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התשס"ז-2007 (תיקון), הדין) (סדרי מוות הצהרות תקנות
בתי  108 לחוק וסעיף התשל"ח-11978, מוות, הצהרות לחוק 8(ב) לפי סעיף בתוקף סמכותי

אלה: תקנות מתקין אני התשמ"ד-21984, משולב], [נוסח המשפט

העיקריות), במקום  התקנות מוות, התשי"ג-31952 (להלן - לתקנות הצהרות 3 בתקנה .1
יבוא: משנה (א) תקנת

הודעה המשפט בית מזכירות של נספה, תפרסם מותו להצהרת בקשה הוגשה "(א)
היומיים העיתונים  באחד בתוספת ב' טופס לפי הודעה יפרסם המבקש ברשומות; 

המשפט." בית שיורה כפי לישראל, מחוץ או בישראל המתפרסמים

יבוא: (א) משנה תקנת במקום העיקריות, לתקנות 6 בתקנה .2
על הודעה בית המשפט תפרסם מזכירות נעדר, מותו של בקשה להצהרת הוגשה "(א)
המתפרסמים היומיים העיתונים באחד ב' טופס לפי הודעה יפרסם המבקש ברשומות; כך

המשפט." בית שיורה כפי לישראל, מחוץ או בישראל

יבוא: (א) משנה תקנת במקום העיקריות, לתקנות 10 בתקנה .3
המשפט בית מזכירות  תפרסם מוות, הצהרת לתיקון או לביטול הוגשה בקשה "(א)
העיתונים היומיים באחד ז' טופס לפי הודעה יפרסם המבקש ברשומות; על כך הודעה

המשפט." בית שיורה כפי לישראל, מחוץ או בישראל המתפרסמים

יבוא: העיקריות לתקנות 15 תקנה במקום .4

פרסום הצהרת"הוצאות המבקש על בעיתון לפי תקנות אלה יחולו פרסום הוצאות .15
ביטולה." או תיקונה או מוות

העיקריות - לתקנות 5. בתוספת
יבוא: א' טופס אחרי (1)

ב' "טופס
ו–6(א)) 3(א) (תקנה

ב..................................................... משפחה לעניני המשפט בבית

תיק:...................................................................... מס'

התשל"ח-1978, מוות, הצהרות חוק בענין

המיותר]: נספה/נעדר [מחק את הצהרת מותו של בענין

משפחה............................................ (שם פרטי)............................................... שם

פרטי).......................... משפחה)............................(שם כי..........................................(שם ידוע להווי

ביום.......................................... הגיש (מען)........................................(יישוב)..........................................

ב................................להצהרת משפחה לעניני המשפט לבית בקשה ולועזי) עברי (תאריך
משפחה)..................... המיותר].........................................(שם את [מחק נספה/נעדר של מותו

פרטי). ......................(שם

.................................................                                 
כוחו" בא או המבקש                                                 

3 תיקון תקנה

6 תיקון תקנה

10 תיקון תקנה

15 החלפת תקנה

__________
1 ס"ח התשל"ח, עמ' 56.

2 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

.74 עמ' התשנ"ט, 3 ק"ת התשי"ג, עמ' 80;

התוספת תיקון
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יבוא: ו' טופס אחרי (2)

ז' "טופס
10(א)) (תקנה

ב..................................................... משפחה לעניני המשפט בבית

תיק:...................................................................... מס'

התשל"ח-1978, מוות, הצהרות חוק בענין

המיותר]: [מחק את נספה/נעדר של הצהרת מותו המיותר] את [מחק ביטול/תיקון 
פרטי............................................... שם משפחה............................................ שם

פרטי).......................... משפחה)............................(שם כי..........................................(שם ידוע להווי

ביום......................................... הגיש (מען)........................................(יישוב)...........................................

ב................................ משפחה לעניני המשפט לבית בקשה ולועזי) עברי  (תאריך
המיותר] את [מחק נספה/נעדר של מותו הצהרת  המיותר] את [מחק לביטול/תיקון

פרטי). משפחה)...........................................(שם .........................................(שם

.................................................                                 
כוחו" בא או המבקש                                                 

פרסומן. מיום שלושים ימים תקנות אלה של תחילתן .6

(13 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ב
לבני פי  צי  (3-2885 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

זיהוי)  אמצעי ונטילת בגוף - חיפוש אכיפה (סמכויות הפלילי הדין סדר תקנות
חוזרת), התשס"ז-2007 ביעור והפקה מחיקה, עיון בו, (המאגר ואבטחתו,

הדין הפלילי (סמכויות אכיפה לחוק סדר ו–(3) (2) סעיף  15(ב)(1), לפי סמכותי   בתוקף
שר המשפטים  בהסכמת - החוק), זיהוי), התשנ"ו-11996 (להלן אמצעי ונטילת חיפוש בגוף -
נתונים של  ושמירתם חוזרת  הפקה ולענין הכנסת של ומשפט חוק החוקה  ועדת ובאישור 
 15 תקנה לענין המאשרת,  הוועדה  עם בהתייעצות  גם - ביולוגיות  ודגימות  גנטי  לזיהוי
ועדת ובאישור התשמ"ה-21985, התקציב, יסודות לחוק 39ב סעיף שר האוצר לפי באישור

אלה: תקנות מתקין אני המדינה3, משק לחוק–יסוד: 1(ב) סעיף של הכנסת לפי הכספים

- אלה בתקנות .1
שריפתה, באמצעות בפסולת, לטפל המורשה על פי כל דין מקום - בפסולת" לטיפול "אתר

באלה; וכיוצא עיבודה

או ביצוע במידע לצורך עיון הממוחשבת המידע למערכת אישור גישה - "הרשאת גישה"
פעולות;

לחוק; 11יג סעיף לפי במאגר לכלול שניתן אצבעות טביעת - אצבעות" "טביעת

תחילה

הגדרות

__________
.480 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 136;

.130 עמ' התשנ"א, 2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60;

3 ס"ח התשל"א, עמ' 26.
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המשטרה) - (להלן ישראל במשטרת פלילי לזיהוי מהמחלקה בכיר קצין - המאגר" "מנהל
המפכ"ל); - (להלן המשטרה של הכללי המפקח שהסמיך

