רשומות

קובץ התקנות
י"ח בסיוון התש"ע

6894

 31במאי 2010
עמוד

תקנות להגנה על עדים (הגבלות על עובדי הרשות בתקופת עבודתם ברשות ולאחריה) ,התש"ע1146 ��������� 2010-
צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה) (מס'  ,)2התש"ע1146 �������������������������������������������������������� 2010-
תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל בע"מ) (הוראת שעה)
(תיקון מס'  ,)2התש"ע1147 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)7התש"ע1147 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)8התש"ע1148 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)9התש"ע1148 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
צו מוות מוחי נשימתי (שינוי התוספת הראשונה לחוק) ,התש"ע1149 ���������������������������������������������������������������2010-
צו לגילוי נגיפי איידס בקטינים (מוסדות רפואיים מוכרים) ,התש"ע1150 ����������������������������������������������������������2010-
צו שירות ביטחון (קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון מחמת גיל) (תיקון) ,התש"ע1151 ���2010-
צו ההגנה (בריכות דגים) (ביטול) ,התש"ע1151 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מס'  ,)2התשכ"ה( 1965-תיקון) ,התש"ע1152 �����������������������������������������������2010-
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער אחיהוד) (תיקון) ,התש"ע1152 ��������������������������������������������������2010-
הודעת העובדים הסוציאליים (כללים בדבר דרכי רישום בפנקס העובדים הסוציאליים) ,התש"ע1152 ��������2010-

תקנות להגנה על עדים (הגבלות על עובדי הרשות בתקופת עבודתם ברשות
ולאחריה) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (10ד) ו–(38א) לחוק להגנה על עדים ,התשס"ט( 12008-להלן
 החוק) ,ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:הגדרה

.1

בתקנות אלה" ,הרשות"  -הרשות להגנה על עדים כמשמעותה בסעיף  2לחוק.

תחומי הגבלות
על עובד הרשות

.2

(א) לשם שמירה על ביטחונם האישי של עובדי הרשות או למניעת פגיעה
בפעילות מבצעית של הרשות ,יחולו על עובדי הרשות ,בתקופת עבודתם ברשות,
ההגבלות בתחומים שלהלן ,כפי שתפרט הרשות בהגבלות אישיות לכל עובד (להלן -
ההגבלות) -

תחומי הגבלות
על עובד הרשות
לשעבר

.3

פרסום

.4

( )1מקום המגורים;
( )2נקיטת אמצעי ביטחון ,לרבות התקנת אמצעי ביטחון ושימוש בהם ,במקום
המגורים ובכלי הרכב;
()3

קשרים ומגעים עם גורמי סיכון;

()4

נסיעות למקומות או שהות במקומות בתחומי מדינת ישראל ומחוצה לה.

(ב) נדרש עובד הרשות לשנות את מקום מגוריו או להתקין אמצעי ביטחון כאמור
בתקנת משנה (א) ,תעמיד הרשות לרשותו את האמצעים הדרושים ,והכל בגדר הסביר
ועל פי נהלים שייקבעו לעניין זה.
(ג) נדרש עובד הרשות לשנות את מקום מגוריו כאמור בתקנת משנה (א)( )1רשאי
הוא להשיג על כך לפני מנהל הרשות או מי שהוא הסמיך לעניין זה.
(א) תקנה (2א)( )3ו–( )4תחול גם על עובד הרשות לשעבר ,וזאת בהתחשב בין השאר,
במשך עבודתו ברשות ובסוג המידע שאליו נחשף במהלך עבודתו ברשות והכל במידה
סבירה שאינה עולה על הנדרש; הגבלות שנקבעו לפי תקנת משנה זאת ייבחנו בידי
הרשות מזמן לזמן.
(ב) נקבעו לעובד הרשות לשעבר הגבלות אישיות לפי תקנת משנה (א) ,רשאי הוא
להשיג עליהן לפני מנהל הרשות או מי שהוא הסמיך לעניין זה.
(ג) ההגבלות לפי תקנה זאת יובאו לידיעתו של עובד הרשות טרם סיום תפקידו
ברשות ,או לידיעתו של עובד הרשות לשעבר ,לפי העניין.
הוראות תקנות אלה וההגבלות יובאו לידיעת עובד הרשות עם קבלתו לעבודה.

