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640 הודעת	החברות	)עדכון	עיצום	כספי(,	התש"ע-2010	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

640 		�	�	 הודעת	דחיית	שירות	לתלמידי	ישיבות	שתורתם	אומנותם	)שירות	אזרחי(	)עדכון	סכומים(,	התש"ע-2010

תיקון	טעויות	דפוס

14 בינואר 2010 6858 כ"ח בטבת התש"ע
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הודעת הקרינה הבלתי מייננת, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	4)ג(	לתקנות	הקרינה	הבלתי	מייננת,	התשס"ט-12009	)להלן	 	

-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	השינוי	במדד	שפורסם	בחודש	יוני	2009	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	יולי	2007,	 	�1
החל	ביום	ט'	בתמוז	התשס"ט	)1	ביולי	2009(	-

	נוסח	תקנה	3)ה(	לתקנות	הוא: )1(

	בעד	בקשת	היתר	למתן	שירות	ישלם	המבקש,	בעת	הגשת	הבקשה,	אגרה	 ")ה(
בסכום	של	5,381	שקלים	חדשים�";

	נוסח	התוספת	הראשונה	לתקנות	הוא: )2(

"תוספת ראשונה
)תקנות	1,	2,	3	ו–4(

טור	א'
סוגי	מקורות	קרינה

טור	ב'
סוג	ההיתר

טור	ג'
תוקף	היתר

טור	ד'
	סכום	האגרה

בשקלים	חדשים

)UV(	על–סגולה	הקמהקרינה	חודשיםהיתר	538שלושה

538שנההיתר	הפעלה

538	וכן	-	215	בעד	חמש	שניםהיתר	סוג
כל	מקור	קרינה

למקרו	קרינה	בעל	צפיפות	
הספק	משוקלל	שאינו	עולה	

3x10-6W/cm2	על

538שלושה	חודשיםהיתר	הקמהקרינת	לייזר

538שנההיתר	הפעלה

	היתר	סוג	למקור	קרינה	
Class	3	מסוג

538	וכן	-	215	בעד	חמש	שנים
כל	מקור	קרינה

)IR(	תת–אדומה	הקמהקרינה	חודשיםהיתר	538שלושה

538שנההיתר	הפעלה

היתר	סוג	למקור	קרינה	בעל	
צפיפות	הספק	משוקלל	שאינו	

100mW/cm2	על	עולה

538	וכן	-	215	בעד	חמש	שנים
כל	מקור	קרינה

	,)RF(	רדיו	בתדרי	קרינה
בתדר	הנמוך	מ–10	מגה	הרץ

538,099חמש	שניםהיתר	הקמה

עשרים	וחמש	היתר	הפעלה
שנה

269,050

היתר	סוג	למיתקנים	בהספק	
שידור	עד	14	וואט

538	וכן	-	215	בעד	חמש	שנים
כל	מקור	קרינה

	,)RF(	רדיו	בתדרי	קרינה
בתדר	מ–10	מגה	הרץ	עד	

400	מגה	הרץ

53,810חמש	שניםהיתר	הקמה

26,905חמש	שניםהיתר	הפעלה

היתר	סוג	למיתקנים	בהספק	
שידור	עד	14	וואט

538	וכן	-	215	בעד	חמש	שנים
כל	מקור	קרינה

עדכון סכומים

1		ק"ת	התשס"ט,	עמ'	381)580(�
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טור	א'
סוגי	מקורות	קרינה

