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110 צו	שירות	ביטחון	)שירות	מוכר	להשגת	יעדים	ביטחוניים-לאומיים(	)הוראת	שעה(,	התש"ע-2009�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	צו	ההתייעלות	הכלכלית	)תיקוני	חקיקה	ליישום	התכנית	הכלכלית	לשנים	2009	ו–2010(	)דחיית	מועד(,
111 התש"ע-2009�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

111 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	הנהיגה	הספורטיבית	)חובת	ביטוח(,	התש"ע-2009

תיקוני	טעויות

9 בנובמבר 2009 6824 כ"ב בחשוון התש"ע
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 צו ההוצאה לפועל )החלת החובה על גורמים מסוימים למסור מידע(,
התש"ע―2009

29(,	התשס"ט- מס'	 )תיקון	 לפועל	 לחוק	ההוצאה	 55)ב()3(	 סעיף	 לפי	   בתוקף	סמכותי	
12008,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

חובת	מסירת	כתובתו	של	החייב,	כאמור	בסעיף	7ב)א1(	לחוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז- 	�1
21967	)להלן	-	החוק(,	תחול	על	גורם	כאמור	בפרטים	5,	6	ו–7	בתוספת	השלישית	לחוק,	

בתוך	60	ימים	מיום	פרסומו	של	צו	זה	)להלן	-	יום	התחילה(�

דין	 פסק	 לביצוע	 בקשה	 על	 גם	 התחילה	 מיום	 חודשים	 ארבעה	 בתום	 יחול	 	1 סעיף	 	�2
שהוגשה	לפני	יום	התחילה�

ט"ו	בחשווון	התש"ע	)2	בנובמבר	2009(

)חמ	3-3966(

נאמן יעקב	 	 	

	שר	המשפטים 	 	
_________

ס"ח	התשס"ט,	עמ'	42� 	1
ס"ח	התשכ"ז,	עמ'	116� 	2

 צו שירות ביטחון )שירות מוכר להשגת יעדים ביטחוניים-לאומיים(
)הוראת שעה(, התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	26א)א()2(	לחוק	שירות	בטחון	]נוסח	משולב[,	התשמ"ו-11986	 	
)להלן	-	החוק(,	בהתייעצות	עם	שר	החינוך,	שר	הבריאות	ושר	המשפטים,	ולאחר	ששוכנעתי	
כי	בשים	לב	לנסיבות	העניין	לעת	הזו,	אם	לא	ייעשו	הפעילויות	המנויות	בצו	זה	בידי	יוצא	
צבא	בשירות	סדיר,	לא	יושגו	כנדרש	יעדים	ביטחוניים-לאומיים,	ובאישור	הממשלה	וועדת	

החוץ	והביטחון	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

	הפעילויות	המנויות	להלן	הן	שירות	מוכר	לפי	סעיף	26א)א()2(	לחוק: �1
קהילתי	 ושירות	 הדרכה	 הוראה,	 חינוך,	 בתפקידי	 שירות	 	- החינוך	 בתחום	 	)1(
הרווחה	 משרד	 והתעסוקה,	 המסחר	 התעשייה	 משרד	 החינוך,	 משרד	 במסגרת	
והשירותים	החברתיים,	המשרד	לקליטת	עלייה	ומוסדותיהם	וכן	במסגרת	הגופים	
שלהלן,	בפיקוח	המשרדים	האמורים	ומשרד	הביטחון:	החברה	למתנ"סים	מרכזים	
וגנים	 קהילתיים	בישראל	בע"מ;	הקרן	הקיימת	לישראל;	הרשות	לשמירת	הטבע	
גוריון;	 בן	 דוד	 למורשת	 המכון	 קדומים;	 נאות	 הטבע;	 להגנת	 החברה	 לאומיים;	
כפר	 ספר	שדה	 בית	 טבע	משולבים;	 לימודי	 	- לטם	 בוקר;	עמותת	 מדרשת	שדה	

עציון;	מרכז	החינוך	העצמאי	ומרכז	מעין	החינוך	התורני	בארץ	ישראל;

בתחום	הבריאות	-		שירות	בתפקידי	רפואה	וסיעוד	בבתי	חולים	המצויים	בפיקוח	 	)2(
משרד	הבריאות	והמאשפזים	גם	חיילים	ואנשי	מערכת	הביטחון;