ו' בניסן התש"ע ( 21במרס )2010
(חמ )3-3991

יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

__________
1

ס"ח התשס"ט ,עמ' .98

צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה) (מס'  ,)2התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 68ב לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] ,התשל"ב,11971-
ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
__________
1
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,21עמ'  ;459ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;103התשס"ח ,עמ' .608

קובץ התקנות ,6894י"ח בסיוון התש"ע31.5.2010 ,

.1
.2

קביעת תקן
תקן הכליאה בכלל בתי הסוהר הוא  18,280מקומות כליאה.
כליאה
תוקפו של צו זה מיום י"ט בסיוון התש"ע ( 1ביוני  )2010עד יום כ"ג בכסלו התשע"א ( 30תוקף

בנובמבר .)2010
י"ח בסיוון התש"ע ( 30במאי )2010
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

(חמ )3-2239

תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת
החשמל לישראל בע"מ) (הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)2התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33א ו– 71לחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה,11975-
בהתייעצות עם השר זאב בנימין בגין 2ורשות ניירות ערך ,ולפי הצעת הרשות ,אני מתקין
תקנות אלה:
.1

בתקנה  1לתקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל תיקון תקנה 1

לישראל בע"מ) (הוראת שעה) ,התשס"ה ,32004-בהגדרה "תקופת המעבר" ,במקום "י"ד
בטבת התש"ע ( 31בדצמבר  ")2009יבוא "כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר .")2010
י"א בסיוון התש"ע ( 24במאי )2010
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-3427

__________
1
2
3

ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;132התשס"ג ,עמ' .396
י"פ התש"ע ,עמ' .2936
ק"ת התשס"ה ,עמ'  ;26התש"ע ,עמ' .336

תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)7התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13ו– 70לפקודת התעבורה ,1אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה (216ד) לתקנות התעבורה ,התשכ"א( 21961-להלן  -התקנות העיקריות) -

תיקון תקנה 216

( )1ברישה ,אחרי "הבדיקות והמבחנים כאמור בתקנת משנה (א)" יבוא "כולם או חלקם";
()2

אחרי פסקה ( )2יבוא:
"( )3רישיון הנהיגה הלאומי שברשותו ניתן לו מאת מדינה או גוף מדיני אחר
כמפורט בתוספת השתים עשרה אשר בינו לבין ישראל קיימת אמנה בנושא המרת
רישיונות נהיגה ,וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו לעניין זה באותה אמנה".

.2

אחרי "תוספת אחת עשרה" יבוא:

הוספת תוספת
שתים עשרה

"תוספת שתים עשרה
(תקנה (216ד)("))3
כ"ה באייר התש"ע ( 9במאי )2010
(חמ )3-83

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;1425התש"ע ,עמ'  ,50עמ'  ,114עמ'  614ועמ' .879

קובץ התקנות ,6894י"ח בסיוון התש"ע31.5.2010 ,
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תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)8התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה ,1אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 173

.1

בתקנה (173א)( )1לתקנות התעבורה ,התשכ"א( 21961-להלן  -התקנות העיקריות),
במקום "לתקופה שעד שנתיים" יבוא "עד למועד שבו הוא חייב בבדיקות רפואיות
בהתאם לתקנה האמורה".

תיקון תקנה 196

.2

בתקנה  196לתקנות העיקריות -

תחילה

.3

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר ( )2011להלן  -יום התחילה).

הוראת מעבר

.4

עבר נהג בדיקות רפואיות לפי תקנה  196לתקנות העיקריות ,כנוסחה ערב יום התחילה,
ונקבע לו בהן מועד לבדיקות רפואיות נוספות במועד מוקדם יותר מן האמור בתקנה
 196לתקנות העיקריות ,כתיקונה בתקנות אלה ,יחול המועד שנקבע בבדיקות כאמור .

