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 תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )ערבות בנקאית ערובה אחרת
או ביטוח(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	19)א1(	לחוק	חוקרים	פרטיים	ושירותי	שמירה,	התשל"ב-11972	 	
)להלן	-	החוק(,	ולאחר	התייעצות	עם	המפקח,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	אלה	-	 	�1

"הוועדה"	-	ועדת	הרישוי	שלפי	סעיף	2	לחוק;

שירותי	 לארגן	 או	 שמירה	 לשירותי	 משרד	 לקיים	 רישיון	 מבקש	 	- רישיון"	 "מבקש	
שמירה;

"המפקח"	ו"מבטח"	-	כהגדרתם	בסעיף	19	לחוק�	

מבקש	רישיון	יפקיד	בידי	הוועדה,	ערבות	בנקאית	או	ערובה	מתאימה	אחרת	או	אישור	 	�2
על	שעשה	ביטוח	לשם	הבטחת	פיצויו	של	מי	שנפגע	עקב	מעשה	או	מחדל	של	מבקש	
הרישיון	או	של	שומרים	המועסקים	על	ידו	בשירותי	שמירה,	הכל	להנחת	דעתה	של	

הוועדה�	

הערבות	 תהיה	 הוועדה,	 בידי	 בנקאית	 ערבות	 להפקיד	 הרישיון	 מבקש	 	החליט	 )א( 	�3
ראש	 יושב	 לטובת	 חדשים,	 שקלים	 מיליון	 משישה	 יפחת	 שלא	 בסכום	 הבנקאית	

הוועדה�	

	ערבות	בנקאית	תהיה	בלתי	מותנית,	ולא	תהיה	ניתנת	לביטול,	שעבוד	או	עיקול�	 )ב(

	נוסח	כתב	הערבות	הבנקאית	יהיה	לפי	נוסח	להנחת	דעתה	של	הוועדה	ובלבד	 )ג(
שיכלול	לפחות	את	הפרטים	האמורים	בתקנת	משנה	)א(	ו–)ב(�

	ראתה	הוועדה	כי	נסיבות	העניין	מצדיקות	זאת,	רשאית	היא,	מטעמים	שיירשמו,	 )ד(
לדרוש	ממבקש	הרישיון	לשנות	את	סכום	הערבות	הבנקאית,	ובלבד	שיושב	ראש	הוועדה	
השתכנע	כי	הפקדת	ערבות	כאמור	תבטיח	את	פיצויו	של	מי	שנפגע	עקב	מעשה	או	

מחדל	של	מבקש	הרישיון	או	של	שומרים	המועסקים	על	ידו	בשירותי	שמירה�	

	הוועדה	לא	תקבל	ערבות	בנקאית	שסכומה	נמוך	מהסכום	הקבוע	בתקנת	משנה	)א( 	)ה(
או	מהסכום	ששונה	לפי	תקנת	משנה	)ד(�

	הוועדה	רשאית	להורות	למבקש	רישיון	להפקיד	ערובה	מתאימה	אחרת	במקום	 )א( 	�4
ערבות	בנקאית�

	הורתה	הוועדה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	רשאית	היא	להתנות	תנאים	להפקדת	 )ב(
ערובה	מתאימה	אחרת�	

	על	ערובה	מתאימה	אחרת	כאמור	תחול	תקנה	3)ב(	עד	)ה(,	בשינויים	המחויבים�	 )ג(

	בחר	מבקש	רישיון	לעשות	ביטוח,	יהיה	הביטוח	למשרד	לשירותי	שמירה	או	לארגון	 )א( 	�5
שירותי	שמירה	ולשומרים	המועסקים	במשרד	או	בארגון,	אצל	מבטח	כמפורט	להלן:	

	ביטוח	אחריות	מקצועית	-	בסכום	ביטוח	שלא	יפחת	משני	מיליון	שקלים	 )1(
חדשים	למקרה	ביטוח	ולתקופת	ביטוח;

	ביטוח	כלפי	נזקי	צד	שלישי	-	בסכום	שלא	יפחת	מארבעה	מיליון	שקלים	 )2(
חדשים	למקרה	ביטוח	ולתקופת	ביטוח�	

