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שירות ביטחון)התנדבות לצורך קבלת טיפול רפואיהתשס״א2001-
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים(,
התשם״א2001 -
תקנות הבזק)תמלוגים( ,התשם״א2001-
תקנות הבזק)הליכים ותנאים למתן רישיון לשידורי לוויין()תיקון( ,התשס״א2001 -
תקנות פיצויי פיטורים )חישוב הפיצויים ,והתפטרות שרואים אותה כפיטורים()תיקון(,
התשם״א2001 -
הודעת הנוטריונים)שכר שירותים( ,התשם״א2001 -
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תקנות שירות ב י ט ח ו ן ) ה ת נ ד ב ו ת לעורך קבלת טיטול רטואי(,
ה ת ש ם ״ א 2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף 7וא לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ״ו'1986-
)להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

בתקנות אלה -

״הרופא המוסמך  -רופא שהוסמך לכך בפקודות הצבא לענין תקנות אלה:
״חייל״  -בהגדרתו בסעיף 7וא לחוק;
״פקודות הצבא״  -במשמעותן בחוק.
טיפול רפואי

)א( לצורך ביצוע סעיף 7וא לחוק ,יראו יוצא צבא בשירות סדיר כמי שבמהלך
.2
טיפול רפואי בו נמצא בלתי כשר לשירות ,אם מתקיים לגביו אחד מאלה:
)ו( הוא עדיין מאושפז בשל המצב הרפואי ,שבגללו ועדה רפואית מצאה
אותו בלתי כשר לשירות,-

)

) (2הרופא המוסמך הורה לנתח אותו בדחיפות ,לאור המצב הרפואי שבגללו
מצאה אותו ועדה רפואית בלתי כשר לשירות:
)(3

ועדה רפואית מצאה אותו בלתי כשר לשירות עקב מחלה ממארת:

) (4במועד שבו ועדה רפואית מצאה שהחייל בלתי כשר לשירות ,קבע הרופא
המוסמך ,כי הוא זקוק ,לעתים תכופות ,לטיפול רפואי ,שלא באשפוז בבית
חולים ,וכל עוד הוא נזקק לטיפול זה לעתים תכופות:
) (5הרופא המוסמך קבעי בי קיימות נסיבות מיוחדות ביותר ,כגון :אישיות,
משפחתיות ,כלכליות או רפואיות ,המצדיקות לאשר התנדבות החייל לפי סעיף
7וא לחוק ,אף אם לא נתקיימו בענינו התנאים המפורטים בפסקאות )ו(
ער ).(4
)ב( החליט הרופא המוסמך ,בי החייל אינו זקוק עור לטיפול רפואי ,במפורט בתקנת
משנה )א( ,תסתיים התנדבות החייל בדרך שתיקבע בפקודות הצבא.
מקרים שבהם
חייל לא יהא
רשאי להתנדב

)א( חייל לא יהא רשאי להתנדב לשירות סדיר לצורך קבלת טיפול רפואי לפי סעיף
.3
7וא לחוק ,בבל אחד מהמצבים המפורטים להלן ,אם הרופא המוסמך ראה ,כי בנסיבות
המקרה ,מצבו הרפואי ,לפיו הוא נמצא בלתי כשר לשירות ,נגרם -
)ו( תוך ביצוע עבירה בידי החייל או עקב התנהגות רעה או חמורה א ח ר ת |
מצדו:
) (2בעת שהחייל נעדר מן השירות הצבאי שלא ברשות.
)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( ,הרופא המוסמך רשאי לאשר התנדבות חייל
כאמור ,אם מצא כי קיימות נסיבות מיוחדות ביותר ,כגון :אישיות ,משפחתיות ,כלכליות או
רפואיות ,המצדיקות לעשות כן.

)א( בקשה להתנדבות תוגש לפי טופס ,שייקבע בפקודות הצבא ,לרופא המוסמך
בקשה להתנדבות .4
שידון בבקשה ויחליט לגביה.
)ב( מי שהגיש בקשה להתנדבות כאמור בתקנת משנה )א( ,לא ישוחרר משירות
סדיר ,אלא אם בן התקיים אחד מאלה:
סייח התשמ״ו ,עמי  :107התשנ״ט ,עמ׳ .22
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) (1הרופא המוסמך החליט בי לא מתקיים בו אחד מהתנאים המפורטים
בתקנה  UXK)Zעד );(5
)(2

