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תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) (הוראת שעה) ,התשע"א1302 ���������������������������������������������������2011-
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון) ,התשע"א1305 ����������������������������� 2011-
תקנות הפיקוח על מכונים פסיכומטריים (בקשה לאישור) ,התשע"א1306 ���������������������������������������������������������2011-
תקנות מרשם תורמי מוח עצם ,התשע"א1310 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (פטור מרישיון ומהיתר לעבודת אסבסט ומניעת ניגוד עניינים),
התשע"א1311 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הפחתה של העיצום הכספי בידי הממונה),
התשע"א1315 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק) ,התשע"א1316 ������������������������������������������������ 2011-
תקנות רישום ציוד הנדסי (תיקון) ,התשע"א1316 �������������������������������������������������������������������������������������������������2011-

תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א(א) לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,11992-ובאישור ועדת
החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,מתקינה הממשלה תקנות אלה:
הוספת תקנה 3א

.1

אחרי תקנה  3לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) ,התשנ"ה( 21995-להלן
 התקנות העיקריות) ,יבוא:"רכישת טקסטיל
בעבור מערכת
הבטחון ,המשרד
לביטחון הפנים,
משטרת ישראל
ושירות בתי הסוהר

3א( .א) בתקנה זו -
"אומדן סכום העסקה"  -אומדן שיקבע המזמין ,לפני תום
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,על פי אחד
מאלה:
( )1המחיר שעל פיו התקשרה לאחרונה מערכת
הביטחון עם ספק של טובין מתוצרת הארץ כהגדרתם
בתקנה  ,1לאחר עדכונו;
( )2מחיר שוק בישראל של טובין מתוצרת הארץ
כהגדרתם בתקנה ;1
( )3תחשיב עלות של טובין מתוצרת הארץ
כהגדרתם בתקנה .1
"טובין מתוצרת הארץ"  -טובין שיוצרו בישראל או
באזור בידי מציע שהוא אזרח ישראל או תושב קבע
בישראל ,או תאגיד רשום בישראל ,שרוב עובדיו הם
אזרחי ישראל או תושבי קבע בישראל ,ובלבד שמחיר
המרכיב הישראלי בהם מהווה יותר מחמישים
אחוזים ממחיר ההצעה;
"טקסטיל"  -מוצרי הלבשה וביגוד ,אוהלים ,טרפולין ,שמיכות,
מוצרי כותנה ,משי טווי מושזר או לתפירה ,מוצרי בד
סינתטי ,מוצרי צמר או אריג קנבס או מוצר לציוד אישי
המכיל סיבים טבעיים או סינתטיים ,חוטים או בדים;
"מערכת הביטחון"  -משרד הביטחון וצבא ההגנה
לישראל;
"מצב חירום"  -כל אחד מהמנויים להלן:
( )1נסיבות חירום שבהן התקבל אישור הממשלה
כאמור בסעיף (8א) לחוק שירות המילואים ,התשס"ח-
 ,32008או נסיבות חירום שבהן התקבלה הסכמת ראש
הממשלה או התקיימה היוועצות עם ממלא מקום
ראש הממשלה כאמור בסעיף (8ב) לחוק האמור,
ומצב מיוחד ,כמשמעותו בסעיף  9לחוק האמור;
( )2מצב מיוחד בעורף ,כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק  
ההתגוננות האזרחית ,התשי"א;41951-

__________
1
2
3
4
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( )3אירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת
המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א;51971-
( )4תקופת הפעלה של משק לשעת חירום כפי
שתחליט הממשלה או כפי שיחליטו שר הביטחון
ושר האוצר.
(ב)  על אף האמור בתקנות  3ו– ,4על רכישת טקסטיל
בעבור מערכת הבטחון והמשרד לביטחון הפנים תחול
תקנה זו ,ככל שאינה סותרת התחייבויות של מדינת
ישראל באמנות בין–לאומיות.
(ג) מזמין שהוא מערכת הביטחון יכלול במסמכי המכרז,
ובמכרז פומבי גם במודעה בעיתונות ובאינטרנט ,תנאי
ולפיו תותר ההשתתפות במכרז לרכישת טקסטיל רק
למציע הצעות של טובין מתוצרת הארץ.
(ד) מזמין שהוא המשרד לביטחון הפנים ,משטרת ישראל
ושירות בתי הסוהר יפעל לפי הוראות אלה:
( )1יכלול במסמכי המכרז ,ובמכרז פומבי גם במודעה
בעיתונות ובאינטרנט ,תנאי ולפיו תינתן העדפה,
במסגרת אמת המידה של המחיר ,להצעות לרכישת
טקסטיל מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר
הצעות לרכישת טקסטיל מיובאים בתוספת של ,50%
כמפורט בפסקאות ( )2ו–(;)3
( )2היה אמור לזכות במכרז ,בהתאם לאמות
המידה שנקבעו בו בלא העדפה ,ספק חוץ ,ישקלל
המזמין שנית את ההצעות של טובין מתוצרת הארץ
באופן שלעניין אמת המידה של המחיר יובא בחשבון
המחיר לאחר הפחתת שיעור ההעדפה הקבוע בפסקה
( )1ממחיר ההצעה ,לאמור :מחיר ההצעה של טובין
מתוצרת הארץ מחולק ב–;1.5
( )3קיבלה הצעתו של ספק החוץ את התוצאה
המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול כאמור
לעיל ,ייבחר אותו ספק כזוכה במכרז; קיבלה הצעה
של טובין מתוצרת הארץ תוצאה משוקללת זהה
לזו של הצעת ספק החוץ או גבוהה ממנה ,תיבחר
אותה הצעה כזוכה במכרז; לעניין פסקה זו" ,תוצאה
משוקללת גבוהה ביותר"  -התוצאה המדורגת במקום
הראשון בהתאם לאמות המידה שנקבעו במכרז.
(ה) במסמכי המכרז יידרש מציע כתנאי לקבלת העדפה
לפי תקנה זו ,לצרף להצעתו הצהרה מטעמו ,ולפיה הצעתו
היא של טובין מתוצרת הארץ שהתקיימו בה דרישות
תקנה זאת ,וכן אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר
המרכיב הישראלי במחיר ההצעה".
__________
5

