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תקנות ההתגוננות האזרחית )חומרים מסוכנים( )תיקון(, התשפ"א-2021

האזרחית,  ההתגוננות  לחוק  ו–27)ג(  22ב)א(1  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"א-11951, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות ההתגוננות האזרחית )חומרים מסוכנים(, התשנ"ב-21991 )להלן - התקנות   .1
העיקריות(, בתקנה 2 - 

בתקנת משנה )א(, פסקה )4( - תימחק;  )1(

במקום תקנת משנה )ב( יבוא:   )2(

")ב( מחזיק ימסור לרשות פרטים כאמור בתקנת משנה )א(, במועד הגשת בקשתו 
לחידוש היתר רעלים לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-31993, ולא יאוחר 

ממועד פקיעת תוקף ההיתר האמור.

)ג( מחזיק שאין ברשותו היתר רעלים כאמור בתקנת משנה )ב(, ימסור לרשות 
פרטים כאמור בתקנת משנה )א( מדי שנתיים, בין 15 ל–31 בחודש דצמבר.

מסר  אם  אף  )ג(,  או  )ב(  משנה  בתקנת  כאמור  פרטים  לרשות  ימסור  )ד( מחזיק 
במהלך אותה השנה פרטים לפי תקנת משנה )א( או לפי תקנה 3.

כי  לצוות  רשאית  הרשות  ו–)ג(,  )ב(  משנה  בתקנות  מהאמור  לגרוע  )ה( בלי 
מחזיק ימסור לרשות פרטים כאמור בתקנת משנה )א( במועדים אחרים, מטעמים 

שיירשמו. 

)ו( הרשות רשאית לדרוש מהמחזיק למסור פרטים על אמצעי הבטיחות במפעל 
הנכללים בתיק מפעל כאמור בתקנה 4 לתקנות רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים(, 
התשנ"ג-41993; על המחזיק למסור את המידע המבוקש לא יאוחר מ–14 ימים 

מיום שקיבל את הדרישה."

בתוספת לתקנות העיקריות, טופס 3 - יימחק.  .2
י"ט בשבט התשפ"א )1 בפברואר 2021(

)חמ 3-2290-ת1(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון  

תקנות מוסר תשלומים לספקים )דיווח על יישום החוק( )הוראת שעה(, 
התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-12017 )להלן - 
החוק(, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת )להלן - הוועדה(, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -   .1
"דיווח על יישום החוק" - דיווח על יישום החוק, של הגוף שמגיש את הדיווח, לגבי 

שנת הכספים הקודמת למועד הגשת הדיווח;

תיקון התוספת 

הגדרות 

1  ס"ח התשע"ז, עמ' 552. 

1  ס"ח התשי"א, עמ' 78; התשנ"א, עמ' 140.

2  ק"ת התשנ"ב, עמ' 213; התשע"ח, עמ' 2680.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.

4  ק"ת התשנ"ג, עמ' 1052.

תיקון תקנה 2 
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בחוק  כהגדרתן   - מעורבת"  ו"חברה  ממשלתית"  "חברה  ממשלתית",  בת  "חברת 
החברות הממשלתיות;

"חברה עירונית" - כהגדרתה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985;

"חוק החברות הממשלתיות" - חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-31975;

"חשב" - החשב או האדם שממונה על הכספים בגוף שמגיש דיווח על יישום החוק;

"החשב הכללי" - החשב הכללי במשרד האוצר;

"מוסד בריאות" - כהגדרתו בסעיף 12)ג( לחוק;

"רשות החברות הממשלתיות" - כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות;

בהבראה  מקומית  רשות  למעט  בחוק,  כהגדרתה  מקומית  רשות   - מקומית"  "רשות 
שהוראות סעיף 3)ו( לחוק, כולן או חלקן, לא חלות עליה בהתאם לסעיף 12)ד( 

לחוק.

