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

על אף האמור בתקנה (5א) לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) ,התמחות במשרה
חלקית
2

(א)
התשל"ג( 1973-להלן  -התקנות העיקריות) ,התמחות במקצועות כמפורט בתקנת
משנה (ג) תיעשה  בעבודה רצופה במוסד מוכר בהיקף של מחצית משרה שלמה לפחות,

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ;30עמ'  ;594התש"ע ,עמ' .414
ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1924התשע"א ,עמ'  ;906התשע"ב ,עמ' .1496
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והיא תכלול ביצוע תורנויות במספר שקבעה המועצה לאותו ענף רפואה ,לפי היקף
המשרה ,הכל בהדרכתו ובפיקוחו של בעל תואר מומחה באותו ענף רפואה .
(ב) התמחות כאמור בתקנת משנה (א) בהיקף הקטן ממשרה שלמה תיעשה לפי
מסלול ההתמחות הקבוע בתוספת לתקנות העיקריות ,בשינויים המחויבים ,ולפי תכנית
שאישרה המועצה המדעית מראש.
(ג) תקנות משנה (א) ו–(ב) יחולו על התמחות לפי טור ב' בתוספת לתקנות העיקריות
במקצועות כמפורט להלן:

תוקף

()1

מחלות ריאה כאמור בפרט ;5

()2

אנדוקרינולוגיה כאמור בפרט ;7

()3

הרדמה כאמור בפרט ;21

()4

ניאונטולוגיה כאמור בפרט ;36

()5

רפואה דחופה כאמור בפרט  )1(54עד (.)5

  .2תוקפן של תקנות אלה עד יום ד' באייר התשע"ז ( 30באפריל .)2017
כ"ז בסיוון התשע"ב ( 17ביוני )2012
(חמ -3-222ת)1

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
()803-31-2011-000552
                                                                                     ראש הממשלה ושר הבריאות

תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום
אגרה בעד אישור רופא אחראי) (הוראת שעה) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים    43ו– 47לחוק תרומת ביציות ,התש"ע( 12010-להלן -
החוק) ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
הגדרה

.1

בתקנות אלה" ,אישור רופא אחראי"  -אישור רופא אחראי שעל פיו תבוצע לנתרמת
הקצאת ביציות שיישאבו מתורמת בפעולת שאיבה אחת.

אגרת תורמת
בעבור אישור
רופא אחראי

.2

(א) בעד אישור רופא אחראי להשתלת ביציות בגופה תשלם נתרמת אגרה בסכום של
 10,000שקלים חדשים לבית החולים אשר מטעמו קיבלה את האישור כאמור.

תשלום פיצוי
והחזר הוצאות

.3

(ב) אגרה כאמור בתקנת משנה (א) תשולם לאחר שנקבע מועד לביצוע הטיפול
הרפואי להשתלת הביציות בגופה של הנתרמת ולפני ביצוע ההשתלה.
(א) תורמת מתנדבת זכאית לפיצוי  בשל פעולת שאיבת ביציות  למטרת השתלה לפי
החוק; הפיצוי יינתן על ידי בית החולים שבו בוצעה פעולת שאיבת הביציות; הפיצוי
יכלול את אלה בלבד:
()1

החזר בעד הוצאות נסיעה ,כאמור בתקנה ;4

()2

פיצוי כללי בעד נכונותה לתרום ביציות למטרת השתלה ,כאמור בתקנה .5

(ב) תורמת מטופלת תהיה זכאית למחצית התשלום וההחזר שניתן לתורמת מתנדבת
לפי תקנת משנה (א).
(ג) פיצוי כאמור בתקנות משנה (א) ו–(ב) יועבר לתורמת לא יאוחר מ– 60ימים ממועד
__________שאיבת הביציות.
ביצוע
1
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.4

ההחזר הכספי לתורמת מתנדבת בעד הוצאות נסיעה יהיה אחיד לכלל התורמות   החזר בעד
הוצאות נסיעה
בסכום של  1,000שקלים חדשים.