המפכ"ל; שהסמיך במשטרה פלילי לזיהוי מהמחלקה קצין - "DNA תת–מאגר "מנהל

שהסמיך במשטרה פלילי לזיהוי מהמחלקה  קצין - אצבעות"  טביעת תת–מאגר "מנהל
המפכ"ל;

המפכ"ל; שהסמיך במשטרה פלילי לזיהוי מהמחלקה קצין - תצלומים" תת–מאגר "מנהל

יבוצע בו כי  המאגר המשטרה שקבע מנהל המקום במיתקן  - "DNA–ה תת–מאגר "מעבדת
לחוק, ושיישמרו ג' פרק לפי המשטרה שנטלה מדגימות גנטי לזיהוי הפקת נתונים הליך

;DNA–של תת–מאגר ה הממוחשב הנתונים למאגר בו הנתונים ויוזנו

לחוק; 11יג סעיף לפי במאגר לכלול שניתן גנטי זיהוי נתוני - גנטי" לזיהוי "נתונים

התשל"א-41971, חדש], המשטרה [נוסח בפקודת כהגדרתו בכיר, קצין משטרה - מוסמך" "קצין
לחוק; 11ג(ב) כאמור בסעיף הסמיכו שהקצין דין עורך או שהסמיך המפכ"ל

ישע; חסר או שאינו קטין ובלבד בת, או בן אחות, או אח בן זוג, הורה, - "קרוב"

התקנים, התשי"ג-51953; בחוק כמשמעותו ישראלי - תקן "ת"י"

לחוק. 11יג סעיף - תצלום שניתן לכלול במאגר לפי "תצלום"

כמפורט להלן: מדורים שלושה יכלול לחוק, ד' בפרק כאמור זיהוי נתוני (א) מאגר .2
הכולל: DNA תת–מאגר (1)

דגימות למעט גנטי, לזיהוי נתונים מהן שהופקו ביולוגיות דגימות (א)
לחוק; 11יג(ב)(3) סעיף לפי מגופה מחפץ או ממקום, שניטלו

גנטי; לזיהוי נתונים (ב)

והדגימות גנטי  לזיהוי הנתונים של מקורם את המזהים פרטים  (ג)
החקירה תיק מס' וכן קיימים, אם ,DNA–ה בתת–מאגר הכלולים הביולוגיות

;(DNA מזהי פרטים - העבירה הנחקרת (להלן וסוג המשטרתי

הכולל: אצבעות טביעת תת–מאגר (2)

אצבעות; טביעת (א)

אצבעות; מטביעת המופקים זיהוי נתוני (ב)

תיק מס' וכן קיימים, אם האצבעות,  טביעת מקור  של מזהים פרטים (ג)
טביעת מזהי  פרטים - (להלן  הנחקרת העבירה וסוג  המשטרתי החקירה 

אצבעות);

הכולל: תצלומים תת–מאגר (3)

תצלומים; (א)

נתונים המופקים מהתצלומים; (ב)

קיימים אם מראהו, של מילולי תיאור שצולם, האדם של מזהים פרטים (ג)
שבוצעה בו והמקום הנחקרת סוג העבירה המשטרתי, החקירה תיק וכן מס'

תצלומים). מזהי פרטים - (להלן

המאגר חלוקת
למדורים

__________
.390 עמ' חדש 17, נוסח ישראל, מדינת 4 דיני

5 ס"ח התשי"ג, עמ' 30.
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המדור. צורכי לפי ממוחשב, שאינו ומאגר ממוחשב נתונים מאגר יכלול מדור כל (ב)

ממוחשב נפרד והרשאות  נתונים לרבות באמצעות מאגר בנפרד, כל מדור ינוהל (ג)  
נפרדות. גישה

של הממוחשב הנתונים למאגר DNA מזהי ופרטים  גנטי לזיהוי  נתונים  (א) הזנת .3 
 DNA בין נתוני תת–מאגר השוואה אלה, נתונים של אחזור ביטול, שינוי או ,DNA תת–מאגר
ייעשו   DNA שבתת–מאגר הביולוגיות הדגימות של ושמירה אחסון וכן תת–המאגר לנתוני או
גישה הרשאות לפי המפכ"ל, שהסמיך המשטרה של פלילי לזיהוי המחלקה מן שוטרים בידי

.DNA תת–מאגר ומנהל במשטרה מידע לאבטחת האחראי להם שנתנו

נפרדים  ממוחשבים נתונים במאגרי ייאגרו  DNA גנטי ופרטים מזהי (ב) נתונים לזיהוי  
הגישה מורשי גישת נפרדת; גישה הרשאת תינתן כאמור ממוחשב נתונים מאגר לכל מזה, זה

אישי נוסף. מזהה ססמה אישית ואמצעי הקשת תתאפשר באמצעות

פעולות לצורך גישה למעט ,DNA תת–מאגר הממוחשב של הנתונים הגישה למאגר (ג)  
 .DNA במעבדת תת–מאגר מוגדרות עבודה מתחנות תתאפשר רק ,9 תחזוקה כאמור בתקנה

באריזה ,DNA תאוחסן במעבדת תת–מאגר ,DNA שבתת–מאגר ביולוגית דגימה (ד)  
זהות על מצביע שאינו  באופן  תסומן החתומה האריזה נעולים; אחסון  במיתקני  חתומה,

הביולוגית. הדגימה ניטלה שממנו האדם

של  הממוחשב הנתונים מאגר הפעלת ובתוכנות המחשוב מערכות של בתשתיות (ה)  
יתקיימו - העבודה, מתחנות הנתונים לשרת הגישה DNA, לרבות תת–מאגר

תקן  או  617799 ת"י לפי שנקבעו  מידע מערכות  לאבטחת  התקן דרישות  (1)
בדרישות יעמדו ההפעלה ותוכנות המחשוב מערכת במקומו; שיבוא אחר ישראלי

סיווג גבוהה; ברמת למערכת התקנים האמורים

בעלות מידע מערכות אבטחת לענין המשטרה בנוהלי שנקבעו הוראות (2)
לזמן. מזמן גבוהה, כפי שיעודכנו סיווג רגישות

כלי  תת–מאגר DNA יהיו של הממוחשב הנתונים מאגר של הממוחשבת במערכת (ו)  
ושלמות. תקינות מבחינת הקליטה נתוני איכות את יבטיחו אשר מקוונים בקרה

