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ת ק נ ו ת ה ה ו צ א ה ל פ ו ע ל )תיקון( ,ה ת ש ם ״ ב  -ו 2 0 0
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5א)ה( ו־ 88לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ״ז , 1967-אני
מתקין תקנות אלה:
י

הוספת תקנה
ד ג א י

אחרי תקנה 37א לתקנות ההוצאה לפועל ,התש״ם) 1979-להלן  -התקנות
ו.
העיקריות( ,יבוא:
2

ערבות וביטוחב

ע

ל

א י ש ו י

7גא) .1א( אישור יינתן או יחודש רק לאחר שהומצאו למנהל בתי
המשפט או מי שהוא הסמיך לענין זה )בתקנה זו  -מנהל בתי המשפט(,
שניים אלה:
)ו( ערבות בנקאית בנוסח שהורה עליו מנהל בתי המשפט
בסכום ש ל  10,000שקלים חדשים לבל תקופת האישור ,שניתנה
בידי בנק ישראלי לשם כיסוי הנזקים העלולים להיגרם בידי
ב ע ל האישור במהלך ביצוע תפקידו )להלן  -הערבות(; בלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תשמש הערבות להבטחת כל חיוב
כספי ש ב ע ל האישור יחויב בו כלפי החייב או הזוכה:
) (2פוליסת ביטוח לתקופת האישור שהוציא מבטח
כמשמעותו בחוק הפיקוח ע ל עסקי ביטוח ,התשמ״א 981-ו ,
המבטחת סחורה בהעברה ,אחריות מקצועית ש ל בעל האישור,
אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מעבידים)להלן  -הפוליסה(;
הפוליסה תכסה תביעות ב ש ל אירועים שאירעו בתקופת
הפוליסה ,גם אם הוגשו בתוך שנה מתום תקופת הפוליסה.
3

)ב( נוסח כתב הערבות ונוסח הפוליסה יהיו להנחת דעתו של מנהל
בתי המשפט.
)ג(
או עיקול.

הערבות תהיה בלתי מותנית ,ולא תהיה ניתנת לביטול ,שעבוד

)ד( הערבות תוחזר לבעל האישור בתוך  60ימים מיום פקיעת
האישור ,זולת אם החליט מנהל בתי המשפט אחרת ,עקב הגשת תובענה
נגד ב ע ל האישור או מסיבה מוצדקת אחרת.
)ה( מנהל בתי המשפט יממש את הערבות לכיסוי נזקיו ש ל מי
שניזוק בידי בעל האישור או לטובת המדינה אם היא חויבה לפצות את מי
שניזוק בידי ב ע ל האישור ,בתוך ש ב ע ה ימים מיום שהוצג לפניו אחד
מאלה:
) (1פסק דין של בית משפט בתובענה ש ל ארם נגד בעל אישור
או נגד המדינה ע ל נזקים שנגרמו לו במהלך מילוי תפקידו של
ב ע ל האישור:
) (2הסכם פשרה בתובענה כאמור בפסקה) ,(1שקיבל תוקף של
פסק דין:

ם״ח התשכ״ז ,עמי  ;116התשנ״א ,עמי  ;198התש״ס .עמי .282
י ק״ת התש־ם ,עמי 86ג ,התשנ״ט ,עמי .1068
ס״ח התשמ־א ,עמי  ;208התשנ״דו ,עמי .64

5
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)ב(

פסק

בוררות

שאישר

בית

משפט

כאמור

בתובענה

בפסקה )ו(״.
י״ב בחשון התשס״ב ) 29באוקטובר וס(20
<חמ ג-6ג>

מאיר שטרית
שר המשפטים

תקנות ה ח ש מ ל )התקנת מוליכים()תיקון( ,ה ת ש ס ׳ ׳ ב 2 0 0 1 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק החשמל ,התשי׳׳ד) '1954-להלן  -החוק( ,ובאישור
ועדת העבודה הרווחה והבריאות ש ל הכנסת לפי סעיף )48א( לחוק־יסוד :הממשלה  ,וסעיף
)2ב( לחוק העונשין ,התשל״ז977-ו  ,אני מתקין תקנות אלה:
2

ג

בתקנה  1לתקנות החשמל )התקנת מוליכים( ,התש״ל) "1970-להלן  -התקנות
.1
העיקריות( ,אחרי ההגדרה ״קצר״ יבוא:

תיקון תקנה ו

״״רשת עילית״  -מערך מוליכים המיועדים להעברת אנרגיה חשמלית או הארקת
הגנה ) ,(?£המתוחים באוויר בין עמודים ,סמכים ,חלקי קונסטרוקציה
וכדומה:״.
במקום תקנה  22לתקנות העיקריות יבוא:

.2

״התקנת מוליך
ח ש י

ף

.22
להלן:

ה ח ל פ ת תקנה 22

מוליך חשוף ניתן להתקין בהתקנה גלויה במקומות המפורטים

)ו( במקום שבו תנאי הסביבה עלולים לגרום לקלקול או לבלאי
מואץ ש ל הבידוד ,או אם אין אפשרות אחרת לתת זינה למיתקן;
הגישה למוליך חשוף כאמור תתאפשר לחשמלאי בלבד והתקנתו
תמנע גישה באקראי אליו או נגיעה בו:
)(2
.3

ברשת עילית בבל מתח שהוא.״

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

כ״ט בתשרי התשם״ב ) 16באוקטובר (2001
אביגדור ליברמן
שר התשתיות הלאומיות

)חמ  2 3 4ו  -ג (

י
־

1

4

ס־ח
סייח
ס־ח
ק־ת

תקנות

התשי״ד ,עמי
ה ת ש נ ־ ב  ,עמי
ה ת ש ל ־ ז  ,עמי
התש״ל ,עמי

.190
.214
 ;226ה ת ש ג ־ ד  ,עמי .348
.1682

ה ג נ ת ה ע ו מ ח ) ה ס ד ר י ב ו א ו מ כ י ר ה ש ל ת כ ש י ר י ם כימיים( )תיקון(,
התשם׳׳ב2001-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  (4)2ו־ 8לחוק הגנת הצומח ,התשט״ז) 1956-להלן  -החוק(,
לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי סעיף  9לחוק ,באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב
לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה /1985-באישור ועדת הכספים ש ל הכנסת לפי סעיף )1ב(
י

2

סייח התשט־ז ,עמי  ;79התשמ״ב ,עמי .204
ס״ח ה ת ש מ ־ ה  ,עמי  :60התשנ״א ,עמי 0ג.1
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וד

לחוק־יסוד :משק המדינה  ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף )48א( לחוק־יסוד:
הממשלה" ,וסעיף )2ב( לחוק העונשין ,התשל״ז977-ו  ,אני מתקין תקנות אלה:
5

5

תיקון תקנה ו

בתקנה  1לתקנות הגנת הצומח )הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים(,
.1
התשנ״ה994-ו )להלן  -התקנות העיקריות( -
6

)ו(

אחרי ההגדרה ״תכשיר״ יבוא:
׳״׳תכשיר המיובא במסלול מקביל״  -תכשיר שניתן לגביו היתר מאת המנהל
לפי תקנה ;19
״תכשיר רשום״  -תכשיר שיש לו תעודת רישום תקפה,-״

)(2

ההגדרה ״יצרן״  -תימחק:

)(3

אחרי ההגדרה ״חומר פעיל״ יבוא:
״״אצווה״  -כמות של תכשיר שיוצרה במהלך ייצור אחד:״;

)(4

אחרי ההגדרה ״המנהל״ יבוא:
׳״׳היתר מכירה״  -היתר לפי תקנה 9וא למכירת תכשיר המיובא במסלול
מקביל;״

תיקון

תקנה 2

.2

ג

.3

בתקנה  2לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:
״)ד(

תיקון תקנה

בעד היתר לעריכת ניסויים בתכשיר תשולם אגרה של  728שקלים חרשים.״

בתקנה  3לתקנות העיקריות -
) (1בתקנת משנה )א( ,במקום ״יצרן הרוצה למכור תכשיר״ יבוא ״המבקש לקבל
תעודת רישום לתכשיר״;
)(2

במקום תקנת משנה )ו( יבוא:
״)ו(

עם הגשת בקשה תשולם אגרת בקשה של  380שקלים חדשים.״

בתקנה  4לתקנות העיקריות ,בפסקאות ) (3ו־) ,(4במקום ״ביקש יצרן״ יבוא ״ביקש
.4
מבקש תעודת הרישום״.

