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תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )בחינות בדיני ישראל ובאתיקה 
מקצועית( )תיקון(, התשע"ז-2017  

שמירה,  ושירותי  פרטיים  חוקרים  לחוק  ו–32  4)א()5(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ב-11972 )להלן - החוק(, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית(,   .1
התשל"ג-21972, אחרי תקנה 1 יבוא: 

"מועד בחינות 
למשרתים במילואים 

בקריאת פתע

חייל מילואים שנקרא לשירות מילואים בקריאת פתע  )א(  1א.  
במועד שבו נקבעו בחינות לפי תקנה 1, וכן בן זוג של חייל 
מילואים כאמור, יהיו זכאים למועד מיוחד של אותן בחינות, 

בין אם ניגשו אליה ובין אם לאו, בכפוף לתקנה זו. 

זכאים  אם  ייקבע  )א(  משנה  תקנת  לפי  מיוחד  מועד  )ב( 
שנקראו  מהבחינות,  אחת  כל  לגבי  לפחות  נבחנים   5 לכך 

לשירות מילואים בקריאת פתע.  

לעניין תקנה זו -   )ג( 

ילד  ולהם  המילואים  חייל  של  זוג  בן   - זוג"  "בן 
 18 על  עולה  אינו  שגילו  יותר  או  אחד  משותף 

שנים;   

המילואים,  שירות  חוק   - המילואים"  שירות  "חוק 
התשס"ח-32008; 

יותר  או  אחד   - פתע"  בקריאת  מילואים  "שירות 
מאלה:

לחוק   9 או   8 סעיף  לפי  מילואים  שירות   )1(
יותר,  או  ימים   7 שמשכו  המילואים,  שירות 

בחודשיים שקדמו למועד הבחינות;

שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים   )2(
מ–72  קצרה  בהתראה  יותר  או  ימים   7 שמשכו 
שעות, וזאת בחודשיים שקדמו למועד הבחינות;

לחוק   9 או   8 סעיף  לפי  מילואים  שירות   )3(
שירות המילואים או שירות מילואים בהתראה 
במועד  חלקו  או  כולו  שחל  שעות,  מ–72  קצרה 

הבחינות עצמו או בעשרת הימים שקדמו לו.

לידיעת  תובא  זו  תקנה  לפי  מיוחד  למועד  הזכאות  )ד( 
הנבחנים ובאתר." 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .2
ד' באייר התשע"ז )30 באפריל 2017(

)חמ 3-2317-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

הוספת תקנה 1א

תחילה

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  1

2 ק"ת התשל"ג, עמ' 9; התשע"ג, עמ' 1318.

3 ס"ח התשס"ח, עמ' 502.
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צו התכנון והבנייה )תיקון מס' 101( )דחיית יום התחילה המאוחר של החוק 
)מס' 2((, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 81)ז( לחוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 101(, התשע"ד-12014  
)להלן - החוק המתקן(,  אני מצווה לאמור: 

יום התחילה המאוחר של ההוראות המפורטות להלן, לגבי בקשות להיתרים שעניינן   .1
הקמת בניין מגורים חדש, יידחה ליום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(:

העיקרי(,  החוק   - )להלן  התשכ"ה-21965  והבנייה,  התכנון  לחוק  145)ב3(  סעיף   )1(
כנוסחו בסעיף 51)3( לחוק המתקן;

סעיף 157ב לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 58 לחוק המתקן;  )2(

סעיף 158יח)ב( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 60 לחוק המתקן;  )3(

סעיף 158כג)א( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 60 לחוק המתקן;  )4(

סעיף 261)ה()3א( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 69)3( לחוק המתקן;  )5(

תחילתו של צו זה ביום ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(.  .2
בקשה למתן היתר שהוגשה לפני יום התחילה המאוחר כאמור בסעיף 1, ימשיכו לדון   .3

בה על פי הוראות החוק העיקרי כפי שחלו על הבקשה במועד הגשתה.

