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 תקנות מם ערך מוסף (הוראת שעה), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו(הגדרת ״שימוש לצורך עצמי״) ו־145 לחוק מם ערך מוסף

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ו  התשלי׳ה-975ו

, בפסקה (2), בסופה יבוא:  הוראת שעה 1. בתקנה ו לתקנות מם ערך מוסף, התשל״ו-21976

 ״ולא תתול על שימוש במקרקעין לשם השכרה פטורה ממס לפי סעיף 31(1) לחוק,

 ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 (1) תקופת ההשכרה המצטברת של המקרקעין, לאותו שוכר או לכמה שוכרים,

 לא תעלה על 24 חודשים: עלתה תקופת ההשכרה כאמור על עשרים וארבעה

 חודשים יראו במקרקעין שימוש לצורך עצמי בתום עשרים וארבעה חודשים

 מתחילת תקופת ההשכרה.

ם בסכום שיש לצפות לו מהשכרת אותם מקרקעין על ידי  (2) דמי השבירות ה

 משכיר מרצון ־לשוכר מרצון.

 (3) לא הוקנתה לשוכר זכות אחרת במקרקעין בתמורה מלבד זכות השכירות

 לתקופה כאמור.״

 תחולה 2. תקנות אלה יחולו לגבי מקרקעין שהושכרו בתקופה שבין כ״ו באב התשם״א

 (15 באוגוסט 2001) לכ״ח באב התשס״ג(15 באוגוסט 2003).

ם ו ל ב ן ש  ס י ל

 שר האוצר

 כ״ה בכסלו התשס״ב (10 בדצמבר 2001)

 (דומ 3-236)

 י סייח התשל״ו, עמי 791, התשג״ט, עמי 23.
 2 ק״ת התשל״ו, עמי 1590.

 תקנות החשמל (התקנת בבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך)(תיקון),
 התשם״ב-2002

(להלן - החוק), ובאישור י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי״ד-1954

, וסעיף 2  ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יםוד: הממשלה

, אני מתקין תקנות אלה:  2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-51977

 תיקון תקנה 1 1. בתקנה ו לתקנות החשמל (התקנת בבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך),

4 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה ״שירות אחר״ יבוא:  התש״ם-2000

 ׳״׳שרוול״ - צינורת צבעונית מחומר פלסטיק המיועדת להלבשה על קצה מוליך לשם

 זיהוי;״.

 תיקון תקנה 7 2. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, במקום תקנות משנה (ג), (ד) ו־(ה) יבוא:

 ״(ג) בלוח מוחלף יהיו צבעי הזיהוי של בידוד המוליכים כנדרש בתקנת משנה (ב),

 ואולם ניתן להמשיך להשתמש בבבל קיים שצבעי הזיהוי של בידוד מוליכיו אינם

 בהתאם לתקנת משנה (ב), ובלבד שיסומנו בסימוני זיהוי, כגון שרוולים, בצבעים

 כאמור.

. ו 9 י 0 מ , ע ח דזרזעזי׳׳ד־ ״  ם

 2 סייח התשנ־ב, עמי 214.

 5 ם״ח התשל״ז, עמי 226; התשנ״ד, עמי 348.

 ״ ק״ת התש־ס, עמי 790.
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 (ד) נוסף כבל חדש ללוח קיים, יהיו צבעי הזיהוי של בידוד המוליכים כאמור

 בתקנת משנה (ב).

 (ה) נוסף כבל חדש בלוח קיים באמור בתקנת משנה (ד) או הוחלף לוח בלוח חדש,

 כאמור בתקנת משנה (ג), יותקן בלוח האמור וכן בלוח הראשי המזין אותו ובכל לוח

 משנה המוזן ממנו, שלט בנוסח:

ס (א) או מוליך מופע״. פ ן מוליך א מ ס מ ל יבול ש ע הכחו ב ע ת - ה ו ר י ה ז  ״

 3. תקנה 14 לתקנות העיקריות - בטלה. ביטול תקנה 14

 ה׳ בטבת התשס״ב (20 בדצמבר 2001)

ן מ ר ב י ר ל ו ד ג י ב  (חמ 1234-ג) א

ות הלאומיות  שר התשתי

 כללי הבזק (שידורי בעל זיכיון)(תיקון), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6ה, 6כ1, 6נב ו־6נג לחוק התקשורת (בזק ושידורים),

(להלן - החוק), קובעת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין שנתמנתה י  התשמ״ב-1982

 לפי החוק (להלן - המועצה), כללים אלה:

(להלן - הכללים העיקריים), ייקראו שינוי שם 2  1. כללי הבזק(שידורי בעל זיכיון), התשמ׳׳ח-987ו

 ״כללי התקשורת (בזק ושידורים)(בעל רישיון לשידורים), התשמ״ח-1987״.

