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תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה) ,התש"ע874 ����������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה) (תיקון) ,התש"ע876 �����������������������������������������������������������������������������2010-
צו סדר הדין הפלילי (שינוי התוספת השלישית לחוק) ,התש"ע877 ����������������������������������������������������������������� 2010-
צו שמירת הניקיון (יום ניקיון ארצי) ,התש"ע877 ������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה) (מס'  ,)2התש"ע877 ������� 2010-
תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות) (תיקון) ,התש"ע878 �����������������������������������������������������������������2010-
תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)3התשס"ה( 2005-תיקון) ,התש"ע878 ����������������������������������������������������������������2010-
תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)5התשס"ה( 2005-תיקון) ,התש"ע879 ����������������������������������������������������������������2010-
תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)6התש"ע879 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
תקנות בריאות העם (רישום מרפאות) (תיקון) ,התש"ע881 ��������������������������������������������������������������������������������2010-
תקנות בריאות העם (בנק זרע) (תיקון) ,התש"ע881 �������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (סריקה טומוגרפית ממוחשבת) (ביטול) ,התש"ע881 ���������������������������2010-
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (אישור להקמת בית חולים) (ביטול) ,התש"ע882 ������������������������������� 2010-
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות רפואי לציבור) (ביטול) ,התש"ע882 ���������������������������������������� 2010-
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (בנק זרע והזרעה מלאכותית) (ביטול) ,התש"ע882 �����������������������������2010-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות רפואי לציבור) (ביטול) ,התש"ע883 ����������������������������������������������� 2010-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חבילה לעזרה ראשונה לשעת חירום) (ביטול) ,התש"ע883 ��������������������� 2010-
אכרזה על עיריית רעננה (תיקון) ,התש"ע883 ������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
אכרזת העיריות (טייבה) (תיקון) ,התש"ע884 �������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
אכרזת העיריות (קלנסווה) (תיקון) ,התש"ע885 ���������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור גומלין) ,התש"ע886 ����������������������������������������������� 2010-
הודעת שכר שרים וסגני שרים ,התש"ע887 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם) ,התש"ע887 �������������2010-
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון) ,התש"ע888 ��������������������������������������������������������������� 2010-

תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד-
 ,11984וסעיף (26א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה( 21995-להלן  -החוק) ,אני
מתקין תקנות אלה:
הוספת פרק כ2

.1

אחרי תקנה 258לג לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד( 31984-להלן  -התקנות
העיקריות) ,יבוא:
"פרק כ' :2השתתפות ילדים
הגדרות ופרשנות 258לג( .1א) בפרק זה" ,עובד יחידת הסיוע"  -עובד סוציאלי או
פסיכולוג מיחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה,
אשר עבר הכשרה לשמיעת ילדים בבית המשפט.
(ב)

הוראות תקנה 258א יחולו גם על פרק זה.

זכות הילד
להישמע

258לג .2בית משפט הדן בתובענה בענייני משפחה כמשמעותם
בסעיף ()6(1ג) לחוק ,הנוגעים לילד ,ייתן לילד הזדמנות
להביע את רגשותיו ,דעותיו ורצונותיו בעניין הנדון לפניו
(להלן    -שמיעת הילד) וייתן להם משקל ראוי בהחלטתו,
בהתאם לגילו ולמידת בגרותו של הילד; ואולם רשאי בית
המשפט להחליט מנימוקים מיוחדים שיירשמו ,כי ילד לא
יישמע אם שוכנע כי מימוש זכותו של הילד להישמע תגרום
לילד פגיעה העולה על הפגיעה שתיגרם לו משלילתה  .

אופן שמיעת
הילד וגילו

258לג(   .3א) הילד ישמיע את דבריו לפני השופט הדן בעניין או
עובד יחידת הסיוע בהתאם להוראות תקנות אלה.
(ב) בית המשפט ישמע ילד שגילו שש שנים לפחות ,ואולם
רשאי בית המשפט לשמוע ילד שטרם מלאו לו שש שנים אם
ראה לנכון לעשות כן ,במקרה שבו אחיו הגדולים של הילד
הוזמנו להשמיע את דברם ,או מטעם אחר.
(ג)

ילד יישמע בלא נוכחות הוריו או באי כוחם.

(ד) ילד יישמע ככל הניתן בנפרד מאחיו ,ורשאי בית
המשפט או עובד יחידת הסיוע ,לפי העניין ,להחליט על
שמיעת כמה אחים יחדיו.
החלטה על
שמיעת הילד

258לג(   .4א) החלטה על מתן הזדמנות לשמיעת הילד ועל השלב
שבו יישמע הילד תינתן בקדם המשפט לפי תקנה 258יא או
במועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט; בית המשפט יסביר
להורים את עיקרי הליך השמיעה ואת מטרתו.
(ב) בלי לגרוע מהוראת תקנת משנה (א) ,רשאי בית המשפט
להחליט על שמיעת הילד שוב ,בכל שלב של הדיון.