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ' .390
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(ו)

תקנה זו לא תחול במקרים אלה:
( )1עסקה מסוימת שהמנהל הכללי של משרד
הביטחון ,המפקח הכללי של המשטרה או נציב בתי
הסוהר ,לפי העניין ,ראה כי קיימת מניעה להחלת
תקנה זו בשל טעמים הקשורים בביטחון המדינה או
שלום הציבור או קיומו של מצב חירום;
( )2רכישה בעת מצב חירום ,כאשר הרכישה קשורה
לקיומו של מצב החירום;
( )3עסקה של מערכת הביטחון לרכש הלבשה
תחתונה ,גופיית  ,T-SHIRTבגדי ספורט (מכנסיים,
חולצה או כובע) ,גרביים ,מעיל פליז ,כומתה ,בד
דקרון או בד נייקו ,תיקים למתגייס עד נפח של 25
ליטרים ,תיק לכלי רחצה;
( )4עסקה של המשרד לביטחון הפנים ,משטרת
ישראל או שירות בתי הסוהר לרכישת ציוד אישי
וספורט שרוכש השוטר או סוהר ,בד למעט בד
המורכב מ– 100%כותנה ,ציוד לרוכב אופנוע ,ציוד
לפיזור הפגנות או מהומות ,אפוד "אולן" ,בגד טרמי
לאקלים קר או חם ,ציוד לכלבן ,ציוד מבצעי ,אפוד
לחבלן או לסוהר;
( )5עסקה של המשרד לביטחון הפנים ,משטרת
ישראל או שירות בתי הסוהר לתפירת מדים מבד
פוליאסטר ,משילוב של פוליאסטר וצמר או משילוב
של פוליאסטר וויסקוזה;
( )6התקשרות של מערכת הביטחון שבה חרגו כל
ההצעות של טובין מתוצרת הארץ בלמעלה מעשרים
וחמישה אחוזים מאומדן סכום העסקה;
( )7בעסקה של מערכת הביטחון וקיים רק ספק אחד
בישראל העומד בדרישות המזמין לגביה והוא ספק
של טובין מתוצרת הארץ העומד בדרישות תקנה
זו ,ושהצעתו חורגת בלמעלה מ– 25%מאומדן סכום
העסקה;
( )8בעסקה של המשרד לביטחון הפנים ,משטרת
ישראל או שירות בתי הסוהר וקיים רק ספק אחד
בישראל העומד בדרישות המזמין לגביה ,והוא ספק
של טובין מתוצרת הארץ העומד בדרישות תקנה זו,
לאחר בחינת קיומם של ספקים כאמור בתקנה זו.
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 .2תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן (להלן  -יום התחילה).

תחילה

 .3תקנות אלה יחולו על מכרזים שפורסמו בתקופה שמיום התחילה עד תום תקופת תוקפו תחולה

של חוק חובת המכרזים (תיקון מס'  - 20הוראת שעה) ,התשע"א( 32011-להלן  -תיקון
מס'  ,)20ואולם תקנה 3א(ו)( )5לתקנות העיקריות ,כנוסחה בתקנה  1לתקנות אלה ,תחול
על מכרזים שפורסמו בתקופה שמיום התחילה עד שנה מיום התחילה או עד תום
תקופת תוקפו של תיקון מס'  - 20לפי המוקדם מביניהם.
י' באב התשע"א ( 10באוגוסט )2011
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

(חמ )3-2512

__________
6

ס"ח התשע"א ,עמ' .136

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ב ו– 48לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 11959-נוסח
משולב] ,ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

תקנה  1לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) ,התשס"ג -הוספת תקנה 1

( 22003להלן  -התקנות העיקריות) תסומן 1א ולפניה יבוא:
"הגדרות

 .1בתקנות אלה -
"משקולת"  -יחידה להערכת מידת הסיוע שזקוק לו הנכה
בביצוע פעילויות יומיומיות ושערכה  69.68שקלים
חדשים והוא צמוד לשינויים בתגמול;
"נכה נשוי"  -לרבות נכה המתגורר עם מי שידוע בציבור כבן
זוגו;
"נכות מוכרת"  -נכות שהכיר בה קצין תגמולים".

.2

בתקנה 1א לתקנות העיקריות ,הסיפה המתחילה במילים "לעניין זה" ,נכות מוכרת"" תיקון תקנה 1א

 תימחק..3

בתקנה (2א) לתקנות העיקריות ,הסיפה המתחילה במילים "לעניין זה" ,משקולת""  -תיקון תקנה 2

תימחק.
 .4אחרי תקנה  8לתקנות העיקריות יבוא:

הוספת תקנה 8א

"תוספת לנכה קשיש 8א .נכה שמלאו לו  65שנים ושדרגת נכותו אינה פחותה
מ– 50%יקבל ,נוסף על זכאותו על פי תקנות אלה ,תוספת של
 16משקולות ,ובלבד שמתקיים אחד מתנאים אלה:
(   )1הנכה חי בגפו;
( )2בן זוגו של הנכה תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע
רוב פעולות היום–יום או זקוק להשגחה ,והכול לפי אישור
רפואי וכן אישור המעיד על היקף ההגבלה בתפקוד".
__________
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
ק"ת התשס"ג ,עמ'  ;854התש"ע ,עמ' .1567
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תחילה

 .5תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן (להלן  -יום התחילה) .