בתחום	העלייה	והקליטה	-	שירות	בתפקידים	שעניינם	שמירת	הקשר	עם	התפוצות	 	)3(
לשם	עידוד	העלייה,	במסגרת	לשכת	הקשר	"נתיב"	ובפיקוח	משרד	ראש	הממשלה�

	תוקפו	של	צו	זה	לשנה	מיום	פרסומו� �2
י"ג	בתשרי	התש"ע	)1	באוקטובר	2009(

)חמ	3-2664(

ברק ד	 אהו 	 	

	שר	הביטחון 	 	

מועד החלת 
חובת מסירת 

מידע

מועד החלה על 
תיקים קיימים

שירות מוכר 
להשגת יעדים 

ביטחוניים-
לאומיים

תוקף

_________
ס"ח	התשמ"ז,	עמ'	107;	התשנ"ה,	עמ'	440� 	1
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צו ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 
2009 ו–2010( )דחיית מועד(, התש"ע―2009

  בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	50	לחוק	ההתייעלות	הכלכלית	)תיקוני	חקיקה	ליישום	התכנית	
שר	 עם	 התייעצות	 ולאחר	 החוק(,	 	- )להלן	 התשס"ט-12009	 ו–2010(,	 	2009 לשנים	 הכלכלית	

התעשייה	המסחר	והתעסוקה	ועם	שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים,	אני	מצווה	לאמור:

דמי	 תשלום	 למועד	 יידחה	 לחוק	 48)א(	 בסעיף	 הקבוע	 החד–פעמי	 לתשלום	 המועד	 		�1
הביטוח	הלאומי	שמשלם	מעביד	בעד	עובד	בעבור	חודש	דצמבר	2009�

י"א	בחשווון	התש"ע	)29	באוקטובר	2009(

)חמ	3-3983(

ץ ני י בל	שטי ו י 	 	

	שר	האוצר 	 	
_________

	ס"ח	התשס"ט,	עמ'	157� 1

תקנות  הנהיגה הספורטיבית )חובת ביטוח(, התש"ע-2009
התשס"ו-12005 הספורטיבית,	 הנהיגה	 לחוק	 ו–33	 	15 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 		
)להלן	-	החוק(,	בהתייעצות	עם	המפקח	על	הביטוח	ובאישור	ועדת	החינוך	התרבות	והספורט	

של	הכנסת,	אני	מתקינה	תקנות	אלה:		

	הכיסוי	הביטוחי	בשל	הוצאות	חילוץ,	פינוי,	טיפול	רפואי,	עזרה,	שירותי	סיעוד	 )א( 	�1
ושירותי	שיקום	שיינתנו	לנוהג	בכלי	תחרותי,	לרבות	מי	שנוסע	בכלי	התחרותי	שלא	כנהג,	
בשל	נזק	גוף	שנגרם	לו	עקב	נהיגה	ספורטיבית	שנערכה	לפי	הוראות	החוק	)להלן	-	הנפגע(,	
	לא	יפחת	מסכום	של	150,000	שקלים	חדשים	לנפגע	באותו	אירוע	של	נהיגה	ספורטיבית

ו–300,000	שקלים	חדשים	לתקופת	ביטוח	שנתית�

נהיגה	ספורטיבית	 כל	מבוטח	באירוע	אחד	של	 	סכום	ההשתתפות	העצמית	של	 )ב(
שייקבע	בכיסוי	הביטוחי,	לא	יעלה	על	1,000	שקלים	חדשים�

נוסע	 ואינו	 נוהג	 שאינו	 לאדם	 שנגרם	 גוף	 נזק	 בשל	 חבות	 מפני	 הביטוחי	 הכיסוי	 	 	 )א(	 	�2
יפחת כולל	שלא	 בסכום	 יהיה	 ספורטיבית,	 נהיגה	 עקב	 בתאונה	שאירעה	 	בכלי	תחרותי,	
מ–10,000,000	שקלים	חדשים	לתאונה	ו–20,000,000	שקלים	חדשים	לתקופת	ביטוח	שנתית�

בכיסוי	 שייקבע	 אחד	 ספורטיבית	 נהיגה	 באירוע	 העצמית	 ההשתתפות	 	סכום	 )ב(
הביטוחי,	לא	יעלה	על	5,000	שקלים	חדשים�

