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 ספר החוקים
 י״ד בחשוון התשס״ט 2187 12 בנובמבר 2008

ד ו מ  ע

, התשס״ט-2008 26 ם י פ ת ו ש ם מ י ת ב ה ב ר י מ רותי ש ת שי ל ב ג ק ה ו  ח

ן עקיף:  תיקו

ת - מסי 2 מ י י א ה מ ד ר ט ת ה ע י נ מ ק ל ו  ח

ם, התשס״ט-2008 27 י י ג לו ו ת בי ו ל ח י מ ל ל ו ח מ ם ב י ר ק ח ת מ ר ד ס ק ה ו  ח

, התשס״ט-2008 36 ם י י ר ט מ ו כ י ס ם פ י נ ו כ ל מ ח ע ו ק י פ ק ה ו  ח

ן עקיף:  תיקו

ק הקרן - מסי 8 ו  ח

ה (תיקון מסי 25), התשס״ט-2008 38 ב י ת א ו ל ו ע עי פ פג נ ם ל י ל ו מ ג ת ק ה ו  ח



 חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים, התשם״ט-2008*

 בחוק זה -

 ״בית משותף״ - כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשב״ט-969וי, לרבות בית
 שאינו רשום בבית משותף במשמעותו בפרק ויו לחוק האמור, המשמש בעיקרו

 למגורים;

 ״דירה״, ״רכוש משותף״ - בהגדרתם בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשב״ט-969י;

,  ״קצין משטרה״ - שוטר בהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-ו97ו2
 שדרגתו רב־פקד ומעלה;

 ״קצין משטרה בביר״ - בהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-ו97י;

 ״שמירה״ - מתן שירותי שמירה על ביטחונו או על רבושו של מחזיק בדירה בבית
 משותף, או למי מטעמו;

 ״שמירה חמושה״ - שמירה תוך נשיאת בלי יריה, בהגדרתו בחוק בלי היריה, התש״ט-
 949ו3.

 (א) לא יעסוק אדם בשמירה חמושה ברבוש משותף בבית משותף או בשטח שאינו
 ברשות היחיד הסמוך לבית המשותף

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי קצין משטרה לאשר שמירה חמושה ברבוש
 משותף בבית משותף מסוים או בשטח שאינו ברשות היחיד הסמוך לו, מטעמים של
 הגנה על שלומו או ביטחונו של אדם, על שלום הציבור או על הסדר הציבורי, ורשאי

 הוא להתנות את השמירה החמושה בבית המשותף בתנאים שיקבע

 (ג) קצין משטרה רשאי, ביוזמתו או לאחר פנייה של מחזיק בדירה, לאסור שמירה
 שאינה שמירה חמושה ברבוש משותף בבית משותף מסוים או במקום שאינו ברשות
 היחיד הסמוך לבית, אם קיים חשש ששמירה באמור תביא לפגיעה בשלומו או
 בביטחונו של אדם, בשלום הציבור או בסדר הציבורי, ורשאי הוא, מטעמים אלה,

 להתנות שמירה באמור בבית המשותף בתנאים שיקבע

 (ד) החלטה באמור בסעיף קטן (ב) או (ג) תהא בתוקף לתקופה שלא תעלה על 90 ימים,
 וקצין משטרה יהיה רשאי להאריבה בתקופות נוספות באמור; הארבה מעבר ל־80ו ימים

 טעונה אישור קצין משטרה בביר

 (ה) הרואה את עצמו נפגע מהחלטת קצין משטרה לפי סעיף זה, רשאי להגיש בקשה
 לביטולה או לשינוי תנאים בה לבית משפט השלום בהליך אזרחי; בית המשפט רשאי
 לבטל החלטה באמור, לשנות בה תנאים או לאשרה; על החלטת בית משפט השלום
 ניתן לערער ברשות לבית משפט מחוזי, שידון בערעור בדן יחיד; הגשת בקשה או ערעור

 באמור לא תעבב את ביצוע החלטת קצין המשטרה באמור

 (ו) הוראות סעיף זה לא יחולו על שמירה ברבוש משותף בבית משותף הנעשית על
 ידי רשות מרשויות המדינה או מטעמה, או לפי בל דין

 העוסק בשמירה בניגוד להוראות סעיף 2, דינו - מאסר שישה חודשים

 אין בהוראות חוק זה בדי לגרוע מהוראות בל דין לעניין שירותי שמירה

 שומרים בבתים
 משותפים

 עונשין

 שמירת דינים

 הגדרות

2 

ת חוק  * התקבל בבנסת ביום הי בחשוון התשס״ט (3 בנובמבר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעו
סת - 254, מיום ב׳ בתמוז התשס״ח (23 ביולי 2008), עמי ו46.  הבנ

 ו ס״ח התשב״ט, עמי 259.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7ו, עמי 390.

 3 ס״ח התש״ט, עמי 43ו.
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, בסעיף 2(ב), ואחרי פסקה (4) יבו א: ותיקון 4ו ק למניעת  5י בחוק למתיעת הטרדה מאיימת, ההשס״ב-ו4200
 הטרדה מאיימת

 ״(5) בעיסוק בשמירה בבית מש ותף בניגוד להוראות לפי חוק הגבלא ש ירות י ושמירה - מנסי 2
 בבתים משותפים, התשס״ט-008פ5.״

 6י (א) השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנ ות בבל ביצוע ותקוות
 הנוגע לביצועו הנוגע לביצועו

 (ב) שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות בדבר סדרי הגשות בקדשה וערעור לבית משפט
 לפי סעיף 2(ה), והדילוןפיבסהןע יף 2(ה), והדיון בהן

ק זה שלותה חודשים מיום פרס ונמו, תחילה ו  7. תחילתו של 7

ר ט ב י י ד ב ט א ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה השר לביטחון הפנים

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה יושבת ראש הבנסת

 4 ס״ח התשס״ב, עמי 6; התשס״ח, עמי 244.

 5 ס״ח התשס״ט, עמי 26.

 חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, התש ס״ט-2008*

י ל ל  פרק אי: כ

ת ו ר ד ג  ו, בחוק זה - ה

 ״ועדה מוסדית״ - ועדה מוסדית חיצוניות שהוקמה לפי הוראות קמיף 2ו או ועדת
 מוסדית פנימית שהמקמה לפי הוראות וסעיף 3ו;

) - מגוון היצורים החיים שגורם מיקרוביולוגי ירול r a n 1 1 0 8 1 ט e  ״טווח מאבסנים״ (
 להדביק אותם ולהתרבות בתובם;

 ״מוסד״ - תאגיד או חבר בני אדם המנה ל בע ילות מחקריתהלמ דעית, תפמאית, תעשדיתית -
 מסחרית או חינובית, לרבבות בי ת חובית ומוסד ממשלתי;

 ״המועצה״ - המוע״צהמולעמצחהק״ר -במהחמוולעליצהמחללמוחתקרב יובלמוגחיוילםלישמוחנלותתה בליפוילוהגיוירםא ושתמפונרקתהגי לפי הורא
 לחוק זה; לחוק זה;

 ״מחוללי מחלות״ - חייללים, חגיפים, פטריות, פריונים (18ט»יק) ורעלנים או רכיב)ם
 שלהם, העלולים לגשרולםה םל,מהחעלולותליבםא דלגםרומםנוליימםח לבותוסבפאתד;ם ומנויים בתוספת;

 ״המנהל״ - המנהל הבללי של משרד הבריאות או מעובד משרד הבריא ות שהמא הסמיבו
 לעניין זה; לעניין זה;

