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תקנות הארכיונים )עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך(, התש"ע-2010
	- )להלן	 התשט"ו-11955	 הארכיונים,	 לחוק	 ו–18	 	11 	,10 סעיפים	 לפי	 הסמכות	 	בתוקף	 	
החוק(,	שהועברה	אלי2,	ולאחר	היוועצות	במועצת	הארכיונים	העליונה,	אני	מתקין	תקנות	

אלה:

בתקנות	אלה	- 	�1
"בדיקה"	-	בחינת	חומר	ארכיוני	מוגבל	בידי	המפקיד	או	מי	שהוא	הסמיך	לכך,	כדי	

לאפשר	את	עיון	הקהל	בו;

"העתק"	-	לרבות	העתק	הנוצר	בדרך	של	צילום,	סריקה	ממוחשבת	או	בהליך	טכנולוגי	אחר;

ובתוספת	 	8 בתקנה	 כאמור	 הוגבלה	 בו	 העיון	 שזכות	 ארכיוני	 חומר	 	- מוגבל"	 "חומר	
הראשונה;

"חשיפה"	-	שחרור	מהגבלה	של	חומר	מוגבל,	לאחר	בדיקתו;

הנקובה	 ההגבלה	 תקופת	 תום	 לפני	 מוגבל	 חומר	 של	 חשיפה	 שמבקש	 מי	 	- "מבקש"	
בתוספת	הראשונה,	ואשר	אינו	נציג;

"מפקיד"	-	מוסד	ממוסדות	המדינה	או	רשות	מקומית	שהפקיד	בגנזך	חומר	ארכיוני;

"נציג"	-	מי	שהמפקיד	מינה	לעיין	בחומר	מוגבל	לצורך	מילוי	תפקידו	של	המפקיד�

לגנז	בקשה	בכתב,	 יגיש	 בגנזך,	 )להלן	-	חומר(	המופקד	 הרוצה	לעיין	בחומר	ארכיוני	 	�2
ויפרט	בה	את	פרטי	החומר	המבוקש	לעיון�

	כל	אדם	רשאי	לעיין	בחומר	בגנזך	בשעות	העבודה	הנהוגות	בו�	 �3

	המעיין	בחומר	המופקד	בגנזך	- �4
	לא	יגרום	פגיעה	כלשהי	בחומר; )1(

	לא	ישנה	את	סדר	החומר; )2(

	לא	ירשום	או	ימחק	דבר,	או	יכניס	שינוי	בחומר,	לרבות	על	גבי	אמצעי	החיפוש	 )3(
המתייחסים	אליו	ואמצעי	האחסון	שבהם	הוא	שמור;

	לא	יכניס	לתוך	תיק,	תיקייה	או	כל	אמצעי	אחסון	אחר	של	חומר	כל	דבר	אחר	או	 )4(
נוסף	שלא	היה	בו;

	לא	יוציא	את	החומר	מרשות	הגנזך	ולא	יוציא	מתוך	החומר	כל	חלק	ממנו� )5(

	הגנז	רשאי	להורות	על	סדרי	עיון	מיוחדים	לגבי	חומר	אשר	העיון		בו	עלול	לגרום	 )א( 	�5
לחומר	נזק�

	במקום	החומר	המקורי	רשאי	הגנז	להעמיד	העתק	מן	החומר	לעיון	הקהל,	בגנזך	או	 )ב(
בכל	מקום	אחר,	אם	ראה	צורך	בכך,	ובלבד	שהעתק	זה	יהיה	קריא�	

הגנז	רשאי	לדחות	את	מועד	העיון	בחומר,	למשך	זמן	סביר	בנסיבות	העניין,	במקרים	אלה: 	�6
	החומר	נמסר	אותה	שעה	לעיונם	של	אחרים;	ואולם	לא	יידחה	מועד	העיון	בחומר	 )1(

מטעם	זה	לתקופה	ארוכה	מן	הסביר	בהתחשב	בהיקף	החומר	ומאפייניו	הייחודיים;

	אין	גישה	לחומר	מסיבות	טכניות,	לרבות	מן	הטעם	שהחומר	טרם	סודר	ונרשם,	או	 )2(
מן	הטעם	שמצבו	הפיזי	של	החומר	אינו	מאפשר	את	העמדתו	לעיון;

הגדרות

סדרי בקשה לעיון 
בחומר ארכיוני

העיון בחומר 
ארכיוני

שמירה על 
החומר הארכיוני

_________
	ס"ח	התשט"ו,	עמ'	14� 1

	י"פ	התשט"ו,	עמ'	637� 2

דחיית מועד 
העיון

סדרים מיוחדים
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	החומר	דרוש	אותה	שעה	לעבודתו	הפנימית	של	הגנזך	או	של	מפקיד	החומר; )3(

	חומר	אשר	טרם	הועמדו	האמצעים	הטכנולוגיים	הנדרשים	לצורך	העמדתו	לעיון� )4(

	היה	העיון	בחומר	מותנה	בתנאים	לגבי	השימוש	בו,	העתקתו,	פרסומו,	כולו	או	 )א( 	�7
חלקו,	או	כל	טיפול	אחר	בו	על	ידי	מעיין,	יודיע	הגנז	למעיין	כי	החומר	הארכיוני	נמסר	

לעיון	בכפוף	לתנאים	ויפרטם�

	אין	במתן	רשות	העיון	על	ידי	הגנז	לפי	תקנה	זו	כדי	לפגוע	בזכותו	של	אדם	או	כדי	 )ב(
לגרוע	מחובתו	של	אדם	לפי	כל	דין	אחר�

	חשיפת	חומר	מוגבל,	לפי	הסוג	שצוין	בטור	א'	לתוספת	הראשונה,	לעיון	הקהל,	 )א( 	�8
יעשה	המפקיד,	בהתייעצות	עם	הגנז,	בתום	התקופה	הנקובה	בטור	ב'	בתוספת	הראשונה	
או	בתום	תקופת	קצרה	יותר	שעליה	יחליט	המפקיד	בהתייעצות	עם	הגנז,	ביוזמתו	או	
על	פי	בקשת	מבקש	בהתאם	לתקנה	9;	בכל	מקרה	לא	תהיה	חשיפה	של	חומר	מוגבל	

לעיון	הקהל	בטרם	עבר	בדיקה,	אף	אם	התקופה	הנקובה	בתוספת	הראשונה	חלפה�

	המפקיד	לא	יחשוף	חומר	מוגבל	אשר	בבדיקה	שבוצעה	בו	בטרם	חלפה	תקופת	 )ב(
ההגבלה	הקבועה	בתוספת	הראשונה	ביחס	אליו,	נמצא	שהוא	אחד	מאלה:	

	חומר	מוגבל	אשר	בחשיפתו	יש	חשש	לפגיעה	בביטחון	המדינה,	ביחסי	החוץ	 )1(
שלה,	בביטחון	הציבור	או	בביטחונו	או	בשלומו	של	אדם;	

