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 תקנות עוולות מסחריות (םעדים וסדרי דין), התש״ס~999ד

< ולפי סעיף  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5ו ו־25 לחוק עוולות מסחריות, התשנ״ט-999ו'

, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט 2  108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ן וחשבון ן די ת  פרק א׳: מ

ג  צו למתן 1. (א) בלי לגרוע מהוראות פרקים ט׳ וי׳ לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-1984

 דין וחשבון (להלן - תקנות סדר הדין האזרחי), רשאי בית המשפט, לבקשת התובע, אם ראה כי קיימת

ן דין וחשבון, אשר בו יורה לנתבע למסור פרטים וחשבונות ת מ  זכות לכאורה, לי תן צו ל

 הנוגעים לבירור התובענה, לרבות פרטים בדבר מועדי ייצור וכמויות ייצור, בדבר מפיצים

 וכן בדבר מועדים וכמויות של רכישות ומכירות.

 (ב) דין וחשבון יינתן בתצהיר, ויש להגישו בתוך 30 ימים מיום המצאת הצו למשיב,

 או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט.

 צו נוסף 2. הוגש דין וחשבון בלתי מספק, רשאי התובע לבקש מבית המשפט צו המחייב את

 הנתבע לתקן או להשלים את הדין וחשבון. בית המשפט רשאי להורות על השלמת הדין

 וחשבון בדרך שיקבע.

 פרק בי: כונס נכסים

 סימן אי: מינוי כונס נכסים

 3. בסימן זה, ״נכסים״ - נכסים אשר הופקו תוך ביצוע עוולה או שימשו לביצועה, או

 המהווים ראיות אשר קיים חשש סביר להעלמתן.

ם לפי סעיף 16 לחוק (להלן - צו מינוי) יכלול הוראות י ס כ  4. (א) צו למינוי כונס נ
 המכוונות לכונס הנכסים, וכן הוראה בדבר אי הכשלת ביצוע הצו, המכוונת למי שנגדו ניתן

ח בעת ביצועו: צו מינוי יהיה ערוך לפי טופס 1 כ ו ם מטעמו שיהיה נ ד  הצו או א

 שבתוספת.

י תהא עד למתן פסק הדין בתובענה, זולת אם קבע בית המשפט ו נ י מ  (ב) תקופת ה

. ר ח  מועד א

 (ג) לא יינתן צו מינוי אלא כפוף להמצאת ערובה ועירבון כאמור בסעיפים 18 ו־9ו

 לחוק, וערובת כונס הנכסים כאמור בתקנה 7.

ת כל אלה:  5. (א) בבקשה למתן צו מינוי יפרט המבקש א

 (1) שמותיהם של הנתבע ושל צד שלישי המחזיק בחצרים שלגביהם מתבקש

 הצו (להלן - מי שנגדו ניתן הצו), מספרי זהותם, מקום מגוריהם ומענם

 להמצאת כתבי בי־דין, ואם היה מי מהם תאגיד - האופן שבו התאגד:

 (2) מענם של החצרים שלגביהם מתבקש הצו:

 ס-ח התשנ״ט, עמי 146.
 2 סייח התשמ״ד, עמי 198.

 י־ ק״ת התשמ״ד, עמי 2220.

 הגדרה

 מינוי כונס
 נכסים

 כונס נכסים
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 העתקים מן הצו

 ערובת כונס
 הנכסים

 אחריות כונס
 הנכסים

 חובת סודיות

 אכיפת תשלום

 ביטול או
 שינוי הצו

 (3) פירוט הנכסים שלגביהם מתבקש הצו, תיאורם ומקום הימצאם, ואם

 הופקו תוך ביצוע העוולה או שימשו לביצועה: כן יצוין היכן בדעתו להחזיק את

 הנכסים לאחר תפיסתם;

0 מתבקש חעו נכסים המהווים ראיות -- ה י ב מ ו בין הנכסים מ  (4) הי
 הנימוקים לחשש שעליו• נסמכת הבקשה.

ת הסכמתו m מה:ט onaa; לבקשה •••צרף א w (ב) המבקש יציע בבקשתו מועמד 
 בכתב של המועמד למינוי.

 6. (א) ניתן צו מינוי, ימציא המבקש לכונס הנכםיס שמונה העתקים מצו המינוי,

 בצירו! t העתקים של כל המסמכים שהוגשו לבית המשפט במסגרת הבקשה למתן צו מינוי,

 ואם ד וגשה תובענה, גם את מסמכי התובענה.

