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תקנות הנכים )טיפול רפואי( )הוראת שעה(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43)ב( ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 
]נוסח משולב[1, אני מתקין תקנות אלה:  

רפואי(,  )טיפול  הנכים  תקנות  את  יקראו  התחילה  מיום  חודשים   12 של  בתקופה    .1
התשי"ד-21954 )להלן - התקנות העיקריות(, כאילו -   

בתקנה 1, ההגדרות "ביטול מעבודה של נכה עקב מצב רפואי", "יום ביטול חלקי   )1(
מורחב" ו"יום ביטול חלקי מצומצם" - נמחקו;

מוסמך  שרופא  "נכה  בא  בה  האמור  במקום  העיקריות,  לתקנות  14ב1  בתקנה   )2(
מחוזי, רופא מוסמך מרחבי או רופא מוסמך ראשי קבע לגביו, טרם הגיעו לגיל פרישה, 
כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-32004 )בתקנות אלה - גיל פרישה(, כי בשל 
מצבו הרפואי עקב נכותו הוא יכול לעבוד בהיקף משרה חלקי, בין שהוא עובד בפועל 
בהיקף משרה חלקי ובין שלאו, בין שהוא עובד כשכיר ובין שבתעסוקה עצמית, יהיה 
זכאי לתגמול עקב מצב רפואי לפי תקנה 14ג; לעניין תקנה זו ותקנה 14ג, "היקף משרה 

חלקי" - היקף של 50% משרה או היקף של 75% משרה.";

בתקנה 14ג לתקנות העיקריות -  )3(

במקום האמור בתקנת משנה )א( בא:  )א( 

")א( נכה שנקבע לגביו כי הוא יכול לעבוד בהיקף של 50% משרה, זכאי 
למחצית הסכום הקבוע בתקנה 14א)א()1(, נוסף על התגמול החודשי שהוא 
זכאי לו על פי החוק, ואולם הוא לא יהיה זכאי לקבל במקביל גם תגמול 

לפי סעיף 6 לחוק.";  

במקום האמור בתקנת משנה )ב( בא:  )ב( 

")ב( נכה שנקבע לגביו כי הוא יכול לעבוד בהיקף של 75% משרה זכאי 
למחצית הסכום הקבוע בתקנת משנה )א(, נוסף על התגמול החודשי שהוא 
זכאי לו על פי החוק, ואולם הוא לא יהיה זכאי לקבל במקביל גם תגמול 

לפי סעיף 6 לחוק.";

במקום האמור בתקנת משנה )ה( בא:  )ג( 

")ה( )1( קיבל נכה תגמולים לפי תקנה זו במשך חמש שנים לפחות טרם 
תגמולים  פרישה  לגיל  הגיעו  לאחר  לו  ישולמו  פרישה,  לגיל  הגיעו 

בשיעור ששולם לו טרם המועד האמור.  

)2( קיבל נכה תגמולים לפי תקנה זו במשך חמש שנים לפחות טרם 
פרישתו בפועל לגמלאות והנכה פרש בפועל לגמלאות לאחר שהגיע 
תגמולים  לגמלאות  בפועל  פרישתו  לאחר  לו  ישולמו  פרישה,  לגיל 

בשיעור ששולם לו טרם המועד האמור."

הוראת שעה 

ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  1
ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשפ"א, עמ' 606.  2

ס"ח התשס"ד, עמ' 46.  3
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תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(, והן יחולו גם   .4
על נכה שאושר או ששולם לו תגמול מכוח תקנה 14ג לתקנות העיקריות כנוסחה ערב 

יום התחילה.

ג' בתשרי התשפ"ב )9 בספטמבר 2021(
)חמ 3-772(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

צו בתי דין לעבודה )הקמת בתי דין אזוריים( )הוראת שעה(, 
התשפ"ב-2021

לאחר  התשכ"ט-11969,  לעבודה,  הדין  בית  לחוק   23 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם שרת הכלכלה והתעשייה2, אני מצווה לאמור: 

בתקופה של 4 שנים מיום פרסומו של צו זה יראו כאילו בצו בית הדין לעבודה )הקמת   .1
בתי דין אזוריים(, התשכ"ט-31969 -

בסעיף 1, אחרי "בצו זה" יבוא:   )1(

""אזור צפון מערב השרון" - תחום הרשות המקומית נתניה כהגדרתה בתוספת 
האזורית  המועצה  ותחום  חדש[4,  ]נוסח  העיריות  לפקודת  הראשונה 
אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  בצו  כהגדרתה  חפר  עמק 

התשי"ח-51958;";

בסעיף 2 -  )2(

בטור "אזור שיפוטו" שלצד "בית דין אזורי לעבודה, תל–אביב" שבטור בית  )א( 
הדין, אחרי "מחוזות תל–אביב והמרכז" יבוא "למעט אזור צפון מערב השרון";

בית  שבטור  חיפה"  לעבודה,  אזורי  דין  "בית  שלצד  שיפוטו"  "אזור  בטור  )ב( 
הדין, אחרי "מחוז חיפה ונפת עכו שבמחוז הצפון" יבוא "לרבות אזור צפון מערב 

השרון".