__________
ס"ח	התשל"ב,	עמ'	90� 	1

הגדרות

ערובה	אחרת

חובת	הפקדת	
ערבות	בנקאית	או	
ערובה	אחרת	או	

ביטוח

ערבות	בנקאית

ביטוח
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	ראתה	הוועדה	כי	נסיבות	העניין	מצדיקות	זאת,	רשאית	היא,	מטעמים	שיירשמו,	 )ב(
לדרוש	ממבקש	הרישיון	לשנות	את	סכום	הביטוח	ובלבד	שיושב	ראש	הוועדה	השתכנע	
יבטיח	את	פיצויו	של	מי	שנפגע	עקב	מעשה	או	מחדל	של	 כי	סכום	הביטוח	כאמור	

מבקש	הרישיון	או	של	שומרים	המועסקים	על	ידו	בשירותי	שמירה�	

	מימוש	ערבות	בנקאית	או	ערובה	מתאימה	אחרת	שאישרה	הוועדה,	או	תשלום	 )א( 	�6
או	מחדל	של	משרד	לשירותי	שמירה	של	 מי	שנפגע	ממעשה	 לזכות	 ביטוח,	 תגמולי	
ארגון	שמירה	או	של	שומר	המועסק	אצל	אחד	מאלה,	יהיה	לפי	קביעת	בית	המשפט	
זולת	אם	קיים	המשרד	לשירותי	שמירה	או	ארגון	השמירה	או	השומר	המועסק	אצל	

אחד	מאלה	את	חיובו	כלפי	הנפגע	בדרך	אחרת�	

הבנקאית,	 הערבות	 מימוש	 את	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 המשפט,	 בית	 	קבע	 )ב(
הערובה	האחרת	או	תגמולי	הביטוח,	ישלם	יושב	ראש	הוועדה	את	התשלום,	עם	הצגת	

אחד	מאלה:	

	פסק	דין	של	בית	משפט	בתובענה	של	הנפגע	נגד	משרד	לשירותי	שמירה	 )1(
או	ארגון	שירותי	שמירה	או	שומר	המועסק	במשרד	לשירותי	שמירה	או	בארגון	

שירותי	שמירה;	

	הסכם	פשרה	בין	נפגע	ובין	משרד	לשירותי	שמירה	או	ארגון	שירותי	שמירה	 )2(
או	שומר	שאחד	מאלה	מעסיק	שקיבל	תוקף	של	פסק	דין;

	פסק	בורר	שאישר	בית	המשפט	בסכסוך	בין	נפגע	ובין	משרד	לשירותי	שמירה	 )3(
או	ארגון	שירותי	שמירה	או	שומר	שאחד	מאלה	מעסיק�

תחילתן	של	תקנות	אלה	ארבעה	חודשים	מיום	פרסומן�	 	�7

ט"ו	בכסלו	התשע"א	)22	בנובמבר	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-3877(

שר	המשפטים 	 	

תקנות שירות ביטחון )תיקון(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	5	ו–57	לחוק	שירות	ביטחון	]נוסח	משולב[,	התשמ"ו-11986,	 	
אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתוספת	הראשונה	לתקנות	שירות	ביטחון,	התשכ"ז-21967,	בחלק	א',	בפרט	56,	במקום	 	�1
"למעט	מחלת	צליאק"	יבוא	"לרבות	מחלת	צליאק"�

תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� 	�2

אין	בתקנות	אלה	כדי	לשנות	דרגות	כושר	רפואי	לשירות	ביטחון	שנקבעו	לפני	תחילתן� 	�3

י"ז	בכסלו	התשע"א	)24	בנובמבר	2010(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1094(

שר	הביטחון 	 	
__________

ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	107� 	1
ק"ת	התשכ"ז,	עמ'	3399;	התשס"ח,	עמ'	592� 	2

מימוש	הערבות	
הבנקאית,	ערובה	
אחרת	או	תשלום	

תגמולי	ביטוח

תחילה

תיקון	התוספת	
הראשונה

תחילה

שמירת	הוראות
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תקנות אוויר נקי )אגרות(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	30	לחוק	אוויר	נקי,	התשס"ח-12008	)להלן	-	החוק(,	בהסכמת	 	
שר	האוצר,	לפי	סעיף	30	לחוק	וסעיף	39ב	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985,	ובאישור	

ועדת	הפנים	והגנת	הסביבה	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	אלה,	"בקשה	להיתר"	-	בקשה	להיתר	פליטה	כמשמעותה	לפי	סעיף	18	לחוק	 	�1
ובקשה	לחידוש	היתר	פליטה	כמשמעותה	בסעיף	25	לחוק�

	אגרה	בעד	הגשת	בקשה	להיתר	פליטה	תהיה	188,500	שקלים	חדשים	לכל	יחידת	 )א( 	�2
חיוב;	לעניין	זה	יהיה	מספר	יחידות	החיוב	לכל	מקור	פליטה	טעון	היתר,	המספר	הקבוע	

