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 צו האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( )הארכת תוקף החוק(,
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	5	לחוק	האזרחות	והכניסה	לישראל	)הוראת	שעה(,	התשס"ג- 	
12003	)להלן	-	החוק(,	ובאישור	הכנסת,	מצווה	הממשלה	לאמור:

החוק	יוארך	עד	יום	כ"ט	בתמוז	התשע"א	)31	ביולי	2011(� 	�1

י"ט	בשבט	התשע"א	)24	בינואר	2011(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3416(

ראש	הממשלה 	 	
__________

ס"ח	התשס"ג,	עמ'	544;	התשס"ז,	עמ'	295;	ק"ת	התש"ע,	עמ'	1431� 	1

תקנות המדגמים )תיקון(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	56	לפקודת	הפטנטים	והמדגמים1,	ובאישורו	של	שר	המשפטים,	 	
אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	57א	לתקנות	המדגמים2	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	במקום	"ברשומות"	יבוא	 	�1
"באתר	האינטרנט"�

אחרי	תקנה	57א	לתקנות	העיקריות	יבוא: 	�2

"פרסום	באתר	
האינטרנט,	שמירת	
המידע	והעמדתו	

לרשות	הציבור

האינטרנט	57ב� באתר	 יפורסמו	 57א	 בתקנה	 כאמור	 	הודעות	 )א(
http://www�justice�gov�il/MOJHeb/ של	הרשם,	שכתובתו	

�RashamHaptentim/Yoman

	מידע	שפורסם	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	יישמר	במערכת	 )ב(
ממוכנת	שיועדה	לכך	ובהתאם	להנחיות	אגף	מערכות	המידע	

במשרד	המשפטים,	ובלבד	ש	-

	המערכת	נוקטת,	באורח	סדיר,	אמצעי	הגנה	סבירים	 )1(
לפגום	 העלולים	 בעבודתה,	 שיבוש	 ומפני	 חדירה	 מפני	

במהימנות	המידע	שבה;

ומובטחים,	 מוגנים	 באמצעים	 מגובה	 	המערכת	 )2(
והגיבוי	נשמר	בנפרד	מהמערכת;

המידע	 על	 להגן	 כדי	 סבירים	 אמצעים	 	ננקטים	 )3(
שמירתו;	 תקופת	 אורך	 לכל	 שינויים	 מפני	 שפורסם	
שפורסם	 המידע	 את	 המכיל	 קובץ	 חתימת	 זה,	 לעניין	
בחתימה	אלקטרונית	מאובטחת,	כהגדרתה	בחוק	חתימה	
תיחשב	 הפרסום,	 ערב	 התשס"א-32001,	 אלקטרונית,	

כאמצעי	סביר	להגנה	מפני	שינויים�

לעיון	 יועמד	 )א(	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 שפורסם	 	מידע	 )ג(
הציבור	בפורמט	אלקטרוני	בספריית	לשכת	הפטנטים�"

__________
חוקי	א"י,	כרך	ב',	עמ'	1653;	י"פ	התשע"א,	עמ'	2014� 	1

חוקי	א"י,	כרך	ג',	עמ'	1957� 	2
ס"ח	התשס"א,	עמ'	210� 	3

הארכת	תוקף	
החוק

הוספת	תקנה	57ב

תיקון	תקנה	57א
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תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"א	בטבת	התשס"ז	)1	בינואר	2007(� 	�3

כ"א	בשבט	התשע"א	)26	בינואר	2011(
פף רוטקו א	 י ג 	 	 )חמ	3-375(

רשם	הפטנטים	והמדגמים 	 	

תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(, התשע"א-2011

החוק(,	 	- )להלן	 התשמ"ו-11986	 הדואר,	 לחוק	 88י)א()1(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
בהסכמת	שר	האוצר	ובאישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	אלה	- 	�1

"בעל	חשבון"	-	מי	שרשום	בחברה	הבת	כבעל	חשבון	סילוקים;

"החברה	הבת"	-	כהגדרתה	בסעיף	88יא)א(	לחוק;

"המנהל"	-	המנהל	הכללי	של	החברה	או	מי	שהוא	הסמיך	לעניין	תקנות	אלה;

"חוק	מס	ערך	מוסף"	-	חוק	מס	ערך	מוסף,	התשל"ו-21975;