תיקון

תקנה 4

תיקון

תקנה 5

.5

תיקון

תקנה 6

בתקנה )6א( לתקנות העיקריות ,במקום ״ונציג הרשות לצרכנות ואיכות הסביבה״
.6
יבוא ״ונציג ש ל ארגון צרכנים״.

בתקנה  sלתקנות העיקריות -
)(1
יבוא:

בתקנת משנה )א( ,בפסקה ) ,(1במקום ״היצרן״ יבוא ״יצרן התכשיר״ ואחריה
״)וא(

שם היבואן ומענו ,אם היה התכשיר מיובא•,״:

) (2בתקנת משנה )ב( ,במקום ״לא ישנה יצרן״ יבוא ״לא ישנה בעל תעודת
רישום״.

5

י
s

6

72

ס״ח
ס־ח
ס״ח
ק״ת

ה ת ש ל ־ ה  ,עמי
התשנ״ב ,עמי
התשל״ז ,עמי
התשנ״ה ,עמי

.206
.214
 :226התשנ״ד ,עמי 48ג.
.257
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בתקנה )7א( לתקנות העיקריות ,בפסקה )ו( ,במקום ״היצרן״ יבוא ״מבקש תעודת
.7
הרישום״.

תיקון תקנה ד

.8

בתקנה )9א( לתקנות העיקריות ,במקום ״ליצרן״ יבוא ״למבקש״.

תיקון תקנה 9

.9

במקום תקנה 0ו לתקנות העיקריות יבוא:

ה ח ל פ ת תקנה 10

 .10החליט המנהל לרשום תכשיר ,תשולם אגרת רישום ש ל  5,789שקלים
חדשים.״

״אגרת רישום

בתקנה  11לתקנות העיקריות -

.10

תיקון תקנה ת

)ו( בתקנת משנה )א( ,במקום ״יצרן של תכשיר המבקש לחדש את תעודת הרישום״
יבוא ״בעל תעודת רישום המבקש לחדשה״;
במקום תקנת משנה )ב( יבוא:

)(2

״)ב( בעת חידוש תעודת הרישום כאמור בתקנת משנה )א( ,תשולם אגרת
חידוש רישום ש ל  422שקלים חדשים״;
בתקנת משנה )ג( ,במקום ״היצרן״ יבוא ״בעלה״.

)(5
ו ו.
ימכור״.

בתקנה 5ו לתקנות העיקריות ,במקום ״לא ימכור יצרן״ יבוא ״בעל תעודת רישום לא

תיקון תקנה

.12

בתקנה  15לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 15

)(1

ברישה ,במקום ״ליצרן״ יבוא ״לבעל תעודת הרישום״:

)(2

אחרי פסקה ) (4יבוא:

!3

״) (5חלו שינויים במידע שצוין במסמכים שהיוו בסיס לקבלת תעודת הרישום
ושאותם צירף בעליה לבקשה בהתאם לתקנה )5ג(״.
בתקנה  16לתקנות העיקריות -

.13

.14

תיקון לתקנה 16

)(1

בתקנות משנה )א( ו־)ב( ,במקום ״ליצרן״ יבוא ״לבעל תעודת רישום״;

)(2

בתקנות משנה )ג( ו־)ד( ,בכל מקום ,במקום ״יצרן״ יבוא ״בעל תעודת רישום״.

בתקנה  17לתקנות העיקריות -

.15

)ו(

בתקנת משנה )א( ,במקום ״יצרן״ יבוא ״בעל תעודת רישום״;

)(2

בתקנת משנה )ב( ,במקום ״המבקש״ יבוא ״בעל תעודת הרישום״.

תיקון תקנה 17

במקום תקנה  19לתקנות העיקריות יבוא:

״היתר ל י ב ו א

"* י
170

17

מ ק ב י ל

ה ח ל פ ת תקנה 19

) .19א( אדם שאינו בעל תעודת רישום ,רשאי לייבא תכשיר רשום,
נתן לו המנהל היתר ליבוא במסלול מקביל )להלן  -היתר ליבוא במסלול
מקביל( ובהתאם לתנאי ההיתר.
אם

)ב( בקשה להיתר ליבוא במסלול מקביל תוגש למנהל לפי טופס
שעליו הורה ויצורפו לה כל אלה:
)ו( דוגמאות מהתכשיר באריזתו המקורית בכמות שידרוש
המנהל;

