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צו הכניסה לישראל )פטור נציגי מדינות חוץ( )תיקון(, התשע"א-2011

מצווה	 אני	 התשי"ב-11952,	 לישראל,	 הכניסה	 לחוק	 17)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
לאמור:	

בתוספת	לצו	הכניסה	לישראל	)פטור	נציגי	מדינות	חוץ(,	התשמ"ח-21988	- 	�1

	בטור	א',	אחרי	"בוליביה"	יבוא	"בוסניה	והרצגובינה"; )1(

	בטור	ב',	אחרי	"בוליביה"	יבוא	"בוסניה	והרצגובינה"� )2(

כ"ז	בסיוון	התשע"א	)29	ביוני	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1084(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשי"ב,	עמ'	354� 	1
ק"ת	התשמ"ח,	עמ'	441;	התשנ"ח,	עמ'	37	ועמ'	76� 	2

צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה( )תיקון מס' 2(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	17)ב(	לחוק	הכניסה	לישראל,	התשי"ב-11952,	ולאחר	התייעצות	 	
עם	ועדת	הפנים	והגנת	הסביבה	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:	

"הרפובליקה	 אחרי	 התשל"ד-21974,	 מאשרה(,	 )פטור	 לישראל	 הכניסה	 לצו	 בתוספת	 	�1
הדומיניקנית"	יבוא	"טיוואן"�

כ"ז	בסיוון	התשע"א	)29	ביוני	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1084(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשי"ב,	עמ'	354� 	1
ק"ת	התשל"ד,	עמ'	976;	התשע"א,	עמ'	708� 	2

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי שירותי עגינה לכלי שיט 
קטנים במעגנת "שביט"( )תיקון(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	12	לחוק	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים,	התשנ"ו-11996	 	
ולאחר	 והנמלים,	התשס"ד-22004,	 לחוק	רשות	הספנות	 	27 לסעיף	 -	החוק(,	בהתאם	 )להלן	

התייעצות	עם	ועדת	המחירים	לפי	סעיף	13	לחוק,	אנו	מצווים	לאמור:	

בצו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירי	שירותי	עגינה	לכלי	שיט	קטנים	במעגנת	 	�1
"שביט"(,	התשס"ט-32009	)להלן	-	הצו	העיקרי(,	בשם	הצו,	אחרי	"מחירי	שירותי	עגינה"	

יבוא	"ודמי	שירותים	לנוסע"�

	בסעיף	1		לצו	העיקרי	- �2
	אחרי	ההגדרה	"כלי	שיט	קטן"	יבוא: )1(

""נוסע"	-	אדם	שגילו	מעל	שנתיים	המפליג	בכלי	שיט	קטן	שבו	הגיע	לישראל	או	
שבו	הוא	יוצא	אל	מחוץ	לישראל,	לרבות	איש	צוות	כלי	השיט;

תיקון התוספת

תיקון התוספת

__________
ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 	1
ס"ח	התשס"ד,	עמ'	456� 	2

ק"ת	התשס"ט,	עמ'	1359� 	3

תיקון שם

תיקון סעיף 1
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"שירותים	לנוסע"	-	שירותים	הניתנים	לנוסע	עם	כניסת	כלי	השיט	למעגן	"שביט"	
מחוץ	 אל	 "שביט"	 ממעגן	 השיט	 כלי	 יציאת	 עם	 או	 לישראל	 לאחר	שהגיע	

לישראל";

	בהגדרה	"שירותי	עגינה",	המילה	"הדיג"	-	תימחק�	 )2(

	אחרי	סעיף	3	לצו	העיקרי	יבוא: �3

"דמי	שירותים	
לנוסע

		על	אף	האמור	בסעיף	48	לצו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	 3א�
)שירותי	נמל(,	התש"ע-42010,	דמי	שירותים	לנוסע	בכלי	שיט	
במעגן	שביט	שבתחום	נמל	חיפה,	ישולמו	על	ידי	כל	נוסע	לפני	
כל	יציאה	של	כלי	השיט	מהמעגן	אל	מחוץ	לישראל	ולאחר	כל	
כניסה	אל	המעגן	לאחר	כניסתו	לישראל,	ומחירם	המרבי	יהיה	

