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 תקנות הפיקוח על ייצוא ביטחוני )דרכים לשמירת רישום של מידע הנוגע לעסקת ייצוא ביטחוני(, 
1380 התשע"ה-2015                                                                                                                                                    

1381 תקנות דמי מחלה )נהלים לתשלום דמי מחלה( )תיקון(, התשע"ה-2015                                                                

1381 תקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש( )תיקון(, התשע"ה-2015                                       

1382 תקנות האגודות השיתופיות )שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש( )תיקון(, התשע"ה-2015                                

1382 כללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב( )תיקון(, התשע"ה-2015                  
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תקנות הפיקוח על ייצוא ביטחוני )דרכים לשמירת רישום של מידע הנוגע 
לעסקת ייצוא ביטחוני(, התשע"ה-2015  

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31)ב( ו–45 לחוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז-12007  
)להלן - החוק(, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:   

בתקנות אלה -   1
"מסר אלקטרוני" - כמשמעותו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-22001;

באופן  מחשב  לקובץ  מקור  מסמך  המעתיק  טכנולוגי  הליך   - ממוחשבת"  ""סריקה 
שניתן לאחזר ממנו תוצר קריא הזהה בתוכנו למקור;

"פלט" - כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-31995;

"קובץ מחשב" - מסר אלקטרוני שהוא תוצר של סריקה ממוחשבת 

בעל רישיון ייצוא ביטחוני ישמור במסגרת רישום המידע שעליו לנהל לגבי עסקאות    2
ייצוא ביטחוני שביצע, את המקור של כל מסמך הנוגע לעסקת ייצוא ביטחוני כאמור 

)להלן - מסמך מקורי( 

על אף האמור בתקנה 2, בעל רישיון ייצוא ביטחוני רשאי, בתום שלוש שנים ממועד    3
סיום ביצוע עסקת הייצוא הביטחוני נושא הרישיון, וכתחליף לשמירת מסמך מקורי, 
אם  ממוחשבת,  סריקה  באמצעות  ביטחוני  ייצוא  של  לעסקה  הנוגע  מסמך  לשמור 

התקיימו תנאים אלה: 

הסורק אישר שהמסמך נסרק מן המקור בשלמותו ונלווה לקובץ המחשב מידע   )1(
המציין שהוא תוצר של סריקה ממוחשבת;

ננקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח את שמירת קובץ המחשב בצורה הנאמנה   )2(
למקור;

ננקטו באופן סדיר אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה לקובץ המחשב ומפני שיבוש   )3(
בעבודת המחשב העלולים לפגום בנאמנות קובץ המחשב למקור;

אם חל מעבר מטכנולוגיה לטכנולוגיה - ננקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח את   )4(
נאמנות קובץ המחשב למקור;

תועדו הפעולות המפורטות בפסקאות )1( עד )4(;  )5(

אם מוגש פלט של קובץ מחשב - הוא הופק בתהליך סריקה ממוחשבת שמתקיימים   )6(
בו התנאים שבפסקאות )1( עד )5(, והוכח הקשר בין אותו פלט ובין קובץ המחשב 

כאמור  לשמרו  חובה  אשר  מידע  רישום  לשמור  רשאי  ביטחוני  ייצוא  רישיון  בעל    4
בסעיף 31)ב( לחוק, כמסר אלקטרוני  

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    5
ח' בתמוז התשע"ה )25 ביוני 2015(

)חמ 3-3760(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ  
שר הביטחון  

הגדרות

שמירת רישום 
מידע שהוא 

מסמכים מקוריים

__________
ס"ח התשס"ז, עמ' 398   1

ס"ח התשס"א, עמ' 210   2
ס"ח התשנ"ה, עמ' 366   3

 שמירת מסמכים
 באמצעות סריקה

ממוחשבת

מסר אלקטרוני

תחילה
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תקנות דמי מחלה )נהלים לתשלום דמי מחלה( )תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 2)ג( ו–13)א( לחוק דמי מחלה, התשל"ו-21976, ובאישור 
ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה )נהלים לתשלום דמי מחלה(, התשל"ז-31976 )להלן -    1
התקנות העיקריות(, בתקנת משנה )א(, פסקה )2( - תימחק 

אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:   2

או "שמירת דינים דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  אלה  תקנות  בהוראות  4א  אין 
או  העובד  ידי  על  מחלה  אישורי  למסירת  הקשורות  הסכם 
את  לבצע  העובד  של  הקבוע  או  הזמני  אי–כושרו  בחינת 
בריאות  ממצב  רפואיים,  ממצאים  פי  על  הנובע,  עבודתו, 