 (ב) ניתן הצו למינוי כונה הנכסים במעמד צד אחד, ימציא כונס הנכסים, בעת

 ביצוע הצו, את העתק הצו ואת המסמכים האמורים בתקנת משנה (א) גם למי שנגדו ניתן

 הצו, ז ם היה נוכח בעת החיפוש שערך, או מיד אחריו אם לא היה נוכח כאמור.

 7. כונס נכסים שנתמנה, ייתן ערובה, בסכום שיפורש בצו, להבטחת אחריותו לנכסים או

 לחצרי t שלגביהם ניתן הצו, ולכל אשר יגיע לידו בקשר אליהם: הערובה תהא בכתב ערבות

 ערוך י יפי טופס 2 שבתוספת.

 8. כונס הנכסים יהא אחראי לכל נזק שגרם לנכסים או לחצרים, שלגביהם ניתן הצו,

 מתוך דון או רשלנות.

 9. כונס נכסים לא יעשה שימוש במידע או במסמכים שהגיעו אליו עקב תפקידו, ולא

 יגלה c .ותם לאחר, אלא לצורך ביצוע תפקידו, מכוח חובה על פי דין למסור מידע או אם

 הורש ד לכך על ידי בית המשפט, וינקוט אמצעים, ככל הדרוש, כדי להבטיח שהעובדים

 בשירון 1ו ישמרו על סודיות כאמור.

 10 . בונם נכסים שלא שילם סכום המגיע ממנו, לא הגיש דין וחשבון או שגרם נזק לנכסים

 או לדו) רים שלגביהם ניתן הצו, מתוך זדון או רשלנות, רשאי בית המשפט להורות על עיקול

 נכסיו, ^מברם ולהשתמש בדמי המכר לסילוק כל סכום המגיע מכונס הנכסים או לכיסוי בל

 הפסד 0גרם, ואת היתרה ישלם לכונס הנכסים.

ת המשפט רשאי, בכל עת, לפי בקשת בעל דין או כונס הנכסים, לבטל את צו י : .11 
 המינוי או לשנותו, אם ראה שנסיבות הענין מצדיקות זאת.

 12. לו מינוי יפקע באחת מאלה: פקיעת הצו

ם כאמור בתקנה 6(ב): י המסמכ ת העתק הצו ו  ו) המבקש לא המציא א

 2) התובענה נדחתה, נמחקה או הופסקה, ואם נותר צר המינוי בתוקף לאחר מתן

ם פסק הדין בוצע:  •םק הדין - א

ת כתב התביעה בתוך  ! נ.) הצו ניתן לפני שהוגשה התובענה, והתובע לא הגיש א
 י וזבעה ימים מיום נתינתו, או במועד מאוחר יותר שקבע בית המשפט כאמור בסעיף

 י מג) לחוק.

 13. ; ;וראות פרק זה יבואו במקום הוראות סימן׳ ג׳ לפרק כ״ח לתקנות סדר הדין סדרי דין
 האזרחי
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 סימן בי: כניסה, חיפוש ותפיסה

 14. משניתן צו מינוי רשאי כונס הנכסים להיכנס, בתוך המועד הקבוע בצו, להערים

 שלגביהם ניתן הצו(להלן - החערים) ולערוך בהם חיפוש לשם תפיסת הנכסים האמורים

, ם י ס כ נ ת ה מ החערים, לתפוס א מ רשאי לצלם א י  כעו (להלן •י־ הנכסינ*)•, כונס הנב&י

ת האמור בצו.  להעתיקם, לצלמם, ולעשות בהמ א

ד כונס עמי וכחות שני עדים; קודם לביצוע חצוי י יעשו בנ סה י י התפ ש ו פו , החי ה ס י נ כ  1,5. ה

ת העדים על כך שמחובתם לשמור על סודיות המידע שהגיע אליהם אגב  הנכסים א

 הכניסה, החיפוש והתפיסה, איסור השימוש בו ואיסור גילויו לאחר, ויחתימם על התחייבות

 לשמירת סודיות כאמור.