( )1בתקנת משנה (א) ,במקום "בשנה שבה הגיע לגיל  50שנה" יבוא "אחת לחמש
שנים החל בשנה שבה מלאו לו  60שנה ועד לשנה שבה מלאו לו  70שנה ,ואחרי כן כל
שנתיים ובכל פעם שיחדש את רישיון הנהיגה שלו לפחות".
( )2בתקנת משנה (ב) ,במקום "בשנה שבה הגיע לגיל  65שנה" יבוא "אחת לחמש
שנים החל בשנה שבה מלאו לו  70שנה ועד לשנה שבה מלאו לו  80שנה ,ואחרי כן כל
שנתיים ובכל פעם שיחדש את רישיון הנהיגה שלו לפחות".

כ"ה באייר התש"ע ( 9במאי )2010
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

(חמ )3-83

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;1425התש"ע ,עמ'  ,50עמ'  ,114עמ'  ,614עמ'  879ועמ' .1147

תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)9התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה ,1באישור 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 תקנה 272

.1

בתקנה (272ב) לתקנות התעבורה ,התשכ"א( 41961-להלן  -התקנות העיקריות) ,בסופה
יבוא "או כשיעור שהיה בתוקף ביום פקיעת תוקפו של הרישיון ,בצירוף הפרשי
הצמדה ,לפי הגבוה מביניהם; לעניין תקנת משנה זו ,יחושבו הפרשי הצמדה לפי
שיעור השינוי בין מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
(להלן  -המדד) הידוע ביום התשלום ,לעומת המדד שהיה ידוע ביום פקיעת תוקפו
של הרישיון ,כשהוא מעוגל לשקל החדש השלם הקרוב".

תיקון התוספת
הראשונה

.2

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -
()1

בחלק א' -
(א)

בפרט  ,9בטור ב' ,במקום " "36יבוא ";"27

__________
1

2
3
4

1148

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ס"ח התשל"ה ,עמ' .206
ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;1425התש"ע ,עמ'  ,50עמ'  ,114עמ'  ,614עמ'  879ועמ' .1148

קובץ התקנות ,6894י"ח בסיוון התש"ע31.5.2010 ,

(ב)

פרט 9א  -יימחק;

(ג)

במקום פרט 9ב יבוא:
טור ב'
בשקלים חדשים

טור א'

"9ב .בעד הנפקה חוזרת של רישיון הנהיגה כאמור
בפרטים 2ב עד  9ו–9ג ,באמצעות פקיד בסניף של
רשות הרישוי ,למעט אם ההנפקה כאמור היתה
מותנית במבחני נהיגה או נדרשה עקב שינוי
בדרגת הרישיון של הנהג תוספת של
()2

"25

בחלק ב' ,בפרט (2א) ,בסופו יבוא:
"האגרות לפי פרט משנה זה יבואו במקום האגרות הקבועות בפרטים 2ב עד 9ג
בחלק א' לתוספת זו ,ואולם מי שקיבל לראשונה רישיון להוראה והדרכה של
נהיגה בעת שרישיון הנהיגה שלו היה בתוקף ,ישלם אגרה לפי פרט משנה זה
נוסף על כל אגרה ששילם לפי חלק א' לתוספת זו;".

()3

בחלק ג' -
(א)

אחרי פרט  15יבוא:
טור ב'
בשקלים חדשים

טור א'

"15א .בעד חידוש רישיון רכב לפי פרטים  2עד
 15באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי
תוספת של
(ב)

בפרט - 16
()1

בטור ב' ,במקום " "36יבוא ";"27

()2

בסופו יבוא:
טור ב'
בשקלים חדשים

טור א'

"בעד כפל רישיון רכב או כפל אישור ,אם ניתן
באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי ,תוספת של
.2

"25

"25

תחילתה של תקנה  2שלושה חודשים מיום פרסומה .