.5

הפיצוי הכספי הכללי לתורמת מתנדבת בשל פעולת שאיבת ביציות שבוצעה בה פיצוי כספי כללי

למטרת השתלה יהיה אחיד לכלל התורמות בסכום של   9,000שקלים חדשים.
.6

הסכומים הנקובים בתקנות  4 ,2ו– 5יתעדכנו ב– 1בינואר של כל שנה (להלן  -יום עדכון סכומים

(א)
השינוי) לפי שיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) עדכון הסכומים כאמור בתקנת משנה (א) ,ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו
ליום השינוי הקודם ,לפני שעוגלו כאמור בתקנת משנה (ג).
(ג)

סכום שעודכן כאמור ,יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

(ד) המנהל הכללי של משרד הבריאות יפרסם בהודעה ברשומות את  נוסח תקנות ,2
 4ו– 5כפי שהתעדכנו לפני תקנה זו.
(ה)

בתקנה זו  -
"המדד החדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם ,ולעניין יום
השינוי הראשון שלאחר תחילתה של תקנה זו ,המדד שפורסם לאחרונה לפני
יום תחילתה;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 .7תחילתה של תקנה  6ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר .)2013
.8

תחילה

תחולתן של תקנות אלה על תורמת שעברה שאיבת ביציות ביום תחילתו של החוק או תחולה

לאחריו.
 .9תוקפן של תקנות אלה עד יום כ' בטבת התשע"ג ( 2בינואר .)2013

תוקף

א' בתמוז התשע"ב ( 21ביוני )2012
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
(חמ )3-4262
                                                                                   ראש הממשלה ושר הבריאות

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (העלאת מחירי אשפוז
ושירותים אמבולטוריים) (מס'  ,)3התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (12א)( )2לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו-
( 11996להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות שקוימה עם ועדת מחירים לפי סעיף  13לחוק ,אנו
מצווים לאמור:
.1

מחירי השירותים הרפואיים שלהלן יתייקרו לעומת המחיר הקובע ,2בשיעור העלאת מחירים

(א)
המפורט לצדם:

( )1אשפוז ,לרבות אשפוז יום ושירותים דיפרנציאליים בבתי חולים כלליים
 ;1.34%()2

שירותי מרפאות ומכונים בבתי חולים כלליים ;1.34% -

__________
1

2

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
ק"ת התשע"ב ,עמ' .628
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( )3שירותים שלהם תשלום ייחודי בחדרי מיון ,לרבות אגרות מיון בבתי חולים
כלליים ;1.34% -
( )4השירותים המפורטים בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים
מרביים לשירותים רפואיים) ,התשנ"ג;1.34% - 31993-
()5

אשפוז יולדות ;1.34% -

()6

אשפוז בבתי חולים גריאטריים ;1.29% -

()7

שירותים אמבולטוריים בבתי חולים גריאטריים ;1.29% -

()8

אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים ;1.29% -

()9

שירותים אמבולטוריים בבתי חולים פסיכיאטריים ;1.29% -

( )10שירותים אמבולטוריים הניתנים במערכת הבריאות הציבורית מחוץ לבתי
חולים ;1.34% -
()11

בדיקת מי שפיר ;1.34% -

( )12שירותי מרפאה הניתנים על ידי קופת חולים לקופת חולים אחרת
המפורטים בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים
מרביים לשירותי מרפאה) ,התשנ"ו;1.34% - 41996-
( )13מנת דם ,תעריף למנה אחת .0% -
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,בתקופה שעד יום י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר
- )2012
( )1השירותים המפורטים בסעיף הקטן האמור ,למעט בפסקאות ( )6עד ( )9ו–()13
שבו ,יתייקרו בשיעור של  2.66%לעומת המחיר הקובע;
( )2השירותים המפורטים בפסקאות ( )6עד ( )9בו יתייקרו בשיעור של 2.56%
לעומת המחיר הקובע.
תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי .)2012

ח' בתמוז התשע"ב ( 28ביוני )2012
(חמ )3-2722

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
3

4

ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;875התשנ"ח ,עמ' .708
ק"ת התשנ"ו ,עמ' .796