בין  פיקוח ובקרה, ויבצע הוראות ייתן כך אותו, ולשם תת–מאגר DNA ינהל מנהל (ז)  
אלה: בנושאים השאר

בתת– הכללתם גנטי, לזיהוי נתונים הפקת  לענין החוק בהוראות עמידה (1)
פעולות; ותיעוד בתת–המאגר שימוש המאגר,

הביולוגיות שמירה ואחסון הדגימות וטיב נתונים לזיהוי גנטי הפקת איכות (2)
;DNA בתת–מאגר הכלולות

תת–מאגר של הממוחשב הנתונים למאגר המוזנים הנתונים ותקינות שלמות (3)
;DNA

הנתונים מאגר אבטחת  לרבות ,DNA תת–מאגר אבטחת בהוראות עמידה (4)
;DNA תת–מאגר של הממוחשב

כאמור בקשות  פרטי  ,DNA מתת–מאגר מידע לקבלת בקשות הגשת דרכי (5)
אישורן. ודרכי

DNA–ה תת–מאגר

__________
6 י"פ התשס"ד, עמ' 3131.
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הממוחשב למאגר הנתונים אצבעות מזהי טביעת ופרטים טביעת אצבעות הזנת (א) .4
או והמודיעין במשטרה החקירות בידי שוטר ממערך תיעשה אצבעות תת–מאגר טביעת של

האצבעות. טביעת תת–מאגר מנהל ושהסמיכו  הכשרה שקיבל אחר שוטר

תת–מאגר  של הממוחשב  הנתונים למאגר שהוזנו נתונים של שינוי או ביטול  (ב)  
תת–מאגר נתוני בין  השוואה טביעת האצבעות, תת–מאגר  נתוני אחזור אצבעות,  טביעת
אימות או לצורך בירור השוואה למעט הממוחשב, תת–המאגר לנתוני הממוחשב או הנתונים
לזיהוי מהמחלקה שוטרים בידי ייעשו אצבעות טביעת של ושמירה אחסון וכן אדם, זהות
לאבטחת האחראי להם גישה שנתנו לפי הרשאות לכך המפכ"ל, שהסמיך במשטרה פלילי

האצבעות. טביעת תת–מאגר ומנהל במשטרה מידע

פעולות  לצורך אצבעות טביעת תת–מאגר של הממוחשב הנתונים למאגר הגישה (ג)  
אישית ססמה הקשת  באמצעות  בלבד גישה למורשי  תתאפשר (ב) משנה  בתקנת  כאמור

אישי נוסף. מזהה ואמצעי 

יישמרו  אצבעות, טביעת שבתת–מאגר מהם, המופקים ונתונים אצבעות טביעת (ד)  
טביעות אצבעות. תת–מאגר של הממוחשב הנתונים במאגר או נעולים במיתקני אחסון

פיקוח  ויבצע הוראות כך ייתן ולשם אותו, ינהל טביעת אצבעות תת–מאגר מנהל (ה)  
אלה: בנושאים השאר בין ובקרה,

שימוש בתת–המאגר, אצבעות טביעת הכללת לענין החוק בהוראות עמידה (1)
פעולות; ותיעוד בתת–המאגר

ואחסונם;  אצבעות טביעת טופסי של שמירתם (2) אופן

תת–מאגר של הממוחשב הנתונים למאגר המוזנים הנתונים ותקינות שלמות (3)
האצבעות; טביעת

מאגר אבטחת לרבות אצבעות, טביעת תת–מאגר אבטחת בהוראות עמידה (4)
האצבעות. טביעת תת–מאגר של הממוחשב הנתונים

אצבעות  טביעת תת–מאגר רשאי מנהל אצבעות בתת–מאגר טביעת שימוש לצורך (ו)  
בידי ובחינתם בתת–המאגר שהוכללו אצבעות טביעת העתקי החזקת בדבר הוראות לתת

כאמור. על מילוי הוראות יפקח אצבעות טביעת תת–מאגר שהוסמכו לכך; מנהל שוטרים

תת–מאגר של הממוחשב הנתונים למאגר תצלומים מזהי ופרטים תצלומים הזנת (א) .5
הנתונים מאגר נתוני בין לרבות השוואה תת–מאגר התצלומים, נתוני אחזור התצלומים,
אדם, אימות זהות או בירור לצורך השוואה למעט הממוחשב, המאגר או לנתוני הממוחשב
לכך שקיבל הכשרה אחר שוטר או במשטרה והמודיעין החקירות ממערך בידי שוטר ייעשו

התצלומים. תת–מאגר מנהל ושהסמיכו

שוטרים  בידי ייעשה או שינוים, הממוחשב הנתונים שהוזנו למאגר הנתונים ביטול (ב)  
להם שנתנו גישה הרשאות לפי המפכ"ל, לכך שהסמיך במשטרה פלילי לזיהוי מהמחלקה

התצלומים. תת–מאגר במשטרה ומנהל מידע לאבטחת האחראי

כאמור  פעולות לצורך התצלומים של תת–מאגר הממוחשב הנתונים למאגר הגישה (ג)  
ואמצעי ססמה אישית הקשת באמצעות בלבד גישה למורשי (ב) תתאפשר משנה בתקנת

נוסף. אישי מזהה

יישמרו  תצלומים, בתת–מאגר המצויים מהם  המופקים ונתונים תצלומים (ד)  
תת–מאגר עליו מנהל שיורה במקום במשטרה פלילי לזיהוי במחלקה אחסון נעולים במיתקני

תצלומים; של תת–מאגר הממוחשב במאגר הנתונים או התצלומים,

טביעת תת–מאגר
האצבעות

תת–מאגר
התצלומים
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פיקוח  ויבצע הוראות ייתן כך ולשם  אותו,  ינהל  התצלומים  תת–מאגר מנהל (ה)  
אלה: בנושאים השאר בין ובקרה,

בתת– ושימוש בתת–המאגר תצלומים הכללת לענין החוק בהוראות עמידה (1)
פעולות; מתת–המאגר ותיעוד תצלומים הצגת לענין התצלומים, לרבות מאגר

תת–מאגר של הממוחשב הנתונים למאגר המוזנים הנתונים ותקינות שלמות (2)
התצלומים;

הנתונים מאגר אבטחת לרבות התצלומים תת–מאגר אבטחת בהוראות עמידה (3)
הממוחשב של תת–מאגר התצלומים.       