הוא אינו זקוק עוד לטיפול רפואי באמור בתקנה )2ב(;

)ג( קצין התגמולים הביר בו ,במי ,שלקה בנכות לפי חוק הנכים )תגמולים
ושיקום( ,התשי״ט959-ו ]נוסח משולב[.
2

נוסף על האמור בסעיף 17א לחוק ,יום האבחון הוא היום שבו נרשם החייל ברשימת
.5
המטופלים ,המנוהלת בצבא הגנה לישראל בהתאם לפקודותיו ,בשל הבעיה הרפואית
שבגללה נמצא בלתי כשר לשירות ,-בתקנה זו ,״רשימת המטופלים״  -הרשימה המקובצת
כמשמעותה בפקודות הצבא שבה נרשמים חיילים חולים או חיילים פצועים השוהים
במיתקן רפואי.

יום האבחון

)א( חייל ,למעט חייל בתקופת טיפול שניה ,זכאי לכל הזכויות המוענקות לחייל
.6
המשרת שירות סדיר ,שלא לפי סעיף 7וא לחוק.

זכויות החייל

)ב( בתקופת טיפול שניה זכאי חייל לכל הזכויות הניתנות לחייל המשרת בשירות
סדיר ללא תשלום ,שלא לפי סעיף 7וא לחוק ,לרבות זכויות המוענקות לחייל בודד ולחייל
מאושפז; החייל לא יהיה זכאי להשתתפות בשכר דירה ולתשלומי משפחה ,אלא אם כן
אישר זאת המוסמך לכך על פי פקודות הצבא; למונחים בתקנת משנה זו תהא המשמעות
הנודעת להם בפקודות הצבא.
על חייל יחולו בל החובות החלות על חייל המשרת בשירות סדיר ,שלא לפי סעיף
.7
7ואלחוק.
י״ד בתמוז התשם״א ) 5ביולי (2001
<חמ (3-3075

2

חובות המוטלות
י
ע ל ה ח

י ל

ב נ י מ י ן בן א ל י ע ז ר
שר הביטחון

סייח התשי״ט ,עמי .276

עו פיעויים לנפגעי תאונות דרכים )הסדרים לחלוקת נטל הפיעויים בין
המבטחים( ,ה ת ש ם ״ א 2 0 0 1 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף 7וא לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל״ה975-ו
)להלן  -החוק( ,לאחר שמיעת הארגון היציג של חברות הביטוח ,ובאישור הועדה כהגדרתה
בסעיף 10א לחוק ביטוח רבב מנועי)ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת ,הסדרים לתקופת מעבר
והוראות לענץ אבנר( ,התשג״ז , 1997-אני מצווה לאמור:
י

2

.1

הגדרות

בצו זה -

״אופנוע״  -אופנוע ותלת אופנוע כהגדרתם בתקנות התעבורה ,התשכ״א961-ו ,-
5

״משקל כולל מותר״  -בפי שצוין ברישיון הרכב:
״רכב בבד״  -רכב שמשקלו הבולל המותר הוא יותר מארבעת אלפים ק״ג ,למעט רכב מסחרי
באמור שיש עליו היתר להסעת שבעה נוסעים או יותר ולמעט אוטובוס,-
י ם״ח התשל״ה ,עמי  ;234התשס״א ,עמי .108
סייח התשנ״ז ,עמי  ;205התשס״א ,עמי .108
ק״ת התשב״א ,עמי  425ו.
2

5
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״רבב קל״  -רכב פרטי למעט אוטובוס אך לרבות מונית ,וכן רכב מסחרי שמשקלו הכולל
המותר אינו עולה על ארבעת אלפים ק״ג:
״רכב אחר״  -רכב מנועי ,למעט אופנוע ולמעט רבב שמשקלו הבולל המותר הוא פחות
מארבע מאות ק״ג.
חלוקת נטל
הפיצויים