	חומר	מוגבל	אשר	חשיפתו	מהווה	פגיעה	בפרטיות,	כמשמעותה	בחוק	הגנת )2(	
	הפרטיות,	התשמ"א-31981	)להלן	-	חוק	הגנת	הפרטיות(,	אלא	אם	כן	הגילוי	מותר

על	פי	דין�

	המפקיד	רשאי	שלא	לחשוף	חומר	מוגבל	אשר	בבדיקה	שבוצעה	בו	בטרם	חלפה	 )ג(	
תקופת	ההגבלה	הקבועה	בתוספת	הראשונה	ביחס	אליו,	נמצא	שהוא	אחד	מאלה:

כלכלי ערך	 בעל	 או	שהוא	 מקצועי	 סוד	 או	 מסחרי	 סוד	 מוגבל	שהוא	 	חומר	 	)1(	
לעניינים הנוגע	 מוגבל	 חומר	 וכן	 בערכו,	 ממשית	 פגיעה	 לפגוע	 עלול	 	שפרסומו	
	מסחריים	או	מקצועיים	הקשורים	לעסקיו	של	אדם,	שגילויו	עלול	לפגוע	פגיעה

ממשית	באינטרס	מקצועי,	מסחרי	או	כלכלי;

	חומר	מוגבל	שיש	בגילויו	פגיעה	בצנעת	הפרט	של	אדם	שנפטר� )2(

)ב(	או	החליט	 אין	לחשוף	חומר	מוגבל	בהתאם	לתקנת	משנה	 כי	 	מצא	המפקיד	 )ד(
שלא	לחשוף	חומר	מוגבל	לעיון	הקהל	בהתאם	לתקנת	משנה	)ג(,	ותמה	תקופת	ההגבלה	
בבקשה	 לגנז	 המפקיד	 יפנה	 מוגבל,	 חומר	 לאותו	 ביחס	 הראשונה	 בתוספת	 הקבועה	

שיפעיל	את	סמכותו	לפי	סעיף	10)ג(		לחוק	בנוגע	לאותו	חומר	מוגבל�

	מפקיד	המפורט	בתוספת	השנייה	או	לפיה	יכין,	בהתייעצות	עם	הגנז,	נוהל	מיוחד	 )ה(
השאר,	 בין	 יתייחסו,	 הנוהל	 הוראות	 שנה;	 	50 בחלוף	 מסוים,	 ארכיוני	 חומר	 לחשיפת	
לסוגי	החומר	הארכיוני	שייחשפו	בשים	לב	לעניין	ההיסטורי,	המחקרי	והציבורי	בחומר	

ובהתחשב	בבקשות	שיתקבלו	בדבר	עיון	בחומר�	

	הוראות	תקנה	זו	לא	יחולו	על	חומר	-	 )ו(

לפי	 הרבים	 לעיון	 שהועמד	 או	 כדין	 סמכות	 פי	 על	 לרבים	 שפורסם	 	מוגבל	 )1(
סמכות	כדין;

	שהמבקש	לעיין	בו	הוא	נציג� )2(

עיון בתנאים לגבי 
פרסום והעתקה

חומר מוגבל 
וחשיפה

_________
	ס"ח	התשמ"א,	עמ'	128� 3
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עליו	 עברה	 שטרם	 מוגבל,	 חומר	 לחשוף	 רשאי	 הגנז,	 עם	 בהתייעצות	 	המפקיד,	 )א( 	�9
התקופה	הנקובה	בטור	ב'	לתוספת	הראשונה,	על	פי	בקשת	מבקש�

יחולו	 )א(	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 בבקשה	 להחלטה	 הנוגעים	 המועדים	 	לעניין	 )ב(
הוראות	אלה:

קבלת	 מיום	 ימים	 	45 בתוך	 בבקשתו	 ההחלטה	 על	 למבקש	 יודיע	 	המפקיד	 )1(
ב–30	 הצורך,	 במקרה	 האמורה,	 התקופה	 את	 להאריך	 רשאי	 המפקיד	 הבקשה;	
ונימק	את	הצורך	בהארכת	 נוספים,	ובלבד	שהודיע	על	כך	למבקש	בכתב,	 ימים	

התקופה;

	המפקיד	רשאי	להאריך	את	התקופה	האמורה	בפסקה	)1(	בהחלטה	מנומקת	 )2(
אשר	תישלח	למבקש	בתוך	התקופה	האמורה,	אם	בשל	היקפו	או	מורכבותו	של	
לא	 הנוספת	 צורך	להאריך	את	התקופה;	ההארכה	 יש	 החומר	המוגבל	המבוקש	
על	 לא	תעלה	 ובכל	מקרה	 תעלה	על	התקופה	המתחייבת	מהטעמים	האמורים,	

60	ימים;

	החליט	המפקיד	להעמיד	את	החומר	המוגבל	לעיון,	תבוצע	ההחלטה	בתוך	 )3(
זמן	סביר	בנסיבות	העניין	אך	לא	יאוחר	מ–15	ימים,	אלא	אם	כן	קבע	המפקיד	כי	

יש	לבצע	את	ההחלטה	במועד	מאוחר	יותר,	מטעמים	מיוחדים�

לעיון	 חשוף	 יהיה	 )א(	 משנה	 תקנת	 לפי	 מבקש	 של	 לעיונו	 שהועמד	 	חומר	 )ג(
תקנת לפי	 מבקש	 של	 לעיונו	 חומר	 הועמד	 זו,	 משנה	 בתקנת	 האמור	 אף	 	על	 	הקהל;

משנה	)ד(,	לא	יהיה	בכך	בלבד	כדי	לחייב	העמדתו	לעיון	הקהל�

	המפקיד,	בהתייעצות	עם	הגנז,	רשאי	לבצע	חשיפה	ולהעמיד	לעיון	מבקש	חומר	 )ד(
פגיעה	 מהווה	 לציבור	 חשיפתם	 אשר	 עצמו,	 אודות	 על	 אישיים	 ומסמכים	 ארכיוני	
כן,	המפקיד,	בהתייעצות	עם	הגנז,	 בפרטיות,	כמשמעותה	בחוק	הגנת	הפרטיות;	כמו	
בן	 של	 אישיים	 ומסמכים	 ארכיוני	 חומר	 מבקש	 לעיון	 ולהעמיד	 חשיפה	 לבצע	 רשאי	
שנפטר,	 אדם	 של	 הפרט	 בצנעת	 פגיעה	 לציבור	 בחשיפתם	 יש	 אשר	 שנפטר,	 משפחתו	
ובלבד	שהחומר	לא	ייחשף	לעיון	המבקש	לשם	פרסומו	ברבים;	בפסקה	זו,	"בן	משפחה"	

-	בן	זוג,	צאצא,	הורה	או	אח�	

	לעניין	החלטה	בבקשה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	יחולו	הוראות	אלה: )ה(

בתקנת כאמור	 מוגבל,	 בחומר	 לעיין	 מבקש	 בקשת	 של	 בחינה	 	במסגרת	 )1(	
משנה	)א(,	ישקול	המפקיד,	בין	השאר,	את	השיקולים	האלה:	