קובץ התקנות
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) 3 (2עותקים מתווית האריזה המוצעת לתכשיר ובלבד
שהתווית תהיה בצבע וגרפיקה שונים מאלה ש ל תווית האריזה
ש ל התכשיר הרשום ,ושיצוינו בה המילים ״תכשיר מיובא
במסלול יבוא מקביל״ באותיות מודגשות.
)ג( עם הגשת בקשה להיתר יבוא במסלול מקביל תשולם אגרה של
 1,500שקלים חדשים.
)ד( לא ייתן המנהל היתר לפי תקנה זו תוך שימוש במידע שנמסר
לו ע ל ידי ב ע ל תעודת הרישום ש ל תכשיר רשום אלא אם בן -
) (1מגיש הבקשה קיבל את הסכמת ב ע ל תעודת הרישום של
התכשיר לשימוש במידע :או
) (2עברו  5שנים לפחות מהיום שבו ניתנה לראשונה תעודת
רישום לתכשיר הרשום,-
) (3עברו  3שנים לפחות מיום שהורה המנהל לבעל תעודת
הרישום לשנות או לתקן את תווית האריזה ש ל התכשיר הרשום
לפי תקנה )16ב( ,לאחר ש ב ע ל תעודת הרישום הגיש חומר
טוקםיקולוגי נוסף לפי דרישת המנהל ,ובלבד שאם תקופה זו
מסתיימת לפני תום  5השנים האמורות בפסקה ) ,(2תוארך
התקופה ע ד שיעברו  5השנים האמורות.
)ה( המנהל ייתן היתר לפי תקנה זו רק אם התכשיר אינו נמנה עם
התכשירים המפורטים בתוספת הראשונה.
)ו(
הוספת תקנית

.16

תוקף היתר ליבוא במסלול מקביל לתקופה ש ל שלוש שנים.״

אחרי תקנה  19יבוא:

19א19,בו־9וג
חיד1ש היתרליבואן במםליל

9וא) .א( ב ע ל היתר ליבוא במסלול מקביל המבקש לחדש את תוקף
ההיתר ,יגיש בקשה ע ל כך לא יאוחר מחודש ימים לפני פקיעת תוקף
ההיתר; לבקשה יצרף תווית מעודכנת וכן דוגמה ש ל התכשיר באריזתו
המקורית.
)ב( בעד חידוש היתר ליבוא במסלול מקביל תשולם אגרת חידוש
היתר ש ל  165שקלים חדשים.
)ג( פג תוקף היתר ליבוא במסלול מקביל ולא הגיש ב ע ל ההיתר
בקשה לחדשו כאמור בתקנת משנה )א( ,ורצונו להמשיך ולייבא את
התכשיר ,יחולו עליו כל ההליכים לקבלת היתר ליבוא במסלול מקביל לפי
תקנה .19

היתר מכירה

9וב) .א( לא ייבא.אדם תכשיר במסלול יבוא מקביל אלא אם כן בידו
היתר תקף ליבוא במסלול מקביל וכן היתר מאת המנהל למכירת המשלוח
שהוא מבקש לייבא )להלן  -היתר מכירה(; לענין זה ,״משלוח״  -כל
יחידות התכשיר המיובא בהובלה מסוימת אחת ,במסלול יבוא מקביל.
)ב( בקשה להיתר מכירה תוגש למנהל לפי טופס שעליו הורה
ויצורפו לה כל אלה:
)ו(

דוגמה מכל אצווה שבמשלוח:

) (2תוצאות בדיקות שעליהן הורה המנהל מן האצוות
שבמשלוח ,שנערכו במעבדה שאישר המנהל.
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)ג( עם הגשת בקשה להיתר מכירה תשולם אגרה ש ל  2,500שקלים
חדשים.
)ר( המנהל רשאי לסרב ליתן היתר מכירה או לקבוע בו תנאים
והגבלות ,לפי שיקול דעתו.
)ה( לא ייתן המנהל היתר מכירה לתכשיר שחלפו למעלה משנתיים
מיום ייצורו.
הוראות מיוחדות
לענין תכשיר
ה מ י ו ב א במסלול
מקביל