 תיקון סעיף 1

 החלפת כותרת
 פרק ב׳1

 החלפת סעיף 39א

 2. בסעיף 1(א) לכללים העיקריים, ההגדרות ״מפיק ערוץ״ ו״משדר ערוץ״ - יימחקו. י

 3. במקום כותרת פרק ביו בכללים העיקריים יבוא: ״פרק ביו: ערוצים משותפים״.

 4. במקום סעיף 39א לכללים העיקריים יבוא:

 ׳הגדרות 39א. בפרק זה -

 ״בעל זיכיון״ - כמשמעו בסעיף 6יבו לחוק, לרבות בעל רישיון כללי

ת הרישיון לפי סעיף,.6יב3 לחוק-,  לשידורי כבלים שקיבל א

 ״בעל זיכיון ברשות השניה״ - בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה כמשמעו בחוק

;  הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, התש״ן-31990

ך - לרבות מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או• כמנהלו י נ  ״בעל• ע

 הכללי;

וך - בעל רישיון לשידורים, למעט בעל רישיון מיוחד לשידורי  ״בעל רישי

 כבלים ולמעט בעל זיכיון:

 ״גוף קשור״ לאחר - כל אחד מהמפורטים להלן, לרבות מספר גופים

 שהחזקתם במצטבר עולה לכדי המפורט להלן:

 (1) מי שהאחר הוא בעל ענין בו, בעל השפעה ניכרת בו או בעל

 שליטה בו•,

 (2) מי שהוא בעל ענין, בעל השפעה ניכרת או בעל שליטה

 באחר;

 ס״ח התשמ״ב, עמי 218; התשס״א, עטי 530.
 ק״ת התשמ־ח, עמי 8נ1; התשנ״ח, עמי 390.

, ו ג י ו מ , ע א ״ ם ש ת י 58; ה מ , ע ן ־ ש ת ז ה ו  ס״
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 (3) מי שבעל ענין בו, בעל השפעה ניכרת בו או בעל שליטה בו הוא

 גם בעל השפעה ניכרת או בעל שליטה באחר•,

 (4) מי שבעל השפעה ניכרת בו או בעל שליטה בו, הוא בעל ענין

 באחר:

 ״החזקה״ - כהגדרתה בסעיף ו לחוק, אך בכפוף לכך ששיעור החזקות

 בעקיפין ייקבע על פי המפורט להלן:

 (1) לבעל שליטה בתאגיד, תיוחס החזקת אמצעי שליטה שבידי

 התאגיד, במלואה:

 (2) למחזיק אמצעי שליטה בתאגיד שאינו בעל שליטה בתאגיד,

 תיוחס החזקת אמצעי השליטה שבידי התאגיד לפי שיעור החזקותיו

 בתאגיד של בעל הזכות:

 ״הפקה״, ״ערוץ משותף״ ו״ערוץ עצמי״ - כהגדרתם בסעיף 6כו(ה) לחוק;

 ״השפעה ניכרת״ - כהגדרתה בסעיף 6יב1 לחוק:

 ״מקבץ שידורים בסיסי״ - חבילת ערוצים שאותה לפחות חייב לרכוש

 המנוי לשם קבלת שידוריו של בעל זיכיון או בעל רישיון:

 ״ערוץ המופק בידי בעלי זיכיונות״ - ערוץ המופק בידי בעלי זיכיונות,

 כולם או מי מהם, או גוף הקשור אליהם, לרבות ערוץ המופק בשיתוף

 עם אחר:

 ״שיטת מקבצי ערוצים״ - שיטה המאפשרת למנוי לבחור בערוצים או

 חבילות שונים, שמציע בעל זיכיון או בעל רישיון בכפוף לתנאי

 החלטות המועצה•,״.

 הוספת סעיף 39»! 5. אחרי סעיף 39א לכללים העיקריים יבוא:

 ״מפיק ערוץ 39א1. (א) אישור שידורו של ערוץ משותף במתכונת האמורה בסעיף

 משותף 39ב או במתכונת האמורה בסעיף 39ג, וביטול אישור לשידור ערוץ משותף

 באופן האמור בסעיף 39ד, ייעשו על פי האמור בסעיף זה-, אין באמור כדי

 לגרוע מחובת קבלת אישור לשידור ערוצים על פי סעיף 46.