או	 והציבורי	בחומר	שחשיפתו	התבקשה	 	העניין	ההיסטורי,	המחקרי	 )א(
עניינו	האישי	של	המבקש	בחומר	זה;	

לבין	 זה	 זמן	 פרק	 בין	 והיחס	 החומר,	 יצירת	 ממועד	 הזמן	שחלף	 	משך	 )ב(
תקופת	ההגבלה	הקבועה	לגבי	החומר;	

	היקפו	של	החומר,	מתוך	החומר	המוגבל	שחשיפתו	התבקשה,	שקיימת	 )ג(
מניעה	להעמידו	לעיון	כיוון	שהוא	מהווה	חומר	מוגבל	מן	הסוגים	המנויים	

בתקנה	8)ב(	או	)ג(;	

הקצאת	 מצריך	 בה	 שהטיפול	 ככל	 מבקש,	 בקשת	 לדחות	 רשאי	 	המפקיד	 )2(
משאבים	בלתי	סבירה;

	החליט	המפקיד	שלא	לחשוף	חומר	מוגבל	שהתבקשה	חשיפתו	על	ידי	מבקש,	 )3(
הקצאת	 בלא	 המוגבל,	 החומר	 את	 לחשוף	 ניתן	 אך	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 כאמור	
משאבים	בלתי	סבירה	או	הכבדה	ניכרת	על	פעולתו	של	המפקיד,	תוך	השמטת	

חשיפה לפי 
בקשת מבקש
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החומר	 קבלת	 דרך	 בדבר	 תנאים	 התניית	 תוך	 או	 שינויים	 עריכת	 תוך	 פרטים,	
ימסור	המפקיד	את	החומר	המוגבל	בהשמטות,	בשינויים	 בו,	 המוגבל	והשימוש	
או	בתנאים	המחויבים,	לפי	העניין;	נעשו	השמטות	או	שינויים	כאמור,	יציין	זאת	

המפקיד,	אלא	אם	כן	אין	לגלות	עובדה	זו,	מהטעמים	המפורטים	בתקנה	8)ב()1(�

הקהל	 עיון	 את	 ולהגביל	 לחזור	 שיירשמו,	 מנימוקים	 רשאי,	 הגנז	 בהסכמת	 המפקיד,	 	�10
בחומר	שנחשף	לפני	תום	התקופה	הנקובה	בטור	ב'	לתוספת	הראשונה,	וזאת	עד	לתום	

התקופה	הנקובה	בתוספת	הראשונה,	בהתקיים	אחד	מאלה:

שלא	 מקום	 שהיה	 אף	 על	 נעשתה	 הקהל	 לעיון	 החומר	 של	 הראשונה	 	החשיפה	 )1(
לחשוף	את	החומר	בהתאם	לתקנה	8)ב(;	

	בשל	שינוי	נסיבות,	המשך	העמדת	החומר	לעיון	הקהל	עלול		ליצור	פגיעה	כאמור	 )2(
בתקנה	8)ב(�	

	תקנות	הארכיונים	)עיון	בחומר	ארכיוני	המופקד	בגנזך(,	התשכ"ז-41966	-	בטלות� �11
יום	 	- )להלן	 אלה	 תקנות	 של	 פרסומן	 מיום	 חודשים	 שישה	 8)ה(	 תקנה	 של	 תחילתה	 	�12

הפרסום(�

בשינוי	 הפרסום,	 יום	 לפני	 בגנזך	 שהופקד	 ארכיוני	 חומר	 על	 גם	 יחולו	 אלה	 תקנות	 	�13
התוספת	הראשונה	כמפורט	להלן:

	בפרט	1	- )1(

ב',	 בטור	 מקומית,	 רשות	 למעט	 המדינה,	 ממוסדות	 מוסד	 של	 חומר	 	לעניין	 )א(
יראו	כאילו	במקום	"15"	-

בדצמבר	 	31( התשע"א	 בטבת	 כ"ד	 יום	 עד	 הפרסום	 שמיום	 	בתקופה	 )1(
2010(	-	נאמר	"27";

	בשנת	2011	-	נאמר	"24"; )2(

	בשנת	2012	-	נאמר	"21"; )3(

	בשנת	2013	-	נאמר	"18"; )4(

	לעניין	חומר	של	רשות	מקומית,	בטור	ב',	בתקופה	שמיום	הפרסום	עד	יום	כ"ד	 )ב(
בטבת	התשע"א	)31	בדצמבר	2010(,	יראו	כאילו	במקום	"15"	נאמר	"17";

	בפרט	2,	בטור	ב',	בתקופה	שמיום	הפרסום	עד	יום	כ"ד	בטבת	התשע"א	)31	בדצמבר	 )2(
2010(,	יראו	כאילו	במקום	"20"	נאמר	"22";

	בפרט	3	,	בטור	ב',	בתקופה	שמיום	הפרסום	עד	יום	כ"ד	בטבת	התשע"א	)31	בדצמבר	 )3(
2010(,	יראו	כאילו	במקום	"25"	נאמר	"27";

	בפרט	4)א(,	בטור	ב',	יראו	כאילו	במקום	"30"	- )4(

	)2010 בדצמבר	 	31( התשע"א	 בטבת	 כ"ד	 יום	 עד	 הפרסום	 שמיום	 	בתקופה	 )א(
-	נאמר	"37";	

	בשנת	2011	-	נאמר	"34"� )ב(

	הוראות	תקנות	אלה	לא	יחולו	על	-	 �14
	חומר	שזכות	העיון	בו	הוגבלה	לפי	חיקוק	או	לפי	הסכם	שנערך	עם	מפקיד	שאינו	 )1(

מוסד	ממוסדות	המדינה;

הטלת מגבלה על 
חומר שהועמד 

לעיון

ביטול

תחילה

תחולה

סייג לתחולה

_________
	ק"ת	התשכ"ז,	עמ'	468� 4
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	חומר	שהגנז	ציין	כסודי	או	כחשאי	לפי	סעיף	10)ג()2(	לחוק,	ולמשך	התקופה	שבה	 )2(
צוין	כאמור;	פסקה	זו	תחול	גם	על	חומר	שכבר	נחשף	והועמד	לעיון	הקהל,	אם	ועדת	
עיון	בחומר	 למנוע	 כדי	 זו	 אין	בפסקה	 או	כחשאי;	 כסודי	 לציינו	 לגנז	 השרים	אישרה	

כאמור	על	ידי	נציג,	בכפוף	להחלטתה	של	ועדת	השרים	לפי	סעיף	10)ג(	לחוק�

תוספת ראשונה
)תקנות	8)א(	עד	)ד(,	9)א(	ו–10(

	 טור	א'	-	חומר	ארכיוני	שזכות	העיון	בו	מוגבלת

טור	ב'	-	מספר	השנים	
ממועד	היווצרות	החומר	
הארכיוני,	וככל	שמדובר	

במסמך	-	ממועד	היווצרות	
המסמך	האחרון	בתיק

חומר	של	מוסד	ממוסדות	המדינה	או	של	רשות	מקומית,	1�
שאינו	מנוי	בפרטים	אחרים;