בטור	ב'	בתוספת	הראשונה	לצד	סוג	מקור	הפליטה	המצוין	בטור	א'	לצדו�

	27 בסעיף	 כהגדרתו	 משמעותי,	 הפעלה	 שינוי	 לערוך	 בקשה	 הגשת	 בעד	 	אגרה	 )ב(
יחידות	 יהיה	מספר	 זה	 יחידת	חיוב;	לעניין	 27,000	שקלים	חדשים	לכל	 לחוק,	תהיה	
החיוב	לכל	מקור	פליטה	טעון	היתר,	המספר	הקבוע	בטור	ב'	בתוספת	הראשונה	לצד	

סוג	מקור	הפליטה	המצוין	בטור	א'	לצדו�

מיתקן,	 כל	 של	 האגרות	 כסכום	 תחושב	 ו–)ב(	 )א(	 משנה	 בתקנות	 כאמור	 	אגרה	 )ג(
פעילות	או	תהליך	המפורטים	בתוספת	השלישית	לחוק	אשר	כלולים	בבקשה	להיתר	

או	בבקשה	לערוך	שינוי	הפעלה	משמעותי,	לפי	העניין�

	אגרה	בעבור	מקור	פליטה	המשתייך	ליותר	מסוג	אחד	של	מקורות	פליטה	מהמפורטים	 )ד(
בטור	א'	שבתוספת	הראשונה	תחושב	לפי	מספר	יחידות	החיוב	הגבוה	מביניהם�

	אגרה	כאמור	בתקנה	2	תשולם	במועד	הגשת	הבקשה	להיתר	פליטה	או	במועד	 )א( 	�3
הגשת	הבקשה	לעריכת	שינוי	הפעלה	משמעותי,	לפי	העניין,	ואולם	רשאי	מגיש	בקשה	

להיתר	פליטה	לשלם	אגרה	לפי	תקנה	2)א(	בתשלומים	בשיעורים	ובמועדים	האלה:

	במועד	הגשת	בקשה	להיתר	פליטה	בשלב	הראשון	של	בקשה	כאמור,	הסכום	 )1(
האמור	בטור	)א(	בתוספת	השנייה	לכל	יחידת	חיוב;

	לאחר	קבלת	היתר	הפליטה,	מיום	1	בינואר	עד	יום	15	בינואר	של	כל	שנה	שבה	 )2(
ההיתר	בתוקף,	הסכום	האמור	בטור	)ב(	בתוספת	השנייה	לכל	יחידת	חיוב�

	אין	בתשלום	אגרה	בעד	הגשת	בקשה	לערוך	שינוי	הפעלה	משמעותי	כדי	לגרוע	 )ב(
מחובתו	של	בעל	היתר	לשלם	את	האגרות	לפי	תקנה	3)א()2(�

כאמור	 ובמועדים	 בשיעורים	 האגרה	 לשלם	 פליטה	 להיתר	 בקשה	 מגיש	 	בחר	 )ג(
בתקנת	משנה	)א()1(	ו–)2(	ובוטל	היתר	הפליטה	מטעמים	של	הפרת	הוראות	לפי	החוק	
או	בשל	אי–תשלום	אגרה	כאמור	בתקנה	4,	ישלם	בעל	היתר	הפליטה	את	יתרת	סכום	

האגרה	לפי	תקנה	2	שלא	שולמה,	בתוך	45	ימים	ממועד	ביטול	היתר	הפליטה�

הממשלתי;	 התשלומים	 שרת	 באמצעות	 תשולם	 אלה	 בתקנות	 כאמור	 	אגרה	 )ד(
ואולם	רשאי	חשב	המשרד	להגנת	הסביבה	להורות	על	תשלום	בדרך	אחרת	אם	מצא	
כי	התשלום	באמצעות	שרת	התשלומים	הממשלתי	אינו	אפשרי,	וכן	רשאי	הוא	לתת	

הוראות	נוספות,	לרבות	הוראות	הנוגעות	להגשת	מסמכים	המעידים	על	התשלום�

לא	שולמה	אגרה	כאמור	בתקנה	3)א()2(,	יבוטל	היתר	הפליטה,	ואולם	לא	יבוטל	היתר	 	�4
לבעל	היתר	 כך	הודעה	מראש	 על	 זו	אלא	לאחר	שניתנה	 הוראות	תקנה	 לפי	 פליטה	

