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 30ביוני 2010
עמוד

תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיים (קופות גמל) (רכישה ומכירה של ניירות ערך) (תיקון מס' ,)2
התש"ע1274 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי) (תיקון מס'  ,)2התש"ע1274 ����� 2010-
תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסדות חינוך בשנת הלימודים התשס"ט),
התש"ע1275 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים) (תיקון) ,התש"ע1276 ���������������������������������������������2010-
צו ביטוח בריאות ממלכתי (הוספת תחום בתוספת הראשונה לחוק) (הוראת שעה) ,התש"ע1277 ������������������2010-
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס'  ,)3התש"ע1277 ������������������������������������������������2010-
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרישיון) (תיקון) ,התש"ע1279 ������������������������������������ 2010-
תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) (תיקון מס'  ,)4התש"ע1279 ������������������������������������������ 2010-
הודעת התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) (עדכון התוספת השלישית) ,התש"ע1280 ����������������� 2010-
צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה ורמת הנגב) (תיקון) ,התש"ע1283 ��������������������������������2010-
אכרזת היערות (סייג לתחולה) ,התש"ע1284 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
אכרזת היערות (סייג לתחולה) (מס'  ,)2התש"ע1284 �������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
הוראות שירותי הדת היהודיים (שכר של ממונה בעל סמכות הכרעה ושל ראש מועצה דתית) (תיקון),
התש"ע1285 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) (מס'  ,)2התש"ע1285 ������������������������������������������������������������������������������������ 2010-

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה ומכירה של
ניירות ערך) (תיקון מס'  ,)2התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (32 ,26ב) ו– 60לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות
גמל) ,התשס"ה ,12005-ולפי סעיפים 36 ,36א ו– 112לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(ביטוח) ,התשמ"א ,21981-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

	.1

תחילה

	.2

במקום תקנה (3ב) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה ומכירה
של ניירות ערך) ,התשס"ט ,32009-יבוא:
"(ב) בכפוף לאמור בתקנת משנה (א) ,משקיע מוסדי רשאי לרכוש או למכור ניירות
ערך באמצעות צד קשור ,ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:
( )1העמלות בשל רכישות או מכירות כאמור לא יעלו על  20אחוזים מסך
כל העמלות ששולמו בשל כלל הרכישות והמכירות שביצע המשקיע המוסדי
במהלך השנה;
( )2העמלה שתשולם לצד הקשור בשל רכישה או מכירה כאמור לא תעלה על
העמלה שתשולם לזוכה בהליך התחרותי ,שאינו צד קשור ,בשל עסקת רכישה
או מכירה זהה או דומה".
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי .)2010

ט' בתמוז התש"ע ( 21ביוני )2010
		

(חמ )3-3816

		

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________

ס"ח התשס"ה ,עמ' .889
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;208התשס"ה ,עמ' .859
ק"ת התשס"ט ,עמ'  ;582התש"ע ,עמ' .642

1
2
3

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי)
(תיקון מס'  ,)2התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  57 ,55 ,32ו– 60לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות
גמל) ,התשס"ה ,12005-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 12

	.1

במקום תקנה (12ב) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל
בניהול אישי) ,התש"ע ,22009-יבוא:
"(ב) בכפוף לאמור בתקנת משנה (א) ,חברה מנהלת רשאית לרכוש או למכור ניירות
ערך באמצעות צד קשור ,ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:
( )1העמלות בשל רכישות או מכירות כאמור לא יעלו על  20אחוזים מסך כל
העמלות ששולמו בשל כלל הרכישות והמכירות שביצעה החברה המנהלת
במהלך השנה;
( )2העמלה שתשולם לצד הקשור בשל רכישה או מכירה כאמור לא תעלה על
העמלה שתשולם לזוכה בהליך התחרותי ,שאינו צד קשור ,בשל עסקת רכישה
או מכירה זהה או דומה".

__________
1
2

1274

ס"ח התשס"ה ,עמ' .889
ק"ת התש"ע ,עמ'  ;54התש"ע ,עמ' .642

קובץ התקנות  ,6901י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי .)2010

תחילה

ט' בתמוז התש"ע ( 21ביוני )2010
		

(חמ )3-3728

		

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסדות חינוך בשנת
הלימודים התשס"ט) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  2ו– 38לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים ,התשס"ח-
( 12008להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
	.1

בתקנות אלה -

הגדרות

"בעל מוסד"" ,תזכיר הסבר"" ,תצהיר"  -כהגדרתם בתקנות מוסדות חינוך תרבותיים
ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) ,התשס"ט( 22009-להלן  -תקנות ההכרה);
"מוסד חינוך"  -מוסד חינוך שלומדים בו תלמידים בכיתות ט' עד י"ב ,כולן או חלקן,
של קבוצת האוכלוסייה החרדית ,שתלמידיו לומדים בישיבה לימודי קודש לפי
ההלכה היהודית.
	.2