15

פרוטוקולים	של	ישיבות	חסויות	של	ועדות	הכנסת,		ופרוטוקולים	2�
של	ישיבות	ועדות	הכנסת	שיושב	ראש	הוועדה,	באישור	אותה	
ועדה,	החליט	לאסור	את	העיון	בהם	בהתאם	לסמכותו	על	פי	

תקנון	הכנסת,	שאינם	מנויים	בפרטים	אחרים;

20

ראש	3� משרד	 החוץ,	 משרד	 של	 חוץ	 בענייני	 	חומר	 )א(
מקומית,	 רשות	 או	 אחר	 ממשלתי	 משרד	 וכל	 הממשלה	

שאינו	מנוי	בפרטים	אחרים;

25

	חומר	של	לשכת	ראש	הממשלה,	שאינו	מנוי	בפרטים	 )ב(
אחרים;

	סטנוגרמות	של	ישיבות	הממשלה	ושל	ועדות	השרים,	4� )א(
על	נספחיהן,	שאינם	מנויים	בפרט	5	להלן;

30

וביטחון	 חוץ	 ועדת	 מליאת	 ישיבות	 של	 	פרוטוקולים	 )ב(
של	הכנסת	שאינן	פומביות;

	פרוטוקולים	של	ישיבות	חסויות	של	ועדות	משנה	של	 )ג(
ועדות	הכנסת	בענייני	חוץ,	ביטחון	וביטחון	הפנים,	שאינם	

מנויים	בפרטים	אחרים;

	חומר	של	משרד	הביטחון	של	יחידות	הסמך	שלו,	או	של	 )ד(
צבא	הגנה	לישראל	)להלן	-	צה"ל(,	שאיננו	מנוי	בפרט	5	או	6;

	חומר	בענייני	ביטחון	הפנים,	לרבות	חומר	ארכיוני	כאמור	 )ה(
בתי	 ושירות	 ישראל,	 משטרת	 הפנים,	 לביטחון	 המשרד	 של	

הסוהר;

גוף	או	רשות	שיש	להם	סמכות	חקירה	 	חומר	של	כל	 )ו(
לפי	דין,	לגבי	מידע	שנאסף	או	נוצר	לצורכי	חקירה	ולגבי	

מידע	מודיעיני;

	חומר	של	לשכת	הקשר	-	נתיב; )ז(

	החלטות,	פרוטוקולים	וסטנוגרמות	של	ישיבות	ועדת	5� )א(
השרים	לענייני	ביטחון		לאומי	המכונה	"הקבינט	המדיני-	
ביטחוני",	או	בכינוייה	הקודמים,	ושל	ישיבות	הממשלה	או	
לחוק–יסוד:	 	35 סעיף	 עליהם	 שחל	 בנושאים	 שרים	 ועדות	

הממשלה;

50
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צה"ל,		 הביטחון,	 משרד	 של	 ביטחון	 בענייני	 	חומר	 )ב(
ראש	 משרד	 של	 הביטחון,	 מערכת	 של	 אחרת	 שלוחה	 וכל	
הממשלה,	של	משרד	החוץ	ושל	כל	משרד	ממשלתי	אחר	או	

רשות	מקומית,	שאינם	מנויים	בפרט	6;

	חומר	של	יחידות	הביטחון	במוסדות	המדינה	בעניינים	 )ג(
המונחים	על	ידי	שירות	הביטחון	הכללי	או	מטעמו,	או	על	

ידי	הממונה	על	הביטחון	במערכת	הביטחון	או	מטעמו;

	חומר	של	המרכז	למחקר	מדיני,	החטיבה	לתכנון	מדיני	 )ד(
והחטיבה	לפירוק	הנשק	במשרד	החוץ;

	פרוטוקולים	של	ישיבות	חסויות	של	ועדת	משנה	של	 )ה(
בעניין	 פרוטוקולים	 למעט	 וביטחון	של	הכנסת,	 חוץ	 ועדת	

פעילותן	של	יחידות	כאמור	בפרט	6;

חומר	של	יחידות	סמך	ביטחוניות	של	משרד	ראש	הממשלה,	6�
הביטחון	 משרד	 של	 ביטחוניות	 סמך	 ויחידות	 יחידות	 של	
לפיה,	 או	 השנייה	 בתוספת	 שנקבעו	 צה"ל,	 יחידות	 ושל	
המצוי	 אלה	 יחידות	 של	 פעילותן	 בעניין	 ארכיוני	 וחומר	

בידי	מוסדות	מדינה	אחרים;

70

חומר	של	אגף	המודיעין	בצה"ל	שהוא	חומר	מודיעיני	גולמי	7�
פרסומי	 ]למעט	 ומעלה	 "סודי"	 בסיווג	 מסווגים	 ממקורות	
מודיעין[	וחומר	על	אודות	פעילות	איסוף	מודיעיני	של	אגף	
טכנולוגית,	 או	 מבצעית	 פעילות	 לרבות	 בצה"ל,	 המודיעין	
לעניין	זה,	המסווגת	בסיווג	"סודי"	ומעלה	וכן	חומר	ארכיוני	

מסוג	זה	המצוי	בידי	מוסדות	מדינה	אחרים;	

	70	 	

	חומר	בענייני	פרט	של	אדם	ומסמכים	אישיים,	אף	אם	הם8�
כלולים	בחומר	המפורט	לעיל�

	 70

תוספת שנייה
)תקנה	8)ה((

	שירות	הביטחון	הכללי; �1

	המוסד	למודיעין	ולתפקידים	מיוחדים; �2

	הוועדה	לאנרגיה	אטומית	ומרכזי	המחקר	הגרעיני	שבאחריותה; �3

	המכון	למחקר	ביולוגי; �4

יחידות	של	צה"ל	ויחידות	ויחידות	סמך	של	משרד	הביטחון	שקבע	שר	הביטחון	בצו,	 	�5
באישור	ועדת	משנה	של	ועדת	החוץ	והביטחון	של	הכנסת	)להלן	-	הוועדה(,	כי	כדי	
למנוע	פגיעה	בביטחון	המדינה	יש	הכרח	לקבוע	לגביהן	תקופת	הגבלה	מעיון	בת	70	
שנה;	הוועדה	רשאית	לקבוע	כי	צו	לעניין	זה,	שאושר	על	ידה	לא	יפורסם	ברשומות,	

כולו	או	חלקו;	קבעה	הוועדה	כאמור,	יופקד	הצו	אצל	הגנז�		

כ"ט	בתמוז	התש"ע	)11	ביולי	2010(
)חמ	3-832(

הו נתני 	 ן מי בני 	 	

ראש	הממשלה 	 	
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תקנות השתלת אברים )תשלום פיצוי והחזר כספי בעד הוצאות לתורם(, 
התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	22	לחוק	השתלת	אברים,	התשס"ח-12008	)להלן	-	החוק(,	בהסכמת	 	
שר	האוצר	ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנות	אלה	- �1
"המרכז	להשתלות",	"תורם"		-	כהגדרתם	בחוק;