 (ב) מספר הערוצים המשותפים המופקים בידי בעלי זיכיונות,

^ לחוק, לא יעלה בכל עת על 40% ממספר הערוצים א ) ו ב  באמור בסעיף 6

 העצמיים של כל בעל זיכיון או בעל רישיון.

 (ג) מספר הערוצים המשותפים המופקים בידי בעל רישיון או גוף

 הקשור אליו, כאמור בסעיף 6כ1(אץ2) לתוק, לא יעלה בכל עת על 400/0

 ממספר הערוצים העצמיים של כל בעל זיכיון או בעל רישיון.

 (ד) המועצה רשאית לדחות בקשה לשידור ערוץ משותף לפי סעיף

ם אין באישור הבקשה  6ב1(אץ2) לחוק, או להתנות אישורה בתנאים, אף א

 כדי להגיא לחריגה מהמכסה הקבועה בסעיף קטן(ב) או(ג), וזאת מטעמים

 מיוחדים הקשורים למדיניות המועצה בתתומים שבםמכותה, ובשים לב,

 בין השאר, לאלה:

 (ו) נגישות ערוצים לציבור;

 (2) שיעורי צפיה בערוצים:

 (3) תקציבי ערוצים;
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 (4) השפעת ערוצים על הצופים והחברה בישראל;

 (5) קיומם של ערוצים נוספים מאותה סוגה של הערוץ

 המבוקש;

 (6) סוגי ערוצים:

 (7) היותו של הערוץ ששידורו מבוקש ערוץ חדש או ערוץ

 קיים.

 (ה) המועצה לא תאשר שידור ערוץ משותף בשידורי בעל זיכיון,

ם מפיק הערוץ הוא בעל  ששידורו התבקש לפי סעיף 6בו(אץו) לחוק, א

 זיכיון או גוף הקשור אליו.

 (ו) המועצה לא תאשר ערוץ משותף בשידורי בעל רישיון, ששידורו

 התבקש לפי סעיף 6ב1(אץ1) לחוק, אם מפיק הערוץ הוא בעל הרישיון או

 גוף הקשור אליו.

 (ז) מספר הערוצים המשותפים המופקים -

 (1) בידי בעל זיכיון ברשות השניה, או גוף קשור אליו, לא

ים המשודרים  יעלה בכל עת על 10% ממספר הערוצים העצמי

 על ידי בל בעל זיכיון או בעל רישיון, בנפרד:

 (2) בידי אדם, למעט בידי בעל זיכיון, בעל רישיון, בעל זיכיון

 ברשות השניה, או גוף קשור אליהם, ולרבות גוף קשור לאותו

ים ת על 30% ממספר הערוצים העצמי  אדם, לא יעלה בכל ע

 המשודרים על ידי בל בעל זיכיון או בעל רישיון, בנפרד;

 (3) בידי אדם או בידי מי שאותו אדם בעל ענין בו, בעל

 השפעה ניכרת בו, או בעל שליטה בו, לא יעלה על 50% ממספר

ים המשודרים על ידי בל בעל זיכיון או בעל  הערוצים העצמי

 רישיון, בנפרד.

 (ח) הוראות סעיף זה יחולו בנפרד -

 (ו) בשידור בשיטת מקבצי ערוצים, הן על הערוצים

 המשודרים במקבץ השידורים הבסיסי של בעל זיכיון או בעל

 רישיון, והן על כלל הערוצים המשודרים על ידי בעל זיכיון או

 בעל רישיון; ערוץ המסופק ליותר מ־90% ממנויי בעל זיכיון או

 בעל רישיון יראו כמשורר במקבץ השידורים הבסיסי שלו,

 לצורכי החישוב בפסקה זו, וזאת אף אם אינו נבלל במקבץ

 השידורים הבסיסי באמור:

 (2) על כלל הערוצים המשודרים על ידי בעל זיכיון בשיטה

 האנלוגית, ועל כלל הערוצים המשודרים על ידי בעל זיכיון

 בשיטה הדיגיטלית.