שיורה באופן ובמועדים יגובו של המאגר ומערכות המחשב הנתונים הממוחשבים מאגרי .6
שלמותו ואת התקינה הפעילות את רציפות כדי להבטיח במשטרה, הטכנולוגיות מינהל ראש
מערכות ברכיבי לוגית פיסית או תקלה או פגיעה של במקרה המחשב, גם חומר של ואמינותו

ממוקם המאגר. של פגיעה פיסית במקום שבו המחשוב והתקשורת, או

ותיעוד שיבטיחו זיהוי בקרה מקוונים כלי המאגר ייכללו של במערכות המחשוב (א) .7
המאגר. של הממוחשבים הנתונים למאגרי אדם כל של גישתו

למערכות  כניסה כל שתתועד בו מקוון יומן ינוהל המאגר המחשוב של במערכות (ב)  
שנים. חמש למשך יישמר והוא בהן, פעולה וכל המחשוב

11כא בסעיף כאמור שבמאגר יישמרו הזיהוי ונתוני הזיהוי כי אמצעי להבטיח כדי (א) .8
בדבר: נהלים המפכ"ל או מי מטעמו יסדיר לחוק,

שמצויים המשטרה מיתקני של הפנימית והאבטחה ההיקפית ההגנה אופן (1)
לרבות במאגר, הכלולים אצבעות  וטביעת תצלומים ביולוגיות,  דגימות בהם
;DNA תת–מאגר למעבדת ובכלל אלה האמורים למיתקני המשטרה כניסה היתרי

שמבוצעות המשטרה מיתקני של הפנימית והאבטחה ההיקפית ההגנה אופן (2)
המאגר ושמותקנות של הממוחשב הנתונים במאגר שינוי או פעולות הזנה בהם

המאגר; של והמחשוב המידע מערכות בהם

המאגר; של הנתונים וקובצי התוכנה רכיבי התקשורת, תשתית אבטחת (3)

מידע, קליטת לרבות במהלך במאגר, חריגים על אירועים בהתרעות טיפול (4)
לעשות בכל ניסיון וכן הרשאה, בלא לכאורה, שנעשו, בו או טיפול מידע העברת

הרשאה. בלא פעולה מחשב בחומר או במחשב

חריגים לגבי  אירועים יומן ינוהל הממוחשב הנתונים מאגר של המידע במערכות (ב)   
חמש שנים; במשך יישמר האירועים יומן מהרשאה; בחריגה או הרשאה בלא פעולות שנעשו
והעילה שנעשתה הפעולה סוג המשתמש, של הזיהוי פרטי חריג, אירוע לגבי יירשמו, ביומן

הכללית. המערכת הגיבויים של למערכת יהיה כפוף היומן לחריגה;

המחשוב מערכות של טכנולוגיים ועדכונים  הוספות תיקונים,  מונעת, תחזוקה (א) .9
אינם שוטרים, גם אם ושאינם שוטרים מקצוע, בעלי ידי על יבוצעו והתקשורת של המאגר
לביטחון היחידה ראש מראש בידי שאושרו ובלבד פלילי במשטרה, לזיהוי המחלקה אנשי

מטעמו. במשטרה או מי מידע

- (א) משנה בתקנת כאמור הפעולות יבוצעו DNA תת–מאגר לענין (ב)  

תת–המאגר; את המנהלת היישום לתכנית גישה המקצוע לבעלי שתהיה בלי (1)
של צמוד בפיקוח ייעשו הן היישום, לתכנית גישה בלי כאמור פעולות לבצע ניתן לא

3(א); בתקנה המפכ"ל, כאמור שהסמיך במשטרה פלילי מהמחלקה לזיהוי שוטר

המידע גיבוי
הממוחשב

בקרה כלי
מקוונים

אבטחה נוהלי

תחזוקה
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במשטרה מאגר נתונים ממוחשב של תחזוקה כל פעילות ובקרה כמו בפיקוח (2)
המסווג ברמת סיווג סודי ביותר.

11ג לפי סעיף באזהרה לחקרו בהחלטה חוזר לעיון המבקש) - (להלן אדם בקשת (א)  .10
המבקש בה שנחקר המשטרה יחידת באמצעות המוסמך, לקצין תוגש בקשה) - (להלן לחוק

1 שבתוספת.  טופס לפי היחידה), ערוכה - (להלן

הבקשה  שהתקבלה מיום ימים שישים  בתוך  בבקשה  יחליט  המוסמך הקצין (ב)  
למבקש. בכתב החלטתו ויודיע ביחידה,

המבקש  את לחקור  סביר  בסיס כל  היה לא לכתחילה כי  המוסמך הקצין  ראה  (ג)  
הזיהוי מאמצעי  שהופקו גנטי לזיהוי הנתונים של במאגר אי–הכללתם על יורה באזהרה, 
הוכללו, ואם כאמור; באזהרה ג' לחוק, בעקבות חקירתו בפרק ב' סימן לפי מהמבקש שניטלו
קבלת טרם כן מצא, אלא אם להפקתם, ששימשו הזיהוי מחיקתם וביעור אמצעי על יורה

11כג(ד)  לחוק. בסעיף כאמור אמצעי הזיהוי לנטילת עילה חדשה קמה כי ההחלטה,

הבקשה, בעקבות במאגר גנטי הכלולים לזיהוי מחיקת נתונים על המוסמך הקצין הורה .11
כן  אם אלא ההוראה מתן ממועד 14 ימים בתוך הנתונים את ,DNA תת–מאגר מנהל ימחק

לחוק. 11כג(ד) כאמור בסעיף זיהוי אמצעי לנטילת חדשה עילה כי קמה מצא

מאמצעי שהופקו אדם של גנטי לזיהוי נתונים המאגר מן ימחק ,DNA תת–מאגר מנהל .12
11כג(א) בסעיף חלפו התקופות האמורות כי  לאחר שמצא לחוק, 11כב בסעיף כהגדרתו זיהוי
בסעיף כאמור  זיהוי אמצעי לנטילת חדשה עילה תקופות אותן במהלך קמה ולא לחוק, 

לחוק. 11כג(ד)