)א( אירעה תאונת דרכים שבה היו מעורבים רבב כב!ד אחד או יותר ורכב קל אחד
.2
או יותר ,ישלמו המבטחים של הרבב הכבד למבטחים של הרכב הקל  50אחוזים מן הפיצויים
על נזקי גוף כמשמעותם בחוק ,שהמבטחים של הרכב הקל חייבים בתשלומם עקב התאונה,
למעט חבות לפי סעיף קטן )ב( או לפי סעיף )3ב( לחוק; המבטחים של הרבב הכבד יהיו
חייבים יחד ולחוד כלפי המבטחים של הרכב הקל ובינם לבין עצמם יישאו בנטל החיוב
בחלקים שווים.
)ב( אירעה תאונת דרכים שבה היו מעורבים אופנוע אחד או יותר ורכב אחר אחד
או יותר ,ישלמו המבטחים של הרבב האחר למבטחים של האופנוע  50אחוזים מן הפיצויים
על נזקי גוף כמשמעותם בחוק שהמבטחים של האופנוע חייבים בתשלומם עקב התאונה,
למעט חבות לפי סעיף )3ב( לחוק; המבטחים של הרכב האחר יהיו חייבים יחד ולחוד כלפי
המבטחים של האופנוע ובינם לבין עצמם יישאו בנטל החיוב בחלקים שווים.
)ג( לענין חלוקת החבות לפי צו זה ,רואים כלי רכב כמעורב בתאונת דרכים אם
בעת התאונה היה מגע בינו לבין כלי רכב אחר.

ביטול

צו פיצויים לנפגעי תאונות דרבים )הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים(,
.3
התשל״ח977-ו )להלן  -הצו הקודם(  -בטל.

תחולה

צו זה יחול על תאונת דרבים שאירעה ביום ח׳ בניסן התשם״א )ו באפריל  (2001או
.4
לאחריו; על תאונת דרבים שאירעה לפני המועד האמור ימשיכו לחול הוראות הצו
הקודם.

4

כ״ד בתמוז התשם״א ) 15ביולי (2001
)חמ 00וג(3-
4

סילבן שלום
שר האוצר

ק״ת התשל״ח ,עמי 18ג.

תקנות הבזק )תמלוגים( ,ה ת ש ם ״ א  -ו 2 0 0
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים  54ו־ 59לחוק הבזק ,התשמ״ב) 1982-להלן  -החוק(,
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אנו מתקינים תקנות אלה:
י

הגדרות

ו.

בתקנות אלה -

״בעל רישיון״  -בעל רישיון בללי למתן שירותי בזק בין־לאומיים ,למתן שירותי בזק
פנים־ארציים נייחים ,לרבות חברת בזק ,או למתן שירותי רט״ן:
״הכנסות חייבות״  -מחזור הכנסות ,מכל סוג שהוא ,של בעל רישיון הנובעות ממתן שירותי
בזק בהתאם לרישיון הכללי שניתן לו ,כמפורט -
)ו(

לענין בעל רישיון למתן שירותי בזק בין־לאומיים  -בתוספת הראשונה;

)(2

לענין בעל רישיון למתן שירותי בזק פנים־ארציים נייחים  -בתוספת השניה:

י סייח התשמ״ב ,עמי  ;218התשם״א ,עמ׳ .129
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) (3לענין בעל רישיון למתן שירותי רט״ן  -בתוספת השלישית;
והכל לרבות הכנסות ממתן שירותי בזק כאמור למנויים באזור יהודה והשומרון וחבל
עזה ,למעט שטחי המועצה הפלסטינית במשמעותם בחוק להארכת תוקפן של תקנות
שעת חירום )יהודה והשומרון וחבל עזה  -שיפוט בעבירות ועזרה משפטית( ,התשל״ח-
 977ו )להלן  -שטח המועצה הפלסטינית( ,ולכוחות הביטחון לפי סעיף  13לחוק;
2

״הפרשי הצמדה״  -תוספת לסכום התמלוגים לפי שיעור העליה של המדד מן המדד
שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום באמור בתקנה  ,3עד למדד שפורסם לאחרונה
לפני מועד תשלום התמלוגים בפועל;
״חברת בזק״  -״בזק״ החברה הישראלית לתקשורת בע״מ,-
״חובות רעים״  -כמשמעותם בסעיף  (4)17לפקודת מס הכנסה ;
5

״מדד״  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
״רבעון״  -תקופה של שלושה חודשים שתחילתם ב־ ו בינואר ,ב ־ ו באפריל ,ב־ 1ביולי או
ב־ 1באוקטובר ,לפי הענין,-
״ריבית״  -ריבית בשיעור שנקבע לפי ההגדרה ״הפרשי הצמדה וריבית״ בחוק פסיקת ריבית
והצמדה ,התשב״א-ו96ו  ,וכל עוד לא נקבע שיעור באמור  -בשיעור של  4%לשנה;
4