משרד ממשלתי יגיש לחשב הכללי דיווח על יישום החוק בתוך שלושה חודשים   )א(   .2
מתום כל שנת כספים.

לפי  לו  שהוגש  המידע  כל  של  ריכוז  שיכלול  דוח  לוועדה  ימסור  הכללי  החשב  )ב( 
תקנת משנה )א(, בחלוקה לפי משרדי הממשלה, וסיכום של הנתונים לגבי כלל משרדי 
ממשלתי  משרד  הגיש  לא  כספים;  שנת  כל  מתום  חודשים  שישה  בתוך  הממשלה, 

דיווח לפי תקנת משנה )א(, יצוין הדבר בדוח לפי תקנת משנה זו. 

בתוך  החוק  יישום  על  דיווח  שלה  האם  לחברת  תגיש  ממשלתית  בת  חברת  )א(   .3
חודשיים מתום כל שנת כספים.

יישום  על  דיווח  הממשלתיות  החברות  רשות  למנהל  תגיש  ממשלתית  חברה  )ב( 
החוק בתוך ארבעה חודשים מתום כל שנת כספים; החברה הממשלתית תצרף לדיווח 
כאמור כל דיווח על יישום החוק של חברות הבת הממשלתיות שלה שהוגש לה לפי 

תקנת משנה )א(. 

כל  של  ריכוז  שיכלול  דוח  לוועדה  ימסור  הממשלתיות  החברות  רשות  מנהל  )ג( 
וחברות  ממשלתיות  חברות  לפי  בחלוקה  )ב(,  משנה  תקנת  לפי  לו  שהוגש  המידע 
חברות  וכלל  הממשלתיות  החברות  כלל  לגבי  הנתונים  של  וסיכום  ממשלתיות,  בת 
חברה  הגישה  לא  כספים;  שנת  כל  מתום  חודשים  שישה  בתוך  הממשלתיות,  הבת 
העניין,   לפי  )ב(,  או  )א(  משנה  תקנת  לפי  דיווח  ממשלתית  בת  חברת  או  ממשלתית 

יצוין הדבר בדוח לפי תקנת משנה זו.  

יישום  על  דיווח  דת  לשירותי  המשרד  של  הכללי  למנהל  תגיש  דתית  מועצה  )א(   .4
החוק בתוך שלושה חודשים מתום כל שנת כספים.

של  ריכוז  שיכלול  דוח  לוועדה  ימסור  דת  לשירותי  המשרד  של  הכללי  המנהל  )ב( 
כל המידע שהוגש לו לפי תקנת משנה )א(, בחלוקה לפי מועצות דתיות, וסיכום של 
הנתונים לגבי כלל המועצות הדתיות, בתוך שישה חודשים מתום כל שנת כספים; 
תקנת  לפי  בדוח  הדבר  יצוין  )א(,  משנה  תקנת  לפי  דיווח  דתית  מועצה  הגישה  לא 

משנה זו. 

דיווח על יישום 
החוק במשרדי 

ממשלה 

דיווח על יישום 
החוק בחברות 

ממשלתיות 
ובחברות בת 

ממשלתיות 

דיווח על יישום 
החוק במועצות 

דתיות 

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60. 

3  ס"ח התשל"ה, עמ' 132.
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הבריאות  משרד  של  הכללי  למנהל  החוק  יישום  על  דיווח  יגיש  בריאות  מוסד  )א(    .5
בתוך שלושה חודשים מתום כל שנת כספים.

כל  של  ריכוז  שיכלול  דוח  לוועדה  ימסור  הבריאות  משרד  של  הכללי  המנהל  )ב( 
של  וסיכום  בריאות,  מוסדות  לפי  בחלוקה  )א(,  משנה  תקנת  לפי  לו  שהוגש  המידע 
הנתונים לגבי כלל מוסדות הבריאות, בתוך שישה חודשים מתום כל שנת כספים; לא 
הגיש מוסד בריאות דיווח לפי תקנת משנה )א(, יצוין הדבר בדוח לפי תקנת משנה זו.