מנהל יעביר ,12 או   11 בתקנה כאמור אדם של גנטי לזיהוי נתונים מהמאגר נמחקו .13
להפקתם ששימשו הזיהוי אמצעי את המחיקה, ממועד ימים חמישה בתוך ,DNA תת–מאגר
לאיסוף שיוחד למכל לחוק, 11כג(ג) בסעיף כאמור חקירה בתיק המשטרתי חומר אינם ואשר
האדם זיהוי את מאפשר שאינו לביעור (להלן - המכל) באופן המיועדות ביולוגיות דגימות

הארצי  המטה בתחומי נעול במקום DNA או תת–מאגר במעבדת יוצב המכל ממנו; שניטלו
בפסולת. לטיפול לאתר להעברתו עד המשטרה של

מאמצעי זיהוי גנטי שהופקו לזיהוי נתונים מהמאגר נמחקו לברר אם אדם (א) ביקש .14
התנאים שהתקיימו לגביו  לאחר המברר) - (להלן לחוק, שניטל ממנו 11כב בסעיף כהגדרתו
העבודה בשעות משטרה בתחנת אישית יתייצב לחוק, 11כג בסעיף הקבועים  למחיקה 

2 שבתוספת.  טופס פי על ערוכה בכתב בקשה ויגיש הרגילות

לחוק, הקבועים בסעיף 11כג למחיקה התנאים המברר לגבי נתקיימו כי שוטר (ב) ראה  
מהמאגר; שלו גנטי לזיהוי הנתונים שנמחקו המלמד המידע את מחשב, צג גבי על לפניו, יציג
הרשאה שקיבל המשטרה, המודיעין והחקירות של עם מערך שוטר הנמנה - "שוטר" זה, לענין

זה. מינה לענין שהמפכ"ל ממי המפכ"ל או מן

ויגיש בתחנת המשטרה אפוטרופסו לאפוטרופסות, יתייצב הנתון המברר אדם היה   (ג)

לסמכותו ראיה האפוטרופוס יציג הבקשה הגשת עם (א); משנה בתקנת כאמור בקשה בשמו
המברר. של בשמו לפעול

אפוטרופסו,  על ידי בין בעצמו ובין לבירור מהמברר להתייצב בתחנת משטרה נבצר (ד)  
לבירור להתייצב המברר של לקרובו או לעורך דינו לאשר בקשה אפוטרופסו, או הוא יגיש
אם  אפוטרופסו, או המברר בידי חתומה 3 שבתוספת, לפי טופס ערוכה תהיה בשמו; הבקשה

בה. התומכים לה מסמכים ויצורפו כזה, יש

חוזר לעיון בקשה
11ג סעיף לפי

לחוק

נתונים מחיקת
בקשה בעקבות

לעיון חוזר

נתונים מחיקת
מהמאגר

דגימות ביעור
ביולוגיות

בירור בדבר
נתונים מחיקת
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להתייצב  הענין, לפי מאפוטרופסו, או מהמבקש נבצר כי משטרה קצין שוכנע (ה)  
להתייצב בבקשה  פורטו שפרטיו האחר יאפשר לאדם 11כד, בסעיף בעצמו, כאמור ולברר

במקומו. ולברר

חדשים.  30 שקלים של תשולם אגרה ,14 בתקנה כאמור בירור בעד (א) .15
יום  - (להלן שנה כל של בינואר ב–1  ישתנה (א) משנה בתקנת  הנקוב  הסכום (ב)

- זה לענין היסודי; המדד לעומת החדש המדד של השינוי שיעור לפי השינוי)

השינוי; שלפני יום נובמבר בחודש שפורסם המדד החדש" - "המדד

הקודם; יום השינוי שלפני נובמבר בחודש שפורסם המדד היסודי" - "המדד

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

וסכום  הקרוב, השלם לשקל החדש משנה (ב) יעוגל כאמור בתקנת שהשתנה סכום (ג)  
מעלה. יעוגל כלפי שקל חדש חצי של

האמור  עקב שהשתנה כפי האגרה סכום את ברשומות בהודעה יפרסם המפכ"ל (ד)  
זו. בתקנה

דגימה שהוא זיהוי גנטי מאמצעי לזיהוי נתונים של הפקה חוזרת לבצע רשאית המשטרה .16
11ד(ב) לחוק, לצורך אלה: בסעיף המפורטות למטרות לחוק, 11ב סעיף לפי שניטלה מאדם ביולוגית

גנטי לזיהוי נתונים בין חלקית, או מלאה התאמה, שנמצאה לאחר חוזרת בחינה (1)
המשטרה; המצויים בידי לזיהוי גנטי נתונים אחרים ובין DNA–ה בתת–מאגר המצויים

הוכללו  לא גנטי לזיהוי שנתונים ה–DNA בנסיבות שבתת–מאגר הנתונים עדכון (2)
אחר; פגם או שיבוש בהם שנפל או מלא באופן בתת–המאגר

שנתקיימו  הפקת הנתונים ובלבד הליכי תת–מאגר ה–DNA ושל של איכות בקרת  (3)
אלה: שני

אקראי; באופן שנבחרו בדגימות נעשית החוזרת ההפקה (א)

אחוז על עולה אינו חוזרת במהלך שנה שבהן נעשית הפקה הדגימות מספר (ב)
בתת–מאגר הכלולים גנטי לזיהוי נתונים  מהן  שהופקו הדגימות ממספר  אחד

;DNA–ה

הוועדה  שבהן אישרה ה–DNA בנסיבות שבתת–מאגר גנטי לזיהוי הנתונים עדכון (4)
להפיק  ניתן ב–DNA שמהם נוספים אתרים לחוק, 14ה(א)(1) סעיף הוראות לפי המאשרת,

להפקת נתונים כאמור; אחרת שיטה או נתונים לזיהוי גנטי

שאישרה  אחרת, בשיטה ב–DNA או נוספים מאתרים גנטי לזיהוי נתונים הפקת (5)
שהופקו גנטי לזיהוי שנתונים ובלבד לחוק, 14ה(ג) סעיף הוראות לפי המאשרת הוועדה

.DNA–ה ייכללו בתת–מאגר זו לא פסקה לפי

דגימות על המחויבים, בשינויים יחולו, 8(א)(1) ותקנה ו–(4) (2) ו–(ז)(1), 3(ד) (א)  תקנה .17
לרפואה הלאומי במרכז או פלילי לזיהוי במחלקה נוספות במעבדות המוחזקות ביולוגיות
הוכללו מהן שהופקו גנטי לזיהוי הנתונים אם ,DNA–ה מתת–מאגר חלק שאינן משפטית,

בתת–המאגר.