50	שקלים	חדשים	לכל	נוסע�"

י"ח	בתמוז	התשע"א	)20	ביולי	2011(
)חמ	3-2722(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

כ"ץ ישראל	
שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים

__________
	ק"ת	התש"ע,	עמ'	1074;	התשע"א,	עמ'	173	ועמ'	1191� 4

	 	

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )שירותי נמל( )תיקון מס' 2(,
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	12)א(	לחוק	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים,	התשנ"ו- 	
11996	)להלן	-	החוק(,	ולאחר	התייעצות	עם	ועדת	המחירים	לפי	סעיף	13	לחוק,	אנו	מצווים	

לאמור:

בסעיף	1	לצו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)שירותי	נמל(,	התש"ע-22010	)להלן	 	�1
-	הצו	העיקרי(	-

	בהגדרה	"נוסע",	אחרי	"מישראל,"	יבוא	"ולגבי	אנייה	-"; )1(

	בהגדרה	"שירות	לנוסעים",	במקום	"לאוניה"	יבוא	"לכלי	שיט"	ובמקום	"מאנייה"	 )2(
יבוא	"מכלי	שיט"�

בסעיף	7)ג(	לצו	העיקרי,	אחרי	"סעיף	20)1(,"	יבוא	"ניטול	מכל	לניטול	נוזלים	שהפער	בין	 	�2
משקלו	בפועל	לבין	משקלו	העצמי	אינו	עולה	על	100	ק"ג,"�

בסעיף	42)ב()4(	לצו	העיקרי,	במקום	"בשנים	2010"	יבוא	"בתקופה	שמיום	תחילתו	של	 	�3
צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)שירותי	נמל(	)תיקון	מס'	2(,	התשע"א-32011"		
ואחרי	"למעט	מטען	המפורט	בפסקה	)2("	יבוא	"ומטען	המיובא	ביבוא	אישי	כהגדרתו	

בצו	יבוא	חופשי,	התשס"ט-42008,"�

ובמקומם	 יימחקו,	 	- והטבלה	שאחריה	 "כדלקמן:"	 	 העיקרי,	המילה	 לצו	 46)ב(	 בסעיף	 	�4
יבוא	"בסך	של	100	שקלים	חדשים"�

הוספת סעיף 3

__________
ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 	1

ק"ת	התש"ע,	עמ'	1074;	התשע"א,	עמ'	173� 	2
ק"ת	התשע"א,	עמ'	1191� 	3

ק"ת-שיעורי	מק"ח,	התשס"ט,	עמ'	16� 	4

תיקון סעיף 46

תיקון סעיף 42

תיקון סעיף 7

תיקון סעיף 1
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	בסעיף	48	לצו	העיקרי	-		 �5	
ירידתו	 או	 "לאניה	 במקום	 שיט",	 "בכלי	 יבוא	 "לנוסעים"	 אחרי	 )א(,	 קטן	 	בסעיף	 )1(
ממנה"	יבוא	"לכלי	שיט	או	ירידתו	ממנו"	ובמקום	"שאליו	רתוקה	האניה"	יבוא	"שאליו	

רתוק	כלי	השיט";

	בסעיף	קטן	)ב()1(,	במקום	"מאנייה"	יבוא	"מכלי	שיט"� )2(

	בסעיף	55	לצו	העיקרי,	אחרי	"סעיף	7)א(	ו–)ב("	יבוא	"ובכפוף	לאמור	בסעיף	7)ג(,"� �6
	במקום	התוספת	הרביעית	לצו	העיקרי	יבוא: �7

"תוספת רביעית
)סעיף	42)ב()4((

תוספת )הפחתה( לדמי תשתית לפי שנים

	המספרים	בטבלה	זו	מייצגים	את	התוספות	)ההפחתות(	בש"ח	לדמי	התשתית,
בעד	מכולה	-	לכל	יחידה,	ובעבור	שאר	המטענים	-	לכל	טונה