__________
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .393

3

ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2220התש"ע ,עמ' .42

2
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קובץ התקנות  ,6870ח' באדר התש"ע22.2.2010 ,

הזמנת ההורים
והילד

258לג .5החליט בית המשפט על שמיעת הילד ,תישלח להוריו של
הילד הזמנה לפגישה מקדימה ביחידת הסיוע בצירוף דברי
הסבר המיועדים לילד ודברי הסבר המיועדים להוריו על
הליך שמיעת הילד ועל מטרתו; היו ההורים מיוצגים על
ידי עורך דין ,יישלחו ההזמנה ודברי ההסבר לעורך הדין וזה
יעבירם להורי הילד.

פגישה מקדימה
ביחידת הסיוע

258לג( .6א) הפגישה המקדימה עם הילד תיערך על ידי עובד יחידת
הסיוע ותתקיים עם הילד ביחידות ,ככל האפשר.
(ב) בפגישה יסביר עובד יחידת הסיוע לילד ,באופן
המותאם לגילו ולמידת בגרותו ,על זכותו להישמע לפני
השופט הדן בתיק או לפני עובד יחידת הסיוע לפי בחירתו
של הילד ,על מטרת השמיעה ,אופן התנהלותה ועל כללי
החיסיון והגילוי שיחולו על הפגישה ועל השמיעה ,לרבות
לפי תקנה 258לג ;9כמו כן יסביר העובד לילד כי הוא רשאי
לוותר על זכותו להישמע או לבחור להעביר את דבריו לשופט
בכתב או באופן אחר באמצעות עובד יחידת הסיוע.

השמעת דברי
הילד לפני שופט

258לג   .7בחר הילד להשמיע את דבריו לפני שופט ,יהיו נוכחים
בעת ההשמעה השופט ועובד יחידת הסיוע ,ובהעדרו של
עובד יחידת הסיוע  -אדם נוסף מעובדי בית המשפט;  בית
המשפט ירשום את עיקרי דבריו של הילד .

השמעת דברי
הילד לפני עובד
יחידת הסיוע

258לג   .8בחר הילד להשמיע את דבריו לפני עובד יחידת הסיוע,
יעביר העובד לבית המשפט תרשומת של הדברים שהילד
ביקש למסור לבית המשפט ,בצירוף התרשמותו המקצועית
של העובד לגבי התנהגותו ומצבו של הילד בעת השמעת
הדברים.

חיסיון

258לג  .9התרשומת של בית המשפט או של עובד יחידת הסיוע ,או
הדברים שהילד ביקש למסור לבית המשפט ,לפי העניין,
כאמור בתקנות 258לג(6ב)258 ,לג 7או 258לג 8יישמרו בכספת
בית המשפט ויהיו חסויים בפני כל אדם ,למעט בית המשפט
שלערעור; בית המשפט ששמע את הילד לא יפרט בהחלטתו
את דברי הילד; ואולם בית המשפט רשאי להחליט על גילוי
הדברים שהשמיע הילד ,כולם או חלקם ,אם הילד הסכים
לגילוי הדברים ובית המשפט מצא כי יהיה בגילוי כדי לקדם
את טובת הילד.

הסבר ההחלטה
לילד

258לג .10השמיע ילד את דבריו לפני השופט או לפני עובד יחידת
הסיוע ,יסביר השופט לילד במועד מתן ההחלטה או בסמוך
לאחר מכן ,במישרין או באמצעות עובד יחידת הסיוע ,את
עיקרי ההחלטה הנוגעים אליו ,באופן מותאם לגילו ולמידת
בגרותו זולת אם החליט בית המשפט שבנסיבות העניין אין
צורך להזמין את הילד לשמוע את ההחלטה.

קובץ התקנות  ,6870ח' באדר התש"ע22.2.2010 ,
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שמיעת ילד
במסגרת אישור
הסכם

258לג( .11א) הוגשה לבית המשפט תובענה לאישור הסכם לפי
סעיף (3ג) לחוק בעניינים האמורים בתקנה 258לג ,2תשלח
מזכירות בית המשפט להורי הילד דברי הסבר על חשיבות
שמיעת הילד בעניינים שבהסכם הנוגעים אליו ,לפני הבאת
ההסכם לאישורו של בית המשפט; היו ההורים מיוצגים על
ידי עורך דין ,יישלחו דברי ההסבר לעורך הדין וזה יעבירם
להורי הילד .
(ב) במעמד אישור ההסכם ,יברר בית המשפט אם נשמע
הילד ואם ראה בית המשפט כי יש צורך בשמיעת הילד,
רשאי בית המשפט להפנות את הורי הילד ליחידת הסיוע,
כדי שיינתנו להורים מידע והדרכה לגבי שמיעת הילד
והדרכים לממשה.

בקשה ליישוב
סכסוך

258לג .12הגיש בן זוג בקשה ליישוב סכסוך לפי תקנה  258כ  ,רשאית
יחידת הסיוע בהסכמת שני הוריו של הילד להזמין אותו
להישמע לפניה בקשר לעניינים הנוגעים אליו בסכסוך;
על דברי הילד יחולו הוראות החיסיון החלות על דברים
הנאמרים ביחידת הסיוע ,לפי תקנה 258יט(1ב) ולפי סעיף 3א
לצו בית המשפט לענייני משפחה (הקמת יחידות סיוע ,דרכי
פעולתן וסדרי עבודתן) ,התשנ"ו .41996-

שמיעת ילדים
בהליכים אחרים

258לג .13אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מסמכות בית המשפט
לשמוע ילדים בכל הליך אחר המתנהל לפניהם ,לפי כל דין".