החקירה  בתיק המצויים זיהוי ונתוני זיהוי  אמצעי  על יחולו לא אלה תקנות (ב)  
המשטרתי.

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן (א) .18
(19 בספטמבר 2010). התשע"א בתשרי י"א יום עד תוקף תקנה 16 (ב)   

בקשה אגרת
לבירור

חוזרת הפקה

וסייג תחולה
לתחולה

תחילה ותוקף
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תוספת
1 טופס

10(א)) (תקנה

זיהוי אמצעי ממנו שבעקבותיה ניטל באזהרה חשוד חקירת בהחלטה על חוזר לעיון בקשה
בגוף  - חיפוש הדין הפלילי (סמכויות אכיפה לחוק סדר סעיף 11ג - לפי ביולגית דגימה שהוא

זיהוי), התשנ"ו-1996* ונטילת אמצעי

לכבוד: 

יחידת................................................................................ תחנת/ ישראל משטרת באמצעות המוסמך הקצין
מס' פקסימילה באמצעות לכתובת............................./  רשום בדואר במשלוח  אישית/  במסירה

המיותר). את (מחק ..............................

..............................................  ..........................  .............................  ........................... מטה החתום/ה אני .1
שם משפחה       שם האב      מס' זהות/דרכון/אחר פרטי                                        שם

ז/נ .......................................      .......................................................
         מען                                   תאריך לידה                    מין

......................................................
טלפון

              

פל"א........................................... פ"א.............................................. חקירה בתיק באזהרה נחקרתי א.

בתאריך................................................  ממני ניטל כך ב. בעקבות

מזערית דם דגימת / דגימת שיער לחי/ מסוג תאי דגימה ביולוגית שהוא זיהוי  אמצעי
המיותר). את (מחק

ידוע)...................................................... הוא (אם מספר

אמצעי זיהוי ולנטילת באזהרה סביר מלכתחילה לחקירה בסיס כל היה לא כי אני סבור ג.
האמור. החקירה אישום בתיק כתב נגדי הוגש ידיעתי לא למיטב כאמור.

לחוק** 11ג סעיף לפי בענין חוזר ייערך עיון כי מבקש אני לפיכך,

יש כאלה): בבקשתך, אם התומכים מסמכים (צרף הבקשה להלן פירוט נימוקי .2

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

             .......................................               .........................................              
                           תאריך                                              חתימת המבקש                    

__________
או ההורה יפורטו גם פרטי זה במקרה החסוי. בשם הקטין או אפוטרופוס או הורה גם על ידי למילוי  *  ניתן

האמור. על המעידים מסמכים בצירוף למבקש וזיקתם האפוטרופוס
יימחקו  לא  מהמאגר, גנטי לזיהוי הנתונים  מחיקת טרם זיהוי אמצעי  לנטילת חדשה עילה קמה   ** אם

הנתונים.
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2 טופס
14(א)) (תקנה

הדין הפלילי לחוק סדר 11כד סעיף לפי גנטי מהמאגר, לזיהוי מחיקת נתונים לבירור בקשה
זיהוי), התשנ"ו-1996 אמצעי ונטילת חיפוש בגוף - אכיפה (סמכויות

לכבוד:

יחידת............................ תחנת/ ישראל משטרת

אישית במסירה

.............................................. ..........................    ............................. ........................... מטה החתום/ה אני
שם משפחה         שם האב         מס' זהות/דרכון/אחר פרטי                                 שם

ז/נ .......................................      .......................................................
         מען                                   תאריך לידה                    מין

......................................................

                   
טלפון

              

שפרטיו**: המיותר) מחק הנתון לאפוטרופסותי* (אנא מאדם ממני/ ניטלו אשר

 .............................................. .......................... ............................. ...........................  
שם האב       מס' זהות/דרכון/אחר שם משפחה        פרטי               שם

ז/נ .......................................      .......................................................
         מען                                   תאריך לידה                    מין

......................................................

   
טלפון

              
מסוג............................................... לחוק, 11כב בסעיף כהגדרתם גנטי זיהוי אמצעי

בתאריך........................................................... ידוע)...................................... הוא (אם מספר

ידועים) (אם הם פל"א............................................................. פ"א....................................... תיק חקירה במסגרת

האמור, הזיהוי מאמצעי שהופקו לזיהוי גנטי הנתונים נמחקו אם לברר מבקש
להלן כמפורט מהמאגר למחיקתם לחוק 11כג בסעיף הקבועות הנסיבות התקיימו  באשר

המתאים): את (סמן

ידיעתי ולמיטב האמור החקירה בתיק כתב אישום הוגש לא הנטילה, מיום שנים שבע  עברו
לחוק; בסעיף כג(ד) לנטילה כקבוע עילה חדשה קמה לא

בלא  החקירה האמור בתיק הפלילי ההליך הסתיים ***שבו מיום ............................ 60 ימים  חלפו
לנטילה חדשה עילה קמה ידיעתי לא הנטילה, וכן למיטב שנים מיום משבע פחות ולא הרשעה

כקבוע בסעיף כג(ד) לחוק.

.............................................  .............................................
תאריך                                       חתימה

                                     
הבקשה. אגרת תשלום על אישור  מצורף

__________
כאפוטרופוס. מינויך על המעידים מסמכים לצרף יש *

האפוטרופוס. הוא הבקשה שמגיש במקרה ימולא **

הפלילי. ההליך בו שהסתיים המועד את לציין יש ***
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3 טופס
14(ד)) (תקנה

גנטי לזיהוי נתונים מחיקת בדבר בירור לשם אחר באמצעות התייצבות לאישור בקשה
ונטילת  בגוף - חיפוש אכיפה (סמכויות הפלילי הדין סדר לחוק 11כד(ב) סעיף לפי מהמאגר,

התשנ"ו-1996 זיהוי), אמצעי

לכבוד:

יחידת...................................................... תחנת/ ישראל משטרת

........................................... .......................... ............................. ........................... מטה* החתום/ה אני .1
שם האב        מס' זהות/דרכון/אחר שם משפחה         פרטי                                        שם

ז/נ .......................................      .......................................................
         מען                                   תאריך לידה                    מין

......................................................
טלפון

              

