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1564 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 צו	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)העלאת	שיעורי	השכר	הקובע	והתגמול	לנכה	מחוסר	פרנסה	ונצרך(,	התש"ע-2010

	צו	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)העלאת	שיעורי	השכר	הקובע	והתגמול	לנכה	מחוסר	פרנסה	ונצרך(	)הוראת	שעה(,
1564 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� התש"ע-2010

1565 תקנות	הנכים	)טיפול	רפואי(	)הוראת	שעה(,	התש"ע-2010�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1566 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	הנכים	)טיפול	רפואי(	)תיקון(,	התש"ע-2010

1566 תקנות	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)לימודים	לרכישת	מקצוע(	)הוראת	שעה(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1566 תקנות	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)לימודים	לרכישת	מקצוע(	)תיקון(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1567 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)תוספת	למימון	צרכים	מיוחדים(	)הוראת	שעה(,	התש"ע-2010

1567 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)תוספת	למימון	צרכים	מיוחדים(	)תיקון(,	התש"ע-2010

1568 צו	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)מענק	נישואין	ליתום(	)הוראת	שעה(,	התש"ע-2010�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1568 צו	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)מענק	נישואין	ליתום(	)תיקון(,	התש"ע-2010�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1569 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)העלאת	שיעורי	תגמולים(	)הוראת	שעה(,	התש"ע-2010

1569 צו	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)העלאת	שיעורי	תגמולים(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1569 תקנות	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)תשלום	למימון	צרכים	מיוחדים(	)הוראת	שעה(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�		

1571 תקנות	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)תשלום	למימון	צרכים	מיוחדים(	)תיקון(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�		

	תקנות	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)חינוך	יתומים	לשם	רכישת	מקצוע	או	השכלה	כללית	או
1572 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 מקצועית(	)הוראת	שעה(,	התש"ע-2010

	תקנות	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)חינוך	יתומים	לשם	רכישת	מקצוע	או	השכלה	כללית	או
1572 מקצועית(	)תיקון(,	התש"ע-2010�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	תקנות	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)הקלות	ליתומים	להשתלמות	במוסדות	להשכלה	על–תיכונית(
1572 )הוראת	שעה(,	התש"ע-2010�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	תקנות	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)הקלות	ליתומים	להשתלמות	במוסדות	להשכלה	על–תיכונית(	
1573 )תיקון(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1573 תקנות	המועצה	לענף	הלול	)כללים	בדבר	הטלת	היטלים	על	תוצרת	הלול(	)תיקון(,		התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1574 תקנות	הצלילה	הספורטיבית	)מכשיר	צלילה	אישי(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1574 תקנות	הצלילה	הספורטיבית	)תעודות(	)תיקון(,	התש"ע-2010�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1576 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	הצלילה	הספורטיבית	)שירותי	צלילה(	)תיקון(,	התש"ע-2010

1577 הודעת	אגרות	חקלאיות,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

תיקון	טעות

30 באוגוסט 2010 6923 כ' באלול התש"ע
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צו הנכים )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה 
מחוסר פרנסה ונצרך(, התש"ע-2010

]נוסח	 התשי"ט-11959	 ושיקום(,	 )תגמולים	 הנכים	 לחוק	 	3 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הרווחה	 העבודה	 ועדת	 ובאישור	 האוצר	 שר	 עם	 בהתייעצות	 החוק(,	 	- )להלן	 משולב[	

והבריאות	של		הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

	השכר	הקובע	כאמור	בסעיף	1	לחוק	יהיה	5%�131	מסך	כל	המשכורת	המשתלמת	לעובד	 �1
המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	17	של	הדירוג	המינהלי	ושאין	משתלמת	לו	תוספת	למשכורתו	

בזכות	בן	משפחה�

	תגמול	מחוסר	פרנסה	כאמור	בסעיף	6)ג(	ו–)ד(	לחוק	יהיה	-	 �2

	לנכה	שדרגת	נכותו	מ–10%	עד	18%	-	1%�52	מהדרגה	הקובעת,	ואם	יש	לנכה	ילד	 )1(
-	1%�76	מהדרגה	הקובעת;

	לנכה	שדרגת	נכותו	מ–19%	עד	39%	-	1%�76	מהדרגה	הקובעת,	ואם	יש	לנכה	ילד	 )2(
-	4%�108	מהדרגה	הקובעת;

	לנכה	שדרגת	נכותו	מ–40%	עד	100%	-	4%�108	מהדרגה	הקובעת,	ואם	יש	לנכה	 )3(
ילד	-	5%�140	מהדרגה	הקובעת�

לעובד	 המשתלמת	 המשכורת	 כל	 סך	 תהיה	 לחוק	 6)ג(	 סעיף	 לעניין	 הקובעת	 	הדרגה	 �3
שכר	 תוספת	 לו	 משתלמת	 ושאין	 המינהלי	 הדירוג	 של	 	22 היא	 משכורתו	 שדרגת	 המדינה	

בזכות	בן	משפחה�

	התגמול	לנכה	נצרך	כאמור	בסעיף	7)א(	לחוק	יהיה	2%�160	מסך	כל	המשכורת	המשתלמת		 �4
לעובד	המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	22	של	הדירוג	המינהלי	ואם	יש	לנכה	ילד	-	0%�178	

מהדרגה	הקובעת�

	תוספת	מיוחדת	עקב	פרישה	מוקדמת	כאמור	בסעיף	7ד	לחוק	לא	תעלה	על	3%�99	מן	 �5
המשכורת	המשולמת	לעובד	המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	17	של	הדירוג	המינהלי�

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(� �6
ב'	באלול	התש"ע	)12	באוגוסט	2010(

ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1755(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	276� 1

צו הנכים )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה 
מחוסר פרנסה ונצרך( )הוראת שעה(, התש"ע-2010

]נוסח	 התשי"ט-11959	 ושיקום(,	 )תגמולים	 הנכים	 לחוק	 	3 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הרווחה	 העבודה	 ועדת	 ובאישור	 האוצר	 שר	 עם	 בהתייעצות	 החוק(,	 	- )להלן	 משולב[	

והבריאות	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

	השכר	הקובע	כאמור	בסעיף	1	לחוק	יהיה	2%�130	מסך	כל	המשכורת	המשתלמת	לעובד	 �1
המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	17	של	הדירוג	המינהלי	ושאין	משתלמת	לו	תוספת	למשכורתו	

בזכות	בן	משפחה�

__________
	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	276� 1

שיעור	השכר	
הקובע

שיעור תגמול 
מחוסר פרנסה

הדרגה הקובעת

התגמול לנכה 
נצרך

תוספת מיוחדת 
עקב פרישה 

מוקדמת

תחילה

שיעור השכר 
הקובע
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	תגמול	מחוסר	פרנסה	כאמור	בסעיף	6)ג(	ו–)ד(	לחוק	יהיה	- �2

	לנכה	שדרגת	נכותו	מ–10%	עד	18%	-	6%�51	מהדרגה	הקובעת,	ואם	יש	לנכה	ילד	 )1(
-	4%�75	מהדרגה	הקובעת;

	לנכה	שדרגת	נכותו	מ–19%	עד	39%	-	4%�75	מהדרגה	הקובעת,	ואם	יש	לנכה	ילד	 )2(
-	3%�107	מהדרגה	הקובעת;

	לנכה	שדרגת	נכותו	מ–40%	עד	100%	-	3%�107	מהדרגה	הקובעת,	ואם	יש	לנכה	 )3(
ילד	-	1%�139	מהדרגה	הקובעת�

לעובד	 המשתלמת	 המשכורת	 כל	 סך	 תהיה	 לחוק	 6)ג(	 סעיף	 לעניין	 הקובעת	 	הדרגה	 �3
שכר	 תוספת	 לו	 משתלמת	 ושאין	 המינהלי	 הדירוג	 של	 	22 היא	 משכורתו	 שדרגת	 המדינה	

בזכות	בן	משפחה�

	התגמול	לנכה	נצרך	כאמור	בסעיף	7)א(	לחוק	יהיה	6%�158	מסך	כל	המשכורת	המשתלמת		 �4
לעובד	המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	22	של	הדירוג	המינהלי	ואם	יש	לנכה	ילד	-	2%�176	

מהדרגה	הקובעת�

	תוספת	מיוחדת	עקב	פרישה	מוקדמת	כאמור	בסעיף	7ד	לחוק	לא	תעלה	על	3%�98	מן	 �5
המשכורת	המשולמת	לעובד	המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	17	של	הדירוג	המינהלי�

	צו	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)העלאת	שיעור	השכר	הקובע	והתגמול	לנכה	מחוסר	פרנסה	 �6
ונצרך(,	התשס"ט-22009	-	בטל�

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"ג	בתשרי	התש"ע	)1	באוקטובר	2009(	ותוקפו	עד	יום	ט"ז	בניסן	 �7
התש"ע	)31	במרס	2010(�

ב'	באלול	התש"ע	)12	באוגוסט	2010(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1755(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	1228� 2

תקנות הנכים )טיפול רפואי( )הוראת שעה(, התש"ע-2010
ו–48	לחוק	הנכים	)תגמולים	ושיקום(,	התשי"ט-11959	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	43	 	

]נוסח	משולב[,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנה	14א)א()1(	לתקנות	הנכים	)טיפול	רפואי(,	התשי"ד-21954,	במקום	"8%�106"	יבוא	 �1
"3%�107"	ובמקום	"4%�138"	יבוא	"1%�139"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ג	בתשרי	התש"ע	)1	באוקטובר	2009(	ותוקפן	עד	יום	ט"ז	 �2
בניסן	התש"ע	)31	במרס	2010(�

ב'	באלול	התש"ע	)12	באוגוסט	2010(

ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-772(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	276� 1

	ק"ת	התשי"ד,	עמ'	500;	התשס"ט,	עמ'	1228� 2

שיעור תגמול 
מחוסר פרנסה

הדרגה הקובעת

התגמול לנכה 
נצרך

תוספת מיוחדת 
עקב פרישה 

מוקדמת

ביטול

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 14א

תחילה ותוקף
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תקנות הנכים )טיפול רפואי( )תיקון(, התש"ע-2010
ו–48	לחוק	הנכים	)תגמולים	ושיקום(,	התשי"ט-11959	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	43	 	