 16 . החיפוש והתפיסה ייערכו גם בנוכחות מי שנגדו ניתן העו, או אדם אחר מטעמו, אלא

 אם כן החליט בית המשפט אחרת, מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

 17. (א) כונס הנכסים יערוך דין וחשבון על הכניסה, החיפוש והתפיסה-, הדין וחשבון

 יהיה ערוך לפי טופס 3 שבתוספת, וייחתם בידי כונס הנכסים והעדים-, כונס הנכסים יחתים 1

ת מי שנגדו ניתן העו או מי מטעמו שהיה נוכח בשעת החיפוש  על הדין וחשבון גם א

 והתפיסה, והם זכאים להעיר בו כל הערה ולקבל העתק ממנו; סירב מי שהיה נוכח בשעת

ת שמו ואת  החיפוש והתפיסה לחתום על הדין וחשבון, יעיין כונס הנכסים בדין וחשבון א

 העובדה שסירב לחתום.

 (ב) כונס הנכסים יגיש לבית המשפט, בתוך שבעה ימים מיום ביעוע החיפוש

ת הדין וחשבון כאמור בתקנת משנה (א) וימציא העתקים ממנו לבעלי הדין.  והתפיסה, א

 18. היו בין הנכסים שנתפסו או שהועתקו, מסמכים, מחשב, חומר מחשב או פלט

 כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ״ה-1995*, או נכסים שבעת החיפוש טען מי שנגדו ניתן

ת ם סח־ מסחרי, יישארו נכסים כאמור בידי כונס הנכסים, והוא ישמור בסוד א  הצו כי ה

 תוכנם, ולא יגלה אותו אף למבקש, עד לקיום דיון במעמד כל הצדדים, שבו יכריע בית

 המשפט מה ייעשה בהם-, בית המשפט רשאי לאפשר גילוי לפגי קיום דיון כאמור, מטעמים

 מיוחדים שיירשמו.

 19. (א) על כונס הנכסים להחזיק בנכסים שנתפסו על פי צו המינוי עד שיחליט בית
 המשפט מה ייעשה בהם.

 (ב) בית המשפט רשאי, בכל עת, לפי בקשת כונס הנכסים או אחד מבעלי הדין,

 להורות מה ייעשה בנכסים שנתפסו, לרבות מתן צו למכירתם של נכסים העלולים להתקלקל \

 ולגבי אופן המכירה ודין דמי המכר.

 (ג) לא ניתנה החלטה מה ייעשה בנכסים עד סיום הדיון בתובענה, יורה בית

ן בתובענה מה ייעשה בהם-, הורה בית המשפט על השמדת הנכסים - ו י ד  המשפט בסיום ה

ת ההשמדה באיזה אופן, והמועד שבו תבוצע.  יורה מי יבצע א

 סינון גי; הוראות בדבר הצטרפות צד שלישי

 20. (א) היו הנכסים או הראיות נושא צו המינוי מצויים בחזקתו של צד שלישי, ימציא

ת הודעת בית המשפט על זכותו להצטרף להליך כאמור  לו כונס הנכסים, בעת ביצוע הצו, א

 בסעיף 20(ב) לחוק, בצירוף העתקי המסמכים האמורים בתקנה 6(א).

 סמכויות כונס
 הגכטים

 עדים

 נוכחות בעת
 החיפוש והתפיסה

 דין וחשבון
 על כניסה,

 חיפוש ותפיסה

 שמירת סודיות
 וטענת סוד מסחרי

 החזקת הנכסים

 הודעה מטעם
 בית המשפט

 גדח התשנ״ה, עבו 366.
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 ;ב) הודיע בית המשפט לצד שלישי על זכותו להצטרף להליך באמור בסעיף 20(ד)

צורפו להודעת בית המשפט העתקי המסמכים האמורים בתקנה 6(א).  לחוק, 1

 21. :א) הצטרפות של צד שלישי למי סעיף 20 לחוק תהא בהודעה בכתב; ההודעה הודעת הצטרפות

 ומצורנ יה יוגשו לבית המשפט במספר עותקים מספיק לשם המצאה לכל בעלי הדין.

 :ב) בהודעת הצטרפות יפורטו:

 (ו) שמו של הצד השלישי, מספר זהותו, מקום מגוריו ומענו להמצאת כתבי

 בי־דין, ואם היה תאגיד - האופן שבו התאגד:

 (2) ענינו של הצד השלישי בבקשה לצו מינוי, לרבות אם יש לו זכויות בנכסים

 וטיבן של זכויות כאמור:

 (3) עמדת הצד השלישי באשר לבקשה לצו מינוי.