	תקנות	משנה	)א(	ו–)ב(	לא	יחולו	כאשר	אירוע	נהיגה	ספורטיבית	ומשתתפיו,	מבוטחים	 )ג(
על	ידי	בעל	רישיון	לפי	סעיף	8	או	9	לחוק,	בסכום	כולל	שלא	יפחת	מ–50,000,000	שקלים	
חדשים	לאירוע	נהיגה	ספורטיבית	ו–100,000,000	שקלים	חדשים	לתקופת	ביטוח	שנתית�

לגבי	כלי	תחרותי	ששר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים	קבע	לגביו	הוראות	בדבר	נהיגה	 	�3
שאינה	נהיגה	ספורטיבית	לפי	סעיף	12)ד(	לחוק,	תכלול	פוליסת	הביטוח	לפי	סעיף	15	
לחוק	או	ייערך	בנפרד	גם	ביטוח	לפי	פקודת	ביטוח	רכב	מנועי	]נוסח	חדש[,	התש"ל-
והבטיחות	 התחבורה	 ששר	 נהיגה	 בעת	 התחרותי	 בכלי	 השימוש	 את	 שיכסה	 	,21970

בדרכים	קבע	לגביה	הוראות	כאמור�

דחיית מועד

_________
ס"ח	התשס"ו,	עמ'	110� 	1

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	15,	עמ'	320� 	2

ביטוח לפי פקודת 
ביטוח רכב מנועי

ביטוח צד ג'

ביטוח הנוהגים
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שנתיים מדי	 באפריל	 ב–1	 יתעדכנו	 ו–2,	 	1 בתקנות	 הביטוח	הנקובים	 	סכומי	 	)א( �4	
)להלן	-	יום	העדכון(,	לפי	שיעור	שינוי	המדד	החדש	לעומת	המדד	היסודי�

	בתקנה	זו	- )ב(

"המדד	החדש"	-	המדד	שפורסם	לאחרונה,	לפני	יום	העדכון;

ולעניין	 הקודם,	 העדכון	 יום	 לפני	 לאחרונה	 שפורסם	 המדד	 	- היסודי"	 "המדד	
העדכון	הראשון	-	המדד	שפורסם	לפני	תחילתן	של	תקנות	אלה;

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

	סכום	שהשתנה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	יעוגל	לשקל	החדש	השלם	הקרוב� )ג(

	המנהל	הכללי	של	משרד	התרבות	והספורט	יפרסם	בהודעה	ברשומות	את	נוסח	 )ד(
תקנות	1	ו–2,	כפי	שהשתנו	עקב	האמור	בתקנה	זו�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �5
י"א	בתשרי	התש"ע	)29	בספטמבר	2009(

)חמ	3-3832(

לבנת 	 ר מו לי 	 	

	שר	התרבות	והספורט 	 	

תיקוני טעויות

זיכיון(,		 בעל	 בידי	 טלוויזיה	 תכניות	 )שידורי	 ולרדיו	 לטלוויזיה	 השניה	 הרשות	 בכללי	   .1
התש"ע-2009,	שפורסמו	בקובץ	התקנות	6816	התש"ע,	עמ'	6	-

	בסעיף	14)ט(,	במקום	"בסעיף	קטן	)ז("	צריך	להיות	"בסעיף	קטן	)ח("	ובמקום	"בסעיף	 )1(
קטן	)ז()4("	צריך	להיות	"בסעיף	קטן	)ח()4(";

14)ד(	 "סעיף	 להיות	 צריך	 ו–)ח("	 14)ד(	 "סעיף	 במקום	 	,)1( בפסקה	 48)ב()1(,	 	בסעיף	 )2(
ו–)ט(",	ובפסקה	)3(,	במקום	"סעיפים	14)ד(	ו–)ח("	צריך	להיות	"סעיפים	14)ד(	ו–)ט("�

)חמ	3-2388(

התש"ע-2009,	 )תיקון(,	 שידור(	 זמני	 )נטילת	 ורדיו	 לטלוויזיה	 השניה	 הרשות	 בכללי	  .2
שפורסמו	בקובץ	התקנות	6816	התש"ע,	עמ'	36,	בסעיף	1)2(,	במקום	"אחרי"	צריך	להיות	

"במקום"�

)חמ	3-2629(

עדכון סכומים

תחילה