על אף האמור בתקנות ההכרה ,יראו מוסד חינוך כמוסד שהוכר לפי החוק לעניין שנת הכרה לעניין
שנת הלימודים
הלימודים התשס"ט ,אם עמד בעל המוסד בכל אלה:
התשס"ט

( )1הוא הגיש בקשה לרישיון מכוח חוק פיקוח על בתי ספר ,התשכ"ט ,31969-לקראת
שנת הלימודים התשס"ח או התשס"ט;
( )2הוא הוכיח כי עמד או יכול היה לעמוד בתנאים למתן רישיון ,כאמור;
()3

הוא הגיש הצהרה לפי סעיף  39לחוק;

( )4הוא הוכיח כי עמד או יכול היה לעמוד בתנאים למתן רישיון לפי הוראות סעיף
 12לחוק ,בשנת הלימודים התשס"ט;
( )5הוא הוכיח כי היה ברשותו אישור מאת לשכת הבריאות ולפיו היא לא התנגדה
למתן הרישיון מבחינת התברואה לשנת הלימודים התשס"ח או התשס"ט;
( )6הוא הגיש אישור של יועץ בטיחות מוסמך ולפיו תנאי הציוד והבטיחות במוסד
בשנת הלימודים התשס"ח או התשס"ט היו בהתאם לקבוע בחוזר המנהל הכללי
בעניין זה;
( )7הוא הגיש רשימת תלמידים שלמדו במוסד וכן פירוט מספר שעות הלימוד
בשבוע ומספר ימי הלימוד בשבוע במוסד בשנת הלימודים התשס"ט ,המעידה על
קיום התנאים האמורים בתקנה  )1(3עד ( )4ו–( )6לתקנות ההכרה;
()8

הוא הגיש תזכיר הסבר;

( )9הוא הגיש תצהיר כי תכנית הלימודים בו ואורח הפעילות במסגרתו עומדים
בתנאי ההכרה הקבועים בחוק ובתקנות ההכרה.
__________
1
2
3

ס"ח התשס"ח ,עמ' .742
ק"ת התשס"ט ,עמ' .1253
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .180

קובץ התקנות  ,6901י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,

1275

הגשת הבקשה

	.3

בקשה להכרה לפי תקנות אלה תוגש על ידי בעל המוסד בתוך  60ימים מיום פרסומן
של תקנות אלה; הבקשה תוגש לשר או למי שהוא הסמיך לכך ,בכתב בארבעה עותקים
ובחתימת בעל המוסד ,ואם היה תאגיד בידי מורשי החתימה של בעל המוסד ותכלול
את שם המוסד ומענו ,שם מנהלו ואת המסמכים המעידים על עמידת המוסד בתנאי
תקנה .2

הגשת הבקשה

	.4

השר יחליט בבקשה ויודיע על כך לבעל המוסד ולמנהלו בתוך חודשיים מיום
הגשתה.

כ"ז בטבת התש"ע ( 13בינואר )2010
(חמ )3-3994

גדעון סער
שר החינוך

		
		

תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים) (תיקון),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  6ו– 15לחוק זכויות התלמיד ,התשס"א( 12000-להלן -
החוק) ,ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 4

	.1

תיקון תקנה 5

	.2

תיקון תקנה 6

	.3

בתקנה  4לתקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים) ,התשס"ב2002-
(להלן  -התקנות העיקריות) ,אחרי תקנת משנה (ד) יבוא:

2

"(ה) היתה החלטת מנהל מוסד החינוך ,להרחיק תלמיד לצמיתות לאלתר ,יעביר
מנהל מוסד החינוך את האישור להרחקה של מפקח המחוז או של המפקח הכולל,
לרשות החינוך המקומית ולמנהל המחוז ויודיע על ההחלטה למנהל הכללי של משרד
החינוך".
בתקנה  5לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (א) ,במקום "בשלושה" יבוא "בארבעה" ובסופה יבוא "עותק רביעי
יועבר למנהל הכללי של משרד החינוך;".
()2

בתקנת משנה (ב) ,במקום פסקה ( )3יבוא:
"( )3היתה החלטה להרחיק תלמיד לצמיתות לאלתר  -אישור בכתב של מפקח
המחוז או של המפקח הכולל;
ׁ( )4קיום זכות ערר של התלמיד ושל הוריו בתוך  14ימים מיום המצאת ההודעה,
ובהרחקת תלמיד לצמיתות לאלתר  -בתוך  10ימים מיום המצאת ההודעה ,וכן
הדרכים להגשת הערר".