הוראת מעבר

.6

אושרה לנכה ,שמתקיימים בו התנאים שבתקנה 8א ,תוספת מטעמים רפואיים מכוח
הוראות נוהל שקבע אגף שיקום נכים במשרד הביטחון (בתקנה זו  -תוספת מטעמים
רפואיים) לפני יום התחילה ,יחולו כללים אלה:
( )1אושרה לנכה תוספת מטעמים רפואיים בהיקף הפחות מ– 16משקולות  -יקבל
הנכה משקולות נוספות בשיעור ההפרש שבין התוספת שלפי תקנה 8א לבין מספר
המשקולות שקיבל לפי הוראות הנוהל האמורות ,ובלבד שסך כל המשקולות שלפיהן
משולם לו לפי אותה תקנה ולפי הוראות הנוהל האמורות לא יעלה על ;16
( )2אושרה לנכה תוספת מטעמים רפואיים בהיקף של  16משקולות ומעלה  -ימשיך
הנכה לקבלה ולא יקבל את התוספת שלפי תקנה 8א;
( )3אושרה לנכה תוספת מטעמים רפואיים בהיקף של  16משקולות ומעלה ,ולאחר יום
התחילה הופחתה התוספת האמורה ,יחולו הוראות פסקאות ( )1ו–( )2לפי העניין.

ט' באב התשע"א ( 9באוגוסט )2011
אהוד ברק
שר הביטחון

(חמ )3-700

תקנות הפיקוח על מכונים פסיכומטריים (בקשה לאישור) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  3ו– 10לחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים ,התשס"ט-
( 12008להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
הגדרות

  .1בתקנות אלה -
"מהנדס"  -מהנדס רשום כמשמעותו בסעיף  2לחוק המהנדסים והאדריכלים ,התשי"ח-
( 21958להלן  -חוק המהנדסים) ,או מהנדס רשוי כמשמעותו בסעיף (11ד) לחוק
המהנדסים;
"מנהל מכון פסיכומטרי"  -מי שהבעלים של מכון פסיכומטרי מינה לנהל ולהפעיל את
המכון הפסיכומטרי ,ואם לא מונה מנהל כאמור  -הבעלים;
"נותן האישור"  -מי ששר החינוך הסמיכו לתת אישור לפי תקנות אלה;  
"פרסום לציבור"  -פרסום בכל שפת לימוד הנלמדת במכון הפסיכומטרי ,באתר האינטרנט
של המכון הפסיכומטרי ,ואם לא קיים אתר אינטרנט למכון הפסיכומטרי ,בעיתון
יומי נפוץ .

בקשה לאישור או .2
בקשה לחידוש
אישור

(א) המבקש אישור למכון פסיכומטרי יגיש בקשה בכתב לנותן האישור בשני  עותקים;
הבקשה תיחתם ביד בעל מכון פסיכומטרי ,ואם היה הבעלים של המכון הפסיכומטרי
תאגיד  -בידי מורשי החתימה של התאגיד .
(ב) הבקשה תיערך לפי הנוסח שבתוספת הראשונה ותכלול ,בין השאר ,פרטים אלה:
()1

פרטים מזהים על מבקש האישור;

( )2פרטים מזהים על המכון הפסיכומטרי  -שם מנהל המכון הפסיכומטרי ומען
המכון הפסיכומטרי.
__________
1
2
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(ג)

לכל עותק  של הבקשה יצורפו המסמכים האלה:
()1

אם המבקש הוא תאגיד -
(א)

לחברה  -העתק מעודכן של תזכיר ותקנות ההתאגדות של החברה;

(ב) לאגודה או אגודה שיתופית  -תקנות האגודה או האגודה השיתופית;
(ג)

לשותפות  -חוזה השותפות;

(ד)

לתאגיד אחר  -המסמכים שלפיהם הוקם התאגיד.

( )2פרטים על מי שבידו השליטה ,כהגדרתה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח,31968-
על התאגיד ועל מי שמוסמך לחייבו;
( )3הצהרת מבקש האישור כי ביצע פרסום לציבור של תנאי ההתקשרות עמו,
בהתאם לקבוע בסעיף  6לחוק;
()4

העתק מהפרסום לציבור של תנאי ההתקשרות כאמור בסעיף  6לחוק;

( )5אישור על  גבי טופס מערך ביקורת בטיחות לפי התוספת השנייה לתקנות
חתום ביד מהנדס או אישור בטיחות מבנה חינוך בר–תוקף אם המכון מתקיים
במבנה של מוסד חינוך;
( )6הצהרת מבקש האישור שננקטו ויינקטו האמצעים הדרושים להבטיח את
בטיחות באי המכון הפסיכומטרי ,לרבות אמצעים למניעת מפגעי בטיחות ולטיפול
בהם;
( )7התחייבות מבקש האישור להודיע על כל שינוי בפרט מהפרטים שמסר
בבקשה לאישור ובמסמכים המצורפים אליה בתוך  30ימים .
.3

(א) התקופה להגשת בקשה לאישור מכון פסיכומטרי ,למכון שהיה לו אישור בתוקף
בשנה החולפת יהיה  שישה חודשים לכל היותר לפני מועד פקיעת האישור.
(ב) התקופה להגשת בקשה לאישור מכון פסיכומטרי ,שלא היה לו אישור בשנה
החולפת,יהיה עד שישה חודשים לכל היותר לפני המועד שבו המכון הפסיכומטרי
מבקש לפעול באישור .

מועד הגשת
בקשה לאישור
ומועד החלטה
בבקשה

(ג) נותן האישור  יחליט בבקשה לאישור ויודיע על כך למבקש בתוך ארבעה חודשים
מיום הגשתה.
.4

בעל אישור יודיע לנותן האישור  על כל שינוי שחל בפרטים שנכללו בבקשה לאישור
או במסמכים המצורפים אליה בתוך  30ימים.