לקוי "

תחילתן של תקנות אלה 120 ימים מיום פרסומן    3
כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015(

)חמ 3-4121(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הכלכלה  

תקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש( )תיקון(, 
התשע"ה-2015 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות1 )להלן - הפקודה(, אני 
מתקין תקנות  אלה: 

מתחדש(,  בקיבוץ  הדדית  )ערבות  השיתופיות  האגודות  לתקנות   1 בתקנה    1
הפנסיונית",  הגמלה  "סכום  בהגדרה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשס"ו-22005 

במקום "35%" יבוא "40%"      

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ה( יבוא:     2
)ג(,  משנה  בתקנת  האמורים  הסכומים  את  לשלם  הקיבוץ  מחובת  לגרוע  ")ו( בלי 
רשאי הקיבוץ לשלם לחבריו שבגיל הפרישה גמלה בסכום גבוה יותר מסכום הגמלה 
לפי  יהיה  הפנסיונית  הגמלה  לסכום  מעבר  המשולם  סכום  שכל  ובלבד  הפנסיונית, 
הוותק הפנסיוני, כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות האגודות השיתופיות )חברות(, 
התשל"ג-31973; הוראת תקנת משנה זו לא תגרע מכל סכום שחבר כאמור היה זכאי 
לו, מעבר לסכום הגמלה הפנסיונית, מכוח החלטה או התחייבות של הקיבוץ שהיו 
בתוקף לפני תחילתן של תקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש( 

)תיקון(, התשע"ה-42015 "

תיקון תקנה 2

הוספת תקנה 4א

תחילה

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 336; התשע"א, עמ' 683   1

ק"ת התשס"ו, עמ' 190; התשס"ט, עמ' 430   2
ק"ת התשל"ג, עמ' 872; התשס"ט, עמ' 852   3

ק"ת התשע"ה, עמ' 1381    4

__________
י"פ התשס"ג, עמ' 2084   1
ס"ח התשל"ו, עמ' 206   2

ק"ת התשל"ז, עמ' 4   3

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 3
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תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    3
י"א בתמוז התשע"ה )28 ביוני 2015(

)חמ 3-3562(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הכלכלה  

תקנות האגודות השיתופיות )שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש( )תיקון(, 
התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות1 )להלן - הפקודה(, אני 
מתקין תקנות אלה: 

במקום תקנה 3 לתקנות האגודות השיתופיות )שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש(,    1
התשס"ו-22005, יבוא: 

"שיוך על בסיס 
שוויוני

שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ יתבצע לפי תבחינים שוויוניים    3
לפחות  ש–50%  ובלבד  בתקנון  שיפורטו  שוויוני,  ובאופן 
החברים  בין  לחלוקה  העומדים  הכספים  או  מהנכסים 
במסגרת שיוך אמצעי הייצור יחולקו לפי הוותק כהגדרתו 
בתוספת הראשונה לתקנות האגודות השיתופיות )חברות(, 

התשל"ג-31973 "

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    2
י"א בתמוז התשע"ה )28 ביוני 2015(

)חמ 3-3561(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הכלכלה  

כללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב( 
)תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותה לפי סעיף 18)ב()3( לחוק איגודי ערים, התשט"ו-11955, ולפי סעיף 102 
לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-22001, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב 

כללים אלה:

ערים  איגודי  שמספקים  ביוב  לשירותי  )תעריפים  ערים  איגודי  לכללי  13)ב(  בסעיף    1
יבוא  ")2015 ביוני   1( התשע"ה  בסיוון  "י"ד  במקום  התשע"ה-32014,  )תיקון(,   לביוב( 

"י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" 

תחילתם של כללים אלה ביום י"ד בסיוון התשע"ה )1 ביוני 2015(    2
י"ט בתמוז התשע"ה )6 ביולי 2015(

)חמ 3-4971(

ר  ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א            
                 יושב ראש מועצת 
      הרשות הממשלתית למים ולביוב 

תחילה

החלפת תקנה 3

תחילה

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 336; התשע"א, עמ' 683   1

ק"ת התשס"ו, עמ' 194   2
ק"ת התשל"ג, עמ' 872; התשס"ט, עמ' 852   3

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 48; התשס"ט, עמ' 217   1

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344   2
ק"ת התשע"ה, עמ' 523   3

תיקון סעיף 13

תחילה