בתקנה  6לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (ד) ,בסופה יבוא "כן יזמין מנהל המחוז את מפקח המחוז או את
המפקח הכולל האחראי על מוסד החינוך או את מנהל מוסד החינוך או מי מטעמם
להשמיע את טענותיהם;".
( )2בתקנת משנה (ה) ,במקום "לנציגים בוועדה ,לתלמיד ולהוריו הודעה כדין"
יבוא "הודעה כדין לנציגים בוועדה ,לתלמיד ,להוריו ,למפקח המחוז ולמפקח הכולל,
האחראים על מוסד החינוך ,ולמנהל מוסד החינוך".

__________
1
2

1276

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;42התשס"ט ,עמ' .300
ק"ת התשס"ב ,עמ' .1000

קובץ התקנות  ,6901י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,

	.4

בתקנה  7לתקנות העיקריות ,אחרי "החלטתו בערר" יבוא "בתוך שלושה ימים מתום תיקון תקנה 7

הדיון לפני ועדת השימוע" ואחרי "לתלמיד ולהוריו" יבוא "ולמנהל הכללי של משרד
החינוך".
	.5

אחרי תקנה  7לתקנות העיקריות יבוא:
7א.

"ערר והחלטה
בערר על הרחקה
לצמיתות לאלתר

	.6

הוספת תקנה 7א

על אף האמור בתקנות (6ב) ו– ,7הוגש ערר על הרחקת תלמיד
לצמיתות לאלתר ,יקיים מנהל המחוז דיון לפני ועדת השימוע,
ויודיע בכתב על החלטתו בערר ,כאמור בתקנה  ,7בתוך 10
ימים מיום הגשתו".

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

כ"ז בניסן התש"ע ( 11באפריל )2010
(חמ )3-3157

גדעון סער
שר החינוך

		
		

צו ביטוח בריאות ממלכתי (הוספת תחום בתוספת הראשונה לחוק)
(הוראת שעה) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד ,11994-בהסכמת
שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
	.1

בתוספת הראשונה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד ,1994-יבוא:

הוספת תחום

"בריאות השן".
	.2

צו זה יהיה בתוקף החל ביום י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי  )2010עד יום כ"ג בכסלו תוקף

התשע"א ( 30בנובמבר .)2010
ב' בתמוז התש"ע ( 14ביוני )2010
(חמ )3-2632

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות

		
		

__________
1

ס"ח התשנ"ד ,עמ' .156

צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השניה לחוק) (מס'  ,)3התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ב)( )1לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד( 11994-להלן
 החוק) ,בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה ,אני מצווה לאמור:	.1

בתוספת השניה 2לחוק -
( )1בחלק הראשון ,אחרי סעיף  29יבוא:
"טיפולי שיניים
כלליים

.30

תיקון התוספת
השניה לחוק

טיפולי שיניים לילדים שטרם מלאו להם  8שנים:
( )1בדיקה תקופתית בידי רופא  -פעם בשנה,
ופעם שניה באותה שנה לפי שיקול דעת רפואי;
()2

בדיקות שגרה ומעקב כחלק מטיפול רפואי;

__________
1
2

ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;156התשס"ד ,עמ' .94
ק"ת התש"ע ,עמ'  84ועמ' .1250

קובץ התקנות  ,6901י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,

1277

()3

ייעוץ והכנת תכנית טיפול  -פעם בשנה;

()4

צילומי רנטגן:
(א) זוג צילומי נשך (במסגרת בדיקה
תקופתית);
(ב)

צילומים במהלך טיפול;

()5

הדרכה בהיגיינה אורלית  -פעמיים בשנה;

()6

הסרת אבנית  -פעם בשנה;

()7

טיפול מניעה באפליקציה מקומית;

()8

איטום חרירים וחריצים;

( )9עזרה ראשונה  -טיפול שאינו סובל דיחוי ,כגון:
שיכוך כאב ,מתן מרשם תרופתי או טיפול כירורגי
במצבים חריפים של דלקת ,סילוק עששת וסתימה
זמנית ,הדבקה חוזרת של שחזור שנפל;
()10

שחזורים:
(א)

שחזור אמלגם;

(ב)

שחזור מחומרים מורכבים;

( )11טיפול מוך השן במשנן הנשיר והקבוע (לרבות
טיפול שורש);
()12

מבנים (מיידיים ויצוקים);

()13

כתר טרומי בשיניים אחוריות וקדמיות;

()14

עקירה (לרבות עקירה כירורגית);

()15

שומר מקום לאחר עקירה;