הודעה על בתי
משפט

.2

תוקף

 .3תוקפן של תקנות אלה לשישה חודשים מיום פרסומן.

מנהל בתי המשפט רשאי לפרסם בהודעה ברשומות את בתי המשפט שבהם תתקיים
שמיעת ילדים לפי פרק כ' 2בתקנות העיקריות כנוסחו בתקנה  1לתקנות אלה .

כ"ד בשבט התש"ע ( 8בפברואר )2010
(חמ )3-1778

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
 4ק"ת התשנ"ו ,עמ' .1329

תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 79ד(א) 108 ,ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 4

.1

בתקנה  4לתקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה) ,התשס"ח ,22007-במקום "ותוקפן
לשנתיים" יבוא "ותוקפן לשלוש שנים".

כ"ד בשבט התש"ע ( 8בפברואר )2010
(חמ )3-1778

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2
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ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ'  ;68התשס"א ,עמ' .498
ק"ת התשס"ח ,עמ'  86ועמ' .850

קובץ התקנות  ,6870ח' באדר התש"ע22.2.2010 ,

צו סדר הדין הפלילי (שינוי התוספת השלישית לחוק) ,התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 242א(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-
(להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מצווה לאמור:

1

 .1בתוספת השלישית לחוק ,בסופה יבוא:
טור א'

"( )6משנה לפרקליט המדינה ומנהל המחלקה
לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה
בכפוף להנחיות היועץ המשפטי לממשלה
או פרקליט המדינה ,אם הואצלה לו הסמכות
כאמור בסעיף (12ג).

טור ב'

שינוי התוספת
השלישית לחוק

סעיף (12א)(()1ב) לחוק ,לעניין הסמכת
תובעים לעניין עבירות לפי חוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה".21965-

 .2תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.

תחילה

כ"ה בשבט התש"ע ( 9בפברואר )2010
(חמ )3-3727

                                                                               

יעקב נאמן
      שר המשפטים

__________
1
2

ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשס"ד ,עמ'  ;329ק"ת התשס"ח ,עמ' .254
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

צו שמירת הניקיון (יום ניקיון ארצי) ,התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 21ב(א) לחוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד ,11984-אני מצווה לאמור:
.1

יום הניקיון הארצי יחול אחת לשנה ,ביום שלישי האחרון של חודש אדר ,ובשנה יום ניקיון ארצי

מעוברת ביום שלישי האחרון של חודש אדר ב' .
י"ז בשבט התש"ע ( 1בפברואר )2010
(חמ )3-3081

                                                                               

         ג ל ע ד א ר ד ן
      השר להגנת הסביבה

__________
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;142התשס"ט ,עמ' .94

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים)
(הוראת שעה) (מס'  ,)2התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (7א)( )3ו– 17לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ"ט ,11969-ובהתייעצות עם המועצה לעבודות הנדסה בנאיות ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקופה שמיום פרסומן של תקנות אלה עד יום ט"ז באייר התש"ע ( 30באפריל  ,)2010הוראת שעה

יראו את תקנה 10א לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים
רשומים) ,התשמ"ח ,21988-כבטלה .
כ"ה בשבט התש"ע ( 9בפברואר )2010
(חמ )3-638

              א ר י א ל א ט י א ס
__________
         שר הבינוי והשיכון
                                                                               
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;218התשס"ז ,עמ' .18
1

ק"ת התשמ"ח ,עמ'  ;1082התש"ע ,עמ' .44

קובץ התקנות  ,6870ח' באדר התש"ע22.2.2010 ,
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תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לחוק העתיקות ,התשל"ח( 11978-להלן  -החוק) ,לאחר
התייעצות עם המנהל ועם מועצת הרשות ובאישור שר האוצר לפי סעיף  30לחוק יסודות
התקציב ,התשמ"ה ,21985-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

תיקון תקנה 2

 .2בתקנה  2לתקנות העיקריות ,אחרי פסקה ( )3יבוא:

בתקנה  1לתקנות העתיקות (אגרות למתן אישור לביצוע פעולות) ,התשס"א2001-
(להלן  -התקנות העיקריות) ,במקום ההגדרה "חיתוך בדיקה" יבוא:

3

""חיתוך בדיקה"  -בדיקה בדרך של חיתוך בשכבות הקרקע המתבצעת על ידי
ארכיאולוג מטעם המנהל או בהנחיה של ארכיאולוג כאמור ,והנערכת בהתאם
להוראות המנהל כדי לעמוד על היקף והימצאות העתיקות המצויות בשטח
לצורך קביעת התנאים לפי סעיף  29לחוק;
"חפירת בדיקה"  -חפירה המתבצעת על ידי ארכיאולוג מטעם המנהל או בהנחיה של
ארכיאולוג כאמור ,והנערכת בהתאם להוראות המנהל כדי לעמוד על היקף ,סוג,
עומק וטיב העתיקות המצויות בשטח לצורך קביעת התנאים לפי סעיף  29לחוק;".

