רשומות

קובץ התקנות
כ"ט בשבט התשע"ח

7951

 14בפברואר 2018
עמוד

תקנות אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות (חסינויות ,זכויות יתר ופטורים) ,התשע"ח994 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2018-
תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום אגרה בעד אישור רופא אחראי)
(הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"ח996 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2018-
צו התקנים (איסור ייצור מצרכים) (תיקון) ,התשע"ח997 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2018-
תיקון טעויות
תיקון טעות דפוס

קובץ התקנות  ,7951כ"ט בשבט התשע"ח14.2.2018 ,

תקנות אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות (חסינויות ,זכויות יתר
ופטורים) ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות,
התשע"ו ,12016-בהסכמת שר החוץ ושרת המשפטים ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
אני מתקין תקנות אלה:
חסינות וזכויות יתר

.1

לבנק ,נגידיו ,מנהליו ומחליפיהם ,נשיא הבנק וסגנו ,נושאי משרה בבנק ,עובדיו ומומחים
ויועצים המבצעים משימות מטעם הבנק או נותנים שירותים לבנק ,יהיו בישראל
המעמד ,החסינויות וזכויות היתר ,המפורטים באמנת הבנק והמובאים בתוספת.

תוספת
(תקנה )1

אמנת הבנק
פרק 9
מעמד ,חסינויות ,זכויות יתר ופטורים
סעיף 44
מטרות פרק זה
 .1כדי לאפשר לבנק למלא את ייעודו ולבצע את התפקידים שעליהם הוא אמון ,יוענקו
לבנק המעמד ,החסינויות ,זכויות היתר והפטורים המפורטים בפרק זה בשטחה של כל חברה.
 .2חברה תנקוט במהרה כל פעולה שתידרש כדי להביא לתוקף בשטחה את ההוראות
המפורטות בפרק זה ותודיע לבנק על הפעולה שנקטה.
סעיף 45
מעמד הבנק
לבנק תהיה אישיות משפטית מלאה ,ובפרט ,תהיה לו הכשרות המשפטית המלאה:
( )iלהתקשר בחוזים;
()ii

לרכוש ולהוציא מרשותו נכסי דלא ניידי ונכסי דניידי;

( )iiiליזום הליכים משפטיים;
()iv

לנקוט כל פעולה אחרת ככל שעשויה להיות נחוצה או מועילה למטרתו ולפעילויותיו.