 ״מערבת הביטחון״ - משרד הביטחון וי חידות הסמך שלו, יחידות ססמך של משרד
 ראש הממשלה שעיקר פהילותן בתשום ביטחין המדינה ויחסי החוץ שלנה, צבא

 הגנה לישראל או גוהףגנאהחלרי שרראלשאוהמגומףשאלחהראוש רשארשההבימטמחושןלהאיאשור שרפעהיבליוטתחוון אישר ש
 היא בתחום ביטחוןהיהאמ דבינתהח ולםענבייןט חווןקהזמה;דינה לעניין חוק זה;

 ״עבירת ביטחון״ - ״עעביביררהתלבפייטאחוחן״ד -מאעלביה:רה לפי אחד מאלה:

ת חוק ק ודברי הסבר פורסמו בהצעו  * התקבל בבנסת ביום וי בחשוון התשס״ט (4 בנובמבר 2008); הצעת החו
סת - 248, מיום י״ג בתמוז התשס״ח (6ו ביולי 2008), עמי 404.  הבנ

, 2008.וו.2ו 27 ט ״ ס ש ת ן ה ו ו ש ח ם 87ו2, י״ד ב י ק ו ח ר ה פ  ס



 (ו) סימן בי או סימן די בפרק זי לחוק העונשין, התשל״ז-977וו (בחוק זה - חוק
 העונשין), ובן סעיפים 43ו, 44ו, 46ו ו־47ו לחוק האמור;

 (2) תקנות 58, 59, 62, 64, 66, 67, 84 ו־85 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 945ו2;

;  (3) סעיפים 2 או 3 לפקודת מניעת טרור, התש״ח-948ו3

;  (4) חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי״ד-954ו4

;  (5) סעיף 8 לחוק איסור מימון טרור, התשס״ה-52005

 ״השר״ - שר הבריאות

ם י ר ח ם א מחקרי ת ו ו ל ח י מ ל ל ו ח מ ם ב י ר ק ח ת מ כ י ר ק בי: ע ר  פ

 החזקת מחוללי 2 (א) לא יחזיק אדם או מוסד מחוללי מחלות ולא יערוך בהם מחקר, לרבות מחקר
ת יישומי או אבחנתי (בחוק זה - מחקר), אלא במוסד שהמנהל הביר בו לעניין זה לפי ם י ה ע ו

ם

ת ר ל ח  מ
 הוראות סעיף 5 (בחוק זה - מוסד מובר)

 (ב) לא יחזיק מוסד מובר במחוללי מחלות ולא יערוך בהם מחקר אלא לאחר שקיבל
 אישור מוועדה מוסדית להחזקת מחוללי המחלות או לעריבת המחקר, לפי העניין, לפי

 הוראות סעיף 2ו(ב) או 3ו(ג) ובהתאם לתנאי האישור

 (ו) לא יחזיק אדם או מוסד במחוללי מחלות ולא יערוך בהם מחקר אלא
 באופן שלא יסבן את ביטחון המדינה או את שלום הציבור, את בריאותו או את

 ביטחונו

 (2) השר, לאחר התייעצות עם שר הביטחון ובאישור ועדת המדע והטבנולוגיה
 של הבנסת, יקבע הוראות לעניין החזקת מחוללי מחלות ועריבת מחקרים בהם,
 לרבות לעניין שינוע מלאי, אפסונו וניהולו, באופן שלא יסבן את ביטחון המדינה

 או את שלום הציבור, את בריאותו או את ביטחונו

 מחקרים אחרים 3 (א) לא יערוך אדם מחקר שתבליתו הבלעדית היא גרימת מחלה או החמרתה או
 פגיעה ביבולת למנוע מחלה או בטיפול בה

 (ו) אדם או מוסד שערך מחקר שאין חובה לקבל אישור לעריבתו לפי חוק זה,
 ובמהלך המחקר גילה ממצאים שיש בהם בדי לגרום להגברת האלימות של
 מחוללי מחלות שאינם נבללים בתוספת או להגברת יבולת ההעברה שלהם,
 או שיש בהם בדי לשנות את טווח המאחסנים של מחוללי מחלות באמור, בך

 שהמחלה יבולה לעבור לאדם, יפסיק את המחקר ויפעל לפי הוראות אלה:

ל המחקר במוסד מובר - יגיש עורך המחקר בקשה לפי ה נ ת  (א) ה
 סעיף 5 לוועדה המוסדית הפנימית ובהעדרה, לוועדה המוסדית החיצונית,

 לקבלת אישור להמשך המחקר;

 (ב) התנהל המחקר שלא במוסד מובר - יגיש עורך המחקר בקשה לפי
 סעיף 5 לוועדה המוסדית החיצונית לקבלת אישור להמשך המחקר

 (2) במקרים מיוחדים, ואם ראתה ועדה מוסדית בי הנזק הצפוי למחקר עולה
 על החשש לפגיעה בביטחון המדינה או בשלום הציבור, בבריאותו או בביטחונו,
 רשאית היא להנחות את עורך המחקר באשר להמשך עריבתו עד להברעתה

 בבקשה באמור

 ו ס״ח התשל״ז, עמי 226

 2 ע״ר 945ו, תוסי 2, עמי (ע) 855, (א) 055ו.

 3 ע״ר התש״ח, תוסי אי, עמי 73

 4 ס״ח התשי״ד, עמי 60ו.

 5 ס״ח התשס״ה, עמי 76
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 (3) הוראות פרק די יחולו תל מח קר באמור בסעיף! ק טן זד!, בשינויים
 המחויבים המחויבים

 ה, (א) המנהל רשאי להביר במוסדי במוסד שרשאי להבמק מחורלי מ חלות או לערוך הבלה במוסד
 מחקרים אם מצא, לאחר התייעצות עם המו עצה, בי החזקת מחוללי מחלות או עריבת

 מחקרים באמור במומסחד,קריאיםן בבאהמםורב דבימלוסבד,ן איןת ביהטםחובןדיהלמסדיבנןהאאתוביאטתחושןלוהםמ דהינציהבואר,ו את שלום הציבור,
 את בריאותו או אתאבתיטברחיונאוו ותולאאחוראשתהבישטתחבוננעו ובליאהחמרוסשדהישבותלבנלעמביודהבמודרסידשיובתוללפליעמוד בדרישות לפי

 חוק זה חוק זה

 (ב) במסגרת ההברה במומס לפי הוראות סעיף קטן יאה יקבע המיהל טאבו המוסד דשאה
 להקים ועדה מוסדית פנימיות לפי הודאות סעיף 3ו.

 (ג) המנהל רשאי, לאחר התיירצות עם המועצה, לבטל ה ברה שניתנה לפי סעיף
 קטן (א), או אישור להק מת ועדא מוסדלת פנימית שניתן ליפי סעימ קטן(ב), אם מצא בי
ן המדינה ו ח ד ת או בערלבת מחקר במוסד, בדי לסבן את ס א ח  יש בהחזקת מחוללי מ

 או את שלום הציבואר,ו את בשרליואםותהוציאובורא,תאבתיטברחיונאוו תאוו אוםאמתצבאי טביח ונהומואסודאאםי נומצעואמבדי המוסד אינו עומד
 בהוראות שנקבעו לבפהיורחואקו זתהשנאוקבשענותלנופילוח והקמזנההלא ואוש נהתוונוע דלוה הממנוהסלד יאתו הוועדה המוסדית

 (ד) בטרם יחליט (הדמ)נה לב טשרלםאילחהליביטרהבממנוהסלדשאולאלבלטהלביהרבברמהוסשדניאתונ הלבאטולאיהבשוררה שננייתןנה או אישור שניתן
 להקמת ועדה מוסדליהתקפמניתמויעתדתהי נמתוןסלדימותספדנ יהמזידתמנתוינתתלןטלעמווןסאדתהזטדענמונותיתו לבטענעיויןןאת טענותיו בעניין