צו זה יחול על הליכים שנפתחו ביום התחילה או לאחריו.  .2
ג' בתשרי התשפ"ב )9 בספטמבר 2021(

)חמ 3-1378(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר המשפטים  

תחילה ותחולה 

הוראת שעה 

תחולה  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.  1
הסמכות הועברה משר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשרת הכלכלה והתעשייה בהחלטת   2
ממשלה מס' 133 מיום י' באב התשפ"א )19 ביולי 2021(, וההעברה האמורה אושרה בישיבה הארבעים 

ותשע של הכנסת העשרים וארבע ביום כ"ד באב התשפ"א )2 באוגוסט 2021(.
ק"ת התשכ"ט, עמ' 1607; התש"ף, עמ' 288.  3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ק"ת התשי"ט, עמ' 1110.  4
ק"ת התשי"ח, עמ' 1259.  5
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כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק 
שירות חיוני( )תיקון מס' 2(, התשפ"ב-2021

התשנ"ו-11996,  החשמל,  משק  לחוק  ו–33   )2(30 17)ד(,  סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
קובעת רשות החשמל את הכללים האלה:

בכללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות   .1
באמת המידה,  אמות  בספר  העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התשע"ח-22018   חיוני(, 

מידה 22 -  

בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

סימןפרק
אמת 
תחילהמידה

מועד 
סטטוסהחלטהישיבההחלטה

מאושר";26.05.216084"

בסעיף )ו(, אחרי "הפרטים המופיעים בכל חשבונותיו של הצרכן" יבוא "וכן את   )2(
כל נתוני המניה כפי שנרשמו ונצברו במונה של הצרכן ב–12 החודשים שקדמו למועד 
הגשת הבקשה או שנרשמו ונצברו במונה ממועד רישומו של  המונה על שם הצרכן, 

לפי המאוחר, והכול".

 1 בסעיף  כתיקונו  העיקריים,  בכללים  המידה  אמות  בספר   22 מידה  לאמת  )ו(  סעיף   .2
של  פרסומם  ביום  שיוגשו  דיגיטלי  למידע  לגישה  בקשות  לגבי  יחול  אלה,  לכללים 

כללים אלה או לאחריו.

כ"ח באלול התשפ"א )5 בספטמבר 2021(
)חמ 3-3178-ת2(

י ו ב צ ק ב  א ו י  
ממלא מקום יושב ראש רשות החשמל  

כללי מדידת מים )מדי מים( )הוראת שעה( )תיקון(, התשפ"ב-2021

מועצת  קובעת  התשט"ו-11955,  מים,  מדידת  לחוק   )1(13 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

 ,)1(1 בסעיף  התשפ"א-22020,  שעה(,  )הוראת  מים(  )מדי  מים  מדידת  בכללי   .1
מדגם וולטמן  מים  "ומד  המשפט  ייווסף  "יימסר"  המילה  ולפני  ")מיינקה("   אחרי  

."ZENNER תוצרת חברת WPD/WPHD

כ"ח באלול התשפ"א )5 בספטמבר 2021(
)חמ 3-195-ת1(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים וביוב  

ס"ח התשט"ו, עמ' 82; התשס"ו, עמ' 350.  1
ק"ת התשפ"א, עמ' 271.  2

תיקון אמת מידה 22 

תחולה 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ח, עמ' 924.  1
ק"ת התשע"ח, עמ' 1177; התשפ"א, עמ' 17.  2

תיקון סעיף 1   
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כללי מדידת מים )מדי מים( )הוראת שעה מס' 2( )תיקון(, התשפ"ב-2021

מועצת  קובעת  התשט"ו-11955,  מים,  מדידת  לחוק   )1(13 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בכללי מדידת מים )מדי מים( )הוראת שעה מס' 2(, התשפ"א-22020, בסעיף 1 במקום   .1
הטבלה יבוא:  

"טור א'
גודל

מד המים
טור ב' 

הספיקה בליטרים לשעה

טור ג'
כמות המים המזערית הנדרשת 

לביצוע הבדיקה בליטרים

טור ד'
 משך הזרמת 
המים בדקות

בדיקה ד'בדיקה ג'בדיקה ב'בדיקה א'בדיקה ד'בדיקה ג'   בדיקה ב'בדיקה א'סימון

*1.5 )1(1,5005401203010050502.5

*2.5 )2(2,5008002005010050502.5

)3( סטייה 
מותרת

-/+ 3% -/+ 3%-/+ 4% **

*  כמוגדר בתקן ת"י 363

** חייבת להיראות תנועה רצופה במנגנון הספירה במשך תקופת הבדיקה."

כ"ח באלול התשפ"א )5 בספטמבר 2021(
)חמ 3-195-ת1(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים וביוב  

תיקון סעיף 1 

ס"ח התשט"ו, עמ' 82; התשס"ו, עמ' 350.  1
ק"ת התשפ"א, עמ' 1122.  2
י"פ התשע"ב, עמ' 4522.  3
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