גנטי לזיהוי הנתונים נמחקו אם לברר כדי אישית המשטרה בתחנת להתייצב ממני נבצר
להלן הנסיבות המפורטות לאור שניטל ממני, לחוק 11כב כהגדרתו בסעיף זיהוי  שהופקו מאמצעי

התומכים בבקשתך): צרף מסמכים (אנא

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

להלן: שפרטיו את המיותר) ראשונה (מחק קרובי מקרבה דין / עורך כי מבקש אני

 ............................................. .......................... ............................. ...........................  
מס' זהות/דרכון/אחר שם משפחה       שם האב       פרטי      שם

ז/נ .......................................      .......................................................
         מען                                   תאריך לידה                    מין

......................................................
טלפון

              

**.....................................................................................
קרוב פירוט הקרבה המשפחתית במקרה של

משטרה. במקומי בתחנת יתייצב
נמחקו מתת–מאגר אם בעבורי ולברר הדרושים המסמכים את להגיש כוחו את מייפה בזה אני

גנטי. לזיהוי הנתונים

.............................................        .............................................
תאריך                                       חתימה

             
(20 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון כ"ט

דיכטר אבי  (3-3591 (חמ

הפנים לביטחון השר                                                                                   __________
הזהות. תעודת של מצולם עותק לצרף יש *

המשפחתית. על הקרבה המעידים מסמכים רשמיים לצרף יש **
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ציבורי), במוסד של מתנדב מסוימות (ניכוי הוצאות הכנסה מס תקנות
התשס"ז-2007

ובאישור הפקודה), - הכנסה1 (להלן מס לפקודת ו–243 לפי סעיפים 31 בתוקף סמכותי  
אלה: מתקין תקנות הכנסת, אני הכספים של ועדת

- אלה בתקנות .1
הכלליות; בתקנות כהגדרתה - "הוצאה"

מסוימות), התשל"ב-21972; (ניכוי הוצאות הכנסה תקנות מס - "התקנות הכלליות"

של הכספים ועדת באישור האוצר ששר לפקודה, (2)9 בסעיף כהגדרתו - ציבורי" "מוסד
מתנדבים;  הפעלת מסדיר ושתקנונו 46 לפקודה, לענין סעיף אותו הכנסת קבע

אלה: לגביו שני שמתקיימים - יחיד "מתנדב"

הציבורי; המוסד פעילות התנדבותית לקידום המטרות הציבוריות של עושה הוא (1)

או כל תמורה או  בעקיפין, או במישרין הציבורי, מהמוסד לו הכנסה היתה  לא (2)
מימוש לצורך בעקיפין, או במישרין שהוציא, הוצאות לכיסוי למעט אחרת, הנאה טובת

הציבורי. המוסד של הציבוריות המטרות

בניכוי, למתנדב ציבורי תותר של מוסד מימוש מטרותיו מתנדב לצורך שהוציא הוצאה .2
הוצאותיו. כהחזר הציבורי המוסד לו ששילם הסכום גובה עד

לפי ציבורי מוסד הציבוריות של המטרות מימוש לצורך שהוציא מתנדב הוצאות (א) .3
סעיפים לענין בניכוי הציבורי יותרו למוסד הציבורי, והן המוסד כהוצאות אותן יראו ,2 תקנה

הכלליות. בהתאם לקבוע בתקנות לפקודה, ו–181ב 3(ז)

מתנדב  שהוציא להלן המפורטות ההוצאות (א), משנה בתקנת האמור אף על (ב)  
כהוצאות המוסד יראו אותן ,2 לפי תקנה ציבורי מוסד של הציבוריות המטרות לצורך מימוש

כלהלן: לפקודה, ו–181ב 3(ז) סעיפים לענין בניכוי הציבורי למוסד יותרו והן הציבורי,

של המתנדב או במקום פעילותו מגוריו הוצאות כיבוד קל שהוצאו במקום (1)
באירוע; חדשים לאדם שקלים 12 על עולה שאינו בסכום ההתנדבותית,

פעילותו למקום  נסיעה לשם למתנדב המשמש דלק לרכישת הוצאות  (2)
שקלים חדשים לחודש; 280 על יעלה שלא בסכום ההתנדבותית,

50 שקלים חדשים  על מביתו, בסכום שלא יעלה הוצאות בשל שיחות טלפון (3)
לחודש.

הנחות היו כאילו לפקודה 120ב סעיף  פי על יתואמו  3 בתקנה הנקובים הסכומים .4
חדשים.  10 שקלים של שהוא מכפלה הקרוב לסכום סוציאליות ויעוגלו

אם אלא בהן, המפורטות ההוצאות בניכוי יותרו לא ו–3, 2 בתקנות האמור אף על (א) .5
אלה: שני נתקיימו כן

ההוצאות, לאימות קבלות או מסמכים הגישו והמתנדב הציבורי המוסד (1)
המנהל; בקשת לפי אחרת כל הוכחה נדרשת וכן המנהל, של דעתו להנחת

לפקיד  הודעה מס, שנת כל של 31 במרס מיום יאוחר לא הגיש, הציבורי המוסד (2)
המתנדבים של כל האישיים פרטיהם את הכוללת המנהל, בטופס שקבע השומה,

הגדרות

של הוצאה
מתנדב

הוצאה התרת
הוצאות בשל
למוסד מתנדב

ציבורי

סכומים עדכון

הוכחה, רישום
דוחות ומסירת

__________
.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ק"ת התשל"ב, עמ' 1337.
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לו החזיר הציבורי שהמוסד כל מתנדב הקודמת, ולגבי המס בשנת הציבורי במוסד
הקודמת. בשנת המס רבעון לגבי כל ההוצאות וסכומן את פירוט - הוצאות

המס  בשנת לו שהחזיר הוצאות  על אישור מתנדב לכל ייתן הציבורי  המוסד (ב)  
ידי התשלום על ההוצאה, מועד מטרת ההוצאות, סכומי את כאמור יכלול הקודמת; אישור
שייקבע בטופס שייקבע כפי הכל הציבורי, המוסד ידי על למתנדב התשלום ומועד המתנדב

המנהל.