 (ט) בבל מקרה ששיעור הנקוב בסעיף זה יגיב מספר בלתי שלם של

 ערוצים, יעוגל מספר הערוצים נושא השיעור כלפי מטה, למספר שלם של

 ערוצים;

 (י) המועצה רשאית לקבוע כי ערוץ משותף המשודר פחות משישה

 ימים בשבוע או פחות מ־8 שעות בממוצע ביום, או שאינו משדר בשעות

 צפיית שיא, יימנה באופן חלקי לצורכי חישוב שיעורי הערוצים על פי

 סעיף זה, על פי שיעור שתקבע המועצה;
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 (יא) לעגין סעיף זה יראו כערוץ אחד הצעה של עד 6 ו אפשרויות

 צפיה במקביל, בכל נקודת זמן, בשיטת הצפיה בתשלום בעד צפיה

.(Near Video on Demands Pay Per View) 

 (יב) המועצה רשאית לדחות בקשה לשידור ערוץ במשותף, או

 להתנות אישורה בתנאים, בין השאר, בכל אחד מהמקרים האלה:

 (ו) אין למפיק הערוץ נציג רשמי בישראל:

 (2) לדעת המועצה, אין בידי מפיק הערוץ ידע, מיומנות

 מקצועית וניסיון בתחומי ההפקה והעריבה של מישדרים

 וערוצים:

 (3) מפיק הערוץ, מנהלו של מפיק הערוץ, בעל ענין בו, בעל

 השפעה ניכרת בו או בעל שליטה בו, הורשע בעבירה שמפאת

 מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין זה ראוי שהערוץ שבו הוא

 קשור כאמור יאושר לשידור:

ת טובת  (4) לדעת המועצה, שידור הערוץ עלול להיות נוגד א

 הציבור או להוות סיבון לביטחון המדינה או לשלום הציבור.״

 בסעיף 39ב(א) לכללים העיקריים -

 (ו) ברישה, אחרי ״מפיק ערוץ״ יבוא ״לפי סעיף 6ב1(אץ1) לחוק״;

 (2) אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) כל הסבם שבין בעלי זיכיון לבין מפיק הערוץ״.

 בסעיף 39ג(א) לכללים העיקריים -

 (ו) ברישה, המילים ״חלקם או כולם, במישרין או בעקיפין״ - יימחקו, ואחרי ״ערוץ

 משותף״ יבוא ״לפי סעיף 6כ1(אץ2) לחוק״;

 (2) במקום פסקה (ו) יבוא:

 ״(1) שם מפיק הערוץ והגורמים המחזיקים באמצעי השליטה בו•,״;

 (3) אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) כל הסכם שבין בעלי זיכיון לבין מפיק הערוץ.״.

 בסעיף 39ד לכללים העיקריים -

 (ו) בסעיף קטן(א), במקום ״39א״ יבוא ״39א1״;

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) בכל מקרה שבו משודרים ערוצים בשיעור העולה על המותר לפי סעיף

 39א, רשאית המועצה לקבוע מהם הערוצים אשר יבוטל האישור לשידורם.

 (ד) למועצה יימסר דיווח -

 (ו) בידי בעל זיכיון ובעל רישיון על כל שינוי שיחול בקשר עם ערוצים

ת שידורם, הנוגע להוראות סעיף 39א, וזאת  משותפים שהמועצה אישרה א

 מיד עם היוודע לו דבר השינוי האמור.

־ ו בכל חודש, על מספר המנויים שכל  (2) בידי בעל זיכיון ובעל רישיון ב

 ערוץ עצמי מסופק להם באותו מו^ד.״
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 9. בסעיף 39ד1(א) לכללים העיקריים, במקום ״39א״ יבוא ״39או״. תיקון סעיף 39ד1

 א׳ בטבת התשס״ב (16 בדצמבר ר200)

ר ב נ  (חמ 3-2058) ד ו ר יית ע

 יושבת ראש המועצה לשידורי כבלים

 ולשידורי לוויין

 הודעת הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ג) לצו הבטיחות בעבורה(אגרות בדיקה)(תיקון), התשמ״ז-

(להלן - הצו), אני מודיע לאמור: י  987ו

ן אגרות  1. עקב עליית המדד החדש לחודש אוקטובר 2001 לעומת המדד לחודש אפריל ו200 עדכו

 ישתנו סכומי האגרות שבסעיפים 2, 3 ו־4 לצו, ונוסחם החל ביום י״ז בטבת התשס״ב

 (1 בינואר 2002) יהיה כמפורט להלן:

 ־׳בדיקה של 2. (א) בעד בדיקה של דוד קיטור לפי סעיף 104 לפקודה תשולם אגרה

י כלהלן - י ״ י ? ו  י

 (ו) לדוד קיטור ששטח החימום שלו הוא כמצוין להלן -

 בסכום המצוין לצדו:

ם י ש ד ם ח ה בשקלי ר ג א  ה

 ניסוי
 הידרוםטטי

 דוד נתון
 דוד קר בלחץ קיטור

ם במ״ר מו  שטח החי
־ עד ה מ ל ע מ  ל

132 109 151 10 5 

141 120 169 20 10 

151 132 200 50 20 

169 141 236 100 50 

208 169 300 200 100 

320 200 389 500 200 

432 255 497 1,000 500 

 (2) לדוד קיטור ששטח החימום שלו עולה על 1,000 מ״ר,

 ישולמו בעד הבדיקה, נוסף על האגרה שפורטה בתקנת משנה

 (א), לבל 1,000 מ״ר נוספים של שטח החימום או לחלק

 מהם -

 (ו) בדוד קר - 83 שקלים חדשים.