״תקנות מפ״א״  -תקנות הבזק )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק
פנים־ארציים נייחים( ,התש״ם; 2000-
5

״תקנות קישור־גומלין״  -תקנות הבזק )תשלומים בעד קישור־גומלין( ,התש״ם; 2000-
6

״תשלומים בעד קישור־גומליך  -במשמעותם בתקנות קישור־גומלין.
בעל רישיוז ישלם למדינה תמלוגים מהכנסותיו החייבות ,למעט מם ערך מוסף
.2
, ,
.
, ,
)להלן  -התמלוגים( ,בשיעורים כמפורט להלן:

חובת תשלום
תמלוגים

) (1בעל רישיון למתן שירותי בזק בין־לאומיים -
)א( בשנת ;4.5% - 2001
)ב( בשנים  2002ו־;4% - 2003
)ג( החל ביום ד בטבת התשם״ד ) 1בינואר .3.5% - (2004
) (2בעל רישיון למתן שירותי בזק פנים־ארציים נייחים ,לרבות חברת בזק -
)א( בשנים  2001עד ;4% - 2003
)ב( החל ביום ז׳ בטבת התשם״ד )ו בינואר .3.50/0 - (2004
) (3בעל רישיון למתן שירותי רט״ן -
)א( בשנת ;5% - 2001
)ב( בשנת ;4.5% - 2002
)ג( בשנת ;4% - 2003
)ד( החל ביום ז׳ בטבת התשס״ד )ו בינואר .3.5% - (2004
2
J
4
5
6

סייח התשל״ח ,עמ׳  ;48התשריט ,עמי .202
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
סייח התשכ״א ,עמי  ;192התשס״א ,עמי .206
ק״ת התש״ס ,עמי .886
ק״ת התש״ס ,עמי  ;472התש״ס ,עמי .911
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מועד תשלום
התמלוגים

בעל רישיון ישלם את התמלוגים בתוך  45ימים י מתום כל רבעון )להלן  -מועד
.3
התשלום( ,בעד ההכנסות החייבות שלו במשך הרבעון.

אופן תשלום
התמלוגימ

תמלוגים לפי תקנות אלה ישולמו לחשבון בנק שאת פרטיו יודיע חשב משרד
.4
התקשורת לבעל הרישיון.

פיגור בתשלום

.5

)א(

על סכום תמלוגים שלא שגלם במועד התשלום ,ייווספו -
)ו( הפרשי הצמדה וריבית לפי מספר הימים שחלפו ממועד התשלום עד
התשלום בפועל;
) (2הוצאות גביה בשיעור של  5%מסכום התמלוגים שלא שולם במועד
התשלום ,ובלבד שחלפו שבעה ימים לפחות ממועד התשלום; על אף האמור,
לא יעלו הוצאות הגביה על סכום של חמישים אלף שקלים חדשים.

)ב( הסכום האמור בתקנת משנה )אץ (2ישתנה ב־  1בינואר של בל שנה )להלן  -יום
העדכון( ,לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה -
״המדד החדש״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
״המדד היסודי״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם ,ולענין יום העדכון
הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה  -המדד שפורסם בחודש דצמבר .2000
ביטול

.6

תקנות הבזק )תמלוגים( ,התשנ״ו996-ו  -בטלות.
ד

תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בטבת התשס״א )ו בינואר .(2001

תחילה

תוספת ראשונה
)תקנה ו(
הכנסות חייבות של בעל רישיון למתן שירותי בזק ביךלאומיים
ו.

כל ההכנסות ממתן שירותי מב״ל ושירותי קווי נל״ן)נקודה לנקודה( ,הניתנים בידי בעל
רישיון למתן שירותי בזק בין־לאומיים ,והנובעות מחיובם של מקבלי שירותיו או
מהפעלת מערבת הבזק הבין־לאומית של בעל ׳הרישיון ,ובניכוי אלה:
)ו( דמי נגישות;
) (2הכנסות שגובה בעל הרישיון בעבור בעל רישיון אחר ,כללי או מיוחד ,אשר
הועברו לבעל רישיון אחר כאמור ,או תשלומים המשולמים לבעל רישיון כללי
אחר בעד השלמת שיחות או העברתן ברשת הבזק של בעל הרישיון האחר ,לרבות
תשלומים בעד קישור־גומלין;
) (3תשלומים המשולמים לספקים זרים של שירותי מב״ל בגין דמי התחשבנות בעבור
שיחות יוצאות:
) (4חובות רעים ,המיוחסים להכנסות ממתן השירותים אשר בעדם משולמים
תמלוגים.