()16

סדציה לצורך טיפולי שיניים;

( )17הרדמה לצורך טיפולי שיניים  -לילדים
שטרם מלאו להם  5שנים הסובלים מעששת ילדות
מוקדמת";
()2

בחלק "שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח" ,אחרי סעיף  15יבוא:
"טיפולי שיניים
כלליים

תחילה

	.2

.16

ההשתתפות העצמית בעד טיפול שיניים המנוי בפסקאות
( )10עד ( )16בסעיף  30לחלק הראשון בתוספת זאת תהיה
 20שקלים חדשים לטיפול ,אף אם נמשך יותר מביקור
אחד ,ולא יותר מ– 40שקלים חדשים ,במהלך ביקור אחד;
ההשתתפות העצמית בעד כל טיפולי העזרה הראשונה
כאמור בפסקה ( )9בסעיף  30האמור הניתן בביקור אחד
תהיה  20שקלים חדשים".

תחילתו של צו זה ביום י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי .)2010

ב' בתמוז התש"ע ( 14ביוני )2010
(חמ )3-2632
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ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות
קובץ התקנות  ,6901י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,

תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרישיון) (תיקון),
התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (2ד)10 ,א ו– 25לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,
התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק) ,אני מתקין תקנות אלה:
	.1

בתקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרישיון) ,התשנ"ו ,21996-אחרי הוספת תקנה 5א

תקנה  5יבוא:
"תחולת הוראות
התקנות על קבלן
שירות

5א.

הוראות תקנות אלה יחולו ,בשינויים המחויבים ,על קבלן
שירות כהגדרתם בחוק".

י"ב בניסן התש"ע ( 25במאי )2010
		

(חמ )3-2738

		

ב ני מ י ן ( פ ו א ד ) ב ן א ל י ע ז ר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

__________
1
2

ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;201התשס"ט ,עמ' .244
ק"ת התשנ"ו ,עמ' .1512

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) (תיקון מס' ,)4
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  265לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-לאחר התייעצות
עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,ובאישור שר האוצר לפי סעיף  30לחוק יסודות
התקציב ,התשמ"ה ,21985-אני מתקין תקנות אלה:
	.1

בטבלה בסימן ד' לתוספת השלישית לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו תיקון התוספת
השלישית
3

ואגרות) ,התש"ל- 1970-
()1

במקום פרט  4יבוא:

טור א'
סוג העבודה או השימוש

" .4בניית מיתקנים
הנדסיים או מבנים
לתעשייה כבדה ,או
שימוש חורג במבנים
או מיתקנים אחרים
למטרות כאמור

טור ב'
פירוט סוג העבודה או השימוש

(א) מיתקנים
הנדסיים ומיתקני
חקלאות

משאבות ,מגדלי
מים וסילוסים,
בריכות ,בורות,
מיתקנים ובריכות
לטיפול בביוב
ובמים ,מכלי דלק
וגז לרבות תחנות
שאיבה לטיפול
בשפכים ,מיתקני
תקשורת פתוחים,
לרבות מיתקנים
תת–קרקעיים

טור ג'
אגרה

 3.33שקלים
חדשים לכל מ"ק

__________
1
2
3

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60
ק"ת התש"ל ,עמ'  ;1841התשס"ט ,עמ'  ;595התש"ע ,עמ' .266

קובץ התקנות  ,6901י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,
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טור א'
סוג העבודה או השימוש

טור ב'
פירוט סוג העבודה או השימוש

(ב) מאגרי מים
וביוב לפי נפח
המאגר

(ג) נמלים
ותעשייה כבדה
מקונסטרוקציות

טור ג'
אגרה

מאגרי מים וביוב
בנפח של עד 3
מיליון מ"ק

 0.11שקלים
חדשים לכל מ"ק

על כל מ"ק נוסף
מעל  3מיליון מ"ק

פטור

שטחי נמל
וכל מבנה
תעשייה כבדה
מקונסטרוקציות

 1.11שקלים
חדשים לכל מ"ק

(ד) לוחות קולטי מראות או משטחים  100שקלים
אחרים המשמשים חדשים לכל
שמש בתחנת
דונם";
לריכוז וניצול
כוח סולרית
בטכנולוגיה פוטו -אנרגיית השמש,
וולטאית או תרמו -ובלבד שהם
מותקנים על הקרקע
סולרית
או על עמוד ,ולא
על גבי בניין קיים
()2

במקום פרט  5יבוא:
טור א'
סוג העבודה או השימוש

" .5עבודת כרייה
וחציבה

טור ב'
פירוט סוג העבודה או השימוש

 1.11שקלים חדשים
(א) עבודות חציבה ,כרייה,
חפירה או מילוי וכיוצא באלה ,לכל מ"ק
שלא למטרת הקמת בניין
(ב) עבודות להכשרת
אתרים להטמנה וטיפול
בפסולת יבשה

תחילה ותחולה

	.2

טור ג'
אגרה

 10אגורות לכל מ"ק"

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן ,והן יחולו על בקשה להיתר
שהוגשה לוועדה מקומית ביום תחילתן או לאחריו.