תקנות שירותי הובלה (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  22ו– 24לחוק שירותי הובלה ,התשנ"ז ,11997-באישור שר
האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת הכלכלה של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 27

.1

בתקנה  27לתקנות שירותי הובלה ,התשס"א( 32001-להלן  -התקנות העיקריות) ,במקום
תקנת משנה (א) יבוא:

__________
1
2
3

1500

ס"ח התשנ"ז ,עמ' .222
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ק"ת התשס"א ,עמ'  ;446התש"ע ,עמ' .644

קובץ התקנות  ,7144ד' באב התשע"ב23.7.2012 ,

"(א) סכומי האגרות שבתוספת השישית ישתנו ב– 1באפריל של כל שנה (להלן
 יום השינוי) ,לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזיתלסטטיסטיקה (להלן  -המדד) ,בחודש ינואר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם
בחודש ינואר בשנה שקדמה לה".
.2

על אף האמור בתקנה (27א) לתקנות העיקריות ,כנוסחה בתקנה  1לתקנות אלה ,ישתנו הוראת שעה

האגרות ביום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה לפי שיעור שינוי המדד
שפורסם בחודש ינואר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר .2011
כ"ד בסיוון התשע"ב ( 14ביוני )2012
ישראל כ"ץ
שר התחבורה התשתיות הלאומיות
והבטיחות בדרכים

(חמ )3-2840

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השלישית לחוק),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (18א) לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח-
( 11998להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם שר התיירות ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של
הכנסת ,אני מצווה לאמור:
.1

שינוי התוספת
השלישית לחוק

בתוספת השלישית לחוק ,בסופה יבוא:
" .5חברת קרן הרשב"י ומורשתו בע"מ (חברה לתועלת הציבור) ,מספר חברה
".514763606

כ"ז בסיוון התשע"ב ( 17ביוני )2012
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

(חמ )3-2948

__________

ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;348התשס"ה ,עמ' .204

1

כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף 19א לחוק זכויות הסטודנט ,התשס"ז( 12007-להלן  -החוק),
קובעת בזה המועצה להשכלה גבוהה כללים בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות
מילואים ,שלפיהם יקבע מוסד הוראות כמפורט להלן:
פרק א' :פרשנות
 .1בכללים אלה -

הגדרות

"דרישה מוקדמת"  -השתתפות בקורס ,בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות
בקורס אחר ,בחינה אחרת או מטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת;
"הוראות המוסד"  -הוראות בדבר התאמות אשר קבע המוסד לפי כללים אלה ,לאחר
התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים של המוסד;
__________
1

ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;320התשע"א ,עמ' .1117

קובץ התקנות  ,7144ד' באב התשע"ב23.7.2012 ,

1501

"היעדרות בשל שירות מילואים"  -היעדרות בתקופת לימודים או בחינות בשל שירות
מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים ,התשס"ח;22008-
"מוסד"  -כהגדרתו בפסקאות ( )1עד ( )6( ,)4ו–( )7של סעיף  1לחוק ,למעט מכינה במסגרת
מוסד המנוי בפסקה (;)5
"מטלה"  -תרגיל ,עבודה ,עבודה סמינריונית ,פרויקט או רפרט.
פרק ב' :רכז מילואים
רכז המילואים
ותפקידיו

( .2א)

מוסד ימנה רכז מילואים לשם יישום הוראות המוסד.

(ב) המוסד יביא לידיעת הסטודנטים את שם רכז המילואים ואת הפרטים הדרושים
לשם פנייה אליו.
(ג)

תפקידי רכז המילואים יהיו אלה:
( )1קביעת ההתאמות לסטודנטים לפי הוראות המוסד ובתיאום עם המרצה,
לאחר קבלת בקשה להתאמות לפי פרק ג';
( )2מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במוסד לצורך
ביצוען;
()3

טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות;

( )4תיאום בין המוסד ובין צבא הגנה לישראל בקשר לבקשת סטודנט לדחיית
שירות מילואים או לקיצורו ,לרבות סיוע בהגשת הבקשה.
פרק ג' :בקשה להתאמות
הגשת בקשה
להתאמות

( .3א)

מוסד יקבע נוהל להגשת הבקשה להתאמות.

