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תקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור )תיקון(, התשע"ב-2012
הציבור,	 בשירות	 המידות	 טוהר	 לעידוד	 לחוק	 ו–7	 	6 	,5 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
התשנ"ב-11992	)להלן	-	החוק(,	בהתייעצות	עם	נשיא	המדינה,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	

ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	- )להלן	 התשנ"ד-21994	 הציבור,	 בשירות	 המידות	 טוהר	 לעידוד	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
התקנות	העיקריות(	-	

	במקום	ההגדרה	"גוף	בודק"	יבוא:	 )1(

""גוף	בודק	-	לרבות	גוף	המוסמך	על	פי	דין	להחליט	על	נקיטת	הליכים	פליליים	
או	משמעתיים;";

	בהגדרה	"תעודת	ממצאים",	במקום	"מוצדקת"	יבוא	"מבוססת"; )2(

	אחרי	ההגדרה	"המלצה"	יבוא: )3(

""חוק	מבקר	המדינה"	-	חוק	מבקר	המדינה,	התשי"ח-31958	]נוסח	משולב[;";

	במקום	ההגדרה	"ממצאי	בדיקה"	יבוא: )4(

""מתלונן"	-	עובד	ציבור	שהתלונן	לפני	הממונה	עליו,	במישרין	או	בעקיפין,	לפני	
המבקר	הפנימי	במקום	עבודתו	או	לפני	גוף	בודק,	בתום	לב	ועל	פי	נהלים	
תקינים,	על	מעשה	שחיתות	או	על	פגיעה	אחרת	בטוהר	המידות	שבוצעו	

במקום	עבודתו;

"תלונה	מבוססת"	-	כל	אחת	מאלה:		

פלילי	 דין	 בפסק	 ציבור	 עובד	 הורשע	 	תלונה	של	מתלונן	שבעקבותיה	 )1(
חלוט	או	בפסק	דין	משמעתי	חלוט,	בביצוע	מעשה	שחיתות	או	מעשה	אחר	
בביצוע	 הנאשם	 אשמת	 בו	 שנקבעה	 או	 המידות,	 בטוהר	 לפגיעה	 הגורם	

מעשה	כאמור	אף	בלא	הרשעה;

ותיק	 בודק,	 גוף	 בידי	 חקירה	 נפתחה	 שבעקבותיה	 מתלונן	 של	 	תלונה	 )2(
החקירה	נסגר	בלא	הגשת	כתב	אישום,	ומי	שטיפל	מטעם	הגוף	הבודק	בתיק	
שהביאה	 לתלונה	 כי	 שיירשמו,	 מיוחדים	 מטעמים	 סבר,	 האמור	 החקירה	

לפתיחת	תיק	החקירה	היה	בסיס;

	תלונה	של	מתלונן	שבעקבותיה	תוקן	הליקוי	נושא	התלונה; 	)3(

מבקר	 חוק	 הוראות	 לפי	 מוצדקת	 אותה	 	תלונה	שמבקר	המדינה	מצא	 )4(
המדינה;

גוף	 או	 עבודתו	 במקום	 הפנימי	 המבקר	 המתלונן,	 על	 הישיר	 	הממונה	 )5(
בודק,	לפי	העניין,	קבע,	מטעמים	מיוחדים	שיירשמו,	כי	לתלונה	היה	בסיס,	
אף	אם	לא	ננקטו	בעקבותיה	הליכים	משמעתיים	או	פליליים	או	אם	לא	תוקן	

בעקבותיה	הליקוי	נושא	התלונה;"�

	אחרי	תקנה	1	לתקנות	העיקריות	יבוא: �2
הפנימי	"טופס	מסירת	תלונה למבקר	 עליו,	 לממונה	 תלונה	 מתלונן	 	מסר	 	)א( 1א�

במקום	עבודתו	או	לגוף	בודק,	יציע	מקבל	התלונה	למתלונן,	
למסור	את	פרטיו	לפי	טופס	1	שבתוספת,	לשם	קבלת	תעודת	

ממצאים,	אם	תימצא	תלונתו	מבוססת�

תיקון תקנה 1

__________
		ס"ח	התשנ"ב,	עמ'	134;	התשס"ז,	עמ'	391� 1

		ק"ת	התשנ"ד,	עמ'	1008� 2

		ס"ח	התשי"ח,	עמ'	92� 3

הוספת תקנה 1א
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בדבר	 שערך	 למסמך	 הטופס	 את	 יצרף	 התלונה	 	מקבל	 )ב(
התלונה	וימסור	למתלונן	עותק	של	הטופס	המלא�"

	במקום	תקנה	2	לתקנות	העיקריות	יבוא: �3

"דרכי	ציון	ממצאי	
בדיקה	בידי	ממונה	

או	מבקר	פנימי

	בתעודת	ממצאים	הנערכת	בידי	הממונה	במישרין	או	 		)א( �2
עבודת	 במקום	 פנימי	 מבקר	 בידי	 או	 המתלונן	 על	 בעקיפין	
שיירשמו,	 מיוחדים	 מטעמים	 קביעתו,	 בעקבות	 המתלונן,	
כי	לתלונה	היה	בסיס,	אף	אם	לא	ננקטו	בעקבותיה	הליכים	
משמעתיים	או	פליליים	או	לא	תוקן	בעקבותיה	הליקוי	נושא	
בכתב	 וחשבון	 בדין	 בדיקה	 ממצאי	 ציון	 ייעשה	 התלונה,	
שייערך	לפי	טופס		2	שבתוספת,	וייחתם	בחתימת	יד	הממונה,	
יישלח	 כאמור	 וחשבון	 דין	 העניין;	 לפי	 הפנימי,	 המבקר	 או	

למתלונן	לא	יאוחר	מ–45	ימים	לאחר	השלמת	הבדיקה�	

ייעשה	 התלונה,	 נושא	 הליקוי	 תלונה	 בעקבות	 	תוקן	 )ב(
ציון	ממצאי	בדיקה	בדין	וחשבון	בכתב	שייערך	לפי	טופס	3	
שבתוספת	וייחתם	בחתימת	יד	הממונה	או	המבקר	הפנימי,	
יאוחר	 לא	 למתלונן	 יישלח	 כאמור	 וחשבון	 דין	 העניין;	 לפי	

מ–45	ימים	לאחר	שתוקן	הליקוי	נושא	התלונה�"	

	אחרי	תקנה	2	לתקנות	העיקריות	יבוא: �4

"דרכי	ציון	ממצאי	
בדיקה	בידי	גוף	בודק

	נסגר	תיק	חקירה	בלא	הגשת	כתב	אישום,	ומי	שטיפל	 	)א( 2א�
מיוחדים	 סבר,	מטעמים	 הגוף	הבודק	בתיק	החקירה,	 מטעם	
היה	 תיק	החקירה	 לפתיחת	 לתלונה	שהביאה	 כי	 שיירשמו,	
הבודק,	 הגוף	 בידי	 הנערכת	 ממצאים	 תעודת	 תכלול	 בסיס,	
את	ציון	ממצאי	הבדיקה,	שייעשה	בדין	וחשבון	בכתב,	לפי	
לא	 למתלונן	 יישלח	 כאמור	 וחשבון	 דין	 שבתוספת;	 	4 טופס	