 5, המבקש להחזיק מחולבי שחלהח או לחרוך בהם ומחקר יגיש בבקשה לווערה המ וסדית בקשה להחזוק
^ ^ 1 ^ - ^  הפנלמית במוסד מוהרי, יבהעדרה לוועדה המוסדית החיצוהתה ^

ת ו ל ח ל י מ ל ו ח מ ק רים ב ח מ ה ל צ ע ו מ  פרק גי: ה

 6, (א) השה לאחר התייעצות עם נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ועם ראש המועצה למח קרים
רמיחםלות ה ממטחלהו תלביטחון לאוהמימ,טיהמ נלהבימטוחעוןצהל אלוממיח,קירמנבהמ חמוולעלציהמלחלמוחתק,רשבתממחנוהל ל5יומחחבלרויתם, שתמנהבמ5חוולחלבי י ל ל ו ח מ  ב

 (ב) אלה חברי המ(וב)עצה:אלה חברי המועצה:

ת הזיהומיות או ו ל ח מ  (ו) שישה מומחים! בתחומי המיקרוביולוגיה, ה
סחת המחקר האקדמיים, לרבות  הביוטבנולוגיה שיבהב השר מרשימות שיגישו מו

 בתי החולים; השר יבמתניההבחואלמיוםר; בהסשעריףי מקנטןה (בא)א מאוחרדבמסעהיםף לקהטיןו(תא )היאוחשדבמרהאםש;להיות היושב ראש;

 (2) נציג משרד הבריאות;

 (3) נציג משרד המדע צתרבות והסמורט, לפי המ לצת עזר המדע התרבות
 והספורט; והספורט;

 (4) נציג המשרד (ל4)הגנתנציהגסבהימבהש,רלדפליההגנמתלצהתסבהיבשרה ,ללהפגינתהמהלסצביתבה;שר להגנת הסביבה;

 (5) נציג משרד החקלאות ופיתוד הבפר, לפי המלצת שר החקלאות ופיתוח
 הבפר; הבפר;

 (6) נציג שר התע(6ש)יה נהצמיגס חשררוהתעסשויקהה,הלמפסיחרהמולהצתתעסושקרה,ה תלעפישיההמלהצמתס חשרר התעשיה המסחר
 והתעסוקה; והתעסוקה;

 (7) נציג משטרת ישראל, לפי המלתת השר לביט חון פצים;

 (8) נציג משרד הביטח ון, לפי המלצת שר הבופחה;

 (9) נציג המטה ל (בי9)טחונןצליגא והמימ;טה לביטחון לאומי;

 (0ו) נציג התאחד(ו0תו )התנעצישגי ינהיתםאחדות התעשיינים

 (ג) תחום מומחיותם שת הנציגים הממי יש בפסקאות (2) עד (5) שסקאיף קטן(ב) יה יה
 באחד התחומים המנויים הבתחיף קטן(ב)(ו).
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 (ד) לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירת ביטחון או בעבירה שמפאת
 מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לבהן בחבר המועצה

 (ה) תקופת בהונתו של חבר המועצה היא ארבע שנים וניתן לשוב ולמנותו לתקופת
 בהונה אחת נוספת

 (א) חבר המועצה יחדל לבהן לפני תום תקופת בהונתו באחת מאלה:

 (ו) התפטר במסירת בתב התפטרות לשר;

 (2) נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו, או שיש בהמשך חברותו במועצה
 משום פגיעה של ממש בתפקוד המועצה, והשר, לאחר התייעצות עם יושב ראש

 המועצה, העבירו מבהונתו בהודעה בבתב;

 (3) נעדר משלוש ישיבות רצופות, למעט היעדרות בשל מחלה או בשל שירות
 בצבא הגנה לישראל או ברשות יושב ראש המועצה שניתנה מראש בבתב;

 (4) חדל להתקיים בו אחד מהתנאים למינויו

 (ב) הוגש בתב אישום נגד חבר המועצה בשל עבירת ביטחון או עבירה שמפאת
 מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לבהן בחבר המועצה, רשאי השר להשעותו

 מבהונתו עד מתן פסק דין סופי בעניינו

 (ג) נפסקה בהונתו של חבר המועצה, או הושעה חבר המועצה מבהונתו, ימנה השר
 אחר במקומו, מטעם אותו גוף שייצג החבר שבהונתו נפסקה או הושעתה לפי הוראות
 סעיף זה; מינוי ממלא מקום של חבר המועצה שהושעה מבהונתו יהא למשך תקופת

 ההשעיה

 תפקידי המועצה:

 (ו) לייעץ לשר בגיבוש הוראות לעניין החזקת מחוללי מחלות ומחקר בהם ולעניין
 מחקרים לפי סעיף 3(ב) ולעניין שינוי התוספת;

 (2) לייעץ למנהל לגבי הברה במוסדות;

 (3) לייעץ למנהל בבירור השגה שהוגשה לפי הוראות סעיף 7ו;

 (4) ליזום תבניות הסברה בנושאים שבתחום פעילותה ותבניות השתלמות והדרבה
 לחוקרים בנושאים הקשורים לעריבת מחקרים במחוללי מחלות ולמחקרים לפי

 סעיף 3(ב);

 (5) לאשר את הבללים לפעולת הוועדות המוסדיות לפי הוראות סעיפים 2ו ו־3ו;

דה בבללים לפעולת הוועדות  (6) לפקח על יישום הוראות חוק זה ועל העמי
 המוסדיות

 (א) המועצה תתבנס מעת לעת, ולפחות שלוש פעמים בשנה, והשר או המנהל רשאים
 לזמנה בבל שיראו לנבון

 (ב) רוב חברי המועצה יהוו מניין חוקי לאישור בללים ולקבלת החלטות

 (ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה בבל שלא נקבעו בחוק זה או לפיו, ורשאית היא
 לקבוע, בין השאר, בי דיוניה יתנהלו בדלתיים סגורות

 (ד) המועצה תגיש לשר ולוועדת המדע והטבנולוגיה של הבנסת, דין וחשבון על
 פעילותה, אחת לשנה

 (ה) המועצה תקיים קשרי עבודה, שיתוף פעולה וחילופי ידע עם גופים דומים
 בעולם

 פקיעת בהונה

 תפקידי המועצה

 התבנסות וסדרי
 עבודה

7 

8 

9 
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 יקביבקעו,ריוםל אשלח רחבמרת
 המועצה

 במריינואיובתעלהיב
 תהפמקויעדיצםה

 צווענדיהת ,מושסדהיחתב
 חיצונית

 ו עדת מוסדית
 פנימית

 סמבויות ועדה
 מוסדית

 באיהשםוראוםע דשהובנעה
 מוסדית להחזיק
 מחוללי מחלות

ה מחקר ה  ול ערוך ב

 0^ חשל המועצה רשאי, באישור יושר ראש המועצה או לפא בללים שיקבע , ולאחר ימתן
 הודעה מוקדמת, להקר בבל מקום שבב מבבבע מחקר, ובלבד שינקוט את באמצעים

 המקובלים הדרושיהםמבקדויבלימםנוהעדפרגוישעיהםבבמדיח קלרמנוע פגיעה במחקר
 מ נ השר ימנה מרכז מקצועי ועוזר למרבז המעיצועי מבין עובדי משרד הבריאות הבפופים
ן הראשי של להמדשערןד,הורהאםשיהישול אהחמרשארידם, ולהעםבוידההיוהאשחורטאפיתםשללע בהומדוהעצההשוטפת ש ע ד מ ם ל י ד י ק פ  ת

ת ו י ד ס ו ת מ עדו ק די: ו ר  פ

. (א) המנהל ימנה אבין חברי הממעצ ה אות הורעדה המוס דית החיצוניתה שהחברים  2ו
ה יהיו שלושה מבההח בירהייום שהלמונושייהםמבהסחעיבףרי6ם(ב)ה(מו)נ ווייהםח ברסיעםיףה6מ(נבו)י(יו)ם ובהסחעיבףרי6ם( ב)ה(מ2)נ,ו ב ת י נ ו צ י  ח

 (6) ו־(7) ואחד מהם יהיה העשב ראש, בפי שיורה המנהל.