__________
ס"ח	התשס"ח,	עמ'	752� 	1

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

הגדרה

שיעורי	אגרות

אופן	ומועד	
התשלום

תנאי	לתוקף	
ההיתר
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הפליטה,	וניתנה	לו	הזדמנות	סבירה	לשלם	את	האגרה,	בצירוף	הפרשי	הצמדה	וריבית	
כאמור	בתקנה	6�

	סכומי	האגרה	הנקובים	בתקנה	2	ובטורים	א'	ו–ב'	בטבלה	שבתוספת	השנייה	יהיו	 )א( 	�5
צמודים	למדד	וישתנו	ב–1	בינואר	של	כל	שנה	)להלן	-	יום	השינוי(,	לפי	שיעור	השינוי	

של	המדד	החדש	לעומת	המדד	היסודי�

שנקבעו	 הסכומים	 בסיס	 על	 ייעשה	 )א(	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 הסכומים	 	עדכון	 )ב(
ליום	השינוי	הקודם,	לפני	שעוגל	לפי	תקנת	משנה	)ג(�

שהוא	 הקרוב	 לסכום	 יעוגל	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 שהשתנה	 אגרה	 	סכום	 )ג(
מכפלה	של	עשרה	שקלים	חדשים�

	המנהל	הכללי	של	המשרד	להגנת	הסביבה	יפרסם	בהודעה	ברשומות	את	נוסח	 )ד(
התוספת	הראשונה	כפי	שהשתנה	עקב	האמור	בתקנות	משנה	)א(	עד	)ג(�

	בתקנה	זו	- )ה(

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

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

"המדד	היסודי"	-	המדד	שפורסם	לאחרונה	לפני	יום	השינוי	הקודם,	ולעניין	יום	
השינוי	הראשון	שלאחר	תחילתן	של	תקנות	אלה	-	המדד	שפורסם	בחודש	

ינואר	2010�	

על	אגרה	כאמור	בתקנה	2	שלא	שולמה	במועדה	לפי	תקנה	3,	ייווספו	הפרשי	הצמדה	 	�6
וריבית	כהגדרתם	בחוק	פסיקת	ריבית	והצמדה,	התשכ"א-31961,	עד	מועד	התשלום	

בפועל�

אגרה	או	חלק	ממנה	אשר	שולמו	לא	יוחזרו� 	�7

הוגשה	בקשה	להיתר	פליטה	לפני	תחילתן	של	תקנות	אלה,	ישלם	מגיש	הבקשה	את	 	�8
האגרה	כאמור	בתקנות	אלה,	בתוך	שלושה	חודשים	מיום	פרסומן�

תוספת ראשונה
)תקנה	2(

מספר יחידות חיוב בעבור מגיש בקשה להיתר פליטה

ידי	סדרה	קבועה	של	 זו,	"תהליך"	-	הפיכה	של	חומר	גלם	למוצר	אחר	על	 בתוספת	
פעולות�

טור	א'
סוג	מקור	הפליטה

טור	ב'
מספר	יחידות	

החיוב

תעשיות אנרגיה	
	כאמור	בפרט	1

לתוספת	
השלישית	לחוק

4מיתקן	שריפה	המוסק	בדלק	מוצקפרט	1�1

2מיתקן	שריפה	המוסק	בדלק	נוזלי

1מיתקן	שריפה	המוסק	בדלק	גזי

פרט	2�1
פרט	3�1
פרט	4�1

2

הצמדה	למדד

הפרשי	הצמדה	
וריבית

החזר	אגרה

הוראת	מעבר

__________
ס"ח	התשכ"א,	עמ'	192� 	3
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טור	א'
סוג	מקור	הפליטה

טור	ב'
מספר	יחידות	

החיוב

ייצור ועיבוד מתכות
כאמור	בפרט	2	לתוספת	השלישית	לחוק

1

תעשייה 
מינרלית

כאמור	בפרט	
3	לתוספת	

השלישית	לחוק

פרט	1�3
2בלא	שריפת	פסולת

4עם	שריפת	פסולת

פרט	2�3
פרט	3�3
פרט	4�3

2

תעשייה כימית
כאמור	בפרט	

4	לתוספת	
השלישית	לחוק

4מקור	פליטה	שמתקיימים	בו	5	תהליכים	ומעלה

2מקור	פליטה	שמתקיימים	בו	בין	2	ל–5	תהליכים

1מקור	פליטה	שמתקיים	בו	תהליך	אחד

ניהול פסולת
כאמור	בפרט	5	לתוספת	השלישית	לחוק

4

פעילויות אחרות
כאמור	בפרט	6	לתוספת	השלישית	לחוק

1

תוספת שנייה
)תקנות	3	ו–6(

אגרה בשקלים חדשים בעד הגשת בקשה למתן היתר פליטה 
המשולמת בתשלומים

טור	א'
סכום	לתשלום	בעת	הגשת	הבקשה

טור	ב'
סכום	לתשלום	מדי	שנה

62,50018,000

ל'	בכסלו	התשע"א	)7	בדצמבר	2010(
ארדן גלעד	 	 	 )חמ	3-4070(

השר	להגנת	הסביבה 	 	

צו בריאות העם )שינוי רשימת מחלות מידבקות(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	11א	לפקודת	בריאות	העם,	11940,	אני	מצווה	לאמור: 	

במקום	תוספת	ב'	לפקודה2	יבוא: 	�1 החלפת	תוספת	ב'	
לפקודה

__________
ע"ר	1940,	תוס'	1,	עמ'	191;	1949,	תוס'	1,	עמ'	169� 	1

ק"ת	התש"ס,	עמ'	49;	התש"ע,	עמ'	280� 	2
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"תוספת ב'

)סעיף	11(

 "חלק א': מחלות בעלות חשיבות בין–לאומית המחייבות הודעה מיידית, לעניין
)International Health Regulations (2005(( תקנות הבריאות הבין–לאומיות 

של ארגון הבריאות העולמי

אבעבועות	שחורות* 	�1Smallpox

דבר	נשימתי* 	�2Pneumonic plague

כולירה* 	�3Cholera

סארס	)תסמונת	נשימתית	חמורה	חדה(* 	�4 SARS (Severe Acute Respiratory distress
Syndrome)

קדחת	דנגי* 	�5Dengue fever

קדחת	השקע	האפריקאי* 	�6Rift Valley fever

קדחת	נגיפית	המורגית	)אבולה,	לאסה,	 	�7
מרבורג(*

 Viral haemorrhagic fever (Ebola, Lassa,
Marburg)

קדחת	צהובה* 	�8Yellow fever

שיתוק	ילדים	הנגרם	על	ידי	זן	פרא	של	 	�9
נגיף	הפוליו*

Poliomyelitis caused by wild-type poliovirus

שפעת	הנגרמת	על	ידי	זן	חדש* 	�10Influenza caused by a new subtype

מחלה	אחרת,	אשר	לדעת	רופא	 	�11
או	מנהל	מעבדה,	יש	לה	השלכות	

בין–לאומיות	משמעותיות	על	בריאות	
הציבור,	לרבות	מחלה	הנגרמת	על	ידי	
מחולל	לא	ידוע	או	על	ידי	גורם	שאינו	

ברשימה	זו�*

 Any disease, which in the opinion of a physician
 or head of laboratory is of potential significant
 international public health concern, including a
 disease of unknown cause or source or involving
.a disease not included in this list

חלק ב': מחלות המחייבות הודעה אינדיבידואלית מיידית

בוטוליזם 	�1Botulism

גחלת 	�2Anthrax

דבר	שאינו	נשימתי 	�3Plague - non pneumonic

טולרמיה 	�4Tularemia

מחלה	מנינגוקוקית	)כולל	דלקת	עוצבה	 	�5
וזיהום	פולשני(*

 Meningococcal disease (including meningitis
(and invasive disease

קדחת	מערב	הנילוס 	�6West Nile fever

קדחת	נגיפית	המורגית	)למעט	אבולה,	 	�7
לאסה,	מרבורג(*

 Other viral hemorrhagic fever (not including
(Ebola, Lassa, Marburg

שיתוק	ילדים	הנגרם	על	ידי	נגיף	שמקורו	 	�8
בתרכיב	חיסון

 Poliomyelitis caused by vaccine derived
poliovirus

__________
*	לרבות	אבחון	קליני	של	חשש	לקיום	מחלה	זו,	טרם	קבלת	תוצאת	בדיקת	מעבדה�
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חלק ג': מחלות המחייבות הודעה אינדיבידואלית

אבעבועות	רוח 	�1Chickenpox

אדמת 	�2Rubella

אדמת	מלידה 	�3Congenital rubella

אנטרובקטריצה	)כגון	קלבסיאלה,	אי	 	�4
קולי,	אנטרובקטר(,	העמיד	לאנטיביוטיקה	

מקבוצת	קרבפנם	-	זיהום

 Enterobacteriaceae (e.g. Klebsiella, E. coli,
 Enterobacter) infection, resistant to carbapenem
class antibiotics