 (2) בלחץ קיטור - 55 שקלים חדשים.

 (3) בניסוי הידרוםטטי - 79 שקלים חדשים.

 (3) האגרה כוללת דמי נסיעה.

 (ב) בעבור בדיקה של משחן או של חוסך תשולם האגרה שנקבעה

 לדוד קיטור בפסקה (1), לפי שטח החימום שלהם.
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 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 1113; התשס״א, עמי 896.
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 (ג) לאוטוקלאבים -

ם י ש ד ם ח  האגרה בשקלי

ת ופנימית י נ צו  בדיקה חי
 ומבחן בלחץ קיטור ניסוי

 סוג נפח (אחר או יותר מאלה) הידרוסטטי

 (1) בלא דוד עד 200 ליטר 63

 מעל 200 ליטר 78 63

 (2) עם דוד בכל נפח 169 109

 3. בער בריקה של קולט קיטור, לפי סעיף 110 לפקודה, תשולם אגרה

 דלקמן:

ם י ש ד  האגרה בשקלים ח

 ניסוי
 הידרוסטטי

ת ומבחן י נ צו  בדיקה חי
 בלחץ קיטור או

 עד אחד מאלה
 נפח בליטרים

 למעלה מ

47 47 100 

55 55 200 100 

63 63 500 200 

78 78 1,000 500 

83 83 - 1,000 

 4. בעד בדיקה של קולט אוויר, לפי סעיף 116 לפקודה, תשולם אגרה

 דלקמן:

ם חדשים  האגרה בשקלי

 ניסוי
 הידרוסטטי

ימית ת ופנ י נ צו  בדיקה חי
 ומבחן בלחץ אוויר

 עד (אחד או יותר מאלה)
 נפח בליטרים

־  למעלה מ

47 47 200 -
63 63 500 200 

83 83 1,000 500 

"109 109 - 1,000 

 אגרת בדיקה
 של קולט

 קיטור

 אגרח בדיקה
 של קולט

 אוויר

 ט׳ בטבת התשס״ב (24 בדצמבר 2001)

י ר ז י נ ה ב מ ל  >חמ 250ו-5) ש

 שר העבודה והרווחה

 הודעת החברות (אגרות), התשס׳׳ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(ג) לתקנות החברות (אגרות), התשס״ב-2001! (להלן -

י מודיע לאמור:  התקנות), אנ

ם 1. עקב העליה במרד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות ההל ביום י״ז בטבת י מ ו כ ס ת ה ל ד ג  ה

 התשס״ב (1 בינואר 2002) כדלקמן:

 ק״ת התשס״א, עמי 230.
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 ״תוספת

ם י ש ד ם ח  בשקלי

 בעד -

 1. רישום חברה 2,040

 2. עיון -

 בתיק החברה 37

 במרשם החברות, לבל חברה 37

 בפנקס השעבודים, לבל חברה 37

 3. קבלת מידע באמצעות המחשב לבל חברה -

 עד 5 עמודי מחשב 37

 לבל עמוד נוסף 2

 4. אימות, לבל עמוד 2

 5. צילום, לבל עמוד 2

 6. אישור צילום, לבל עמוד 2

 7. תמצית מידע על חברות, ערוך לפי מספרי רישום, מען, תאריך רישום,

 מילת מפתח בשם או פרט מזהה אחר של חברה, לבל חברה 6

ת מיזוג, לבל חברה מתמזגת 2,040 ע צ  8. הגשת ה

 9. אגרה שנתית 1,161

 10. אגרה שנתית מופחתת 874״

 א׳ בטבת התשם״ב (26 בדצמבר 2001)
ץ י ב ו מ ר ב ן א ו ר ה  >חמ 3-1088) א

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת הנוטריונים (שבר שירותים), התשם׳׳ב-2002
ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות הנוטריונים (שבר שירותים), התשל״ט-978ו

 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה ו לתקנות, החל ביום ב׳ בשבט שינוי סכומים

 התשס״ב (15 בינואר 2002) כך:

 ״שבר שירותים ו. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שבר

 בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס ערך

 המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

 טור ב׳
ר כ ש ר ה עו  טור א׳ שי

ם י ש ד ם ח ת בשקלי ו ר י ש  ה

 1. אימות חתימה -

 (א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 126

 י ק״ת התשל״ט, עמי 196; התשס״א, עמי 964.
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 טור ב׳
ר כ ש  טור א׳ שיעור ה

מ י ש ד ת בשקלים ח ו ר י ש  ה

 (ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 49

 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,

ב) 49 )  לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או

 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק

 של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או

 בלעדיו, לכל העתק כאמור 49

 (ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום

 המסמך בידי הנוטריון - ייווסף סכום של 55

 2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך -

 לעמוד הראשון 49

 לכל עמוד נוסף 5

 (ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור

 נוסף על האישור הראשון -

 לעמוד הראשון 17

 לכל עמוד נוסף 5

 3. (א) אישור נכונות של תרגום -

 (1) עד מאה המילים הראשונות שבנוסח המתורגם 158

 (2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 120

 (ב) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף

 המילים הראשונות 61

 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל

 אישור נוסף על האישור הראשון 49

- ה ״ כ ש ת  4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, ה

- 21965 

 (א) לחותם ראשון 184

 (ב) לכל חותם נוסף 94

 (ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל

 אישור 55

 (ד) היה אישור הצוואה ברוך בתרגומה בידי הנוטריון, ייווסף

 סכום של 55

 5. אישור שפלוני נמצא בחיים 126

 6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -

 (א) למצהיר הראשון 128

 סייח התשב״ה, עמי 63.
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 טור ב׳
ר כ ש ר ה עו  טור א' שי

ם ם חדשי ת בשקלי ו ר י ש  ה

 (ב) לכל מצהיר נוסף 50

 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל

 אישור נוסף 49

 7. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -

ה אינו עולה על ד ע ה ת ה  (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך א
 58,500 שקלים חדשים 806

ו ׳ 7 2  (ב) עלה הסכום האמור על 58,500 שקלים חדשים 7

 הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום

 ההעדה וחזרה.

 8. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך הסכום שנקבע לפעולה בתעריף

 לעשות לפי כל דין, ושלא נקבע לה שבר המינימלי המומלץ של לשכת

 בתקנות אלה עורכי הדין, ובאין קביעה כאמור -

 הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה

 לה ביותר, ובאין קביעה - 203

ית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא  9. (א) עשי

 במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל

 השירות לתיתו במקום אחר - למעט פעולה שלפי טיבה אין

 לבצעה במשרדו - נוסף על השבר הנקוב בפרטים 1 עד 8,

 לפי הענין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון

 למקום מתן השירות והזרה - יהא מספר הפעולות באותו

 מעמד אשר יהא:

 (ו) לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת הנוטריון

 ממשרדו ועד שובו 409

 (2) לבל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה 126

 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה

 אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של בל מבקש שירות

 באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) בחלקו

 בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

ת משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם  (ג) יצא הנוטריון א

 עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה

 מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר במפורט

 בפסקה (אץו) ו־(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של

ה מיועד למתן השירות וחזרה. י ה  הנוטריון למקום ש
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 טור ב׳
ר כ ש  שיעור ה

 בשקלים חדשים
 טור א־

ת ו ר י ש  ה

 10. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 08.00 למחרת או בימי מנוחה,

 למעט פעולה שבגדר פרט 9 - ייווסף לשכר שיעור של 50% מן

 השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים ו עד 8.

 11. אימות הסבם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין 280״
ג  בני זוג, התשל״ג-1973

 א׳ בטבת התשם״ב (26 בדצמבר 2001)

ץ י ב ו מ ר ב ן א ו ר ה  (חמ 3-1216) א

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 5 סייח התשל״ג, עמי 276: התשנ״ה, עמי 36ו.

 הודעת הסגיגוריה העיבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג),
 התשס״ב-2002

ם לתקנה 4 לתקנות הםניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), א ת ה  ב

(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור: י  התשם״א-2000

י סכוגץימ 1. עקב עליית המדד יהיה נוסח תקנה 1(א) לתקנות החל ביום י״ז בטבת התשס״ב ו נ  שי

 (1 בינואר 2002) כדלקמן:

^ א ) 1  ״(א) נאשם שלגביו החליט הסניגור המחוזי בי הוא זכאי לייצוג לפי סעיף 8

 לחוק (להלן - נאשם מחוסר אמצעים) או נאשם שבית המשפט הורה למנות לו סניגור

 לפי סעיף 8ו(ב) לחוק, יהיה חייב בתשלום סכום כמפורט להלן, שישלם לחשבון שצוין

 בשובר התשלום שתמסור לו לשבת הסניגורית הציבורית או מזכירות בית המשפט

 לפי הענין -

 (1) לגבי נאשם מחוסר אמצעים שהכנסתו אינה עולה על מחצית הסכום

 הקבוע בתקנה 2(אץ1) לתקנות הסניגורית הציבורית (ייצוג נאשמים מחוסר

 אמצעים), התשנ״ו-1990 - 103 שקלים חדשים-,

 (2) לגבי נאשם מחוסר אמצעים שהכנסתו עולה על הסכום האמור בפסקה(1)

- 256 שקלים חדשים:

 (3) לגבי נאשם שבית המשפט הורה למנות לו סניגור לפי סעיף 18(ב) לחוק -

ם מצא הסניגור הציבורי המחוזי, על סמך פנייתו  359 שקלים חדשים: ואולם א

ם יחולו עליו הסכומים הקבועים  אליו של הנאשם, כי הוא נאשם מחוסר אמצעי

 בפסקה (ו) או (2).״

 א׳ בטבת התשס״ב (26 בדצמבר 2001)

ץ י ב ו מ ר ב ן א ו ר ה  (חמ 2708 - 3) א

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 ק״ת התש״ם, עמי ו92; התשס״א, עמי 167.
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 הודעת הפטנטים (הארבת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות
 לצו ובבקשה לביטול)(שינוי סכומים), התשס׳׳ב-2002

 בהתאם'לתקנה 7 לתקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו,

(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור: י  בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול), התשנ״ח-998ו

 1. עקב השינוי במדד, יהיו סכומי האגרה שבתוספת לתקנות החל ביום ו׳ י״ז בטבת שינוי סכומים

 התשס״ב (ו בינואר 2002) כדלקמן:

ה ר ג א  סכום ה
ם י ש ד ם ח  בשקלי

 (ו) אגרת בקשה(תקנה 2(בץ5)) 853

ה 7(אץ 1» 2,291  (2) אגרת הארכה(תקנ

 אגרת הארכה (תקנה 7(אץ2))

 (א) לפני תום שנת הארכה ראשונה 2,749

 (ב) לפני תום שנת הארכה שניה 3,299

 (ג) לפני תום שנת הארכה שלישית 3,958

 (ד) לפני תום שנת הארבה רביעית 4,750

 (3) אגרת התנגדות (תקנה 3(א)) - האגרה שנקבעה לעני! שעיף 30 לחוק

 ובתקנות נוהלי הלשכה 573

 (4) בקשה לביטול (תקנה 4) - כפל אגרת התנגדות כאמור בפסקה (3), לפי

 תקנה 103 לתקנות הלשכה 47ו,1

 א׳ בטבת התשס״ב (26 בדצמבר 2001)

ץ י ב ו מ ר ב ן א ו ר ה  (חמ 3-2846) א

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 ק״ת התשנ״ח, עמי 996; התשס״א, עמי 167.

 הודעת הגנת הפרטיות (אגרות), התשס״ב-2002

(להלן י  בתוקף סמכותי לפי תקנה 7(ג) לתקנות הגנת הפרטיות(אגרות), התשס״א-2000

- התקנות), אני מודיע לאמור:

ת הסכומים ל ד ג  1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 2 ותקנה 3(א) לתקנות החל ה

 ביום י״ז בטבת התשס״ב (ו בינואר 2002) כדלקמן:

 2. בעד רישום מאגר מידע בפנקס יגבה הרשם אגרה בסכום 203 שקלים חדשים. •אגרת רישום

ת י ת פ ו ק  3. (א) הרשם יגבה אגרה תקופתית לתקופה של שנה, בעבור מאגר מידע הרשום אגרה ת

 בפנקס, למעט מידע שבבעלות המדינה, בסכומים המפורטים להלן:

ם י ש ד ם ח  בשקלי

 (ו) מאגר מידע שבבעלות תאגיד, למעט מלב״ר -

 (א) שיש בו מידע רגיש ושמספר האנשים שמידע עליהם נמצא

 במאגר -

 (אא) עולה על 10,000 761

 (בב) עד 10,000 406

 ק״ת התשם״א. עמי 6069
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ם י ש ד ם ח  בשקלי

 (ב) אחר 203

 (2) מאגר מידע שפסקה (ו) אינה חלה עליו -

 (א) שיש בו מידע רגיש ושמספר האנשים שמידע עליהם נמצא

 במאגר עולה על 500 203

 (ב) מאגר מידע אחר פטור״

 א׳ בטבת התשם״ב (26 בדצמבר 2001)
ץ י ב ו מ ר ב ן א ו ר ה  >חמ 3041-» א

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת המדגמים, התשס״ב-2002

, (להלן - התקנות), אני מודיע  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א(ג) לתקנות המדגמים