 (ב) הוועדה המוסדית החיצוהית תיתן אישורים להחזקת מחשללי מחלות ועריבת
 מחקרים בהם ותפקמחחעקלר ימםחבקרהיםםותשנפיקתןח אעילשמורח קלרעירםו ךשנאיותןםאויעשלוריילשעורםו ךהאהורתאםוותעלפייי

 חוק זה במוסדות שחאויןק זבה םב ומועסדדהותמ ושסאדיןתבפהניםמויעתדה מוסדית פנימית

 (ג) הוועדה המוסדית החיצוהת תקבע, באישור המועצה! את סדרי עבודתה.

 3^ (א) בוועדה מוסדית פנימית יבהנס שלושה !חברים שהם חשקרים בבירים ב מוסד
ם מומחיותם מויתקחרוםביומלוומגיחיה,ותמםח למויתק רזויבהיוומליווגיתה,א ומבחילווטתב נזוילהווגימיהו,תו א וחדב יומטהבםנ וילהויגיה ו ח ת ו ת י מ י נ  פ

 היושב ראש היושב ראש

 (ב) בקבלת החלט(ובת)יה בתקתביילעתץהוחעלדטהותמיוסהדיתתייפנעיץמיועתדעהםמקוצסיןדיהתביפנטיחמויןתועם הקמצימןונההב
 על הבטיחות של העמולסהד,בוטיאלחוהתרשלא יהםמלוסשד,מ ושאלמהש קרישפיאיםםבלדיושנמיהש משקיפים בדיוניה

 (ג) ועדה מוסדית(ג)פנימויעתדהת ימתוןסאדישתורפיניםמילתה חתזיקתן מאיחושולרליםמלחהלוחזתקותערמיבחותללמיחמקרחילםו
 בהם לפי הוראות חוק ז ה ותפקח ועל מחקרים שניתן אי שוח לעםוך אותם ושלל יישום

 ההוראות לפי חוק זה במנסד שה יא פ ועלות בו.

 (ד) ועדה מוסדית( דפ)נימויעתדתהקמבוע,ס דביאתיפשנוירמיהתמותעקצבהע,, אבתא יסשדוריהעמבועדצתה, את סדרי עבו

 4מ. לשם מילוי תפקידיה של ועדה מוסדית לפי וחוק זה, רשאים חבריה:

 (ו) לבקש ממפקח שהוסמך לפי הוראות סעיף 8ו להפעיל תת סמבועתיו לפי סעיף 9ו,
 ובן להתלוות אל מופבקןחלבהבתנליוסוהת לאמלקומםפקשחבוב בננעירסךהמלחמקרוםשאשיבוש רנהערהךוומעחדקהר השמאויסשדריתה
 שהם חברים בה, בדי לבדוק את המקום ואת אופן עריבתו ששל המחק ר ולדרוש ממהו
 בי יועברו אליהם דוגמאות שניטלו באמור בבס שף טו; דוגמארת שעיט לו לפו מעיף זה

 יימסרו למנהל לפי ידירמיסשרות ו;למנהל לפי דרישתו;

 (2) לדרוש מבל אדם למסור לוועדה המוסדית מידע ומהמביד ה נוגעים למחקרים
 שאישרה את עריבתשםאישרה את עריבתם

 א5יושור ו(עא)דה ועדה מ5ווס דית(א)תאשורע דההח זמקותס דמיחתולתלאישמרחלהוחתזקאתו מערחיובללתיממחחקלרו תבהאום עארםי בשתו במנחעקהר
תקקיימים בל אלביה:מתקיימים בל אלה:

זתי

ו

ח

חמל

מיה

תבל

לי

י

ל

ד

ו

ס

ח

מו

 מ

ר אין בעריבת (הומ)חקרא יןב דביעלריסבןת אהתמ חביקטרחבוןדיהלמסדיבןנהאתאוביאטתחוןש לוהםמדיהנציהבוארו, ם מ(חו)ק ה ך ב ו ר ע ל  ו

 את בריאותו או אתא תב יבטרחיואנו;תוב יןאושיאקתו לבייהטחתונבוי;אביהןוושעידקוהליבהחשתבבוין,אביהןווהעדשהאר,ב
 שיקולים אלה, הנוגשעיקםו ליתםבלאילתה,ההמנוחגקער:ים לתבלית המחקר:

 (א) הגדלת הנזק (שא)מחולהלגיד למתח להונזתקעלשומליחוםללגירומםח;לות עלולים לגרום;

 (ב) הגדלת יציבו (תב)מחוהלגליד למתחילוציתבולתא מצחועילםליתמרוחפלותיתילם,אלמאצמעיצםע יתחריוטפותיי
 או לתנאים פיסיקליאיוםלשתונניאים;ם פיסיקליים שונים;

 (ג) הפיבת מחולל(יג )המהחלפויבתתלקמשחיולםלייו תהרמלחגליולתוילאקושליזםי יהוי;תר לגילוי או ל
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 (2) עריבת המחקר עומדת בדרישות ובנהלים, לרבות בבללי הבטיחות לפי בל
 דין, לעניין החזקת מחוללי מחלות או לעניין עריבת מחקרים בהם, לרבות לעניין

 הציוד הנדרש וצוות המחקר והבשרתו

 (ב) ועדה מוסדית לא תאשר החזקת מחוללי מחלות או עריבת מחקר בהם אלא אם
 בן:

 ( ו) למוסד שבו יוחזקו מחוללי המחלות או שבו ייערך המחקר יש קובץ הנחיות
 בתובות בדבר הבללים להחזקת מחוללי המחלות ולעריבת מחקר לפי חוק זה;

 (2) עורך המחקר הגיש תצהיר, ערוך וחתום בדין ובהתאם להוראות שקבע השר,
 המעיד על בך שלא הורשע בעבירת ביטחון

 (ג) לשם מתן אישור באמור בסעיף זה רשאית ועדה מוסדית לדרוש ממבקש האישור
 בל נתון או מידע נוסף הדרוש לה לצורך בחינת הבקשה

 (ד) הוועדה המוסדית לא תסרב לאשר בקשה מקום שבו ניתן לאשרה בתנאים, או,
 לעניין בקשה לאישור מחקר, להגביל את המחקר ולתת הוראות לעניין אופן עריבתו

 (ה) מצאה ועדה מוסדית בי אישור שנתנה עלול לסבן את ביטחון המדינה או את
 שלום הציבור, את בריאותו או את ביטחונו, או שנתנה אישור באמור בטעות, או על סמך
 נתונים שגויים, או שהמחקר אינו מתנהל בהתאם לתנאים ולהגבלות שקבעה, רשאית

 היא לקבוע תנאים חדשים לאישורו או להגבילו, ורשאית היא לבטל אישור שנתנה

 (ו) החלטת ועדה מוסדית לפי סעיף קטן (ה) תינתן לאחר שניתנה לעורך המחקר
 הזדמנות לטעון את טענותיו, ואולם רשאית ועדה מוסדית לשמוע טענות באמור לאחר
 ביטול האישור, אם מצאה בי השהיית ביטולו עלולה להביא לפגיעה בביטחון המדינה

 או בשלום הציבור, בבריאותו או בביטחונו

ו (א) הוועדה המוסדית תדווח למנהל על מתן אישור לפי סעיפים 3(ב), 2ו(ב) או 3ו(ג) ל 6 ל ע ה נ מ ווח ל  די
ם בתוך שלושה ימים מיום מתן האישור; המנהל יורה על דרבי הדיווח לפי סעיף זה י ר ו ש י ן א ת  מ

 (ב) ראה המנהל בי יש חשש שאישור שניתן על ידי ועדה מוסדית עלול לסבן את
 ביטחון המדינה או את שלום הציבור, את בריאותו או את ביטחונו, או בי לא התקיימו
 בבקשה התנאים לאישורה לפי הוראות סעיף 5ו, רשאי הוא, בתוך 4ו ימים מיום קבלת
 הדיווח על האישור, באמור בסעיף קטן (א), להודיע על השהיית האישור האמור ולבחון

 מחדש את הבקשה .

