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צו ביטוח רכב מנועי )הארכת תוקף השתתפות עצמית(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	15	לחוק	לתיקון	פקודת	ביטוח	רכב	מנועי	)מס'	17(,	התשס"ח- 	
12008,	ובאישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:	

תוקף	סעיפים	3א	ו–12	לפקודת	ביטוח	רכב	מנועי	]נוסח	חדש[,	התש"ל-21970,	מוארך	 	�1
בזה	לצמיתות�

תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"א	בניסן	התשע"ב	)3	באפריל	2012(� 	�2
ה'	בניסן	התשע"ב	)28	במרס	2012(

ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-3846(

שר	האוצר 	 	
__________

ס"ח	התשס"ח,	עמ'	413� 	1
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	15,	עמ'	320;	ס"ח	התשע"א,	עמ'	1020� 	2

צו הפטנטים )תיקון מס' 9( )דחייה של תחילת החוק( )מס' 2(, התשע"ב-2012

	- )להלן	 התשע"ב-12011	 	,)9 מס'	 )תיקון	 הפטנטים	 לחוק	 	6 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
החוק(,	אני	מצווה	לאמור:	

מועד	תחילתו	של	החוק	יידחה	ליום	י"א	בסיוון	התשע"ב	)1	ביוני	2012(� 	�1
ה'	בניסן	התשע"ב	)28	במרס	2012(

ן י בג 	 ' ב אב	 ז 	 	 )חמ	3-4396(

ממלא	מקום	שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשע"ב,	עמ'	54;	ק"ת	התשע"ב,	עמ'	416� 	1

תקנות להגנת חיית הבר )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	9	ו–16	לחוק	הגנת	חיית	הבר,	התשט"ו-11955,	אני	מתקין	 	
תקנות	אלה:	

"ח'	 במקום	 התשע"א-22010,	 שעה(,	 )הוראת	 הבר	 חיית	 להגנת	 לתקנות	 1)א(	 בתקנה	 	�1
בניסן	התשע"ב	)31	במרס	2012("	יבוא	"י"ד	בתשרי	התשע"ג	)30	בספטמבר	2012("�

כ"ח	בניסן	התשע"ב	)22	במרס	2012(
ארדן גלעד	 	 	 )חמ	3-524(

השר	להגנת	הסביבה 	 	
__________

ס"ח	התשט"ו,	עמ'	10;	התש"ן,	עמ'	180� 	1
ק"ת	התשע"א,	עמ'	35;	התשע"ב,	עמ'	2� 	2

 דחייה של
תחילת החוק

תיקון תקנה 1

הארכת תוקף 
לצמיתות

תחילה
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הודעת הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם( )אגרות להיתרים מן 
הממונה על קרינה סביבתית(, התשע"ב-2012 

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	10א)ד(	לתקנות	הרוקחים	)יסודות	רדיואקטיביים	ומוצריהם(,	 	
התש"ם-11980	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיעה	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	פברואר	2012	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	אוגוסט	 	�1
נוסח	התוספת	השלישית	לתקנות	 	,)2012 )1	במרס	 ז'	באדר	התשע"ב	 ביום	 2011,	החל	

הוא:

"תוספת שלישית
)תקנה	10א(

בשקלים	חדשים

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

258�70

70�258בעד	היתר	לעסוק	במכשיר	קרינה)2(

09�417בעד	היתר	להקים	מיתקן	רדיואקטיבי	או	לעסוק	בו)3(

09�417בעד	היתר	להקים	מיתקן	קרינה	או	לעסוק	בו)4(

בעד	היתר	להחדיר	או	לפזר	חומר	רדיואקטיבי	בקרקע,	במים	או	)5(
09�417באוויר,	או	לערב	חומר	רדיואקטיבי	בכל	חומר	אחר

