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קובץ התקנות 8164, ל' בשבט התשע"ט, 5.2.2019  2090

תקנות שירות הביטחון הכללי )הודעה למעביד בדבר דרישות סיווג 
ביטחוני לעובדיו, הודעה לאדם בדבר אי–התאמה ביטחונית וועדת השגה 

על קביעת אי–התאמה ביטחונית( )תיקון(, התשע"ט-2019

הכללי,  הביטחון  שירות  לחוק  ו–21)א(  19)א(  15)ב()2(,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"ב-12002 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת השרים וועדת הכנסת לענייני השירות, אני 

מתקין תקנות אלה:

ביטחוני  סיווג  דרישות  בדבר  למעביד  )הודעה  הכללי  הביטחון  שירות  בתקנות   .1
קביעת על  השגה  וועדת  ביטחונית  אי–התאמה  בדבר  לאדם  הודעה   לעובדיו, 

אי–התאמה ביטחונית(, התשס"ג-22003, בתקנה 3, בסופה יבוא:

דעת  על  האגף,  ראש  ייתן  המדינה,  מבקר  במשרד  ותפקידים  משרות  ")ד( לעניין 
ממונה הביטחון במשרד מבקר המדינה, כמשמעותו בסעיף 22א לחוק מבקר המדינה, 
תפקידים  של  ביטחוני  סיווג  לעניין  כלליות  הנחיות  משולב[,  ]נוסח  התשי"ח-31958 
או משרות, וממונה הביטחון במשרד מבקר המדינה, כאמור, ייתן, כפי שיראה לנכון, 
הוראות משלימות ומפורטות לביצוע סיווג של תפקידים ומשרות שבתחום אחריותו."

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-3238-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 18(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, בהסכמת 
8)ה5()4()ב( בסעיף  כנדרש  התקינה  על  הממונה  הודעת  שפורסמה  ולאחר  הבריאות,   שר 

לחוק, אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 1613 - קסדות מגן לרוכבי אופניים, מפברואר 22015,  יבוא:  .1
"ת"י 1613 - קסדות מגן לרוכבי אופניים, מינואר 2019." 

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
ת"י  של  לתוקף  כניסתו  מיום  ואולם  פרסומה,  מיום  ימים   90 זו  אכרזה  של  תחילתה   .3

1613 החדש, ובמשך שנה, יהיו בתוקף הן התקן החדש והן התקן ת"י 1613 המוחלף.

כ"ב בשבט התשע"ט )28 בינואר 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

תיקון תקנה 3

ס"ח התשס"ב, עמ' 179.  1

ק"ת התשס"ג, עמ' 462.  2
ס"ח התשי"ח, עמ' 92; התשנ"ח, עמ' 352.  3

החלפת תקן רשמי

הפקדה

תחילה

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 4338.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 19(, התשע"ט-2019

החוק(,   - )להלן  התשי"ג-11953  התקנים,  לחוק  8)ה5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהסכמת שר האנרגיה ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4()ב( 

לחוק, אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 1921 - וסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים לגפ"מ, מספטמבר 1999,   .1
לרבות ג"ת מס' 1, ממאי 22011, יבוא:

"ת"י 1921 - וסתי לחץ לגפ"מ, מינואר 2019."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

כ"ד בשבט התשע"ט )30 בינואר 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 20(, התשע"ט-2019

החוק(,   - )להלן  התשי"ג-11953  התקנים,  לחוק  8)ה5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כנדרש התקינה  על  הממונה  הודעת  שפורסמה  ולאחר  הבריאות  שר   בהסכמת 

בסעיף 8)ה5()4()ב( לחוק, אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 1268 חלק 7 - מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות סטריליות לשימוש   .1
 22011 ממרס   ,2 מס'  וג"ת   2007 מינואר   ,1 מס'  ג"ת  לרבות   ,2002 מאוגוסט  חד–פעמי, 

)להלן - התקן המוחלף(, יבוא:

"ת"י 1268 חלק 7- מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות סטריליות לשימוש חד–פעמי 
- דרישות ושיטות בדיקה, מינואר 2019."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה )להלן - יום התחילה(, ואולם בתקופה   .3
שלפי  התקן  לצד  המוחלף,  התקן  לחול  ימשיך  התחילה  מיום  חודשים  שישה  של  

אכרזה זו.

כ"ד בשבט התשע"ט )30 בינואר 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

החלפת תקן רשמי

הפקדה

תחילה

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התשע"א, עמ' 5171.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התשע"א, עמ' 3475.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

החלפת תקן רשמי

הפקדה

תחילה
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הודעת מרשם האוכלוסין )סדרי רישום(, התשע"ט-2019

רישום(,  )סדרי  האוכלוסין  מרשם  לתקנות  5א)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ג-11972 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2018 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  מיום  לתקנות,  התוספת  נוסח  יהיה   ,2015 אוקטובר 

2019(, כלהלן:

"תוספת
)תקנה 5(

האגרה בשקלים חדשיםהשירות המבוקש

1120. תעודת זהות במקום תעודה שאבדה, נגנבה או הושחתה

פטור2. ספח תעודת זהות במקום ספח שאבד, נגנב או הושחת

3. מתן מידע ממרשם האוכלוסין -

פטור)א( תמצית רישום ממרשם האוכלוסין בנוגע למבקש

15".)ב( איתור מען או בירור שם

י' בטבת התשע"ט )18 בדצמבר 2018(
ף ס ו י ר  ו מ ה  מ ל ש )חמ 3-482-ת1(  

          ראש רשות האוכלוסין וההגירה 

הודעת חופש המידע )אגרות(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7)ד( לתקנות חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט-11999 )להלן - 
התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב השינוי של המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש   .1
ספטמבר 2017, יהיו הסכומים בתקנות מיום כ"ב בתשרי התשע"ט )1 באוקטובר 2018(, 

כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

20)1( אגרת בקשה )תקנה 1(

30)2( אגרת טיפול )תקנה 2(

)3( אגרת הפקה )תקנה 3)א(( -

0.2)א( לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק

2.5)ב( לתקליטור מחשב שנמסר

)4( סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול 
150והפקה )תקנה 4(

ג' בשבט התשע"ט )9 בינואר 2019(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-2916-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

הגדלת סכומי 
אגרות 

עדכון הסכומים

ק"ת התשל"ג, עמ' 56; התשע"א, עמ' 709; התשע"ד, עמ' 395.  1

ק"ת התשנ"ט, עמ' 860; התשע"ב, עמ' 572.  1
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