"חשבון	התשלומים	השמורים"	-	חשבון	כללי	המתנהל	בחברה	הבת	להחזקת	סכומים	
שמי	שנשלחו	אליו	לא	גבה	אותם	או	לא	החזירם;

"חשבון	עסקי"	-	חשבון	סילוקים	המתנהל	בחברה	הבת	בעבור	אחד	מאלה:

	חברה,	כהגדרתה	בחוק	החברות,	התשנ"ט-31999; )1(

	עוסק	מורשה,	כהגדרתו	בחוק	מס	ערך	מוסף; )2(

	משרד	ממשלתי;	 )3(

	רשות	מקומית; )4(

	עמותה,	כמשמעותה	בחוק	העמותות,	התש"ם-41980; )5(

	תאגיד,	שהוקם	לפי	חוק;	 )6(

	נאמן,	כמשמעותו	בחוק	הנאמנות,	התשל"ט-51979; )7(

	אגודה	רשומה,	כהגדרתה	בסעיף	2	לפקודת	האגודות	השיתופיות6; )8(

	שותפות,	כהגדרתה	בפקודת	השותפויות	]נוסח	חדש[,	התשל"ה-71975; )9(

"חשבון	סילוקים	לא	פעיל"	-	חשבון	סילוקים	המתנהל	בחברה	הבת	שלא	בוצעה	בו	כל	
פעולה	במשך	180	ימים	ברציפות,	למעט	חיוב	או	זיכוי	שנעשה	על	ידי	החברה,	

בעבור	תשלום	בעד	שירות	כספי;

"חשבון	פרטי"	-	חשבון	סילוקים	המתנהל	בחברה	הבת	שאינו	חשבון	עסקי;

"ש"ח"	-	שקלים	חדשים�

תחילה

הגדרות

__________
ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	79;	התשס"ד,	עמ'	71	ועמ'	524� 	1

ס"ח	התשל"ו,	עמ'	52� 	2
ס"ח	התשנ"ט,	עמ'	189� 	3
ס"ח	התש"ם,	עמ'	210� 	4

ס"ח	התשל"ט,	עמ'	128� 	5
חוקי	א"י,	כרך	א',	עמ'	336� 	6

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	28,	עמ'	549� 	7
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	התשלום	בעד	כל	אחד	מהשירותים	הכספיים	המפורטים	בתוספת	יהיה	בשיעור	 )א( 	�2
שנקבע	לצד	אותו	שירות	ויוטל	על	המשלם	כמפורט	לצדו�

	לתשלום	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	ייווסף	מס	ערך	מוסף	לפי	חוק	מס	ערך	מוסף� )ב(

התשלום	בעד	כל	אחד	מהשירותים	הכספיים	המפורטים	בתוספת	המשולם	בידי	בעל	 	�3
חשבון,	יחול	הן	לגבי	בעל	חשבון	פרטי	והן	לגבי	בעל	חשבון	עסקי,	אלא	אם	כן	נקבע	

אחרת	בתוספת�	

	סכומי	התשלומים	שבתוספת,	יעודכנו	ב–1	ביולי	של	כל	שנה	)בתקנה	זו	-	יום	 )א( 	�4
העדכון(,	החל	ביום	י"א	בתמוז	התשע"ב	)1	ביולי	2012(,	לפי	שיעור	השינוי	של	המדד	

החדש	לעומת	המדד	היסודי�	

	בתקנה	זו	-	 )ב(

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

"המדד	החדש"	-	המדד	שפורסם	בחודש	מאי	לפני	יום	העדכון;

"המדד	היסודי"	-	המדד	שפורסם	בחודש	מאי	לפני	יום	העדכון	הקודם,	ולעניין	יום	
העדכון	שחל	ביום	י"א	בתמוז	התשע"ב	)1	ביולי	2012(	-	המדד	שפורסם	בחודש	

ינואר	2011�

סכומים	שהשתנו	לפי	תקנה	4,	יעוגלו	לסכום	הקרוב	שהוא	מכפלה	של	אגורה	אחת,	 	�5
וסכום	המסתיים	בחמש	עשיריות	האגורה	יעוגל	כלפי	מעלה�

המנהל	הכללי	של	משרד	התקשורת	יפרסם	בהודעה	ברשומות	את	נוסח	התוספת	כפי	 	�6
שהשתנתה	לפי	תקנות	4	ו–5	והחברה	תפרסמו	באתר	האינטרנט	שלה�

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ז	בשבט	התשע"א	)1	בפברואר	2011(� 	�7

תוספת
)תקנות	2	עד	6(

תשלומים בעד השירותים הכספיים

טור	א'
תיאור	השירות

טור	ב'
תשלום	בש"ח

טור	ג'
המשלם

בעשרה	פתיחת	חשבון	סילוקים1�	 ישולם	 התשלום	 	- 	43�29
שנים	 במהלך	 שווים	 תשלומים	
הראשונים	 החודשים	 	)12( עשר	

לפתיחת	החשבון

בעל	החשבון

בעל	החשבוןניהול	חשבון	סילוקים2�

בלא	תשלוםחשבון	סילוקים1�2

החל	חשבון	סילוקים	לא	פעיל2�2 ימים	 	30 כל	 בעבור	 	- 	4�00
במועד	שבו	חשבון	הסילוקים	הפך	
לחשבון	סילוקים	לא	פעיל	ובכפוף	
בחשבון	 זכות	 יתרת	 של	 לקיומה	
על	 העומדת	 פעיל	 לא	 סילוקים	

00�4	ש"ח	ומעלה

בעל	החשבון

תשלומים	בעד	
השירותים

תשלום	בידי	בעל	
חשבון	פרטי	ובעל	

חשבון	עסקי

עדכון	תשלומים

עיגול	סכומים

פרסום	סכומים

תחילה
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טור	א'
תיאור	השירות

טור	ב'
תשלום	בש"ח

טור	ג'
המשלם

הפקדת	סכום	לזכות	חשבון	סילוקים	3�
)הפקדה	עצמית(

בלא	תשלוםעל	ידי	בעל	חשבון	פרטי1�3

על	ידי	בעל	חשבון	עסקי2�3

05�5	-	בעבור	הפקדת	כל	סכום	הפקדת	סכום	במזומן1�2�3
במזומן

בעל	החשבון

05�5	-	בעבור	הפקדה	של	עד	10	הפקדת	המחאה2�2�3
המחאות	ו–505�0	בעבור	הפקדה	
מעבר	 נוספת	 המחאה	 כל	 של	

ל–10	המחאות	כאמור

בעל	החשבון

מאת	4� חשבון	 לזכות	 סכום	 הפקדת	
אדם	אחר	-	

החברה	בטופס	שאישר	אותו	המנהל1�4 שגובה	 סביר	 תשלום	
לפי	סעיף	88יב	לחוק

בעל	החשבון

בטופס	שלא	אישר	אותו	2�4
המנהל

החברה	 שגובה	 סביר	 תשלום	
לפי	סעיף	88יב	לחוק

בעל	החשבון

החזרה	או	העברה	של	סכום	מחשבון	5�
התשלומים	השמורים

מבקש	הסכום57�5

חיוב	חשבון	סילוקים	בידי	מי	שאינו	6�
בעל	החשבון	לפי	המחאה	המשוכה	

על	החברה	הבת,	

בעל	החשבון

בעל	חשבון61�4הנפרעת	באשנב	במזומן1�6

שלא	נפרעה	באשנב	במזומן2�6

בלא	תשלוםעל	ידי	בעל	חשבון	פרטי1�2�6

על	ידי	בעל	חשבון	2�2�6
עסקי

בעל	חשבון00�1	בעבור	כל	המחאה

בעל	7�	 בידי	 סילוקים	 חשבון	 חיוב	
המשוכה	 המחאה	 לפי	 החשבון	
באשנב	 הנפרעת	 הבת,	 החברה	 על	

במזומן

בעל	החשבון73�1

בעל	8� בידי	 סילוקים	 חשבון	 חיוב	
הנפרע	 קופה,	 שובר	 לפי	 החשבון	

באשנב	במזומן

בעל	החשבון61�4

באמצעות	9� סילוקים	 חשבון	 חיוב	
לפי	רשימת	 תשלום	במזומן	באשנב	
מוטבים	או	הוראת	תשלום	ממוגנטת	

בעל	החשבון61�4

הרשאה	10� לפי	 סילוקים	 חשבון	 חיוב	
לחיוב	חשבון	סילוקים

בעל	החשבון87�0
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טור	א'
תיאור	השירות