]נוסח	משולב[,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנה	14א)א()1(	לתקנות	הנכים	)טיפול	רפואי(,	התשי"ד-21954,	במקום	"3%�107"	יבוא	 �1
"4%�108"	ובמקום	"1%�139"	יבוא	"5%�140"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(� �2

ב'	באלול	התש"ע	)12	באוגוסט	2010(

ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-772(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	276� 1

	ק"ת	התשי"ד,	עמ'	500� 2

תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )לימודים לרכישת מקצוע( )הוראת שעה(, 
התש"ע-2010

ו–48	לחוק	הנכים	)תגמולים	ושיקום(,	התשי"ט-11959	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	45	 	
]נוסח	משולב[,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנה	17)א()3(	לתקנות	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)לימודים	לרכישת	מקצוע(,	התשמ"ח- �1
-	21987

	בפסקת	משנה	)א(,	במקום	"3%�51"	יבוא	"6%�51"	ובמקום	"0%�75"	יבוא	"4%�75"; )1(

	בפסקת	משנה	)ב(,	במקום	"0%�75"	יבוא	"4%�75"	ובמקום	"8%�106"	יבוא	"3%�107"; )2(

	בפסקת	משנה	)ג(,	במקום	"8%�106"	יבוא	"3%�107"	ובמקום	"3%�149"	יבוא	"1%�150"� )3(

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ג	בתשרי	התש"ע	)1	באוקטובר	2009(	ותוקפן	עד	יום	ט"ז	 �2
בניסן	התש"ע	)31	במרס	2010(�

ב'	באלול	התש"ע	)12	באוגוסט	2010(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1752(

שר	הביטחון 	 	__________
	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	276� 1

	ק"ת	התשמ"ח,	עמ'	40;	התשס"ט,	עמ'	1229� 2

 תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )לימודים לרכישת מקצוע( )תיקון(,
התש"ע-2010

ו–48	לחוק	הנכים	)תגמולים	ושיקום(,	התשי"ט-11959	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	45	 	
]נוסח	משולב[,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנה	17)א()3(	לתקנות	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)לימודים	לרכישת	מקצוע(,	התשמ"ח-		 �1
-	21987

	בפסקת	משנה	)א(,	במקום	"6%�51"	יבוא	"1%�52"	ובמקום	"4%�75"	יבוא	"1%�76"; )1(

תיקון תקנה 14א

תחילה

תיקון תקנה 17

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 17

__________
	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	276� 1

	ס"ח	התשמ"ח,	עמ'	40� 2
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	בפסקת	משנה	)ב(,	במקום	"4%�75"	יבוא	"1%�76"	ובמקום	"3%�107"	יבוא	"4%�108"; )2(

	בפסקת	משנה	)ג(,	במקום	"3%�107"	יבוא	"4%�108"	ובמקום	"1%�150"	יבוא	"6%�151"� )3(

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(� �2

ב'	באלול	התש"ע	)12	באוגוסט	2010(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1752(

שר	הביטחון 	 	

 תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )תוספת למימון צרכים מיוחדים(
)הוראת שעה(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	7ב	ו–48	לחוק	הנכים	)תגמולים	ושיקום(,	התשי"ט-11959 		
אני	מתקין	תקנות	 והבריאות	של	הכנסת,	 ועדת	העבודה	הרווחה	 ובאישור	 ]נוסח	משולב[,	

אלה:

מיוחדים(,	 צרכים	 למימון	 )תוספת	 ושיקום(	 )תגמולים	 הנכים	 לתקנות	 2)א(	 	בתקנה	 �1
התשס"ג-22003,	במקום	"64�68"	יבוא	"99�68"�	

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ג	בתשרי	התש"ע	)1	באוקטובר	2009(	ותוקפן	עד	יום	ט"ז	 �2
בניסן	התש"ע	)31	במרס	2010(�

ב'	באלול	התש"ע	)12	באוגוסט	2010(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-700(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	276� 1

	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	854;	התשס"ט,	עמ'	1229� 2

תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )תוספת למימון צרכים מיוחדים( )תיקון(, 
התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	7ב	ו–48	לחוק	הנכים	)תגמולים	ושיקום(,	התשי"ט-11959 		
אני	מתקין	תקנות	 והבריאות	של	הכנסת,	 ועדת	העבודה	הרווחה	 ובאישור	 ]נוסח	משולב[,	

אלה:

מיוחדים(,	 צרכים	 למימון	 )תוספת	 ושיקום(	 )תגמולים	 הנכים	 לתקנות	 2)א(	 	בתקנה	 �1
התשס"ג-22003,	במקום	"99�68"	יבוא	"68�69"�	

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(� �2

ב'	באלול	התש"ע	)12	באוגוסט	2010(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-700(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	276� 1

	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	854� 2

תחילה

תיקון תקנה 2

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 2

תחילה
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צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )מענק נישואין 
ליתום( )הוראת שעה(, התש"ע-2010

)תגמולים	 במערכה	 שנספו	 חיילים	 משפחות	 לחוק	 29א)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הרווחה	 העבודה	 ועדת	 ובאישור	 האוצר	 שר	 עם	 בהתייעצות	 התש"י-11950,	 ושיקום(,	

והבריאות	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

	במקום	סעיף	2	לצו	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)מענק	נישואין	 �1
ליתום(,	התשמ"ב-21982	יבוא:

"סכום	מענק	
הנישואין

	קצין	תגמולים	ישלם	ליתום	לפי	סעיף	29א	לחוק,	מענק	נישואין	בסכום	 �2
112,874	שקלים	חדשים�"

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"ג	בתשרי	התש"ע	)1	באוקטובר	2009(	ותוקפו	עד	יום	ט"ז	בניסן	 �2
התש"ע	)31	במרס	2010(�

ב'	באלול	התש"ע	)12	באוגוסט	2010(

ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-170(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התש"י,	עמ'	1� 1

	ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	893;	התשס"ט,	עמ'	1230� 2

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )מענק נישואין 
ליתום( )תיקון(, התש"ע-2010

)תגמולים	 במערכה	 שנספו	 חיילים	 משפחות	 לחוק	 29א)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הרווחה	 העבודה	 ועדת	 ובאישור	 האוצר	 שר	 עם	 בהתייעצות	 התש"י-11950,	 ושיקום(,	

והבריאות	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

	במקום	סעיף	2	לצו	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)מענק	נישואין	 �1
ליתום(,	התשמ"ב-21982	יבוא:

"סכום	מענק	
הנישואין

	קצין	תגמולים	ישלם	ליתום	לפי	סעיף	29א	לחוק,	מענק	נישואין	בסכום	 �2
113,996	שקלים	חדשים�"

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(� �2

ב'	באלול	התש"ע	)12	באוגוסט	2010(

ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-170(

שר	הביטחון 	 	

__________
		ס"ח	התש"י,	עמ'	1� 1

		ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	893� 2

החלפת סעיף 2

תחילה ותוקף

החלפת סעיף 2

תחילה
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צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי 
תגמולים( )הוראת שעה(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	1ב	לחוק	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(,						 	
התש"י-11950	)להלן	-	החוק(,	בהתייעצות	עם	שר	האוצר	ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה						

והבריאות	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

	התגמול	החודשי	לעניין	סעיף	8)ב(	לחוק,	הוא	7%�222	מהדרגה	הקובעת	כאמור	בסעיף	 �1
8)א(	לחוק�

	התגמול	החודשי	לעניין	סעיף	10)א(	לחוק,	הוא	1%�89	מסך	כל	המשכורת	הנהוגה	אותה	 �2
שעה	לגבי	עובד	המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	19	של	הדירוג	המינהלי�

תגמולים(,	 שיעורי	 )העלאת	 ושיקום(	 )תגמולים	 במערכה	 שנספו	 חיילים	 משפחות	 	צו	 �3
התשס"ט-22009	-	בטל�

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"ג	בתשרי	התש"ע	)1	באוקטובר	2009(	ותוקפו	עד	יום	ט"ז	בניסן	 �4
התש"ע	)31	במרס	2010(�

ב'	באלול	התש"ע	)12	באוגוסט	2010(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1502(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התש"י,	עמ'	162;	התשמ"א,	עמ'	11� 1

	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	1230� 2

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי 
תגמולים(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	1ב	לחוק	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(,						 	
התש"י-11950	)להלן	-	החוק(,	בהתייעצות	עם	שר	האוצר	ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה						

והבריאות	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

כאמור הקובעת	 מהדרגה	 	224�9% הוא	 לחוק,	 8)ב(	 סעיף	 לעניין	 החודשי	 	התגמול	 �1	
בסעיף	8)א(	לחוק�

	התגמול	החודשי	לעניין	סעיף	10)א(	לחוק,	הוא	0%�90	מסך	כל	המשכורת	הנהוגה	אותה	 �2
שעה	לגבי	עובד	המדינה	שדרגת	משכורתו	היא	19	של	הדירוג	המינהלי�

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(� �3

ב'	באלול	התש"ע	)1	באפריל	2010(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1502(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התש"י,	עמ'	162;	התשמ"א,	עמ'	11� 1

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון 
צרכים מיוחדים( )הוראת שעה(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	8ב	ו–37	לחוק	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	 	
ושיקום(,	התש"י-11950,	ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת	אני	מתקין		

תקנות	אלה:

תגמולים לאלמנה 
עם יתומים

תגמולים 
לשכולים

ביטול

תחילה ותוקף

תגמולים לאלמנה 
עם יתומים

תגמולים 
לשכולים

תחילה

__________
	ס"ח	התש"י,	עמ'	162� 1
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	בתקנה	1	לתקנות	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)תשלום	למימון	 �1
צרכים	מיוחדים(,	התשמ"ד-21984,	במקום	הטבלה	יבוא:

	הסעיף	- תוספת	בשקלים	חדשים")א(

	סעיף	7 )1(300�74

	סעיף	8)ב( )2(576�92

	סעיף	8)ג( 92�576	בתוספת	44�369	בעד	כל	)3(
יתום	שלאחר	הראשון

	סעיף	8)ד( )4(300�74

	סעיף	9)א( )5(369�44

	סעיף	13)1( )6(369�44

	סעיף	13)2( 44�369	בתוספת	44�369	בעד	כל	)7(
יתום	שלאחר	הראשון

	סעיף	13ב)1( )8(369�44

	סעיף	13ב)2( 44�369	בתוספת	44�369	בעד	כל	)9(
יתום	שלאחר	הראשון

לפי	 לתגמול	 הזכאית	 נספה	 של	 	לאלמנה	 )ב(
הנספה	 ליתום	של	 אם	 והיא	 8)ג(	 או	 8)ב(	 סעיף	