של  הכללי  למנהל  החוק  יישום  על  דיווח  יגישו  עירונית  וחברה  מקומית  רשות  )א(   .6
משרד הפנים בתוך שלושה חודשים מתום כל שנת כספים.

המנהל הכללי של משרד הפנים ימסור לוועדה דוח שיכלול ריכוז של כל המידע  )ב( 
עירוניות,  וחברות  מקומיות  רשויות  לפי  בחלוקה  )א(,  משנה  תקנת  לפי  לו  שהוגש 
וסיכום של הנתונים לגבי כלל הרשויות המקומיות וכלל החברות העירוניות, בתוך 
שישה חודשים מתום כל שנת כספים; לא הגישה רשות מקומית או חברה עירונית 

דיווח לפי תקנת משנה )א(, יצוין הדבר בדוח לפי תקנת משנה זו.

כל  מתום  חודשים  שישה  בתוך  החוק  יישום  על  דיווח  לוועדה  תגיש  מדינה  רשות   .7
שנת כספים.

דיווחים על יישום החוק יוגשו באופן דיגיטלי בהתאם לטבלה הקבועה בתוספת  )א(   .8
ויהיו חתומים בידי המנהל הכללי והחשב של הגוף המדווח. 

דוחות לפי תקנות 2)ב(, 3)ג(, 4)ב(, 5)ב( ו–6)ב( יוגשו באופן דיגיטלי, והמידע שיהיה  )ב( 
כלול בהם לפי אותן תקנות יתבסס על האמור בטבלה הקבועה בתוספת.

גוף שמגיש דיווח לפי תקנות אלה יפרסם באתר האינטרנט שלו פרטים לגבי הדיווח   .9
שהגיש, למעט פרטים לגבי דוח שהגיש לפי תקנות 2)ב(, 3)ג(, 4)ב(, 5)ב( ו–6)ב(, אשר 

יכלול את הפרטים שלהלן: 

שם הגוף המדווח;  )1(

המועד שבו הוגש הדיווח;  )2(

שיעור העסקאות, למעט עסקאות לביצוע עבודות הנדסה בנאיות, ששולם בעדן   )3(
בתקנות  או  בחוק  שנקבע  במועד  תשלום  הדיווח,  מפורסם  שלגביה  הכספים  בשנת 

שלפיו, מתוך כלל העסקאות של הגוף מוסר הדיווח;

שיעור העסקאות לביצוע עבודות הנדסה בנאיות ששולם בעדן, בשנת הכספים   )4(
שלגביה מפורסם הדיווח, תשלום במועד שנקבע בחוק או בתקנות שלפיו, מתוך כלל 

העסקאות של הגוף מוסר הדיווח.

תחילתה של תקנה 5 במועד תחילתן של תקנות לפי סעיף 12)ג( לחוק.  .10
דוחות ראשונים לפי תקנות 2)ב(, 3)ג(, 4)ב(, 5)ב( ו–6)ב( ודיווחים ראשונים לפי תקנה 7   .11

יוגשו לוועדת הכלכלה של הכנסת עד יום א' בתמוז התשפ"ב )30 ביוני 2022(. 

גוף  ואולם   ,2023 עד   2021 הכספים  שנות  לגבי  תחול  אלה  תקנות  לפי  דיווח  חובת   .12
שהחוק הוחל עליו לאחר יום פרסומן של תקנות אלה, תחול עליו חובת דיווח לפי 
תקנות אלה לגבי שנת הכספים שלאחר שנת הכספים שבה הוחל עליו החוק וכן לגבי 

שנות הכספים שלאחריה, ובלבד שלא תחול לגבי שנת הכספים 2024 ואילך.