 לאמור:

ת 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום י״ז ו ר ג י א ו נ  שי

 בטבת התשס״ב (1 בינואר 2002) כך:

 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 3)

 בשקלים חדשים

 ו. (א) עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד בסוג
 אחד לפי סעיף 30 לפקודה 148

 (ב) עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים,

 בסוג אחד לפי תקנה 5 314

 2. עם הגשת בקשה להארכת מועד להשלמת בקשה לרישום מדגם,

 או להארכת מועד לתשלום האגרה בער הארכת תקופת ההגנה

 לפי תקנות 31(2) ו־33(2) - לכל חודש או חלק ממנו 54

 3. עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר, לתיקון הפנקס, לתיקון טופס

 הבקשה, לרישום שם בעל חדש, לשינוי,שם בעל, לשינוי מען

 ולשינוי מען למסירת הודעות ולביטול רישומו של מדגם לפי.

 סעיפים 43 ו־44 לפקודה ותקנות 41 עד 46 47

 4. (א) עם הגשת בקשה לביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים

 36 ו־42(ב) לפקודה 610

 (ב) עם הגשת בקשה להחזרת תוקפו של מדגם לפי תקנה 42(ג) 610

 5. בעד הארכת תקופת ההגנה -

 (א) על פי סעיף 33(2) לפקודה 340

 (ב) על פי סעיף 33(3) לפקודה 676

 6. בעד אישור כל מסמך, תעודה, תעודה לצורכי בירור משפטי או נסח
 מתוך הפנקס, לפי סעיפים 32 ו־40 לפקודה ותקנה 55 40

ו 54ו. נ ת התשנ״ז, עמי 442: התש״ס, ע  חוקי א״י, ברך גי, עמי 1957; קי
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 בשקלים חדשים

 7. בעד צילום דמויות של מדגם או כל מסמך אחר, לפי סעיף 35(2)

 לפקודה, לכל עמוד 2.60

 8. (א) עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה 64 בעד כל ענין 90 ו

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי תקנה 48 121

 9. עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 54, לבל חודש או
 חלק ממנו 54

 10. אגרת פרסום

 דמי הפרסום שהודעה

 עליהם מתפרסמת

 מזמן לזמן ברשומות״

 י״ב בטבת התשם״ב (27 בדצמבר 2001)

ג ר ב ד ל ו ה ג ש  >חמ3-373) מ

 רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

 הודעת סימני המסחר, התשם״ב-2002

(להלן - התקנות), אני י  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א(ג) לתקנות סימני המסחר, 940ו

 מודיע לאמור:

נוי אגרות  1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל שי

 ביום י״ז בטבת התשם״ב (ו בינואר 2002) בך:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנדז 3)

 בשקלים חדשים

 1. עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג טובין אחד לפי

 סעיף 7 לפקודה 854

 2. (א) עם הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או

 בקשה לביטול רישום סימן מסחר לפי סעיפים 24(א),

 38 או 41 לפקודה 610

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפי סעיפים 24(0,

 ו4(ב) לפקודה ותקנה 73 273

 3. (א) עם הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי

 סעיף 32 לפקודה, אגרת חידוש 2,168

 (ב) אגרת פיגור לפי תקנה 52(2) 54

 (ג) אגרת ההחזרה לתוקף לפי תקנה 53(1) 841

ם הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום  4. ע

 רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א), 37, 49(א), 51 או 52

 לפקודה ובן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביו לא

 נקבעה אגרה אחרת 95
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 בשקלים חדשים
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 דמי הפרסום שהודעה

 עליהם מתפרסמת

 מזמן לזמן ברשומות״

ג ר ב ד ל ו ה ג ש  מ

 רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

 5. בעד חיפוש לגבי סימן אחד בסוג אחד לפי תקנה 78

 6. בעד אישור בל רישום(תעודה או נסח) לפי סעיף 6(ב) לפקודה

 7. עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 82 לכל חודש

 או לחלק ממנו

 8. עם פתיחת הליך לקביעת הזכויות של מבקשי סימנים זהים או

 דומים, לפי סעיף 29 לפקודה

 9. בעד עילום כל מסמך, לכל עמוד

 0ו. עם הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג)

 11. אגרת פרסום

 י׳ בטבת התשס״ב (25 בדצמבר 2001)

 ;חמ 29ו ו-3)
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