9וג) .א( הוראות תקנות )3ב(5 ,13 ,5 ,ו) (3ו־) 16 ,(4ע ד  18ו־ 20ע ד 23
יחולו ,בשינויים המחויבים לפי הענין ,ע ל בקשת היתר ליבוא במסלול
מקביל ש ל תכשיר ,ע ל ביטול היתר כאמור ,ע ל תווית האריזה ש ל תכשיר
באמור ועל מכירתו ,אחסנתו ופרסומו ,כאילו היה ההיתר תעודת רישום,
מבקש ההיתר  -מבקש תעודת רישום ובעל ההיתר  -ב ע ל תעודת
רישום.
)ב( ב ע ל היתר ליבוא במסלול מקביל ינהל ספר יבוא לפי הטופס
שבתוספת השניה ויעמידו לעיון המנהל ,לפי דרישתו.
)ג( ב ע ל היתר מכירה ישמור דוגמה מכל אצווה ש ל התכשיר
שייבא ,למשך שנתיים לפחות מיום היבוא.
)ד( לא ימכור אדם תכשיר שיובא במסלול יבוא מקביל אלא
באריזתו המקורית ,כשהיא סגורה כיאות.
)ה( ביטל ,שינה או הגביל המנהל תעודת רישום ש ל תכשיר רשום
לפי תקנה  (2) ,(1)15או) ,(5או הורה לבעל תעודת רישום לתקן או לשנות
את תווית אריזת התכשיר לפי תקנה  ,16יבטל ,ישנה או יגביל ,בהתאם את
ההיתר ליבוא במסלול מקביל; הודעה ע ל ביטול ,שינוי או הגבלת היתר
ליבוא במסלול מקביל תישלח ל ב ע ל ההיתר בדואר רשום למען שצוין
בטופס הבקשה להיתר.
)ו( ביטל ב ע ל תעודת רישום את תעודת הרישום ש ל התכשיר
הרשום או לא חידשה לפי תקנה 1ו ,לא ייתן המנהל היתר נוסף ליבוא
במסלול מקביל ש ל אותו תכשיר.״

דו.

.18

בתקנה  20לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 20

)ו(

בתקנת משנה )א( ,במקום ״יצרך יבוא ״בעל תעודת רישום״;

)(2

בתקנת משנה )ב( ,ברישה ,במקום ״יצרך יבוא ״בעל תעודת רישום״.

אחרי תקנה  26לתקנות העיקריות יבוא:

הוספת תוספות
ראשונה ושניה

״תוספת ר א ש ו נ ה
)תקנה 9ו)ה«
תכשירים שאין לייבא במסלול מקביל:
ו.

אלדיקרב )(Aldicarb

.2

פרתיון )(Parathion ethyl

.3

סולפומתורון מתיל )(Sulfometuron methyl

.4

אלפא כלורלוז)(Glucochloralose
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.5

פלואורואצטאמיד או םודיום פלואורואצטט )Sodium tluoroaceiaie or
.(fluoroacciamide
תוספת שניה
)תקנה 9וג)ב((
ספר יבוא

שם היבואן:
כתובת:
מם׳ חברה או מס׳ ת״ז:
שם התכשיר:
מס׳ היתר ליבוא מקביל:
מס׳ היתר מכירה:
תאריך יבוא:
ארץ ייצור:
ארץ קניה:
תאריך קניה:
מספרי אצווה במשלוח:
תאריך ייצור:
כמות כוללת במשלוח:
מסי רישיון יבוא:
.19

תחילה

״

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

ד׳ בחשון התשס״ב ) 21באוקטובר (2001
<חמ u-1890

שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

ת ק נ ו ת ל מ נ י ע ת מ פ ג ע י ם ) מ נ י ע ת ר ע ש ( ) ת י ק ו ן (  ,ה ת ש ס ״ ב 2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ו לחוק למניעת מפגעים ,התשכ״א , 1961-אני מתקין תקנות
י

אלה:
תיקון תקנה ג

.1
יבוא:

תתילה

.2

בתקנה )3ב( לתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( ,התשנ״ג992-ו  ,אחרי פסקה )(3
2

״) (4ליל יום ירושלים.״
תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

כ״ד בתשרי התשס״ב ) 11באוקטובר (2001
צחי

)חמ ד5ג-2ג(

ה נ ג ב י

השר לאיכות הסביבה
י ס״ח התשכ״ה ,עמי  :58התשנ״ז ,עמ׳ 6גו.
ק ־ ת התשג״ג ,עמי .8
2
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