דיווח על יישום 
החוק במוסדות 

בריאות    

דיווח על יישום 
החוק ברשות 

מקומית ובחברה 
עירונית 

דיווח על יישום 
החוק ברשות מדינה 

אופן הדיווח  

פרסום 

תחילה 

דיווחים ראשונים 

תחולה והוראת 
שעה 
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תוספת 
)תקנה 8( 

עסקאות 
ששולם בעדן 

תשלום במועד 
שנקבע בחוק 
או בתקנות 

שלפיו

עסקאות 
ששולם בעדן 
תשלום בתוך 

30 ימים 
מהמועד 

שנקבע בחוק 
או בתקנות 

שלפיו

עסקאות 
ששולם בעדן 
תשלום בטווח 
שבין 30 ימים 

ל–60 ימים 
מהמועד 

שנקבע בחוק 
או בתקנות 

שלפיו

עסקאות 
ששולם בעדן 
תשלום בטווח 

שבין 60 
ימים   ל–90 

ימים מהמועד 
שנקבע בחוק 
או בתקנות 

שלפיו

עסקאות 
ששולם בעדן 
תשלום לאחר 

90 ימים 
מהמועד 

שנקבע בחוק 
או בתקנות 

שלפיו

עסקה, 
למעט 
עסקה 

לביצוע 
עבודות 
הנדסה 
בנאיות

מספר 
העסקאות

שיעור 
העסקאות 
מתוך כלל 

העסקאות של 
הגוף המדווח 

עסקה 
לביצוע 
עבודות 
הנדסה 
בנאיות

מספר 
העסקאות

שיעור 
העסקאות 
מתוך כלל 

העסקאות של 
הגוף המדווח

כ"ב בשבט התשפ"א )4 בפברואר 2021(
)חמ 3-5938(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר האוצר  

תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה )כללים ותנאים 
למתן גמול או החזר הוצאות לחברי המועצה(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ג לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 
התשמ"ד-11984 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -   .1
"חבר המועצה" - מי שמונה לחבר המועצה, לפי סעיף 8ב לחוק;

ראש  ליושב  הוצאות  והחזר  גמול  תשלום  בדבר  חוזר   - השכר"  על  הממונה  "חוזר 
וחברי מועצה בתאגידים הסטטוטוריים מיום ט"ז באלול התשע"א )15 בספטמבר 
השכר  אגף  של  האינטרנט  באתר  המתפרסם  לזמן,  מזמן  שיעודכן  כפי   ,)2011

והסכמי עבודה במשרד האוצר;

"ישיבת המועצה" - לרבות ישיבות ועדה מוועדותיה; 

"המועצה" - מועצת הרשות כאמור בסעיף 8ב לחוק.

הגדרות 

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ח, עמ' 256. 
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חבר המועצה כאמור בסעיף 8ג)א( לחוק זכאי לקבל מהרשות גמול בעד השתתפותו  )א(   .2
בישיבת המועצה כמפורט בסעיף האמור, לפי הקבוע בחוזר הממונה על השכר, לרבות 
לעניין סוג ישיבת המועצה ומספר ישיבות המועצה המרבי, ובהתאם לסיווג הרשות על 
ידי הוועדה הציבורית לסיווג תאגידים סטטוטוריים שהוקמה מכוח החלטת ועדת שרים 

לענייני כלכלה מס' כל/218 מיום י"ב באדר ב' התשנ"ה )14 במרס 1995(.

ראש  יושב  אישר  אם  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  המועצה  לחבר  ישולם  הגמול  )ב( 
המועצה או יושב ראש הוועדה מוועדות המועצה, לפי העניין, כי השתתף בישיבת 
התקיימה  שבו  החודש  שלאחר  החודש  מתום  יאוחר  לא  רובה,  או  כולה  המועצה, 

ישיבת המועצה.  

בקשר  המועצה  חבר  שהוציא  הוצאה  כל  של  כיסוי  יכלול   2 תקנה  לפי  גמול  )א(   .3
מוסף,  ערך  מס  בחוק  כמשמעותו  מוסף  ערך  מס  זה  ובכלל  בישיבה,  להשתתפותו 

התשל"ו-21975.

