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צו ההתגוננות האזרחית )אכרזה על חומרים מסוכנים( )תיקון(, התשע"א-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	22א	לחוק	ההתגוננות	האזרחית,	התשי"א-11951	)להלן	-	החוק(,	אני	מצווה	 	

לאמור:	

	בתוספת	לצו	ההתגוננות	האזרחית	)חומרים	מסוכנים(,	התשנ"ה-21995,	בסופה	יבוא: �1

מס'	רישום		
CAS

מס'	
או"ם

מס'	
חומ"ס

קבוצה	
ראשית

קבוצה	
משנית

קוד	
חירום

כמויות	
שם	מסחרישם	מדעילדווח

נחושת	ארסניט100		1�158606	
copper	arsenite

	337705�1	1Z500מונוהידראט	פרבוראט	סודיום
sodium	perborate	monohydrate

	337805�1	1Y500פראוקסיהדראט	קרבונאט	סודיום
sodium	carbonate	peroxyhydrate

	337903	3YE500רגישות	מונמכי	נוזליים	נפץ	חומרי

desensitized	explosive	,	liquid,	N�O�S�

	338004�1	1W500רגישות	מונמכי	מוצקים	נפץ	חומרי
desensitized	explosive,	solid,	N�O�S�

	338106�1	2XE100לנשימה	רעיל	נוזל

	toxic	by	inhalation	liquid,	N�O�S�	with	an
	inhalation	toxicity	=<	200	ml/m3	and	saturated
vapour	concentration	>=500	LC50

	338206�1	2XE100לנשימה	רעיל	נוזל

toxic	by	inhalation	liquid,	N�O�S�	with	an	in--
	halation	toxicity	=<	1000	ml/m3	and	saturated
vapour	concentration	>=	10	LC50

	338306�113WE1דליק	לנשימה,	רעיל	נוזל
	toxic	by	inhalation	liquid,	flammable,	N�O�S�
	with	an	inhalation	toxicity		=<	200	ml/m3	and
saturated	vapour	concentration	>=	500	LC50

	338406�133WE100דליק	לנשימה,	רעיל	נוזל
	toxic	by	inhalation	liquid,	flammable,	N�O�S�
	with	an	inhalation	toxicity	=<	1000	ml/m3	and
saturated	vapour	concentration	>=	10	LC50

	338506�14�34WE100מים	עם		מגיב	לנשימה,	רעיל	נוזל

	toxic	by	inhalation	liquid,	water	reactive,	N�O�S�
	with	an	inhalation	toxicity	=<	200	ml/m3	and
saturated	vapour	concentration	>=	500	LC50

	338606�14�34WE100מים	עם		מגיב	לנשימה,	רעיל	נוזל
	toxic	by	inhalation	liquid,	water	reactive,	N�O�S�
	with	an	inhalation	toxicity	=<	1000	ml/m3	and
saturated	vapour	concentration	>=	10	LC50

תיקון התוספת

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

	ק"ת	התשנ"ה,	עמ'	889;	התשנ"ז,	עמ'	26;	התשס"א,	עמ'	198;	התשס"ה,	עמ'	222� 2
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מס'	רישום		
CAS

מס'	
או"ם

מס'	
חומ"ס

קבוצה	
ראשית

קבוצה	
משנית

קוד	
חירום

כמויות	
שם	מסחרישם	מדעילדווח

	338706�15�12WE100מחמצן	לנשימה,	רעיל	נוזל

	toxic	by	inhalation	liquid,	oxidizing,	N�O�S�
	with	an	inhalation	toxicity	=<	200	ml/m3	and
saturated	vapour	concentration	>=	500	LC50

	338806�15�12WE100מחמצן	לנשימה,	רעיל	נוזל

	toxic	by	inhalation	liquid,	oxidizing,	N�O�S�
	with	an	inhalation	toxicity	=<	1000	ml/m3	and
saturated	vapour	concentration	>=	10	LC50

	338906�182XE100קורוזיבי	לנשימה,	רעיל	נוזל

	toxic	by	inhalation	liquid,	corrosive,	N�O�S�
	with	an	inhalation	toxicity	=<	200	ml/m3	and
saturated	vapour	concentration	>=	500	LC50

	339006�182XE100קורוזיבי	לנשימה,	רעיל	נוזל

	toxic	by	inhalation	liquid,	corrosive,	N�O�S�
	with	an	inhalation	toxicity	=<	1000	ml/m3	and
saturated	vapour	concentration	>=	10	LC50