טור	ב'
תשלום	בש"ח

טור	ג'
המשלם

חשבון	11�	 לחיוב	 בהרשאה	 טיפול	
סילוקים	שלא	כובדה

בעל	החשבון85�13

הוראת	12� לפי	 סילוקים	 חשבון	 חיוב	
הניתנת	 מראש,	 מאושרת	 תשלום	

לפירעון	באשנב	במזומן	

בעל	החשבון61�4

פדיון	13� בעד	 ליחיד	 	תשלום	 )א(
המפורטים	 החוקים	 מכוח	 מילוות	
המילוות	 לחוק	 הראשונה	 בתוספת	
התשל"ח-81977,	 שונות(,	 )הוראות	
מילווה	 תעודת	 שהציג	 ובלבד	
ישראל	 מבנק	 זכאות	 הודעת	 או	

הרשומה	על	שמו

הכולל	 הפדיון	 מסכום	 	0�87%
פדיון	 פעולת	 בכל	 המשולם	
מילוות,	ובלבד	שסכום	התשלום	
שמשלם	מבקש	הפדיון	לא	יפחת	
ובכל	 חדשים,	 שקלים	 מ–2�18	
מקרה	לא	יעלה	הסכום	על	7%�8	

מסכום	הפדיון	הכולל

מבקש	הפדיון

בנוגע	 בכתב,	 מידע	 	מסירת	 )ב(
יותר,	 או	 אחת	 מילווה	 לתעודת	
הודעת	 קיבל	 שלא	 יחיד	 למבקש	
עדכון	 לרבות	 ישראל,	 מבנק	 זכאות	
פרטי	המבקש	לצורך	העברתם	לבנק	
את	 המבקש	 ובלבד	שהציג	 ישראל,	

תעודת	המילווה	-	לכל	בירור

מבקש	66�16
השירות

הצהרה	14� כתב	 על	 חתימה	 אימות	
והתחייבות	בשל	אובדן	תעודת	מילווה	

מבקש	61�4
ההצהרה

סילוקים	15� מחשבון	 סכום	 העברת	
לחשבון	סילוקים	אחר	

בלא	תשלום

המחאת	16� באמצעות	 כספים	 העברת	
דואר	 ביחידת	 שירות	 ממקבל	 כסף,	
דואר	 ביחידת	 שירות	 למקבל	 אחת	
אחרת	)מזומן	בזמן(,	בסכומים	בשקלים	
חדשים,	כמפורט	להלן,	לכל	העברה	-

מבקש	
ההעברה

72�14עד	11,000�16

91�19למעלה	מ–1,000	עד	22,000�16

11�25למעלה	מ–2,000	עד	33,000�16

30�30למעלה	מ–3,000	עד	44,000�16

63�34למעלה	מ–4,000	עד	55,000�16

83�39למעלה	מ–5,000	עד	66,000�16

02�45למעלה	מ–6,000	עד	77,000�16

22�50למעלה	מ–7,000	עד	88,000�16

41�55למעלה	מ–8,000	עד	99,000�16

74�59למעלה	מ–9,000	עד	1010,000�16
__________

ס"ח	התשל"ח,	עמ'	18;	התשס"ד,	עמ'	92� 	8
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טור	א'
תיאור	השירות

טור	ב'
תשלום	בש"ח

טור	ג'
המשלם

ביטול	המחאת	כסף	או	המחאת	דואר	17�
לפי	בקשת	השולח

השולח03�6

או	18� כסף	 המחאת	 של	 תוקף	 הארכת	
המחאת	דואר	שפקע	תוקפה

מבקש	03�6
ההעברה

כובדה	-	לכל	19� טיפול	בהמחאה	שלא	
המחאה	

שהופקדה	1�19 המחאה	 לעניין	
שעליו	 והבנק	 חשבון	 לזכות	
נמשכה	לא	כיבדה,	למעט	בשל	

פגם	טכני	שקבע	המנהל	

בעל	החשבון26�11

על	2�19 משוכה	 המחאה	 לעניין	
הבת	 והחברה	 הבת,	 החברה	

לא	כיבדה

בעל	החשבון32�17

חקירה	על	אודות	תשלום	שנטען	עליו	20�
ששולם	בין	תאריכים	מסוימים	-	לכל	
שני	 בין	 הכלולים	 הימים	 מן	 אחד	