בשקלים חדשים

"(3א) בעד ביצוע חפירת בדיקה ,לכל מטר רבוע -
  (א)

640

של גוף ציבורי או בעבורו

  (ב)   של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו
תיקון תקנה 4

 "320 

 .3בתקנה (4א) לתקנות העיקריות ,במקום "עליית המדד" יבוא "השינוי במדד".
י"ט בשבט התש"ע ( 3בפברואר )2010
(חמ )3-3005

ל י מ ו ר לב נ ת
שרת התרבות והספורט

__________
 1ס"ח התשל"ח ,עמ'  ;76התשמ"ט ,עמ' .93
 2ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60
 3ק"ת התשס"א ,עמ' .484

תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)3התשס"ה( 2005-תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה( 1להלן  -הפקודה) ,ובאישור ועדת  
הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק–יסוד :הכנסת ,2וסעיף (2ב) לחוק העונשין,
התשל"ז ,31977-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 56

.1

בתקנה (56ג)( )3לתקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)3התשס"ה ,42005-בסופה יבוא "גם אם
צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על  4,000ק"ג".

י"ט בשבט התש"ע ( 3בפברואר )2010
(חמ )3-83

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
 2ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
 3ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348
 4ק"ת התשס"ה ,עמ'  292ועמ'  ;992התשס"ז ,עמ'  582ועמ'  ;1113התשס"ח ,עמ'  ;1020התשס"ט ,עמ' .1190
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קובץ התקנות  ,6870ח' באדר התש"ע22.2.2010 ,

תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)5התשס"ה( 2005-תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה ,1ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת
לפי סעיף 21א(א) לחוק–יסוד :הכנסת  ,2וסעיף (2ב) לחוק העונשין ,התשל"ז ,31977-אני מתקין
תקנות אלה:
 .1בתקנה  13לתקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)5התשס"ה ,42005-תקנת משנה (ב)  -בטלה.

תיקון תקנה 13

  .2תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)6התש"ע .2010-תחילה

י"ט בשבט התש"ע ( 3בפברואר )2010
(חמ )3-83

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
 2ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
 3ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348
 4ק"ת התשס"ה ,עמ' .440

תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)6התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה ,1ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת
לפי סעיף 21א(א) לחוק–יסוד :הכנסת ,2וסעיף (2ב) לחוק העונשין ,התשל"ז ,31977-אני מתקין
תקנות אלה:
 .1בתקנה 39א לתקנות התעבורה ,התשכ"א( 41961-להלן  -התקנות העיקריות) -
()1

תקנת משנה (ה)  -בטלה;

()2

אחרי תקנת משנה (ח) יבוא:

תיקון תקנה 39א

"(ט) לא ינהג אדם מכונה ניידת אופנית אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית
שאישרה רשות הרישוי ומאת גוף שאישרה לכך ,וניתן לו היתר מאת רשות הרישוי
לנהוג מכונה ניידת כאמור".
 .2בתקנה  179לתקנות העיקריות ,במקום פסקה ( )2יבוא:

תיקון תקנה 179

"( )2במכונה ניידת ,למעט מלגזה ,ובבימה מתרוממת ניידת; לעניין זה" ,בימה
מתרוממת ניידת"  -מיתקן הרמה נייד המיועד להרים אנשים מתוך משטח עבודה
כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ"ח ,51988-לעמדת עבודה
בגובה ,שהכניסה אליו והיציאה מתוכו אפשריים במצבו התחתון בלבד".
 .3בתקנה (180א) לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 180

( )1בפסקה ( ,)1במקום "מקומות הישיבה בו לא יעלה על  ,8למעט הנהג" יבוא "הנוסעים
בו מלבד הנהג אינו עולה על  ,8ולמעט מונית ,רכב סיור ואוטובוס ציבורי";
()2

בפסקה ( ,)2במקום "בתקנה  "179יבוא "בתקנה  )2(179עד (;")5

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
 2ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
 3ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348
 4ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;1425התש"ע ,עמ'  ,50עמ'  114ועמ' .614
 5ק"ת התשמ"ח ,עמ' .388

קובץ התקנות  ,6870ח' באדר התש"ע22.2.2010 ,
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()3

בסופה יבוא:
"( )5ברכב מנועי עם אבזרים מיוחדים אשר צוין ברישיון הרכב שלו כי הוא רכב
רפואי מיוחד ,שמשקלו הכולל אינו עולה על  4,000ק"ג ומספר הנוסעים בו ,מלבד
הנהג ,אינו עולה על ;8
( )6ברכב שצוין ברישיונו כרכב להוראת נהיגה ,שמשקלו הכולל המותר אינו
עולה על  4,000ק"ג ושמותקנים בו אבזרים מיוחדים שאישר המוסד לביטוח לאומי,
ובלבד שלא ינהג בו אלא מורה מוסמך".

תיקון תקנה 181

 .4בתקנה  181לתקנות העיקריות -
()1

האמור בה יסומן "(א)";

()2

במקום פסקה ( )4יבוא:
"()4

()3

במלגזה";

בסופה יבוא:
"(ב) מי שהיה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה  179כנוסחה ערב תחילתן של תקנות
התעבורה (תיקון מס'  ,)3התשס"ה( 62005-להלן  -התקנות המתקנות) ,יהיה
רשאי לנהוג ברכב כאמור בתקנה זו גם אם מספר הנוסעים בו אינו עולה על אחד
עשר".