י"א בסיוון התשע"ז )5 ביוני 2017(
)חמ 3-5137(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התעבורה )עבירות קנס( )תיקון מס' 2(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–30 לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, בהסכמת 
שרת המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 30)א( לפקודה וסעיף 2)ב( 

לחוק העונשין, התשל"ז-21977, אני מצווה לאמור:

בתוספת לצו התעבורה )עבירות קנס(, התשס"ב-32002, בפרט 2, אחרי מספר סידורי   .1
186א יבוא:

דרגת הקנספירוט נוסף לעבירהמס' תקנהמס' סידורי

ב'".באופניים עם מנוע עזר129"186ב

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.  .2
י"א בסיוון התשע"ז )5 ביוני 2017(

)חמ 3-250(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

דחיית יום התחילה 
המאוחר

תחילה

הוראת מעבר

ס"ח התשע"ד, עמ' 474; התשע"ה, עמ' 214; ק"ת התשע"ז, עמ' 50.  1

2 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ח, עמ' 466.  1

2 ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

3 ק"ת התשס"ב, עמ' 932; התשע"ז, עמ' 724.

תיקון התוספת

תחילה
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הודעת אגרות בריאות, התשע"ז-2017

 - )להלן  התשמ"ט-11989  בריאות,  אגרות  לתקנות  2)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התקנות(, אני מודיע לאמור:    

באדר  ג'  מיום  לתקנות  השנייה  התוספת  נוסח  לצרכן,  המחירים  במדד  שינוי  עקב   .1
התשע"ז )1 במרס 2017(, הוא כדלקמן:  

"תוספת שנייה
)תקנות 1 ו–2(

בשקלים חדשים

בתקנות הרוקחים )תכשירים(, התשמ"ו-21986 -1.תכשירים רפואיים

)1( לעניין תקנה 27)א( ו–)ב( -

א. בעד בדיקת איכות של תכשיר 
לצורך רישום

16,326

ב. בעד בדיקת איכות של תכשיר 
לצורך חידוש רישומו

6,651

4,050ג. בעד תעודת שחרור רשמי של אצווה

ד. בעד שינוי בבדיקת איכות או 
בתעודת איכות של תכשיר -

)1( שינוי מסוג משמעותי המצריך 
את בדיקת המנהל

2,317

)2( שינוי אחר, למעט שינוי 
שהמנהל הורה שלא תיגבה לגביו 

אגרה

535

ה. בעד בדיקת איכות של חומר גלם 
לייצורו של תכשיר או הנועד עצמו 

לשמש תכשיר

1,300

ו. בעד תעודת איכות של חומר גלם 
לייצורו של תכשיר או הנועד עצמו 

לשמש תכשיר

26

)2( לעניין תקנה 27)ג( -

6,022א. בעד רישום תכשיר בפנקס

1,875ב. בעד חידוש רישומו של תכשיר

ג. בעד שינוי ברישום של תכשיר -

1. שינוי שם של תכשיר או שינוי 
שם יצרן התכשיר או סוכנו

1,202

2. שינוי של התוויה של תכשיר 
לרבות הוספת התוויה

1,806

ק"ת התשמ"ט, עמ' 714; התשס"ו, עמ' 1028.  1

2 ק"ת התשמ"ו, עמ' 906; התשע"ב, עמ' 1552.

עדכון סכומי אגרות
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בשקלים חדשים

ד. בעד העתק אישור שינוי שם של 
תכשיר או שם של יצרן, או שם סוכנו 

של יצרן התכשיר, אם המפעל נמצא 
מחוץ לישראל

17

ה. בעד העתק תעודות רישום או 
חידוש רישום

17

 תנאי ייצור נאותים
לתכשירים

בתקנות הרוקחים )תנאי ייצור נאותים 1א.
לתכשירים(, התשס"ט-32008 -

35,271)1( בעד בקשה לקבלת אישור או חידושו

GMP 181)2( בעד בקשה לקבלת העתק תעודת

)3( בעד יום בקרה או ביקורת של עובד 
שהסמיך המנהל הנדרש לצורך מתן תעודת 

GMP, או לצורך ביצוע בקרה או ביקורת 
תקופתית או ביצוע בקרה או ביקורת פתע 
בעסק, למעט בקרה ראשונית לצורך קבלת 

אישור או חידושו

2,922

 בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תמרוקים(,2.תמרוקים
התשל"ג-41973, לעניין סעיף 3 -

1,725)1( בעד רישיון תמרוקים כללי, או חידושו

312)2( בעד רישיון לתמרוק פלוני, או חידושו

)3( בעד תעודת בדיקה לתמרוק פלוני, בין 
לצורך הוצאת רישיון לתמרוק פלוני ובין לצורך 

חידושו, אם התמרוק הוא בעל גוון אחד

1,002

161לכל גוון נוסף

בצו הרוקחים )אגרת תעודת היתר למכירת 3.היתר רעלים
רעל(, התשל"ז-51976, לעניין סעיף 1, בעד 

תעודת היתר למכירת רעל או חידושה, 
תשולם אגרה בסך 3,717 שקלים חדשים.