(ב) סטודנט המבקש לקבל התאמות לפי הוראות המוסד יגיש בקשה להתאמות לרכז
המילואים במוסד.
פרק ד' :התאמות

היעדרות
משיעורים
ודחיית לימודים

.4

מטלות

.5

מעבדות,
סמינריונים,
סדנאות ,סיורים
וקורסי הכשרה
מעשית

.6

(א) סטודנט זכאי להעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים ,בלא הגבלה ,ולא
ייפגעו זכויותיו בשל כך ,לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות,
להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
(ב) מוסד יאפשר לסטודנט ששירת שירות מילואים של  10ימים לפחות במצטבר במהלך
סמסטר לעניין קורס סמסטרילי או  20ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים
לעניין קורס שנתי ,ונעדר בשל כך משיעורים בקורס ,לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא
תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.
(א) נעדר סטודנט בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו,
יידחה מועד הגשת המטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה ,במספר הימים
לפחות שבהם שירת במילואים .
(ב) מוסד יקבע כללים להסדרת זכויותיו של סטודנט שהפסיד ,עקב שירות מילואים  
של  14ימים ומעלה ,את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות.

1502

מוסד יאפשר לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה ,סמינריון,
סיור ,סדנה או הכשרה מעשית ,להשלים את שהחסיר או יפטור אותו מהשתתפותו,

__________
2

ס"ח התשס"ח ,עמ' .502

קובץ התקנות  ,7144ד' באב התשע"ב23.7.2012 ,

או יאפשר את השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר בלא תשלום נוסף ,בהתייחס בין
השאר ,למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר; המוסד יפעל לקביעת נהלים
בעניין זה ולפרסומם .
.7

סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים ,זכאי להיבחן במועד נוסף אחר בחינה

(א)
בעבור כל מועד שהפסיד.

(ב) סטודנט ששירת שירות מילואים של  10ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת
הבחינות ,או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים
של  10ימי מילואים רצופים לפחות או  21ימים במצטבר ,זכאי להיבחן בכל קורס שהיה
אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות ,במועד נוסף בתום הסמסטר ,או בסמוך לו.
(ג) מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות
לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה.
(ד) על אף האמור לעיל ,אין בזכאות למועד נוסף כדי לשנות את זכות הסטודנט לגשת
לשני מועדי בחינה בלבד בכל קורס ,בהתאם לחוק.
.8

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת או היעדרות מבחינה
שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס כאמור ,זכאי ללמוד על–תנאי בקורס המתקדם או עבודה
המהווה דרישה
או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים
מוקדמת

.9

(א) מוסד יסייע לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים בהשלמת חומר הלימוד השלמת לימודים,
שהפסיד באמצעות מתן הדרכה ,חונכות ,שיעורי עזר ,חומרי עזר או בכל דרך אחרת רישום לקורסים
ונוכחות

אלה.

שיקבע המוסד.

(ב) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל– 50צילומים או
הדפסות של חומר לימודים שהפסיד ,בעד כל יום שבו נעדר .
(ג) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי למתן אפשרות ,אם קיימת ,לצפות
בשיעורים שהפסיד עקב שירות המילואים או להאזין להם; מוסד יפעל ,ככל האפשר,
להכנת מאגר של הרצאות בקורסי מבואות וקורסים מרכזיים במדיה דיגיטלית ואפשרות
גישה אליהם באמצעות האינטרנט או בכל דרך אחרת.
(ד) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה
ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה ,בתקופה הסמוכה
לשירות המילואים ,בהתאם לנוהלי המוסד.
(ה) סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים ,זכאי
לרישום מוקדם לקורסים בהתאם לנוהלי המוסד.
 .10סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של  150ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית הארכת לימודים

יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב– 2סמסטרים ,בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום
נוסף בשל הארכה זו.
( .11א) מוסד יהיה רשאי להכיר בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות לצורך  -מלגות ,מעונות
ונקודות זכות
( )1בחינת זכאותו לקבלת מלגות;
אקדמיות

()2

בחינת זכאותו לקבלת מעונות.