יאוחר	מ–45	ימים	לאחר	סגירת	התיק�

דין	משמעתי	חלוט	 דין	פלילי	חלוט	או	פסק	 	ניתן	פסק	 )ב(
מעשה	 או	 שחיתות	 מעשה	 בביצוע	 ציבור	 עובד	 המרשיע	
הקובע	את	אשמת	 או	 המידות	 בטוהר	 לפגיעה	 הגורם	 אחר	
תכלול	 הורשע,	 לא	 אם	 אף	 כאמור	 מעשה	 בביצוע	 הנאשם	
תעודת	הממצאים	שנערכת	בידי	גוף	בודק,	את	ציון	ממצאי	
הבדיקה	בדין	וחשבון	בכתב	לפי	טופס	5	שבתוספת,	שייחתם	
בידי	גורם	מוסמך,	והוא	יישלח	יחד	עם	פסק	הדין	המרשיע	
ימים	 מ–45	 יאוחר	 לא	 יישלח	 כאמור	 וחשבון	 דין	 למתלונן;	
לאחר	קבלת	פסק	דין	פלילי	חלוט	או	פסק	דין	משמעתי	חלוט	

כאמור	לעיל�

הממצאים	 תעודת	 מתן	 את	 לדחות	 רשאי	 בודק	 	גוף	 )ג(
בתקנות	משנה	 מן	המועדים	האמורים	 יותר	 מאוחר	 למועד	
)א(	ו–)ב(,	אם	שוכנע	כי	מתן	תעודת	הממצאים	עלול	לשבש	

הליך	פלילי	או	משמעתי	המתנהל	במועד	הקבוע	כאמור�		

החלפת תקנה 2

 הוספת תקנות
2א ו-2ב
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דרכי	ציון	ממצאי	
בדיקה	בידי	מבקר	

המדינה

	בדק	מבקר	המדינה	תלונה	ומצא	אותה	מבוססת,	יבואו	 	)א( 2ב�
דין	וחשבון	של	מבקר	המדינה	לפי	הפרק	הרביעי	לחוק	מבקר	
המדינה	או	הודעה	למתלונן	לפי	הפרק	השביעי	לחוק	האמור	

במקום	דין	וחשבון	לפי	תקנה	2	או	2א,	לפי	העניין�	

למתלונן	 שישלח	 וחשבון	 לדין	 יצרף	 המדינה	 	מבקר	 )ב(
מכתב	שיצוין	בו	כי	הוא	תעודת	ממצאים	לפי	החוק�"	

	תקנה	3	לתקנות	העיקריות	-	בטלה� �5
	במקום	תקנות	4	ו–5	לתקנות	העיקריות	יבוא: �6

	המלצה	תוגש	לשר	המשפטים;	ההמלצה	תהיה	מנומקת,	"הגשת	המלצה 	)א( �4
ויפורטו	בה	הנסיבות	המיוחדות	המצדיקות	הענקת	תעודת	

הוקרה�

בצירוף	 שקיבל,	 ההמלצה	 את	 יעביר	 המשפטים	 	שר	 )ב(
וכן	כל	חומר	רקע	שעליו	הוא	ביסס	את	 חוות	דעת	מטעמו	

חוות	הדעת	כאמור,	לנשיא	המדינה�

	החליט	נשיא	המדינה	להעניק	תעודת	הוקרה,	יחתום	עליה�"תעודת	הוקרה �5

	אחרי	תקנה	7	לתקנות	העיקריות	יבוא: �7

"תוספת 

טופס 1
)תקנה	1א)א((	

טופס מסירת פרטי מתלונן ויידוע בדבר זכותו לקבלת תעודת ממצאים לפי תקנה 1א 
לתקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ד-1994, ולפי סעיף 2)ג( לחוק 

לעידוד טוהר המידות, התשנ"ב-1992

מר/	גב'	��������������������

חוק	לעידוד	טוהר	המידות	בשירות	הציבור,	התשנ"ב-1992	)להלן	-	החוק(,	קובע	כי	את/ה	
זכאי/ת	לקבל	תעודת	ממצאים	אם	תימצא	תלונתך	מבוססת�

לשם	קבלת	תעודה	כאמור,	את/ה	מתבקש/ת	למלא	את	פרטיך,	כדי	שהגורם	המחויב	לתת	את	
תעודת	הממצאים,	יוכל	לשלוח	לך	אותה,	ככל	שתימצא/י	זכאי/ת	לה,	עם	השלמת	הבדיקה	

של	תלונתך�

שם	המתלונן		)שם	פרטי	ושם	משפחה(:	�������������������������������������������������������������������������

כתובת	למשלוח	תעודת	ממצאים	)רחוב,	מספר	בית,	עיר	מגורים	ומיקוד(:	�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

טלפון	לבירורים:	���������������������������������������������																																										

כתובת	דואר	אלקטרוני:	�����������������������������������������������

אני/איני	מסכים/ה	]מחק	את	המיותר[	ששמי	וכן	המידע	המפורט	בתעודת	הממצאים	שאקבל,	
אם	אימצא	זכאי/ת	לכך,	יצוין	בדיווח	שיימסר	לנציב	תלונות	הציבור	לפי	סעיף	3	לחוק�	

ביטול תקנה 3

החלפת תקנות 
4 ו-5

הוספת תוספת
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טופס 2
)תקנה	2)א((

טופס תעודת ממצאים על פי תקנה 2)א( לתקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, 
התשנ"ד-1994, שייתן ממונה או מבקר פנים במקום עבודתו של מתלונן, אם קבע, מטעמים 
מיוחדים שיירשמו, כי לתלונה היה בסיס, אף אם לא ננקטו בעקבותיה הליכים משמעתיים 

או פליליים או אם לא תוקן בעקבותיה הליקוי נושא התלונה 

לכבוד:	����������������������������������������������������������	)שם	הזכאי	לתעודת	ממצאים(

מקום	העבודה:	���������������������������������������������	)שם	הגוף	הציבורי	שבו	מועסק	הנמען(

בכתובת:	�������������������������������������������																																		

אני	מאשר	בזה	כי	ביום	������������������������������������������������,	הגיש/ה	מר/גב'	�����������������������������������������������������
)שם	הזכאי	לתעודת	ממצאים(,	תלונה	על	מעשה	שחיתות	או	על	פגיעה	אחרת	בטוהר	המידות	

בשירות	הציבור,	לפי	החוק,	וכי	תלונתו/ה	נמצאה	מבוססת�

תמצית	התלונה	שהוגשה:	����������������������������������������������������������������������

תיאור	תמציתי	של	מהלך	הבדיקה	שנערכה:	����������������������������������

המסקנות	של	ממצאי	הבדיקה:	������������������������������������������������������������

שם	הגוף	הציבורי	שבו	מועסק	העובד:	�������������������������������������������������

שם	נותן	התעודה:	��������������������������������������																																												

הגדרת	תפקיד:	���������������������������������������������																

תאריך:	������������������������������������������������������������																														

חתימה:	����������������������������������������������������������

טופס 3
)תקנה	2)ב((

טופס תעודת ממצאים על פי תקנה 2)ב( לתקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, 
התשנ"ד-1994, הניתן למתלונן שתלונתו נמצאה מבוססת, בידי ממונה או מבקר פנים 

במקום עבודתו, בנסיבות שבהן תוקן הליקוי נושא התלונה בעקבות תלונתו 

לכבוד:	������������������������������������	)שם	הזכאי	לתעודת	ממצאים(

מקום	העבודה:	��������������������������������	)שם	הגוף	הציבורי	שבו	מועסק	הנמען(

בכתובת:	���������������������������������������������																																	

	אני	מאשר	בזה	כי	ביום	���������������������������������������������������,	הגישה	מר/גב'������������������������������������������������������
)שם	הזכאי	לתעודת	ממצאים(,	תלונה	על	מעשה	שחיתות	או	על	פגיעה	אחרת	בטוהר	המידות	

בשירות	הציבור	לפי	החוק,	ובעקבות	התלונה	תוקן	הליקוי	נושא	התלונה�

תמצית	התלונה	שהוגשה:	��������������������������������������������������������������

אופן	תיקון	הליקוי	נושא	התלונה:	�����������������������������������������������

זהות	הגוף	הציבורי	שבו	מועסק	העובד:	������������������������������������

שם	נותן	התעודה:	�������������������������������������������������������������������������������																																												

הגדרת	תפקיד:	��������������������������������������������������������������������������������������																									

תאריך:	����������������������������������������������																																							

חתימה:	�����������������������������������������������
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טופס 4
)תקנה	2א)א(

טופס תעודת ממצאים על פי תקנה 2א)א( לתקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, 
התשנ"ד-1994, הניתן על ידי גוף בודק למתלונן שנמצא כי לתלונתו היה בסיס על אף 

שתיק החקירה שנפתח בעקבות תלונתו נסגר בלא הגשת כתב אישום 

לכבוד:	�����������������������������������������������������	)שם	הזכאי	לתעודת	ממצאים(

מקום	העבודה:	�������������������������������������	)שם	הגוף	הציבורי	שבו	מועסק	הנמען(

בכתובת:	���������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������,	הגיש/ה	מר/גב'�������������������������������������������� 	אני	מאשר	בזה	כי	ביום	
)שם	הזכאי	לתעודת	ממצאים(,	תלונה	על	מעשה	שחיתות	או	על	פגיעה	אחרת	בטוהר	המידות	
בלא	 נסגר,	 התלונה	 בעקבות	 שנפתח	 החקירה	 שתיק	 אף	 ועל	 החוק,	 לפי	 הציבור,	 בשירות	

הגשת	כתב	אישום,	נמצא	כי	לתלונה	היה	בסיס�

תמצית	התלונה	שהוגשה:	��������������������������������������������

תיאור	תמציתי	של	מהלך	הבדיקה	שנערכה:	��������������������������������������������

הטעמים	שבשלהם	לא	הוגש	כתב	אישום,	ככל	שאין	מניעה	מוצדקת	למוסרם:	���������������������������

זהות	הגוף	הבודק:	��������������������������������������������

שם	נותן	התעודה:	��������������������������������������������																																													

הגדרת	תפקיד:	��������������������������������������������������																														

תאריך:	�����������������������������������������������������������������																																	

חתימה:	����������������������������������������������������������������

טופס 5
)תקנה	2א)ב((

טופס תעודת ממצאים על פי תקנה 2א)ב( לתקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, 
התשנ"ד-1994, הניתן בידי גוף בודק למתלונן, שבעקבות תלונתו ניתן פסק דין פלילי חלוט 
או פסק דין משמעתי חלוט המרשיע עובד ציבור או קובע את אשמתו אף אם לא הורשע, 

בביצוע מעשה שחיתות או מעשה אחר הגורם לפגיעה בטוהר המידות

לכבוד:	������������������������������������������������	)שם	הזכאי	לתעודת	ממצאים(

מקום	העבודה:	������������������������������������������������	)שם	הגוף	הציבורי	שבו	מועסק	הנמען(

בכתובת:	������������������������������������������������

אני	מאשר	בזה	כי	ביום		������������������������������������������������,	ניתן	פסק	דין	פלילי	חלוט/פסק	דין	משמעתי	
חלוט	)מחק	את	המיותר(,����������������������������������	)מספר	ההליך(,	המרשיע	את	מר/גב'/	�������������������������������
�����������������	הקובע	את	אשמת	מר/גב'	������������������������������������	בלא	הרשעה	)מחק	את	המיותר(	בביצוע	
עבירה	המהווה	מעשה	שחיתות	או	גורמת	לפגיעה	אחרת	בטוהר	המידות	בשירות	הציבור	

לפי	החוק�	
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מצורף	בזה	עותק	של	פסק	הדין

ההליכים	הפליליים/המשמעתיים	)מחק	את	המיותר(	אשר	הסתיימו	בהרשעה/בקביעת	
)שם	 מר/גב'	 של	 תלונתו	 בעקבות	 הוגשו	 	,������������������������������������������������ מר/גב'	 של	 אשמה	

הזכאי	לתעודת	ממצאים(�	

�������������������������������	)שם	הזכאי	לתעודת	ממצאים(	 אשר	על	כן	נמצאה	תלונתו	האמורה	של	
מבוססת�

זהות	הגוף	הבודק:	�������������������������������������������������

שם	נותן	התעודה:	�������������������������������������������������																																							

הגדרת	תפקיד:	���������������������������������������������������������																											

תאריך:	�������������������������������������������������������������������������																														

חתימה:	������������������������������������������������������������������������

חותמת	הגוף	הבודק:	������������������������������������������������"

יחולו	על	 והן	 יום	התחילה(	 	- )להלן	 פרסומן	 מיום	 ימים	 	30 תחילתן	של	תקנות	אלה	 	�8
תעודות	ממצאים	ותעודות	הוקרה	שניתנו	החל	ביום	התחילה�

ו'	בשבט	התשע"ב	)30	בינואר	2012(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-2428(

שר	המשפטים 	 	

תקנות להשבחת ייצור חקלאי )בעלי חיים( )סוסים טהורי גזע(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	3	לחוק	להשבחת	ייצור	חקלאי	)בעלי	חיים(,	התשי"ב-11952	 	
)להלן	-	החוק(,	לאחר	התייעצות	בוועדה	מייעצת	לפי	סעיף	2	לחוק,	ובאישור	ועדת	הכלכלה	
של	הכנסת	לפי	סעיף	21א	לחוק–יסוד:	הכנסת2,	וסעיף	2)ב(	לחוק	העונשין,	התשל"ז-31977,	

אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנות	אלה	- �1
"ארגון	בין–לאומי"		-	ארגון	שהשר	הכיר	בו	לפי	תקנה	3;