חבר המועצה כאמור בסעיף 8ג)ב( לחוק זכאי לקבל מאת הרשות החזר הוצאות  )ב( 
שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה לפי הקבוע בחוזר הממונה על השכר, 

ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, החזר הוצאות כאמור בסעיף 8ג)ב( לחוק. 

)ג(   תעריף תשלום בעד קילומטר נסיעה שנסע חבר מועצה לישיבה שבה השתתף 
יהיה לפי תעריף שבחוזר החשב הכללי של משרד האוצר בדבר החזר הוצאות נסיעה 
בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים - תעריפים, מיום כ"ט בתמוז התשס"ח )1 באוגוסט 

2008(, שמתפרסם באתר החשב הכללי במשרד האוצר, כפי שיעודכן מזמן לזמן.

חבר המועצה הזכאי להחזר הוצאות כאמור בתקנה 3 יגיש דרישה לתשלום החזר  )א(   .4
הוצאות בסוף החודש שבו נשא בהוצאה.

יאוחר  לא  ישולם   3 תקנה  לפי  הוצאות  החזר  )א(,  משנה  בתקנת  לאמור  בכפוף  )ב( 
מתום החודש שלאחר החודש שבו נשא בהוצאה.

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ב באלול התשע"ו )25 בספטמבר 2016( )להלן -  )א(   .5
יום התחילה(.

על אף האמור בתקנות 2)ב( ו–4)ב(, גמול או החזר הוצאות שחבר המועצה זכאי  )א(   .6
להם לפי תקנות אלה בעד התקופה שמיום התחילה עד יום פרסומן של תקנות אלה 
של  פרסומן  שלאחר  החודש  מתום  יאוחר  לא  ישולמו  פרסומן,  יום  לפני  שולמו  ולא 

תקנות אלה.

חבר  זכאי  היה  שלו  התשלום  לפי  יינתן  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  תשלום  )ב(  
על  הממונה  לחוזר  בהתאם  אלה  תקנות  לפי  זכאותו  לו  קמה  שבו  במועד  המועצה 
העניין,  לפי  האוצר,  משרד  של  הכללי  החשב  שבחוזר  לתעריף  בהתאם  או  השכר 
כעדכונם במועד האמור; סכום כאמור ישולם כשהוא מעודכן לפי המדד שהיה ידוע 
ביום התשלום בפועל לעומת המדד שהיה ידוע במועד שבו קמה הזכאות; לעניין זה, 

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

כ"ג בטבת התשפ"א )7 בינואר 2021(
)חמ 3-5598(

ץ " כ ל  א ר ש י  
             שר האוצר

גמול לחבר 
המועצה

החזר הוצאות 
ישיבה 

2  ס"ח התשל"ו, עמ' 52. 

מועדים לעניין 
החזר הוצאות

תחילה  

הוראת מעבר 
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תקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-11976, לאחר 
התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות(, התשל"ג-21973, בתוספת -  .1
בפרט 1, בטור ב', בפרט משנה ג', בסופו יבוא "רפואה פליאטיבית";  )1(

בפרט 5, בטור ב', במקום האמור לצדו יבוא:  )2(

"אחד משלושת המסלולים האלה:

א. תואר מומחה ברפואה פנימית או רפואת משפחה;

¼2 שנים, מהן -

שנתיים מחלות ריאה, מתוכן חודש אחד במכון למלחמה בשחפת;

חודשיים במחלקה מוכרת לטיפול נמרץ נשימתי;

אבחנתית,  רדיולוגיה  שינה,  מעבדת  אלה:  ממקצועות  באחד  חודש 
אונקולוגיה, רפואה תעסוקתית, אלרגיה, רפואה גרעינית, קרדיולוגיה, 