	339104�2	4Y500מוצק	אורגנומטלי	חומר

organometallic	substance,	solid,	pyrophoric

	339204�2	4Y500נוזלי	אורגנומטלי	חומר

organometallic	substance,	liquid,	pyrophoric

	339304�24�34W500מים	עם	מגיב	מוצק,	אורגנומטלי	חומר

	organometallic	substance,	solid,	pyrophoric,
water	reactive

	339404�24�34W500מים	עם	מגיב	אורגנומטלי,	חומר

	organometallic	substance,	liquid,	pyrophoric,
water	reactive

	339504�3	4W500מים	עם	מגיב	מוצק,	אורגנומטלי	חומר

organometallic	substance,	solid,	water	reactive

	339604�34�14W500דליק	מים,	עם	מגיב	מוצק,	אורגנומטלי	חומר

	organometallic	substance,	solid,	water	reactive,
flammable

	339704�34�24W500	חימום	בעל	מים,	עם	מגיב	מוצק,	אורגנומטלי	חומר
עצמי

	organometallic	substance,	solid,	water	reactive,
self	heating

	339804�3	4W500מים	עם	מגיב	נוזלי,	אורגנומטלי	חומר

organometallic	substance,	liquid,	water	reactive

	339904�334W500דליק	מים,	עם	מגיב	נוזלי,	אורגנומטלי	חומר

	organometallic	substance,	liquid,	waterreactive,
flammable
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מס'	רישום		
CAS

מס'	
או"ם

מס'	
חומ"ס

קבוצה	
ראשית

קבוצה	
משנית

קוד	
חירום

כמויות	
שם	מסחרישם	מדעילדווח

	340004�2	2Y500עצמי	חימום	בעל	מוצק,	אורגנומטלי	חומר

organometallic	substance,	solid,	self	heating

	340104�3	4W500אלקלית	מתכת

alkali	metal	amalgam,	solid

	340204�3	4W500אלקלית	מתכת

alkline	earth	metal	amalgam,	solid

	340304�3	4W500אשלגן	סגסוגות

potassium	metal	alloys,	solid

	340404�3	4W500נתרן	אשלגן	סגסוגות

potassium	sodium	alloys,	solid

	340505�16�12Y100כלוראט	באריום	תמיסת

barium	chlorate	solution

	340605�16�12Y100פרכלוראט	באריום	תמיסת

barium	perchlorate	solution

	340705�1	2Y500כלוריד	ומגנזיום	כלוראט	של	תערובת

chlorate	and	magnesium	chloride	mixture	solution

	340805�16�12Y100פרכלוראט	עופרת

lead	perchlorate	solution

	340906�1	2Y100כלורוניטרובנזנים

chloronitro-benzenes,	liquid

	341006�1	2Y100תמיסה	הידרוכלוריד,	טולואידין	כלורו

4-chloro-o-toluidine	hydrochloride	solution

	341106�1	2Z100תמיסה	בטא-נפטילאמין,

beta-naphthylamine	solution

64-18-6341208	2X500פורמית	חומצה

FORMIC	ACID		>	5%	but	not	>	85%	acid	by	mass

	341306�1	2X100תמיסה	ציאניד,	פוטסיום

potassium	cyanide	solution

	341406�1	2X100ציאניד	סודיום	תמיסת

sodium	cyanide	solution

	341506�1	2X100פלואוריד	סודיום	תמיסת

sodium	fluoride	solution

	341606�1	2X100נוזלי	כלורואצטופנון,

chloroacetophenone,	liquid

	341706�1	2X100מוצק	ברומיד,	קסיליל

xyly	bromide,	solid
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מס'	רישום		
CAS