תחילה

כ"ה באייר התש"ע ( 9במאי )2010
(חמ )3-83

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

צו מוות מוחי נשימתי (שינוי התוספת הראשונה לחוק) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק מוות מוחי נשימתי ,התשס"ח( 12008-להלן  -החוק),
ובהסכמת הוועדה ,אני מצווה לאמור:
.1

בתוספת הראשונה לחוק ,בסופה יבוא:

__________
1

ס"ח התשס"ח ,עמ' .406

קובץ התקנות ,6894י"ח בסיוון התש"ע31.5.2010 ,

שינוי התוספת
הראשונה לחוק

1149

"Radionuclide Imaging With Single Photon Emission (SPECT HMPAO) .6
.Computerized Tomography

".Four-Vessel Cerebral Angiography .7
כ"ה באייר התש"ע ( 9במאי )2010
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
שר הבריאות

(חמ )3-4020

צו לגילוי נגיפי איידס בקטינים (מוסדות רפואיים מוכרים) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (1א) לחוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים ,התשנ"ו( 11996-להלן
 החוק) ,אני מצווה לאמור:מוסדות רפואיים .1
מוכרים

המוסדות הרפואיים שלהלן הם מוסדות רפואיים מוכרים לעניין סעיף (1א) לחוק:
()1

המכון לאלרגיה ,אימונולוגיה ואיידס ,מכרז רפואי רמב"ם ,חיפה;

()2

מרפאת "נווה אור" ,מרכז רפואי קפלן ,רחובות;

( )3מרפאת האיידס ,היחידה לאימונולוגיה קלינית ,מרכז רפואי תל אביב על שם
סוראסקי;
()4

היחידה למחלות זיהומיות ,מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא;

( )5מרפאת איידס ,היחידה למחלות זיהומיות ,המרכז הרפואי המשולב על שם חיים
שיבא ,תל השומר;
()6

מרכז בדיקות לאיידס ,בית הבריאות הדסה ,רח' שטראוס  ,24ירושלים;

()7

מכון למחלות זיהומיות ,מרכז רפואי סורוקה ,באר שבע;

( )8מרפאת מין של לשכת הבריאות תל אביב ,מרכז רפואי לוינסקי ,רח' לוינסקי ,108
תל אביב;
()9

מרפאת מין של לשכת הבריאות חיפה ,רח' הפרסים  ,15חיפה;

()10

מרכז ייעוץ לנוער ,רח' רופין  ,5ראשון לציון;

()11

מרכז ייעוץ לנוער "לי לה לו" ,רח' אחד במאי  ,1רמלה;

()12

מרכז ייעוץ לנוער "לילך" ,בתחנת טיפת חלב "היבנר" ,רח' היבנר  ,3פתח תקוה.

י"ח באייר התש"ע ( 2במאי )2010
(חמ )3-3455

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

__________
1
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ס"ח התשנ"ו ,עמ' .252

קובץ התקנות ,6894י"ח בסיוון התש"ע31.5.2010 ,

צו שירות ביטחון (קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון
מחמת גיל) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 36א(ג) לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו,11986-
ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
.1

בתוספת לצו שירות ביטחון (קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון תיקון התוספת

מחמת גיל) ,התשס"ח( 22008-להלן  -הצו העיקרי) ,בסופה יבוא:
טור א'
מקצוע/תפקיד

.2

טור ב'
ייעוד היחידות

טור ג'
גיל הפטור

"מפעיל תקשוב מבצעי

 2עד 5

45

טכנאי תקשורת רחב סרט

 2עד 5

45

טכנאי תקשוב מבצעי

 2עד 5

"45

(א) על אף האמור בסעיף  4לצו העיקרי ,הפרט "מפעיל תקשוב מבצעי" יעמוד בתוקפו מפעיל תקשוב
מבצעי  -הוראות
מיום פרסומו של צו זה (להלן  -יום הפרסום) עד שלושה חודשים מיום הפרסום.
מיוחדות