סוג	המטען
ערך	המטען	

201720182019	201120122013201420152016*בש"ח

מטעני יבוא 
במסירה ישירה

	גלילי	נייר	
אחודים	

)5�0()0�1()7�1()4�2()9�2()0�3()2�3()3�3()5�3(כל	ערך

)6�0()1�1()9�1()6�2()2�3()3�3()5�3()6�3()8�3(כל	ערךמטען	צובר	יבש

)6�3()2�7()9�11()7�16()1�20()0�21()0�22()9�22()9�23(כל	ערך	מתכות	אחודות	

	מתכות	לא	
אחודות	

)0�2()9�3()6�6()2�9()0�11()6�11()1�12()6�12()1�13(כל	ערך

		עץ	אחוד
בולים	ולוחות	

)6�4()1�9()2�15()3�21()5�25()7�26()9�27()2�29()4�30(כל	ערך

)5�1()1�3()1�5()2�7()6�8()0�9()4�9()8�9()2�10(כל	ערך	שקים	אחודים	

)5�7()9�14()9�24()9�34()8�41()8�43()8�45()8�47()8�49(כל	ערךתאית	לא	אחודה

מטעני יבוא 
במסירה עקיפה

	גלילי	נייר	
אחודים	

)5�1()0�3()9�4()9�6()3�8()7�8()1�9()5�9()9�9(כל	ערך

)2�3()4�6()7�10()0�15()0�18()8�18()7�19()6�20()4�21(כל	ערך	מתכות	אחודות	

	מתכות	לא	
אחודות	

)9�0()8�1()0�3()2�4()1�5()3�5()6�5()8�5()0�6(כל	ערך

		עץ	אחוד
בולים	ולוחות	

)0�6()9�11()8�19()8�27()3�33()9�34()5�36()1�38()7�39(כל	ערך

)5�1()1�3()1�5()2�7()6�8()0�9()4�9()8�9()3�10(כל	ערך	שקים	אחודים	

)1�1()1�2()6�3()0�5()0�6()3�6()6�6()9�6()2�7(כל	ערך	תאית	אחודה	

תיקון סעיף 48

תיקון סעיף 55

החלפת התוספת 
הרביעית

__________
החל	ביום	תחילתו	של	צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)שירותי	נמל(	)תיקון	מס'	2(,	התשע"א-2011� 	*
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סוג	המטען
ערך	המטען	

201720182019	201120122013201420152016*בש"ח

	מכולה	מלאה
20	רגל/40	רגל

מ–1	ש"ח	עד	
20,000	ש"ח

)450()432()414()396()378()315()225()135()68(

	מכולה	מלאה
20	רגל/40	רגל

מעל	20,000	
ש"ח	ועד	

40,000	ש"ח

)300()288()276()264()252()210()150()90()45(

	מכולה	מלאה
20	רגל/40	רגל

מעל	40,000	
ש"ח	ועד	

60,000	ש"ח

)100()96()92()88()84()70()50()30()15(

	מכולה	מלאה
20	רגל/40	רגל

מעל	90,000	
ש"ח	ועד	

120,000	ש"ח

142136130827865472814

	מכולה	מלאה
20	רגל/40	רגל

מעל	120,000	
ש"ח	ועד	

150,000	ש"ח

217209200148141118845025

	מכולה	מלאה
20	רגל/40	רגל

מעל	150,000	
ש"ח	ועד	

180,000	ש"ח

3593453302632512091499045

	מכולה	מלאה
20	רגל/40	רגל

מעל	180,000	
ש"ח	ועד	

200,000	ש"ח

47245343434533027519611859

	מכולה	מלאה
20	רגל/40	רגל

מעל	200,000	
ש"ח

56754452143641634724814974

מטעני יצוא 
במסירה ישירה

)2�1()4�2()9�3()5�5()6�6()9�6()2�7()5�7()8�7(כל	ערךמטען	צובר	יבש

)1�2()1�4()9�6()7�9()6�11()1�12()7�12()3�13()8�13(כל	ערך	מתכות	אחודות	

	מתכות	לא	
אחודות	

)5�1()0�3()9�4()9�6()3�8()7�8()1�9()5�9()9�9(כל	ערך

מטעני יצוא 
במסירה עקיפה

	מכולה	מלאה
20	רגל/40	רגל

מ–1	ש"ח	עד	
20,000	ש"ח	

)280()269()258()246()235()196()140()84()42(

	מכולה	מלאה
20	רגל/40	רגל

מעל	20,000	
ש"ח	ועד	

40,000	ש"ח

)220()211()202()194()185()154()110()66()33(

	מכולה	מלאה
20	רגל/40	רגל

מעל	40,000	
ש"ח	ועד	

80,000	ש"ח

)120()115()110()106()101()84()60()36()18(
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סוג	המטען
ערך	המטען	