שמלאו	לו	18	שנים	וטרם	מלאו	לו	21	שנים

369�44

לפי	 לתגמול	 הזכאית	 נספה	 של	 	לאלמנה	 )ג(
סעיף	8)ד(	והיא	אם	ליתום	של	נספה	שמלאו	לו	

21	שנים	וטרם	מלאו	לו	24	שנים

69�913	בתוספת	12�612	בעד	כל	
יתום	שלאחר	הראשון

	לאלמנה	של	נספה	שטרם	מלאו	לה	60	שנה,	 )ד(
הזכאית	לתגמול	לפי	סעיף	8)ד(	והיא	אם	ליתום	או	
ליתומים	של	הנספה	שמלאו	להם	24	שנים	ויותר					

"963�51

	בתקנה	1א	לתקנות	העיקריות,	בתקנת	משנה	)א(,	במקום	"558"	יבוא	"561"� �2

	בתקנה	1ב	לתקנות	העיקריות,	במקום	"16,251"	יבוא	"16,333"� �3

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ג	בתשרי	התש"ע	)1	באוקטובר	2009(	ותוקפן	עד	יום	ט"ז	 �4
בניסן	התש"ע	)31	במרס	2010(�

ב'	באלול	התש"ע	)12	באוגוסט	2010(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1501(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	1394;	התשס"ט,	עמ'	1231� 2

תיקון תקנה 1

תחילה

תיקון תקנה 1א

תיקון תקנה 1ב
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תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון 
צרכים מיוחדים( )תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	8ב	ו–37	לחוק	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים		 	
ושיקום(,	התש"י-11950,	ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת	אני	מתקין		

תקנות	אלה:

	בתקנה	1	לתקנות	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)תשלום	למימון	 �1
צרכים	מיוחדים(,	התשמ"ד-21984	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	במקום	הטבלה	יבוא:

	הסעיף	- תוספת	בשקלים	חדשים")א(

	סעיף	7 )1(303�73

	סעיף	8)ב( )2(582�65

	סעיף	8)ג( 65�582	בתוספת	11�373	בעד	כל	)3(
יתום	שלאחר	הראשון

	סעיף	8)ד( )4(303�73

	סעיף	9)א( )5(373�11

	סעיף	13)1( )6(373�11

	סעיף	13)2( 11�373	בתוספת	11�373	בעד	כל	)7(
יתום	שלאחר	הראשון

	סעיף	13ב)1( )8(373�11

	סעיף	13ב)2( 11�373	בתוספת	11�373	בעד	כל	)9(
יתום	שלאחר	הראשון

לפי	 לתגמול	 הזכאית	 נספה	 של	 	לאלמנה	 )ב(
הנספה	 ליתום	של	 אם	 והיא	 8)ג(	 או	 8)ב(	 סעיף	

שמלאו	לו	18	שנים	וטרם	מלאו	לו	21	שנים					

373�11

לפי	 לתגמול	 הזכאית	 נספה	 של	 	לאלמנה	 )ג(
סעיף	8)ד(	והיא	אם	ליתום	של	נספה	שמלאו	לו	

21	שנים	וטרם	מלאו	לו	24	שנים

77�922	בתוספת	20�618	בעד	כל	
יתום	שלאחר	הראשון

	לאלמנה	של	נספה	שטרם	מלאו	לה	60	שנה,	 )ד(
הזכאית	לתגמול	לפי	סעיף	8)ד(	והיא	אם	ליתום	או	
ליתומים	של	הנספה	שמלאו	להם	24	שנים	ויותר					

"973�09

	בתקנה	1א	לתקנות	העיקריות,	בתקנת	משנה	)א(,	במקום	"561"	יבוא	"567"� �2

	בתקנה	1ב	לתקנות	העיקריות,	במקום	"16,333"	יבוא	"16,495"� �3

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(� �4

ב'	באלול	התש"ע	)12	באוגוסט	2010(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1501(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התש"י,	עמ'	162� 1

	ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	1394� 2

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 1א

תיקון תקנה 1ב

תחילה
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תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )חינוך יתומים 
לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית( )הוראת שעה(, 

התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	33)א(	ו–37	לחוק	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(,		 	
התש"י-11950,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

)חינוך	 ושיקום(	 )תגמולים	 במערכה	 שנספו	 חיילים	 משפחות	 לתקנות	 11)א(	 	בתקנה	 �1
יתומים	לרכישת	מקצוע	או	השכלה	כללית	או	מקצועית(,	התשי"ט-21959,	בפסקה	)4(,	במקום	

"7%�51"	יבוא	"0%�52"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ג	בתשרי	התש"ע	)1	באוקטובר	2009(	ותוקפן	עד	יום	ט"ז	 �2
בניסן	התש"ע	)31	במרס	2010(�

ב'	באלול	התש"ע	)12	באוגוסט	2010(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1403(

שר	הביטחון 	 	
__________

		ס"ח	התש"י,	עמ'	162� 1

		ק"ת	התשי"ט,	עמ'	844;	התשס"ט,	עמ'	1232� 2

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )חינוך יתומים לשם 
רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית( )תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	33)א(	ו–37	לחוק	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(,		 	
התש"י-11950,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנה	11)א(	לתקנות	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים	ושיקום(	)חינוך	יתומים	 �1
לרכישת	מקצוע	או	השכלה	כללית	או	מקצועית(,	התשי"ט-21959,	בפסקה	)4(,	במקום	"0%�52"	

יבוא	"5%�52"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(� �2

ב'	באלול	התש"ע	)12	באוגוסט	2010(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1403(

שר	הביטחון 	 	
__________

		ס"ח	התש"י,	עמ'	162� 1

		ק"ת	התשי"ט,	עמ'	844� 2

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )הקלות ליתומים 
להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית( )הוראת שעה(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	33)א(	ו–37	לחוק	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים		 	
ושיקום(,	התש"י-11950,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

תיקון תקנה 11

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 11

תחילה

__________
	ס"ח	התש"י,	עמ'	162� 1
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)הקלות	 ושיקום(	 )תגמולים	 במערכה	 שנספו	 חיילים	 משפחות	 לתקנות	 10)א(	 	בתקנה	 �1
ליתומים	להשתלמות	במוסדות	להשכלה	על–תיכונית(,	התשי"ט-21959,	בפסקה	)3(,	במקום	

"7%�51"	יבוא	"0�52"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ג	בתשרי	התש"ע	)1	באוקטובר	2009(	ותוקפן	עד	יום	ט"ז	 �2
בניסן	התש"ע	)31	במרס	2010(�	

ב'	באלול	התש"ע	)12	באוגוסט	2010(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1403(

שר	הביטחון 	 	
__________

		ק"ת	התשי"ט,	עמ'	848;	התשס"ט,	עמ'	1233� 2

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )הקלות ליתומים 
להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית( )תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	33)א(	ו–37	לחוק	משפחות	חיילים	שנספו	במערכה	)תגמולים		 	
ושיקום(,	התש"י-11950,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

)הקלות	 ושיקום(	 )תגמולים	 במערכה	 שנספו	 חיילים	 משפחות	 לתקנות	 10)א(	 	בתקנה	 �1
במקום	 	,)3( בפסקה	 התשי"ט-21959,	 על–תיכונית(,	 להשכלה	 במוסדות	 להשתלמות	 ליתומים	

"0%�52"	יבוא	"5%�52"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(� �2

ב'	באלול	התש"ע	)12	באוגוסט	2010(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1403(

שר	הביטחון 	 	
__________

	ס"ח	התש"י,	עמ'	162� 1

			ק"ת	התשי"ט,	עמ'	848� 2

תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול( 
)תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	50	לחוק	המועצה	לענף	הלול	)ייצור	ושיווק(,	התשכ"ד-11963,	 	
בהסכמת	שר	האוצר	ובאישורו	לפי	סעיף	30	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985,	ולאחר	

ששמעתי	את	עמדת	המועצה,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנה	2)5(	לתקנות	המועצה	לענף	הלול	)כללים	בדבר	הטלת	היטלים	על	תוצרת	הלול(,	 �1
התש"ס-32000,	במקום	"50�2"	יבוא	"50�4"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �2

כ"א	בסיוון	התש"ע	)3	ביוני	2010(
ן שלום	שמחו 	 	 )חמ	3-685(

שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר 	 	
__________

	ס"ח	התשכ"ד,	עמ'	12;	התשס"ג,	עמ'	455� 1

			ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60� 2

			ק"ת	התש"ס,	עמ'	870;	התשס"ז,	עמ'	259� 3

תיקון תקנה 10

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 10

תחילה

תיקון תקנה 2

תחילה
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תקנות הצלילה הספורטיבית )מכשיר צלילה אישי(, התש"ע-2010

התשל"ט-11979,	 הספורטיבית,	 הצלילה	 לחוק	 ו–12	 	1 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ובאישור	ועדת	החינוך	התרבות	והספורט	של	הכנסת,	אני	מתקינה	תקנות	אלה:

שכל	 דחוס,	 מגז	 הניזון	 עצמאי	 צלילה	 למכשיר	 המתווספים	 האחרים	 הפריטים	 אלה	 	�1
צולל	חייב	להצטייד	בהם:	

	מאזן	ציפה,	הכולל	מנגנון	ניפוח	מבוקר,	באמצעות	מקור	גז	דחוס; )1(

ועל	 העצמאי	 הצלילה	 מכשיר	 חגורות	 על	 מותקנים	 מהיר	 שחרור	 	אבזמי	 )2(
המשקולות;

