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צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק) ,התש"ע634 ����������������������������������������������������������������� 2010-
תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט)
(תיקון) ,התש"ע634 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
תקנות הביטוח הלאומי (רישום) (תיקון) (תיקון) ,התש"ע635 �����������������������������������������������������������������������������2010-
תקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן) (תיקון) ,התש"ע635 ��������������������������������������������������������������������������2010-

צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק) ,התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33א) לחוק איסור הלבנת הון ,התש"ס( 12000-להלן  -החוק),
לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי
סעיף (32ג) לחוק ,אני מצווה לאמור:
תיקון התוספת
הראשונה לחוק

.1

תחילה

.2

בתוספת הראשונה לחוק -
()1

אחרי פרט ( )2יבוא:
"(2א)

()2

עבירה של שוד ים לפי סעיף  169לחוק העונשין;"2

בפרט (18ב) -
( )1הקטע המתחיל במילים "פסקה זו תעמוד בתוקפה" ועד "על שנתיים"  -יימחק;
()2

אחריו יבוא:
"(18ג) עבירה של ביצוע עבודה או שימוש במקרקעין בלא היתר או בסטייה
מהיתר לפי סעיף  204לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,31965-או עבירה לפי
סעיף  14לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח ,41968-והכל בקשר לאתר לסילוק
פסולת ,לתחנת מעבר לפסולת ,לאיסוף והובלה של פסולת ולעיבוד ,ניצול
ומחזור של פסולת ,או בקשר לתחנת דלק וגז ,לתדלוק דלק וגז ,לשינוע דלק
וגז ,לאחסון דלק וגז ,לחניית מכליות דלק וגז ,למכירת דלק וגז ,למסופי דלק,
למילוי מכליות גז ולחלוקת גז; וכן עבירה לפי סעיף  111לפקודת המכרות,5
בקשר לכריית חול;".

תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.

כ' בכסלו התש"ע ( 7בדצמבר )2009
(חמ )3-3121

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2
3
4
5

ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התשס"ח ,עמ' 48ג.
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ס"ח התשכ"ח ,עמ' .204
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;910התשמ"ט ,עמ' .94

תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות
השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון) ,התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31 ,20ו– 98לפקודת מס הכנסה ,1ולפי סעיף  33לחוק מס
הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 8

.1

בתקנה  8לתקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות
השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) ,התשמ"ט ,31988-במקום "ד' בטבת התשס"ט
( 31בדצמבר  ")2008יבוא "כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר .")2010

י"ב בטבת התש"ע ( 29בדצמבר )2009
(חמ )3-2134
__________
1
2
3
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .172
ק"ת התשמ"ט ,עמ'  ;290התשס"ח ,עמ' .929

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר
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תקנות הביטוח הלאומי (רישום) (תיקון) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  379ו– 400לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה -תיקון הפתיח

 ,11995בהתייעצות עם מועצת המוסד לפי סעיף  12לחוק ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בפתיח לתקנות הביטוח הלאומי (רישום) (תיקון) ,התש"ע ,22009-המספר " - "78יימחק.

 .2תקנות אלה יחולו על מבוטח שהחל לעבוד כעובד ביום תחילתן או לאחריו.
כ"ד בטבת התש"ע ( 10בינואר )2010
(חמ )3-3961

תחולה

י צ ח ק ה ר צ וג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210
ק"ת התש"ע ,עמ' .138

1
2

תקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22ט ו–22יא לחוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א, 1951-
ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

.1

בתקנה (8ג) לתקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן) ,התשנ"א( 21990-להלן  -התקנות תיקון תקנה 8

העיקריות) ,אחרי "ברשות ממונה ",יבוא "או שהמחזיק סיפק הצדק סביר לנזק .",
 .2אחרי תקנה  8לתקנות העיקריות יבוא:
"הצמדה למדד

הוספת תקנה 8א

8א( .א) הסכומים הנקובים בתוספת השלישית ,יעודכנו מדי שנה ב–1
בפברואר (להלן  -יום העדכון) לפי שיעור השינוי של המדד החדש
לעומת המדד היסודי .
(ב) עדכון הסכומים כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס
הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם ,לפני שעוגלו לפי תקנת
משנה (ג).
(ג) סכום כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ד)

בתקנה זו -
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה;
"המדד החדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד היסודי"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון
הקודם ולעניין העדכון הראשון ,שלאחר פרסומן של
תקנות אלה ,המדד שפורסם לאחרונה לפני ה' בטבת
התשס"ט ( 1בינואר ".)2009

.3

בתקנה (9ג) לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "לרבות בדבר הפחתת גובה התשלום תיקון תקנה 9

כאמור בתקנת משנה (ה)" .
 .4במקום התוספת השלישית לתקנות העיקריות יבוא:

החלפת התוספת
השלישית

__________
1
2

ס"ח התשי"א ,עמ' .78
ק"ת התשנ"א ,עמ' .183
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"תוספת שלישית
(תקנה (8ה)8 ,א)
מחירון להחלפת ערכת מגן או פריטיה
חלק א'
מחירי ערכות שחולקו אחרי  1בינואר 2004
ערכות מלאות
מס' סידורי

.1

הפריט

מחיר בשקלים חדשים

הערות

556

מחירי הערכות האקטיביות
(לא כולל ממת"ק) מבוססים
על זיווד מפוח רגיל עם סוללת
ליטיום; במידה והערכה מזוודת
עם מפוח אנגורה וסוללה
היברידית המחיר יתעדכן לפי
הפרשי העלות של המפוחים
וסוללות.

מערכת מיגון לתינוקות
ולילדים (להלן  -ממת"ק)

.2

שמרטף

624

.3

ברדס

564

.4

שפת אטימה ניצבת (להלן
 -שא"ן) או נוער  -פסיבי

202

.5

שא"ן או נוער-אקטיבי

392

.6

ברדס מגן למבוגרים -
אקטיבי

418

.7

קיסר

762

.8

סופר קיסר

866

פריטים בערכות
.1

מפוח צהוב או כחול בלא
סוללות

154

.2

מפוח אנגורה בלא סוללות

218

.3

סוללות ליטיום

4

.4

סוללה הברידית

63

.5

מסנן

42

מחירי ערכות שחולקו לפני יום  1בינואר 2004
.1

ערכת מבוגר לא נוער
מלאה

70

.2

ערכה עם מפוח-שמרטף,
ברדס ,קיסר או סופר קיסר,
ערכת נוער עם מפוח

"100

י"ד בכסלו התש"ע ( 1בדצמבר )2009
(חמ )3-2243

636

אהוד ברק
שר הביטחון
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