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תקנות הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות )אמות מידה 
לשימוש במרבב( )תיקון(, התשע"ז-2017

שידור  תחנות  באמצעות  שידורים  הפצת  לחוק  7א  סעיף  לפי  סמכותנו1  בתוקף 
ולשידורי  כבלים  לשידורי  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  התשע"ב-22012,  ספרתיות, 

לוויין, אנו מתקינים תקנות אלה:

מידה  )אמות  ספרתיות  שידור  תחנות  באמצעות  שידורים  הפצת  לתקנות   1 בתקנה   .1
"קיבולת  ההגדרה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשע"ו-32016  במרבב(,  לשימוש 

העולה על 50%" - תימחק.

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -   .2
מכלל  אחוזים   50 על  עולה  הקיבולת  כל  סך  אם  "רק  במקום  )א(,  משנה  בתקנת   )1(
ערוץ  של  הפצה  על  עומדת  הנדרשת  הקיבולת  "אם  יבוא  החדש"  במרבב  הקיבולת 

טלוויזיה אחד לפחות בטכנולוגיית חדות רגילה או בטכנולוגיית חדות גבוהה;";

תקנות משנה )ג( ו–)ד( - יימחקו.  )2(

ו' בטבת התשע"ז )4 בינואר 2017(
)חמ 3-5216(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

י ב ג נ ה י  ח צ
שר במשרד ראש הממשלה

תקנות הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים )שינוי התוספת לחוק(, 
התשע"ז-2017

ביולוגיים,  מחלות  במחוללי  מחקרים  הסדרת  לחוק   24 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"ט- 12008 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, אני מתקין 

תקנות אלה:

בתוספת לחוק -   .1
 Bovine spongiform"ו  "Avian influenza virus )highly pathogenic(" פרטים    )1(

encephalopathy agent" - יימחקו;  

במקום ")Burkholderia mallei )formerly Pseudomonas pseudomallei" יבוא:  )2(

;Burkolderia mallei )glanders("

;"Burkholderia pseudomallei )melioidosis(

)3(  אחרי ")Ceropithecine herpesvirus 1 )Herpes B virus" יבוא: 

;Chikungunya virus"

;"Chlamydophila psittaci

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

ס"ח התשס"ט, עמ' 27.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 8894.  1

2 ס"ח התשע"ב, עמ' 286; התשע"ג, עמ' 131.

3 ק"ת התשע"ו, עמ' 954.

תיקון התוספת 
לחוק
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  ;"Cowpox" יבוא "Conotoxins" אחרי  )4(

אחרי "Crimean-Congo haemorrhagic fever virus" יבוא:    )5(

 ;Cryptosporidium parvum"

;"Dengue virus

  ;"Escherichia coli 0157: H7" יבוא "Ebola virus" אחרי  )6(

 Influenza virus )highly pathogenic(: H5N1, H7N1," יבוא "Hendra virus" אחרי  )7(
  ;"H7N3, H10N8, H9N2, H7N7, H5N6

 MERS corona virus  )Middle East respiratory" יבוא "Menangele virus" אחרי  )8(
  ";)syndrome

 SARS corona virus )Severe acute respiratory" יבוא   "Sabia" אחרי   )9(
  ;")syndrome

אחרי ")Variola minor virus )Alastrim "יבוא:    )10(

;Venezuelan equine encephalitis"

;Vibrio cholera )O1, O139(ׁׁׁ

;Western Equine Encephalitis

;"Yellow fever virus

 ."Zika virus" יבוא "Yersina pestis" אחרי  )11(

תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.  .2
כ"ז בכסלו התשע"ז )27 בדצמבר 2016(

)חמ 3-5050(

ן מ צ י ל ב  ק ע י
שר הבריאות

כללי שירות המדינה )מינויים( )סייגים בקרבה משפחתית( )עובדי ועדת 
הבחירות המרכזית לכנסת(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33 ו–41)ב( לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-11959 
לחוק  41)ב()1(  פסקה  לפי  המדינה  שירות  נציב  עם  בהתייעצות  המינויים(,  חוק   - )להלן 

האמור, אני קובעת כללים אלה: 

פרק א': כללי

בכללים אלה -   .1
"האחראי" - סגן המנהל הכללי למינהל ומשאבי אנוש של ועדת הבחירות המרכזית 
או ראש אגף מינהל ומשאבי אנוש של הוועדה האמורה או בעל תפקיד אחר 

שהסמיך לכך המנהל הכללי של הוועדה האמורה; 

סעיף  לפי  שהוקמה  לכנסת  המרכזית  הבחירות  ועדת   - המרכזית"  הבחירות  "ועדת 
15)א( לחוק הבחירות לכנסת; 

תחילה

הגדרות

ס"ח התשי"ט, עמ' 279.  1



Abrin;  

Bacillus anthracis; 

Botulinum neurotxins; 

Botulinum neurotoxin-producing species of Clostridium; 

Brucella abortus; 

Brucella melitensis; 

Brucella suis; 

Burkolderia mallei (glanders); 

Burkholderia pseudomallei (melioidosis); 

Camel pox virus; 

Central European Tick-borne encephalitis;  

Ceropithecine herpesvirus 1 (Herpes B virus); 

Chikungunya virus; 

Chlamydophila psittaci; 

Clostridium perfringens epsilon toxin; 

Coccidioides immitis;  

Coccidioides posadasii; 

Reconstructed replication competent forms of the 1918 pandemic 

influenza virus containing any portion of the coding regions of all eight 

gene segments (Reconstructed 1918 influenza virus); 

Conotoxins; 

Cow pox; 

Coxiella burnetii; 

Crimean-Congo haemorrhagic fever virus; 

Cryptosporidium parvum; 

Dengue virus; 

Diacetoxyscirpenol; 

Eastern Equine Encephalitis virus; 

Ebola virus; 

Escherichia coli 0157:H7; 

Far Eastern tick-borne encephalitis; 

Flexal; 

Francisella tularensis;  

Guana rito; 

Hendra virus; 

Influenza virus (highly pathogenic):  H5N1, H7N1, H7N3, H10N8, 

H9N2, H7N7, H5N6; 

Japanese encephalitis virus; 

Junin; 

Kyasanur Forest disease; 

Lassa fever virus; 

Machupo; 

Marburg virus; 



Menangele virus; 

MERS corona virus (Middle East respiratory syndrome); 

Monkeypox :virus;  

Nipah virus; 

Omsk Haemorrhagic Fever; 

Ricin; 

Rickettsia prowazekii; 

Rickettsia rickettsii; 

Rift Valley fever virus; 

Russian Spring and Summer encephalitis; 

Sabia; 

SARS corona virus (Severe acute respiratory syndrome); 

Saxitoxin; 

Shiga-like ribosome inactivating proteins; 

Shigatoxin; 

Staphylococcal enterotoxins; 

T-2 toxin;    

Tetrodotoxin; 

Variola major virus (Smallpox); 

Variola minor virus (Alastrim); 

Venezuelan Equine Encephalitis; 

Vibrio cholera (O1, O139); 

Western Equine Encephalitis; 

Yellow fever virus; 

Yersinia pestis;  

Zika virus; 
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