(3 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו י"ב
ן ו רשז הי אברהם  (3-3399 (חמ

האוצר שר                                                                                   

התשס"ז-2007 (תיקון), המבחן) (שירותי במבחן עבריינים העמדת תקנות
מתקין אני לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט-11969, סעיף 30 לפי סמכותי בתוקף  

אלה: תקנות

התקנות  - (להלן התשי"ט-21959  המבחן), (שירותי במבחן  עבריינים  העמדת בתקנות .1
יבוא: בראשן העיקריות),

התשי"ט-1959". המבחן), (שירותי המבחן "תקנות

יבוא: העיקריות לתקנות הפתיח במקום .2
מתקין אני לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, 30 סעיף לפי סמכותי "בתוקף

אלה:". תקנות

- העיקריות לתקנות 1 בתקנה .3
יבוא: "השר" ההגדרה במקום (1)

- שר הרווחה"; ""השר"

יבוא: "קטין" ההגדרה במקום (2)

שנה." 18 לו מלאו מי שלא - ""קטין"

"למשרד הרווחה". יבוא הסעד" "למשרד במקום לתקנות העיקריות, (1)5 בתקנה .4
בטלה. לתקנות העיקריות - 39 תקנה .5

העיקריות - לתקנות 6. בתוספת
יימחקו; - מנת" על אותך "לשחרר המילים ,1 מס' בטופס (1)

את "לבטל ובמקום "להעמידך", יבוא ולהעמידך" "לשחררך במקום ,2 מס' בטופס (2)
"להטיל". יבוא ולהטיל" שחרורך

(27 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז ו'
אולמרט אהוד  (3-141 (חמ

הרווחה ושר הממשלה ראש                                                                                   

__________
.312 עמ' חדש 14, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ק"ת התשי"ט, עמ' 1199.

 

שם הוספת

החלפת הפתיח

1 תיקון תקנה

5 תיקון תקנה

39 ביטול תקנה

התוספת תיקון
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מקורות של כספיים דוחות לעריכת (כללים הממשלתיות החברות תקנות
התשס"ז-2007 שעה), (הוראת בע"מ) מים חברת

בהתייעצות התשל"ה-11975, הממשלתיות, החברות לחוק סעיף 33א לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני הממשלתיות, החברות רשות הצעת ולפי המשפטים, שר עם

אלה - 1. בתקנות
כללים  בישראל בנושא חשבון לשכת רואי 36 שפרסמה מס' דעת - גילוי הדעת" "גילוי
של המטבע הכללי הקניה בכוח השינויים פי על מותאמים כספיים לעריכת דוחות
ו–56  50 מס' 40, דעת בגילויי 36 שנקבעו דעת גילוי לענין ההוראות לרבות הישראלי,
בספריה הציבור האמורים מונחים לעיון האמורה; גילויי הדעת הלשכה שפרסמה
באתר מתפרסם מהם ותקציר אביב, תל ,20 שפר רח' בישראל, חשבון רואי לשכת של

;http/www.icpas.org.il בכתובת האמורה הלשכה של האינטרנט

ומסתיימת (1 בינואר 2004) התשס"ד ז' בטבת תקופה המתחילה ביום המעבר" - "תקופת
(31 בדצמבר 2006). התשס"ז בטבת י' ביום

לציבור. שירות חיוני נותן החברה) היא (להלן - בע"מ חברת מים מקורות .2

להוראות בהתאם ייערכו  המעבר בתקופת הנכלל למועד החברה כספיים של דוחות .3
הדעת. בגילוי שנקבעו

(3 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו י"ב
ן ו רשז הי אברהם  (3-3661 (חמ

האוצר שר                                                                                   

__________
1 ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

(תיקון), משפחה) העסקת קרובי בדבר הממשלתיות (כללים החברות תקנות
התשס"ז-2007

לפי הממשלתיות, התשל"ה-11975, לחוק החברות סעיף 32(א)(3א) לפי סמכותי בתוקף  
תקנות אלה: מתקין אני הצעת הרשות,

משפחה), התשס"ה- קרובי העסקת בדבר (כללים הממשלתיות לתקנות החברות 2 בתקנה .1
הגבוהות דרגות השכר "באחת משש אחרי ו–(2), (1) בפסקאות העיקריות), התקנות - (להלן 22005

בחברה". הנוהג שכר סולם "בכל יבוא בחברה"

(28 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז ז'
ן ו רשז הי אברהם  (3-2546 (חמ

האוצר שר                                                                                   

__________
1 ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 547.

הגדרות

קביעת נותן
חיוני שירות

לציבור

דוחות עריכת
כספיים

2 תיקון תקנה
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הקלה הרכבת ופיתוח) (תוואי (הגנה ומסילות הברזל הדרכים  צו
התשס"ז-2007 (תיקון), האדום) דן-הקו בגוש

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

דן-הקו הקלה בגוש הרכבת (תוואי ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות לצו הדרכים בתוספת .1
- האדום), התשס"ז-22006

יבוא: שורה "7076 81" אחרי אביב", "תל הכותרת (1) תחת

חלקה"גוש

6925146 ,122 ,93 ,26 ,22 ,21 ,4 ,3

692415 ,14 ,13

701147

7041;"53 ,43 ,28 ,24

יבוא: שורה "6641 89" אחרי "בני ברק", הכותרת (2) תחת

חלקה"גוש

6195"561

(10 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו י"ט

פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ
בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

2 ק"ת התשס"ז, עמ' 79.

מסוימים), עובדים לגבי פטור של תחולתו (הארכת קיבוציים הסכמים צו
התשס"ז-2007

התשס"א-12001  ,(6 מס' (תיקון קיבוציים הסכמים לחוק סעיף 3(ב) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני הכנסת, של והביטחון החוץ ועדת ובאישור החוק), - (להלן

ולתפקידים למודיעין המוסד עובדי לגבי מוארכת לחוק, 3(ב) בסעיף הנקובה התקופה .1
(1 בינואר 2008). בטבת התשס"ח כ"ג נוספת של שנה, עד יום מיוחדים, לתקופה

בטבת התשס"ז (2 בינואר 2007). זה ביום י"ב צו 2. תחילתו של
(26 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ה'

ישי אליהו  (3-3232 (חמ
והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

__________
.1077 עמ' התשס"ו, ;278 עמ' התשס"ה, ;326 עמ' התשס"ד, ק"ת 1 ס"ח התשס"א, עמ' 123;

התוספת תיקון

התקופה הארכת

תחילה