 ג) להודעת הצטרפות יצורפו תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד

 לה ודעו ז וכן העתק כל מסמך שעליו היא נסמכת.

 ד) הוגשה הודעת הצטרפות, יומצא עותק ממנה וממצורפיה לכל בעלי הדין, יחד

 עם הח עה בדבר המועד לדיון כאמור בסעיף 20(ה) לחוק.

 פרק גי: שונות

 22. זקנות סדר הדין האזרחי יחולו, בשינויים המחויבים, על הליכים על פי החוק בכל תחולת תקנות
 ענין ש; 1ינו מוסדר בתקנות אלה. סדר הדין האזרחי

 23. זוראות פרקים א׳ וב׳ יחולו, כפוף לסעיף 12 לחוק, על העוולות של גניבת עין וגזל סוד תחולה

 מסחרי־ בלבד.

 24. ¡ וחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק. תחילה

 תוספת

 טופס 1

 (תקנה •>א»

 צו מינוי כונס נכסים

 בבית(ר )משפט

 ב תיק

 נגד

 אל
 (הפרטים: שם משפחה, שם פרטי, ת״ז, המען)

 1. הנ ־ מתמנה בזה לכונס נכסים(כפוף לכך שתיתן התחייבות וערובה להנחת דעת׳ של בית

 הנ שפט) לנכסים המפורטים להלן: ,

 (ה1 כםים אשר הופקו תוך ביצוע עוולה, או שימשו לביצועה, או שהם ראיות אשר קיים חשש סביר
 לה גלמתן)

 וז< ת על פי סעיפים 16 ו־דו לחוק עוולות מסחריות, התשג״ט-1999 (להלן - החוק).
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ת המינוי היא פ ו ק  2. ת

 5. הנך מוסמך בזה להיכנס ולערוך חיפוש:

 (1) בחצרים שבהחזקת הגתבעים/המשיבימ -

 (א)
 שם פרט׳ שם משפחה

 הנמצאים ב: .,
 מקום/עיר רחוב/שבונה מסי בית

 (ב)
 שם פרטי שם משפחה

 הנמצאים ב
 מקום/עיר רחוב/שבונה מס׳ בית

 (2) בחצרים של(צד שלישי) -
 שם פרטי שם משפחה

 הנמצאיםב
 מקום/עיר רחוב/שכונה מם׳ בית

 4. הנך מוסמך בזה להיכנס לחצרים, לתפוס, להעתיק ולצלם את הנכסים, וכן לצלם את

 החצרימ.

 אני מצווה על מי שנגדו ניתן הצו או אדם מטעמו שיהיה נוכח בעת ביצוע צו זה כי לא

 יעשה ולא יחדל מלעשות דבר בכוונה למנוע או להבשיל ביצוע צו זה.

 5. הכניסה, החיפוש והתפיסה כאמור יבוצעו בתוך שעות/ימים.

 6. ניתן הצו במעמד צד אחד - עליך להמציא את המסמכים האמורים בתקנה 6(ב) לתקנות

, למי שנגדו ניתן ( ת ו נ ק ת  העוולות המסחריות(סעדים וסדרי דין), התש״ס-1999 (להלן - ה

 הצו, עם ביצוע הצו.

 ד. עליך להגיש לבית המשפט דין וחשבון בתוך שבעה ימים מיום החיפוש והתפיסה, כאמור

 בסעיף 16(0 לחוק, ובתקנה 17.

, ב ש ח : מסמכים, מ ם ה ה ב ש ע י ט מה י פ ש מ ת ה י ה ב ד ו י ד ש ק כנכסים שית3!סו ע י ז ח ה ך ל י ל  8, ע

 חומר מחשב וגילט ונכסים שנטען לגביהם כי הם סוד מסחרי יוחזקו ב ,

 נכסים אחרים יוחזקו ב

ת ו פ ס ו ת נ ו א ר ו  9. ה

 תאריך חתימת השופט

 [למילוי על ידי המזכירות:

 העירבון הופקד ביום

 התחייבות וערובת המבקש נתקבלו ביום

 התחייבות וערובת כונס הנכסים נתקבלו ביום

 הצו נכנס לתוקף ביום .....]
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 טופס 1

 (תקנה ׳׳)

 ערובה של כונס הנכסים

 בבית(ה < משפט

 ב ת׳׳א

 נגד

 אניהחו ום/המטה מס׳זהות

 המען .