מס'	
או"ם

מס'	
חומ"ס

קבוצה	
ראשית

קבוצה	
משנית

קוד	
חירום

כמויות	
שם	מסחרישם	מדעילדווח

	341806�1	2X100דיאמין	טולואלן	תמיסת

2,4-toluylene-diamine	solution

	341908	2X500טריפלאוריד	בורון

boron	trifluoride	acetic	acid	complex,	solid

	342008	2X500	טריפלואוריהידריד	בורון

boron	trifluoride	propionic	acid	complex,	solid

אשלגן	הידרוגנדיפלואוריד,	תמיסה100	1�3421086	

potassium	hydrogendifluoride	solution

אשלגן	פלואוריד,	תמיסה100		1�342206	

potassium	fluoride	solution

טטראמתיל	אמוניום	הידרוקסיד,	מוצק500		342308	

tetramethyl	ammonium	hydroxide,	solid

אמוניום	דיניטרוכרסולאט100		1�342406	

ammonium	dinitro-o-cresolate	solution

חומצה	ברומואצטית,	מוצק500		342508	

bromoacetic	acid,	solid

תמיסת	אקרילאמיד100		1�342606	

acrylamide	solution

כלורובזיל,	מוצק100		1�342706	

chlorobenzyl	chlorides,	solid

כלורומתילפניל	איזוציאנאט100		1�342806	

3-chloro-4-methylphenyl	isocyanate,	solid

כלורוטולואידינים,	נוזל100		1�342906	

chlorotoluidines,	liquid

קסילנולים,	נוזל100		1�343006	

xylenols,	liquid

ניטרובנזוטריפלואורידים,	מוצק	100		1�343106	

nitrobenzotrifluorides,	solid

ביפנילים,	מוצק1000		343209	

polychlorinated	biphenyls,	solid

ניטרוקרסולים,	נוזל100		1�343406	

nitrocresols,	liquid

הקסהפלואורואצטון	הידראט,	מוצק100		1�343606	

hexafluoroacetone	hydrate,	solid

כלורוקרסולים,	מוצק100		1�343706	

chlorocresols,	solid
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מס'	רישום		
CAS

מס'	
או"ם

מס'	
חומ"ס

קבוצה	
ראשית

קבוצה	
משנית

קוד	
חירום

כמויות	
שם	מסחרישם	מדעילדווח

מתיל	בנזיל	אלכוהול,	מוצק	100		1�343806	

alpha-methylbenzyl	alcohol,	solid

ניטרילים,	מוצק,	ש�מ�א	100		1�343906	

nitriles,	toxic,	solid,	N�O�S�

תרכובת	סלניום,	נוזל,	ש�מ�א�100		1�344006	

selenium	compound,	liquid,	N�O�S�

כלורודיניטרובנזנים,	מוצק	100		1�344106	

chlorodinitrobenzenes,	solid

דיכלורואנילים,	מוצק	100		1�344206	

dichloroanilines,	solid

דיניטרובנזנים,	מוצק	100		1�344306	

dinitrobenzenes,	solid

ניקוטין	הידרוכלוריד,	מוצק100		1�344406	

nicotine	hydrochloride,	solid

ניקוטין	סולפאט,	מוצק100		1�344506	

nicotine	sulphate,	solid

ניטרוטולואנים,	מוצק100		1�344606	

nitrotoluenes,	solid

ניטרוקסילנים,	מוצק100		1�344706	

nitroxylenes,	solid

גז	מדמיע,	מוצק,	ש�מ�א�100		1�344806	

tear	gas	substance,	solid,	N�O�S�

ברומובינזיל	ציאנידים,	מוצק100		1�344906	

bromobenzyl	cyanides,	solid

דיפניל	כלורוארסין,	מוצק100		1�345006	

diphenyl	chloroarsine,	solid

טולואידינים,	מוצק100		1�345106	

toluidines,	solid

קסילידינים,	מוצק100		1�345206	

xylidines,	solid

חומצה	פוספורית,	מוצק500		345308	

phosphoric	acid,	solid

דיניטרוטולואן,	מוצק100		1�345406	

dinitrotoluenes,	solid

קרסולים,	מוצק100		1�345506	

cresols,	solid
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מס'	רישום		
CAS

