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קובץ התקנות
י' בניסן התש"ע

6882

 25במרס 2010
עמוד

תקנות חובת המכרזים (תיקון) (תיקון) ,התש"ע992 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
תקנות הדרכונים (הוראת שעה) (מס'  ,)2התש"ע992 ����������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
תקנות הרוקחים (פטור מסימון תמרוק) ,התש"ע993 ������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים) (תיקון) ,התש"ע993 ����������������������������������������������������������������� 2010-
צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו–שימושי מפוקח) (תיקון) ,התש"ע993 ��������������������������������������������������� 2010-
הודעת עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית) ,התש"ע994 ������������������������������������������������������������������������2010-
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון),
התש"ע994 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-

תקנות חובת המכרזים (תיקון) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו– 7לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,11992-ובאישור ועדת
החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 44

.1

בתקנה (44ב)( )1לתקנות חובת המכרזים (תיקון) ,התשס"ט( 22009-להלן  -התקנות
העיקריות) ,אחרי "כנוסחן בתקנה  23לתקנות אלה" יבוא "ביום כ"ד בטבת התשע"א
( 31בדצמבר  .")2010

תיקון תקנה 45

.2

בתקנה (45ב) לתקנות העיקריות ,המילים "מינהל מקרקעי ישראל ,ועל"  -יימחקו.

תיקון תקנה 47

.3

בתקנה  47לתקנות העיקריות -

תחילה

.4

( )1בתקנת משנה (ג) ,במקום "לתקופה של שנה מיום פרסומן של תקנות אלה" יבוא
"עד ליום כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר ;")2010
()2

בתקנת משנה (ד) -
(א) בפסקה ( ,)1במקום "לתקופה של שנה מיום פרסומן של תקנות אלה" יבוא
"עד ליום כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר ;")2010
(ב) בפסקה ( ,)2במקום "בתוך תקופה של שנה מיום פרסומן של תקנות אלה"
יבוא "עד ליום כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר .")2010

תחילתן של תקנות  1ו– 3יהיה מיום כ"ה בשבט התש"ע ( 9בפברואר .)2010

כ"א באדר התש"ע ( 7במרס )2010
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-2385

__________
1
2

ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;114התשס"ו ,עמ' .356
ק"ת התשס"ט ,עמ' .442

תקנות הדרכונים (הוראת שעה) (מס'  ,)2התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק הדרכונים ,התשי"ב ,11952-באישור שר האוצר לפי
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי
סעיף (1ב) לחוק–יסוד :משק המדינה ,3אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת

.1

תוקף

.2

בתוספת לתקנות הדרכונים ,התש"ם- 41980-
()1

()2

בפרט - 10
(א)

בפסקה (א) ,במקום "תוספת של  "750יבוא "תוספת של ;"400

(ב)

בפסקה (ב) ,במקום "תוספת של  "375יבוא "תוספת של ;"200

בפרט (11א) ו–(ב) ,במקום "תוספת של  "375יבוא "תוספת של ."200

תקנות אלה יעמדו בתוקפן עד יום ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר .)2011

ב' בניסן התש"ע ( 17במרס )2010
(חמ )3-692

__________
1

2
3
4

992

אליהו ישי
שר הפנים

ס"ח התשי"ב ,עמ' .260
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשמ"ב ,עמ' .107
ק"ת התש"ם ,עמ'  ;1510התשס"ח ,ע'מ  ;302התשס"ט ,עמ'  247ועמ'  ;483התש"ע ,עמ' .642
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תקנות הרוקחים (פטור מסימון תמרוק) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 55ז(ג) לפקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,התשמ"א , 1981-אני
מתקין תקנות אלה:
1

.1

תמרוק אשר אורך חיי המדף שלו הוא מעל  30חודשים ,פטור מציון תקופת השימוש פטור מסימון