א�	קולי	O157:H7	-	זיהום 	�5E. coli O157: H7 infection

אכינוקוקוזיס 	�6Echinococcosis

אסכרה	)קרמת(* 	�7Diphtheria

ברוצלוזיס 	�8Brucellosis

ג'יארדיאזיס 	�9Giardiasis

A	נגיפית	-	חדה	כבד	דלקת 	�10Acute hepatitis A

B	נגיפית	-	חדה	כבד	דלקת 	�11Acute hepatitis B

C	נגיפית	-	חדה	כבד	דלקת 	�12Acute hepatitis C

דלקת	כבד	חדה	-	נגיפית	אחרת 	�13Acute viral hepatitis-other

דלקת	מח	חדה 	�14Acute encephalitis

דלקת	עוצבה	חדה	-	חיידקית	מ: 	�15Acute bacterial meningitis:

*b	אינפלואנצה	המופילוס a. Haemophilus influenzae bא�	

פנוימוקוקים b .Pneumococcalב�	

אחר c. Otherג�	

דלקת	עוצבה	חדה	-	נגיפית 	16Acute viral meningitis

דלקת	עוצבה	-	מחולל	לא	ידוע 	�17Meningitis-unknown agent

המופילוס	אינפלואנצה	b	-	זיהום	 	�18
פולשני*

Haemophilus influenzae b invasive disease

ויבריו	שאינו	כולירה	-	זיהום 	�19Non cholera - vibrio infection

חזרת 	�20Mumps

חצבת 	�21Measles

כלבת* 	�22Rabies

ליסטריוזיס 	�23Listeriosis

לישמניאזיס 	�24Leishmaniasis

לפטוספירוזיס 	�25Leptospirosis

מחלות	מין: 	�26Venereal diseases:

זיבה a. Gonorrheaא�	

כלמידיה	טרכומטיס	בדרכי	המין b. Chlamydia trachomatis of the genital tractב�	
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לימפוגרנולומה	ונראום c. Lymphogranuloma venereumג�	

עגבת d. Syphilisד�	

מחלות	ריקטסיאליות: 	�27Rickettsial diseases:

טיפוס	מוריני a. Murine typhusא�	

קדחת	כתמים b. Spotted feverב�	

מחלות	ריקטסיאליות	אחרות c. Other rickettsial diseasesג�	

מחלת	הלגיונרים 	�28Legionellosis

מחלת	קרויצפלד-יקוב 	�29Creutzfeldt-Jakob Disease

מלריה 	�30Malaria

סטרפטוקוקים	מקבוצה	A	-	זיהום	 	�31
פולשני

GAS invasive infection

סטרפטוקוקים	מקבוצה	B	-	זיהום	 	�32
פולשני	סב–לידתי:

GBS perinatal invasive infection:

התחלה	מוקדמת	)גיל	0	עד	6	ימים( a early onset (age 0 to 6 days)א�	

התחלה	מאוחרת	)גיל	7	עד	89	ימים( b late onset (age 7 to 89 days)ב�	

סלמונלוזיס: 	�33Salmonellosis:

טיפואיד a. Typhoid feverא�	

b. Salmonellosis of the gastrointestinal tractב�	סלמונלוזיס	של	דרכי	העיכול

c. Paratyphoid feverג�	פארא-טיפואיד

פנוימוקוק	-	זיהום	פולשני 	�34Pneumococcal invasive infection

צפדת	)פלצת( 	�35Tetanus

צרעת 	�36Leprosy

קדחת	חוזרת 	�37Relapsing fever

קדחת	שגרון 	�38Rheumatic fever

*Q	קדחת 	�39Q fever

קמפילובקטריוזיס 	�40Campylobacteriosis

קריפטוספורידיוזיס 	�41Cryptosporidiosis

שחפת	חוץ–ריאתית 	�42Tuberculosis-extra pulmonary

שחפת	ריאות	פעילה* 	�43Tuberculosis-active pulmonary

שיגלוזיס 	�44Shigellosis

שיתוק	רפה	חד	)עד	גיל	15	שנים	ועד	 	�45
בכלל(

 Acute flaccid paralysis (up to and including age
15 years)

שעלת 	�46Pertussis

שפעת	העופות	באדם* 	�47Avian influenza in humans

שפעת	פנדמית 	�48Pandemic influenza
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תסמונת	ההלם	הטוקסי 	�49Toxic shock syndrome (TSS)

תסמונת	הכשל	החיסוני	הנרכש	)איידס(	 	�50
HIV	-	האיידס	נגיף	נשאי	לרבות

 Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS):
including HIV carriers

חלק ד': מחלות המחייבות הודעה קולקטיבית

בחלק	זה,	"התפרצות	של	מחלה"	
-	הופעה	של	תחלואה	זיהומית	בהיקף	

העולה	בבירור	על	שיעור	הארעות	
הצפוי	באותו	אזור	או	קהילה�

 In this section, “outbreak“- the occurrence, in a
 community or region, of cases clearly in excess of
expected incidence.