בריאות	 ביטוח	 לחוק	 	10 בסעיף	 כמשמעותה	 	- נוספים"	 בריאות	 לשירותי	 "תכנית	
ממלכתי,	התשנ"ד-21994�

	תורם	יהיה	זכאי	לתשלום	ולהחזר	כספי	בעד	הוצאות	לאחר	שתרם	אבר	לפי	החוק,	ובעד	 �2
אלה	בלבד	-

	אבדן	השתכרות,	כאמור	בתקנה	3; )1(

	רכישת	ביטוח	רפואי	פרטי,	או	תכנית	לשירותי	בריאות	נוספים,	כאמור	בתקנה	4; )2(

	רכישת	ביטוח	מפני	פגיעה	בכושר	עבודה,	לרבות	כושר	עבודה	עיסוקי,	או	מפני	 )3(
אבדן	כושר	השתכרות,	כאמור	בתקנה	5;

	רכישת	ביטוח	חיים,	כאמור	בתקנה	6; )4(

	טיפול	פסיכולוגי,	כאמור	בתקנה	7; )5(

	חופשת	החלמה,	כאמור	בתקנה	8; )6(

	הוצאות	נסיעה,	כאמור	בתקנה	9� )7(

התשלום	הכספי	לתורם	בעד	אבדן	השתכרות	יהיה	בסכום	השווה	לתגמול	המשולם	על	 	�3
ידי	המוסד	לביטוח	לאומי	לאדם	המשרת	במילואים	בעד	תקופה	של	40	ימים;	תשלום	
כאמור	יחושב	לפי	הכללים	שבפרק	י"ב	לחוק	הביטוח	הלאומי	]נוסח	משולב[,	התשנ"ה-

31995,	בשינויים	המחויבים�

ההחזר	הכספי	לתורם	בעד	רכישת	ביטוח	רפואי	פרטי,	או	תכנית	לשירותי	בריאות	נוספים,	 	�4
לא	יעלה	על	55	שקלים	חדשים	לחודש,	בעד	תקופה	שלא	תעלה	על	60	חודשים	ושתחילתה	

באחד	משלושת	החודשים	שלאחר	החודש	שבו	עבר	את	ניתוח	נטילת	האבר�

כושר	 לרבות	 עבודה,	 בכושר	 פגיעה	 מפני	 ביטוח	 רכישת	 בעד	 לתורם	 הכספי	 ההחזר	 	�5
עבודה	עיסוקי,	או	מפני	אבדן	כושר	השתכרות	לא	יעלה	על	190	שקלים	חדשים	לחודש,	
בעד	תקופה	שלא	תעלה	על	60	חודשים	ושתחילתה	באחד	משלושת	החודשים	שלאחר	

החודש	שעבר	בו		את	ניתוח	נטילת	האבר�

ההחזר	הכספי	לתורם	בעד	רכישת	ביטוח	חיים	לא	יעלה	על	120	שקלים	חדשים	לחודש,	 	�6
בעד	תקופה	שלא	תעלה	על	60	חודשים	ושתחילתה	באחד	משלושת	החודשים	שלאחר	

החודש	שעבר	בו	את		ניתוח	נטילת	האבר�

חדשים	 שקלים	 	400 על	 יעלה	 לא	 פסיכולוגיים	 טיפולים	 בעד	 לתורם	 הכספי	 ההחזר	 	�7
למפגש	טיפולי,	ובלבד	שהמפגש	נערך	בתקופת	48	החודשים	שתחילתה	בחודש	הראשון	
חמישה	 בעד	 יינתן	 הכספי	 ההחזר	 האבר;	 נטילת	 ניתוח	 את	 בו	 שעבר	 החודש	 לאחר	

מפגשים	טיפוליים	לכל	היותר�

הגדרות

תשלום והחזר 
כספי בעד 

הוצאות

תשלום לתורם 
בעד אבדן 
השתכרות

החזר בעד רכישת 
ביטוח רפואי 

פרטי או תכנית 
לשירותי בריאות 

נוספים
החזר בעד 

רכישת ביטוח 
מפני פגיעה 

בכושר עבודה או 
מפני אבדן כושר 

השתכרות

החזר בעד רכישת 
ביטוח חיים

החזר בעד 
טיפולים 

פסיכולוגיים

_________
	ס"ח	התשס"ח,	עמ'	394� 1

	ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	156;	התשנ"ח,	עמ'	58� 2

	ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	210� 3
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ההחזר	הכספי	לתורם	בעד	חופשת	החלמה	בבית	מלון,	כהגדרתו	בחוק	שירותי	תיירות,	 	�8
התשל"ו-41976,	לא	יעלה	על	500	שקלים	חדשים	ליום	שהייה,	ובלבד	שחופשת	ההחלמה	
האבר;	 נטילת	 ניתוח	 את	 בו	 שעבר	 המועד	 שלאחר	 הימים	 תשעים	 בתקופת	 תתקיים	

ההחזר	הכספי	יינתן	בעד	שבעה	ימי	שהייה	רציפים	לכל	היותר�

	ההחזר	כספי	לתורם	בעד	הוצאות	נסיעה	יהיה	אחיד	לכלל	התורמים	בסכום	של	2,500	 �9
שקלים	חדשים�

	תשלום	בעד	אבדן	השתכרות,	כאמור	בתקנה	3,	ייעשה	באמצעות	הגשת	בקשה	 	)א( �10
וכנגד	 האבר	 נטילת	 ניתוח	 ממועד	 חודשים	 	12 חלפו	 שטרם	 ובלבד	 להשתלות	 למרכז	

תלוש	שכר	או	מסמך	אחר	המעיד	על	שיעור	אבדן	ההשתכרות�

	החזר	לתורם	בעד	רכישת	ביטוח,	טיפולים	פסיכולוגיים	וחופשת	החלמה,	כאמור	 )ב(
בתקנות	4	עד	8	ייעשה	באמצעות	הגשת	בקשה	למרכז	להשתלות,	ובלבד	שטרם	חלפו	
12	חודשים	ממועד	ההוצאה	בפועל,	כנגד	קבלות	מקוריות	או	העתק	נאמן	למקור	של	
קבלות	מקוריות	המעידים	על	ביצוע	ההוצאה	בפועל,	ולעניין	תשלום	החזר	בעד	הוצאות	
לרכישת	ביטוח	-	גם	כנגד	הצגת	העתק	פוליסת	הביטוח;	ההחזר	לא	יעלה	על	הסכומים	

המפורטים	בתקנות	4	עד	8,	או	על	סכום	ההוצאה	בפועל,	לפי	הנמוך	מביניהם�

	החזר	כאמור	בתקנות	משנה	)א(	ו–)ב(	יועבר	לתורם	לא	יאוחר	מ–60	ימים	ממועד	 )ג(
שהגיש	 תורם	 ואולם	 להחזר;	 זכאותו	 את	 המוכיחים	 המסמכים	 מלוא	 את	 הגיש	 שבו	
זכאי	 יהיה	 כלשהו,	 במסמך	 בקשתו	 בלא	שתמך	 אבדן	השתכרות,	 בעד	 להחזר	 בקשה	