 שנתמני: זי בזה לתפקיד כונס נכסים על נכסי מי שהוצא צו נגדו מתחייב בזה
 לשלם ל (נד שהוצא צו נגדו) סך שקלים במקרה שלא אמלא
 כהלכה >1ת הוראות בית המשפט, לא אגיש דוחות או חשבונות במועד ובאופן שהורה עליהם
 4 בית המ 0פט, לא אשלם סכום המגיע ממני לפי הוראות בית המשפט, או שאגרום בזדון או

 ברשלנוו ו נזק לנכסים או לחצרים שלגביהם ניתן הצו.

 תאריך חתימות

 הערה: < ם הערובה היא עירבון כסף יש לנסח את תנאי השלשת העירבון לפי האמור לעיל.

 טופס י3

 (תקנה 7 ו(א))

 דין וחשבון על בגיסה, חיפוש ותפיסה

 בבית הג שפט

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב ת״» .

ד , ג  נ

ת ו ה ׳ ז ם  אני החח ים/ה מטה מ

 מען

ן וחשבון על י ם על נכסי מי שהוצא צו נגדי עורך בזה ד י ס כ  ^־ו. שנו נמניתי לתפקיד כונס נ

 הח פוש והתפישה ביום

 (א) בחצריס שבהחזקת הנתבעים -

(1) 
 שם פרטי שם משפחה

 הנמצאים ב
 מקום/עיר רחוב/שכונה מס״ בית

(2) 

 שם פרטי שם משפחה

 מקום/עיר רחוב/שכונה מם׳ בית הנמצאים ב
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 שם משפחה

 "מס׳'בי ת

 ת״ז

 שם פרטי

 רחובי/שכונה י

 (ב) בחצרים של(צד שלישי) -

 הנמצאים ב

 שם משפחה

 מקום/עיר

 בנוכחות העדים: 1.
 שם פרטי

 שם פרטי שם משפחה ת״ז

 2. תיאור הליך הכניסה והחיפוש:

 3. המצאת מסמכים(אם הצו ניתן במעמד צד אחד)

 4. הנכסים שנתפשו הועתקו או צולמו הם
 (פרט טיב, סוג ובמות)

 5. הערות הכונס:

 תתימת הנתבע/המשיב או מי מטעמו

 חתימת מי שנגדו ניתן הצו או הנוכח באמור בתקנה 6 ו

 הערות:

 חתימת העדים

 6. מסמכים, מחשב, חומר מחשב ופלט ונכסים שנטען לגביהם שהם סוד מסחרי
 יוחזקו ב

 נכסים אחרים יוחזקו ב

 חתימת כונס הנכסים

ן י ל י י ף ב ס ו  י

 שר המשפטים

 תאריך

 י׳ בחשון התש״ס (20 באוקטובר 1999)

 (חמ 3-2969)

 עו לעידוד השקעות הון(קביעת אזורים לעגין התוספת לחוק)(תיקון),
 התש״ם-1999

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-1959', ובאישור

 ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמור:

 תיקון סעיף ג 1. בסעיף 3 לצו לעידוד השקעות הון(קביעת אזורים לענין התוספת לחוק), התשנ״ח-

(להלן - הצו) - 2  998 ו

 (1) בפסקה (4), במקום ״י׳׳ט באלול התשנ״ט(31 באוגוסט 1999)״ יבוא ״כ׳׳ג באדר א׳

 התש״ס (29 בפברואר 2000)״:

 (2) בפסקה (5), במקום ״י״ט באלול התשנ־׳ט(31 באוגוסט 1999)״ יבוא ״כ״ג באדר א׳

 התש׳׳ם (29 בפברואר 2000)״.

 תיקון סעיף 4 2. בסעיף 4 לצו, בפסקה (3), במקום ״י״ט באלול התשנ״ט(31 באוגוסט 1999)״ יבוא ״כ״ג

 באדר א׳ התש״ס (29 בפברואר 2000)״.

 ם״ח התשי״ט, עמי 234.
 ק״ת התשנ״ח, עמי 1051: התשנ״ט, עמי 895.
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 תחילה

ן ה  ר ן כ
ה והמסחר י ש ע ת  שר ה

 3. תחילתו של צו זה ביום כ׳ באלול התשנ״ט (1 בספטמבר 1999).