תיקון תקנה 182

 .5בתקנה  182לתקנות העיקריות ,פסקה ( - )3תימחק.

תיקון תקנה 189

 .6בתקנה  189לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (ה) ,בסופה יבוא "ואולם אם הוא בעל רישיון נהיגה לפי תקנה
 183כנוסחה ערב תחילת התקנות המתקנות ,לא יחולו עליו התנאים האמורים בתקנת
משנה (ד)( )3( ,)2ו–( )6ויהיה פטור מבחינה עיונית";

תחילה ותחולה

()2

בתקנת משנה (ח) ,במקום "ותקנה  "190יבוא "ותקנות  190ו–(203ב)";

()3

בתקנת משנה (י)( ,)1במקום "חמש שנים לפחות" יבוא "שנתיים לפחות".

(  .7א) תחילתה של תקנה  4 ,)2(1חודשים מיום פרסומה (להלן  -יום התחילה).
(ב) תקנה  )2(1לא תחול על מי שהיה בידו רישיון נהיגה לפי תקנה  182ערב יום
התחילה.

הוראת מעבר

.8

מי שערב יום התחילה היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנות  179עד  181לתקנות העיקריות,
רשאי להמשיך להפעיל מכונה ניידת במשך שנתיים מיום התחילה ,אף אם לא קיבל את
ההדרכה האמורה בתקנה 39א(ט) לתקנות העיקריות ,כנוסחה בתקנה  1לתקנות אלה.

י"ט בשבט התש"ע ( 3בפברואר )2010
(חמ )3-83

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

__________
 6ק"ת התשס"ה ,עמ'  292ועמ' .992
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תקנות בריאות העם (רישום מרפאות) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  34לפקודת בריאות העם ,11940 ,ולאחר התייעצות עם
ההסתדרות הרפואית בישראל ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

2
האמור בתקנה 2א לתקנות בריאות העם (רישום מרפאות) ,התשמ"ז( 1987-להלן  -תיקון תקנה 1

התקנות העיקריות) ,יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב)

במרפאה לא ינהל אדם בנק זרע".
תיקון התוספת
השניה

 .2בתוספת השניה לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא:
"()10

הזרעה מלאכותית באישה".

ל' בשבט התש"ע ( 14בפברואר )2010
(חמ )3-2045

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

__________
 1ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ'  ;191ס"ח התשנ"ב ,עמ' .10
 2ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;1213התשס"ט ,עמ' .530

תקנות בריאות העם (בנק זרע) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף הסמכות לפי סעיפים  33ו– 34לפקודת בריאות העם ,11940 ,שנטלתי לעצמי
לפי סעיף  34לחוק–יסוד :הממשלה ,2בהתייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל ,ובתוקף
סמכותי לפי סעיפים  15 ,5ו– 43לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח ,31957-אני
מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנות בריאות העם (בנק זרע) ,התשל"ט ,41979-בפתיח ,המילים "ובתוקף סמכותי לפי תיקון הפתיח

סעיפים  38 ,15 ,5ו– 43לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח - "1957-יימחקו.
ל' בשבט התש"ע ( 14בפברואר )2010
(חמ )3-970

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

__________
 1ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ'  ;191ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;10התשנ"ג ,עמ' .143
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
 4ק"ת התשל"ט ,עמ'  ;1448התשמ"ט ,עמ' .298

אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (סריקה טומוגרפית ממוחשבת) (ביטול),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח ,11957-אני
מצווה לאמור:
.1

אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (סריקה טומוגרפית ממוחשבת) ,התשל"ט1979-
 -בטלה.

ל' בשבט התש"ע ( 14בפברואר )2010
(חמ )3-534
__________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
 2ק"ת התשל"ט ,עמ' .1418

קובץ התקנות  ,6870ח' באדר התש"ע22.2.2010 ,
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ביטול

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות
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אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (אישור להקמת בית חולים) (ביטול),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח ,11957-אני
מכריז לאמור:
ביטול

.1

אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (אישור להקמת בית חולים) ,התשמ"ח- 21988-
בטלה.

ל' בשבט התש"ע ( 14בפברואר )2010
(חמ )3-534

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

__________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
 2ק"ת התשמ"ח ,עמ'  ;1099התשמ"ט ,עמ' .1316

אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות רפואי לציבור) (ביטול),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח ,11957-אני
מצווה לאמור:
ביטול

.1

אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות רפואי לציבור) ,התשמ"ג - 21983-בטלה.

ל' בשבט התש"ע ( 14בפברואר )2010
(חמ )3-534

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

__________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
 2ק"ת התשמ"ג ,עמ' .882

אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (בנק זרע והזרעה מלאכותית) (ביטול),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח ,11957-אני
מצווה לאמור:
ביטול

.1

אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (בנק זרע והזרעה מלאכותית) ,התשל"ט1979-
 -בטלה.

ל' בשבט התש"ע ( 14בפברואר )2010
(חמ )3-534

2

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

__________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
 2ק"ת התשל"ט ,עמ' .1449
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קובץ התקנות  ,6870ח' באדר התש"ע22.2.2010 ,

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות רפואי לציבור) (ביטול),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  15 ,5ו– 43לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח-
 ,11957אני מצווה לאמור:
.1

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות רפואי לציבור) ,התשמ"ג - 21983-בטל.