י"ב באייר התש"ע ( 26באפריל )2010
(חמ )3-347

אליהו ישי
שר הפנים

		
		

הודעת התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) (עדכון התוספת
השלישית) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 19א(ג) לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו
ואגרות) ,התש"ל( 11970-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
עדכון אגרות

	.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר  2009לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר
 ,2008עודכנו סכומי האגרות המפורטים בתוספת השלישית לתקנות ,והם החל ביום
ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  ,)2010כמפורט להלן:

__________
1
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ק"ת התש"ל ,עמ'  ;1841התשס"ז ,עמ'  ;132התשס"ט ,עמ' .596

קובץ התקנות  ,6901י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,

( )1בפרט  ,1.00.8במקום" 250שקלים חדשים" יבוא " 277.50שקלים חדשים" ובמקום
" 50שקלים חדשים" ,יבוא " 55.50שקלים חדשים".
(" )2סימן ד'  -שיעורי אגרות להיתרי בנייה
טור א'
סוג העבודה או השימוש

טור ב'
פירוט סוג העבודה או השימוש

טור ג'
אגרה

 .1בנייה או שימוש בנייה חדשה או תוספת בנייה לרבות
חורג ,למעט כמפורט יציע ,בנייני עזר ,מצללות ,שטחי
שירות ,מרפסות ,גזוזטראות ,קירוי
בפרט  2ואילך
משטחים פתוחים ,אצטדיונים ,מיתקני
נופש וספורט לרבות בריכות שחייה,
בין מקורות ובין שאינן מקורות ,גני
אירועים ,מחסנים ובתי אריזה (אף אם
הם למטרות חקלאיות) ,ושינוי שימוש

 29.79שקלים
חדשים לכל מ"ר

מבנים חקלאיים המשמשים רפתות,
אורוות ,לולים ,חממות ,וכיוצא באלה,
למעט מחסנים ובתי אריזה

 1.11שקלים
חדשים לכל מ"ר

חממות ובתי רשת

 1.03שקלים
חדשים לכל מ"ר
לבנייה עד 100
מ"ר ,בתוספת 0.51
שקלים חדשים
לכל מ"ר נוסף מעל
 100מ"ר

 .2בניית מבנים
חקלאיים למטרות
חקלאיות או שימוש
חורג במבנה לא–חקלאי
למטרות חקלאיות

 .3עבודות בנייה
ופיתוח בלא הקמת
בניין
 .4בניית מיתקנים
הנדסיים או מבנים
לתעשייה כבדה ,או
שימוש חורג במבנים
או מיתקנים אחרים
למטרות כאמור

סלילת או הרחבת דרך ,מדרכה או חניה  1.11שקלים
חדשים לכל מ"ר
פתוחה ,לרבות גשרים וגשרונים וכן
חפירה לצורך הקמתם
(א) מיתקנים
הנדסיים ומיתקני
חקלאות

קובץ התקנות  ,6901י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,

משאבות ,מגדלי
מים וסילוסים,
בריכות ,בורות,
מיתקנים ובריכות
לטיפול בביוב
ובמים ,מכלי דלק
וגז לרבות תחנות
שאיבה לטיפול
בשפכים ,מיתקני
תקשורת פתוחים,
לרבות מיתקנים
תת–קרקעיים

 3.33שקלים
חדשים לכל מ"ק
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טור א'
סוג העבודה או השימוש

טור ב'
פירוט סוג העבודה או השימוש

(ב) מאגרי מים
וביוב לפי נפח
המאגר

(ג) נמלים
ותעשייה כבדה
מקונסטרוקציות
 .5עבודות כרייה
וחציבה

טור ג'
אגרה

מאגרי מים וביוב
בנפח של עד 3
מיליון מ"ק

 0.11שקלים
חדשים לכל מ"ק

על כל מ"ק נוסף
מעל  3מיליון מ"ק

פטור

שטחי נמל
וכל מבנה
תעשייה כבדה
מקונסטרוקציות

 1.11שקלים
חדשים לכל מ"ק

עבודות חציבה ,כרייה ,חפירה או מילוי  1.11שקלים
וכיוצא באלה ,שלא למטרת הקמת בניין חדשים לכל מ"ק
התקנה של -