הודעה על
שינויים

תוספת ראשונה
(תקנה )2
בקשה לאישור או בקשה לחידוש אישור
לפי סעיף (3א) לחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים ,התשס"ט2009-
פרטים על  הבעלים של המכון הפסיכומטרי:
שם הבעלים של המכון הפסיכומטרי /שם התאגיד .........................................................

מען הבעלים /התאגיד    ..................................................................................................................
                                          רחוב                   מספר                        יישוב              
__________
3

ס"ח התשכ"ח ,עמ' .234
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מס' הטלפון ...................................
מען למשלוח מכתבים  ................................................................................................................................................

                                        רחוב                   מספר                        יישוב                 מיקוד

כתובת דואר אלקטרוני..........................................@.................................................. :
מס' הרישום   ..........................................תאריך התאגדותו .............................................................
החוק שלפיו הוקם התאגיד .........................................................................................................................

פרטים על מגישי הבקשה בשם התאגיד:
שם המשפחה  ....................................השם הפרטי  ..................................מס' זהות ................................
תאריך הלידה  ...................................שם האב ...................................
המען הקבוע .................................................................................................................................................................

                                 רחוב                   מספר                        יישוב                      מיקוד  

תפקידו בתאגיד .....................................................................................................................................................
מס' טלפון נייד   ...................................מס' פקסימילה ...................................
שם המשפחה  ...............................השם הפרטי  ....................................מס' זהות ....................................
תאריך הלידה  ...............................שם האב ...............................
המען הקבוע  ............................................................................................................................................................

                                 רחוב                   מספר                        יישוב                      מיקוד  

תפקידו בתאגיד .....................................................................................................................................................
מס' טלפון נייד   ...................................מס' פקסימילה ...................................

פרטים על המכון הפסיכומטרי
שם המכון הפסיכומטרי .................................................
מען המכון הפסיכומטרי.............................................................................................................................................. :
                                 רחוב                מספר                 יישוב                     מיקוד  

מס' הטלפון במכון הפסיכומטרי .................................................
שם מנהל המכון הפסיכומטרי................................................. :
מס' הזהות של מנהל המכון הפסיכומטרי .................................................
שפת ההוראה................................................. :

מסמכים המצורפים לבקשה
אני מצרף בזה את המסמכים האלה:
( )1אם מבקש הבקשה הוא תאגיד  -העתק מעודכן של תזכיר ותקנות ההתאגדות של
חברה ,תקנות האגודה או האגודה השיתופית ,חוזה השותפות של שותפות או המסמך
האחר שלפיו הוקם התאגיד וכן פרטים על מי שבידו השליטה על התאגיד ועל מי  שמוסמך
לחייב את התאגיד;
( )2אישור בטיחות;
( )3העתק של פרסום לציבור של תנאי ההתקשרות כאמור בסעיף  6לחוק.
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הצהרה
אני החתום מטה מצהיר(ה) בזה כדלקמן:
( )1כל הפרטים הרשומים לעיל ,וכן במסמכים המצורפים ,הם נכונים ומדויקים.
( )2המכון הפסיכומטרי שבבעלותי ביצע פרסום לציבור של תנאי ההתקשרות עמו,
ביום   ...............................באופן הזה . ............................................................ :
( )3המכון הפסיכומטרי שבבעלותי נקט וינקוט את האמצעים הדרושים להבטיח את בטיחות
הבאים למכון הפסיכומטרי ,לרבות אמצעים למניעת מפגעי בטיחות ולטיפול  בהם .
אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרט מהפרטים   שמסרתי בבקשה לאישור והמסמכים
המצורפים אליה בתוך  30ימים.

()4

        .................................................         .....................................................................       ...............................
  תאריך                 שם  מורשה החתימה מגיש הבקשה              חתימת מגיש הבקשה
             
       .................................................         .....................................................................       ...............................
     תאריך                 שם  מורשה החתימה מגיש הבקשה              חתימת מגיש הבקשה
           
       .................................................         .....................................................................       ...............................
      תאריך                 שם  מורשה החתימה מגיש הבקשה                חתימת מגיש הבקשה
          
אני החתום מטה עו"ד  ............................................מאשר/ת כי ביום ..........................................
הופיע/ה לפניי   ...............................ו– ..................................ו– ...............................נושא תעודת זהות ..............
/...........................המוכר/ת לי אישית ,נושא תעודת זהות / ..........................המוכר/ת לי אישית ,נושא
תעודת זהות /  ...............................המוכר/ת לי אישית ,לאחר שבדקתי כי הוא/היא מוסמכ/ת/ים
להגיש בקשה זו לפי הדין ,ולאחר שהזהרתיו/ה/הם כי עליו/ה/הם להצהיר את האמת וכי י/
תהיה/היו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא י/תעשה/ו כן ,אישר/ה/ו נכונות ההצהרה
דלעיל וחתם/ה/ו עליה בפני

  ..........................................                 ..........................................                  ...........................................
         תאריך                                           חתימה                                      חותמת עו"ד

      

תוספת שנייה
טופס מערך ביקורת למכון פסיכומטרי לפי תקנה (2ג)()5
בתאריך   ..................................קיימתי מבדק בטיחות במקום המיועד לשמש/המשמש כמכון
פסיכומטרי שאלה פרטיו:
שם המכון הפסיכומטרי  ..........................................................
מען המכון הפסיכומטרי ........................................................................................................................................... :

                                              רחוב                מספר                     יישוב                  מיקוד  

מס' הטלפון במכון הפסיכומטרי..................................................
שם מנהל המכון הפסיכומטרי........................................................ :
הבעלים על המכון......................................... :
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אני מאשר כי המבנה והציוד שבו פועל מכון פסיכומטרי קיבלו את האישורים המתאימים:
•

אישור חשמלאי בודק על תקינות מערכת החשמל;

• אישור מהנדס קונסטרוקציה על יציבות המבנה של המכון;
• אישור בודק מוסמך על תקינות תקרות תלויות;
• אישור תקף של  רשות הכבאות.
אני מאשר כי המבנה תואם את ההיתר ואת התכנית ,כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה-
 ;1965כמו כן השימוש במבנה תואם את התכנית ,והיקף השטח הבנוי תואם את התכנית.
שם המהנדס ...............................................
חתימה ........................................................