ל' בשבט התש"ע ( 14בפברואר )2010
(חמ )3-3265

ביטול

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

__________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
 2ק"ת התשמ"ג ,עמ' .883

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חבילה לעזרה ראשונה לשעת חירום)
(ביטול) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו– 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח-
 ,11957אני מצווה לאמור:
.1

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חבילה לעזרה ראשונה לשעת חירום) ,התש"ל1969-
 -בטל.

2

ל' בשבט התש"ע ( 14בפברואר )2010
(חמ )3-3265

ביטול

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

__________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
 2ק"ת התש"ל ,עמ' .413

אכרזה על עיריית רעננה (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות ,1ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
 .1באכרזת העיריות (רעננה) ,התשמ"א ,21981-במקום התוספת יבוא:

החלפת התוספת

"תוספת
(סעיף )1
האזור שתושביו יהיו עיריית רעננה כולל גושים וחלקות רישום קרקע כלהלן:
הגושים  6582 ,6580 ,6579עד  6586 ,6584עד  7654 ,7652 ,7649 ,6588עד  7660 ,7656עד
 - 8981 ,8573 ,7662בשלמותם;
גוש  - 6427חלקות ;450 ,448 ,36 ,12 ,11
גוש  - 6429חלקות ;196 ,194
גוש  - 6451חלק מחלקות  50 ,6כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה  1:10,000והחתומה
ביד שר הפנים ביום כ"ה בטבת התשס"ט ( 21בינואר  ,)2009שהעתקים ממנה מופקדים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2ק"ת התשמ"א ,עמ'  ;1184התשס"ז ,עמ'  ;1136התשס"ח ,עמ' .182

קובץ התקנות  ,6870ח' באדר התש"ע22.2.2010 ,

883

במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז המרכז ,רמלה ,ובמשרדי עיריית
רעננה (להלן  -המפה);
גוש  - 6577חלק מחלקות  198 ,192כמסומן במפה;
גוש  - 6578פרט לחלקות ;383 ,381
גוש  - 6581פרט לחלק מחלקה  116כמסומן במפה;
גוש  - 6663חלקות  89עד  93 ,91עד  95וחלק מחלקות  223 ,88 ,86 ,60כמסומן במפה;
גוש  - 7648פרט לחלקות  139 ,130 ,121 ,120 ,24וחלק מחלקות  125עד  132 ,127כמסומן
במפה;
גוש  - 7650פרט לחלק מחלקות  246 ,240 ,34 ,28עד  250 ,248כמסומן במפה;
גוש  - 7651פרט לחלק מחלקות  624 ,46 ,44 ,42כמסומן במפה;
גוש  - 7653חלק מחלקות  49 ,46כמסומן במפה;
גוש  - 7657חלקות ,92 ,90 ,88 ,86 ,84 ,82 ,80 ,78 ,76 ,74 ,72 ,68 ,64 ,62 ,52 ,51 ,15 ,10 ,4 ,2
 112עד  121 ,119 ,118 ,116עד ;128
גוש  - 7658פרט לחלקות ;110 ,108
גוש  - 7666פרט לחלקות ;80 ,77 ,73 ,70
גוש  - 7667פרט לחלקות  83 ,2וחלק מחלקה  5כמסומן במפה;
גוש  - 7668חלק מחלקה  11כמסומן במפה;
גוש  - 8934חלק מחלקה  9כמסומן במפה".
ב' באב התשס"ט ( 23ביולי )2009
(חמ )3-1926

             א ל י ה ו י ש י
שר הפנים

אכרזת העיריות (טייבה) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות ,1ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
החלפת התוספת  .1באכרזת העיריות (טייבה) ,התש"ן ,21990-במקום התוספת יבוא:

"תוספת
(סעיף  )1
האזור שתושביו יהיו עיריית טייבה כולל גושים וחלקות רישום (ועד בכלל):
הגושים  7826עד  7831 ,7829עד  7838 ,7835עד  7846 ,7843עד  7854 ,7852עד ,8030 ,7856
 8047עד  - 8074 ,8072 ,8049בשלמותם;
גוש  9116בהסדר  -בשלמותו;
גוש  - 7768חלק מחלקה  8כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה  ,1:10,000והחתומה ביד שר
הפנים ביום כ"ה בטבת התשס"ט ( 21בינואר  ,)2009שהעתקים ממנה מופקדים  במשרד
הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז המרכז ,רמלה ,ובמשרדי עיריית טייבה (להלן
 -המפה);