	מכשיר	למדידת	זמן; )3(

	מכשיר	למדידת	עומק; )4(

	מכשיר	למדידת	לחץ	הגז	במכל,	במשך	כל	זמן	הצלילה; )5(

	מקור	נשימה	חלופי	נוסף	הניזון	ממכל	הגז	הדחוס� )6(

תקנות	הצלילה	הספורטיבית	)מכשיר	צלילה	אישי(,	התש"ם-21980	-	בטלות� 	�2

תחילתן	של	תקנות	אלה	שישים	ימים	מיום	פרסומן�	 	�3

כ"ח	באב	התש"ע	)8	באוגוסט	2010(
לבנת 	 ר מו לי 	 	 )חמ	3-1128(

שרת	התרבות	והספורט 	 	
__________

	ס"ח	התשל"ט,	עמ'	141;	התשנ"ה,	עמ'	201;	י"פ	התש"ס,	עמ'	1088� 1

	ק"ת	התש"ם,	עמ'	1164� 2

תקנות הצלילה הספורטיבית )תעודות( )תיקון(, התש"ע-2010

התשל"ט-11979,	 הספורטיבית,	 הצלילה	 לחוק	 ו–12	 	6 	,5 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ובאישור	ועדת	החינוך	התרבות	והספורט	של	הכנסת,	אני	מתקינה	תקנות	אלה:

התקנות	 	- )להלן	 )תעודות(,	התש"ם-21980	 הספורטיבית	 הצלילה	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
העיקריות(,	אחרי	"בתקנות	אלה"	יבוא:

הדרכת	 מערכת	 לפי	 וצוללים	 צלילה	 מדריכי	 המסמיך	 תאגיד	 	- צלילה"	 ""ארגון	
צלילה;

מדריכי	 של	 ולהסמכה	 להדרכה	 ונהלים	 כללים	 מערכת	 	- צלילה"	 הדרכת	 "מערכת	
צלילה	וצוללים;"�

בתקנה	25	לתקנות	העיקריות,	אחרי	"בכפוף	להוראות	החוק	ותקנות	שהותקנו	לפיו"	 	�2
יבוא	"ולפי	תכניות	הדרכה	שהכירה	בהן	הרשות"�

בתקנה	25א	לתקנות	העיקריות,	אחרי	"בכפוף	להוראות	החוק	ותקנות	שהותקנו	לפיו"	 	�3
יבוא	"ולפי	תכניות	הדרכה	שהכירה	בהן	הרשות"�

__________
ס"ח	התשל"ט,	עמ'	141;	התשנ"ה,	עמ'	201;	י"פ	התש"ס,	עמ'	1088� 	1

ק"ת	התש"ם,	עמ'	1380;	התשנ"ט,	עמ'	922� 	2

קביעת	פרטים	
והשימוש	בהם

ביטול

תחילה

תיקון	תקנה	1

תיקון	תקנה	25

תיקון	תקנה	25א
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בתקנה	26	לתקנות	העיקריות,	אחרי	"בכפוף	להוראות	החוק	ותקנות	שהותקנו	לפיו"	 	�4
יבוא	"ולפי	תכניות	הדרכה	שהכירה	בהן	הרשות"�

אחרי	תקנה	26	לתקנות	העיקריות	יבוא: 	�5

"תעודת	צולל	
דרגה	ד'

בכפוף	26א� לצלול,	 המתירה	 תעודה	 היא	 ד',	 דרגה	 צולל	 תעודת	
להוראות	החוק	והתקנות	שהותקנו	לפיו,	לעומק	העולה	על	42	
תכניות	הדרכה	שהכירה	 לפי	 והכל	 לפני	המים	 מטרים	מתחת	

בהן	הרשות�"

במקום	תקנה	27	לתקנות	העיקריות	יבוא:	 	�6

"הגבלת	מתן	
תעודות	צולל	

מחמת	גיל

מותר	לתת	-27�

עשרה	 שתים	 לו	 שמלאו	 לאדם	 א'	 דרגה	 צולל	 	תעודת	 )1(
שנה;

	תעודת	צולל	דרגה	ב'	לאדם	שמלאו	לו	חמש	עשרה	שנה; )2(

	תעודת	צולל	דרגה	ג'	לאדם	שמלאו	לו	שש	עשרה	שנה; )3(

עשרה	 שמונה	 לו	 שמלאו	 לאדם	 ד'	 דרגה	 צולל	 	תעודת	 )4(
שנה�"

בתקנה	28	לתקנות	העיקריות	-	 	�7

	בתקנת	משנה	)א(,	במקום	"ג"	יבוא	"ג'	או	דרגה	ד'"; )1(

	בתקנת	משנה	)ב(,	במקום	"ו–26"	יבוא	"26	ו–26א"; )2(

	בתקנת	משנה	)ג(,	במקום	"או	דרגה	ג'"	יבוא	"דרגה	ג'	או	דרגה	ד'"	ובמקום	"על	פי	 )3(
תוכנית	שאישרה"	יבוא	"על	פי	תכנית	הדרכה	שאישרה"�

בתקנה	38	לתקנות	העיקריות,	במקום	תקנת	משנה	)ד(	יבוא: 	�8

	לא	ידריך	אדם	צלילה,	אלא	אם	כן	יש	בידי	מרכז	הצלילה	או	בית	הספר	לצלילה	 ")ד(
שהוא	פועל	מטעמו	תעודת	ביטוח	המבטחת	אותו	מפני	כל	חבות	שהוא	עלול	לחוב	

בשל	תאונת	צלילה	שאירעה	לחניכיו	לרבות	זו	הנובעת	מרשלנות	המדריך�"

בתקנה	40	לתקנות	העיקריות	- 	�9

	בתקנת	משנה	)א(	-	 )1(

	ברישה,	המילים	"להנחת	דעתה	של	הרשות"	-	יימחקו; )א(

	בפסקה	)1(,	בסופה	יבוא	"להנחת	דעתה	של	הרשות"; )ב(

	בפסקה	)2(,	אחרי	"צלילה	ספורטיבית,"	יבוא	"להנחת	דעתה	של	הרשות"; )ג(

	אחרי	פסקה	)3(	יבוא:	 )ד(

	תכניות	ללימוד	צלילה	לפי	מערכת	הדרכת	צלילה	של	ארגון	צלילה,	 )4("
שאישרה	הרשות,	ובשינויים	שקבעה	-	אם	מדובר	במתן	רישיון	לבית	ספר;

	תעודה	המבטחת	אותו,	את	עובדיו	ואת	ציוד	הצלילה	או	כל	ציוד	אחר	 )5(
המשמש	אותו	למתן	שירותי	צלילה,	כלפי	צד	ג',	מפני	כל	חבות	שהוא	עלול	
לחוב	בה	עקב	מתן	שירותי	צלילה	לרבות	חבות	הנובעת	מרשלנות	מדריכו	

תיקון	תקנה	26

הוספת	תקנה	26א

החלפת	תקנה	27

תיקון	תקנה	28

תיקון	תקנה	38

תיקון	תקנה	40
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או	כל	גורם	אחר	שהוא	מעסיק	במתן	שירותי	צלילה;	סכום	הביטוח	המזערי	
יהיה	להנחת	דעתה	של	הרשות�";

	אחרי	תקנת	משנה	)ג(	יבוא: )2(

	בתקנה	זו,	"שירותי	צלילה"	-	כמשמעותם	בתקנות	הצלילה	הספורטיבית	 ")ד(
)שירותי	צלילה(,	התש"ם-31980"�

במקום	תקנה	47	לתקנות	העיקריות	יבוא: 	�10

	הרשות	רשאית	להכיר	בתכניות	להדרכת	צלילה	של	בית	47�"תכניות	הדרכה )א(
ספר,	או	להכיר	בהן	בתנאים,	ובלבד	שאלה	נקבעו	לפי	מערכת	

הדרכת	צלילה	של	ארגון	צלילה�

הספר	 בית	 חייב	 כאמור,	 הדרכה	 בתכנית	 הרשות	 	הכירה	 )ב(
התכנית	 לפי	 ספורטיבית	 צלילה	 להדריך	 מטעמו	 מדריך	 וכל	

שהוכרה�

להורות	 היא	 רשאית	 כאמור,	 בתכנית	 הרשות	 הכירה	 	לא	 )ג(
לבית	הספר	להדריך	צלילה	ספורטיבית	לפי	תכנית	הדרכה	אחרת,	
מדריך	 וכל	 הספר	 בית	 חייב	 כן,	 ומשעשתה	 בה,	 מכירה	 שהיא	

מטעמו	להדריך	צלילה	ספורטיבית	לפי	התכנית	שהוכרה�"

במקום	תקנה	48	לתקנות	העיקריות	יבוא: 	�11

"ציוד	צלילה	
המשמש	למתן	
שירותי	צלילה

ציוד	צלילה	או	כל	ציוד	אחר	המשמש	את	מרכז	הצלילה	למתן	48�
ויתוחזק	לפי	התנאים	שנקבעו	בהוראות	 יוחזק	 שירותי	צלילה	
היצרן	וכן	יעבור	בדיקה	תקופתית	באופן	ובידי	מי	שהורשה	לכך	
על	ידי	הרשות,	והכל	כפי	שתורה	הרשות	למרכז	צלילה,	לרבות	
הוראות	בדבר	תנאים	נוספים	לעניין	אופן	החזקתו	ותחזוקתו	של	

ציוד	כאמור�"

תקנה	65	לתקנות	העיקריות	-	בטלה� 	�12

תחילתן	של	תקנות	אלה	שישים	ימים	מיום	פרסומן�	 	�13

כ"ח	באב	התש"ע	)8	באוגוסט	2010(
לבנת 	 ר מו לי 	 	 )חמ	3-1128(

שרת	התרבות	והספורט 	 	
__________

	ק"ת	התש"ם,	עמ'	1163;	התש"ע,	עמ'	1576� 3

תקנות הצלילה הספורטיבית )שירותי צלילה( )תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–12	לחוק	הצלילה	הספורטיבית,	התשל"ט-11979	)להלן	 	
-	החוק(,	ובאישור	ועדת	החינוך	התרבות	והספורט	של	הכנסת,	אני	מתקינה	תקנות	אלה:

בתקנה	1	לתקנות	הצלילה	הספורטיבית	)שירותי	צלילה(,	התש"ם-21980	-	 	�1

	בתקנת	משנה	)א(	- )1(

החלפת	תקנה	47

החלפת	תקנה	48

ביטול	תקנה	65

תחילה

תיקון	תקנה	1

__________
ס"ח	התשל"ט,	עמ'	141;	התשנ"ה,	עמ'	201;	י"פ	התש"ס,	עמ'	1088� 	1

ק"ת	התש"ם,	עמ'	1380;	התשנ"ט,	עמ'	922� 	2
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	פסקאות	)2(	ו–)3(	-	יימחקו;	 )א(