להחזר	בסכום	המינימום	בלבד	לפי	תקנה	3�

	הסכומים	הנקובים	בתקנות	4	עד	9	יתעדכנו	ב–1	בינואר	של	כל	שנה	)להלן	-	יום	 	)א( �11
השינוי(	לפי	שיעור	השינוי	במדד	החדש	לעומת	המדד	היסודי�

	סכום	שעודכן	כאמור,	יעוגל	לשקל	החדש	השלם	הקרוב� )ב(

	בתקנה	זו		-	 )ג(

"המדד	החדש"	-	המדד	שפורסם	לאחרונה	לפני	יום	השינוי;

"המדד	היסודי"	-	המדד	שפורסם	לאחרונה	לפני	יום	השינוי	הקודם,	ולעניין	יום	
השינוי	הראשון	שלאחר	תחילתה	של	תקנה	זו,	המדד	שפורסם	לאחרונה	לפני	

יום	תחילתה;

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

	תחילתן	של	תקנות	אלה,	למעט	תקנה	11,	ביום	כ"ו	בניסן	התשס"ח	)1	במאי	2008(,	והן	 �12
יחולו	על	תורם	שעבר	ניתוח	לנטילת	אבר	ביום	התחילה	או	לאחריו;	תחילתה	של	תקנה	

11	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(�

תקנות	 של	 תחילתן	 מיום	 אבר,	 נטילת	 שעבר	 תורם	 יראו	 	,10 בתקנה	 האמור	 אף	 	על	 �13
יום	הפרסום(,	כאילו	עבר	אותו	ביום	הפרסום,	ואולם	 )להלן	-	 יום	פרסומן	 אלה,	ועד	
תורם	כאמור	יהיה	רשאי	להגיש	בקשה	להחזר	כספי,	לפי	תקנות	אלה,	גם	בעד	הוצאה	
שהוציא	לפני	יום	הפרסום,	ובלבד	שלא	יהיה	זכאי	להחזר	כאמור	בעד	תקופה	העולה	

על	התקופה	הקבועה	בתקנות,	ביחס	לאותה	הוצאה�

י"ח	באייר	התש"ע	)2	במאי	2010(
)חמ	3-3952(

הו נתני 	 ן מי בני 	 	
שר	הבריאות 	 	

_________
	ס"ח	התשל"ו,	עמ'	228� 4

החזר בעד חופשת 
החלמה

החזר בעד 
הוצאות נסיעה

שיטת ההחזר

עדכון סכומים

תחילה ותחולה

הוראת מעבר
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צו ההסדרים במשק המדינה )קביעת סכומי ההפחתה והתוספת לשם קביעת 
ושיעור  ההפחתה  סכום  וקביעת  מלא  במחיר  הכוללת  הצריכה  תקרת 

התוספת לתקרת הצריכה הפרטנית במחיר מלא(, התש"ע-2010  
	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיפים	12ג)ב()3(,	12ה)א()2()ב(,	ו–13)2()א()4(	לחוק	ההסדרים	במשק	 	
)תיקוני	חקיקה	להשגת	יעדי	התקציב	והמדיניות	הכלכלית	לשנת	הכספים	2002(,	 המדינה	

התשס"ב-12002	)להלן	-	החוק(,		אנו	מצווים	לאמור:

בשנת	2010	יעמוד	סכום	ההפחתה	לשם	קביעת	הצריכה	הכוללת	במחיר	מלא	לשנה	 	�1
האמורה,	על	01�632	מיליון	שקלים	חדשים�	

בשנת	2010	יעמוד	סכום	התוספת	לשם	קביעת	תקרת	הצריכה	הכוללת	במחיר	מלא	על	 	�2
018�206	מיליון	שקלים	חדשים�

בשנת	2010	יעמדו	סכומי		ההפחתה	לשם	קביעת	תקרת	הצריכה	הפרטנית	במחיר	מלא	 	�3
לשנת	2010		על	המפורט	להלן	)הסכומים	במיליוני	שקלים	חדשים(:	

קופת	חולים

			
מאוחדתלאומיתמכביכלליתבית	חולים		

986�08715�26515�52047�57שיבא

130�1996�4458�20320�43רמב"ם

185�43011�25416�89131�48איכילוב	

768�6324�3831�7295�18אסף	הרופא

364�4081�0320�8684�8וולפסון

492�5061�4963�5141�4נהריה	

170�7913�8990�1832�9ברזילי

496�9963�0950�6581�10הלל	יפה

136�6521�5082�9644�8בני	ציון

895�6810�7741�5881�9צפת	

448�6190�4360�8830�5פוריה	

750�82824�5108�34718�48הדסה

662�0433�8894�4221�11שערי	צדק

832�2861�3860�6960�5ביקור	חולים

152�5990�0930�5641�1לניאדו

643�3380�7720�8240�4הסקוטי

487�4130�1790�6280�1צרפתי

833�6390�6500�7960�3המשפחה	הקדושה

519�2332�9823�0005�0בלינסון

קביעת סכום 
ההפחתה לפי 
סעיף 12ג)ב()3( 

לחוק

קביעת סכום 
התוספת לפי 

סעיף 12ג)3()ב( 
לחוק

קביעת סכום 
ההפחתה 
לפי סעיף 

12ה)א()2()ב(

	ס"ח	התשס"ב,	עמ'	146;	התשס"ט,	עמ'	191� 1
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קופת	חולים

			
מאוחדתלאומיתמכביכלליתבית	חולים		

826�9520�6910�0001�0שניידר

311�4070�1550�0001�0מאיר

252�6751�7091�0000�0קפלן

029�0270�2900�0000�0כרמל

372�2890�4850�0000�0העמק

496�3271�5003�0007�0סורוקה

172�0000�3840�0000�0יוספטל

	בשנת	2010	יעמוד	שיעור	התוספת	לתקרת	צריכה	הפרטנית	במחיר	מלא	לשנה	האמורה,	 �4
של	כל	קופת	חולים	בכל	בית	חולים	ציבורי	כללי,	כמפורט	להלן	לצדה	-	

שירותי	בריאות	כללית	-	595%�0	

מכבי	שירותי	בריאות	-	608%�0	

קופת	חולים	לאומית	-	595%�0	

קופת	חולים	מאוחדת	-	611%�0�			

כ"ה	בסיוון	התש"ע	)7	ביוני	2010(
)חמ	3-3195(

הו נתני 	 ן מי בני
שר	הבריאות

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר

צו ההסדרים במשק המדינה )קביעת תוספת לתקרת הצריכה הפרטנית של 
קופות החולים בשל מתן שירותים לנפגעי תאונות דרכים(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	12ה)א()2()ג(	לחוק	ההסדרים	במשק	המדינה	)תיקוני	חקיקה	 	
להשגת	יעדי	התקציב	והמדיניות	הכלכלית	לשנת	הכספים	2002(,	התשס"ב-12002,	ובאישור	

ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אנו	מצווים	לאמור:

	2010 בשנת	 חולים	 בית	 בכל	 חולים	 קופת	 כל	 של	 הפרטנית	 הצריכה	 לתקרת	 	התוספת	 �1
בשל	מתן	שירותים	לנפגעי	תאונות	דרכים,	תחושב	על	בסיס	חלקה	של	כל	אחת	מקופות	
לפי	 התשנ"ד-21994,	 ממלכתי,	 בריאות	 ביטוח	 חוק	 שלפי	 המימון	 במקורות	 החולים	
	יחס	חלוקה	אזורי,	ולפי	נתוני	המוסד	לביטוח	לאומי	העדכניים	ליום	ז'	בניסן	התשס"ט
במיליוני	 	2008 במחירי	 מפורטים	 )הסכומים	 להלן	 כמפורט	 ותהיה	 	,)2009 באפריל	 	1(

שקלים	חדשים(:

קופת	חולים

מאוחדתלאומיתמכביכללית	בית	חולים

545�8181�3241�8359�11שיבא

693�1621�1611�5874�12רמב"ם

510�7771�1171�5739�11איכילוב

קביעת שיעור 
התוספת לפי 

סעיף 13)2()א()4( 
לחוק

התוספת לתקרת 
הצריכה הפרטנית

	ס"ח	התשס"ב,	עמ'	146;	התשס"ט,	עמ'	191� 1

	ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	156� 2



קובץ	התקנות	6917,	כ"ה	באב	התש"ע,	2010�8�5 1472

קופת	חולים

מאוחדתלאומיתמכביכללית	בית	חולים

115�7131�6170�8732�5אסף	הרופא

436�5140�6340�3442�3וולפסון

727�1950�2551�0061�8נהריה

679�9240�8950�3111�5ברזילי

776�5330�9070�7711�5הלל	יפה

376�2580�9240�7950�2בני	ציון

367�6040�6340�0420�4זיו

325�5340�5610�5780�3פוריה

617�1407�2782�0772�11הדסה

586�4461�4740�3060�2שערי	צדק

091�0250�0270�1320�0ביקור	חולים

379�2420�8890�9940�1לניאדו

309�5080�5330�4020�3הסקוטי

001�0010�0010�0070�0הצרפתי

109�1800�1890�2020�1המשפחה	הקדושה

157�3792�0641�5בלינסון

280�1790�6570�0שניידר

937�2391�5481�4מאיר

632�0441�8321�3קפלן

367�2520�9020�0כרמל

697�1470�2051�1העמק

799�4481�0212�5סורוקה

148�2010�4120�0יוספטל

כ"ה	בסיוון	התש"ע	)7	ביוני	2010(
)חמ	3-3195(

הו נתני 	 ן מי בני
שר	הבריאות

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר

אכרזת התקנים )תקנים רשמיים(, התש"ע-2010
עם	 התייעצות	 ולאחר	 התשי"ג-11953,	 התקנים,	 לחוק	 8)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

נציגי	היצרנים	והצרכנים,	אני	מכריז	לאמור:

ת"י	5378	-	מיתקני	משחקים	מתנפחים	-	דרישות	בטיחות	ושיטות	בדיקה,	מאוגוסט	2009�	 	�1
ת"י	12586	-	אבזרים	לטיפול	בילדים	-	מחזיק	מוצץ:	דרישות	בטיחות	ושיטות	בדיקה,	

מאוגוסט	2009�

תקנים רשמיים

_________
	ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשס"ח,	עמ'	430� 1
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התקנים	האמורים	הופקדו	במקומות	המפורטים	בהודעה	בדבר	מקומות	להפקדת	תקנים	 	�2
רשמיים2�

	180 5378	שתחילתה	 ימים	מיום	פרסומה,	למעט	לעניין	ת"י	 	60 תחילתה	של	האכרזה	 	�3
ימים	מיום	פרסומה�			

ט'	באב	התש"ע	)20	ביולי	2010(
)חמ	3-95(

ר עז –אלי בן 	 ן מי בני 	 	

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	 	
_________

	י"פ	התשס"ט,	עמ'	5765� 2

    הודעת הסמים המסוכנים )שינוי התוספת הראשונה לפקודה(,
התש"ע-2010

התשל"ג-11973	 חדש[,	 ]נוסח	 המסוכנים	 הסמים	 לפקודת	 	41 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
)להלן	-	הפקודה(,	ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מודיע	לאמור:

	בתוספת	הראשונה	לפקודה	- �1
	אחרי	ההגדרה	"אופיום	רפואי"	יבוא: )1(

""נגזרת	כימית"	-		חומר	המתקבל	כתוצאה	מהוספה	או	גריעה	של	קבוצה	כימית	
אחת	או	יותר	על	המבנה	הכימי	של	חומר	נתון;";

	אחרי	ההגדרה	"עלי	קוקה"	יבוא: )2(

אלקאנים,	 אלק-אוקסידים,	 אתרים,	 אסטרים,	 הלידים,	 	- כימית"	 ""קבוצה	
תיולים,	 אלקילים,	 כהלים,	 קרבוקסילאטים,	 אמידים,	 אמינים,	 אלקינים,	
פנולים,		 סלנואסטרים,	 תיואסטרים,	 סלנואלקילים,	 תיואלקילים,	 סלנולים,	
ניטרו,	 תרכובות	 ניטרילים,	 פנילים,	 בנזילים,	 הלידים,	 אלקיל	 תיופנולים,	
ואיזוציאנאטים 	)SCN( תיוציאנאטים	 תיוקטונים,	 אלדהידים,	 	קטונים,	

	)NCO(	של	חומר	נתון;";

	בחלק	א'	סימן	ב'	- )3(

	אחרי	פרט	2ב2	יבוא: )א(

"2ב2א�	ברומו-מטא-מתוקסימתקאתינון	
בעמדה	אורתו,	מטא	או	פארא

;"Bromo-meta-methoxymethcathinone

אחרי	פרט	2ב4	יבוא:	)ב(	

"2ב4א�	ברומו-אורתו-מתוקסימתקאתינון	
בעמדה	אורתו,	מטא	או	פארא

Bromo-ortho-methoxymethcathinone	

2ב4ב�	ברומו-פארא-מתוקסימתקאתינון	
בעמדה	אורתו,	מטא	או	פארא

Bromo-para-methoxymethcathinone	

2buphedroneב4ג�	בופדרון

;"2-)methylamino(-1-phenylbutan-1-one
_________

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	27,	עמ'	526;	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	1277� 1

שינוי התוספת 
הראשונה 

לפקודה

הפקדה

תחילה
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בפרט	3א,	אחרי	"קאתינון"	יבוא:	)ג(

"לרבות	האיזומרים	והנגזרות	הכימיות	של	חומר	זה,	אלא	אם		כן	מועטו	במפורש";