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2ק"ת התש"ן ,עמ' .691

884

קובץ התקנות  ,6870ח' באדר התש"ע22.2.2010 ,

גוש  - 7806פרט לחלק מחלקות  5 ,3כמסומן במפה;
גוש  - 7807פרט לחלק מחלקות  42 ,19 ,17כמסומן במפה;
גוש  - 7824פרט לחלקות  127 ,91 ,1וחלק מחלקות  125 ,115 ,108 ,106 ,104 ,102כמסומן במפה;
גוש  - 7825פרט לחלקות  3 ,2וחלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 7830פרט לחלק מחלקות  62 ,45 ,8כמסומן במפה;
גוש  - 7836פרט לחלקות  35 ,33 ,31 ,14וחלק מחלקה  16כמסומן במפה;
גוש  - 7837פרט לחלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 7844חלקות  1עד  7 ,4וחלק מחלקה  5כמסומן במפה;
גוש  - 7845חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 7853חלקות  1עד  16 ,13עד  19וחלק מחלקות  20 ,15 ,14עד  22כמסומן במפה;
גוש  - 7857פרט לחלקות  26 ,22 ,21עד  28וחלק מחלקות  23 ,20 ,19עד  62 ,29 ,25כמסומן
במפה;
גוש  - 8031חלקות  5עד  12 ,7עד  33 ,31 ,29 ,26עד  41 ,38עד  50 ,49 ,47 ,46 ,44וחלק
מחלקות  40 ,30 ,28 ,27 ,9 ,8 ,4 ,3 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 8044חלק מחלקות  17 ,16 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 8046חלקות  17 ,14עד  26 ,19עד  32וחלק מחלקות 25 ,24 ,20 ,16 ,15 ,13 ,9 ,2 ,1
כמסומן במפה;
גוש  - 8463חלק מחלקות  20 ,17 ,16עד  22כמסומן במפה;
גוש  - 8466חלקות  28 ,16וחלק מחלקות  22 ,17 ,15כמסומן במפה;
גוש  - 8901חלקות  1עד  19 ,6וחלק מחלקות  24 ,17 ,8כמסומן במפה;
שטחים נוספים לא מוסדרים כמסומן במפה;
שטח בנוי כמסומן במפה".
ט"ז בחשוון התש"ע ( 3בנובמבר )2009
(חמ )3-1926

                      א ל י ה ו י ש י
שר הפנים

אכרזת העיריות (קלנסווה) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות ,1ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
 .1באכרזת העיריות (קלנסווה) ,התשס"א ,22001-במקום התוספת יבוא:

החלפת התוספת

"תוספת
(סעיף )1
האזור שתושביו יהיו עיריית קלנסווה כולל גושים וחלקות כלהלן:
הגושים  7861 ,7859עד  7872 ,7870 ,7869 ,7863עד  - 7874בשלמותם;
גוש  - 7823חלקה ;36
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2ק"ת התשס"א ,עמ' .379

קובץ התקנות  ,6870ח' באדר התש"ע22.2.2010 ,

885

גוש  - 7824חלקה ;1
גוש  - 7825חלקות  3 ,2וחלק מחלקה  1כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:5,000
והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ה בטבת התשס"ט ( 21בינואר  )2009ושהעתקים ממנה
מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז המרכז ,רמלה ,ובמשרד
עיריית קלנסווה (להלן  -המפה);
גוש  - 7858פרט לחלקות ;4 ,3
גוש  - 7860חלקות  20 ,7עד  25 ,23עד  29וחלק מחלקות  24 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 7864פרט לחלקה  45וחלק מחלקות  34עד  53 ,52 ,44 ,43 ,36כמסומן במפה;
גוש  - 7866פרט לחלקה ;63
גוש  - 7867חלקה  7וחלק מחלקה  15כמסומן במפה;
גוש  - 7871פרט לחלקות ;33 ,27 ,24
גוש  - 7875פרט לחלקות  43 ,42וחלק מחלקות  40 ,16 ,15כמסומן במפה;
גוש  - 7877חלקות  18 ,17 ,6וחלק מחלקות  16 ,15 ,7כמסומן במפה;
גוש  - 8157חלק מחלקה  23כמסומן במפה;
גוש  - 8691חלקה  94וחלק מחלקות  102 ,93 ,9כמסומן במפה;
גוש  - 8692חלק מחלקה  23כמסומן במפה;
שטח בנוי כמסומן במפה".
ט"ז בחשוון התש"ע ( 3בנובמבר )2009
(חמ )3-1926

           א ל י ה ו י ש י
שר הפנים

הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור גומלין) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3ד(ב) לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד
קישור גומלין) ,התש"ס( 12000-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי תשלומים
בעד קישור גומלין
למערכת רט"ן

.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש ינואר  2010לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 2005
בשיעור של  ,14.0822%יהיו התשלומים בעד קישור גומלין אל מערכת רט"ן הנקובים
בתקנות 3ג(א)(()1ד)3 ,ג(()2ב) ו–3ג(()3ב) לתקנות ,מיום ט"ו באדר התש"ע ( 1במרס ,)2010
כלהלן:
( )1התשלום המרבי מאת מפ"א בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה פנים ארצית
נכנסת ,או מאת מפעיל רט"ן אחר בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחת רט"ן נכנסת
  0.2510שקלים חדשים;( )2התשלום המרבי מאת מב"ל בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה בין–לאומית
נכנסת  0.2510 -שקלים חדשים;
( )3התשלום המרבי מאת מפעיל רט"ן אחר בעד העברת הודעת מסר קצר 0.0285 -
שקלים חדשים .