מכון או מרפאת ריאות בקהילה, רפואה פליאטיבית;

ב. 1 שנה ברפואה פנימית;

¼1 שנים, מהן -

שנה מחלות ריאה, מתוכה חודש אחד במכון למלחמה בשחפת;

חודשיים במחלקה מוכרת לטיפול נמרץ נשימתי;

אבחנתית,  רדיולוגיה  שינה,  מעבדת  אלה:  ממקצועות  באחד  חודש 
אונקולוגיה, רפואה תעסוקתית, אלרגיה, רפואה גרעינית, קרדיולוגיה, 

מכון או מרפאת ריאות בקהילה, רפואה פליאטיבית;

2 שנים רפואה פנימית;

1 שנה מחלות ריאה; 

ג. 3 שנים ברפואה פנימית;

¼2 שנים, מהן -

שנתיים מחלות ריאה, מתוכן חודש אחד במכון למלחמה בשחפת;

חודשיים במחלקה מוכרת לטיפול נמרץ נשימתי; 

אבחנתית,  רדיולוגיה  שינה,  מעבדת  אלה:  ממקצועות  באחד  חודש 
אונקולוגיה, רפואה תעסוקתית, אלרגיה, רפואה גרעינית, קרדיולוגיה, 

מכון או מרפאת ריאות בקהילה, רפואה פליאטיבית;";

בפרט 9 בטור ב' -   )3(

במקום פרט משנה )א( יבוא: )א( 

"א. 33 חודשים במחלקה לרפואת ילדים, ויכול שחלק מתקופה זו יהיה 
באחד או יותר מהמקצועות האלה:

חודשיים במחלקה לרפואה דחופה ילדים;

3 חודשים ביחידת טיפול נמרץ ילדים;";

תיקון התוספת 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.   1
ק"ת התשל"ג, עמ' 1924; התשע"ט, עמ' 1314.   2
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בפרט משנה ה', בסופו יבוא "רפואה פליאטיבית"; )ב( 

בפרט 12א, בטור ב', במקום האמור לצדו יבוא:  )4(

"אחד משני המסלולים האלה:  

א. ½5 שנים, מהן -

שנה אחת כירורגית ילדים;

שנתיים כירורגיה כללית;

שתי שנים ו–3 חודשים בכירורגית ילדים;

3 חודשים בטיפול נמרץ יילודים או טיפול נמרץ ילדים;

ב. תואר מומחה בכירורגיה כללית

½2 שנים, מהן -

27 חודשים בכירורגית ילדים - מ.ר;

3 חודשים טיפול נמרץ ילדים או פגים;";

בפרט 15, בטור ב', בפרט משנה ז', בסופו יבוא "טראומה אורתופדית, אורתופדיה   )5(
בקהילה";

בפרט 16, בטור א', במקום האמור לצדו יבוא "כירורגיה פלסטית ואסתטית";  )6(

בפרט 19, בטור ב', אחרי "מחלות עיניים, דימות" יבוא "אונקולוגיה, מחלקת אף   )7(
אוזן גרון במרכז רפואי אחר )3 חודשים בלבד(, אף אוזן גרון בקהילה";

בפרט 23, בטור ב', במקום האמור לצדו יבוא:  )8(

"אחד משני המסלולים האלה:

א. ½4 שנים, מהן -

3 שנים ו–9 חודשים - רדיולוגיה אבחנתית;

3 חודשים רפואה גרעינית;

כירורגיה  כללית,  כירורגיה  ילדים,  רפואת  מאלה:  באחד  חודשים   6
אורתופדית, רפואה פנימית;

או

3 חודשים באחד מאלה: רפואת ילדים, כירורגיה כללית, רפואה פנימית ו–3 
חודשים במחלקה או במכון קליני בבית חולים כללי;

ב.   תואר מומחה ברפואה גרעינית

½2 שנים רדיולוגיה אבחנתית;";

