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תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני )פטור מרישיון שיווק ביטחוני( )תיקון(, 
התש"ע-2010 

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	14)ב(	ו–45	לחוק	הפיקוח	על	יצוא	ביטחוני,	התשס"ז-12007	 	
)להלן	-	החוק(,	בהתייעצות	עם	שר	החוץ	ובאישור	ועדת	החוץ	והביטחון	של	הכנסת,	אני	

	 	 מתקין	תקנות	אלה:	

	בתקנה	1	לתקנות	הפיקוח	על	יצוא	ביטחוני	)פטור	מרישיון	שיווק	ביטחוני(,	התשס"ח- 	�1
22008,	במקום	פסקה	)3(	יבוא:		

שנקבעה	 מדינות	 ברשימת	 המנויה	 במדינה	 גורם	 מול	 ביטחוני	 שיווק	 	פעולת	 )3("
לצורך		פסקה	זו,		המונחת	לעיון	מי	שרשומים	במרשם	היצוא	הביטחוני	במשרדי	הרשות	
המוסמכת,	לשימוש	סופי	במדינה	ממדינות	אלה	ובלבד	שהמידע	המועבר	במסגרתה	
הוא	בלתי	מסווג	ונוגע	לציוד	ביטחוני,	ידע	ביטחוני	או	שירות	ביטחוני	בלתי	מסווגים,	
למעט	בנוגע	לציוד	ביטחוני,	ידע	ביטחוני	או	שירות	ביטחוני	המנויים	ברשימה	שתובא	
לידיעת	מי	שרשומים	במרשם	היצוא	הביטחוני;	בפסקה	זו,	"בלתי	מסווג"	-	לפי	קביעה	

של	הממונה	על	הביטחון	במערכת	הביטחון	)מלמ"ב(;"�	

ב'	באב	התש"ע	)13	ביולי	2010(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-3775(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התשס"ז,	עמ'	398;	התשס"ח,	עמ'	4� 1

	ק"ת	התשס"ח,	עמ'	472� 2

תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים )סדרי דין( )תיקון(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	13	לחוק	בתי	משפט	לעניינים	מינהליים,	התש"ס-12000,	אני	 	

מתקין	תקנות	אלה:

)להלן	 התשס"א-22000	 דין(,	 )סדרי	 מינהליים	 לעניינים	 משפט	 בתי	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
-	התקנות	העיקריות(,	אחרי	ההגדרה	""ערעור	מינהלי",	"עתירה	מינהלית"	ו"תובענה	

מינהלית""	יבוא:

""עתירה	נגד	החלטת	ועדת	ההשגות"	-	עתירה	מינהלית	בעניין	המנוי	בפרט	35	לתוספת	
הקרקעות	 בפקודת	 כהגדרתה	 ההשגות	 ועדת	 של	 החלטה	 נגד	 לחוק,	 הראשונה	

)רכישה	לצורכי	ציבור(,	31943;"�

	בתקנה	2	לתקנות	העיקריות,	אחרי	תקנת	משנה	)א(	יבוא: �2
	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	עתירה	נגד	החלטת	ועדת	ההשגות,	תוגש	לבית	 ")א1(

המשפט	שבאזור	שיפוטו	נמצאים	המקרקעין	נושא	החלטת	הוועדה�"	

	בתקנה	6	לתקנות	העיקריות,	אחרי	תקנת	משנה	)א(	יבוא: �3
	המשיבים	בעתירה	נגד	החלטת	ועדת	ההשגות,	נוסף	על	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	 ")א1(

יהיו	כל	מי	שהיה	בעל	דין	להליך	לפני	הוועדה,	למעט	העותר�"

כ"ג	באב	התש"ע	)3	באוגוסט	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-3079(

שר	המשפטים 	 	
__________

	ס"ח	התש"ס,	עמ'	190� 1

	ק"ת	התשס"א,	עמ'	171;	התשס"ט,	עמ'	202� 2

	ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32;	ס"ח	התש"ע,	עמ'	346� 3

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 6
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תקנות הרוקחים )מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא 
בידי רוקח( )תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	42)ג(	ו–62	לפקודת	הרוקחים	]נוסח	חדש[,	התשמ"א-11981,		 	
	 ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

בתוספת	השנייה	לתקנות	הרוקחים	)מכירה	של	תכשיר	בלא	מרשם	שלא	בבית	מרקחת	 	�1
או	שלא	בידי	רוקח(,	התשס"ה-22004	-