סעיף 46
חסינות מהליך משפטי
 .1הבנק ייהנה מחסינות מפני כל צורה של הליך משפטי ,אלא במקרים הנובעים מתוך או
הקשורים למימוש סמכויותיו כדי לגייס כספים ,באמצעות הלוואות או באמצעים אחרים,
להבטחת התחייבויות ,או לקנות ולמכור או לחתום על ניירות ערך ,ובמקרים כאמור ניתן
לנקוט פעולות נגד הבנק רק בבית משפט מוסמך בשטחה של מדינה שבה הבנק מחזיק
במשרד ,או מינה סוכן לצורך קבלת שירות ,כתבי בי–דין או הודעה על הליך ,או הנפיק או
הבטיח ניירות ערך.
 .2על אף הוראות פסקה  ,1לא תינקט פעולה נגד הבנק על ידי חברה כלשהי ,או על ידי
כל סוכנות או גוף של חברה ,או על ידי כל ישות משפטית או אדם ,הפועלים במישרין או
בעקיפין למען חברה או כל סוכנות או גוף של חברה ,או על בסיס טענותיהם; לחברות תהיה
1
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גישה להליכים מיוחדים כאמור ליישוב מחלוקות בין הבנק לבין חברותיו ככל שהן צד
לאמנה לפי הסכם זה ,בתקנון ובתקנות של הבנק ,או בחוזים שנעשו עם הבנק.
 .3רכוש ונכסים של הבנק ,ולא משנה היכן הם נמצאים ובידי מי הם מוחזקים ,יהיו חסינים
מפני כל צורה של תפיסה ,עיקול או הוצאה לפועל לפני מסירת פסיקה סופית נגד הבנק.
סעיף 47
חסינות נכסים וארכיבים
 .1רכוש ונכסים של הבנק ,ולא משנה היכן הם נמצאים ובידי מי הם מוחזקים ,יהיו חסינים
מפני חיפוש ,החרמה ,הפקעה או כל צורה אחרת של תפיסה או עיקול באמצעות הליך
מנהלי או חקיקתי.
 .2ארכיבי הבנק ,וככלל כל המסמכים השייכים לבנק או המוחזקים ברשותו ,יהיו חסינים
מפגיעה ,ולא משנה היכן הם נמצאים ובידי מי הם מוחזקים.
סעיף 48
חופש מהגבלה של נכסים
במידה הנדרשת למילוי ייעודו ותפקידיו של הבנק ביעילות ,ובכפוף להוראות הסכם זה,
כל רכושו ונכסיו של הבנק יהיו חופשיים מכל הגבלה ,תקנה ,פיקוח ודחיית פירעון חובות
מכל סוג שהוא.
סעיף 49
זכות יתר לתקשורת
כל חברה תעניק לתקשורת הרשמית של הבנק יחס זהה לזה שהיא מעניקה לתקשורת
הרשמית של כל חברה אחרת.
סעיף 50
חסינות וזכויות יתר של נושאי משרה ועובדים
כל הנגידים ,המנהלים ומחליפיהם ,הנשיא ,סגני הנשיא ,נושאי משרה ועובדים אחרים של
הבנק ,כולל מומחים ויועצים הממלאים משימות מטעם הבנק או נותנים שירותים לבנק:
( )iיהיו חסינים מפני הליכים משפטיים בנוגע למעשים שעשו במסגרת מילוי תפקידם
הרשמי ,למעט כאשר הבנק ויתר על החסינות ,וייהנו מזכות מוחלטת להגנה על כל
תעודותיהם ,מסמכיהם ורשומותיהם הרשמיים;
( )iiמקום שאינם אזרחים או נתינים מקומיים ,ייהנו מאותה חסינות מפני הגבלות הגירה,
תקנות רישום אזרחים זרים וחובות שירות לאומי ,ואותן הקלות בנוגע לתקנות מטבע חוץ
שהחברות מעניקות לנציגים ,לנושאי משרה ולעובדים בדרג דומה ,של חברות אחרות; וכן
( )iiiייהנו מהקלות בתנועה באופן הזהה לזה שמעניקות החברות לנציגים ,לנושאי משרה
ולעובדים בדרג דומה ,של חברות אחרות.
סעיף 51
פטור ממיסוי
 .1הבנק ,נכסיו ,רכושו ,הכנסותיו ,פעילויותיו ועסקאותיו בהתאם להסכם זה ,יהיו
פטורים מכל מיסוי ומכל מכס; כן יהיה הבנק פטור מכל התחייבות לתשלום ,ניכוי או גבייה
של כל מס או מכס.
 .2לא יוטל מס מכל סוג על שכר ,גמול והוצאות ,או בנוגע אליהם ,לפי העניין ,שהבנק
משלם למנהלים ומחליפיהם ,הנשיא ,סגני הנשיא ונושאי משרה או עובדים אחרים של
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הבנק ,כולל מומחים ויועצים הממלאים משימות מטעם הבנק או נותנים שירותים לבנק,
למעט במקרה שחברה מפקידה עם מסמך האשרור ,הקבלה או האישור שלה הצהרה כי
החברה כאמור שומרת לעצמה וליחידות המשנה המדיניות שלה את הזכות למסות שכר
וגמול ,לפי העניין ,שמשלם הבנק לאזרחים או לנתינים של מדינה חברה כאמור.
 .3לא יוטל מס מכל סוג על כל התחייבות או נייר ערך שמנפיק הבנק ,כולל כל דיבידנד
או ריבית עליהם ,ולא משנה מי מחזיק בהם באחד מאלה:
( )iאם המס מוטל אך ורק משום שההתחייבות או נייר ערך כאמור מונפקים על ידי
הבנק;
( )iiאם בסיס השיפוט הבלעדי למיסוי כאמור הוא המקום או המטבע שבהם הונפק,
הוסב לתשלום או שולם ,או מיקומו של כל משרד או מקום עסק שהבנק מחזיק.
 .4לא יוטל מס מכל סוג על כל התחייבות או נייר ערך שמבטח הבנק ,כולל כל דיבידנד
או ריבית עליהם ,ולא משנה מי מחזיק בהם באחד מאלה:
( )iאם המס מוטל אך ורק משום שההתחייבות או נייר ערך כאמור מובטחים על ידי
הבנק;
( )iiאם בסיס השיפוט הבלעדי למיסוי כאמור הוא מיקומו של כל משרד או מקום
עסק שהבנק מחזיק.
סעיף 52
ויתורים
הבנק רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לוותר על כל אחת מזכויות היתר ,החסינויות והפטורים
המוענקים לפי פרק זה בכל מקרה ,באופן ובתנאים שימצא לנכון לטובתו של הבנק.
ה' בשבט התשע"ז ( 1בפברואר )2017
(חמ )3-5192

משה כחלון
שר האוצר

תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום
אגרה בעד אישור רופא אחראי) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  47 ,43ו– 49לחוק תרומת ביציות ,התש"ע ,12010-בהסכמת
שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון השם

.1

בשמן של תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום
אגרה בעד אישור רופא אחראי) (הוראת שעה) ,התשע"ב( 22012-להלן  -התקנות
העיקריות) ,המילים "(הוראת שעה)"  -יימחקו.

