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צו הגנת הפרטיות )קביעת גופים ציבוריים( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי פסקה )2(, בהגדרה "גוף ציבורי" שבסעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות, 
התשמ"א-11981, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בסעיף 1 לצו הגנת הפרטיות )קביעת גופים ציבוריים(, התשמ"ו-21986, בפסקה )14(,   .1
האמור בטור ב' יסומן "א" ואחריו יבוא:

טור ב' 
סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל

"ב. לגבי מי שזכאי או עשוי להיות זכאי לקבלת סיוע למימון תוספת 
העולם  מלחמת  בתקופת  שחי  ולמי  שואה  לניצולי  הניתן  סיעוד,  שעות 

השנייה, לצורך מתן סיוע כאמור - 

)1( האם זכאי לקבלת גמלת סיעוד בשיעורים כאמור בסעיף 224)א( 
או )ב( לחוק הביטוח הלאומי, והאם מקבל גמלה זו בעין או בכסף;

שיעור   -  )1( משנה  בפסקת  כאמור  גמלה  לקבל  זכאי  )2( אם 
הזכאות ומועד תחילת הזכאות;

)3( אם הופסקה זכאותו לקבלת גמלה כאמור בפסקת משנה )1( - 
מועד הפסקת הזכאות, וכן האם נפטר ומועד הפטירה; 

מעסיק  אינו  והוא  הותלה  שההיתר  או  היתר  בידו  אין  )4( האם 
עובד זר בענף הסיעוד, בהתאם לאמור בסעיף 224)א( לחוק הביטוח 

הלאומי; 

)5( אם זכאי לקבלת גמלה כאמור בפסקת משנה )1( בכסף - מספר 
לחוק  224)ב(  סעיף  לפי  התשלומים  מועברים  שאליו  הבנק  חשבון 

הביטוח הלאומי;

בן  של  הטלפון  ומספר  אפוטרופסו,  או  משפחתו  בן  של  )6( שמו 
משפחה או אפוטרופוס כאמור, כפי שנמסרו למוסד לביטוח לאומי 
במסגרת תביעה לגמלת סיעוד לפי סעיף 224 לחוק הביטוח הלאומי;

מספר  לידה,  תאריך  מין,  מוצא,  ארץ  משפחה,  ושם  פרטי  )7( שם 
זהות, מען מגורים, מספר טלפון;

הנאצים,  רדיפות  נכי  חוק  לפי  שואה  כניצול  הוכר  )8( האם 
התשי"ז-31957, או לפי חוק ההטבות לניצולי שואה, התשס"ז-42007;

)9( שם ספק הסיעוד לטיפול אישי בבית."

כ"ה באדר התשע"ח )12 במרס 2018(
)חמ 3-1480-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"א, עמ' 128; התשמ"ה, עמ' 52.  1

2 ק"ת התשמ"ו, עמ' 466; התשע"ב, עמ' 776.

3 ס"ח התשי"ז, עמ' 163.

4 ס"ח התשס"ז, עמ' 47.

תיקון סעיף 1
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צו השאלת נכסי תרבות )הגבלת סמכות שיפוט( )מס' 2(1, התשע"ח-2018

שיפוט(,  סמכות  )הגבלת  תרבות  נכסי  השאלת  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"ז-22007 )להלן  - החוק(, בהתייעצות עם שר החוץ  ועם שרת התרבות והספורט3, 
 St. Petersburg State ולאחר שנחתמו הסכמים )להלן - ההסכמים( בין מוזאון ישראל לבין
Museum of Theater and Music, שברוסיה )להלן  - המשאיל(, להשאלת נכסי תרבות )להלן 
- הנכסים(, להצגה בתערוכה "Russian Avant-garde and Beyond" אשר עתידה להתקיים 

במוזאון ישראל החל ביום י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(, אני מצווה לאמור:

כל עוד הנכסים נמצאים בישראל מכוח ההסכמים, יחולו פסקאות )1( ו–)2( שבסעיף 3   .1
לחוק, ולפיכך  - 

לא תהיה לבית משפט בישראל סמכות שיפוט בתביעות שעניינן זכות בעלות או   )1(
חזקה בנכסים או זכות אחרת הנוגדת את זכותו של המשאיל בנכסים;

לא ייתן בית משפט בישראל כל החלטה שיש בה כדי למנוע את השבת הנכסים   )2(
למשאיל בתום תקופת ההשאלה על פי ההסכמים.