 כ״ז בר שרי התש״ס (7 באוקטובר 1999)

ט ר ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 (חמ 0»! -ג)

 שר האוצר

 החלפה תוספת ב׳
 לפקודה

 צו בריאות העם (שינוי רשימת מחלות מידבקות), התש״999-0 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1וא לפקודת בריאות העם, 1940י (להלן - הפקודה), אני מצווה

 לאמור

2 יבוא:  1. במקום תוספת ב׳ לפקודה

 ״תוספת ב

 (סעיף 11)

 חלק א י: מחלות בעלות חשיבות ביךלאומית המחייבות הודעה מידית:

 ו. א1:עבועוח שחורות

 2. דג ר

 3. בו לירה

 4. מו ולה הנגרמת על ידי נגיף האבולה

 5. מו ולה הנגרמת על ידי נגיף מרבורג

 6. קז חת לטה

 7. קו חת נגיפית המורגית אחרת

 8. קו חת צהובה

Smallpox 

Plague 

Cholera 

Ebola virus disease 

Marburg virus disease 

Lassa Fever 

Other Viral Hemorrhagic Fevers 

Yellow Fever 

Acquired immunodeficiency 

syndrome (AIDS): including 

carrying of HIV 

Anthrax 

Botulism 

Brucellosis 

Campylobacteriosis 

Non cholera vibrio infection 

Creutzfeldt-Jakob Disease 

Diphtheria 

 חלק ב : מחלות המחייבות הודעה אינדיבידואלית:

 1. תו וממת הכשל החיסוני הנרכש(איידס) לרבות:
 נ:זאות נגיף האיידם

 בו 1וליזם

 בו וצלוזיס

 קנ:פילובקטריחים

 וי! :דיו שאינו כולירה

 מו ולח קרויצפלדט - יעקוב

 א> וכרה(קרמת)

2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

 ע״ר 1940, תום׳ 1, עמי 191: 1949, תוס׳ ז, עמי 169.
 ק־ת התשליז, עמ׳ 882: התשנ״ו, עמ׳ 163 ועמ׳ 1001.
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E. Coli 0157: H7 infection יהום  9. א. קזלי JH0157 •7 - ז

Encephalitis ה ד ה ח  10. דלקה מ

HaeKiöphütäs hiü<!x-TiZ9t b 1111, הנ׳ו-־י־י'• • ׳ 1 ״•־ 

invasive infection (excluding 
meningitis) 

Acute hepatitis A á י גגיטייונ ¡XJ 12. דע\>!ת 

Acute hepatitis B B ד נגיפית ב  IS. דלקת ב

Acute hepatitis C C 14. דלקת בבד נגיפית 

Acute viral hepatitis ־ other 15. דלקת בבד נגיפית אחרת 

Legionellose ם י ר נ ו י ג ל ת ה ל ח  16. מ

Leishmaniasis 17. לישמניאזים 

Leprosy 18. צרעת 

Leptospirosis 19. לפטוםפירוזים 

Listeriosis 20. ליסטריתיט 

Bacterial meningitis: :21. דלקת עוצבה חדה-חיידקית 

a. Meningococcal א. מנינגוקוקית 

b. Haemophilus influenzae b b ב. המופילום אינפלואנצה 

c. Other ג. אחר 

Acute viral meningitis 22. דלקת עוצבה נגיפית 

Meningitis-unknown agent 25. דלקת עוצבה - מחולל לא ידוע 

Malaria 24. מלריה 

Measles 25. חצבת 

Meningococcal invasive infection 26. מנינגוקוק: זיהום פולשני 

(excluding meningitis) (אינו כולל דלקת עוצבה) 

Mumps ת ר ז  27. ח

Murine typhus 28. טיפוס מוריני 

Acute flaccid paralysis (up to 15 ד גיל ע ) ד  29. שיתוק רפה ח

and including age 15) (ועד בכלל 

Paratyphoid fever 30. פארא־טיפואיד 

Pertussis 31. שעלת 

Pneumococcal invasive infection 32. פנימוקוק: זיהום פולשני 

Poliomyelitis 33. שיתוק ילדים 

Rabies 34. כלבת 

Relapsing fever 35. קדחת חוזרת 

Rheumatic fever 36. קדחת שיגרון 

1999a28.1 ,6003קובץ התקנות י־ח בחשת התש״ם . 