בפרט 31, בטור ב', במקום האמור לצדו יבוא:  )9(

"אחד משני המסלולים האלה:

א. 4 שנים, מהן -

2 שנים ברפואה גרעינית;

;PET-CT 6 חודשים ביחידת
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שנה רדיולוגיה אבחנתית;

3 חודשים רפואה פנימית;

חודש רפואת ילדים;

באחד  אחת,  כל  חודשיים  או  חודש  של  רצופות  בתקופות  חודשיים 
כירורגיה  אורולוגית,  כירורגיה  אנדוקרינולוגיה,  מאלה:  בשניים  או 
אורתופדית, כירורגיה כללית, נוירולוגיה, קרדיולוגיה, רדיותרפיה, מחלות 

זיהומיות, נוירוכירורגיה;

ב.   תואר מומחה ברדיולוגיה אבחנתית;

½1 שנים רפואה גרעינית;

;";PET-CT 6 חודשים

)10( בפרט 32, בטור ב', במקום האמור לצדו יבוא:

"אחד משני המסלולים האלה: 

א. 4 שנים, מהן -

2 שנים גריאטריה;

1/2 1 שנה רפואה פנימית;

3 חודשים מרפאה גריאטרית קהילתית;

3 חודשים באחד מן המקצועות האלה: יחידה גריאטרית בבית חולים כללי, 
נוירולוגיה, אורתופדיה, שיקום, פסיכיאטריה מבוגרים;

ב. תואר מומחה ברפואה פנימית או ברפואת משפחה:

1 שנים ו–9 חודשים גריאטריה;

3 חודשים מרפאה גריאטרית קהילתית;";

)11( בפרט 49, בטור ב', במקום האמור לצדו יבוא:

"תואר מומחה ברפואת ילדים;

½2 שנים, מהן -

שנתיים ו–3 חודשים גסטרואנטרולוגיית ילדים;

3 חודשים גסטרואנטרולוגיית מבוגרים;";

)12( בפרט 52, בטור ב', במקום האמור לצדו יבוא:

"אחד משני המסלולים האלה:

א.  תואר מומחה ברפואת ילדים:

2.5 שנים, מהן -

24  חודשים בטיפול נמרץ ילדים;

3 חודשים בטיפול נמרץ כללי;

3  חודשים הרדמה;
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ב.  תואר מומחה בהרדמה או בטיפול נמרץ כללי:

2.5 שנים, מהן - 

20 חודשים בטיפול נמרץ ילדים;

חודש בטיפול נמרץ ילודים;

3 חודשים ברפואה דחופה ילדים;

3 חודשים במחלקת ילדים;

חודש קרדיולוגית ילדים;

חודש בריאות ילדים;

חודש בדימות ילדים;";

)13( בפרט 54, בטור ב', במקום האמור לצדו יבוא:

"4 שנים מהן - 

30 חודשים במחלקה לרפואה דחופה;

9 חודשים במחלקה לרפואה פנימית;

חודש אורתופדיה;

חודש טיפול נמרץ;

חודש מרפאה לרפואת המשפחה;

3 חודשים במרפאה לכירורגיה כללית;

3 חודשים במחלקה לרפואה דחופה ילדים;".

כ"ח בשבט התשפ"א )10 בפברואר 2021(
)חמ 3-222-ת1(

ן י י ט ש ל ד א  ) ל א ו י ( י  ל ו י  
             שר הבריאות

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )חידוש תוקף הכרזה על 
מתחמים לפינוי לשם בינוי לתקופה שנייה במסלול רשויות מקומיות( 

)הוראת שעה(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14)ב()3()א()2( לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, 
התשע"ו-12016, ובהמלצת הוועדה המייעצת להתחדשות עירונית, אני מצווה לאמור:

בזה  מחודש  בינוי  לשם  לפינוי  כמתחם  להלן2  המפורט  המתחם  על  ההכרזה  תוקף   .1
לתקופה שנייה:

הרצליה - מעונות שרה.