 (ג) השהה המנהל אישור לפי הוראות סעיף קטן (ב), ייתן את החלטתו בעניין בתוך
 ו2 ימים מהמועד שבו הושהה האישור

ת 7^ (א) על החלטת ועדה מוסדית לפי סעיפים 3(ב), 2ו(ב) או 3ו(ג) רשאי מוסד או עורך ט ל ח ה על ה ג ש  ה

ת מחקר להגיש השגה למנהל. י ד ס ו ה מ ד ע  ו

 (ב) המנהל ייתן את החלטתו בהשגה בתוך 30 ימים מיום הגשתה

קוח  פרק הי: פי

ם 8^ המנהל רשאי להסמיך, מקרב עובדי משרדו מפקח בסמבויות לפי חוק זה, ובלבד י ח ק פ ת מ ב מ ס  ה

 שהתקיימו בו בל אלה:

 ( ו) משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, בי
 אינה מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

 (2) הוא קיבל הבשרה מתאימה, בפי שהורה השר;

 (3) הוא עומד בתנאי בשירות נוספים, בבל שהורה השר
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ק זה רשאימפקח: פיקוח חו , לשם פיקוח על ביצלע ה וראות לפי  9ו

 ( ו) להיבנס למוסד, )לאחר שהזדהה, וא ולבז לא ייבנס המפקח ל מקום המשמש למגורים
 בלבד אלא על פי צוב לשבלד באילתאמעשלפפטי; צו של בית משפט;

 (2) לדרוש מאדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה מו מסמך שש יש בהם ובדי להבטיח
 או להקל את ביצועו שה חוק זה; בפסקה זו, ״מסמך״ - לרבות פלט בהגדרתר בבתופ

 המחשבים, התשנ״ה-995ב;

 (3) לערוך מדידות וליטול דוגמאות של מחוללי מחולות או של חוממים אחרים; בן
 יהיה מפקח רשאי ילהמיסהורמאפקתחהרמשדיאידולתמוסהורדוגאמתאוהתמדלימדועבתדוה,דולגשממאוורתאלומתןעבאודהל,נלהושגמור אותן א

 בהן בדרך אחרת; הבדוהגןמבאדורתך ייאמחסררתו; להמדופגקמחאובלתאי יתמסשרלו םל;מפקח בלא תשלום;

 (4) לתפוס מחוללי מחלות ואו חומלים אחרים אשם השמדתם וםן להשמידם במידת
 הצורך, אם התעורר חשש אי מחועלד המחלות או אותם חומרים, המוחזקים במוסד,

 מסבנים את ביטחון המדינה או את שלום הציבור, את ברלארתו או את בי טחיאו

 20. עול אף האמורי בסעיף 19, לא ימתן המפקח ה וראה באהור לתפוס או להשמיד מפוללי זבהת טיעון
 מחלות או חומרים אחרים אלא לאחר שנתן למוס ד או לעורך המחקר, לפי העני ין,
 הזדמנות לטעון את טענותיו; ואולם מצא המפקח ובי השהיית מתק ההוראה עלתלה
 לסבן את ביטחון המדינה את באת חשל1 ום הציהור, את בשיאותו צאו את ביטחונו, רשאי הוא
 לתתה לאלתר, ובלבד שייתן למוסד או לעשרך המחקר, לפי העניין, לטעון אות טעענייןו

 בהזדמנות הראשונבההלזדאמחנרותמבןה ראשונה לאחר מבן

ק וי: עונשין ר  פ

ר עונשין ס ס מ ל מחלהמ או עורך לו מחקר ב אגודלה וראמת סעיף 2(א), דינו - ל ו ח  ע2 . (א) המחזיק 2
 שלוש שנים או קנסשפליוש לושנשיהם מאוהקנס פהיאמשולרו שבסהעימףהוק6נ(סא)(ה3א)מלורחובקסהעיעףונוש6י(ןא)(3) לחוק העונשין

 (ב) המחזיק מחולל מחלות או עורך בו מחקר בלא איש ור, בניגקד להוראות סעיף 2(דב)
 או בניגוד להוראותאולפביניסגועידףל2(הגו)ר(2א)ותאול3פ(יב),ס עדייףנ ו2(-ג)(מ2)א סארו 3ש(יב),שהד ינחוד-שימםא סארו משיחשציהתחודשים או

 הקנס האמור בסעיףהוק6נ(סא)(ה3א)מלורחובקסהעיעףונוש6י(ןא)(3) לחוק העונשין

 (ג) העורך מחקר בניגוד להוראות סעיף 3(א) דינו - מאער אראע ששנים.

 אח. (א) נושא משרה בבתאג יד חייב לפקח ולאשות בל שנפתן למנישת עבי רות לפי סעיף ו2
ד התאגיד או על ידי עובד מעאבדיו; המפר הוראה זד, ד ינו - קנס באמור בסעי-  על יד
ד י  ו6(א)(4) לחוק העונשץ; לעניין סעיף זה, ״נושא משירה״ - במנהל פעיל בתאג
 שותף, למעט שותף מתבל, או פקיד האחראי מטעם התאאיד איל התחום שאו בוצעה

 העבירה העבירה

 (ב) נעברה עבירה )לפי סעיף ו2 בידה תאגיד או בידי עובד מעובדיו, דיקה היא בי
 נושא המשרה בתאגיד הפר שובתו לאי סעיף קטן(את, אלא אם בן התאח אי אעשה בל

 שניתן בדי למלא אתשניחותןב תבודי למלא את חובתו

ת ו י ל ל ת כ ו א ר ו  פרק זי: ה

 23 . מי שממלא תפקיד מבוח חמל זה לא יגלה ודיחה או תובן של מסמך שהתעו לידיו מכוח
 תפקידו אלא על פיתדפיןקידו אלא על פי דין

 24 . הושר ישנה אות התוספת מעת לעת, באישור מעדת עמדע והטבנואגיה של הכנסת. שינוי התוססת

 יארוחרתי ולתפינוסשעאיף
 משרה בתאגיד

 השגימיערותליסודידויומת
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 6 ס״ח התשנ״ה, עמי 366.
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ת 25 . השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא יקבע הוראות בבל הנוגע לביצועו, לרבות לעניין ו תקנ  ביצוע ו

 הדרך להגשת בקשות למחקר ומתן אישורים, ולאחר התייעצות עם שר הביטחון -
 לעניין תנאים להברה במוסד ודרבי פיקוח ובקרה .