הרעלות	מזון	ומים 	�1Food and water poisoning

התפרצויות	זיהומים	בבית	חולים 	�2Outbreaks of hospital-associated infection

התפרצויות	של	מחלות	שאינן	 	�3
כלולות	בחלק	ג'

"Outbreaks of diseases not included in part C

תחילתו	של	צו	זה	שלושים	ימים	מיום	פרסומו� 	�2

ט'	בכסלו	התשע"א	)16	בנובמבר	2010(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-1294(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	

תקנות בריאות העם )הפריה חוץ–גופית( )תיקון מס' 2(, התשע"א-2010

הפקודה(,	שנטלתי	 	- )להלן	 	11940 העם,	 בריאות	 לפקודת	 	33 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
לעצמי	לפי	סעיף	34	לחוק–יסוד:	הממשלה2,	ולפי	סעיף	70)1(	לפקודה,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

במקום	 התשמ"ז-31987,	 חוץ–גופית(,	 )הפריה	 העם	 בריאות	 לתקנות	 4)2()א(	 בתקנה	 	�1
"ארבעים"	יבוא	"ארבעים	ואחת"�

ט"ו	בכסלו	התשע"א	)22	בנובמבר	2010(
נתניהו 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-1994(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	
__________

ע"ר	1940,	תוס'	1,	עמ'	191� 	1
ס"ח	התשס"א,	עמ'	158� 	2

ק"ת	התשמ"ז,	עמ'	978;	התשע"א,	עמ'	51� 	3

תקנות התעבורה )תיקון מס' 2(, התשע"א-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	70	לפקודת	התעבורה1,	אני	מתקין	תקנות	אלה: 	

בתקנה	330ב)ג()1(	לתקנות	התעבורה,	התשכ"א-21961,	במקום	"כ"ה	בטבת	התשע"א 	�1	
)1	בינואר	2011("	יבוא	"ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012("�

כ"א	בכסלו	התשע"א	)28	בנובמבר	2010(
כ"ץ ישראל	 	 	 )חמ	3-83(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 	1
ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425;	התשע"א,	עמ'	97� 	2

תחילה

תיקון	תקנה	330ב

תיקון	תקנה	4
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צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סימון סריגים, אריגים, חוטי טקסטיל 
ועורות( )ביטול(, התשע"א-2010

התשי"ח- ושירותים,	 מצרכים	 על	 הפיקוח	 לחוק	 ו–15	 	5 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
11957,	אני	מצווה	לאמור:

ועורות(,	 טקסטיל	 חוטי	 אריגים,	 סריגים,	 )סימון	 ושירותים	 מצרכים	 על	 הפיקוח	 צו	 	�1
התשמ"ה-21984	-	בטל�

כ"ד	בכסלו	התשע"א	)1	בדצמבר	2010(
ר עז אלי 	 בן 	 ) פואד ( 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-1957(

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	 	
__________

ס"ח	התשי"ח,	עמ'	24� 	1
ק"ת	התשמ"ה,	עמ'	144	ועמ'	696� 	2

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הצגת סימני אימות זהב( )ביטול(, 
התשע"א-2010

התשי"ח- ושירותים,	 מצרכים	 על	 הפיקוח	 לחוק	 ו–15	 	5 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
11957,	אני	מצווה	לאמור:

צו	בדבר	הצגת	סימני	אימות	זהב,	התשמ"א-21981	-	בטל� 	�1

כ"ד	בכסלו	התשע"א	)1	בדצמבר	2010(
ר עז אלי 	 בן 	 ) פואד ( 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-1957(

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	 	
__________

ס"ח	התשי"ח,	עמ'	24� 	1
ק"ת	התשמ"א,	עמ'	439� 	2

הודעת הדואר )אגרות בעד היתר(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	4)ד(	לתקנות	הדואר	)אגרות	בעד	היתר(,	התשס"ו-12006	)להלן	 	
-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