י"ד באב התשע"א ( 14באוגוסט )2011
גדעון סער
שר החינוך

(חמ )3-4109

תקנות מרשם תורמי מוח עצם ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק מרשם תורמי מוח עצם ,התשע"א( 2011-להלן -
החוק) ,אני מתקין תקנות אלה:
1

הגדרות

 .1בתקנות אלה -
"מרשם"  -מרשם תורמי מוח עצם המבקש היתר ובעל היתר ,לרבות מרשם קיים;
"מרשם קיים"  -מרשם שביום התחילה של החוק הפעיל מרשם שבו מידע לגבי תורמי
מוח עצם ,וחלות לגביו הוראות סעיף  19לחוק.

ציוד

 .2למרשם יהיה הציוד הזה:
( )1מערכות חומרה ותוכנה המקנות רמה סבירה של זמינות ואמינות ומעניקות הגנה
סבירה מפני חדירה ,שיבוש ,הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב כהגדרתם
בחוק המחשבים ,התשנ"ה21995- ,בהתחשב ברגישות המידע ,והמאפשרות קיום
הנחיות המנהל שנקבעו לפי סעיף (10ג) לחוק;
( )2מערכת ממוחשבת לבסיס נתונים המאפשרת ביצוע שאילתות והפקת דוחות,
סטטיסטיקה והצגה גרפית של נתונים ,ויכולת הצלבת נתונים עם בסיסי נתונים של
גורמים אחרים;
( )3מערכת מחשב ותקשורת המאפשרת רישום תוצאות בדיקות ההתאמה במאגר
המידע העולמי ,והמאפשרת למרכזים רפואיים שבהם מבוצעות השתלות מוח עצם,
לחפש במרשם מועמד מתאים לתת תרומת מוח עצם;
( )4כספת ,או ציוד אחר המאפשר שמירת מסמכים באופן המוגן מפני אש ,מים וסכנות
אחרות לשלמות המסמכים ,ומפני חדירת גורמים לא מורשים למידע שבמסמכים;
__________
1
2
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( )5משרד וציוד משרדי לפעילות העובדים והמתנדבים ,באופן התואם את היקף
הפעילות של המרשם.
()6
.3

ציוד מתאים להדפסת קֹוד–קַּו ִים (בר–קוד) לסימון דגימות ,וקורא קֹוד–קַּו ִים.

למרשם יהיה ציוד רפואי בכמות התואמת את היקף הפעילות של המרשם באותה עת ,מכשור רפואי

כמפורט להלן:
( )1ציוד הדרוש לשם נטילת דגימות דם מנבדקים באופן בטיחותי וסטרילי;
( )2ציוד הדרוש לשם נטילת דגימות רקמה אחרות כגון רוק או דגימה מרירית הלחי,
במידת הצורך ,באופן בטיחותי וסטרילי;
( )3מקרר ,או אמצעי מתאים אחר לשמירת דגימות שניטלו בקירור עד להגעתן
למעבדה.
.4

תוקפו של היתר שנתן המנהל מתוקף סמכותו לפי סעיף  6לחוק הוא לשלוש עד חמש תקופת תוקפו
של היתר

.5

המנהל רשאי לתת למרשם היתר זמני לתקופה שלא תעלה על שנה אחת ,ולהתנות את היתר זמני

שנים ,לפי שיקול דעת המנהל ,וניתן לחדשו לתקופות נוספות של שלוש עד חמש שנים
בכל פעם ,כאמור בתקנה .6

חידוש ההיתר בתום התקופה האמורה ,במילוי תנאים שיורה.
.6

(א) היתר שנתן המנהל ,למעט היתר זמני כאמור בתקנה  ,5יחודש בתום התקופה חידוש ההיתר

לתקופה זהה נוספת ,אלא אם כן הורה המנהל שלא לחדשו ,ובלבד שהודיע לבעל
ההיתר על הכוונה שלא לחדשו  60ימים לפחות לפני תום תקופת ההיתר ,ונתן לו
הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין.
(ב) המנהל רשאי לקבוע כי היתר המתחדש כאמור בתקנת משנה (א) ,יהיה לתקופה
ארוכה יותר מההיתר המקורי ,ובלבד שלא תעלה על חמש שנים.
 .7תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

כ"ב בתמוז התשע"א ( 24ביולי )2011
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות

(חמ )3-4253

תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (פטור מרישיון ומהיתר לעבודת
אסבסט ומניעת ניגוד עניינים) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים (14ב)((34 ,)2ד)(36 ,ב) ו– 78לחוק למניעת מפגעי אסבסט
ואבק מזיק ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,
אני מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנות אלה -

הגדרות

"עבודה מצומצמת"  -עבודת פירוק והסרה של לוחות אסבסט צמנט (להלן  -הלוחות)
או צינור אסבסט צמנט (להלן  -הצינור) ,וכן פינוים והובלתם לשם הטמנה,
שמתקיימים בה כל אלה:
( )1המבנה שבו מתבצעת העבודה (להלן בהגדרה זו  -המבנה) אינו מקום
ציבורי כאמור בפסקה ( )1להגדרה "מקום ציבורי" שבחוק;
__________
1