ל 26 . הוראות חוק זה לא יחולו על מערבת הביטחון, ואולם החזקת מחוללי מחלות ועריבת ה ע ל ו ח ת  סייג ל
ן מחקר בהם ייעשו לפי הנחיות שיינתנו - ו ח ט י ב ת ה ב ר ע  מ

 (ו) ביחידות הסמך של משרד ראש הממשלה או במוסד שאישר ראש הממשלה - על
 ידי המנהל הבללי של משרד ראש הממשלה;

 (2) במשרד הביטחון, ביחידות הסמך שלו או במוסד שאישר שר הביטחון - על ידי
 המנהל הבללי של משרד הביטחון;

 (3) בצבא הגנה לישראל - על פי פקודות הצבא בהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי,
.  התשט״ו-955ו7

¿ (א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 4, פרק גי וסעיפים 2ו ו־3ו, תשעה חודשים מיום ת 7 א ר ו ה ה ו ל י ח  ת

ר פרסומו (להלן - יום התחילה). ב ע  מ

 (ב) תחילתם של סעיפים 4, פרק גי וסעיפים 2ו ו־3ו, שלושה חודשים מיום פרסומו
 של חוק זה

 (ג) לא יועמד אדם לדין בשל עבירה שנעברה לפי סעיפים ו2 או 22 בתקופה שמיום
 התחילה ועד תום שישה חודשים מיום התחילה

 תוספת
 (סעיף ו)

״ ת ו ל ח י מ לל ה ״מחו ר ד ג ה  ה

Abrin; 

Avian influenza virus (highly pathogenic); 

Bacillus anthracis; 

Botulinum neurotxins; 

Botulinum neurotoxin producing species of Clostridium; 

Bovine spongiform encephalopathy agent; 

Brucella abortus; 

Brucella melitenis; 

Brucella suis; 

Burkholderia mallei (formerly Pseudomonas pseudomallei); 

Camel pox virus; 

Central European Tick-borne encephalitis; 

Ceropithecine herpesvirus ו (Herpes B virus); 

Clostridium perfingens epsilon toxin; 

Coccidioides immitis; 

Coccidoides psadiasii; 

 ס״ח התשט״ו, עמי ו7ו
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Reconstructed replication competent forms of the 1918 pandemic influenza 
viru s containing eny portion of the coding regions of all eight gene segments 
(Recnnsteuzaed 1918 influenza virus); 
Conotoxins; 
Coxiella burnetii; 

Caimean-Congo haemorrhagic fever virus; 

Diacetoxyscirpenol; 

Eastern Equine Encephalitis virus; 

Ebola virus; 

Fbr Eastern Tick—borne encephalitis; 

Flexal; 

Fransicella tularensis; 

Guana rito; 

Hendra virus; 

Japanese encephilitis virus; 

Junin; 

Kyasanur Forest disease; 

Lassa fever virus; 

Machupo; 

Marburg virus; 

;Menangele virus; 

sM; onkeypox virus; 

Nipah virus; 

Omsk Haemorrhagic Fever; 

Ricin; 

Rickettsia prowazekii; 

Rickettsia rickettsii; 

Rift Valley fever virus; 

Russian Spring and Summer encephalitis; 

Sabia; 

Saxitoxin; 

Shiga—like ribosome inactivating proteins; 

Shigatoxin; 

Staphylococcal enterotoxins; 

T—2 toxiu "Venezuelan Equine Encephalitis virus; 

Tetrodotoxin; 
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Variola major virus (Smallpox); 

Variola minor virus (Alastrim); 

Yersina pestis; 

ם לסעיף 47א לפקודת א ת ה הל ב  למעט תבשירים רשומים בפנקס התבשירים המתנ
 הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-ו98ו8 .

זרי ב בן י ק ע  י
 שר הבריאות

ק י צ י ה א י ל  ד
 יושבת ראש הבנסת

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694.

 חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס״ט-2008*

 מטרת חוק זה היא להסדיר את פעילות המכונים הפסיכומטריים, לרבות מכונים באמור
 שפעילותם ממומנת, בין השאר, מבספי הקרן לקליטת החייל המשוחרר

 בחוק זה -

;  ״חוק הקרן״ - חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ״ד-994וו

 ״מבחן פסיבומטרי״ - מבחן פסיבומטרי לקבלה למוסד להשבלה גבוהה בישראל;

 ״מבון פסיבומטרי״ - מוסד ללימודי הבנה למבחנים פסיבומטריים;

 ״מבון פסיבומטרי מאושר״ - מבון פסיבומטרי שאושר לפי סעיף 3;

 ״קורס״ - קורס במבון פסיבומטרי;

 ״הקרן״ - הקרן לקליטת החייל המשוחרר במשמעותה בחוק הקרן;

 ״השר״ - שר החינוך

 השר יאשר מבון פסיבומטרי אם מצא בי הוא עומד בבל אלה:

 (ו) הוא פרסם תנאי התקשרות באמור בסעיף 6;

 (2) הוא הציג אישור בטיחות לפי הוראות שקבע השר

 אישור באמור בסעיף 3 יעמוד בתוקפו שלוש שנים מיום שניתן, ואולם השר רשאי, אם
 שובנע שמבון פסיבומטרי מאושר הפר הוראות לפי חוק זה, לרבות אי־מילוי התנאים
 שבסעיף 7, לשלול אישור שניתן או לקבוע לו סייגים, ובלבד שנתן למכון הזדמנות

 לטעון את טענותיו

 חייל משוחרר, בהגדרתו בחוק הקרן, הלומד בקורס, זבאי להשתתפות בתשלום שבר
 לימוד בקורס במבון פסיבומטרי מאושר בלבד

ה ר ט  מ

ת ו ר ד ג  ה

ן  אישור מבו
 פסיבומטרי

ר קף האישו  תו

ת 5 . ו פ ת ת ש ה ת ל באו  ז
ן ם למבו ו ל ש ת  ב

 פסיבומטרי

ת חוק  * התקבל בכנסת ביום הי בחשוון התשס״ט (3 בנובמבר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעו
 הכנסת - ו24, מיום ב״ט בסיוון התשס״ח (2 ביולי 2008), עמי 364; ובהצעות חוק הכנסת - 246, מיום י״א בתמוז

 התשס״ח (4ו ביולי 2008), עמי 397.
 ו ס״ח התשנ״ד, עמי 32ו.
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 מקנון ופסיכומטרי יפרסם לציבור את תנאי ההתקשרות עמו, ייהעל לפיהת . תהאי התקשרות

 (א) לא יתקשר מבון פסיביתטרי עם אדם לשם רימעדיו דקורס אלא לפי תבאים הסבם התקתרות
 הקבועים בהסכם בכתב, שנחתם ביד י אותו אדם(בחובי זה - הסבם התקשרות); בהסכם

 ההתקשרות יפורטו,הבהיןתקהשראור,ת יבפלוראטלו,ה:בין השאר, בל אלה:

 ( ו) המחיר הבולל לתשלום בפועל לשל לימוד בקבפס, לרבות דמי ההרשמ ה(בחוק
 זה - המחיר הבולל), ואם ניתנת האפשרות ללמוד קורס שסף - גם מחקרר;

 (2) תנאי התשלו (ם;2) תנאי התשלום;

 (3) התנאים לביטול השתתפות בקורס לפי תוראות סעיף 8;

 (4) תנאי הלימוד העיקתיים;

 (5) פרטי מוקד שי(5ר)ות מפרטטעיםמוהקמדב וןשישריוהתימהטמעוםפקהדמעבולןקשבילהתי הפ נימותפקודת לעונלוקתבלת פניות ותלונות