"ספר	עדר"	-	מאגר	מידע	המכיל	נתוני	אילן	יוחסין	ונתונים	אחרים	על	סוסים	טהורי	
גזע	מגזע	מסוים;

"ועדה	מייעצת"	-	ועדה	שמונתה	לפי	תקנה	2;

"המשרד"	-	משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר;

	;)Equus	caballus(	הבית	סוס	-	סוס""

4)א(,	של	אותו	 גזע"	-	סוס	שתאגיד	לניהול	ספר	עדר	כמשמעותו	בתקנה	 "סוס	טהור	
גזע,	אישר	שמתקיימים	בו	התנאים	והכללים	שקבע	הארגון	הבין–לאומי	הנוגע	

לעניין;

"השר"	-	שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר�

תחילה ותחולה

הגדרות

__________
		ס"ח	התשי"ב,	עמ'	182� 1

		ס"ח	התשי"ח,	עמ'	69;	התשס"א,	עמ'	166� 2

		ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226;	התשנ"ד,	עמ'	348� 3
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	השר	ימנה	ועדה	המונה	חמישה	חברים,	מהם	שלושה	מבין	עובדי	משרדו	כמפורט	 )א( 	�2
בתקנת	משנה	)ב(	והשאר	מקרב	הציבור,	בעלי	ידע	בענף	הסוסים	טהורי	הגזע,	שאינם	

מגדלים	או	בעלים	של	סוסים	טהורי	גזע	)להלן	-	ועדה	מייעצת(�

	מבין	עובדי	המשרד,	חבר	אחד	בוועדה	יהיה	עובד	השירותים	הווטרינריים,	חבר	 )ב(
מינהל	 עובד	 יהיה	 נוסף	 וחבר	 במשרד,	 והמקצוע	 ההדרכה	 שירות	 עובד	 יהיה	 אחד	

המחקר	החקלאי;	לחברים	יהיה	ניסיון	בענף	הסוסים�

ברישום	 העוסק	 בארגון	 להכיר	 רשאי	 המייעצת,	 הוועדה	 עם	 התייעצות	 לאחר	 	השר,	 �3
סוסים	טהורי	גזע,	שהנחיותיו	מיושמות	בפעילות	ובמסחר	בין–לאומיים	בסוסים	כאמור,	

כארגון	בין–לאומי�	

השאר	 בין	 היא	 שלו,	 היסוד	 מסמכי	 לפי	 שמטרתו,	 רווח	 למטרות	 שאינו	 	תאגיד	 )א( 	�4
לאסוף	ולנהל	נתונים	של	סוסים	טהורי	גזע,	שארגון	בין–לאומי	הכיר	בו	לניהול	בישראל	
של	ספר	עדר	)להלן	-	תאגיד	לניהול	ספר	עדר(	יודיע	לשר	על	ההכרה,	בתוך	30	ימים	

מיום	קבלתה�	

עדר	 בספר	 גזע	 טהורי	 סוסים	 לרישום	 פעולות	 יבצע	 העדר	 ספר	 לניהול	 	תאגיד	 )ב(
לפי	נוהלי	הארגון	הבין–לאומי	הנוגע	לעניין,	יפקח	על	קיום	נוהלי	הארגון	הבין–לאומי	

האמור	ויקיים	קשר	רציף	עמו�

	תאגיד	לניהול	ספר	עדר	יקים	ויפעיל	אתר	אינטרנט	ויפרסם	בו	את	נוהלי	הארגון	 )ג(
העדר,	 מספר	 נתונים	 וכן	 לעברית,	 ובתרגום	 המקור	 בשפת	 בו,	 שהכיר	 הבין–לאומי	

בהתאם	לנוהלי	הארגון	הבין–לאומי�

דיווחים	 זה,	 לעניין	 מינה	 שהשר	 למי	 או	 לשר	 ידווח	 עדר	 ספר	 לניהול	 	תאגיד	 )ד(
המצוינים	 ובמועדים	 בתוספת	 א'	 בטור	 המפורטים	 בנושאים	 פעולתו,	 על	 תקופתיים	
לצדם	בטור	ב',	ודיווחים	נוספים	הנוגעים	לעניין	לפי	דרישת	השר	או	מי	שהשר	הסמיך	

לעניין	זה�

)ד(	 משנה	 תקנת	 לפי	 דיווח	 מחובת	 עדר	 ספר	 לניהול	 תאגיד	 לפטור	 רשאי	 	השר	 )ה(
או	מחובת	פרסום	באתר	אינטרנט	לפי	תקנת	משנה	)ג(,	לפי	בקשת	הארגון	הבין–לאומי	

הנוגע	לעניין	ובהחלטה	מנומקת	בכתב�

	תאגיד	לניהול	ספר	עדר	ישמור	את	הנתונים	המלאים	של	ספר	העדר	שבניהולו	הן	 )ו(
כמסר	אלקטרוני	כהגדרתו	בחוק	חתימה	אלקטרונית,	התשס"א-42001,	והן	במסמך	על	

גבי	נייר	בכמה	עותקים�		

	השר	רשאי,	לאחר	היוועצות	בוועדה	המייעצת,	להודיע	לארגון	בין–לאומי	שהכיר	 )א( 	�5
בתאגיד	לניהול	ספר	עדר,	כי	החליט	להפסיק	את	ניהול	ספר	העדר	בידי	התאגיד,	אם	

סבר	שהתקיים	אחד	מאלה:

להנחיות	 בניגוד	 או	 חוק	 לפי	 להוראות	 בניגוד	 מתנהלות	 התאגיד	 	פעולות	 )1(
הארגון	הבין–לאומי	שהכיר	בו;	

	לתאגיד	אין	תשתית	ארגונית	ומינהלית	מתאימה	לניהול	ספר	העדר; )2(

	לתאגיד	אין	יכולת	לקיים	תקשורת	רציפה	ומקצועית	עם	הארגון	הבין–לאומי	 )3(
שהכיר	בו	או	עם	ארגונים	מקבילים	במדינות	אחרות;

	הכרת	הארגון	הבין–לאומי	בתאגיד	בוטלה�	 )4(

מינוי ועדה 
מייעצת

הכרה בארגון 
בין-לאומי

תאגיד לניהול 
ספר עדר

__________
		ס"ח	התשס"א,	עמ'	210� 4

הודעה על 
הפסקת ניהול 
ספר עדר בידי 

תאגיד
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העדר	 ספר	 ניהול	 הפסקת	 על	 החליט	 כי	 ספר	 לניהול	 לתאגיד	 השר	 יודיע	 	לא	 )ב(
באמצעותו,	אלא	לאחר	שהתקיימו	כל	אלה:

	ניתנה	לתאגיד	התראה	בכתב	לתקן	את	המעוות	והוא	לא	עשה	כן	בתוך	זמן	 )1(
סביר	לאחר	קבלת	ההתראה;