לאחר פתיחתו ,על גביו וכן על גבי אריזתו או עטיפתו ,אם נתקיים בו אחד מאלה:
()1

הוא מיועד לשימוש חד–פעמי;

( )2הוא ארוז באריזת לחץ אשר מונעת כל מגע של תוכנו עם הסביבה החיצונית גם
לאחר פתיחתו;
( )3איכותו אינה נפגמת והשימוש בו הוא בטיחותי למשך תקופה ארוכה מאוד.
י"ז באדר התש"ע ( 3במרס )2010
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות

(חמ )3-2910

__________
1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמ'  ;694ס"ח התשס"ט ,עמ' .24

תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(ב) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש] ,התשל"ט,11979-
ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה  13לתקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים) ,התשנ"ג- 21993-
()1

בתקנת משנה (ג) ,המילים "או יותר"  -יימחקו;

()2

במקום תקנת משנה (ד) יבוא:

תיקון תקנה 13

"(ד) רופא אחראי או ממלא מקומו יימצא בפועל במרפאה בכל יום שהמרפאה
פתוחה לקהל ,שש שעות לפחות; חובה זו לא תחול בימי שישי ובימי שבת ,ובלבד
שנוכח במרפאה מורשה לריפוי שיניים".
י"ז באדר התש"ע ( 3במרס )2010
(חמ )3-2105

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ'  ;613ס"ח התשנ"ו ,עמ' .336
ק"ת התשנ"ג ,עמ' .702

צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו–שימושי מפוקח) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי פסקה ( )1להגדרה "ציוד דו–שימושי מפוקח" בסעיף  2לחוק הפיקוח
על יצוא ביטחוני ,התשס"ז( 12007-להלן  -החוק) ,וסעיף  45לחוק ,ובאישור ועדת החוץ
והביטחון של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
.1

בצו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו–שימושי מפוקח) ,התשס"ח ,22008-בסעיף (2ב),
במקום "ב– 31בדצמבר" יבוא "ב– 31במרס".

י"ז באדר התש"ע ( 3במרס )2010
(חמ )3-2105

__________
1
2

אהוד ברק
שר הביטחון

ס"ח התשס"ז ,עמ' .398
ק"ת התשס"ח ,עמ' .378
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הודעת עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ג) לתקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית),
התשס"ד( 12004-להלן  -התקנות) ,וסעיף 1י(ד) לחוק עובדים זרים ,התשנ"א ,21991-אני
מודיע לאמור:
עדכון סכומים

.1

עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2009לעומת מדד המחירים
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2008החל ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר )2010
בתקנה (2א) לתקנות במקום הסכום הנקוב בה בא "."285.49

י"ז באדר התש"ע ( 3במרס )2010
ב ני מ י ן ב ן – א ל י ע ז ר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

(חמ )3-3038

__________
1
2

ק"ת התשס"ד ,עמ'  161ועמ' .446
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;112התש"ס ,עמ'  ;85התשס"ג ,עמ'  ;181התשס"ה ,עמ'  ;360התשס"ט ,עמ' .1034

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים (מחיר שירותי תדלוק למטוסים בנמל
התעופה בן גוריון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי
תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון) ,התשנ"ו( 11996-להלן  -הצו) ,אני מודיע כי החל
ביום ט"ו באדר התש"ע ( 1במרס  )2010מחיר שירות תדלוק למטוסים הוא כמפורט להלן:
כמות תדלוק שנתית לצרכן סופי
(באלפי גאלון)

מחיר בסנט לגאלון

בעד כל גאלון -
מ– 1עד 300

9.11

מ– 301עד 5,000

6.53

מ– 5,001עד 25,000

4.33

מעל 25,000

2.15

י"ד באדר התש"ע ( 28בפברואר )2010
(חמ )3-2722

חן בר יוסף
מנהל מינהל הדלק

__________
1

994

ק"ת התשנ"ו ,עמ'  ;1530התשס"ב ,עמ' .463
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