אחרי	פרט	3ג1	יבוא:)ד(

"3ג1א�	כלורו-מטא-מתוקסימתקאתינון		
בעמדה	אורתו,	מטא	או	פארא

;"Chloro-meta-methoxymethcathinone

אחרי	פרט	3ג2	יבוא:)ה(

"3ג2א�	כלורו-אורטו-מתוקסימתקאתינון	
בעמדה	אורתו,	מטא	או	פארא

Chloro-ortho-methoxymethcathinone

3ג2ב�	כלורו-פארא-מתוקסימתקאתינון	
בעמדה	אורתו,	מטא	או	פארא

;"Chloro-para-methoxymethcathinone

אחרי	פרט	7א1	יבוא:)ו(

Dimethylmethcathinone";"7א1א�		די-מתיל	מתקאתינון

במקום	פרט		7ב1		יבוא:	)ז(

"7ב1�	פלואורואמפטאמין	בעמדה	אורתו,	
מטא	או	פארא

Fluoroamphetamine

fluoro-a-methylphenethylamine

FMP	:בשם	גם	ידוע;"Syn:	FMP

אחרי	פרט	7ב1ג	יבוא:)ח(

"7ב1ד�	פלואורו-מטא-מתוקסימתקתינון	
בעמדה	אורתו,	מטא	או	פארא

Fluoro-meta-methoxymethcathinone

7ב1ה�	פלואורו-אורתו-
מתוקסימתקתינון	בעמדה	אורתו,	מטא	

או	פארא

Fluoro-ortho-methoxymethcathinone

7ב1ו�	פלואורו-פארא-מתוקסימתקתינון	
בעמדה	אורתו,	מטא	או	פארא

Fluoro-para-methoxymethcathi--
;"none

אחרי	פרט	9א2	יבוא:)ט(

"9א2א�	יודו-מטא-מתוקסימתקתינון	
בעמדה	אורתו,	מטא	או	פארא

;"Iodo-meta-methoxymethcathinone

אחרי	פרט	9א4	יבוא:)י(

"9א5�	יודו-אורתו-מתוקסימתקתינון	
בעמדה	אורתו,	מטא	או	פארא

Iodo-ortho-methoxymethcathinone

9א6�	יודו-פארא-מתוקסימתקתינון	
בעמדה	אורתו,	מטא	או	פארא

Iodo-para-methoxymethcathinone

9א7�	מתוקסימתקאתינון	בעמדה	אורתו,	
מטא	או	פארא

;"Methoxymethcathinone

בפרט	10א,	אחרי	"מתקאתינון"	יבוא:	)י"א(

"לרבות	האיזומרים	והנגזרות	הכימיות	של	חומר	זה,	אלא	אם	כן	מועטו	במפורש";
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אחרי	פרט	10ב	יבוא:)י"ב(

"10ב1�		4,3	מתילנדיאוקסי-α-פירולידינופרופיופנון

3,4-Methylenedioxy-α-pyrrolidinopropiophenone

MDPPP	:בשם	גם	ידוע;"Syn:	MDPPP

אחרי	פרט	11ה	יבוא:)י"ג(

α-Pyrrolidinopropiophenone"11ו�	α-פירולידינופרופיופנון		

α-PPP	α-PPP;"Syn:ידוע	גם	בשם:

	בחלק	ב'	סימן	ב'	- )4(

	בפרט	1,	אחרי	"אמפטאמין"	יבוא: )א(

מועטו	 כן	 אם	 אלא	 זה,	 חומר	 של	 הכימיות	 והנגזרות	 האיזומרים	 "לרבות	
במפורש";

	בפרט	3,	אחרי	"מתאמפטאמין"	יבוא: )ב(

מועטו	 כן	 אם	 אלא	 זה,	 חומר	 של	 הכימיות	 והנגזרות	 האיזומרים	 "לרבות	
במפורש"�

	תחילתה	של	הודעה	זו	ארבעה	עשר	ימים	מיום	פרסומה� �2
י"א	באב	התש"ע	)22	ביולי	2010(

)חמ	3-661(

הו נתני 	 ן מי בני 	 	
שר	הבריאות 	 	

 הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )כללים בדבר קביעת
שכר לאפוטרופוסים(, התש"ע-2010  

	בהתאם	לתקנה	5)א(	לתקנות	הכשרות	המשפטית	והאפוטרופסות	כללים	בדבר	קביעת	 	
שכר	לאפוטרופוסים(,	התשמ"ט-11988	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	שיעור	המדד	יהיה	נוסח	תקנה	5)א(	לתקנות	החל	ביום	י"ט	בתמוז	התש"ע	 	�1
)1	ביולי	2010(,	כדלקמן*:

חודשי"שיעורי	השכר שכר	 לאפוטרופוס	 לקבוע	 רשאי	 המשפט	 	בית	 )א( 		 �5	
בשיעור	שלא	יעלה	על	488	שקלים	חדשים	כשהחסוי	מאושפז	
סכומים	 מאושפז;	 אינו	 כשהחסוי	 חדשים	 שקלים	 	979 ועל	
יום	 	- )להלן	 ביולי	של	כל	שנה	 וב–1	 בינואר	 ב–1	 יועלו	 אלה	
המדד	 לעומת	 החדש	 המדד	 עליית	 שיעור	 לפי	 ההעלאה(,	

היסודי;	בתקנה	זו	-

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

יום	 לפני	 לאחרונה	 שפורסם	 המדד	 	- החדש"	 "המדד	
ההעלאה;

תחילה

עדכון סכומים

_________
	ק"ת	התשמ"ט,	עמ'	41� 1

	בחישוב	הסכום	המעודכן	לפי	הודעה	זו	נלקחו	בחשבון	גם	עדכוני	סכומים	של	שנים	קודמות� *
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"המדד	היסודי"	-	המדד	שפורסם	לאחרונה	לפני	יום	ההעלאה	
המדד	 	- 	1989 ביולי	 ב–1	 ההעלאה	 ולעניין	 הקודמת,	

שפורסם	בחודש	דצמבר	1988�"

י"ז	בתמוז	התש"ע	)29	ביוני	2010(
)חמ	3-1840(

נאמן יעקב	 	 	

שר	המשפטים 	 	

 החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )תיקון מס' 3 -
 הוראת שעה( )תיקון(, התש"ע-2010  

הכנסת	 ועדת	 מחליטה	 התשנ"ד-11994,	 הכנסת,	 חוק	 	55 סעיף	 לפי	 סמכותה	 	בתוקף	 	
לאמור:

3	-	הוראת	 )תיקון	מס'	 )הענקות	ותשלומים(	 2)ב(	להחלטת	שכר	חברי	הכנסת	 בסעיף	 	�1
שעה(,	התשס"ט-22009,	במקום	"עד	יום	כ'	באב	התש"ע	)31	ביולי	2010("	יבוא	"עד	יום	
כ"ד	בטבת	התשע"א	)31	בדצמבר	2010(	או	עד	שימונה	דובר	קבוע	לוועדת	הכספים	של	

הכנסת,	לפי	המוקדם"�

י'	באב	התש"ע	)21	ביולי	2010(
)חמ	3-226(

ן י ו ל ריב	 י 	 	
יושב	ראש	ועדת	הכנסת 	 	

_________
	ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	140� 1

	ק"ת	התשס"א,	עמ'	916;	התשס"ט,	עמ'	1250� 2

תיקון סעיף 2