	ניתנה	לתאגיד	הזדמנות	לטעון	את	טענותיו	בפני	השר; )2(

	השר	ראה,	לאחר	היוועצות	בוועדה	המייעצת,	כי	בנסיבות	העניין	לא	ניתן	 )3(
להביא	לפעילות	תקינה	של	התאגיד,	באמצעים	סבירים�

העדר	 ספר	 ניהול	 את	 להטיל	 הוא	 רשאי	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 השר	 	הודיע	 )ג(
על	תאגיד	אחר	לניהול	ספר	עדר	)להלן	-	תאגיד	אחר(	ובלבד	שנתן	הזדמנות	לציבור	
המגדלים	ובעלי	הסוסים	טהורי	הגזע	הנוגעים	לעניין	להביא	לפניו	את	עמדתם	בקשר	

להעברת	ניהול	ספר	העדר	לידי	התאגיד	האחר	ולאחר	היוועצות	בוועדה	המייעצת�	

	לפי	בקשת	הארגון	הבין–לאומי	הנוגע	לעניין,	השר	רשאי	להטיל	את	ניהול	ספר	 )ד(
העדר	על	תאגיד	שאינו	למטרות	רווח	שמטרתו,	לפי	מסמכי	היסוד	שלו,	היא	בין	השאר	
לאסוף	ולנהל	נתונים	של	סוסים	טהורי	גזע,	אף	אם	לא	הכיר	בו	ארגון	בין–לאומי	לפי	
תקנה	4)א(,	ובלבד	שנתן	הזדמנות	סבירה	לציבור	המגדלים	ובעלי	הסוסים	טהורי	הגזע	
הנוגעים	לעניין	להביא	לפניו	את	עמדתם	בקשר	להעברת	ניהול	ספר	העדר	לידי	אותו	

התאגיד	ולאחר	היוועצות	בוועדה	המייעצת�

	השר	רשאי	להטיל	את	ניהולו	של	ספר	עדר	על	עובד	משרדו,	אם	מצא	שלא	ניתן	 )ה(
שנתן	 ובלבד	 )ג(,	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 אחר	 תאגיד	 על	 העדר	 ספר	 ניהול	 את	 להטיל	
הזדמנות	סבירה	לציבור	המגדלים	ובעלי	הסוסים	טהורי	הגזע	הנוגעים	לעניין	להביא	
היוועצות	 ולאחר	 לידי	המדינה,	 ספר	העדר	 ניהול	 להעברת	 בקשר	 לפניו	את	עמדתם	

בוועדה	המייעצת�

	הטיל	השר	את	ניהול	ספר	העדר	על	עובד	משרדו	לפי	תקנת	משנה	)ה(,	רשאי	הוא	 )ו(
להסתייע	לשם	כך	בארגון	בעל	תפקיד	דומה	לתאגיד	כאמור,	במדינה	אחרת,	אם	אישר	

זאת	הארגון	הבין–לאומי	הנוגע	לעניין�

)ד(	או	 )ג(	או	 	הטיל	השר	את	ניהול	ספר	העדר	על	תאגיד	אחר	לפי	תקנת	משנה	 )ז(
על	עובד	משרדו	לפי	תקנת	משנה	)ה(,	יודיע	על	כך	המשרד	לארגון	הבין–לאומי	הנוגע	

לעניין�	

)ג(	או	)ד(	ועל	עובד	 	על	תאגיד	שהוטל	עליו	ניהול	ספר	העדר	לפי	תקנת	משנה	 )ח(
המשרד	שהוטל	עליו	לנהל	את	ספר	העדר	לפי	תקנת	משנה	)ה(,	יחולו	הוראות	תקנה	

4)ב(	עד	)ו(�

	הטלת	ניהול	ספר	העדר	על	עובד	המשרד	לפי	תקנה	5)ה(	תהיה	לתקופה	של	שנה	 )א( 	�6
אחת,	עד	להחזרת	ניהול	ספר	העדר	לידי	תאגיד	לפי	תקנה	7�

	השר	רשאי	להאריך	את	תקופת	הטלת	ניהול	ספר	העדר	על	עובד	משרדו	לשנה	 )ב(
אחת	נוספת	בכל	פעם	ולא	יותר	משבע	שנים	רצופות	בסך	הכל�

	לא	יאריך	השר	את	תקופת	הטלת	ניהול	ספר	העדר	לפי	תקנת	משנה	)ב(	אלא	לאחר	 )ג(
שהתקיימו	כל	אלה:

	המשרד	ביצע	פעולות	לעידוד	התארגנות	של	המגדלים	ובעלי	הסוסים	טהורי	 )1(
הגזע	הנוגעים	לעניין	לשם	הגשת	בקשה	להחזרת	ניהול	ספר	העדר	לידי	תאגיד	

לפי	תקנה	7;

זמניות העברת 
ניהול ספר העדר 

לידי המדינה
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	ניתנה	הזדמנות	סבירה	לציבור	המגדלים	ובעלי	הסוסים	טהורי	הגזע	הנוגעים	 )2(
לעניין	להביא	לפני	השר	את	עמדתם	בקשר	להארכת	תקופת	הטלת	ספר	העדר	על	

עובד	משרדו;

	קוימה	התייעצות	עם	הוועדה	המייעצת� )3(

	תאגיד	לניהול	ספר	עדר	,	רשאי	לפנות	לשר	בבקשה	להטיל	עליו	את	ניהולו	של	 )א( 	�7
ספר	עדר	שניהולו	הועבר	לידי	עובד	משרדו	לפי	תקנה	5)ה(�

	השר	רשאי	להטיל	את	ניהול	ספר	העדר	על	תאגיד	שהגיש	בקשה	לפי	תקנת	משנה	 )ב(
)א(,	ובלבד	שנתן	הזדמנות	לציבור	המגדלים	ובעלי	הסוסים	טהורי	הגזע	הנוגעים	לעניין	
להביא	בפניו	את	עמדתם	בקשר	להעברת	ניהול	ספר	העדר	לידי	התאגיד	האחר	ולאחר	

היוועצות	בוועדה	המייעצת�	

	הטיל	השר	את	ניהול	ספר	העדר	על	תאגיד	לפי	תקנת	משנה	)ב(,	יחולו	על	התאגיד	 )ג(
הוראות	תקנה	4)ב(	עד	)ו(�

תוספת 
)תקנה	4)ד((	

דיווחים למשרד החקלאות ופיתוח הכפר 

טור	ב'טור	א'

נתונים	מלאים	הרשומים	בספר	העדר

הרבעות,	היריונות	והמלטות	של	סוסים	טהורי	גזע

שינויים	ועדכונים	בנוהלי	הארגון	הבין–לאומי

ייצוא	ויבוא	סוסים	טהורי	גזע

דוחות	כספיים	של	התאגיד

אחת	לשנה,	עד	1	במרס	לגבי	השנה	
שחלפה

בתוך	30	ימיםפרוטוקולים	והחלטות	של	התאגיד

החלטת	הארגון	הבין–לאומי	על	ביטול	ההכרה		
בתאגיד

בתוך	שלושה	ימי	עבודה	מיום	קבלת	
הבין– הארגון	 החלטת	 על	 ההודעה	

לאומי

י"ג	באדר	התשע"ב	)7	במרס	2012(
קד ו נ רית	 או 	 	 )חמ	3-4189(

שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר 	 	

תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )לימודים לרכישת מקצוע( )תיקון(, 
התשע"ב-2012