ס"ח התשע"א ,עמ' .694
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( )2שטח הלוחות הכולל במבנה אינו עולה על  50מטרים מרובעים ואורך הצינור
הכולל במבנה אינו עולה על  10מטרים;
( )3הלוחות או הצינור אינם שרופים וכן אינם סדוקים ,שבורים ,או פגועים
בהיקף העולה על שליש מכמות האסבסט צמנט המותקן במבנה;
( )4הלוחות או הצינור ,ניתנים להסרה מהמבנה בשלמותם ובלא פגיעה בלוחות
או בצינור ,לפי העניין;
"פינוי מוצר אסבסט"  -הוצאה מנכס של מוצר אסבסט שלם ותקין ,שמשקלו אינו עולה
על  700קילוגרם ,ואשר לא פורק ואינו מקובע לקרקע ,למבנה או לרכב ,והובלתו
לשם הטמנתו.
פטור מרישיון
והיתר לעבודה
מצומצמת
ולפינוי מוצר
אסבסט

.2

חובות ,הגבלות
ותנאים לביצוע
עבודה מצומצמת

.3

אדם רשאי לבצע עבודה מצומצמת או פינוי מוצר אסבסט בנכס שבבעלותו או בחזקתו,
המיועד לשימושו (להלן  -הבעלים) בעצמו או בידי אדם אחר המבצע את העבודה
בעבורו שלא בתמורה או בידי עובדו (להלן  -המבצע) ,אף אם אין בידו או בידי המבצע
רישיון המתאים לביצוע עבודת אסבסט ,ועבודה כאמור תהא פטורה מקבלת היתר
לעבודת אסבסט ,ובלבד שהתקיימו בבעלים ובמבצע כל אלה:
( )1הבעלים והמבצע לא ביצעו עבודה מצומצמת בלא היתר במהלך השנתיים שקדמו
לביצוע אותה עבודה מצומצמת;
( )2הבעלים והמבצע הם בגירים.
ביצוע עבודה מצומצמת ,כאמור בתקנה  ,2יהיה כפוף לחובות ,להגבלות ולתנאים
המפורטים להלן ,שיחולו על הבעלים והמבצע ,לפי העניין:
( )1תימסר הודעה בנוסח המפורט בתוספת ,למשתמשים המצויים בנכסים הגובלים
באזור העבודה; ההודעה תימסר בכתב יומיים לפחות לפני ביצוע העבודה המצומצמת;
הבעלים ישמור העתק של ההודעה ותיעוד על דרכי מסירתה לתקופה של שלוש שנים
לפחות מביצוע העבודה המצומצמת.
( )2תיתלה הודעה בנוסח הקבוע בתוספת במקומות בולטים על גבי הנכס 24 ,שעות
לפחות לפני תחילת העבודה;
( )3תימנע כניסת אנשים שאינם בעלים או מבצע לאזור העבודה ,מתחילת העבודה
ועד לסיומה;
()4

במבנה שבו -
(א) מצויה תקרת אסבסט צמנט מעל תקרת ביניים  -ייסגרו פתחי המבנה
מתחילת העבודה ועד סיומה;
(ב) אין תקרת ביניים בין הלוחות לבין חלל המבנה  -חפצים המצויים במבנה
יפונו או יכוסו בניילון להגנה מפני אבק העלול להיווצר במהלך העבודה.

( )5הלוחות או הצינור ,לפי העניין ,יורטבו במים מיד לפני תחילת הפירוק כדי למנוע
יצירת אבק נראה לעין ופיזור סיבי אסבסט במהלך העבודה;
()6

העבודה תתבצע ברציפות ובפרק הזמן הקצר ביותר;

( )7הנוכחים בביצוע העבודה ישתמשו באמצעי מיגון למערכת הנשימה ובבגדי
עבודה חד–פעמיים (להלן בתקנה זו  -ציוד מיגון);
( )8הלוחות או הצינור ,לפי העניין  ,יוסרו בשלמותם ,על ידי שחרור או חיתוך הברגים
המחברים ביניהם ,באופן ידני ,בלא שבירה ובלא שימוש בכלי חיתוך חשמליים;
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( )9הלוחות או הצינור שפורקו ,לפי העניין ,ייעטפו בשלמותם בשתי שכבות של ניילון
אטום שיהודקו בסרט דביק;
( )10בסיום העבודה ייאספו שאריות האסבסט צמנט מאזור העבודה ,וכן ציוד מיגון
ששימש בביצוע העבודה ויריעות ניילון ששימשו להגנה על חפצים וציוד ,ייעטפו
בשתי שכבות של ניילון אטום ויהודקו בסרט דביק; כמו כן יינקטו אמצעים כדי לוודא
העדרו של אסבסט באתר העבודה ובסביבתו בתום העבודה ,לרבות ניקוי אתר העבודה
מאסבסט ובכלל זה ניקוי חלקי מבנה וחפצים המצויים באתר העבודה;
( )11על גבי עטיפות האסבסט יוסף הכיתוב "סכנה! מכיל פסולת אסבסט" בצבע שחור,
באופן ברור ובולט לעין;
( )12פסולת אסבסט כאמור בפסקאות ( )9ו– ( )10תפונה לאתר פסולת אסבסט המתאים
לאותה פסולת אסבסט ,לשם הטמנה ,והאסבסט יהיה עטוף וארוז באופן המונע את
פיזורו.
.4

ביצוע פינוי מוצר אסבסט ,כאמור בתקנה  ,2יהיה כפוף לחובות ,להגבלות ולתנאים חובות ,הובלות
ותנאים לפינוי
המפורטים להלן ,שיחולו על הבעלים והמבצע ,לפי העניין:
מוצר אסבסט

()1

האסבסט במוצר יורטב במים מיד לפני הפינוי;

()2

מוצר האסבסט יפונה בשלמותו ,בלא חיתוך ובלא שבירה;

( )3מוצר האסבסט ייעטף בשתי שכבות של ניילון שיהודקו בסרט דביק באופן המונע
פיזור אסבסט ,ועל גבי העטיפה יופיע הכיתוב "סכנה! מכיל פסולת אסבסט" בצבע
שחור ,באופן ברור ובולט לעין;
()4
.5

מוצר האסבסט יפונה לאתר פסולת אסבסט המתאים לו ,לשם הטמנה.