(ב) בבחינת האפשרות לתת הטבה לפי סעיף קטן (א) ישקול המוסד את מכלול
השיקולים והנסיבות הנוגעים לעניין ואת מידתיות מתן ההטבה; החליט המוסד ליתן

קובץ התקנות  ,7144ד' באב התשע"ב23.7.2012 ,

1503

הטבה כאמור ,יתחשב ,בקביעת תנאיה ,בין השאר ,במספר הימים ששירת הסטודנט
בשירות מילואים ,במשך התקופה שבה שירת ,ברציפות שירות המילואים לאורך
השנים ,והכל בשים לב לטיבה של ההטבה והיקפה.
(ג) מוסד המכיר במעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וחינוכית למען הקהילה
כמזכה בנקודות זכות אקדמיות ,יהיה רשאי להכיר גם בשירות מילואים כפעילות
המזכה ב– 2נקודות זכות אקדמיות לתואר ,לפי כללים שיקבע  .
פרק ה' :כללי
פרסום

( .12א) מוסד יפרסם מדי שנה בשנה בשנתון או בידיעון ובאתר האינטרנט שלו מסמך ובו
ההוראות והדרכים לקבלת השירותים המיוחדים לפי כללים אלה.
(ב) רכז המילואים יביא בפתיחת כל שנה את עיקרי המסמך ,לידיעת חברי הסגל
האקדמי ,הסגל המינהלי וציבור הסטודנטים במוסד.

קביעת מועד
הוראות מוסד

 .13הוראות מוסד לפי כללים אלה ייקבעו לא יאוחר ממועד פתיחת שנת הלימודים
התשע"ג.
כ"ב בסיוון התשע"ב ( 12ביוני )2012
גדעון סער
יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה

(חמ )3-4354

צו התכנון והבנייה (אבו בסמה) (מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13ו– 16לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 1965-להלן -
החוק) ,ולאחר התייעצות עם הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים שליד המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה ,בתוקף הסמכות שאצלה לה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי סעיף
(6א)( )3לחוק ,עם הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ועם הרשויות המקומיות
הנוגעות בדבר ,אני מצווה לאמור:
1

תיקון מרחב
תכנון מקומי

.1

מרחב תכנון מקומי אבו בסמה (להלן  -מרחב התכנון המקומי) ,לפי צו התכנון והבנייה
(אבו בסמה) ,התשע"ב ,22012-ישונה ,וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך
בקנה מידה  1:10,000והחתום בידי ביום י"ג בסיוון התשע"ב ( 3ביוני .)2012

הפקדת עותקים

.2

עותקים של התשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים בירושלים ,במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אבו בסמה וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

הוראות מעבר

.3

דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של
צו זה בנוגע לשטח שהיתוסף למרחב התכנון המקומי לפי צו זה ,תמשיך בהם הוועדה
המקומית או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה,
"ועדה מקומית"  -לרבות ועדה מוועדותיה.

י"ג בסיוון התשע"ב ( 3ביוני )2012
(חמ )3-1113

אליהו ישי
שר הפנים

__________
1
2
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ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ק"ת התשע"ב ,עמ' .770

קובץ התקנות  ,7144ד' באב התשע"ב23.7.2012 ,

צו התכנון והבנייה (חדרה) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13ו– 16לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן -
החוק) ,ולאחר התייעצות עם הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים שליד המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה ,בתוקף הסמכות שאצלה לה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי סעיף
(6א)( )3לחוק ,עם הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ועם הרשויות המקומיות
הנוגעות בדבר ,אני מצווה לאמור:
.1

מרחב תכנון מקומי חדרה (להלן  -מרחב התכנון המקומי) ,לפי צו התכנון והבנייה תיקון מרחב
(חדרה) ,התשס"ז ,22006-ישונה ,וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך תכנון מקומי