ו–48	לחוק	הנכים	)תגמולים	ושיקום(,	התשי"ט-11959	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	45	 	
]נוסח	משולב[,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	17)א(	לתקנות	הנכים	)תגמולים	ושיקום(	)לימודים	לרכישת	מקצוע(,	התשמ"ח- 	�1
21987,	במקום	פסקאות	)1(	ו–)1א(	יבוא:

החזרת ניהול ספר  
עדר לידי תאגיד

תיקון תקנה 17

__________
		ס"ח	התשי"ט,	עמ'	276� 1

		ק"ת	התשמ"ח,	עמ'	40;	התש"ע,	עמ'	1566� 2
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	במוסד	להשכלה	גבוהה	ובמוסד	להכשרה	מקצועית	-	שכר	הלימוד	השנתי	לפי	 )1("
ב–1	 יעודכן	 זה	 סכום	 חדשים;	 שקלים	 	22,000 על	 יעלה	 שלא	 ובלבד	 בפועל	 ההוצאה	
יום	העדכון(	החל	בשנת	2012	בהתאם	לשינוי	 זה	-	 )בסעיף	קטן	 בספטמבר	בכל	שנה	

המדד	החדש	לעומת	המדד	הבסיסי;	לעניין	זה	-

"המדד"	-	מדד	המחירים	לצרכן	שמפרסמת	הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה;

יום	 ולעניין	 הקודם,	 העדכון	 יום	 לפני	 לאחרונה	 שפורסם	 המדד	 	- הבסיסי"	 "המדד	
העדכון	הראשון	-	המדד	שפורסם	בחודש	אוגוסט	2011;

"המדד	החדש"	-	המדד	שפורסם	לאחרונה	לפני	יום	העדכון�"

על	 יחולו	 והן	 	)2011 בספטמבר	 	1( התשע"א	 באלול	 ב'	 ביום	 אלה	 תקנות	 של	 תחילתן	 	�2
או	במוסד	להכשרה	מקצועית	בשנת	הלימודים	 גבוהה	 נכה	הלומד	במוסד	להשכלה	

התשע"ב	ואילך�

י"ז	באדר	התשע"ב	)11	במרס	2012(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-1752(

שר	הביטחון 	 	

תקנות בריאות העם )דיווח ומידע מיוחד על מחלת הסרטן( )תיקון(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	29א	וסעיף	70)1()ג(	לפקודת	בריאות	העם,	11940,	אני	מתקין	 	
תקנות	אלה:

בתקנה	1	לתקנות	בריאות	העם	)דיווח	ומידע	מיוחד	על	מחלת	הסרטן(,	התשמ"ב-21982	 	�1
)להלן	-	התקנות	העיקריות(	-

	בהגדרה	"בדיקה",	אחרי	"ציטולוגית"	יבוא	"בדיקת	הדמיה,	מעבדה"; )1(

	בהגדרה	"מידע	מיוחד",	אחרי	"המטולוגי"	יבוא	"בדיקת	מעבדה"	ואחרי	"צילום	 )2(
רנטגן"	יבוא	"או	אמצעי	הדמיה	אחר";	

		במקום	ההגדרה	"מכון"	יבוא: )3(

""מכון"	-	מכון	פתולוגי,	ציטולוגי,	לרבות	אחת	ממחלקות	בית	חולים	אלה:	המטולוגיה,	
פתולוגיה	של	העין,	או	כל	מקום	אחר	שבו	נערכות	בדיקות	פתולוגיות,	בדיקות	

מעבדה	ובדיקות	הדמיה	שבהן	אפשר	לאבחן	ממאירות;";

	במקום	ההגדרה	"המנהל"	יבוא: )4(

""המנהל"	-	מנהל	בית	חולים,	או	מוסד	רפואי	אחר	המאבחן	או	מטפל	במחלת	
הסרטן,	לרבות	מכון	ומעבדה;";

של	 "מחלקה	 ואחרי	 "מרפאה"	 יבוא	 מכון"	 "מנהל	 אחרי	 המכון",	 "מנהל	 	בהגדרה	 )5(
אותו	בית	חולים"	יבוא	"או	כל	מוסד	רפואי	אחר";

	 	במקום	ההגדרה	"שאת	ממאירה"	יבוא: )6(

""שאת	ממאירה"	-	לרבות	שאת	שפירה	או	לא	ודאית	במוח	ובמערכת	העצבים	
המרכזית�"

תחילה ותחולה

תיקון תקנה 1

__________
		ע"ר	1940,	תוס'	1,	עמ'	191;	ס"ח	התשל"ג,	עמ'	232� 1

		ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	833� 2
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		בתקנה	2)1(	לתקנות	העיקריות,	אחרי	פסקה	ד	יבוא: �2
	בדיקת	מעבדה	/	סמנים	אופייניים; "ה�

	בדיקת	הדמיה; ו�

	ניתוח	חקירה	בלא	בדיקה	היסטופתולוגית; ז�

	אבחנה	קלינית	בלבד�"� ח�

	בתקנה	3)1(	לתקנות	העיקריות,	במקום	"בית	החולים"	יבוא	"מכון"� �3
	במקום	תקנה	4	לתקנות	העיקריות	יבוא: �4

	"מועד	הגשת
דיווחים

מיום	 ימים	 שלושים	 בתוך	 יוגש	 פתולוגי	 וחשבון	 	דין	 	)א( �4
סיום	הבדיקה�

שלושה	 בתוך	 הממשלתי	 לרופא	 יישלח	 דיווח	 	טופס	 )ב(
חודשים	מיום	קבלת	החולה	במכון�

התשובה	 קבלת	 לאחר	 יוגש	 מחלה	 סיכום	 	העתק	 )ג(
האבחנה	 קידוד	 ולאחר	 נעשתה	 אם	 הפתולוגית	 מהבדיקה	
בתוך	שלושה	חודשים	מיום	שחרור	החולה	מבית	החולים�"

לרישום	 "המחלקה	 יבוא	 הרשומות"	 "מחלקת	 במקום	 העיקריות,	 לתקנות	 5)ג(	 בתקנה	 	�5
ומידע	רפואי"�

בתקנה	6	לתקנות	העיקריות,	בסופה	יבוא	"או	באמצעי	אלקטרוני	מאובטח	ומוצפן	כפי	 	�6
שיורה	הרופא	הממשלתי"�

	במקום	תקנה	7	לתקנות	העיקריות	יבוא: �7

	המעטפות	ייפתחו	בידי	הרופא	הממשלתי	או	בידי	מי	"עיון	במידע 		)א( �7
שהוא	הסמיך	לעניין	זה,	בלבד�

הרופא	 בידי	 ייפתח	 אלקטרוני	 באמצעי	 המגיע	 	מידע	 )ב(
הממשלתי	או	מי	שהוא	הסמיך	לעניין	זה,	בלבד�"

	בתקנה	9)א(	לתקנות	העיקריות,	אחרי	"של	רופא"	יבוא	"או	של	המנהל	הכללי"� �8

בתקנה	10	לתקנות	העיקריות,	במקום	"ממנהל	בית	החולים"	יבוא	"ממנהל",	אחרי	"מידע	 	�9
מיוחד"	יבוא	"לרבות	פרטים	מזהים"	והמילים	")להלן	-	דרישת	וידוא("	-	יימחקו�

	תקנות	11,	12	ו–13	לתקנות	העיקריות	-	בטלות� �10

	התוספת	הראשונה	לתקנות	העיקריות	-	בטלה� �11

	במקום	התוספת	השנייה	יבוא: �12

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 7

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 10

ביטול תקנות 11 
עד 13

ביטול התוספת 
הראשונה

החלפת התוספת 
השנייה
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"תוספת שנייה
)תקנה	3)2((

טופס דיווח 

מקור	מדווח	)בית	חולים/מרפאה/מכון(:	_______________________				תאריך:	_____/_____/_____				

פרטי החולה      

שם	משפחה:	___________________	שם	פרטי:	_________________															מדבקת	החולה

תעודת	זהות:	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|					תאריך	לידה:	_____/____/____					מין:	□	ז							□	נ

כתובת	)בעת	האבחנה(:	__________________________________________________________________________________
																																																	יישוב																													רחוב																													מספר					

פרטי האבחנה

האתר	הראשוני	של	המחלה:	__________________			

					□	שמאל									□	דו–צדדי					□	לא	ידוע צד:	)רק	לגבי	איברים	זוגיים(:				□	ימין	

אבחנה	היסטולוגית	)מורפולוגיה(:	__________________________________________________________

תאריך	אבחנה*:	_____/_____/_____	

לסרטן"�	 חשד	 "קיים	 כי	 או	 "סרטן"	 היא	 האבחנה	 כי	 לראשונה	 ציין	 רופא	 שבו	 לתאריך	 מתייחס	 	*	
תחילת	 למועד	 מתייחס	 אינו	 אך	 הפתולוגית,	 הבדיקה	 ביצוע	 מועד	 לפני	 להיות	 יכול	 התאריך	

הסימפטומים�	

המוסד	הרפואי	שנעשתה	בו	האבחנה:	________________________

הבסיס	לאבחנה	-	על	סמך:

□							בדיקה	היסטופתולוגית	חיובית
□							בדיקה	ציטולוגית	חיובית	

□							בדיקת	מעבדה/סמנים
□							בדיקת	הדמיה	),CT	MRI		ועוד(	בלבד,	בלא	בסיס	היסטולוגי/ציטולוגי

□							ניתוח	חקירה	בלא	בדיקה	היסטופתולוגית	
□							אבחנה	קלינית	בלבד

□							אחר	_________________________
שלב	המחלה	בעת	האבחנה:	__________________							

על	פי	שיטת	דירוג/סיווג:	___________________

טופל:	□	כן							□	לא								תאריך	תחילת	הטיפול*:	_____/_____/_____
להרוס	 להשפיע/לשלוט/לשנות/להסיר/	 והמיועדים	 המכוונים	 טיפולים	 של	 הראשון	 לקורס	 	מתייחס	 *
רקמות	סרטן	)באתר	ראשוני	או	בגרורה(;	במקרים	של	לאוקמיה:	הטיפול	שניתן	להשגת	רמיסיה	ראשונה	

)גם	אם	הרמיסיה	לא	הושגה(�

סוג	הטיפול:	□					ניתוח	______________________														□		כימותרפיה	____________________

																		□					קרינה	______________________														□ הורמונלי	_____________________
			אחר	____________________________ 	□																		

תאריך	מעקב	אחרון:	_____/_____/_____								סטטוס:	□	חי								□	מת"
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	תחילתן	של	תקנות	אלו	30	ימים	מיום	פרסומן� �16
י"ד	בשבט	התשע"ב	)7	בפברואר	2012(

הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-1546(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	

תקנות הרופאים )כשירויות לביצוע פעולות חריגות( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	59)ב(	ו–)ג(	ו–61	לפקודת	הרופאים	]נוסח	חדש[,	התשל"ז-	 	
11976,	ובאישור	שר	הבריאות,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

שעה(,	 )הוראת	 חריגות(	 פעולות	 לביצוע	 )כשירויות	 הרופאים	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
התשס"ח-22008,	במקום	"בתקופה	של	ארבע	שנים"	יבוא	"בתקופה	של	חמש	שנים"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	ל'	בניסן	התשע"ב	)22	באפריל	2012(� �2
כ"ז	באדר	התשע"ב	)21	במרס	2012(

ו גמז 	 ני ו ר 	 	 )חמ	3-1800(

המנהל	הכללי	של	משרד	הבריאות 	 	
__________

		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	30,	עמ'	594� 1

		ק"ת	התשס"ח,	עמ'	838;	התשע"א,	עמ'	939� 2

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב( )תיקון(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכות	שר	התחבורה	התשתיות	הלאומיות	והבטיחות	בדרכים	לפי	סעיפים	5	 	
התעשייה	 שר	 סמכות	 ובתוקף	 התשי"ח-11957,	 ושירותים,	 מצרכים	 על	 הפיקוח	 לחוק	 ו–15	
]נוסח	חדש[,	התשל"ט-21979,	אנו	 המסחר	והתעסוקה,	לפי	סעיף	2	לפקודת	היבוא	והיצוא	

מצווים	לאמור:

לרכב(,	 שירותים	 ומתן	 רכב	 )יבוא	 ושירותים	 מצרכים	 על	 הפיקוח	 לצו	 3)א(	 בסעיף	 	�1
התשל"ט-31978		-

	בפסקה	)1(,	במקום	"בעל	עניין	בו"	יבוא	"בעל	עניין	אחד	לפחות	בו"; )1(

	בפסקה	)8(,	במקום	פסקאות	משנה	)א(	ו–)ב(	יבוא:	 )2(

	ליבוא	אופנוע	או	אופנוע	וטרקטורון	על	ידי	יבואן	חדש	או	אם	ייבא	היבואן	 ")א(
	- היבוא	 בקשת	 הגשת	 לשנת	 שקדמה	 בשנה	 וטרקטורונים	 אופנועים	 	150 עד	

;500,000

	ליבוא	אופנוע	או	אופנוע	טרקטורון	אם	ייבא	היבואן	מ–151	עד	300	אופנועים	 )ב(
וטרקטורונים	בשנה	שקדמה	לשנת	הגשת	בקשת	היבוא	-	700,000;

אופנועים		 	300 מעל	 היבואן	 ייבא	 אם	 וטרקטורון	 אופנוע	 או	 אופנוע	 	ליבוא	 )ג(
וטרקטורונים	בשנה	שקדמה	לשנת	הגשת	בקשת	היבוא	-	1,000,000;