תיקון תקנה 2

.2

בתקנה  2לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה (ב) ,במקום "בתקנת משנה (א)" יבוא
"בתקנה זו".

ביטול תקנה 9

.3
.4

תקנה  9לתקנות העיקריות  -בטלה.

תחילה והוראת
מעבר

1
2
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(א) תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר ( )2018להלן  -יום
התחילה) ,ואולם לא תיגבה אגרה לפי תקנה  2לתקנות העיקריות בעד אישור רופא
ס"ח התש"ע ,עמ'  ;520התשע"א ,עמ' .86
ק"ת התשע"ב ,עמ'  ;1498התשע"ז ,עמ' .445
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אחראי שניתן בתקופה שמיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  )2018ועד יום פרסומן
של תקנות אלה.
(ב) ניתן אישור רופא אחראי להשתלת ביציות בגופה של נתרמת לפני יום י"ג בטבת
התשע"ח ( 31בדצמבר  ,)2017והמועד לתשלום האגרה לפי תקנה  2לתקנות העיקריות
חל בתקופה שבין יום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  )2018לבין יום פרסומן של תקנות
אלה ,תשולם האגרה כאמור בתקנה  2לתקנות העיקריות ,כנוסחן ערב יום התחילה,
אף אם כבר בוצעה ההשתלה.

.5

בתקופה שמיום התחילה עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר  ,)2019יראו כאילו
אחרי תקנה (2א) בא:

הוראת שעה

"(א )1על אף האמור בתקנת משנה (א) ,סכום האגרה בעד אישור רופא אחראי
להשתלת ביציות בגופה של נתרמת המקבלת גמלת הבטחת הכנסה יהיה 7,000
שקלים חדשים ובלבד שהנתרמת מסרה לבית החולים אישור מהמוסד לביטוח לאומי
על קבלת גמלת הבטחת הכנסה; בתקנה זו" ,גמלת הבטחת הכנסה"  -גמלה לפי חוק
הבטחת הכנסה ,התשמ"א".31980-

.6

המנהל ימסור לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת עד יום כ"ח בסיוון דיווח לכנסת

התשע"ט ( 1ביולי ( )2019להלן  -מועד הדיווח) ,דיווח על מספר הנתרמות המקבלות
גמלת הבטחת הכנסה ששילמו אגרה לפי תקנה (2א )1לתקנות העיקריות כנוסחה
בתקנה  5לתקנות אלה ,מיום התחילה ועד מועד הדיווח.
ט' בשבט התשע"ח ( 25בינואר )2018
(חמ )3-4262

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
שר הבריאות
3

ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .533

צו התקנים (איסור ייצור מצרכים) (תיקון) ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9ב) לחוק התקנים ,התשי"ג( 11953-להלן  -החוק) ,אני
מצווה לאמור:

.1

בסעיף  2לצו התקנים (איסור ייצור מצרכים) ,התשמ"ב( 21981-להלן  -הצו העיקרי) ,תיקון סעיף 2

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א)1

.2

אין באמור בסעיף קטן (א) כדי להקים חובת סימון תו תקן לגבי מצרך מיובא".

במקום התוספת לצו העיקרי יבוא:

החלפת התוספת

"תוספת
(סעיף )2

1
2

טור א'
המצרך

טור ב'
התקן הרשמי

תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים :דרישות
ייחודיות למתאמים ,למעט מתאמים שכל ייעודם הגנה מפני
עלייה או ירידה של מתח הרשת

 32חלק 2.5

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
ק"ת התשמ"א ,עמ'  ;160התשס"ח ,עמ' .1184
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טור א'
המצרך

998

טור ב'
התקן הרשמי

מטפים מיטלטלים של קצף או של מים המכילים גז סניקה :המטפה

66

מחממי מים חשמליים בעלי וויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי

69

מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי
ולשימושים דומים

251

מטפי פחמן דו–חמצני מיטלטלים

318

מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים
בנפרד

463

מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים
במשותף :המטפה

 570חלק 1

מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים
במשותף :מד–לחץ

 570חלק 2

מערכות סולאריות לחימום מים :קולטים שטוחים

 579חלק 1

מערכות סולאריות לחימום מים :אוגרי מים

 579חלק 2

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  -דרישות
מיוחדות לתנורי בישול ,לכיריים ,לתנורי בישול הכוללים כיריים
ולמכשירים דומים נייחים