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

)נמחק(א�

70�258כיול	מכשירי	מדידת	קרינה	מייננת,	לרבות	מקורות	כיולב�

)נמחק(ג�

09�417תיקון	מכשירי	קרינה	ואחזקתםד�

העברת	חומר	רדיואקטיבי	או	מוצר	המכיל	חומר	ה�
רדיואקטיבי

417�09

09�417שירותי	רדיוגרפיהו�

70�258אחזקת	ציוד	מגן	ייחודי	לעבודה	בחומרים	רדיואקטיבייםז�

82�298סילוק	פסולת	רדיואקטיביתח�

)נמחק(ט�

)נמחק(י�

09�417בדיקת	ריכוזי	ראדון	במבנים,	בקרקע	ובמים	יא�

09�417"בדיקת	קרינה	בלתי	מייננתיב�

י"ז	באדר	התשע"ב	)11	במרס	2012(
ו נה	שפר-קאר אלו 	 	 )חמ	3-1078(

המנהלת	הכללית	של 	 	

המשרד	להגנת	הסביבה 	 	
__________

ק"ת	התש"ם,	עמ'	992;	התשנ"א,	עמ'	1058;	התשע"ב,	עמ'	62� 	1

שינוי אגרות
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הודעת שירות התעסוקה )ערובה(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי1	לפי	תקנה	3)ג(	לתקנות	שירות	התעסוקה	)ערובה(,	התש"ע-22010,	אני	 	
מודיע	לאמור:

עקב	עליית	מדד	המחירים	לצרכן	שפורסם	בחודש	דצמבר	2011,	לעומת	מדד	המחירים	 	�1
	,)2012 בינואר	 	1( ו'	בטבת	התשע"ב	 ביום	 2010,	החל	 לצרכן	שפורסם	בחודש	דצמבר	

התעדכנו	סכומי	הערובה	הנקובים	בתקנה	3)א(	לתקנות	האמורות	והם	כלהלן:

	בשל	היתר	שניתן	לטיפול	ותיווך	של	- )1(

	עד	200	עובדים	זרים	בענף	הסיעוד	-	158,825	שקלים	חדשים; )א(

	עד	400	עובדים	זרים	בענף	הסיעוד	-	317,650	שקלים	חדשים; )ב(

	מ–401	עובדים	זרים	בענף	הסיעוד	-	529,415	שקלים	חדשים; )ג(

שקלים	 	529,415 	- החקלאות	 בענף	 לרבות	 אחר,	 בענף	 שניתן	 היתר	 	בשל	 )ד(
חדשים�	

ה'	בשבט	התשע"ב	)29	בינואר	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-2738(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התש"ע,	עמ'	498� 	1
ק"ת	התש"ע,	עמ'	966;	התשע"א,	עמ'	1187� 	2

הודעת עובדים זרים )אגרת בקשה ואגרה שנתית(, התשע"ב-2012

שנתית(,	 ואגרה	 בקשה	 )אגרת	 זרים	 עובדים	 לתקנות	 2)ג(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
אני	 התשנ"א-21991,	 זרים,	 עובדים	 לחוק	 1י)ד(	 וסעיף	 התקנות(,	 	- )להלן	 התשס"ד-12004	

מודיע	לאמור:	

עקב	עליית	מדד	המחירים	לצרכן	שפורסם	בחודש	דצמבר	2011,	לעומת	מדד	המחירים	 	�1
	,)2012 בינואר	 	1( ו'	בטבת	התשע"ב	 ביום	 2010,	החל	 לצרכן	שפורסם	בחודש	דצמבר	

בתקנה	2)א(	לתקנות,	במקום	הסכום	הנקוב	בה	בא	"300"�

ה'	בשבט	התשע"ב	)29	בינואר	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-3038(

שר	הפנים 	 	
__________

ק"ת	התשס"ד,	עמ'	161	ועמ'	446� 	1

ס"ח	התשנ"א,	עמ'	112;	התש"ס,	עמ'	114;	התשס"ג,	עמ'	181;	התשס"ה,	עמ'	360;	התשע"א,	עמ'	908� 	2

עדכון סכומים

עדכון סכומים