יסודות 
רדיואקטיביים

בתקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים 4.
ומוצריהם(, התש"ם-61980, לעניין תקנה 10ב -

)1( בעד היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי 
במוצר המכיל חומר רדיואקטיבי 

263

263)2( בעד היתר לעסוק במכשיר קרינה

)3( בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי 
או לעסוק בו

425

ק"ת התשס"ט, עמ' 17; התשע"ב, עמ' 1551; התשע"ד, עמ' 1719.  3

ק"ת התשל"ג, עמ' 882; התשע"ז, עמ' 718.  4
ק"ת התשל"ז, עמ' 621; התשמ"ט, עמ' 715.  5

ק"ת התש"ם, עמ' 992; התשע"ז, עמ' 104.  6
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בשקלים חדשים

)4( בעד היתר להקים מיתקן קרינה או 
לעסוק בו

425

)5( בעד היתר להחדיר או לפזר חומר 
רדיואקטיבי בקרקע, במים או באוויר, או 

לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר

425

)6( בעד היתר לתת או להפעיל את אחד 
מהשירותים המפורטים להלן:

164א. דוזימטריה אישית

ב. כיול מכשירי מדידת קרינה מיננת, 
לרבות מקורות כיול

263

263ג. בדיקת מעבדה רדיוטוקסיקולוגית

425ד. תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם

ה. העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר 
המכיל חומר רדיואקטיבי

425

425ו. שירותי רדיוגרפיה

ז. אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה 
בחומרים רדיואקטיביים

263

304ח. סילוק פסולת רדיואקטיבית

ט. הפעלה או ניהול מעבדה בכל 
מה שקשור להכנה ולמינון חומרים 

 רדיואקטיביים לצורכי ריפוי או
אבחון רפואי

425

י. הפעלה או ניהול מכון איזוטופים 
רפואי

425

תכשירים להדברת 
מזיקים

בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תכשירים 5.
להדברת מזיקים לאדם(, התשכ"ב-71962, 

לעניין סעיף 8)א(, בעד מתן רישיון לגבי תכשיר 
כאמור להלן בטור א' תשולם אגרה בשיעור 

הנקוב בצדו בטור ב':

טור א'

טור ב'

אגרה בשקלים 
חדשים

)1( תכשיר המצריך בדיקה של חומר פעיל 
אחד

595

)2( תכשיר המצריך בדיקה של יותר מחומר 
פעיל אחד, לכל חומר פעיל נוסף

200

ק"ת התשכ"ב, עמ' 1097; התשמ"ט, עמ' 184.  7
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בשקלים חדשים

לטיפול 6.מכשירי קרינה קרינה  )מכשירי  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  בצו 
רישיון  מתן  בעד  8)א(,  סעיף  לעניין  התשכ"ח-81968,  רפואי(, 

שנתי תשולם אגרה בסך 377 שקלים חדשים.

התשמ"ד-7.רישיון רוקח רוקח(,  ולעוזר  לרוקח  רישיון  )אגרות  הרוקחים   בצו 
- 91983

)1( לעניין סעיף 1 -

)א( בעד מתן רישיון לעסוק ברוקחות, בלא הגבלת תוקפו, 
תשולם, עם מתן הרישיון, אגרה בסך 885 שקלים חדשים;

)ב( בעד רישיון זמני לעסוק ברוקחות ובעד חידוש רישיון 
זמני לעסוק ברוקחות תשולם, עם מתן הרישיון הזמני או עם 

חידושו, לפי העניין, אגרה בסך 463 שקלים חדשים;

)2( לעניין סעיף 2 -

)א( בעד רישיון לשמש עוזר לרוקח, בלא הגבלת תוקפו, 
תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 420 שקלים חדשים;

חידושו  ובעד  רוקח  עוזר  לשמש  זמני  רישיון  )ב( בעד 
תשולם,  לרוקח,  עוזר  לשמש  זמני  רשיון  של  הארכתו  או 
עם מתן הרישיון הזמני, עם חידושו או עם הארכתו, לפי 

העניין, אגרה בסך 263 שקלים חדשים.