Rickettsial diseases: 

a. Spotted fever 

b. Other Rickettsial diseases 

Rubella 

Congenital rubella 

Salmonellosis of the 

gastrointestinal tract 

Shigellosis 

Tetanus 

Toxic shock syndrome 

Tuberculosis-active pulmonary 

Tuberculosis-extrapulmonary 

Typhoid fever 

Venereal diseases: 

a. Gonorrhea 

b. Chlamydia trachomatis of the 

genital tract 

c. Syphilis 

d. Other 

 37. ריקטסיוזיס:

 א קדחת כתמים

 ב. מחלות ריקטםיוזיס אחרות

 38. א ־מת

 39. א ־מת מלידה

מונלוזיס של דרכי העיכול  40. ם 1

 שיגלוזיס

 צ 5דת(פלזגת)

 ת 1מוגת ההלם הטוקםי

 שתפה ריאות פעילה

ריאתית  שחפת חוץ־

 טי פואיד

 מ חלות מין:

 א זיבה

 ב. כלמידיה טרכומטים בדרכי המין

 ג. עגבת

 ד. אחר

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

 תחילה

Chickenpox 

Food and Water poisoning 

"Hospital-associated infection outbreaks 

 פרסומו.

ה ב נ י ז ר י מ ל  ש

 שר הבריאות

 חלק גי; מחלות המחייבות הודעה קולקטיבית:

 ו. אב גבועות רוח

 2. הר נלות מזון ומים

 3. זיז;ומים בבית חולים

 2. ו זחילתו של צו זה שלושים ימים מיום

 ל׳ בתש ־י התש״ס (10 באוקטובר 1999)

 (חמ 3--1294)

 החלפת תקנה 7 ו

 תקנות שירותי תיירות (בתי מלון)(תיקון), התש״999-0ו

x1), 2 ו־24 לחוק שירותי תיירות, התשל״ו- 0 , 1 2  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(1ץב)4, ^

 1977', ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

, יבוא: 2  1. 1:מקום תקנה 17 לתקנות שירותי תיירות (בתי מלון), התשנ״ב-992ו

 ם״ח התשל״ו, עמי 228: התשמ״ז, עמי 151.
 ק״ת התשנ״ב, עמי 954; התשנ״ח, עמי 1014.
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 עד יום כ׳׳ה בניסן התש״ם (30 באפריל

ק ח ן ש י ק פ י ן ל ו נ מ  א

 שר התיירות

 ״תוקף 17. תוקפן של תקנות אלה

 2000).״

 י״ד בחשון התש״ם (24 באוקטובר 1999)

 (חמ 180 ז-3)

 עו הפיקוח על מערכים ושירותים (שירות כביסה)(ביטול), התש״ס-1999

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 38 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,

,  התשי־ח-1957', באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985

, אני מצווה 1  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף ו לחוק־יםוד: משק המדינה

 לאמור:

4 - בטל.  ביטול 1. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות כביסה), התשכ״ה-1967

 ה׳ בחשון התש״ם (15 באוקטובר 1999)

 (חמ 3-477) ר ן כ ה ן

 שר התעשיה והמסחר

 סייח התשי״ח, עמי 24; התשנ״ו, עמי 200.
 2 ס״ח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״דו, עמי 48.

 J ס״דו התשל״ה, עמי 206; התשנ״ב, עמי 224.

 4 ק״ת התשכ״ה, עמי 327; התשל״ג, עמי 884; התשל״ז, עמי 1335; התשמ״1, עמי 1202.

 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות(היקף! כספי ומהות מקעועית),
 ד״תש״ם-999ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ג) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף

י (להלן - התקנות), ועקב העליה במדד תשומות  כספי ומהות מקצועית), התשמ״ד-984ו

 הבניה למגורים, אני מודיע לאמור:

 העלאת סכומים 1. החל ביום כ״א בתשרי התש״ם(ו באוקטובר 1999) ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה 1

 לתקנות כך -

 (1) בפסקה (ו), במקום ״53,400 שקלים חדשים״ יבוא ״55,500 שקלים חדשים״:

 (2) בפסקה (2), במקום ״27,650 שקלים חדשים״ יבוא ״28,750 שקלים חדשים״.

 כ״א בתשרי ה תש ״ס (1 באוקטובר 1999)
 (חמ 3-1048) מ ל י י ש ר א ל

 רשם הקבלנים

 ק״ת, התשמ״ד, עמי 1476; התשנ״ט, עמי 1013.
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