 .6התקנת כבלים
שאינם
צנרת ותעלות
( )1צנרת לאספקת מים ,ביוב ותיעול
ואינם
חלק מהבניין
וניקוז;
משרתים אותו באופן
( )2צנרת להובלת נפט ,גז וכיוצא
ישיר
באלה;
()3

צנרת עילית;

()4

כבלים בכל קוטר שהוא;

 1.11שקלים
חדשים לכל מ"א

לרבות התקנת תעלות ,תאים ,מעבירי
מים ,מגלשים ,מכלים ,תמיכות ,אבזרים
וכיוצא באלה ,וכן חציבה ,חפירה ומילוי
לצורך כל אחת מן ההתקנות האמורות
 .7הקמת גדר

הקמת גדר  -למעט גדר חקלאית או גדר  1.11שקלים
חדשים לכל מ"א
ביטחון
הקמת גדר ביטחון או גדר חקלאית

פטור

 .8עבודה מצומצמת לעבודה הטעונה היתר שלא נקבעה לה  277.50שקלים
חדשים
אגרה בסימן זה
ועבודות אחרות

 .9מבנים הפטורים
מאגרה

לעבודה שלא נקבעה לה אגרה בסימן
זה ואושרה לגביה בקשה להיתר לפי
תקנות עבודה מצומצמת

 55.50שקלים
חדשים

בתי תפילה

פטור"

כ"ד בסיוון התש"ע ( 6ביוני )2010
(חמ )3-347
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אליהו ישי
שר הפנים

קובץ התקנות  ,6901י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,

צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה ורמת הנגב) (תיקון),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הגנת הצומח ,התשט"ז ,11956-ובאישור ועדת הכלכלה
של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק–יסוד :הכנסת ,2וסעיף (2ב) לחוק העונשין ,התשל"ז,31977-
אני מצווה לאמור:
	.1

בשמו של צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה ורמת הנגב) ,התשנ"ד -שינוי שם

( 41994להלן  -הצו העיקרי) ,המילים "ורמת הנגב"  -יימחקו.
	.2

בסעיף  1לצו העיקרי -
()1

תיקון סעיף 1

בהגדרה "האזור" ,המילים "ורמת הנגב"  -יימחקו;

( )2בהגדרה "המועצות האזוריות" ,המילים "המועצה האזורית רמת הנגב"  -יימחקו;
( )3בהגדרה "תקופת החיץ" ,פסקה ( - )4תימחק.
	.3

בסעיף (2א) לצו העיקרי ,בפסקה (()4א) ,בסופה יבוא "ולא יאוחר מתחילת תקופת החיץ;".

תיקון סעיף 2

	.4

בסעיף  3לצו העיקרי ,הסימון (א) וסעיפים קטנים (ב) ו–(ג)  -יימחקו.

תיקון סעיף 3

	.5

במקום התוספות הראשונה והשניה לצו העיקרי יבוא:

החלפת התוספת
הראשונה והשניה

"תוספת ראשונה
(סעיפים  1ו–2א)
ליזיאנטוס
מיזונה
מיורם
לוחיה
מנטה
מלון
מלפפון
סולידגו
סולידאסטר
סלק
סלרי
עגבניה
עירית
פול
פטרוזיליה
פלפל

אבטיח
היפריקום
זון
אורגנו
חציל
אמרנטוס
חסה
אסטר
חרדל
אסקלפיאס
אפונה אצבעונית חרצית
ארגמנית (דיגיטליס) טבק
טרגון
במיה
כוסברה
בצל
כותנה
ברוקולי
כיסופית
גזר
כרוב
גרברה
כרוב ניצנים
דוחן
כרובית
דלועית נוי
כרישה
דלורית
כרתי
דלעת

פפינו
צנון
צנונית
צ'רוויל
קיבאנו (מילנו)
קישוא
רשאד
ריחן
שיבולת שועל
שום
שלפח
שמיר
שעועית
תירס
תפוח אדמה
תרד

תוספת שניה
(סעיפים  1ו–(2ג))
בטטה
גיפסנית

ורדים
זוטה

__________
1

2
3
4

ס"ח התשט"ז ,עמ'  ;79התש"ל ,עמ'  ;36התשמ"ב ,עמ' .204
ס"ח התש"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348
ק"ת התשנ"ד ,עמ'  ;711התשנ"ז ,עמ'  10ועמ'  ;834התשס"ב ,עמ' .602

קובץ התקנות  ,6901י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,
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חמנית

לימוניום

טרכליום

סליקורניה

כף הקנגורו

תבלינים (למעט אלה המפורטים בתוספת הראשונה)".