תאריכים	

מבקש	57�5
החקירה

המחאת21� של	 גורלה	 בדבר	 	חקירה	
כסף	כמשמעותה	בפרט	16	

מבקש	34�6
החקירה

חקירה	בדבר	גורלה	של	המחאת	דואר	22�
כמשמעותה	בפרט	27	

מבקש	34�6
החקירה

הנוגע	23� מסמך	 של	 ומסירה	 איתור	
סופק	 שמקורו	 הכספיים	 לשירותים	

קודם	לכן	למבקש	-	לכל	צילום

מבקש	המסמך57�5

לחיוב	24� פעולות	 של	 ממוכנת	 התאמה	
בחשבון	סילוקים	-	לכל	10	פעולות

בעל	החשבון43�4

למאגר	25� מהמחאות	 נתונים	 העברת	
מידע	ממוכן,	לפי	בקשת	בעל	החשבון	

-	לכל	10	המחאות

בעל	החשבון43�4

בעל	החשבון45�6פנקס	המחאות	הכולל	25	המחאות26�

המחאת	27� באמצעות	 כספים	 העברת	
לבקשת	 בהתאם	 נקוב	 בסכום	 דואר	
בנקאית(,	 )המחאה	 השירות	 מקבל	
כמפורט	 חדשים,	 בשקלים	 בסכומים	

להלן,	לכל	העברה	-

מבקש	
ההעברה

19�5עד	1200�27

93�6למעלה	מ–200	עד	2500�27

39�10למעלה	מ–500	עד	31,000�27
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טור	א'
תיאור	השירות

טור	ב'
תשלום	בש"ח

טור	ג'
המשלם

12�12למעלה	מ–1,000	עד	42,500�27

72�14למעלה	מ–2,500	עד	55,000�27

91�19למעלה	מ–5,000	עד	610,000�27

11�25למעלה	מ–710,000�27

ביטול	המחאה	לפי	בקשת	בעל	חשבון	28�
-	לכל	המחאה	

בעל	החשבון62�5

מבקש	61�4אימות	חתימתו	של	ערב29�
השירות

משלוח	מידע	או	מסמך	הנוגע	לחשבון	30�
במשלוח	שאינו	רגיל,	לפי	בקשת	בעל	

החשבון

בעל	החשבון�בשיעור	דמי	המשלוח

כ"ו	בשבט	התשע"א	)31	בינואר	2011(
ן כחלו משה	 	 	 )חמ	3-3598(

שר	התקשורת 	 	

צו הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )הארכת תקופה(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	51)א3(	לחוק	הרשות	השנייה	לטלוויזיה	ורדיו,	התש"ן-11990	 	
)להלן	-	החוק(,	בהסכמת	שר	האוצר,	ולאחר	שנוכחתי	כי	שיקולים	של	טובת	הציבור	מצדיקים	

זאת,	אני	מצווה	לאמור:

התקופה	האמורה	בסעיף	51)א2(	לחוק	תוארך	עד	יום	כ"ה	באדר	ב'	התשע"א	)31	במרס	 	�1
�)2011

תחילתו	של	צו	זה	מיום	כ"ז	בשבט	התשע"א	)1	בפברואר	2011(�	 	�2

כ'	בשבט	התשע"א	)25	בינואר	2011(
ן ו כחל משה	 	 	 )חמ	3-4197(

שר	התקשורת 	 	
__________

ס"ח	התש"ן,	עמ'	59� 	1

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )ביטול תחולה(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	42)ג(	לחוק	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים,	התשנ"ו- 	
11996	)להלן	-	החוק(,	אנו	מצווים	לאמור:

חל והשירותים	שעליהם	 המצרכים	 בדבר	 ל"הודעה	 בתוספת	 	34 בפרט	 האמור	 אף	 על	 	�1	
פרק	ו'"2,	החוק	לא	יחול	על	מכלי	זכוכית	מתוצרת	מפעלי	זכוכית	ישראליים	פניציה	בע"מ�

י"א	בשבט	התשע"א	)16	בינואר	2011(
)חמ	3-2722(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

ר עז אלי 	 בן 	 ן מי בני
שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

__________
ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 	1

הארכת	תקופה

תחילה

ביטול	תחולה