מס'	
או"ם

מס'	
חומ"ס

קבוצה	
ראשית

קבוצה	
משנית

קוד	
חירום

כמויות	
שם	מסחרישם	מדעילדווח

ניטרוסיל	חומצה	גופרתית,	מוצק500		345608	

nitrosyl	sulphuric	acid,	solid

כלורוניטרוטולואן,	מוצק100		1�345706	

chloronitrotoluenes,	solid

ניטרואניזולים,	מוצק100		1�345806	

nitroanisoles,	solid

ניטרוברומובנזנים,	מוצק	100		1�345906	

nitrobromobenzenes,	solid

אתיל	בנזיל	טולואידינים,	מוצק100		1�346006	

n-ethylbenzyl	toluidines,	solid

רעלים	שהוצאו	ממקורות	חיים,	מוצק,	ש�מ�א100		1�346206	

toxins,	extraeted	from	living	sources,	soild	N�O�S

79-09-434630832W500פרופיונית	חומצה

PROPIONIC	ACID	>	90%	acid	by	mass

תרכובת	אורגנו-זרחנית,	רעיל,	מוצק,	ש�מ�א100		1�346406	

organo	phosphorus	compound,	toxic,	solid,	N�O�S�

חומר	אורגנו	ארסניק,	מוצק,	ש�מ�א100		1�346506	

organoarsenic	compound,	solid,	N�O�S�

קרבונילים	מתכתיים100		1�346606	

metal	carbonyls,	solid,	N�O�S�

תרכובת	אורגנומטלית	100		1�346706	

organometallic	compound,	toxic,	solid,	N�O�S�

	34690333WE500קורוזיביים	דליקים,	נלווים,	וחומרים	צבעים

	PAINT,	FLAMMABLE,	CORROSIVE	or	PAINT
,RELATED	MATERIAL,	FLAMMABLE	
CORROSIVE

	34700833WE500דליקים	קורוזיביים,	נלווים,	וחומרים	צבעים

	PAINT,	CORROSIVE,	FLAMMABLE	or	PAINT
,RELATED	MATERIAL,	CORROSIVE	
FLAMMABLE

	3471086�12X100�ש�מ�א	תמיסה,	דיפלואוריד	מימן

HYDROGENDIFLUORIDES	SOLUTION,	N�O�S�

חומצה	קרוטונית,	נוזל	500		347208	

CROTONIC	ACID,	LIQUID

ברק ד	 אהו
	 	

שר	הביטחון 	 	

תחילה 	תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� �2

ה'	בתשרי	התשע"א	)13	בספטמבר	2010(
)חמ	3-2290(
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תקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח( )תיקון(, 
התשע"א-2010  

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	371	ו–400	לחוק	הביטוח	הלאומי	]נוסח	משולב[,	התשנ"ה-11995	 	
)להלן	-	החוק(,	ולאחר	שנועצתי	במועצת	המוסד	לפי	סעיף	12	לחוק,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	הביטוח	הלאומי	)הוראות	מיוחדות	בדבר	תשלום	דמי	ביטוח(,	התשל"א-21971,	 	�1
אחרי	תקנה	11א	יבוא:

"פטור	מתשלום	
דמי	ביטוח	לעובדי	

הארגון	לשיתוף	
פעולה	כלכלי

)OECD(	ופיתוח

	)OECDׂ( ופיתוח	 כלכלי	 פעולה	 לשיתוף	 הארגון	 	עובד	 	)א( 11ב�
)בתקנה	זו	-	הארגון(	יהיה	פטור	מתשלום	דמי	ביטוח�

	הארגון	יהיה	פטור	מתשלום	דמי	ביטוח	בעד	עובדיו�" )ב(

	תקנות	אלה	יחולו	על	תשלום	דמי	ביטוח	ב–1	בחודש	שלאחר	יום	פרסומן	ואילך� �2
י"א	בכסלו	התשע"א	)18	בנובמבר	2010(

)חמ	3-912(

הרצוג יצחק	 	 	

שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים 	 	
_________

	ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	207� 1

	ק"ת	התשל"א,	עמ'	1458� 2

אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )תחליף חלב( )ביטול(, התשע"א-2010  
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	4	לחוק	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים,	התשי"ח-11957,	ולאחר	 	

שמסרתי	הודעה	לוועדת	הכלכלה,	אני	מכריז	לאמור:

אכרזת	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)תחליף	חלב(,	התשכ"ה-21964	-	בטלה� 	�1

כ'	בחשוון	התשע"א	)28	באוקטובר	2010(
)חמ	3-534(

ן שלום	שמחו 	 	

שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר 	 	 _________
	ס"ח	התשי"ח,	עמ'	24� 1

	ק"ת	התשכ"ה,	עמ'	500� 2

תיקון טעות דפוס  
שפורסם	 התשע"א-2010,	 )תיקון(,	 נמל(	 )שירותי	 ושירותים	 מצרכים	 מחירי	 על	 פיקוח	 	בצו	 	

בקובץ	התקנות	6942,	התשע"א,	עמ'	173,	סעיף	5	צריך	להיות	כנוסחו	להלן	ולא	כפי	שנדפס:

בסעיף	13	לצו	העיקרי,	במקום	סודר	8	יבוא: 	�5

יצוא	 ביטול	 על	 הודעה	 	ניתנה	 	)א( )8("
הוחזר	 והמטען	 בנמל	 הנמצא	 מטען	

ללקוח

20%	מדמי	הניטול	הבסיסיים	לאותו	מטען	
בהתאם	לסוג	המסירה	בפועל

יצוא	 ביטול	 על	 הודעה	 	ניתנה	 )ב(
מטען	הנמצא	בנמל	והוא	הועבר	לנמל	

אחר

20%	מדמי	הניטול	הבסיסיים	לאותו	מטען	
בהתאם	לסוג	המסירה	בפועל""
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הוספת תקנה 11ב

תחולה

ביטול
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