.2

בתוספת זו -
״דמי התחשבנות״  -תשלומים הדדיים בין ספקים של שירותי מב״ל משתי מדינות
שונות ,בהתאם להסדר שנקבע ביניהם ,בעד דקות תנועה הנרשמות במתגים
ביךלאומיים;

7

960

ק״ת התשנ״ו ,עמ׳  :888התשנ״ז ,עמי .1223
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״דמי נגישות״  -תשלומים לחברת בזק בעד העמדת רשת החברה לרשותו של בעל
רישיון למתן שירותי בזק בין־לאומיים לשם מתן שירותי בזק בץ־לאומיים ,והבל
בהתאם לרישיון שניתן לו;
״מערכת בזק בין־לאומית״ ר׳מקבל שירות״  -בהגדרתם בתקנות קישור־גומלין;
״שירות מב״ל )שירות מסר בזק ביךלאומי(״  -העברה דו־כיוונית בו־זמנית של דיבור
והעברת מסרי פקסימיליה במערכת בזק בין־לאומית בבל דרך שהיא ,בין בחיוג
ישיר ובין בחיוג שאינו ישיר ,לרבות באמצעות כרטיס חיוג,-
״שירות קו נל״ן )נקודה לנקודה(״  -העברת מסרי בזק בין שתי נקודות ,המחוברות
באופן פיזי או לוגי ,בקישור קבוע ,לרבות באמצעות רשת ממותגת.

תוספת שניה
)תקנה (1
הכנסות חייבות של בעל רישיון למתן שירותי בזק פנים־ארעיים נייחים
ו.

כל ההכנסות ממתן שירותי בזק הניתנים בידי בעל רישיון למתן שירותי בזק פגים־
ארציים נייחים ,לרבות חברת בזק ,והנובעות מחיובם של מקבלי שירותיו ,ובניכוי
אלה
:

.2

)ו(

הכנסות שגובה בעל הרישיון בעבור בעל רישיון אחר ,כללי או מיוחד ,אשר
הועברו לבעל רישיון אחר באמור ,או תשלומים המשולמים לבעל רישיון כללי
אחר בעד השלמת שיחות או העברתן ברשת הבזק של בעל הרישיון האחר ,לרבות
תשלומים בעד קישור־גומלין:

)(2

הכנסותיו של בעל הרישיון ממתן שירות תמסורת לבעלי רישיונות אחרים,-

)(3

הכנסותיו של בעל הרישיון ממקטע שירות תמסורת באמצעות לוויין;

)(4

הכנסותיו של בעל הרישיון ממכירת ציוד קצה•,

)(5

חובות רעים ,המיוחסים להכנסות ממתן השירותים אשר בעדם משולמים
תמלוגים.

בתוספת זו -
״מנוי״  -מי שקשור בהסכם עם בעל הרישיון לשם קבלת שירותיו ,למעט בעל רישיון
אחר ,כללי או מיוחד;
״מקבל שירות״  -מי שקיבל שירות בזק מאת בעל הרישיון ,על פי הרישיון ,בין אם הוא
מנוי של בעל הרישיון ,לקוח מזדמן ,בעל זיכיון או בעל רישיון אחר ,כללי או
מיוחד,-
״נסייר )נקודת סיום רשת(״  -בהגדרתה בתקנות המפ״א;
״ציוד קצה״  -ציוד בזק המתחבר או המיועד להתחבר אל רשת בזק ציבורית באמצעות
נסייר או באמצעות רשת פרטית ,לרבות מכשיר טלפון ,מודם או פקסימיליה,
מרכזיה פרטית או ציוד אלחוטי;
״שירות תמסורת״  -ביצוע תמסורת כהגדרתה בתקנות המפ״א ,למען הזולת.
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תוספת שלישית
)תקנה (1
הבנםות חייבות של בעל רישוון למתן שירותי רט״ן
.1

.2

כל ההכנסות ממתן שירותי בזק הניתנים בידי בעל רישיון למתן שירותי רט״ן והנובעות
מחיובם של מקבלי שירותיו ,לרבות הכנסות ממתן שירותי נדידה ,ובניכוי אלה:
)(1

הכנסות שגובה בעל הרישיון בעבור בעל רישיון אחר ,כללי או מיוחד ,אשר
הועברו לבעל רישיון אחר באמור ,או תשלומים המשולמים לבעל רישיון כללי
אחר בעד השלמת שיחות או העברתן ברשת הבזק של בעל הרישיון האחר ,לרבות
תשלומים בעד קישור גומלין;

)(2

תשלומים המשולמים לבעל רישיון אחר למתן שירותי רט״ן או למפעיל רט״ן זר
)להלן  -מפעיל אחר( ,בעד שירות נדידה:

)(3

הכנסותיו של בעל הרישיון ממכירת ציוד קצה:

)(4

חובות רעים ,המיוחסים להכנסות ממתן השירותים אשר בעדם משולמים
תמלוגים.