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

1  ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.

2  ק"ת התשע"ה, עמ' 55.

חידוש תוקף 
ההכרזה

הפקדת מפות
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תחילתו של צו זה ביום כ"ו בתמוז התש"ף )18 ביולי 2020(, ותוקפו לשש שנים ממועד   .3
התחילה האמור.

א' בשבט התשפ"א )14 בינואר 2021(
)חמ 3-5406(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבינוי והשיכון      

אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער סחנין( )תיקון(, 
התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:

בתוספת,  התשע"ה-22015,  סחנין(,  יער  )שמורת  ליער(  שמור  )אזור  היערות  באכרזת   .1
בטבלה שתחת המספר הסידורי 2030, בגוש 19258, בשורה של חלקה מספר 50, בטור 
"שטח התכנית בחלקה )מ"ר(", במקום "15,933" יבוא "5,919, לפי השטח המסומן בקווי 
רשת אדומים על גבי המפה המופקדת במשרדו של פקיד היערות במשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר".

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-262-ת1(

ר ט ס ו ש ן  ו ל א  
            שר החקלאות ופיתוח הכפר

הודעת העתיקות )אגרות למתן אישור פעולות(, התשפ"א-2021
פעולות(,  אישור  למתן  )אגרות  העתיקות  לתקנות  4)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשס"א-12001 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2020 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר    .1
2019, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 2 לתקנות, ונוסחה מיום י"ז בטבת התשפ"א 

)1 בינואר 2021( הוא כמפורט להלן:

"אגרות לצורך 
מתן אישור

המנהל  והתנה  לחוק,   29 סעיף  לפי  לאישור  בקשה  למנהל  2. הוגשה 
את מתן האישור בתנאים, ישלם מבקש האישור אגרות כמפורט להלן:

בשקלים 
חדשים

)1( בעד בדיקת תכניות שהוגשו למנהל בגין הפעולות 
שלגביהן מבוקש האישור

130

מבוקש  שלגביהן  הפעולות  ביצוע  על  פיקוח  )2( בעד 
האישור -

460)א( בהיקף שאינו עולה על ארבע שעות ביום

930)ב( לכל יום או חלק ממנו, העולה על ארבע שעות

שינוי סכומים

תיקון התוספת 

1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130. 

2  ק"ת התשע"ה, עמ' 896.

ק"ת התשס"א, עמ' 484; התשע"ט, עמ' 3023.  1

תחילה ותוקף
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בשקלים 
חדשים

)3( בעד ביצוע חיתוך הבדיקה -

החיתוך,  בביצוע  הארכאולוג  פעולות  )א( לגבי 
לכל יום או לחלק ממנו

930

)ב( בעד שימוש, לצורך ביצוע החיתוך, בכלי מכני -

1,330)1( שסיפקה הרשות, לכל יום או לחלק ממנו

חשבונו,  על  העמיד  האישור  )2( שמבקש 
באישור המנהל

פטור

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

700)א( של גוף ציבורי או בעבורו

350)ב( של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו

)4( בעד ביצוע חפירת הצלה בידי רשות העתיקות -

החפירה  ריבועי  משטח  רבוע  מטר  )א( לכל 
אישור  מתן  לצורך  המנהל,  קביעת  לפי  שנדרשו, 

לביצוע עבודות -

1,060)1( של גוף ציבורי או בעבורו

530)2( של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו

את  לבצע  לבקשה  הסכמתו  את  המנהל  )ב( נתן 
האישור  מבקש  מטעם  פועלים  באמצעות  החפירה 
לפי   ,)2( או  )א()1(  משנה  שבפסקת  האגרה  מחצית   -

העניין"."

כ"א בשבט התשפ"א )3 בפברואר 2021(
)חמ 3-3005-ת2(  

ן ו ס ח ל  א ר ש       י
     המנהל הכללי של רשות העתיקות
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