	לצד	החומר	הפעיל	"Benzocaine",	בטור	ב'	בסופו	יבוא: )1(

	בקונדומים	בריכוז	שלא	יעלה	על	5%"; "ה�

	בטור	א',	במקום	החומר	הפעיל	"Diethylammonium	Diclofenac"	יבוא: )2(

"Diclofenac	ומלחיו";

	לצד	החומר	הפעיל	"Ibuprofen",	בטור	ב',	במקום	פרט	ב	יבוא: )3(

	בנוזל	לשימוש	דרך	הפה	בריכוז	שלא	יעלה	על	2%,	ביחידות	בודדות	של	 "ב�
5	מ"ל	ועד	16	יחידות	בודדות	באריזה	או	באריזה	בנפח	שלא	יעלה	על	100	

מ"ל";

	לצד	החומר	הפעיל	"))Laevomenthoׁl	Menthol",	בטור	ב',	בסופו	יבוא: )4(

6,	בריכוז	 גיל	 ובילדים	מעל	 	במשחה	לשימוש	חיצוני	על	העור,	במבוגרים	 "ה�
שלא	יעלה	על	10%	בשילוב	עם	אחד	מחומרים	אלה:

	Salicylate	Methyl	בריכוז	שלא	יעלה	על	30%; )1(

	Camphor	בריכוז	שלא	יעלה	על	4%�" )2(

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �2
י"א	באב	התש"ע	)22	ביולי	2010(

הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3188(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	
__________

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	35,	עמ'	694;	ס"ח	התשס"ב,	עמ'	138� 1

	ק"ת	התשס"ה,	עמ'	118;	התשס"ז,	עמ'	259� 2

צו הנמלים )הכרזת נמל מרינה אילת(, התש"ע-2010
	- )להלן	 התשל"א-11971	 חדש[,	 ]נוסח	 הנמלים	 לפקודת	 	2 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

פקודת	הנמלים(,	אני	מצווה	לאמור:

	חוף	מרינה	אילת	והמים	הסמוכים	לו	יהיה	נמל	לצורך	פקודת	הנמלים	ויקרא	"נמל	 )א( 	�1
מרינה	אילת"�

	גבולות	נמל	מרינה	אילת	בתחום	היבשתי	והימי	הם	כפי	שסומנו	בקו	כחול	במפה,	 )ב(
כשתחומם	ניתן	בנקודות	ציון	אלה:		

		"13�55'29°32		צפון 	מנקודה	1		 )1(

			"54�42'34°57		מזרח 	 				

תיקון התוספת 
השנייה

תחילה

נמל מרינה אילת

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	20,	עמ'	443� 1
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			"05�55'29°32		צפון 	לנקודה	2		 )2(

			"48�43'34°57	מזרח 	 						

			"13�49'29°32	צפון	 	לנקודה	3	 )3(

			"09�42'34°57	מזרח 	 	

			"82�50'29°32	צפון	 	לנקודה	4	 )4(

																															"38�32'34°57	מזרח

		"14�57'29°32	צפון	 	לנקודה	5	 )5(

																															"92�33'34°57	מזרח

			"98�56'29°32	צפון 	לנקודה	6	 )6(

																															"00�35'34°57	מזרח

		"53�57'29°32	צפון		 	לנקודה	7	 )7(

																															"00�35'34°57	מזרח

			"97�57'29°32	צפון	 	לנקודה	8	 )8(

																																"75�35'34°57	מזרח

			"76�58'29°32	צפון 	לנקודה	9	 )9(

																																"06�36'34°57	מזרח

		"36�07'29°33	צפון 	לנקודה	10	 )10(

																															"39�36'34°57	מזרח

	"96�12'29°33	צפון 	לנקודה	11	 )11(

																														"35�29'34°57	מזרח

	"79�15'29°33	צפון 	לנקודה	12		 )12(

																														"16�31'34°57	מזרח

		"97�12'29°33	צפון 	לנקודה	13	 )13(

																														"33�40'34°57	מזרח

		"32�13'29°33	צפון 	לנקודה	14	 )14(

																													"46�40'34°57	מזרח

			"33�11'29°33	צפון 	לנקודה	15	 )15(

																														"96�46'34°57	מזרח

	לנקודה		15A		"91�10'29°33	צפון )16(

			"80�46'34°57	מזרח 	 	

	לנקודה		15B			"94�09'29°33	צפון )17(

																														"99�49'34°57	מזרח

		"10�10'29°33	צפון 	לנקודה	16		 )18(

																													"04�50'34°57	מזרח
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		"05�10'29°33	צפון 	לנקודה	17		 )19(