	במקום	פסקה	)4(	יבוא:	 )ב(

יחד	 ספורטיבי	 צולל	 להיות	 הוסמך	 מי	שלא	 של	 ספורטיבית	 	צלילה	 )4("
עם	מי	שהוסמך	להיות	מדריך	צלילה	ספורטיבית,	שלא	לשם	קבלת	תעודת	

צולל,	לפי	סעיף	3)ב(	לחוק;";

	פסקאות	)7(	ו–)8(	-	יימחקו;	 )ג(

	בפסקה	)9(,	המילה	"אחסון"	-	תימחק; )ד(

	)2( א)1(,	 משנה	 בתקנת	 המפורטים	 הצלילה	 "שירותי	 במקום	 )ב(,	 משנה	 	בתקנת	 )2(
ו–)5(	עד	)8("	יבוא	"שירותי	הצלילה	המפורטים	בתקנת	משנה	)א()1(,	)5(	ו–)6("�

תחילתן	של	תקנות	אלה	שישים	ימים	מיום	פרסומן� 	�2

כ"ח	באב	התש"ע	)8	באוגוסט	2010(
לבנת 	 ר מו לי 	 	 )חמ	3-1128(

שרת	התרבות	והספורט 	 	

הודעת אגרות חקלאיות, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	1	לתקנות	אגרות	חקלאיות	)הצמדה	למדד(,	התשמ"א-11981,	 	
אני	מודיע	לאמור:

האגרות	 סכומי	 	)2010 ביולי	 	1( בתמוז	התשס"ט	 י"ט	 ביום	 במדד	השתנו	 העלייה	 	בשל	 �1
הקבועים	בתקנות	שלהלן,	כמפורט	לצדן:

בתקנות	לפיקוח	על	ייצוא	הצמח	ומוצריו,	התשל"ט-21979,	בתקנה	19,	בעד	בדיקת	 )א(	
התוצרת:

בשקלים	חדשים

60�5אגוזי	אדמה,	לטונה
00�14פירות	וירקות,	לטונה

21�0תות	שדה

הדר(,	 פרי	 )ייצוא	 ומוצריו	 הצמח	 ייצוא	 על	 לפיקוח	 	בתקנות	 )ב(
התשל"ה-31975,	בתקנה	27	-

	אגרת	פיקוח	על	אריזה	מחדש,	לכל	מכל	פרי	שאושר	לאריזה	 )1(
10�0מחדש

שאושר	 צובר	 מכל	 של	 מחדש,	 אריזה	 על	 פיקוח	 	אגרת	 )2(
לאריזה	מחדש

מכפלה	של	10�0	
במספר	המכלים	

הרגילים	
הנכללים	

באותו	מכל	
צובר

תחילה

עדכון	סכומי	
אגרה

__________
	ק"ת	התשמ"א,	עמ'	1564;	התשס"ט,	עמ'	1212� 1

	ק"ת	התשל"ט,	עמ'	577;	התשס"ט,	עמ'	1212� 2

	ק"ת	התשל"ה,	עמ'	977;	התשס"ט,	עמ'	1212� 3
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בשקלים	חדשים
	בתקנות	לפיקוח	על	ייצוא	הצמח	ומוצריו	)אתרוגים(,	התשל"ד-41974,	 )ג(

30�2בתקנה	11	-	בעד	בדיקת	האתרוגים,	לכל	אתרוג

התשכ"ט-51969, עשבים(,	 בקוטלי	 )שימוש	 הצומח	 הגנת	 	בתקנות	 	)ד(
בתקנה	4	-

00�128בעד	רישיון

00�44בעד	העתק	רישיון

בתקנה	9	-

00�151בעד	אישור

00�44בעד	העתק	אישור

	בתקנות	הגנת	הצומח	)הסדר	ייבוא	ומכירה	של	תכשירים	כימיים(,	 )ה(
התשנ"ה-61994	-

00�890בתקנה	2)ד(	-	בעד	היתר	לעריכת	ניסויים	בתכשיר

00�455בתקנה	3)ו(	-	לכל	בקשה

00�4,540בתקנה	10	-	אגרת	רישום	תכשיר

00�510בתקנה	11)ב(	-	בעד	חידוש	תעודת	רישום

00�1,800בתקנה	19)ג(	-	עם	הגשת	בקשה	להיתר	ייבוא	במסלול	מקביל

00�198בתקנה	19א)ב(	-	בעד	חידוש	היתר	לייבוא	במסלול	מקביל

00�3,010בתקנה	19ב)ג(	-	עם	הגשת	בקשה	להיתר	מכירה

	בתקנות	הגנת	הצומח	)שימוש	בתכשירים	נובאקרון,	אזודרין,	סיאולן	 )ו(
00�36ומטאציל(,	התשכ"ח-71968,	בתקנה	3)ב(,	בעד	מתן	רישיון

בתקנה	 התשל"ב-81971,	 בפרתיון(,	 )שימוש	 הצומח	 הגנת	 	בתקנות	 )ז(
00�236)ד(,	בעד	מתן	רישיון

	בתקנות	הזרעים	)מכירה(,	התשכ"ה-91964,	בתקנה	19	- )ח(

	בעד	נטילת	דוגמה )1(140�00

00�62בעד	נטילת	דוגמה	נוספת	אצל	אותו	אדם	ובאותו	מקום

	דוגמה	מכמות	הכוללת	יותר	מ–25	שקים,	תוספת	לכל	5	שקים	 )2(
70�2או	חלק	מהם	שלמעלה	מ–25

	בתקנות	הזרעים	)רישיונות	מכירה(,	התשכ"ח-101967,	בתקנה	9,	בעד	 )ט(
00�1,000מתן	רישיון

	בתקנות	הזרעים	)גידול	זרעים	מושבחים	ומכירתם(,	התש"ך-111960	- )י(

__________
	ק"ת	התשל"ד,	עמ'	995;	התשס"ט,	עמ'	1212� 4

	ק"ת	התשכ"ט,	עמ'	754;	התשס"ט,	עמ'	1212� 5

	ק"ת	התשנ"ה,	עמ'	257;	התשס"ט,	עמ'	1212� 6

	ק"ת	התשכ"ח,	עמ'	1825;	התשס"ט,	עמ'	1212� 7

	ק"ת	התשל"ב,	עמ'	291;	התשס"ט,	עמ'	1212� 8

	ק"ת	התשכ"ה,	עמ'	446;	התשס"ט,	עמ'	1212� 9

	ק"ת	התשכ"ח,	עמ'	224;	התשס"ט,	עמ'	1212� 10

	ק"ת	התש"ך,	עמ'	1448;	התשס"ט,	עמ'	1212� 11
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בשקלים	חדשים

	בתקנה	30	-	בעד	אישור	להפקה )1(1,000�00

	בחלק	א'	לתוספת,	זרעי	דגן	- )2(

10�3בסעיף	13	-	בעד	הגשת	בקשה,	לדונם

בסעיף	14	-	בעד	אישור	זרעים,	לטונה	-

00�47זרעי	יסוד	או	זרעים	רשומים

00�38זרעים	מאושרים

	בחלק	א1	לתוספת,	חיטה12	- )2א(

00�110בסעיף	12	-	בעת	הגשת	בקשה	לגידול	זרעי	חיטה

00�4ועוד,	בעבור	כל	דונם	או	חלקו

00�56בסעיף	13	-	בעד	אישור	זרעים	מושבחים	זרעי	יסוד,	לטונה

00�29בעד	אישור	זרעים	מושבחים	זרעים	רשומים	ומאושרים,	לטונה

	בחלק	ב'	לתוספת,	סורגום	מכלוא	- )3(

יסוד	 לזרעי	 שדה	 לאישור	 בקשה	 הגשת	 בעד	 	- 	15 בסעיף	
ומאושרים	-

00�98שטח	השדה	עד	4	דונם,	לשדה

00�36שטח	השדה	מעל	4	דונם,	לכל	דונם	נוסף

בסעיף	16	-	בעד	אישור	זרעים	-

00�98זני	מכלוא	וקו	עקר	זכרי,	לטונה

00�62זרעי	יסוד,	לטונה

	בחלק	ג'	לתוספת,	אגוזי	אדמה	- )4(

50�9בסעיף	16	-	בעד	אישור	שדה,	לדונם
00�265בסעיף	17	-	בעד	אישור	זרעים	מושבחים,	לטונה

	בחלק	ד'	לתוספת,	כותנה	- )5(

60�4בסעיף	13	-	בעד	אישור	שדה,	לדונם

00�79בסעיף	14	-	בעד	אישור	זרעים,	לטונה

	בחלק	ה'	לתוספת,	תפוחי	אדמה	- )6(

50�9בסעיף	29	-	בעד	בדיקה	של	שדה,	לדונם

00�79בסעיף	30	-	בעד	אישור	זרעים,	לטונה
	בחלק	ו'	לתוספת,	תירס	- )7(

00�98בסעיף	22	-	בעד	רישום	שדה,	בשטח	שאינו	עולה	על	4	דונם

00�36בשטח	שעולה	על	4	דונם,	לכל	דונם	נוסף

00�98בסעיף	23	-	בעד	אישור	זרעים,	לטונה

	בחלק	ז'	לתוספת,	עגבניות	- )8(

00�56בסעיף	19	-	בעד	בדיקת	שדה,	לדונם
__________

	ק"ת	התשס"ו,	עמ'	160;	התשס"ט,	עמ'	1212� 12
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בשקלים	חדשים

00�3,550בסעיף	20	-	בעד	אישור	זרעים,	לטונה

	בחלק	ח'	לתוספת,	תלתן	אלכסנדרוני	- )9(

70�3בסעיף	18	-	בעד	אישור	שדה,	לדונם

00�98בסעיף	19	-	בעד	אישור	זרעים,	לטונה

	בחלק	ט'	לתוספת,	אספסת	תרבותית	- )10(

70�3בסעיף	18	-	בעד	אישור	שדה,	לדונם

00�98בסעיף	19	-	בעד	אישור	זרעים,	לטונה

	בחלק	י'	לתוספת,	חסה	- )11(

00�44בסעיף	15	-	בעד	בדיקת	שדה,	לדונם

50�15בסעיף	16	-	בעד	אישור	זרעים,	לקילוגרם

	בחלק	י"א	לתוספת,	מלון	- )12(

50�9בסעיף	17	-	בעד	בדיקת	שדה,	לדונם

00�720בסעיף	18	-	בעד	אישור	זרעים,	לטונה

	בחלק	י"ב	לתוספת,	עשב	רודוס	- )13(

50�23בסעיף	15	-	בעד	בדיקת	שדה,	לדונם

00�580בסעיף	16	-	בעד	אישור	זרעים,	לטונה

	בחלק	י"ג	לתוספת,	מלפפון	- )14(

	בעד	אישור	שדה,	לדונם 00�14)א(
	בעד	אישור	זרעים,	לטונה 00�840)ב(

	- התשכ"ד-131964	 ומכירתם(,	 שתילים	 )גידול	 הזרעים	 	בתקנות	 )יא(
בתוספת	הראשונה	-