בתוספת זו -
״מנוי״  -מי שקשור בהסכם עם ,בעל הרישיון לשם קבלת שירותיו ,למעט בעל רישיון
אחר ,כללי או מיוחד;
״מערבת רט״ך  -כהגדרתה בתקנות המפ״א;
״מקבל שירות״  -מי שקיבל שירות בזק מאת בעל הרישיון ,על פי הרישיון ,בין אם הוא
מנוי של בעל הרישיון ,לקוח מזדמן ,בעל זיכיון או בעל רישיון אחר ,כללי או
מיוחד;
״ציוד קצה רט״ן״  -ציוד קצה נישא ,מיטלטל או מיועד להתקנת קבע בבלי רבב ,בבלי
שיט או במיתקן נייח ,המיועד לחיבור אל מערכת רט״ן בתקשורת אלחוטית
באמצעות מוקד רדיו תאי;
״שירות נדידה״  -מתן אפשרות למנוי של בעל הרישיון לקבל שירותי רט״ן ,בחוץ לארץ,
או בשטחי המועצה הפלסטינית ,באמצעות מערכת רט״ן של מפעיל אחר ,תמורת
תשלום המשולם בידי המנוי לבעל הרישיון ,ובן מתן אפשרות למנוי של מפעיל
אחר לקבל שירותי רט״ן ,באמצעות מערכת הרט״ן של בעל הרישיון ,תמורת
תשלום המשולם בידי מנוי של המפעיל האחר לאותו מפעיל;
״שירותי רט״ן )רדיו טלפון נייד(״  -שירותי בזק הניתנים באמצעות ציוד קצה רט״ן
ובאמצעות מערבת רט״ן.

כ׳ בתמוז התשס״א ) 11ביולי (2001
)חמ (3-2498
םילבןשלום
שר האוצר
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תקנות .הבזק )הליכים ותנאים ל מ ת ן רישיון לשידורי לוויין()תיקון(,
התשם״א-ד200
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6מח לחוק הבזק ,התשמ״ב982-ו  ,לאחר התייעצות עם
המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
י

בתקנה  11לתקנות הבזק )הליכים ותנאים למתן רישיון לשידורי לוויין( ,התשנ״ח-
.1
- 1998

תיקון תקנה 11

2

)ו( בתקנת משנה )ג( ,המילים ״או גוף הקשור אליו״  -יימחקו:
) (2בתקנת משנה )ד( ,במקום ״גופים מחזיקים בבעל זיכיון כאמור או גופים קשורים
לו״ יבוא ״או גופים מחזיקים בבעל זיכיון כאמור״.
) (3אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:
״)דו( לא יינתן רישיון למבקש שאמצעי שליסה כלשהו בו ,בשיעור העולה על
 ,50%מוחזק בידי גוף הקשור לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות
השניה ,או למבקש אשר סך כל האחזקות בו של גופים הקשורים לבעל זיכיון
כאמור עולה על השיעור האמור.״
ב״א באייר התשם״א ) 14במאי (2001
)חמ (3-2861

ראובן רי ב לי ן
שר התקשורת

י ס״ח התשמ״ב ,עמי  ;218התש״ס ,עמי .218
ק״ת התשנ״ח ,עמי .1172
2

תקנות פיעויי פיטורים )חישוב הפיעויים ,והתפטרות שרואים אותה כפיטורים(
)תיקון( ,ה ת ש ם ״ א 2 0 0 1 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  32,8ו־ 33לחוק פיצויי פיטורים ,התשכ״ג , 1963-ולאחר
התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם
ארגונים ארציים יציגים של מעבידים שלדעתי הם נוגעים בדבר ,ובאישור ועדת העבודה
הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

בתקנה  12לתקנות פיצויי פיטורים )חישוב הפיצויים ,והתפטרות שרואים אותה
.1
כפיטורים( ,התשכ״ד , 1964-בתקנת משנה )ט( ,אחרי ״העובר למקום עבודה אחר ולמקום
מגורים אחר״ יבוא ״בישראל״.