(א) בעל מיתקן תעשייתי או המחזיק בו רשאי לבצע תיקון של חיץ כאמור בסעיף (5ה) פטור מרישיון
לחוק ,בעצמו או בידי עובדיו ,אף אם אין בידו או בידי עובדיו רישיון קבלן אסבסט לעבודת תחזוקה
במיתקן תעשייתי

פריך ,ובלבד שבידו היתר לעבודת האסבסט והעבודה מבוצעת בהתאם לתנאי ההיתר .

(ב) בעל מיתקן תעשייתי פעיל או המחזיק בו רשאי לבצע ,בעצמו או בידי עובדיו,
הסרה ופינוי של בידוד תרמי המכיל אסבסט במשקל שאינו עולה על  10קילוגרם,
הנדרשים כתוצאה מאירוע שבו נפגעו הבידוד התרמי או החיץ במהלך ההפעלה
השגרתית של המיתקן התעשייתי ,אף אם אין בידו או בידי עובדיו רישיון קבלן אסבסט
פריך ,ובלבד שבידו היתר לעבודת האסבסט והעבודה מבוצעת בהתאם לתנאי ההיתר .
.6

(א) צבא הגנה לישראל רשאי לבצע עבודת הסרה של רפידות בלם המכילות אסבסט
מכלי רכב לפי סעיף  7לחוק ,בידי עובדיו ,אף אם אין בידו או בידי עובדיו רישיון קבלן
אסבסט פריך ,ובלבד שהתקיימו כל אלה:

פטורים מרישיון
להסרת אסבסט
בצבא הגנה
לישראל

( )1הרפידות כאמור טבולות בשמן ומצויות במכלול סגור ,המופרד מחלל כלי
הרכב;
()2

בידו היתר לעבודת האסבסט והעבודה מבוצעת בהתאם לתנאי ההיתר;

( )3העובד המבצע את העבודה כאמור השתתף בהכשרה ייעודית לעניין זה
שאישר המנהל;
( )4לפני ביצוע העבודה תינתן לעובדים העומדים לבצעה ,הדרכה לעניין
הסכנות הכרוכות בעבודה באסבסט ואמצעי המיגון והזהירות הנדרשים בביצוע
העבודה.
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(ב) צבא הגנה לישראל רשאי לבצע ,עד יום כ"ח באב התשע"ג ( 4באוגוסט ,)2013
פירוק של צינור פליטה המכיל אסבסט ברכב קרבי משוריין לפי סעיף  7לחוק ,בידי
עובדיו ,אף אם אין בידו או בידי עובדיו רישיון קבלן אסבסט פריך ,ובלבד שהתקיימו
כל אלה:
()1

בידו היתר לעבודת האסבסט והעבודה מבוצעת בהתאם לתנאי ההיתר;

( )2העובד המבצע את העבודה כאמור השתתף בהכשרה ייעודית לעניין זה
ובסיומה עמד בהצלחה בבחינה שאישר המנהל;
( )3קיימת תקלה ברכב קרבי משוריין בעת פעילות מבצעית או תרגיל ,ופירוק
צינור הפליטה חיוני לשם תיקון התקלה;
( )4תיקון הרכב הקרבי המשוריין חיוני לשם המשך הפעילות המבצעית או
התרגיל ,ובשל אופי הפעילות או התרגיל לא ניתן לבצע את פירוק צינור הפליטה
באמצעות עוסק באסבסט;
( )5צינור הפליטה יוספג בחומר מלכד ,ייעטף באריזה אטומה ויפורק בשלמותו;
()6

צינור הפליטה יוחלף בצינור פליטה שאינו מכיל אסבסט.

( )7לפני ביצוע העבודה תינתן לעובדים העומדים לבצעה ,הדרכה לעניין
הסכנות הכרוכות בעבודה באסבסט ואמצעי המיגון והזהירות הנדרשים בביצוע
העבודה.
(ג) לעניין תקנה זו" ,עובדים"  -לרבות המשרתים בצבא ההגנה לישראל והעובדים
בשירותו.
ניגוד עניינים של  .7
מזמין שהוא קבלן
אסבסט או מפקח
אסבסט פריך

ביצוע עבודת אסבסט פריך על ידי מזמין כהגדרתו בסעיף (37א) לחוק (להלן  -המזמין),
שהוא קבלן אסבסט או מפקח אסבסט פריך ,או על ידי עובד שלו ,שהוא קבלן או מפקח
כאמור ,יראו אותו כנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד עניינים של עוסק באסבסט ,למעט
באחת מאלה:
( )1בעבודה להסרת לוחות פיקל בצבא הגנה לישראל בהיקף שאינו עולה על 80
מטרים מרובעים המבוצעת בידי מפקח אסבסט פריך שהוא עובד של המזמין ,אשר
שמו נקוב בהיתר עבודת האסבסט; בתקנה זו" ,לוחות פיקל"  -לוחות שטוחים שיועדו
לנעיצה או לחציצה המכילים אסבסט ,שאינם לוחות אסבסט צמנט;
( )2העבודה היא בנכס שבבעלותו או בהחזקתו של המזמין ,ובלבד שבאותה עבודה
יועסק ,נוסף על המזמין או העובד שלו ,קבלן אסבסט פריך או מפקח אסבסט פריך ,לפי
העניין ,וכן מעבדה דוגמת ,שאינם המזמין או עובד שלו.