תוקפו של צו זה למשך התקופה שבה נמצאים הנכסים בישראל מכוח ההסכמים.  .2
כ"ה באדר התשע"ח )12 במרס 2018(

)חמ 3-3795-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

ק"ת התשע"ח, עמ' 1034.  1

2 ס"ח התשס"ז, עמ' 137.

3 י"פ התשס"ט, עמ' 4280.

צו שירות המילואים )שירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר 
מפעם אחת בתקופה של שלוש שנים רצופות( )הוראת שעה( )תיקון(, 

התשע"ח-2018 

לאחר  התשס"ח-12008,  המילואים,  שירות  לחוק  7)ג()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ששוכנעתי כי קיימים צורכי ביטחון המצדיקים זאת, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של 

הכנסת, אני מצווה לאמור:

בצו שירות המילואים )שירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם אחת   .1
אחרי בתוספת,  התשע"ו-22015,  שעה(,  )הוראת  רצופות(  שנים  שלוש  של   בתקופה 

פרט 7 יבוא:  

מילואים  לשירות  נקראו  שאם  ובלבד  קל,  חי"ר  בגדודי  המשרתים  וקצינים  "8. חיילים 
בשנה  כאמור,  מילואים  לשירות  ייקראו  לא  מסוימת,  בשנה  מבצעית  תעסוקה  למטרת 

שלאחריה;

9. חיילים וקצינים המשרתים בגדוד 213/7134 ובגדוד 215/7462;

10. חיילים וקצינים המשרתים בצוות "רז" ביחידה 611/282."

כ"א באדר התשע"ח )8 במרס 2018(
)חמ 3-3856-ת1(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר הביטחון  

תיקון התוספת

הגבלת סמכות 
שיפוט

תוקף

ס"ח התשס"ח, עמ' 502.  1

2 ק"ת התשע"ו, עמ' 462.
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 תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )הדרגות והתקן של
יחידות הכבאים( )תיקון(, התשע"ח-2018

והצלה,  לכבאות  הארצית  הרשות  לחוק  ו–128  13)ו(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ב-12012, ובהסכמת נציב שירות המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

יחידות  של  והתקן  )הדרגות  והצלה  לכבאות  הארצית  הרשות  לתקנות   2 בתקנה   .1
הכבאים(, התשל"ו-21976 -

בפסקה )1א(, המילה "בכיר" - תימחק;  )1(

)2( פסקה )2( - תימחק;

)3( אחרי פסקה )3( יבוא:

")3א( סגן טפסר;

)3ב( רב רשף;"

)4( פסקה )5( - תימחק.

כ"ה באדר התשע"ח )12 במרס 2018(
)חמ 3-1718-ת2(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר לביטחון הפנים  

כללי רשות הספנות והנמלים )נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד 
ואילת( )תיקון(, התשע"ח-2018

התשס"ד-12004  והנמלים,  הספנות  רשות  לחוק  32)ב(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
)להלן - החוק(, ולפי תקנה 64 לתקנות הנמלים, התשל"א-21971 )להלן - תקנות הנמלים(, 
בהתייעצות עם מפעילי הרציפים לפי תקנה 64)א4( לתקנות הנמלים, קובעת רשות הספנות 

והנמלים, באישור שר התחבורה והבטיחות בדרכים, כללים אלה:

חיפה,  בנמלי  התפעולי  התור  )נוהל  והנמלים  הספנות  רשות  לכללי  14)א(  בסעיף   .1
אשדוד ואילת(, התשס"ח-32008, אחרי פסקה )2( יבוא:

")2א(  אניות הנושאות בעלי חיים;".

לתקנות  64)ד(  תקנה  לפי  ההודעה  פרסום  מיום  ימים   90 אלה  כללים  של  תחילתם   .2
הנמלים בדבר הנוהל המתוקן המאושר.

י"ד באדר התשע"ח )1 במרס 2018(
)חמ 3-4418(

ר ו א מ ל  א יג  
מנהל רשות הספנות והנמלים  

                                             נתאשר.

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

תיקון תקנה 2
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תחילה

ס"ח התשע"ב, עמ' 702.  1

2 ק"ת התשל"ו, עמ' 1576; התשע"ז, עמ' 44.

ס"ח התשס"ד, עמ' 456.  1

2 ק"ת התשל"א, עמ' 306; התש"ע, עמ' 1095.

3 ק"ת התשס"ח, עמ' 1176.