	ליבוא	טרקטורון	על	ידי	יבואן	חדש	או	אם	ייבא	היבואן	עד	100	טרקטורונים	 )ד(
בשנה	שקדמה	לשנת	הגשת	בקשת	היבוא	-	300,000;

תחילה

תיקון תקנה 1

תחילה

__________
		ס"ח	התשי"ח,	עמ'	24� 1

		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	32,	עמ'	625� 2

		ק"ת	התשל"ט,	עמ'	124;	התשס"ג,	עמ'	73� 3

תיקון סעיף 3
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	ליבוא	טרקטורון	אם	ייבא	היבואן	מ–101	עד	150	טרקטורונים	בשנה	שקדמה	 )ה(
לשנת	הגשת	בקשת	היבוא	-	700,000;

	ליבוא	טרקטורון	אם	ייבא	היבואן	מעל		150	טרקטורונים	בשנה	שקדמה	לשנת	 )ו(
הגשת	בקשת	היבוא	-	1,000,000;

	ליבוא	רכב	למעט	אופנוע	וטרקטורון	על	ידי	יבואן	חדש	או	אם	ייבא	היבואן	 )ז(
בקשת	 הגשת	 לשנת	 שקדמה	 בשנה	 וטרקטורון	 אופנוע	 למעט	 רכב	 כלי	 	500 עד	

היבוא	-	5,000,000;

רכב	 כלי	 	500 מעל	 היבואן	 ייבא	 אם	 וטרקטורון	 אופנוע	 למעט	 רכב	 	ליבוא	 )ח(
למעט	אופנוע	וטרקטורון	בשנה	שקדמה	לשנת	הגשת	בקשת	היבוא	-	8,000,000";

	בפסקה	)9(,	בסופה	יבוא: )3(

"בפסקה	זו,		"יצרן"	-	לרבות	כמה	יצרנים	אשר	חברו	יחדיו	לצורך	פיתוח,	תכנון	
וייצור	משותף	של	דגם	רכב;";

	במקום	פסקה	)12(	יבוא:																																																																													 )4(

	המציא	אישור	מרואה	חשבון	המעיד	כי	יש	לו	הון	עצמי	בסכום	בשקלים	 )12("
חדשים	שלא	יפחת	מהסכום	כמפורט	להלן:	

ייבא	 יבואן	חדש	או	אם	 ידי	 	ליבוא	אופנוע	או	אופנוע	וטרקטורון	על	 )א(
היבואן	עד	150	אופנועים	וטרקטורונים	בשנה	שקדמה	לשנת	הגשת	בקשת	

היבוא	-	700,000;

	300 עד	 מ–151	 היבואן	 ייבא	 אם	 וטרקטורון	 אופנוע	 או	 אופנוע	 	ליבוא	 )ב(
אופנועים	וטרקטורונים	בשנה	שקדמה	לשנת	הגשת	בקשת	היבוא	-	1,000,000;

	ליבוא	אופנוע	או	אופנוע	וטרקטורון	אם	ייבא	היבואן	מעל	300	אופנועים	 )ג(
וטרקטורונים	בשנה	שקדמה	לשנת	הגשת	בקשת	היבוא	-	1,500,000;

	100 עד	 היבואן	 ייבא	 אם	 או	 חדש	 יבואן	 ידי	 על	 טרקטורון	 	ליבוא	 )ד(
טרקטורונים	בשנה	שקדמה	לשנת	הגשת	בקשת	היבוא	-	500,000;

בשנה	 טרקטורונים	 	300 עד	 מ–101	 היבואן	 ייבא	 אם	 טרקטורון	 	ליבוא	 )ה(
שקדמה	לשנת	הגשת	בקשת	היבוא		-	1,000,000;

	ליבוא	טרקטורון	אם	ייבא	היבואן	מעל	300	טרקטורונים	בשנה	שקדמה	 )ו(
לשנת	הגשת	בקשת	היבוא	-	1,500,000;

ייבא	 אם	 או	 חדש	 יבואן	 ידי	 על	 וטרקטורון	 אופנוע	 למעט	 רכב	 	ליבוא	 )ז(
היבואן	עד	500	כלי	רכב	למעט	אופנוע	וטרקטורון	בשנה	שקדמה	לשנת	הגשת	

בקשת	היבוא	-	7,000,000;									

כלי	 	500 מעל	 היבואן	 ייבא	 אם	 וטרקטורון	 אופנוע	 למעט	 רכב	 	ליבוא	 )ח(
רכב	למעט	אופנוע	וטרקטורון	בשנה	שקדמה	לשנת	הגשת	בקשת	היבוא	-		

	"�10,000,000

כ"ו	באדר	התשע"ב	)20	במרס	2012(
)חמ	3-713(

ץ כ" ישראל	
שר	התחבורה	התשתיות	הלאומיות

והבטיחות	בדרכים

ן שלום	שמחו
שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה
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הודעת הסמים המסוכנים )שינוי התוספת הראשונה לפקודה(, התשע"ב-2012
התשל"ג-11973	 חדש[,	 ]נוסח	 המסוכנים	 הסמים	 לפקודת	 	41 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

)להלן	-	הפקודה(,	ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מודיע	לאמור:

בתוספת	הראשונה	לפקודה,	בחלק	א',	בסימן	ב'	-	1�	

בפרט	3א,	אחרי	"ללעיסה"	יבוא:)1(

;"Bupropion	ולמעט"

אחרי	פרט	9א7	יבוא:)2(

Methiopropamineמתיופרופמין	"9א8�

MPA	Syn:";ידוע	גם	בשם:

)3(;"JWH-250"	יבוא	"HU	250"	במקום	,)13ט)יב	בפרט

בפרט	13ט,	אחרי	פרט	משנה	)יב(	יבוא:)4(

1-pentylindol-3-yl(methanone(-ethylnaphthalen-1-yl-4")יג(

JWH-210	Syn:ידוע	גם	בשם:

)fluoropentyl(-3-)2-iodobenzoyl(indole-5(-1()יד(

AM-694	Syn:ידוע	גם	בשם:

)fluoropentyl(-3-)naphthalen-1-oyl(indole-5(-1()טו(

AM-2201	Syn:ידוע	גם	בשם:

1-pentylindol-3-yl(methanone(-methoxynaphthalen-1-yl-4)טז(

JWH-081	Syn:ידוע	גם	בשם:

4-methoxybenzoyl(indole(-pentyl-3-1)יז(

E-4	BTM-4/	SR-19/	RCS-4/	Syn:ידוע	גם	בשם:

4-methyl-1-naphthoyl(indole(-Pentyl-3-1)יח(

JWH-122	Syn:"ידוע	גם	בשם:

	תחילתה	של	הודעה	זו	7	ימים	מיום	פרסומה�2�

ד'	בניסן	התשע"ב	)27	במרס	2012(

הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-661(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	27,	עמ'	526;	ק"ת	התשע"א,	עמ'	943� 	1

שינוי התוספת 
הראשונה 

לפקודה

תחילה 