201720182019	201120122013201420152016*בש"ח

	מכולה	מלאה
20	רגל/40	רגל

מעל	250,000	
ש"ח	ועד	

400,000	ש"ח

1009692888470503015

	מכולה	מלאה
20	רגל/40	רגל

מעל	400,000	
ש"ח	ועד	

480,000	ש"ח

150144138132126105754523

	מכולה	מלאה
20	רגל/40	רגל

מעל	480,000	
ש"ח	ועד	

800,000	ש"ח

3002882762642522101509045

	מכולה	מלאה
20	רגל/40	רגל

מעל	800,000	
ש"ח

55052850648446238527516583

מטען צובר 
במיתקן נמל 

ייעודי

0")2()4()4()5()6()8()9()10(כל	ערךמלט

י"ח	בתמוז	התשע"א	)20	ביולי	2011(
)חמ	3-2722(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

כ"ץ ישראל	
שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )מס' 2(, התשע"א-2011
עם	 התייעצות	 ולאחר	 התשי"ג-11953,	 התקנים,	 לחוק	 8)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

נציגי	היצרנים	והצרכנים,	אני	מכריז	כדלקמן:

קריטריונים	 	- תכן	 חישובי	 	- לעבודה	 ניידות	 הרמה	 במות	 	- 	5697 ת"י	 ישראלי	 	תקן	 �1
ליציבות	-	מבנה	-	בטיחות	-	בחינות	ובדיקות,	מספטמבר	2009	-	הוא	תקן	רשמי�	

	התקן	האמור	הופקד	במקומות	המפורטים	בהודעה	בדבר	מקומות	להפקדת	תקנים	רשמיים2� �2
	תחילתה	של	אכרזה	זו		90	ימים	מיום	פרסומה�	 �3

ה'	בתמוז	התשע"א	)7	ביולי	2011(
ן שלום	שמחו 	 	 )חמ	3-95-ת1-1(	

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	 	 	
__________

	ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשנ"ח,	עמ'	52� 1

	י"פ	התשס"ט,	עמ'	5765� 2

תקן רשמי

הפקדה

תחילה
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הודעת מס ערך מוסף )הגדלת סכומי קנסות(, התשע"א-2011
	בתוקף	הוראת	תקנה	3	לתקנות	מס	ערך	מוסף	)הגדלת	סכומי	קנסות(,	התשמ"ד-11984,	 	

אני	מודיע	לאמור:

)1	ביולי	2011(,	 נוסח	תקנה	1	לתקנות	האמורות	הוא	החל	ביום	כ"ט	בסיוון	התשע"א	 	�1
כדלקמן:

	הסכומים	בסעיפי	החוק	המפורטים	להלן	יהיו	כנקוב	לצדם:"הגדלת	סכומים �1

	בסעיף	94	-	212	שקלים	חדשים; )1(

	בסעיף	95	-	312	שקלים	חדשים�" )2(

י'	בתמוז	התשע"א	)12	ביולי	2011(
)חמ	3-1407(

ץ ני י בל	שטי ו י 	 	
_________             שר	האוצר

	ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	1409;	התש"ע,	עמ'	1486� 1

 

הודעת מס ערך מוסף )תיאום ועדכון סכומים( )מס' 2(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנות	23)ו(	ו–25)ב(	לתקנות	מס	ערך	מוסף,	התשל"ו-11976	)להלן	 	
-	תקנות	מס	ערך	מוסף(,	ותקנה	2	לתקנות	מס	ערך	מוסף	)תיקון	מס'	3(,	התשמ"ד-21984,	אני	

מודיע	לאמור:

כ"ט	 מיום	 23)ג(	לתקנות	מס	ערך	מוסף	הוא	 עקב	עליית	המדד,	הסכום	הנקוב	בתקנה	 	�1
בסיוון	התשע"א	)1	ביולי	2011(	"18,103	שקלים	חדשים"	במקום	"17,721	שקלים	חדשים"�

נוסח	תקנה	25)א(	לתקנות	מס	ערך	מוסף	הוא	מיום	כ"ט	בסיוון	התשע"א	)1	ביולי	2011(,	 	�2
כדלקמן:

	הופעלו	הליכי	גבייה	על	פי	פקודת	המסים	)גבייה(,	בשל	חוב	מס,	ייווספו	עליו	 ")א(
ההוצאות	הכרוכות	בדרישת	התשלום,	בגבייתו	ובעיקול	טובין,	בשיעורים	אלה:

	לכל	הודעה	בדבר	דרישה	לתשלום	מס,	כתב	הרשאה,	או	מתן	צו	למכירת	 )1(
נכסים	-	38	שקלים	חדשים;

	ביצוע	עיקול	-	43	שקלים	חדשים	לכל	אדם	שהשתתף	בביצועו�" )2(

י'	בתמוז	התשע"א	)12	ביולי	2011(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-518(

שר	האוצר 	 	
__________

ק"ת	התשל"ו,	עמ'	1590;	התשע"א,	עמ'	436� 	1
ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	1408� 	2

שינוי סכומים 
עקב הצמדה 

למדד

תיאום סכומים 

עדכון סכומים 
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 כללי לשכת עורכי הדין )רישום מתמחים ופיקוח על התמחות(
)הוראת שעה(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	109	לחוק	לשכת	עורכי	הדין,	התשכ"א-11961	)להלן	-	החוק(,	 	
מתקינה	המועצה	הארצית	של	לשכת	עורכי	הדין	כללים	אלה:

בתקופה	שעד	יום	א'	בסיוון	התשע"ד	)30	במאי	2014(,	יראו	כאילו	בסעיף	8	לכללי	לשכת	 	�1
עורכי	הדין	)רישום	מתמחים	ופיקוח	על	התמחות(,	התשכ"ב-21962,	בסעיף	קטן	)ב(	-

	אחרי	"שופט"	נאמר	"או	אצל	רשם"; )1(

	בסופו	נאמר	"לעניין	זה,	"רשם"	-	כמשמעותו	בסעיף	29)א()3א(	לחוק"� )2(

תחילתם	של	כללים	אלה	30	ימים	מיום	פרסומם� 	�2
ט'	בתמוז	התשע"א	)11	ביולי	2011(

–אמדן ן ו ס	 עמו 	 	 )חמ	3-1568(

יושב	ראש	המועצה	הארצית 	 	

של	לשכת	עורכי	הדין 	 	
נאמן																																			נתאשר, יעקב	

שר	המשפטים

__________
ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178� 	1

ק"ת	התשכ"ב,	עמ'	1956;	התש"ע,	עמ'	1559� 	2

תיקוני טעויות

	בסעיף	1)1()ג()1(	להודעת	המים	)עדכון	היטלי	הפקה(	)מס'	2(,	התש"ע-2010,	שפורסמה	 )1(
בקובץ	התקנות	6912,	התש"ע,	עמ'	1427,	במקום	"87�1	אגורות	למטר	מעוקב"	צריך	להיות	

"34�1	אגורות	למטר	מעוקב";

בסעיף	1)1()ג()1(	להודעת	המים	)עדכון	היטלי	הפקה(,	התשע"א-2010,	שפורסמה	בקובץ	 	)2(
התקנות	6928,	התשע"א,	עמ'	24,	במקום	"90�1	אגורות	למטר	מעוקב;"	צריך	להיות	"36�1	

אגורות	למטר	מעוקב;"�

כ"א	בסיוון	התשע"א	)23	ביוני	2011(
פיקסלר דד	 עו 	 	 )חמ	3-3042(

מנהל	הרשות	הממשלתית	 	 	

למים	ולביוב	)בפועל( 	 	

הוראת שעה

תחילה