טור	ב'
סוג	ההיתר

טור	ג'
תוקף	היתר

טור	ד'
	סכום	האגרה

בשקלים	חדשים

	,)RF(	רדיו	בתדרי	קרינה
בתדר	מעל	400	מגה	הרץ

1,076שנההיתר	הקמה

3,229חמש	שניםהיתר	הפעלה

היתר	סוג	למיתקנים	בהספק	
שידור	עד	5	וואט

1,076	וכן	-	538	בעד	חמש	שנים
כל	מקור	קרינה

	,)RF(	רדיו	בתדרי	קרינה
ממיתקן	של	חובבי	רדיו

108שנההיתר	הקמה

108חמש	שניםהיתר	הפעלה

קרינה	בתדר	נמוך	מאוד	
)ELF(,	ממיתקן	לייצור	

חשמל

538,099חמש	שניםהיתר	הקמה

עשרים	וחמש	היתר	הפעלה
שנה

269,050

היתר	סוג	למיתקן	לייצור	
חשמל	בהספק	של	עד	5	מגה	

וולט	אמפר

538	וכן	-	215	בעד	חמש	שנים
כל	מקור	קרינה

קרינה	בתדר	נמוך	מאוד	
)ELF(,	ממיתקן	להולכת	
חשמל;	לעניין	זה	ייחשב	

כל	אחד	מאלה	מיתקן	אחד:	
קו	מתח–על	מתחנת	כוח	

לתחנת	מיתוג,	או	קו	מתח	
עליון	מתחנת	משנה	או	

תחנת	מיתוג	לתחנת	משנה

538,099חמש	שניםהיתר	הקמה

עשרים	וחמש	היתר	הפעלה
שנה

269,050

היתר	סוג	למיתקן	להולכת	
חשמל	בעל	תצורה	קבועה	

בלתי	ניתנת	לשינוי

עשרים	וחמש	
שנה

2,690	וכן	-	1,076	
בעד	כל	מקור	

קרינה

קרינה	בתדר	נמוך	מאוד	
)ELF(,	ממיתקן	לחלוקה	

ולהספקה	של	חשמל;	לעניין	
זה	ייחשב	כל	אחד	מאלה	
מיתקן	אחד:	קו	מתח	גבוה	

מתחנת	משנה	לשנאי	חלוקה	
או	קו	מתח	נמוך	משנאי	

חלוקה	לכניסה	למונה	לקוח

5,381חמש	שניםהיתר	הקמה

עשרים	וחמש	היתר	הפעלה
שנה

16,143

היתר	סוג	למיתקן	לחלוקה	
ולהספקה	של	חשמל	בעל	

תצורה	קבועה	בלתי	ניתנת	
לשינוי

עשרים	וחמש	
שנה

2,690	וכן	-	1,076	
בעד	כל	מקור	

קרינה

קרינה	בתדר	נמוך	מאוד	
)ELF(,	ממיתקן	השנאה,	

לרבות	תחנת	מיתוג

5,381חמש	שניםהיתר	הקמה

עשרים	וחמש	היתר	הפעלה
שנה

16,143

היתר	סוג	למיתקן	השנאה	
בעל	תצורה	קבועה	בלתי	

ניתנת	לשינוי

עשרים	וחמש	
שנה

2,690	וכן	-	1,076	
בעד	כל	מקור	

קרינה"

י"ח	בטבת	התש"ע	)4	בינואר	2010(
ענבר 	 סי ו י 	 	 )חמ	3-3665(

																																																																																			המנהל	הכללי	של	המשרד	להגנת	הסביבה
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הודעת החברות )עדכון עיצום כספי(, התש"ע-2010 	

אני	 החוק(,	 	- 	)להלן	 החברות,	התשנ"ט-11999	 לחוק	 355)ג(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
מודיע	לאמור:

עקב	העלייה	במדד	המחירים	לצרכן	לעומת	המדד	שפורסם	לאחרונה	לפני	תחילתו	של	 	�1
)1	בינואר	2010(,	7,340	 החוק,	סכום	העיצום	הכספי	הוא,	החל	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	

שקלים	חדשים�

י"ד	בטבת	התש"ע	)31	בדצמבר	2009(
בכר 	 ן ו אל 	 	 )חמ	3-3204(

		 	 			רשם	החברות 	 																																																																																	
__________

1		ס"ח	התשנ"ט,	עמ'	189;	ק"ת	התשס"ה,	עמ'	78�

הודעת דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם )שירות אזרחי( 
)עדכון סכומים(, התש"ע-2010

שתורתם	 ישיבות	 לתלמידי	 שירות	 דחיית	 לתקנות	 6)ג(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
אומנותם	)שירות	אזרחי(,	התשס"ז-12007	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

ט"ו	 מיום	 ונוסחה	 לתקנות,	 בתוספת	 הנקובים	 הסכומים	 השתנו	 במדד	 השינוי	 עקב	 	�1
בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(	הוא	כמפורט	להלן:

"תוספת

)תקנה	6(

טור	א'
מצב	משפחתי

טור	ב'
מסלול	מלא	)בשקלים	חדשים(

טור	ג'
מסלול	מפוצל	)בשקלים	חדשים(

05�10308�616רווק

14�28840�1,680נשוי

18�351,064�2,128נשוי	+	1

20�1,176"39�2,352נשוי	+	2	ויותר

י"ז	בטבת	התש"ע	)3	בינואר	2010(
עמר יעקב	 	 	 )חמ	3-3267(

האחראי 	 	__________
1		ק"ת	התשס"ז,	עמ'	740;	התשס"ט,	עמ'	532�

תיקון טעויות דפוס
בקובץ	 שפורסמה	 התש"ע-2009,	 והוצאות(,	 שכר	 )אגרות,	 לפועל	 ההוצאה	 בהודעת	 	�1
התקנות	6845,	התש"ע,	עמ'	398,	בפרט	)א()1(	בתוספת,	בטור	"בשקלים	חדשים",	במקום	

"ולא	פחות	מ–78"	צריך	להיות	"ולא	פחות	מ–87"�

)חמ	3-88(	

שעה(,	 )הוראת	 אבטלה(	 לדמי	 המרבית	 התקופה	 )הארכת	 הלאומי	 הביטוח	 בתקנות	 	�2
בכותרת	 	,1 בתקנה	 	,615 עמ'	 התש"ע,	 	,6854 התקנות	 בקובץ	 שפורסמו	 התש"ע-2010,	

השוליים,	במקום	"אבטחה"	צריך	להיות	"אבטלה"�

)חמ	3-3981(

עדכון סכומים

עדכון סכום