כ"ח בסיוון התש"ע ( 10ביוני )2010
(חמ )3-632

שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

		
		

אכרזת היערות (סייג לתחולה) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת היערות( 1להלן  -הפקודה) אני מכריז לאמור:
סייג לתחולה

	.1

האכרזה לפי סעיף  3לפקודה שניתנה ביום  10במאי  ,21945לא תחול על -
( )1שטח בגודל  274דונם מטרי בחלקות מספר  96 ,54 ,53 ,22 ,16 ,15 ,13 ,12בגוש
 12173ובחלקות  44 ,17 ,16בגוש  ,12170תחת המספר הסידורי  ,410בהתאם לשטח
המסומן בקווי רשת אדומים על גבי מפה המופקדת במשרדו של פקיד היערות במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר (להלן  -המפה);
( )2שטח בגודל  144.255דונם מטרי בחלקות מספר ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,8 ,7
 20בגוש  ,20338תחת המספר הסידורי  ,413בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת אדומים
על גבי המפה;
( )3שטח בגודל  459.898דונם מטרי בחלקות מספר  8 ,4 ,1בגוש  ,20311בחלקות מספר
 29 ,27 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20בגוש  ,20312בחלקות מספר  61 ,53בגוש  ,20340בחלקות מספר
 79 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,45 ,2בגוש  ,20413בחלקה מספר  51בגוש  ,20426בחלקות מספר
 17 ,15 ,12 ,11 ,10 ,8 ,7 ,6 ,4 ,2בגוש  ,20430תחת המספרים הסידוריים  414ו– ,416בהתאם
לשטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה.

כ"א בסיוון התש"ע ( 3ביוני )2010
(חמ )3-262

שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

		
		

__________
1
2

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .690
ע"ר  ,1945תוס'  ,2עמ' (517א) ,עמ' (407ע); ק"ת  ,6722עמ' .99

אכרזת היערות (סייג לתחולה) (מס'  ,)2התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת היערות( 1להלן  -הפקודה) אני מכריז לאמור:
סייג לתחולה

	.1

האכרזה לפי סעיף  3לפקודה שניתנה ביום  8באוקטובר  ,21936לא תחול על שטח
בגודל  96.13דונם מטרי בחלקות מספר  21ו– 32בגוש  ,19500בחלקה מספר  6בגוש
 ,19502בחלקה מספר  7בגוש  19557ובחלקה מספר  60בגוש  ,19533בהתאם לשטח
המסומן בקווי רשת אדומים על גבי מפה המופקדת במשרדו של פקיד היערות במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר.

כ"א בסיוון התש"ע ( 3ביוני )2010
(חמ )3-262

__________
1

2
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שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .690
ע"ר  ,1936עמ' (1173א).

קובץ התקנות  ,6901י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,

הוראות שירותי הדת היהודיים (שכר של ממונה בעל סמכות הכרעה
ושל ראש מועצה דתית) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )6לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א-
 ,11971בהתאם לתקנה 5ב לתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) ,התש"ל,21970-
ובהסכמת שר האוצר ,אני קובע הוראות אלה:
	.1

בסעיף  1להוראות שירותי הדת היהודיים (שכר של ממונה בעל סמכות הכרעה ושל תיקון סעיף 1

ראש מועצה דתית) ,התשס"ה- 32005-
( )1בטור ב' שכותרתו "היקף משרה מרבי באחוזים" ,בכל מקום ,במקום " "50יבוא ";"70
()2

במקום טור ג' יבוא:
"טור ג'
שכר בשקלים חדשים

6,000
7,200
9,975
14,175
15,750
"18,900
א' בתמוז התש"ע ( 13ביוני )2010
		

(חמ )3-44

		

יעקב מרגי
השר לשירותי דת

__________

ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ז ,עמ' .744
ק"ת התש"ל ,עמ'  ;1721התשס"ד ,עמ' .143
ק"ת התשס"ה ,עמ' .607

1

2
3

הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) (מס'  ,)2התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (4ד) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים) ,התשל"ט1978-
(להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
	.1

1

עקב עליית מדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה  1לתקנות ,החל ביום ד' באב התש"ע שינוי סכומים

( 15ביולי  ,)2010כך:
"שכר שירותים

.1

בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א' ,יגבה נוטריון שכר
בשיעור הנקוב בטור ב' לצד אותו שירות ,בצירוף סכום השווה למס
הערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:
טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר
בשקלים חדשים

 .1אימות חתימה -
(א)

אימות חתימת יחיד כחותם ראשון

153

__________
1

ק"ת התשל"ט ,עמ'  ;196התשס"א ,עמ'  ;964התש"ע ,עמ' .353

קובץ התקנות  ,6901י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,

1285

טור ב'
שיעור השכר
בשקלים חדשים

טור א'
השירות

(ב)

כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך

61

(ג)

אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה
מוסמך לכך ,לכל חתימה נוסף על השכר לפי
פסקאות (א) או (ב)

61

(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

61

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך מחצית מן השכר הקבוע
בפרט (3א) ,בהתאם למספר
בתרגום המסמך בידי הנוטריון  -תיווסף
המילים שבאותו המסמך
( .2א)

אישור העתק צילומי של מסמך -
לעמוד הראשון

61

לכל עמוד נוסף

5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד,
לכל אישור נוסף על האישור הראשון -

( .3א)

לעמוד הראשון

20

לכל עמוד נוסף

5

אישור נכונות של תרגום -
()1

עד מאה המילים הראשונות בתרגום

192

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

153

( )3לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן ,מעל
אלף המילים הראשונות

74

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו
תרגום ,לכל אישור נוסף על האישור הראשון

61

 .4אישור צוואה הנערכת לפי סעיף  22לחוק הירושה,
התשכ"ה- 21965-
(א)

לחותם ראשון

222

(ב)

לכל חותם נוסף

114

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה
צוואה ,לכל אישור
(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי
הנוטריון ,תיווסף
 .5אישור שפלוני נמצא בחיים

68
מחצית מן השכר הקבוע
בפרט (3א) ,בהתאם למספר
המילים שבצוואה
153

__________
2
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ס"ח התשכ"ה ,עמ' .63

קובץ התקנות  ,6901י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,

טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר
בשקלים חדשים

 .6קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך
אחרת -
(א) למצהיר הראשון

155

(ב)

לכל מצהיר נוסף

62

(ג)

ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו
תצהיר ,לכל אישור נוסף

61

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון ,מחצית מן השכר הקבוע
תיווסף
בפרט (3א) ,בהתאם למספר
המילים שבתצהיר
 .7העדה של מסמך סחיר ,לרבות תרגום במידת הצורך -
(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו
עולה על  70,500שקלים חדשים
(ב) עלה הסכום האמור על  70,500שקלים חדשים
הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של
הנוטריון למקום ההעדה וחזרה

976

2,089

7א .רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי
תקנה  5לתקנות הנוטריונים ,התשל"ז( 1977-להלן -
תקנות הנוטריונים) -
(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק
של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון
לפי תקנה (5ג) לתקנות הנוטריונים

163

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך
אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה
(5ג) לתקנות הנוטריונים

59

(ג)

לכל העתק נוסף

59

 .8כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין ,הסכום שנקבע לפעולה
בתעריף המינימלי המומלץ
ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה
של לשכת עורכי הדין,
ובאין קביעה כאמור -
הסכום שנקבע בו לפעולה
הדומה לה ביותר ,ובאין
קביעה 246 -
( .9א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין,
שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת
של מקבל השירות לתתו במקום אחר  -למעט פעולה
שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו  -נוסף על השכר הנקוב
בפרטים  1עד  8ו– ,11לפי העניין ,ונוסף על הוצאות
הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה -
יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:
קובץ התקנות  ,6901י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,
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טור ב'
שיעור השכר
בשקלים חדשים

טור א'
השירות

( )1לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת
הנוטריון ממשרדו ועד שובו

496

( )2לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה

153

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום ,בעת
ובעונה אחת ,בידי מספר בני אדם ,יהא חלקו של
כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה
כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות
באותו מעמד.
(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל
השירות ,לשם עשיית פעולה ,והפעולה שאותה
נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות
בו ,יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)()1
ו–( )2וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון
למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.
 .10ניתן השירות בין השעות  19.00עד  8.00למחרת או
בימי מנוחה ,למעט פעולה שבגדר פרט  - 9ייווסף לשכר
שיעור של  50%מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים  1עד
 8ו– ,11לפי העניין.
( .11א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף (2ג )1לחוק
3
יחסי ממון בין בני זוג ,התשל"ג1973-

339

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של
אותו הסכם ממון ,לכל אימות נוסף

59

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע
בפרט (3א) ,בהתאם למספר
הנוטריון ,תיווסף
המילים שבהסכם הממון
 .12ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים
 1עד  8ו– ,11לפי העניין ,בשפה לועזית ,שאינה
ערבית או אנגלית ,ייווסף לשכר הקבוע לאותו
אישור סכום של

"81

ח' בתמוז התש"ע ( 20ביוני )2010
(חמ )3-1216

		
		

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

__________
3
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ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;276התשנ"ה ,עמ' .136

קובץ התקנות  ,6901י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,
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