ם המה)תייכן נבהסבם ההתקשרותה לרבות הסייגים לחובות המכון אי  (ב) התנ
 הפסיבומטרי לפי ההפססביםב,ו ימצטוריינ ולבפיהבהלהטסהב םמ,יויחצודינת,ו ובביהןבלהטשהארמ ייוצחוידנתו, ובבאיןמ והרשתאנרא ייםצ וינו באמור תנאי
 בדבר דחיית מועד הבקדובררס,דמחיעיבתרמלוקעודר סה קבומרתס,בומנעתברש ולנקהו,רשסמבימרתבהוזנבתאושותנלה,ל משומדירבקתורהזסבאות ללמוד בקור

 במועד אחר והעברבתמוהזעבדאואתחרלוקוהרעסברלתא דהםזבאאחורת לקורס לאדם אחר

 (ג) בסעיף זה, ״ה (סגב)ם בבסתעיבף״ ז-ה,ל״רבהוסתבםה סבבםת בה״מ-א ולשררב ובתאהמסצבעיםםהאמלאקוטשררו ניביאםמצעים אלקטרוניים

 (א) תתמיד רשאי לבטל את השתתפותו בקארס, בהותפוה למכון הפסיכומטרי, לפי ביטול השתתפות
ס ר ו ק  המפורט להלן: המפורט להלן: ב

 (ו) עד שלושים י(מוי)ם לעפדנ ישתלוחישליתם יהמליםמ ולדיפנםי בתקחוירלסת-הבלילמאודימםי ביקוטורלס; -ביבטלא דמי ביטול; ביט
 תלמיד את השתתפותו ב קארס באמור, יש יב, בלא דיחוי, לשכון הפס יבומטרי
 את החומרים שקיבל מהנו בפי ששיבל אותם מהמבשן ובלא שימוש; לא הוחזרו

 החומרים באמור, אוהחשונמערשיםה בבהאמםור,ש יאמוו ש,ניעשלהםבהתםלמשידמ ולשמ,ביוןשלאםת התסלבומיםדבלפימ בון את הסבום ב
 שנקבע בתקנות; שנקבע בתקנות;

 (2) מתום שלושי(ם2 )ימימםתלופםנישתלוחישילםת יהמלייםמולדפינםי בתקחוירלסת ולהלאיימואודיחםר במקתוחריסלותלא יאוחר מתחיל
 הלימודים - בנגד דמי ביטול בכבום שלא יטלה על עשרה אחעזים מהמחיר

 הבולל; הבולל;

 (3) עד תום שליש מהמפגשים בקורש מ בנגד שימי ביטול בסבנם שלא יעלה על
 ארבעים אחוזים מהאמרבחיעריםהבאוחלוזל;י םק ימבלה מתחלימרידה בהונלחל;הקיעבקלב תהלתמקישדרוהנתחקהב ועצקתבי תה תקשרות קבוצתי

 עם המכון - בנגד דמי היטול בסכום שלא ייעלה בל מחצית מהמחיר הבוחל.

 (ב) על אף האמור בסעיף קאן (א), יוהרה ותלמיד זכאי להחזר התשלום על ההשתתפות
 בקורס, בבל מועד, באקםו רבסי,טבלבאלתמוהעשד,תאתםפובתיוטבלנסאיתב והתששתלתאפוהתיוהבנניסתיןבולתצ פושלתןאמהריאהש,ניתן לצפותן מרא

 לרבות עקב בעיות בריאותיות, בעיות אישעת חריגות ותעיות משפחתיות חריגות, בפפ
 שייקבע בתנאי ההתקשרבת בעם המכון הפשיבומטרי; הוראות באמור ירבאו לידיעת אדם

 המבקש להירשם לקורס לפני חתימת הוסכם ההתקשרות.

 (ג) תלמיד זכאי להשתתף בבשזי שיעורי ניתיון בלא תשלום, לפני תחילת הלימודים
 בקורס בקורס

 (ד) אין בהוראות סעיף זה בדי לארוע מיהו ראות סעיף 5ו(ב) לחוק הסעי לעניץ החזר
 סבום ששולם לקרןסבום ששולם לקרן

 (ה) שר התעשיה המס חר והתעסוקה, באישור ועעת החינוא התרבות תהספורט של
 הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לענלין מעירות אודעה לפי סעיף קטן (א).

, 2008.וו.2ו 37 ט ״ ס ש ת ן ה ו ו ש ח ם 87ו2, י״ד ב י ק ו ח ר ה פ  ס



 המרכז הארצי לבחינות והערבה יפרסם לציבור, לאחר בל מועד שבו התקיים מבחן
 פסיכומטרי, טופס מבחן מרכזי שניתן באותו מועד ואת פתרונו, ובן נתונים בדבר תוצאות
 המבחן, לרבות התפלגות התוצאות לפי מדדים שונים, בפי שיורה המרבז; אחת לשנה,
 יפרסם המרכז הארצי לבחינות והערבה טופס מבחן בבל שפה שבה התקיים מבחן
 פסיכומטרי באותה שנה; השר יקבע את דרך הפרסום לפי סעיף זה, ובכלל זה פרסום

 באינטרנט; בסעיף זה, ״טופס מבחן״ - החלק במבחן המשמש למתן ציון
 השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט

 של הבנסת, להתקין תקנות בבל הנוגע לביצועו

 בחוק הקרן, בסעיף ו, בהגדרה ״בית ספר חיצוני״, במקום הסיפה החל במילים ״לרבות
 ללימודי״ יבוא ״ששר החינוך הביר בו לעניין חוק זה, ובן מבון פסיכומטרי מאושר,

 בהגדרתו בחוק הפיקוח על מבונים פסיבומטריים, התשס״ט-22008;״
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 ס״ח התשס״ט, עמי 26

 חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מסי 25), התשס״ט-2008*

 תיקון סעיף 7 ו בסעיף 7 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל-970ו ו (להלן - החוק העיקרי) -

 (ו) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(או) יתום משני הוריו, שנפטרו בתוצאה מפגיעת איבה זבאי לתגמול חודשי
 בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 3ו(ו) לחוק משפחות חיילים, במקום לתגמול

 חודשי לפי הוראות סעיף 9(א) לאותו חוק ״;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״בעד התקופה האמורה בסעיף קטן (ג), לתגמול בשיעור
 של 80% מהתגמול המשתלם בעד יתום לפי הוראות סעיף 9(ג) לחוק משפחות חיילים״
 יבוא ״לתגמול בלהלן בעד התקופה שתחילתה בחודש שבו היה ליתום משני הוריו״

 ובמקום ״35 שנים״ יבוא ״37 שנים:

 (ו) תגמול בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 3ו(ו) לחוק משפחות חיילים - עד
 שימלאו לו 27 שנים;

 (2) תגמול בשיעור 80% מהתגמול הקבוע בסעיף 3ו(ו) לחוק משפחות חיילים
- למי שמלאו לו 27 שנים ועד שימלאו לו 37 שנים ״;

 (3) במקום סעיפים קטנים (ג) ו־(ד) יבוא:

ת חוק  * התקבל בבנסת ביום הי בחשוון התשס״ט (3 בנובמבר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעו
סת - 262, מיום ב״ט בתשרי התשס״ט (28 באוקטובר 2008), עמי 38  הבנ

 ו ס״ח התש״ל, עמי 26ו; התשס״ז, עמי 79.