00�47בחלק	ב',	שתילי	הדר,	בסעיף	10	-	בעד	סימון	עץ

00�62בחלק	ה'	-	שתילי	אבוקדו,	בסעיף	5	-	בעד	אישור	עץ	ריבוי	מסומן

בתוספת	השנייה	-

00�47בעד	אישור	מכירה

00�72בעד	אישור	למשתלה	מאושרת,	עד	דונם	אחד

00�36לכל	דונם	נוסף	או	חלק	ממנו

	בתקנות	הזרעים	)גידול	חומר	ריבוי	של	ציפורן	ומכירתו(,	התשל"ח- )יב(
141978,	בתקנה	40	-

	בעד	מתן	הסכמת	המנהל	לחומר	ריבוי	- )1(

00�97עד	2	דונם

50�15תוספת	לכל	דונם	נוסף

	בעד	אישור	למכירת	ייחורים	מושרשים,	לכל	100	ייחורים	או	 )2(
79�0חלק	מהם

__________
	ק"ת	התשכ"ד,	עמ'	1494	ועמ'	1789;	התשס"ט,	עמ'	1212� 13

	ק"ת	התשל"ח,	עמ'	1140;	התשס"ט,	עמ'	1212� 14
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בשקלים	חדשים
	בעד	אישור	למכירת	ייחורים	בלתי	מושרשים,	לכל	100	ייחורים	 )3(

33�0או	חלק	מהם

התשל"ג-151972,	 ומכירתן(,	 סייפן	 פקעות	 )גידול	 הזרעים	 	בתקנות	 )יג(
	100 לכל	 ואילך,	 	10 בגודל	 לפקעות	 אישור	 מתן	 בעד	 	- 	22 בתקנה	

79�0פקעות	מאושרות	או	חלק	מהן

	בתקנות	מחלות	בעלי	חיים	)סימון	גמלים(,	התשכ"ב-161962,	בתקנה	 )יד(
15	-	בעד	ביצוע	הסימון,	לכל	ראש	גמל

44�00

התשל"ה-171975,	 וטרינרית(,	 )תעודה	 חיים	 בעלי	 מחלות	 	בתקנות	 )טו(
בתוספת,	בעד	תעודה	וטרינרית	-

לבקר	-

00�44בעד	ראש	בקר	אחד

00�23בעד	כל	ראש	בקר	נוסף

לצאן	-

00�230עד	חמישה	ראשי	צאן

00�23בעד	כל	ראש	צאן	נוסף

00�447אך	לא	יותר	מאשר

בעלי	חיים	לייצוא	-

00�44לקבוצה	עד	שבעים	וחמישה	ראשי	בקר	או	ראשי	צאן

30�3לכל	ראש	בקר	או	צאן	בנפרד

00�35בעלי	חיים	אחרים

	בתקנות	מחלות	בעלי	חיים	)בריכות	טבילה	ומיתקני	ריסוס	לצאן(,	 )טז(
40�2התש"ך-181960,	בתקנה	5	-	בעד	טבילה	או	ריסוס	של	כל	ראש	צאן

התשל"ד-191974,	 חיים(,	 בעלי	 )ייבוא	 חיים	 בעלי	 מחלות	 	בתקנות	 )יז(
00�44בתקנה	3	-	בעד	מתן	רישיון

								לפי	תקנה	14	-

									
לכל	ראש	בשקלים	חדשים

אגרת	הסגר	בתחנת	
הסגר	עד	8	ימים

אגרת	הסגר	בעד	
שהייה	בתחנת	הסגר	

מעל	ל–8	ימים
אגרת	הסגר	במקום	

הסגר

00�5036�0016�94בקר	לגידול,	פיטום

00�5027�0016�94בקר	לשחיטה

50�3016�009�40עגלים	ועגלות	יונקים

00�5027�0018�94גמלים	ופרדים

00�5027�0018�346סוסים

__________
	ק"ת	התשל"ג,	עמ'	364;	התשס"ט,	עמ'	1212� 15

	ק"ת	התשכ"ב,	עמ'	1718;	התשס"ט,	עמ'	1212� 16

	ק"ת	התשל"ה,	עמ'	914;	התשס"ט,	עמ'	1212� 17

	ק"ת	התש"ך,	עמ'	150;	התשס"ט,	עמ'	1212� 18

	ק"ת	התשל"ד,	עמ'	991;	התשס"ט,	עמ'	1212� 19
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לכל	ראש	בשקלים	חדשים

אגרת	הסגר	בתחנת	
הסגר	עד	8	ימים

אגרת	הסגר	בעד	
שהייה	בתחנת	הסגר	

מעל	ל–8	ימים
אגרת	הסגר	במקום	

הסגר

50�3016�009�40חזירים,	חמורים,	כבשים	ועזים

30�309�009�40כבשים	ועזים	לשחיטה

70�2	ולא	יעלה	על	40�701�3עופות,	יונים	וציפורים
00�580	למשלוח

00�72	ולא	יעלה	על	50�0018�144כלבים,	חתולים	וקופים
00�2,650	למשלוח

46�0	ולא	יעלה	על	-75�0אוגרים,	עכברים,	חולדות	וחזירי	ים
00�81	למשלוח

30�9	ולא	יעלה	על	30�409�9ארנבות,	שפנים	וחיות	פרווה
00�770	למשלוח

00�36	למשלוח	לכל	--גוזלים
אלף	או	חלק	ממנו

00�36	ולא	יעלה	על	--אפרוחים	וביצי	דגירה
00�620	למשלוח

00�94	למשלוח--משלוח	דבורים

00�44	ולא	יעלה	על	חיות	בר	ממשפחת	היונקים
00�840	למשלוח

בשקלים	חדשים

	בתקנות	מחלות	בעלי	חיים	)ייבוא	וייצוא	של	מוצרים	מבעלי	חיים(,	 )יח(
00�36התשמ"ח-201988,	בתקנה	9)ב(	-	בעד	תעודת	שחרור

	בתקנות	מחלות	בעלי	חיים	)ייבוא	בשר(,	התשל"ד-211974,	בתקנה	3	- )יט(

00�447בעד	היתר

בתקנה	8,	בעד	מתן	תעודת	שחרור	-

	לבשר,	לכל	טונה	או	חלק	ממנה )1(44�00

	לקרביים,	לכל	טונה	או	חלק	ממנה )2(230�00

	בתקנות	מחלות	בעלי	חיים	)מיקרואורגניסמים,	תרכיבים	ומעבירים(,	 )כ(
התשל"ה-221975,	בתקנה	4	-	בעד	מתן	היתר	לייבוא	חד–פעמי	של	

00�177תרכיב	או	לייצור	חוזר	של	תרכיבים	בשנת	כספים,	לכל	השאר	

	בתקנות	מחלות	בעלי	חיים	)חיסון	בפני	מחלות	שונות(,	התשי"ט- )כא(
231959,	בתוספת,	בעד	חיסון	-

00�27אנפלסמה

__________
	ק"ת	התשמ"ח,	עמ'	879;	התשס"ט,	עמ'	1212� 20

	ק"ת	התשל"ד,	עמ'	1244;	התשס"ט,	עמ'	1212� 21

	ק"ת	התשל"ה,	עמ'	1338;	התשס"ט,	עמ'	1212� 22

	ק"ת	התשי"ט,	עמ'	638;	התשס"ט,	עמ'	1212� 23
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00�27בבזיה

00�27בבזיילה

50�15ברוצלוזיס	לבקר

90�6ברוצלוזיס	לצאן

40�2בת	שחפת	)פרטוברקולוזיס(	לצאן

00�14כלבת	לבקר

00�23לפטוספירוזיס	בקר

50�15לפטוספירוזיס	לכל	בעל	חיים	אחר

60�5סימום	מעיים	)עם	טטנוס(

00�11סלמונלה	בקר

00�12שחור	השוק	)ירמת(

00�27תיילריה

70�3גמרת,	לכל	ראש	בקר,	כבש	או	עז

60�4גמרת,	לכל	בהמה	אחרת

קדחת	השקע	האפריקני	-

40�2לכל	ראש	צאן

30�3לכל	ראש	בקר

50�10קדחת	קיו

בקר(,	 של	 והובלה	 סימון	 )רישום,	 חיים	 בעלי	 מחלות	 	בתקנות	 )כב(
התשל"ו-241976,	בתקנה	16	-

	בעד	תעודת	רישום	-	 )1(

30�3שהוצאה	בידי	רופא	וטרינר	ממשלתי	או	מפקח

40�2שהוצאה	בידי	מי	שהסמיך	המנהל

	בעד	כפל	תעודת	רישום )2(40�00

	בעד	תווית	סימון	- )3(

90�3שהוצמדה	בידי	רופא	וטרינר	ממשלתי	או	מפקח

30�3שהוצמדה	בידי	מי	שהסמיך	המנהל

50�38בתקנה	29	-	בעד	היתר	להובלת	בקר

	בתקנות	מחלות	בעלי	חיים	)סימון	צאן(,	התשל"ט-251979,	בתקנה	5	 )כג(
-	בעד	ביצוע	הסימון

9�50

	בתקנות	מחלות	בעלי	חיים	)מחלת	הפה	והטלפיים(,	התש"ך-261959,	 )כד(
בתקנה	10	-

מגזע	 בקר	 )למעט	 לבקר	 והטלפיים	 הפה	 מחלת	 מפני	 חיסון	 בעד	
מקומי(	וחזירים

5�60

__________
	ק"ת	התשל"ו,	עמ'	2678;	התשס"ט,	עמ'	1212� 24

	ק"ת	התשל"ט,	עמ'	396	ועמ'	1832;	התשס"ט,	עמ'	1212� 25

	ק"ת	התש"ן,	עמ'	227;	התשס"ט,	עמ'	1212� 26
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60�5בעד	חיסון	מפני	מחלת	הפה	והטלפיים	לבקר	מגזע	מקומי