בצו הרופאים )אגרות רישיון והיתר זמני(, התשמ"ד-101983 -8.רישיון רופא

)1( לעניין סעיף 1, בעד רישיון לעסוק ברפואה תשולם, עם 
מתן הרישיון, אגרה בסך 816 שקלים חדשים;

ובעד  ברפואה  לעסוק  זמני  היתר  בעד   ,2 סעיף  )2( לעניין 
חידושו תשולם, עם מתן ההיתר או עם חידושו, לפי העניין, 

אגרה בסך 425 שקלים חדשים.

בצו רופאי השיניים )אגרות רישיון והיתר זמני(, התשמ"ד-111983 -9.רישיון רופא שיניים

)1( לעניין סעיף 1, בעד רישיון לעסוק בריפוי שיניים תשולם, 
עם מתן הרשיון, אגרה בסך 816 שקלים חדשים;

)2( לעניין סעיף 2, בעד היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים ובעד 
חידושו תשולם, עם מתן ההיתר או עם חידושו, לפי העניין, 

אגרה בסך 425 שקלים חדשים.

בחינה לרופאי 
שיניים

לעניין 10. התשמ"ד-121983,  בחינה(,  )אגרת  השיניים  רופאי  בצו 
סעיף 2 -

ק"ת התשכ"ח, עמ' 223.  8

ק"ת התשמ"ד, עמ' 51; התשמ"ט, עמ' 716.  9

ק"ת התשמ"ד, עמ' 49; התשמ"ט, עמ' 716.  10

ק"ת התשמ"ד, עמ' 51; התשמ"ט, עמ' 716.  11

ק"ת התשמ"ד, עמ' 50; התשמ"ט, עמ' 716.  12
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בשקלים חדשים

בעד בחינת מקצוע ובחינה נוספת:

441)1( בכתב

)2( מעשית או מעשית הנערכת עם 
בחינה בעל פה

711

99)3( בעל פה, הנערכת לחוד

בצו המיילדות )אגרות רישיון ותעודת היתר(, התשמ"ד-131983 -11.רישיון מיילדת

)1( לעניין סעיף 1, בעד רישיון לעסוק ביילוד, בלא הגבלת 
תוקפו, תשולם, עם מתן הרישיון, אגרה בסך 392 שקלים חדשים;

)2( לעניין סעיף 2, בעד רשיון זמני ובעד תעודת היתר ארעית 
לעסוק ביילוד ובעד חידושם תשולם, עם מתן הרישיון או תעודת 
היתר או עם חידושם, לפי העניין, אגרה בסך 247 שקלים חדשים.

בתקנות הפסיכולוגים )אגרות רישום(, התשמ"ד-141983 -12.רישום פסיכולוגים

)1( לעניין תקנה 1, בעד רישום בפנקס הפסיכולוגים תשולם, 
עם מתן תעודת רישום, אגרה בסך 478 שקלים חדשים;

בפסיכולוגיה,  לעסוק  זמני  היתר  בעד   ,2 תקנה  )2( לעניין 
מתן  עם  תשולם,  לחוק,   19 סעיף  לפי  מוכרת  מומחיות  למעט 

תעודת ההיתר הזמני, אגרה בסך 312 שקלים חדשים;

כמשמעותו  בפנקס  כמומחה  רישום  בעד   ,3 תקנה  )3( לעניין 
מומחה(,  תואר  )אישור  הפסיכולוגים  לתקנות   29 בתקנה 
התשל"ט-151979, תשולם בעת מתן אישור תואר מומחה, אגרה 

בסך 547 שקלים חדשים.