בקנה מידה  1:12000והחתום בידי ביום י"ג בסיוון התשע"ב ( 3ביוני .)2012
.2

עותקים של התשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים בירושלים ,במשרדי הפקדת עותקים

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
.3

דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של הוראות מעבר

צו זה בנוגע לשטח שהיתוסף למרחב התכנון המקומי לפי צו זה ,תמשיך בהם הוועדה
המקומית או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה,
"ועדה מקומית"  -לרבות ועדה מוועדותיה.
י"ג בסיוון התשע"ב ( 3ביוני )2012
(חמ )3-1113

אליהו ישי
שר הפנים

__________

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ק"ת התשס"ז ,עמ' .224

1
2

אכרזה על גן לאומי (ציפורי  -ריש לקיש) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  22ו–(26ב) לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים
לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח ,11998-בהסכמת השר להגנת הסביבה ,המועצה לגנים
לאומיים ,שמורות טבע ואתרים לאומיים ,מועצה אזורית עמק יזרעאל ,ובאישור ועדת הפנים
והגנת הסביבה של הכנסת ,אני מכריז לאמור:
 .1האמור בסעיף  1לאכרזה על גן לאומי ושמורת טבע (ציפורי  -ריש לקיש) ,התשנ"ג1993-
(להלן  -האכרזה העיקרית) ,יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

2

תיקוון סעיף 1

"(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על השטח המקווקו בקווים אלכסוניים בצבע
שחור בתשריט בקנה מידה  ,1:5,000מס' ג/23/16/א ,החתום ביד שר הפנים ביום   ז'
בתמוז התשע"ב ( 27ביוני ".)2012
.2

האמור בסעיף  2לאכרזה העיקרית ,יסומן "(א)" ואחריו יבוא  :

תיקון סעיף 2

"(ב) העתקים מהתשריט האמור בסעיף (1ב) מופקדים במשרד הפנים בירושלים,
במשרד הממונה על מחוז הצפון ,בנצרת עילית ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה יזרעאלים וכל מעוניין רשאי לעיין בהם ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל".
__________
1
2

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
ק"ת התשנ"ג ,עמ' .878

קובץ התקנות  ,7144ד' באב התשע"ב23.7.2012 ,

1505

תיקון התוספת

 .3בתוספת לאכרזה העיקרית ,במקום "השטחים" יבוא "השטחים המתוארים בסעיף (1א)" .
ז' בתמוז התשע"ב ( 27ביוני )2012
אליהו ישי
שר הפנים

(חמ )3-650

הודעת החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) ,התשע"ב2012-
  בהתאם לסעיף  4לצו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) ,התשנ"ז , 1997-אני
מודיע לאמור:
1

עדכון אגרות

.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני  2012לעומת המדד שפורסם בחודש יוני ,2011
החל ביום י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי  ,)2012השתנו סכומי האגרות שבסעיף ,2
ולפיכך אגרה בעד היתר רעלים ,שתוקפו כמפורט מטה ,יהיה בסכום כמפורט להלן:
בשקלים חדשים

()1

שתוקפו פחות משנה

640

()2

שתוקפו לשנה

5,125

()3

שתוקפו לשנתיים

4,227

()4

שתוקפו לשלוש שנים

2,115

ה' בתמוז התשע"ב ( 25ביוני )2012
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

(חמ )3-2536

__________
1

ק"ת התשנ"ז ,עמ'  ;583התשע"א ,עמ' .1174

תיקון טעות דפוס
  בצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון ,בים כנרת ,בנהר
הירדן ,בים המלח ובים סוף) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב ,2012-שפורסם בקובץ התקנות  ,7134התשע"ב,
עמ'  ,1326ברשימת החופים האסורים לרחצה בים כנרת ,המועצה האזורית גולן ,במקום שורת
המספרים שלצד שם החוף "בין לבנון לחלוקים" ,צריכה לבוא בהתאמה שורת המספרים הזו:

  " ."172      260745      747186      260745      747358        270
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