30�3בעד	חיסון	מפני	מחלת	הפה	והטלפיים	לכבשים	ועזים

התשכ"ד-271964, בהמות(,	 )שחיטת	 חיים	 בעלי	 מחלות	 	בתקנות	 	)כה(
בתקנה	25	-

50�23בעד	שחיטת	בהמה	בבית	מטבחיים

בתקנה	51)ג(	-

של	 מעבדתית	 לבדיקה	 דוגמה	 של	 הווטרינרי	 במכון	 בדיקה	 בעד	
בשר	טרי	או	קפוא

183�00

בתקנה	69)ג(	-

00�183בעד	בדיקת	דוגמת	בשר	במכון	הווטרינרי

בתקנה	73)א(	-

22�0בעד	בדיקת	משנה	לבשר	טרי,	לכל	ק"ג

בתקנה	73)ב(	-

10�0בעד	בדיקת	משנה	לבשר	קפוא,	לכל	ק"ג

בתקנה	79)ו(	-

00�183בעד	בדיקת	בשר	במכון	הווטרינרי,	בעד	ארנבת,	חזיר,	כבש	או	עז

00�183בעד	כל	בהמה	אחרת

	בתקנות	הכלבת	)החזקת	כלבים,	חתולים	וקופים	במאורות	בידוד(,	 )כו(
התשי"ט-281959,	בתקנה	5	-

	בעד	הובלה	למאורת	בידוד,	אם	הובלה	על	ידי	פקח )1(76�00

	בעד	בידוד,	לכל	יום )2(33�50

	בתקנות	הכלבת	)רישוי	וחיסון(,	התשל"ד-291974,	בתקנה	5	- )כז(

	בעד	חיסון )1(27�50

	ואם	הכלב	מעוקר )2(13�50

החי	 מן	 תוצרת	 ושל	 חיים	 בעלי	 של	 ייצוא	 על	 לפיקוח	 	בתקנות	 )כח(
)מוצרי	עוף(,	התשל"ז-301976	-

בתקנה	3	-	בעד	אישור	המבקר,	בכתב,	למוצר	עוף	כראוי	לייצוא	
00�35בהתאם	לתקנות

00�63בתקנה	11	-	בעד	מתן	כתב	אישור	למפעל	שהוא	משחטה	בלבד

00�128למפעל	שאינו	כולל	משחטה

00�197לכל	מפעל	אחר

בתקנה	20	-	בעד	בדיקה,	לכל	שעת	בדיקה	במפעל	ושעת	נסיעה	
50�31אליו	וממנו

בתקנה	80)ג(	-	בעד	-

__________
	ק"ת	התשכ"ד,	עמ'	837;	התשס"ט,	עמ'	1212� 27

	ק"ת	התשי"ט,	עמ'	1724;	התשס"ט,	עמ'	1212� 28

	ק"ת	התשל"ד,	עמ'	723;	התשס"ט,	עמ'	1212� 29

	ק"ת	התשל"ז,	עמ'	82;	התשס"ט,	עמ'	1212� 30
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	בדיקה	בקטריולוגית	-	ספירת	חיידקים,	לדוגמה )1(97�00

באלה,	 וכיוצא	 סטפילוקוקים	 סלמונלה,	 נוכחות	 	בדיקת	 )2(
00�44חיידקים	לדוגמה/לסוג

	בדיקה	כימית,	לדוגמה )3(62�00

	בדיקה	היסטולוגית,	לדוגמה )4(44�00

של	 אחד	 לסוג	 אנטיביוטיקה,	 שאריות	 לקיום	 	בדיקה	 )5(
00�44אנטיביוטיקה,	לדוגמה

	בדיקה	לשאריות	הורמונים,	לדוגמה )6(62�00

	בדיקה	לשאריות	חומרי	הדברה,	לדוגמה )7(62�00

	בדיקה	לתכולת	מים	עודפים,	לדוגמה )8(14�00

	בדיקה	כימית	- )9(

	חלבון,	סידן,	זרחן,	מלח	לדוגמה 00�44א�

	%	מים,	לדוגמה 00�14ב�

	%	שומן,	לדוגמה 00�44ג�

	%	אפר,	לדוגמה 00�14ד�

	בתקנות	לפיקוח	על	ייצוא	בעלי	חיים	ושל	תוצרת	מן	החי	)ביצים(,	 )כט(
46�0התשי"ח-311958,	בתקנה	15,	בעד	אישור,	לתיבה

	בתקנות	הדיג,	321937	- )ל(

00�177בתקנה	2)3(,	בעד	רישיון	דיג

00�427בתקנה	2)3א(,	בעד	רישיון	דיג	בים	כנרת

00�94בתקנה	2)10(,	בעד	העתק	רישיון	דיג

בתקנה	2א)7(,	בעד	רישיון	לספינה	לעסוק	בדיג	-

	לספינה	הדגה	ברשתות	עמידה	)אמבטן(	בים	כנרת 00�1,130)א(

	לספינה	הדגה	בשיטות	אחרות	בים	כנרת 00�4,380)ב(

	לספינה	הדגה	בים	התיכון	או	במפרץ	אילת	בדיג	חופי 00�229)ג(

	לספינה	הדגה	בים	התיכון	או	במפרץ	אילת	ברשת	הקפה	או	 )ד(
00�253במערך	חכות	צף

	למכמורתנים 00�1,540)ה(

	לספינה	הפועלת	בדיג	מרחקים 00�60,470)ו(

בתקנה	2א)8(	-	בעד	העתק	רישיון	לספינה	לעסוק	בדיג,	שאבד	
00�94או	נשמד

00�1,340בתקנה	3)3(,	בעד	רישיון	לפריקת	דגים	מספינות	זרות

	בצו	הרופאים	הווטרינרים	)אגרות(,	התשנ"ג-331993	- )לא(

__________
	ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1766;	התשס"ט,	עמ'	1212� 31

	ע"ר	1937,	תוס'	2,	עמ'	86;	התשס"ט,	עמ'	1212� 32

	ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	887;	התשס"ט,	עמ'	1212� 33
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	בעד	רישיון )1(460�00

	בעד	החלפת	רישיון )2(111�00

	בעד	היתר	זמני )3(111�00

	בעד	חידוש	היתר	זמני )4(111�00

	בצו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)ייצור	דבש	ומכירתו(,	התשל"ז- )לב(
341977,	בסעיף	14	-

	לכל	דבורית 00�36)א(

	לכל	דבורית	שנוספה 00�36)ב(

	העברת	דבורית	למקום	רעייה	אחר 30�3)ג(

בו(,	 והסחר	 מספוא	 )ייצור	 ושירותים	 מצרכים	 על	 הפיקוח	 	בצו	 )לג(
התשל"א-351971,	בתוספת	השלישית	-

בעד	היתר	ל	-

00�900סיטונאי

00�275קמעונאי

00�275בעל	מגרסה

יצרן	של	תערובת	לבעלי	חיים	-

00�1,640עד	5,000	טון	לשנה

00�162מ–5,000	עד	30,000	טונות,	לכל	1,000	טונות	נוספות

00�104מ–30,000	עד	100,000	טונות,	לכל	1,000	טונות	נוספות
00�47מעל	100,000,	לכל	1,000	טונות	נוספות

00�392מוצרי	טחנות	קמח,	לכל	מוצר
00�730מוצרי	לוואי	ומינרלים	אחרים,	לכל	מוצר

00�1,220כוספות	סויה	וכותנה,	לכל	מוצר
00�550כוספות	אחרות,	לכל	מוצר

00�1,220מקרואלמנטים	ותחליפי	חלב,	לכל	מוצר

00�1,220מוצרי	לוואי	מן	החי,	לכל	מוצר
00�1,220ויטמינים	כתוספת	למזון	לבעלי	חיים,	לכל	מוצר

	תקנות	מחלות	בעלי	חיים	)מדגריות(,	התשכ"ז-361967,	בתקנה	2א,	 )לד(
00�1,980בעד	מתן	רישיון

	בתקנות	זכות	מטפחים,	התשל"ד-371974,	בתוספת	- )לה(
00�123בעד	בקשה	לרישום	בספר	הזכויות

00�123אגרת	פרסום
00�123בעד	פרסום	של	זכות	עדיפה

00�123בעד	פרסום	בקשה	לתיקון	בספר	הזכויות
__________

	ק"ת	התשל"ז,	עמ'	2236;	התשס"ט,	עמ'	1212� 34

	ק"ת	התשל"א,	עמ'	1518;	התשס"ט,	עמ'	1212� 35

	ק"ת	התשכ"ז,	עמ'	1942;	התשס"ט,	עמ'	1212� 36

	ק"ת	התשל"ז,	עמ'	713;	התשס"ט,	עמ'	1212� 37
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00�62בעד	בקשת	השגה	על	קביעת	שם	זן
00�123בעד	רישום	בספר	הזכויות	לקיום	זכות	מטפחים,	לשנה	אחת

זכות	מטפחים	עקב	הארכת	מועד	לתשלום	 תוספת	לאגרה	לקיום	
00�62האגרה

00�265בעד	בקשה	להחזר	תוקף	של	זכות	שפקעה
00�37בעד	עותק	תעודת	זכות	מטפחים

בעד	בקשה	לקבלת	מסמך	או	אישור	היוצא	מאת	הרשם	או	הלשכה	
ולא	נקבעה	לה	אגרה	אחרת

44�00

בעד	בקשה	לתיקון	ספר	הזכויות	או	כל	מסמך	אחר	או	להשלמתם	
אם	לא	נקבעה	אגרה	אחרת

44�00

00�97בעד	הגשת	מסמכים	בהליך	על	ריב
אחר	 מסמך	 או	 מטפחים	 זכות	 בספר	 דבר	 מכל	 מאושר	 נוסח	 בעד	

הפתוח	לעיון
44�00

00�123בעד	בקשה	להעברת	זכויות	ולרישום	כבעל	זכות	הזן
	בתקנות	היערות38,	בתוספת	השנייה	- )לו(

מאזורים	 יער	 תוצרת	 להפיק	 כפרים	 לתושבי	 רישיון	 	בעד	 )1(
10�3שמורים	ליער	לצורכי	בנייה,	שימוש	ביתי	וחקלאות