בתקנות ההסגר, 161933, לעניין סעיף 14)1( -13.הסגר

בשקלים חדשיםאגרות ותשלומי הסגר

)1( חקירה ובדיקה רפואית של אניות, 
לרבות העברת צוות הסגר בסירה לאניות 

לשם חקירה ובדיקה רפואית

חינם

חינם)2( מתן תעודת בריאות

)3( מתן פנקס בריאות המיועד לאניות 
מפרש העוברות לאורך חופי ישראל בלבד

חינם

)4( לכל שירות של כל שומר הסגר, ליממה 
או חלק ממנה

473

)5( לכל סירת משמר, ליממה או לחלק 
ממנה

473

ק"ת התשמ"ד, עמ' 53; התשמ"ט, עמ' 63.  13

ק"ת התשמ"ד, עמ' 52; התשמ"ט, עמ' 717.  14

ק"ת התשל"ט, עמ' 764.  15

חוקי א"י, כרך ג', עמ' 2170; התשמ"ט, עמ' 150.  16
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בשקלים חדשים

ההסגר,  רשות  מאת  הניתנת  תעודה  )6( לכל 
למעט תעודת הרכבת חיסון ותעודת בריאות

473

לאחר  בהסגר  שעיכבון  )7( )א( אניות 
או  ליממה  הרפואית,  והבדיקה  החקירה 

לחלק ממנה, לאחר 24 שעות ראשונות -

בשקלים חדשיםהמשקל הרשום בטונות נטו

1473 עד 100

101473 עד 200

201473 עד 300

301473 ומעלה

עוגנת  אנייה  עובד  או  נוסע  כל  )ב( 
לחלק  או  ליממה  בהסגר  שהחזיקוהו 

ממנה

473

ולרבות  אנייה  וחדרי  נוסעים  תאי  )8( חיטוי 
מחסני  חיטוי  למעט  אך  עובדים  מלבושי 

האנייה ומטענה

בשקלים חדשיםהמשקל הרשום בטונות נטו

1473 עד 100

101473 עד 200

201473 עד 400

401473 ומעלה

באניות שיש בהן מכשירי קיטור לחיטוי ושירותי 
וכן  המלבושים  לחיטוי  בהם  והשתמשו  הסגר 
 - בלבד  העובדים  את  חיטאו  שבהן  באניות 

מחצית התשלומים האמורים.

וחיטוי  באניה  עכברים  השמדת  )9( בעד 
שאר  או  החיטוי  חומרי  מחיר   - מחסניה 
 10% בתוספת  בהם,  שהשתמשו  החומרים 
חדשים  שקלים  ו–473  בכלים  השימוש  בעד 
ליממה או לחלק ממנה בעד כל עובד שעסק 

בדבר.

)10( חיטוי נוסעים וחפציהם הפרטיים -

לכל אדם מגיל שבע ומעלה שרחצוהו 
באמבטיה וחיטאוהו

473

לכל אדם עד גיל שבע שרחצוהו באמבטיה 
וחיטאוהו

חינם

473לחפציו של כל אדם
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בשקלים חדשים

)11( חיטוי סחורות או כלי בית, עורות, לכל 
מאה יריעות

473

473סחורות צמר וכותנה, לכל חבילה

חבילה  לכל  בית,  וכלי  אחרות  סחורות 
של 125 ק"ג או חלק מהם

473

)12( עיכובם והחזקתם של נוסעים בבית 
חולים של ההסגר, בעד כל נוסע, לכל יממה 

או חלק ממנה -

חינםעד גיל שבע

473מגיל שבע ומעלה

)13( בעד מזון שניתן לנוסעים שעיכבום 
בבית חולים של ההסגר יוטל תשלום לפי 

מחירי חוזה ההספקה הנהוגים באותה עת.

)14( בעד העברת גווייה, פיקוח על גווייה 
וחיתום ארונו של המת

473

מהשמדת  שחרור  תעודת  )15( )1( בעד 
חולדות לאניות שתפוסתן נטו -

473עד 200 טון

473מעל 200 טון עד 500 טון

473מעל 500 טון

)2( בעד הארכת תעודת שחרור כאמור 
בפסקה )1(

473

473)16( בעד תעודת חיטוי חבילות

בתקנות ההסגר )אגרות חיסונים ותעודות(, 14.חיסונים
התשל"ז-171977, לעניין תקנה 2)א(, בעד 