ניגוד עניינים של .8
מעבדה דוגמת
ודוגם אסבסט

ביצוע דגימת אוויר בעבודת אסבסט על ידי מעבדה דוגמת או דוגם אסבסט אשר
משמשים קבלן אסבסט ,עובד אחראי או מפקח אסבסט פריך באותה עבודה ,יראו אותו
כנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד עניינים של עוסק באסבסט.

תוספת
(תקנה  )1(3ו–())2
הודעה על ביצוע עבודה מצומצמת באסבסט
לפי תקנה  )1(3לתקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (פטור מרישיון ומהיתר לעבודת אסבסט
ומניעת ניגוד עניינים) ,התשע"א ,2011-אנו מודיעים בזה על כוונה לבצע עבודה מצומצמת
באסבסט ,כמפורט להלן:

1314

קובץ התקנות  ,7027כ"ט באב התשע"א29.8.2011 ,

עבודה להסרה ופינוי של אסבסט תבוצע ב–  .......................הנמצא בכתובת  .................................... :
ביום   ......................................תאריך   ...............................בין השעות   .......................................
חשיפה לאבק אסבסט עלולה לסכן את הבריאות .במהלך ביצוע העבודה יינקטו אמצעים למניעת
אבק  .כמו כן ,כדי להימנע מחשיפה לאבק ,על המשתמשים במבנים הגובלים באתר העבודה
לנקוט אמצעי זהירות במהלך ביצוע העבודה ,המפורטים להלן:
( )1לסגור את פתחי המבנים (חלונות ודלתות) הפונים לאתר העבודה;
( )2לכבות מזגנים;
( )3להימנע משהייה ממושכת מחוץ למבנה ובקרבת אתר העבודה.
לידיעתכם ,לפי התקנות האמורות העבודה אינה טעונה היתר עבודת אסבסט ואינה טעונה
העסקה של קבלן אסבסט .
פרטי בעל המבנה:
שם מלא ................................................................ :
טלפון ליצירת קשר............................................ :

י"א באב התשע"א ( 11באוגוסט )2011
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

(חמ )3-4307

תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הפחתה של
העיצום הכספי בידי הממונה) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ח ו– 6לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי
דירות) ,התשל"ה( 11974-להלן  -החוק) ,ובהסכמת שר המשפטים ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנות אלה" ,הוראה"  -הוראה המפורטת בסעיף 4ב(א) לחוק אשר בשל הפרתה הגדרה

מוסמך הממונה להטיל עיצום כספי.
.2

מצא הממונה כי התקיימו נסיבות שלפיהן ניתן להטיל על אדם עיצום כספי לפי סעיף הפחתת סכומי
4ב לחוק ,בשל הפרה שביצע ,והתקיימו אחת או יותר מן הנסיבות המנויות להלן ,העיצום הכספי

יפחית לאותו אדם מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה את השיעור הנקוב
לצד אותה נסיבה ,ובהתקיים כמה נסיבות  -בשיעור המצטבר של השיעורים המנויים
לצדן:
( )1המפר לא הפר בשלוש השנים הקודמות למועד ביצוע ההפרה את אותה הוראה
 ;50%()2

המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לממונה ;25% -

( )3המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק ,להנחת דעתו של
הממונה .25% -
.3

מצא הממונה כי הופרה הוראת סעיף 4ב(א)( )1לחוק בתוך  18חודשים מיום תחילתו הפחתה בשל
של הסעיף האמור ,רשאי הוא להפחית למפר אותה הוראה את סכום העיצום הכספי הפרה שבוצעה
בתקופת מעבר

בשיעור של .50%

כ"ח בסיוון התשע"א ( 30ביוני )2011
(חמ )3-4194

__________
1

ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;14התשס"ח ,עמ' .418
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אריאל אטיאס
שר הבינוי והשיכון
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תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (15א)( )1ו– 59לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב-
 ,11982ובהסכמת שר האוצר ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת
הראשונה

.1

בתוספת הראשונה לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק),
התשס"ז ,22007-בחלק א' ,בלוח ב' ,מול אות ההיכר "ר" ,בכל מקום ,במקום " "58יבוא
"."140

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ו' באלול התשע"א ( 5בספטמבר .)2011

ט"ז באב התשע"א ( 16באוגוסט )2011
משה כחלון
שר התקשורת

(חמ )3-2726

__________
1
2

ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשס"ה ,עמ' .396
ק"ת התשס"ז ,עמ'  ;886התשס"ח ,עמ' .986

תקנות רישום ציוד הנדסי (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  3ו– 13לחוק רישום ציוד הנדסי ,התשי"ז , 1957-אני מתקין
תקנות אלה:
1

הוספת שם

.1

בראש תקנות רישום ציוד הנדסי ,התשי"ט( 21959-להלן  -התקנות העיקריות) ,יבוא
"תקנות רישום ציוד הנדסי ,התשי"ט."1959-

תיקון תקנה 1

.2

בתקנה  1לתקנות העיקריות -

ביטול תקנה 10

.3

( )1לפני ההגדרה "ציוד" יבוא:
""יבואן ציוד"  -מי שקיבל לפי צו יבוא חופשי ,התשע"א ,32011-רישיון ליבוא
מסחרי של ציוד לצורך מכירתו ושיווקו בארץ;".
()2

אחרי ההגדרה "עגורן-צריח" יבוא:
""רשם"  -מי ששר התחבורה והבטיחות בדרכים מינהו לרשם ציוד הנדסי ,לרבות
יבואן ציוד שהרשם הסמיכו לבצע רישום לראשונה של ציוד הנדסי שהוא
ייבא ולקבוע לו מספר רישוי".

תקנה  10לתקנות העיקריות  -בטלה.

כ"ט בתמוז התשע"א ( 31ביולי )2011
(חמ )3-312

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

__________
1
2
3

1316

ס"ח התשי"ז ,עמ' .145
ק"ת התשי"ט ,עמ'  ;1175התשס"א ,עמ' .997
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"א ,עמ' .104
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