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6911

 22ביולי 2010
עמוד

תקנות המשטרה (גיוס) (תיקון) ,התש"ע1398 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
תקנות הטיס (אגרות רישום ,רישוי ותיעוד) (תיקון מס'  ,)2התש"ע1398 �������������������������������������������������������������2010-
תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם) (הוראת שעה) ,התש"ע1398 ��������������������������������������������������������������2010-
הודעת האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול) ,התש"ע1399 ������������������������������������������������������������������������ 2010-
הודעת האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע) ,התש"ע1399 ������������������������������������������������������������������������������ 2010-
הודעת החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) ,התש"ע1400 ��������������������������������������������������������������������������2010-
הודעת מניעת זיהום הים (הטלת פסולת) ,התש"ע1400 ���������������������������������������������������������������������������������������2010-
הודעת הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים) ,התש"ע1400 ������������������������������������������������������������������������2010-

תקנות המשטרה (גיוס) (תיקון) ,התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (94א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א ,11971-אני
מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

בתקנה (1א)( )2לתקנות המשטרה (גיוס) ,התשי"ח ,21957-המילים "ולא למעלה מ–35
שנה"  -יימחקו.

כ"ג בתמוז התש"ע ( 5ביולי )2010
(חמ )3-951

יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

_________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ' .390
ק"ת התשי"ח ,עמ' .487

תקנות הטיס (אגרות רישום ,רישוי ותיעוד) (תיקון מס'  ,)2התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הטיס ,11927 ,באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק
יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף  12לחוק
רשות התעופה האזרחית ,התשס"ה ,32005-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 21א

.1

תחילה ותחולה

 .2תקנות אלה יחולו על בקשות שהוגשו לאחר יום פרסומן.

בתקנה 21א לתקנות הטיס (אגרות רישום ,רישוי ותיעוד) ,התש"ע ,42009-במקום "700
שקלים חדשים" יבוא " 540שקלים חדשים" .

כ"ט בתמוז התש"ע ( 11ביולי )2010
(חמ )3-520

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

_________
1
2
3
4

חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ' .2551
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ס"ח התשס"ה ,עמ' .130
ק"ת התש"ע ,עמ'  518ועמ' .1133

תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם) (הוראת שעה) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הזרעים ,התשט"ז( 11956-להלן  -החוק) ,ולאחר היוועצות
בוועדה מייעצת לפי סעיף  2לחוק  ,אני מתקין תקנות אלה:
הוראת שעה

.1

בתקופה של שנתיים מיום פרסומן של תקנות אלה ,לא יחול חלק ד' בתוספת
הראשונה לתקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם) ,התשכ"ד ,21964-על שתילי גפן
מזנים ,כמפורט להלן:
פליים סידלס
קרימסון סידלס
מוסקט המבורגי
אוטום בלק
אוטום רויאל

_________
1
2

1398

ס"ח התשט"ז ,עמ'  ;97התשכ"ה ,עמ' .55
ק"ת התשכ"ד ,עמ'  ;1494התשס"ט ,עמ' .813

קובץ התקנות  ,6911י"א באב  התש"ע22.7.2010 ,

סולטנינה
125
108
סופריור
דן בן חנה
רד גלוב
S.B.S
פנטזי סידלס
פרלט
Spring Blush
ה' בתמוז התש"ע ( 17ביוני )2010
(חמ )3-402

שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

הודעת האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול) ,התש"ע2010-
בהתאם לסעיף (2א) לצו האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול) ,התשמ"ד1983-
(להלן  -הצו) ,אני מודיע לאמור:

1

.1

עקב עליית שיעור המדד ,ישתנה הסכום הנקוב בסעיף  1לצו ,והוא יהיה החל ביום י"ט שינוי סכומים

בתמוז התש"ע ( 1ביולי  5,790 ,)2010שקלים חדשים .
י"ז בתמוז התש"ע ( 29ביוני )2010
(חמ )3-1851

יעקב נאמן
שר המשפטים

_________
1

ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;524התשמ"ה ,עמ' .694

הודעת האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע) ,התש"ע2010-
בהתאם לסעיף 41א לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע) ,התשל"ח1978-
(להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:

1

.1

עקב עליית שיעור המדד ,השתנה הסכום הנקוב בסעיפים 16א(31 ,ב) ו–(38א)( )2לתקנות ,שינוי סכומים

והוא החל ביום י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי  83,018 ,)2010שקלים חדשים .
י"ז בתמוז התש"ע ( 29ביוני )2010
(חמ )3-218

יעקב נאמן
שר המשפטים

_________
1

ק"ת התשל"ח ,עמ'  ;1600התשמ"ה ,עמ'  ;1107התשמ"ז ,עמ'  271ועמ' .1238

קובץ התקנות  ,6911י"א באב  התש"ע22.7.2010 ,

1399

הודעת החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) ,התש"ע2010-
בהתאם לסעיף  4לצו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) ,התשנ"ז ,11997-אני
מודיע לאמור:
עדכון אגרות

.1

עקב עליית המדד שפורסם ביוני  2010לעומת המדד שפורסם ביוני  ,2009החל ביום י"ט
בתמוז התש"ע ( 1ביולי  ,)2010השתנו סכומי האגרות שבסעיף  ,2ולפיכך אגרה בעד
היתר רעלים ,שתוקפו כמפורט מטה ,יהיה בסכום כמפורט להלן:
בשקלים חדשים

()1

שתוקפו פחות משנה

605

()2

שתוקפו לשנה

4,844

()3

שתוקפו לשנתיים

3,996

()4

שתוקפו לשלוש שנים

1,999

ט"ו בתמוז התש"ע ( 27ביוני )2010
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

(חמ )3-2536

_________
1

ק"ת התשנ"ז ,עמ' .583

הודעת מניעת זיהום הים (הטלת פסולת) ,התש"ע2010-
בהתאם לתקנה (5ב) לתקנות מניעת זיהום הים (הטלת פסולת) ,התשמ"ד( 11984-להלן
 התקנות) ,אני מודיע לאמור:עדכון אגרות

.1

עקב עליית המדד שפורסם ביוני  2010לעומת המדד שפורסם בדצמבר  ,2009החל ביום
י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי  ,)2010השתנה סכום האגרה להגשת בקשה להיתר או
חידושו שבתקנה (5א) והוא  1,147שקלים חדשים.

ט"ז בתמוז התש"ע ( 28ביוני )2010
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

(חמ )3-1715

_________
1

ק"ת התשמ"ד ,עמ' .2120

הודעת הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים) ,התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (1ד) לתקנות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים),
התשס"ו( 12006-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
עדכון סכום

.1

תוקף

 .2תוקף השינוי האמור בסעיף  1הוא החל ביום י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי .)2010

עקב השינוי בתשלום בעד משלוח מכתב רגיל בארץ ,השתנה  -בשיעור השינוי של התשלום
האמור  -סכום הפיצוי המרבי הקבוע בתקנה (1א) לתקנות והוא  596שקלים חדשים.

א' באב התש"ע ( 12ביולי )2010
(חמ )3-1961

עדן בר–טל
המנהל הכללי של משרד התקשורת

_________
1

1400

ק"ת התשס"ו ,עמ'  ;818התשס"ח ,עמ'  ;92התשס"ט ,עמ' .148

קובץ התקנות  ,6911י"א באב  התש"ע22.7.2010 ,
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