תיקון תקנה 12

2

י״ד בתמוז התשס״א ) 5ביולי (2001
<חמ (3-327

2

ש ל מ ה ב נ יזר י
שר העבודה והרווחה

סייח התשכ״ג ,עמי .136
ק״ת התשכ״ד ,עמי  ;632התשנ״ח ,עמי .896
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הודעת הנוטריונים )שבר שירותים( ,ה ת ש ם ״ א 2001 -
בתוקף סמכותי לפי תקנה )4ד( לתקנות הנוטריונים )שכר שירותים( ,התשל״ט978-ו
)להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

י

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה ו לתקנות ,החל ביום כ״ד
.1
בתמוז התשם״א ) 15ביולי  ,(2001כך:
״שכר שירותים

ו .בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שבר
בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות ,בצירוף סכום השווה למס הערך
המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:
טור ב׳
שיעור השכר
בשקלים חדשים

טור א׳
השירות
ו.

אימות חתימה -
)א( אימות חתימת יחיד כחותם ראשון

.2

.3

125

)ב(

כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך

49

)ג(

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

49

)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

49

)ה( היה השירות כאמור בפסקאות )א( עד )ד( כרוך בתרגום
המסמך בידי הנוטריון  -ייווסף סכום של

55

)א( אישור העתק צילומי של מסמך -
לעמוד הראשון
לכל עמוד נוסף

49
5

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

17
5

)א( אישור נכונות של תרגום -
)ו(

עד מאה המילים הראשונות שבנוסח המתורגם

157

)(2

לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן ,עד אלף מילים

125

)(3

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

61

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

49

ק״ת התשל״ט ,עמי  :196התשי׳ם ,עמי .195
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טור ב
שיעור השבר
בשקלים חדשים

טור א׳
השירות
.4

אישור צוואה הנערכת לפי סעיף  22לחוק הירושה ,התשכ״ה-
- *1965
)א( לחותם ראשון

183

)ב( לכל חותם נוסף

93

)ג( ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה ,לכל
אישור

55

)ד( היה אישור הצוואה ברוך בתרגומה בידי הנוטריון ,ייווסף
סכום של

55

.5

אישור שפלוני נמצא בחיים

 25ו

.6

קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -

.7

)א( למצהיר הראשון

127

)ב( לכל מצהיר נוסף

50

)ג( ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר ,לכל
אישור נוסף

49

העדה של מסמך סחיר ,לרבות תרגום במידת הצורך -
)א( אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על
 58,100שקלים חדשים
)ב( עלה הסכום האמור על  58,100שקלים חדשים

800
7 1 5

׳י

הבל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום
ההעדה וחזרה.
.8

בל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך
לעשות לפי כל דין ,ושלא נקבע לה שכר
בתקנות אלה

הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
המינימלי של לשכת עורכי הדין,
ובאין קביעה כאמור  -הסכום
שנקבע בו לפעולה הדומה לה
ביותר ,ובאין קביעה 202 -

) .9א( עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי בל דין ,שלא
במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל
השירות לתיתו במקום אחר  -למעט פעולה שלפי טיבה אין
לבצעה במשרדו  -נוסף על השכר הנקוב בפרטים ו עד ,8
לפי הענין ,ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון
למקום מתן השירות וחזרה  -יהא מספר הפעולות באותו
מעמד אשר יהא:
) (1לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת הנוטריון
ממשרדו ועד שובו

406

) (2לבל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה

125

ם״ח התשכ״ה ,עמי ג.6
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טור ב•
שיעור השכר
בשקלים חדשים

טור א׳
השירות
)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( בחלקו
בסך בל 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 לשבר במפורט
בפסקה )אץו( ו־) (2וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של
הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

.10

ניתן השירות בין השעות  19.00עד  08.00למחרת או בימי מנוחה,
למעט פעולה שבגדר פרט  - 9ייווסף לשכר שיעור של  50%מן
השכר הקבוע בבל אחד מהפרטים ו עד .8

.11

אימות הסבם ממון הנעשה לפי סעיף )2ג (1לחוק יחסי ממון בין
בני זוג ,התשל״ג973-ו
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