בחודש	 שפורסם	 המדד	 לעומת	 	,2010 נובמבר	 בחודש	 שפורסם	 המדד	 עליית	 עקב	 	�1
נובמבר	2009	בשיעור	של	4786%�2,	נוסח	תקנה	2)א(	ו–)ב(	לתקנות,	החל	ביום	כ"ה	בטבת	

התשע"א	)1	בינואר	2011(,	הוא	כלהלן:

	מבקש	המבקש	להירשם	כבעל	ההיתר	הכללי,	ישלם	אגרה	בסכום	של	2,960	 	)א( �2"
על	 המנהל	 לו	 שהודיע	 לאחר	 חדשים,	 שקלים	 ושישים(	 מאות	 תשע	 )אלפיים	

ההחלטה	לאשר	את	בקשתו,	ולפני	קבלת	תעודת	ההיתר�

ישלם	אגרה	 לדואר	כמותי,	 	מבקש	המבקש	להירשם	כבעל	ההיתר	הכללי	 )ב(
בסכום	של	00�5,910	)חמשת	אלפים	תשע	מאות	ועשרה(	שקלים	חדשים,	לאחר	
שהודיע	לו	המנהל	על	ההחלטה	לאשר	את	בקשתו,	ולפני	קבלת	תעודת	ההיתר�"

ל'	בכסלו	התשע"א	)7	בדצמבר	2010(
טל 	 בר 	 עדן 	 	 )חמ	3-3205(

המנהל	הכללי	של	משרד	התקשורת 	 	

ביטול

ביטול

__________
ק"ת	התשס"ו,	עמ'	506;	התש"ע,	עמ'	358� 	1

עדכון	סכומים
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 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )היקף כספי 
ומהות מקצועית(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	3)ג(	לתקנות	רישום	קבלנים	לעבודות	הנדסה	בנאיות	)היקף	 	
במדד	תשומות	 העלייה	 ועקב	 -	התקנות(,	 )להלן	 מקצועית(,	התשמ"ד-11984	 ומהות	 כספי	

הבנייה	למגורים,	אני	מודיע	לאמור:

	,2008 אוקטובר	 חודש	 מדד	 לעומת	 	2009 אוקטובר	 חודש	 במדד	 העלייה	 	עקב	 )א( 	�1
עודכנו	הסכומים	הנקובים	בתקנה	1	לתקנות,	החל	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	

2010(	כלהלן:

	במקום	הסכום	האמור	בפסקה	)1(	בא	"74,150	שקלים	חדשים"; )1(

	במקום	הסכום	האמור	בפסקה	)2(	בא	"38,750	שקלים	חדשים"� )2(

	,2009 אוקטובר	 חודש	 מדד	 לעומת	 	2010 אוקטובר	 חודש	 במדד	 העלייה	 	עקב	 )ב(
	1( התשע"א	 בטבת	 כ"ה	 ביום	 החל	 לתקנות,	 	1 בתקנה	 הנקובים	 הסכומים	 יעודכנו	

בינואר	2011(	כלהלן:

	במקום	"74,150	שקלים	חדשים"	יבוא	"76,616	שקלים	חדשים"; )1(

	במקום	"38,750	שקלים	חדשים"	יבוא	"40,039	שקלים	חדשים"� )2(

כ"ד	בכסלו	התשע"א	)1	בדצמבר	2010(
גל סי 	 ני ו ר 	 	 )חמ	3-638(

רשם	הקבלנים 	 	
__________

ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	1476;	התשס"ו,	עמ'	452� 	1

הודעת הסדרת הפיקוח על כלבים )עדכון אגרות(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	22)ג(	לתקנות	להסדרת	הפיקוח	על	כלבים,	התשס"ה-12005	 	
)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	ישתנו	סכומי	האגרות	הנקובים	בתקנה	20	לתקנות,	החל	ביום	כ"ה	 	�1
בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(,	כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשים

	בעד	הנפקת	סימון	לכלב �170

	בעד	רישיון	לכלב �2113

	בעד	רישיון	לכלב	מסורס	או	מעוקר �336

כ"ד	בכסלו	התשע"א	)1	בדצמבר	2010(
בלאיש מישל	 	 	 )חמ	3-3417(

מנהל	השירותים	הווטרינריים 	 	
__________

ק"ת	התשס"ה,	עמ'	362;	התשס"ו,	עמ'	446;	התשס"ח,	עמ'	386;	התש"ע,	עמ'	359� 	1

עדכון	סכומים

עדכון	סכומים