כ"ז בשבט התש"ע ( 11בפברואר )2010
(חמ )3-2801

עדן בר–טל
המנהל הכללי של משרד התקשורת

__________
 1ק"ת התש"ס ,עמ'  ;472התשס"ט ,עמ' .508

886

קובץ התקנות  ,6870ח' באדר התש"ע22.2.2010 ,

הודעת שכר שרים וסגני שרים ,התש"ע2010-
  בהתאם לסעיפים  2 ,1ו– 5להחלטת שכר שרים וסגני שרים ,התשמ"ב , 1982-ולסעיף 10
לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,21987-אני מודיע לאמור:
1

.1

עדכון שכר יסוד

החל ביום א' בשבט התש"ע ( 16בינואר  ,)2010ישולם שכר יסוד לחודש -
()1

לראש הממשלה  38,579שקלים חדשים;

()2

לשר  34,341שקלים חדשים;

()3

לסגן שר  33,161שקלים חדשים.

ה' בשבט התש"ע ( 20בינואר )2010
(חמ )3-646

מ ש ה ג פ ני
יושב ראש ועדת הכספים

__________
 1ק"ת התשמ"ב ,עמ'  ;508התשס"ט ,עמ'  ;115התש"ע ,עמ' .154
 2ס"ח התשמ"ז ,עמ' .68

הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית
ושאיריהם) ,התש"ע2010-
  בהתאם לסעיפים 13א ו–13ב להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי
משרה שיפוטית ושאיריהם) ,התשמ"א( 11981-להלן  -ההחלטה) ,אני מודיע לאמור:
.1

החל ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  )2010שיעורי השכר של שופט עמית ודיין עמית שינוי משכורת
שופט עמית ודיין
בתוספת להחלטה הם כמפורט להלן:
עמית

תוספת
(סעיף 13א)
תשלום ליום עבודה בשקלים חדשים
(לא כולל מס ערך מוסף כשיעורו בחוק)
שופט עמית ודיין עמית

פחות מ– 4שעות
עבודה

 4עד  6שעות
עבודה

מעל  6שעות
עבודה

 .1שופט עמית בבית משפט מחוזי -
(א)

שגילו אינו עולה על שבעים

152
לכל שעה

868

1,085

(ב)

שגילו עולה על שבעים

183
לכל שעה

1,085

1,302

 .2שופט עמית בבית משפט שלום או
דיין עמית בבית דין רבני אזורי -
(א)

שגילו אינו עולה על שבעים

109
לכל שעה

651

868

(ב)

שגילו עולה על שבעים

130
לכל שעה

781

1,041

כ"ד בשבט התש"ע ( 8בפברואר )2010
(חמ )3-628

__________
 1ק"ת התשמ"א ,עמ'  ;1440התשס"ט ,עמ' .918

קובץ התקנות  ,6870ח' באדר התש"ע22.2.2010 ,

מ ש ה ג פ ני
יושב ראש ועדת הכספים

887

החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  55לחוק הכנסת ,התשנ"ד ,11994-מחליטה ועדת הכנסת לאמור:
תיקון סעיף 27

.1

הוספת סעיף 50ה

 .2אחרי סעיף 50ד להחלטה יבוא  :

בסעיף (27ג) להחלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) ,התשס"א( 22001-להלן
 ההחלטה) ,אחרי "התשנ"ד "1994-יבוא "(להלן  -הוועדה הציבורית)"."התאמות בשל
50ה( .א) הכנסת תממן התאמות ושירותים הנדרשים לצורך מילוי
בניידות
מוגבלות
תפקידו של חבר הכנסת שהוא מוגבל בניידות בשל לקות פיסית,
לרבות עובד אחד שייקבע בהסכמת חבר הכנסת ויסייע לו בקשר
למוגבלותו ,והכל כפי שיקבע המנהל הכללי של הכנסת לפי
הצרכים ונסיבות העניין  .

(ב)   חבר הכנסת שהוא מוגבל בניידות כאמור בסעיף קטן (א),
יפנה בכתב למנהל הכללי של הכנסת ,יציין מהם ההתאמות
והשירותים שלהם הוא נזקק בשל מוגבלותו ולאיזו תקופה הם
נחוצים לו ,וכי במימונם על ידי הכנסת לא יהיה משום תשלום
כפל מאוצר המדינה.
(ג) המנהל הכללי של הכנסת רשאי לבקש מחבר הכנסת שפנה
כאמור בסעיף קטן (ב) ,אם הוא סבור שהדבר חיוני בנסיבות
העניין ,מידע ומסמכים בדבר הצורך בהתאמות ובשירותים
כאמור ,ובדבר סיוע או תשלומים אחרים שחבר הכנסת מקבל
ממקורות אחרים בשל מוגבלותו  .
(ד) לא ימומנו התאמות ושירותים כאמור בסעיף קטן (א) אם
יש בכך משום תשלום כפל מאוצר המדינה  .
(ה) המנהל הכללי של הכנסת ישמור על סודיות המידע
שמסר לו חבר הכנסת לפי סעיף זה ,ולא יגלה כל פרט ממנו אלא
בהסכמת חבר הכנסת או לצורך מילוי הוראות לפי כל דין.
(ו) התאמות ושירותים שקבע המנהל הכללי של הכנסת לפי
סעיף זה לא ייחשבו כשכר או כהטבה אחרת הניתנים לחבר
הכנסת שהוא מוגבל בניידות".
כ"ד בשבט התש"ע ( 8בפברואר )2010
(חמ )3-226

י ר יב ל ו י ן
יושב ראש ועדת הכנסת

__________
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ' .140
 2ק"ת התשס"א ,עמ'  ;916התשס"ט ,עמ' .1250
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