ו .2ו ו . 2008 , ט ״ ס ש ת ן ה ו ו ש ח ם 78ו2, י״ד ב י ק ו ח ר ה פ  38 ס



 ״(ג) מי שזבאי לת״ג(גמ)ול למיפישהזובראיולתתסגעמיוףלקלטפןי(בה)ו רלאויתהיסהעיזףבקאיט,ן (בבע)דלהאתיקהויפההזבאי, בעד התקו
 שבה משתלם התגמשובלההמאשמותר,ל םל תהשתלגומםו ללמהחאיימותר,ילתותםשלבועםתלרמביחיישת ימתקוצםו עב עאות רבישת מקצוע

 השכלה כללית או מקצבעית, לפי חוק משפחות חליליםו קאולם התה יבאי לבחור
 בתשלום באמור במבקתוםש להותםגבמואלמ והראבממורקום התגמול האמור

 (ד) יתום משני הוריו, שנפטרו בתוצאה מפניעת איבה, זכאי -
ית למענק התארגיות בסבנם השל 83,600  (ו) אם טרם מלאו לו 37 שנ

 שקלים חדשים, שישוקל יםםבחמודעשדי ם,ש בושיהשיוהלםל יבתומוםעדמשניב והוהיריהו,לאיותובםהגמיעשונ י הוריו, או בהגי
 לגיל 8ו, לפי המאוחר;

 (2) אם טרם מלאו(2)לו ו2א םש נטירם,םלממלעאנוקלנוי יוד2ו תשנביסם,ב ולםמעשנלק0ני0י0,דו26ת בשסקבלוים של 26,000 שקל
 חדשים חדשים

 (ה) הסכומים הנקובים הבסעימ קטן (ק) יעםדבנו במקטד( עדעון התגמילים לפי
 חוק משפחות חייליחםו וקלמפישפשיחועותרחיהיעלדיבםוןו להפיא משוירעור העדבון האמור

 (ו) על אף הוראו (תו)סע יעףל29אאף להוחורקא ומתשספעחיוףת29חיאי ליחםו ק-משפחות חיילים -

 ( ו) לגבי יתום משנו הו ריו ש נפטרו בתוצאה מ שנעת ואיבה, תחו ל הזבאתת
 למענקים לפי סעיףל9מ2עאנקליחםוקלפמישספעחיוףת29חיאי ליחםו קעדמ שיפמחולתא וחיליול7י3םשענדים;שימלאו לו 37 שני

 (2) יתום משני הוריו שנתטרו בתוצאה מפגיעת איבתו צבאי למענקתם לפי
 סעיף 29א לחוק משפחות חיי ליום מכוחו חשל בל איחד מהורי ו;

 (3) יתום משני הוריו שנפטרו בתוצאה מפגיעת איבה זב אי למעתק
 בשיעור של 80% מהמענק לפי סעיף 9הא(א) לחוק משפחות אי ילים גם

 אם נישא לפני שנפאטרםו ניהושריאולאפונ ישנשנפפטטררוה ורהוהרוי והאשוני,שונבפלטברדהושרטהרוםהמשלניא,וובלבד שטרם מל
 לו 37 שנים, ולא חלופ ו7י3ותשרנימם,שונלתאייחםלמפוע יתו תהרנימשושאניןתייועםדמפעטתי רהתנ יהשווראהיון ועד פטירת הור

 השני; נפטרו שני ההורים באמור בת והי שנתיים מערת התיש ושאין, יהימ עתוה
 באמור זכאי למענק לפמ רסקא זו מבנח בל אחד מהוריו.

 (ז) לגבי יתום מש(נז)י ה ולרגיוב ישינתפוטםרומבשנתיו צהוארהיומשפנגיפעטרתואביבתוהצואיהש מלופגאיפעותט ראויפבוהס ויש לו אפוטרופ
 לגוף, ישולמו התגמול לפי סעימ קוטן(או) על אף הוראות סעי ף 9( ד) לחוק משפחות
 חיילים, ובן המענק חלפי סעיף ק טן(ד)(2 ) לאותע אפוטרופוס, אאא אם בן יררה בית

 משפט מוסמך אחרתמשמפטטע מיוםסממךיואחחדירםת משיטירעמשימםו,מויבופחידישיםורשיהי״רשמו, ובפי שיורה ״

 ה2וספת סאעחירףי7סדעיף 7ג2 לחוקאהחרעיקסריעייףבו7גא :לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 7ד

 ״תשלום חודשי 7ד (א) אפוטרופוס לגוף שמונה ליסום שששי הוריו נפטרו
ה בתוצאה מפגיעת באיבה, זב אי לתשלום חודשי בשל אבדן ס 8 ב ה

ו פ ד

ו

ב א

ו

ד א  ל
ם משהנבינהסורתיוובתקופה שבההבנהסיתוובםתעקומופ והבהשבחזהקתהיו,תבוםש יעומור ושביהקחבזעק תו, בשיעור שיק ו ת ו י י ר ו י ה נ ש ם מ ו ת  י

 שר הרווחה והשירותים החברתיים בהתייםצות עם יישר האוצר
 ובאישור ועדת העבוובדאהישהורווחעהדתוההבעריבואדוהת השרלו והחבהנ סותה;ברהישאורת של הבנסת; ה

 רשאי לקבוע את שיעשר התשלום בהשחשרב במספר היתומים
 ובגילם, התקופות שבעדן תהיה זכאות לבשלות, מטרב התשלוש

 וסוג התשלום, ובן רוסשוגא יההתושאלולקם,בועבן תרשלאויםהומאענלקקחבוד־עפתעמשילום מענק חד־פע
 בעד תקופות שקדמו לזכאות לתשלום ה חזכשי

 (ב) הורה שאימץ יתום ששני שוריו נפטרו בתוצאה מפגיעת
 איבה, יהיה זכאי לזכויות שנתונות לאפוטרופשס לפי סעיף

 זה ״ זה ״

 3י בסעיף 9 לחוק העיקרי, בפסקה (ו), בסופה יבוא ״ובדבר תנאים לתשלום המענקים תיקון ס עיף9
 האמורים בסעיף 7(דה);א״מורים בסעיף 7(ד);״

ו .2ו 39 ו . 2008 , ט ״ ס ש ת ן ה ו ו ש ח ם 78ו2, י״ד ב י ק ו ח ר ה פ  ס



ה 4. (א) תחילתו של חוק זה ב־ו בחודש שלאחר יום פרסומו (להלן - יום התחילה) ל ו ח ת ה ו ל י ח  ת

 (ב) הוראות סעיף 7(או) עד (ו) לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף ו לחוק זה, יחולו גם על
 מי שהוא יתום משני הוריו, שנפטרו בתוצאה מפגיעת איבה מיום בי בתשרי התשס״א
 (ו באוקטובר 2000) ועד יום התחילה, ומתקיימים בו התנאים לתגמול או למענק לפי
 הסעיף האמור, וישולם לו התשלום שהיה זכאי לו לפי הוראות הסעיף האמור בעד

 אותה תקופה

 (ג) הוראות סעיף 7ד לחוק העיקרי בנוסחו בסעיף 2 לחוק זה יחולו על מי שמתקיימים
 בו התנאים לתשלום מיום התחילה ואילך

ר 3 מי שהיה ליתום משני הוריו שנפטרו בתוצאה מפגיעת איבה והגיע לגיל 8ו מיום בי ב ע ת מ ו א ר ו  ה

 בתשרי התשס״א (ו באוקטובר 2000) ועד יום התחילה, יהיה זכאי לתשלום לפי הוראות
 סעיף 7(ד)(ו) לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף ו לחוק זה

ג ו צ ר ק ה ח צ ט י ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה שר הרוווחה והשירותים

 החברתיים
ק י צ י ה א י ל  ד

 יושבת ראש הכנסת
ס ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה

12. 11. 2008 , ט ״ ס ש ת ן ה ו ו ש ח ם 2187, י״ד ב י ק ו ח ר ה פ  ס
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