(ב) מפעיל תקשוב מבצעי שמלאו לו  40שנה ביום הפרסום ,לא ייקרא לשירות מילואים
אלא בהתקיים הנסיבות שבסעיף  8לחוק שירות המילואים ולפי הוראות אותו סעיף.
.3

הוראת הצו העיקרי לגבי טכנאי תקשוב מבצעי ,כנוסחה בצו זה ,לא תחול על יוצא צבא הוראת מעבר

שמלאו לו  38שנה ביום הפרסום.
כ"ז באייר התש"ע ( 11במאי )2010
אהוד ברק
שר הביטחון

(חמ )3-3855

__________
1
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ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;107התשס"ח ,עמ .511
ק"ת התשס"ח ,עמ' .1238

צו ההגנה (בריכות דגים) (ביטול) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו– 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח-
 ,11957אני מצווה לאמור:
.1

ביטול

צו ההגנה (בריכות דגים) ,התש"ט - 21949-בטל.

י"ג בסיוון התש"ע ( 26במאי )2010
(חמ )3-3007

שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

__________
1
2

ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
ק"ת התש"ט ,עמ' .298

קובץ התקנות ,6894י"ח בסיוון התש"ע31.5.2010 ,

1151

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מס'  ,)2התשכ"ה( 1965-תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת היערות ,1אני מכריז לאמור:
תיקון התוספת
הראשונה

.1

בתוספת הראשונה לאכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מס'  ,)2התשכ"ה ,21965-בטבלה
שתחת המספר הסידורי - 268
( )1בשורה של חלקה מס'  ,2בגוש  ,10364בטור "השטח בדונם מטרי" ,אחרי " "632,529יבוא
"למעט שטח בגודל  166דונם בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי מפה מס' 6
המופקדת במשרדו של פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן  -המפה)";
( )2בשורה של חלקה מס'  ,4בגוש  ,10389בטור "השטח בדונם מטרי" ,אחרי " "188,69יבוא
"למעט שטח בגודל  1.378דונם בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה";
( )3בשורה של חלקה מס'  ,5בגוש  ,10390בטור "השטח בדונם מטרי" ,אחרי " "45,768יבוא
"למעט שטח בגודל  1.257דונם בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה".

כ"ט באייר התש"ע ( 13במאי )2010
שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

(חמ )3-262

__________

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .690
ק"ת התשכ"ה ,עמ'  ;2245התשס"ט ,עמ' .846

1
2

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער אחיהוד) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת היערות ,1אני מכריז לאמור:
תיקון התוספת

.1

בתוספת לאכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער אחיהוד) ,התשס"ט ,22009-בטבלה
שתחת המספר הסידורי  ,1003השורה של חלקה מספר  ,2בגוש  - 19772תימחק.

כ"ט באייר התש"ע ( 13במאי )2010
שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

(חמ )3-262

__________
1
2

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .690
ק"ת התשס"ט ,עמ' .873

הודעת העובדים הסוציאליים (כללים בדבר דרכי רישום בפנקס העובדים
הסוציאליים) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (8ד) לתקנות העובדים הסוציאליים (כללים בדבר רישום
בפנקס העובדים הסוציאליים) ,התשס"ג ,12002-אני מודיע לאמור:
עדכון אגרות

.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש מרס  2010לעומת המדד שפורסם בחודש מרס  ,2009נוסח
תקנה (8א) לתקנות האמורות הוא ,החל ביום י"ז באייר התש"ע ( 1במאי  ,)2010כלהלן:
"(א)

האגרות לעניין תקנות אלה יהיו:
בשקלים חדשים

()1

בעד רישום בפנקס

233

()2

בעד עיון בפנקס

"28

כ"א באייר התש"ע ( 5במאי )2010
(חמ )2839-3

__________
1
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ק"ת התשס"ג ,עמ' .246

י צ ח ק ה ר צ וג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
קובץ התקנות ,6894י"ח בסיוון התש"ע31.5.2010 ,
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