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הודעה על תיקון ההיתר הכללי להעסקה במנוחה 
השבועית ושעות נוספות במפעלים רפואיים 

 ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים 
)הוראת שעה( )תיקון(

לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

ומנוחה,  עבודה  שעות  לחוק   15 סעיף  לפי  מודיע  אני 
התשי"א-11951 )להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
11)4( ו–14 לחוק, תיקנתי את ההיתר הכללי להעבדה במנוחה 
ובמוסדות  רפואיים  במפעלים  נוספות  ובשעות  השבועית 
הוראת   - )להלן  שעה(2  )הוראת  בילדים  או  בזקנים  לטיפול 

השעה(, כלהלן:

תיקון סעיף 2    1

בסעיף 2 להוראת השעה, במקום "עד יום א' בטבת התשפ"א   
 15( התשפ"א  בניסן  ב'  יום  "עד  יבוא   ")2020 בדצמבר   16(

במרס 2021(" 

א' בטבת התשפ"א )16 דצמבר 2020(
)חמ 3-4281(                          איציק שמולי

שר העבודה הרווחה    
   והשירותים החברתיים

ס"ח התשי"א, עמ' 204   1

י"פ התשע"ג, עמ' 1682; התשע"ו, עמ' 2444; התש"ף, עמ' 6628   2

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שנאצלה לי2, אני ממנה את גזבר המועצה האזורית שדות דן  
)להלן - המועצה(, שי מדינה לממונה על הגבייה, לצורך גביית 
המדינה  במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה 
וגביית  התשנ"ג-31992,  תקציב(,  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני 
תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי כל דין, לצורך גבייתם 
חוק  )להלן-  התשל"ז-41977  העונשין,  לחוק   70 סעיף  לפי 
מקומיים  לעניינים  המשפט  בית  שפסק  קנסות  של  העונשין(, 
העונשין  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם  לצורך  המועצה,  לטובת 
בסעיף  כאמור  משפט  ברירת  שהן  עבירות  בשל  קנסות  של 
התשמ"ב-51982,  משולב[,  ]נוסח  פלילי  דין  סדר  לחוק  228)א( 
 18 סעיף  לפי  קנסות  וגביית  דין,  כל  פי  על  למועצה  המגיעים 
חוק   - )להלן  התשמ"ו-61985  המינהליות,  העבירות  לחוק 
לטובת  שהוטלו  מינהליים  קנסות  של  המינהליות(,  העבירות 
המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה 
ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות 

כ"א בכסלו התשפ"א )7 דצמבר 2020(
)חמ 3-18-ה1(                             מרדכי כהן

המנהל הכללי של משרד הפנים  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46   1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994   2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10   3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43   5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31   6

מינוי פקידת גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שנאצלה לי2, אני ממנה את מנהלת מחלקת הגבייה במועצה 
אמרה  בן  אורנה  המועצה(,   - )להלן  דן  שדות  האזורית 
מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית  לצורך  גבייה,  לפקידת 
יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק  ההסדרים  חוק 
המגיעים  חובה  תשלומי  וגביית  התשנ"ג-31992,  תקציב(, 
לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם  לצורך  דין,  כל  פי  על  למועצה 
קנסות  של  העונשין(,  חוק   - )להלן  התשל"ז-41977  העונשין, 
שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה, לצורך 
עבירות  בשל  קנסות  של  העונשין  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם 
שהן ברירת משפט כאמור בסעיף 228)א( לחוק סדר דין פלילי 
כל  פי  על  למועצה  המגיעים  התשמ"ב-51982,  משולב[,  ]נוסח 
המינהליות,  העבירות  לחוק   18 סעיף  לפי  קנסות  וגביית  דין, 
התשמ"ו-61985 )להלן - חוק העבירות המינהליות(, של קנסות 
שנקבע  עבירה  כל  בשל  המועצה  לטובת  שהוטלו  מינהליים 
לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית 

לפי חוק העבירות המינהליות 

כ"א בכסלו התשפ"א )7 דצמבר 2020(
)חמ 3-18-ה1(                           מרדכי כהן

המנהל הכללי של משרד הפנים  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46   1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994   2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10   3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43   5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31   6

מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

לחוק  5)ב(  סעיף  מכוח  שניתן  צו1  לפי  סמכותי  בתוקף 
עובדי  את  ממנה  אני  התשמ"ו-21985,  המינהליות,  העבירות 
כדין  הכשרה  שקיבלו  לאחר  מטה,  המפורטים  חיפה  עיריית 
למילוי תפקידם בעניין העבירות המינהליות המנויות בתקנות 
העבירות המינהליות )קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים(, 
התשס"ז-32007 )להלן - התקנות(, למפקחים בתחום העירייה, 

לעניין אכיפת העבירות המינהליות המנויות בתקנות:
ניקולה ג'אד 

אחסן ווהבה 
בת אל תמם 

טוהר ורסנו 
הייתם מריד 

יורי יעקובוב 

 י' בכסלו התשפ"א ) 26 נובמבר 2020(
)חמ 3-1932(

עינת קליש רותם  
     ראש עיריית חיפה

י"פ התשס"ח, עמ' 1018   1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74   2

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126   3
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