שמורים	 באזורים	 מקנה	 לרעות	 כפרים	 לתושבי	 רישיון	 	בעד	 )2(
ליער,	לתקופה	שלא	תעלה	על	חודש,	לכל	ראש	-

	בקר )1(3�10
	עזים )2(0�33

לצורכי	 ליער	 שמורים	 מאזורים	 יער	 תוצרת	 להפיק	 	רישיון	 )3(
מלאכה	ומסחר	-

טונה	 לכל	 אחד,	 מטר	 על	 עולה	 אינו	 שאורכו	 עץ	 	לגזר	 )1(
40�6מטרית

	לגזר	עץ	שאורכו	עולה	על	מטר	אחד,	לכל	טונה	מטרית )2(6�40
	לכל	חמישה	גזרי	עץ	לשם	ייצור	מחרשה	אחת	מטיפוס	 )3(

40�6מקומי
	לעצי	הסקה,	לכל	טונה	מטרית )4(3�80
	לפחמי	עץ,	לכל	טונה	מטרית )5(36�00

	לכל	גרופית	זית )6(0�67
	לסיד,	לכל	טונה	מטרית )7(14�00

	לסמוך	עץ,	לכל	טונה	מטרית )8(6�40
	למוט	של	גדר,	לכל	טונה	מטרית )9(6�40

טונה	 לכל	 גדר,	 של	 ומוטות	 עץ	 סמוכי	 שאינם	 לעצים	 	)10(
40�6מטרית

חומרי	 תעשיית	 בשימוש	 לריסוק	 המיועדים	 	לעצים	 )11(
80�3בידוד	וציפוי,	לכל	טונה	מטרית

	רישיון	לרעיית	מקנה	של	זרים	באזורים	שמורים	ליער,	לתקופה	 )4(
שלא	תעלה	על	חודש,	לכל	ראש	-

__________
	חוקי	א"י,	כרך	ג',	עמ'	1754;	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	1212� 38
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	בקר )1(3�80
	עזים )2(0�33

פרטי	 רכוש	 שהיא	 יער	 מאדמת	 יער	 תוצרת	 להפיק	 	רישיון	 )5(
לצורכי	מלאכה	ומסחר	-

	לסמוך	עץ,	לכל	טונה	מטרית 40�6א�
	למוט	של	גדר,	לכל	טונה	מטרית 40�6ב�

	לעצים	שאינם	סמוכי	עצים	ומוטות	של	גדר,	לכל	טונה	מטרית 40�6ג�
	לעצי	הסקה,	לכל	טונה	מטרית 80�3ד�

	עצים	המיועדים	לריסוק	בשימוש	תעשיית	חומרי	בידוד	 ה�
80�3וציפוי,	לכל	טונה	מטרית

	לפחמי	עץ,	לכל	טונה	מטרית 00�36ו�
טונה	 לכל	 יער,	 תוצרת	 שהוא	 דלק	 בעזרת	 שנשרף	 	לסיד	 ז�

40�6מטרית

	לסיד	שנשרף	בעזרת	דלק	שאינו	תוצרת	יער,	לכל	טונה	מטרית 40�6ח�

טונה	 לכל	 אחד,	 מטר	 על	 עולה	 אינו	 שאורכו	 עץ	 	לגזר	 ט�
40�6מטרית

	לגזר	עץ	שאורכו	עולה	על	מטר	אחד,	לכל	טונה	מטרית 40�6י�

מטיפוס	 אחת	 מחרשה	 ייצור	 לשם	 עץ	 גזרי	 חמישה	 	לכל	 יא�
40�6מקומי

	שיחי	הדסים	-	לכל	ענף 69�0יב�
	לכל	טונה	של	זרעים	או	חלק	ממנה 00�62יג�
	רישיון	לכרות	עצים	מוגנים,	לכל	רישיון )6(44�00

	בתקנות	מחלות	בעלי	חיים	)הסדר	ייבוא	מוצרי	כוורת(,	התשמ"ב- )לז(
00�39198247,	בתקנה	2)ד(	-	בעד	רישיון

כימיים(,	התשמ"ב-401982,	 )תכשירים	 חיים	 	בתקנות	מחלות	בעלי	 )לח(
בתקנה	20	-

	בעד	בקשה	לרישום	תכשיר 00�1,340)א(

	בעד	בדיקת	תכשיר,	בהתאם	להיקף	הבדיקה מ–00�9,200	)ב(
עד	00�27,360

	בעד	תעודת	רישום 00�1,3400)ג(

	בעד	אישור	אריזה	נוספת	או	שינוי	תווית	אריזה 00�900)ד(

	בעד	תכנית	בדיקת	תכשיר 00�940)ה(

	בתקנות	הגנת	הצומח	)מניעת	מחלת	הטריסטזה(,	התשכ"ב-411961,	 )לט(
בתקנה	6	-

50�31בעד	בדיקת	עץ

00�11בעד	סימון	ורישום	עץ

__________
	ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	1004;	התשס"ט,	עמ'	1212� 39

	ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	1668;	התשס"ט,	עמ'	1212� 40

	ק"ת	התשכ"ב,	עמ'	413;	התשס"ט,	עמ'	1212� 41



1589קובץ	התקנות	6923,	כ'	באלול	התש"ע,	2010�8�30

בשקלים	חדשים
	בתקנות	הזרעים	)רשימת	הזנים	המורשים	למכירה(,	התש"ם-421980,	 )מ(

00�151בתקנה	5,	בעד	בקשה	לכלול	זן	ברשימת	הזנים

	בתקנות	מחלות	בעלי	חיים	)הקמה	והפעלה	של	משקי	טיפוח,	הפצה	 )מא(
ורבייה	של	עופות	וגידול	פרגיות(,	התשמ"א-431981,	בתקנה	5א,	בעד	

00�960רישיון

בצאן(,	 הברוצלוזיס	 מחלת	 )ביעור	 חיים	 בעלי	 מחלות	 	בתקנות	 )מב(
00�23התשמ"ט-441989,	בתקנה	3א,	בעד	אבחון	לראש	צאן	לשנה

בצאן(,	התשנ"ט- )הזרעה	מלאכותית	 חיים	 בעלי	 	בתקנות	מחלות	 )מג(
00�4519881,650,	בתקנה	9,	בעד	בקשה	להיתר

התש"ל-461970,	 הניוקסל(,	 )מחלת	 חיים	 בעלי	 מחלות	 	בתקנות	 )מד(
בתוספת	השנייה	-

מספר	העופותסוג	העופות
האגרה	בשקלים	

חדשים

00�29,210עד	5�2	מיליוןאפרוחים

00�30,640מ–5�2	מיליון	עד	5�5	מיליון

00�32,640מ–5�5	מיליון	עד	5�10	מיליון

00�41,180מעל	5�10	מיליון

00�12,220כל	מספרפרגיות

00�62כל	מספרמטילות	ביצי	מאכל

00�500עד	100,000פטמים

00�550מ–100,000	עד	300,000

00�730מעל	300,000

00�4,880כל	מספרהודנים

00�489עד	15,000הודים

00�580מעל	15,000

ואורגניזמים	מהונדסים(,	התשס"ה-472005,	 )צמחים	 הזרעים	 	בתקנות	 )מה(
בשקלים	חדשיםבתקנה	5	-

	בקשה	להיתר	לניסוי	במיתקן	כליאה )1(208�00
	בקשה	להיתר	לניסוי	בשדה )2(415�00

	בקשה	להיתר	לניסוי	במעבדה )3(
בתקנה	6	-

334�00

	היתר	לניסוי	במיתקן	כליאה )1(460�00

	היתר	לניסוי	בשדה )2(3,150�00

__________
	ק"ת	התש"ם,	עמ'	1965;	התשס"ט,	עמ'	1212� 42

	ק"ת	התשמ"א,	עמ'	338;	התשס"ט,	עמ'	1212� 43

	ק"ת	התשמ"ט,	עמ'	539;	התשס"ט,	עמ'	1212� 44

	ק"ת	התשנ"ט,	עמ'	539;	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	1212� 45

	ק"ת	התש"ל,	עמ'	964;	התשס"ט,	עמ'	1212� 46

	ק"ת	התשס"ה,	עמ'	728;	התשס"ט,	עמ'	1225� 47



קובץ	התקנות	6923,	כ'	באלול	התש"ע,	2010�8�30 1590

בשקלים	חדשים

50�46ועוד	לכל	דונם	או	חלקו

00�630בתקנה	8	בקשה	לרישום

אורגניזם	 או	 מהונדס	 ריבוי	 חומר	 רישום	 	12 בתקנה	
מהונדס

7,210�00

00�520בתקנה	13	חידוש	תעודת	רישום

ואמצעי	 נגעים	 צמחים,	 מוצרי	 צמחים,	 )ייבוא	 הצומח	 הגנת	 	בתקנות	 )מו(
לוואי(,	התשס"ט-482009,	בתוספת	השמינית	-

	בקשה	לרישיון )1(52�00
	העתק	לרישיון )2(52�00

	בדיקת	משלוח	- )3(
	פירות	וירקות	טריים 00�482)א(

	צמחי	עציץ	וחומר	ריבוי	למעט	זרעים,	פקעות	ובצלים 00�600)ב(

	פקעות	ובצלים 00�730)ג(

	זרעים,	למעט	תפוחי	אדמה	לזרעים 00�121)ד(

00�20								ולכל	אצווה

	תפוחי	אדמה	לזרעים 00�600)ה(

	זרעים	למאכל	בצובר	ועוד	לכל	טון 00�242)ו(

	זרעים	למאכל	שלא	בצובר 00�482)ז(

	מצע	גידול 00�482)ח(

	עץ	לרבות	שבבים,	קליפות	ובולים	שלמים 00�482)ט(

	פרחים	קטופים,	ענפי	קישוט,	תבלינים	וירקות	עלים 00�482)י(

נזכרו	 לוואי	שלא	 נגעים	ואמצעי	 	צמחים,	מוצרי	צמחים,	 )יא(
בתוספת

482�00

כ"ט	באב	התש"ע	)9	באוגוסט	2010(
ישי 	 סי ו י 	 	 )חמ	3-1181(

המנהל	הכללי	של	משרד	החקלאות 	 	

ופיתוח	הכפר 	 	
__________

	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	670� 48
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