																													"68�51'34°57	מזרח

		"58�12'29°33	צפון 	לנקודה	18	 )20(

																													"36�58'34°57	מזרח

"12�10'29°33	צפון 	לנקודה		19		 )21(

																													"58�59'34°57	מזרח

	לנקודה	20					"28�09'29°33	צפון )22(

																													"26�59'34°57	מזרח

		"23�10'29°33	צפון 	לנקודה	21	 )23(

																														"18�56'34°57	מזרח

		"91�09'29°33	צפון 	לנקודה	22	 )24(

																													"34�55'34°57	מזרח

		"53�08'29°33	צפון 	לנקודה	23	 )25(

																													"00�56'34°57	מזרח

	"71�07'29°33	צפון 	לנקודה	24	 )26(

																													"63�58'34°57	מזרח

"36�06'29°33	צפון 	לנקודה	25	 )27(

																													"09�58'34°57	מזרח

	"34�11'29°33	צפון 	לנקודה	26	 )28(

																														"79�41'34°57	מזרח

	"66�10'29°33	צפון 	לנקודה	27	 )29(

																														"52�41'34°57	מזרח

	"60�09'29°33	צפון 	לנקודה	28	 )30(

																														"59�40'34°57	מזרח

			"14�04'29°33	צפון 	לנקודה	29	 )31(

																														"31�40'34°57	מזרח

	"12�03'33°29		צפון 	לנקודה	30	 )32(

																														"16�38'34°57	מזרח

			"66�58'29°32	צפון 	לנקודה	31	 )33(

																														"91�37'34°57	מזרח

			"73�57'29°32	צפון 	לנקודה	32	 )34(

																														"20�38'34°57	מזרח

			"25�57'29°32	צפון 	לנקודה	33	 )35(

																													"65�40'34°57	מזרח
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		"89�56'29°32	צפון 	לנקודה	34	 )36(

																														"78�40'34°57	מזרח

		"17�56'29°32	צפון 	לנקודה	35	 )37(

																														"57�42'34°57	מזרח

		"13�55'29°32	צפון 	לנקודה	1	 )38(

																													"54�42'34°57	מזרח

	בצו	זה,	"מפה"	-	מפת	"נמל	מרינה	אילת"	הערוכה	בקנה	מידה	של	1:1,250	אשר	 )ג(
נחתמה	ביד	שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים	ביום	ח'	בתמוז	התש"ע	)20	ביוני	2010(	
ואשר	תועמד	לעיון	הציבור	במשרדי	רשות		הספנות	והנמלים	ובמשרד	הממונה	על	מחוז	

הדרום	במשרד	הפנים�

	תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� �2
ח'	בתמוז	התש"ע	)20	ביוני	2010(

)חמ	3-2553(

ץ כ" ישראל	 	 	
שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	

הודעת מימון מפלגות )מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי(, התש"ע-2010 
	בהתאם	לסעיף	2	לכללי	מימון	מפלגות	)מימון	תשלומים	לצוות	הפרלמנטרי(,	התשס"ה- 	

12004,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	מדד	המחירים	לצרכן	שפורסם	בחודש	ינואר	2010	לעומת	מדד	המחירים	 	�1
לצרכן	שפורסם	בחודש	ינואר	2009,	התעדכנו	הסכומים	הקבועים	בכללים,	והם	החל	

ביום	י"ז	בשבט	התש"ע	)1	בפברואר	2010(	כלהלן:	

טור	א'
מספר	חברי	הכנסת	הנמנים	
עם	הסיעה	ביום	התשלום

טור	ב'
סכום	בשקלים	חדשים

1160,190

2315,810	עד	5

6466,850	עד	10

11617,870	עד	15

16768,910	עד	20

		919,940	בתוספת	21151,040	ומעלה
		על	כל	10	חברי	הכנסת
	מעל	21	חברי	הכנסת

י"ד	באב	התש"ע	)25	ביולי	2010(
י לו 	 אבי 	 	 )חמ	3-3415(

חשב	הכנסת 	 	
__________

	ק"ת	התשס"ה,	עמ'	63	ועמ'	675� 1

תחילה

עדכון סכומים