 900חלק 2.6

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים :דרישות
מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים

 900חלק 2.15

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים :דרישות
מיוחדות למכשירי קירור ,למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח

 900חלק 2.24

מכשירי גז ביתיים לאפייה ,לבישול ולצלייה :בטיחות  -כללי

 907חלק 1

מכשירי גז ביתיים לאפייה ,לבישול ולצלייה :בטיחות  -מכשירים
הכוללים תנורים או מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת

 907חלק 2

מכשירי גז ביתיים לאפייה ,לבישול ולצלייה :בטיחות  -מכשירים
הכוללים כירה מזכוכית קרמית

 907חלק 3

מכשירי גז ביתיים לאפייה ,לבישול ולצלייה :שימוש מושכל
באנרגיה  -כללי

 907חלק 4

מכשירי גז ביתיים לאפייה ,לבישול ולצלייה :שימוש מושכל
באנרגיה  -מכשירים הכוללים תנורים או מצלים הפועלים
בהסעת אוויר מאולצת

 907חלק 5

מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ):
משפתים העומדים בפני עצמם ,לרבות אלה שמשולב בהם
מצלה ,לשימוש מחוץ לבניינים

 968חלק 3

מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ):
מכשירי צלייה ("ברביקיו") לשימוש מחוץ לבניינים

 968חלק 4

מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר
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טור א'
המצרך

טור ב'
התקן הרשמי

תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי :תנורים
מיטלטלים לחימום חלל ,בלא ארובה המופעלים בגפ"מ

 995חלק 1

תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי :מעשירי גז
דקורטיביים המדמים בערה של דלק מוצק

 995חלק 2

תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי :תנורי
הסעה עצמאיים

 995חלק 3

תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי :תנורים עם
הסעת אוויר מאולצת ,בלא מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה
או/וגם תוצרי בערה ,בעלי הספק נצרך שאינו גדול מ– 70קו"ט

 995חלק 4

תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי :תנורי
הסעה עצמאיים ,הכוללים מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה
או/וגם תוצרי בערה ,בעלי הספק נצרך שאינו גדול מ– 20קו"ט

 995חלק 5

תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי :תנורים
עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל ,עם מבערי מפוח ,בעלי
הספק חום נצרך שאינו גדול מ– 70קו"ט

 995חלק 6

מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה ,לבישול ולצלייה

1049

מטפים לכיבוי אש לשימוש חד–פעמי

1153

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם  -מוצצים לתינוקות
ולילדים קטנים :דרישות בטיחות כלליות ומידע על המוצר

 1157חלק 1

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם  -מוצצים לתינוקות
ולילדים קטנים :דרישות ושיטות בדיקה מכניות

 1157חלק 2

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם  -מוצצים לתינוקות
ולילדים קטנים :דרישות ושיטות בדיקה כימיות

 1157חלק 3

מתקני משחקים :דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה

 1498חלק 1

מתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות
לנדנדות תלויות

 1498חלק 2

מתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות
למגלשות

 1498חלק 3

מתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות
למסילות גלישה

 1498חלק 4

מתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות
לסחרחרות

 1498חלק 5

מתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות
לנדנדות מאזניים ולמתקני נענוע

 1498חלק 6

מתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח ,לתחזוקה ולתפעול

 1498חלק 7

מתקני משחקים :אתר המשחקים

 1498חלק 8
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טור א'
המצרך

טור ב'
התקן הרשמי

מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה  -כללי בטיחות,
מידות ופעולה תפקודית :מעלונים אנכיים המותקנים בפיר
שאינו סגור

 2252חלק 1

משטחי הרמה חשמליים למוגבלי–תנועה  -כללי בטיחות ,מידות
ופעולה תפקודית :מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה,
עמידה ובכיסא גלגלים ,לתנועה במישור משופע

 2252חלק 2

מעליות :דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה  -דרישות יסוד

 2481חלק 0

מעליות :דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה  -מעליות חשמליות

 2481חלק 1

מעליות :דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה  -מעליות הידרוליות

 2481חלק 2

מעליות :דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה  -מעליות מיוחדות
להובלת נוסעים ומשא  -מעלונים אנכיים המותקנים בפיר סגור
לשימוש אנשים עם מוגבלות תנועה

 2481חלק 41

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם  -אבזרי שתייה :כללי
ודרישות ושיטות בדיקה מכניות

 5817חלק 1

מוצרים לשימוש ילדים וטיפול בהם  -אבזרי שתייה :דרישות
ושיטות בדיקה כימיות

 5817חלק 2

תחילתו של צו זה שישים ימים מיום פרסומו.
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