הרכבת חיסון ורישום בתעודת חיסון בין–
לאומית -

71)1( בעד הרכבת חיסון

65)2( בעד רישום בתעודת חיסון בין–לאומית

בתקנות בריאות העם )קבורה מחדש(, 181941, 15.קבורה מחדש
לעניין תקנה 10)א( -

137)1( בעד תעודה לפי תקנה 6)2()ג(

691)2( בעד חתימת הארון לפי תקנה 6)2()ג(

ק"ת התשל"ז, עמ' 705; התשמ"ט, עמ' 723.  17

ע"ר 1096, תוס' 2, עמ' 610; התשמ"ט, עמ' 717.  18
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בשקלים חדשים

)3( בעד תעודה מרופא ממשלתי לפי תקנה 
9)1()ג(

137

בתקנות בריאות הציבור )מזון( )בדיקת דגים(, 16.בדיקת דגים
התשמ"א-191981, לעניין תקנה 10)א(, הרשות 
המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא 
השלטון  מרכז  בשביל  תגבה,  מקומי  וטרינר 
המקומי, אגרת בדיקה בסך 0.99 אגורות לכל 

10 קילוגרם.

התשל"ח-17.בחינה לשיננית )שינניות(,  שיניים  רופאי   בתקנות 
201978, לעניין תקנה 5א -

בעד בחינה ממשלתית - בעל פה, בכתב 
ומעשית, יחד

678

בחינה לטכנאי 
שיניים

בתקנות רופאי השיניים )הגדרת תחום 18.
עבודתם של טכנאי השיניים והסדרתה(, 

התשמ"ו-211986, לעניין תקנה 30א -

)1( בעד בחינה לטכנאי שיניים מעשי - 
בכתב

441

)2( בעד בחינה לטכנאי שיניים מוסמך -

500)1( בכתב

556)2( מעשית ובעל פה, יחד

)3( בעד בחינה לטכנאי שיניים מומחה -

441)1( בכתב

)2( מעשית או מעשית הנערכת יחד 
עם בחינה בעל פה

556

99)3( בעל פה, הנערכת לחוד

בתקנות רופאי השיניים )מרפאות של 19.רישיון למרפאה
תאגידים(, התשנ"ג-221993, לעניין תקנה 22, 
תשולם בעד קבלת רישיון למרפאה או בעד 

חידושו אגרה בסך 3,000 שקלים חדשים, 
בתוספת 460 שקלים חדשים לכל עמדת 

טיפול נוספת על הראשונה.

ק"ת התשמ"א, עמ' 1234; התשנ"ו, עמ' 614.  19

ק"ת התשל"ח, עמ' 1289; התשס"ח, עמ' 869.  20

ק"ת התשמ"ו, עמ' 817; התשנ"ג, עמ' 697.  21

ק"ת התשנ"ג, עמ' 702; התש"ע, עמ' 993.  22
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בתקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות(, 22.מעבדות רפואיות
התשל"ז-231977, לעניין תקנה 62י, בעד בחינה 

כאמור בתקנות 62א)ג(, 62ה)א()1()ג( ו–)ב()3(, 
תשולם אגרה בסך 380 שקלים חדשים.

י' בסיוון התשע"ז )4 ביוני 2017(
)חמ 3-2149-ת2(

ב ו ט ן  מ י ס ר  ב ה  ש מ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

צו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירות שנותן מנפיק לסולק 
בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב מיידי( )הוראת שעה( )תיקון(, 

התשע"ז-2017

התשמ"א- ללקוח(,  )שירות  הבנקאות  לחוק  ו–9יב  9יא  סעיפים  לפי  סמכותי   בתוקף 
11981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מצווה לאמור:

בסעיף 4 לצו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירות שנותן מנפיק לסולק בקשר   .1
במקום  התשע"ה-22015,  שעה(,  )הוראת  מיידי(  חיוב  עסקאות  של  צולבת  לסליקה 

התאריך האמור בו יבוא "עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(".

תחילתו של צו זה ביום ד' בניסן התשע"ז )31 במרס 2017(.  .2
י' בסיוון התשע"ז )4 ביוני 2017(

)חמ 3-5106(

ג ו ל פ ית  נ ר ק  
נגידת בנק ישראל  

תיקון סעיף 4

תחילה

ק"ת התשל"ז, עמ' 2460; התשע"ב, עמ' 1041.  23

ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשס"ז, עמ' 376.  1

ק"ת התשע"ה, עמ' 1866.  2




