רשומות

קובץ התקנות
כ"ט בתשרי התשע"א
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 7באוקטובר 2010
עמוד

צו ההוצאה לפועל (קביעת שכר של חוקר הוצאה לפועל) ,התשע"א54 ��������������������������������������������������������2010-
תקנות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי) (תיקון),
התשע"א54 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
תקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות
הכספיים ודוח הדירקטוריון) (תיקון) ,התשע"א54 ������������������������������������������������������������������������������������2010-
צו מס הבולים (תשלום אגרות בבולים) (תיקון) ,התשע"א55 ���������������������������������������������������������������������������2010-
צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ו–( )2010דחיית יום
התחילה להוראות בפרק י"ז) ,התשע"א55 ������������������������������������������������������������������������������������������������ 2010-
תקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (פיצוי והחזר הוצאות) ,התשע"א56 ��������������������������������������������������� 2010-
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לטיסות פנים–ארציות) (תיקון) ,התשע"א57 ���������������� 2010-
תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון) (תיקון) ,התשע"א58 ���������������������������������������2010-
כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלוויזיה) (תיקון) ,התשע"א58 �������������������������� 2010-
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) ,התשע"א59 �������������������������������������������������������������� 2010-
הודעת חופש המידע (אגרות) ,התשע"א60 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-

צו ההוצאה לפועל (קביעת שכר של חוקר הוצאה לפועל) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 68א(י) לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק),
בהסכמת שר האוצר ,אני מצווה לאמור:
הגדרות

.1

שכר חוקר
הוצאה לפועל

.2

בצו זה -
"בדיקה"  -בדיקה בדבר יכולת החייב כמשמעותה בסעיף 68א לחוק;
"חוקר הוצאה לפועל"  -כמשמעותו בסעיף 68א לחוק.
שכר חוקר ההוצאה לפועל הוא  200שקלים חדשים לשעה ,כולל מע"מ.

ה' בתשרי התשע"א ( 13בספטמבר )2010
(חמ )3-4090

__________
1

ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשנ"ד ,עמ'  ;284התשס"ט ,עמ' .42

יעקב נאמן
שר המשפטים

תקנות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה
הפנימית על דיווח כספי) (תיקון) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (33ב) ו– 71לחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה,11975-
אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

בתקנה  1לתקנות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה
הפנימית על דיווח כספי) ,התשס"ח ,22007-בהגדרנ "חברה" ,בסופה יבוא:
"()4

תאגיד שהוראות פרק ו' לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,31968-חלות עליו".

ז' בתשרי התשע"א ( 15בספטמבר )2010
(חמ )3-3706

__________
1

2
3

ס"ח התשל"ה ,עמ' .132
ק"ת התשס"ח ,עמ' .288
ס"ח התשכ"ח ,עמ' .234

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

תקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו
להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) (תיקון) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (33ב) ו– 71לחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה,11975-
(להלן  -החוק) ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

.1

בתקנה  2לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים
שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) ,התשס"ו( 22005-להלן
 התקנות העיקריות) -()1

האמור בה יסומן "(א)";

()2

אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(ב) חברה ממשלתית שהיא גם תאגיד שהוראות פרק ו' לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח( 31968-להלן  -חוק ניירות ערך) חלות עליו ,תצרף לדוח תקופתי,
כמשמעותו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל-

__________
1

2
3
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ס"ח התשל"ה ,עמ' .132
ק"ת התשס"ו ,עמ' .96
ס"ח התשכ"ח ,עמ' .234

קובץ התקנות  ,6932כ"ט בתשרי התשע"א7.10.2010 ,

 ,41970ולדוח הרבעוני כהגדרתו בתקנה  38בפרק ד' לתקנות האמורות ,דוח נוסף
לפי הטופס שבתוספת ,בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות
הדוח התקופתי או הדוח הרבעוני ,לפי העניין ,ובו ייכללו הצהרות חתומות
נפרדות של כל נושא משרה החתום על אותם דוחות (להלן  -הדוח הנוסף)".
 .2בתוספת לתקנות העיקריות -

תיקון התוספת

()1

בסעיף  ,1אחרי "ודוח הדירקטוריון" תיווסף הפניה להערת שוליים "***";  

()2

בסופה יבוא:
"*** בחברה ממשלתית שהיא גם תאגיד שהוראות פרק ו' לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-
 1968חלות עליו ,בנוסח סעיף  ,1במקום "הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון" יבוא "הדוח
התקופתי ,כמשמעו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל-
 "1970או "הדוח הרבעוני כהגדרתו בתקנה  38בפרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל ,"1970-לפי העניין".

ז' בתשרי התשע"א ( 15בספטמבר )2010
(חמ )3-3550

__________
4

ק"ת התש"ל ,עמ' .2037

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

צו מס הבולים (תשלום אגרות בבולים) (תיקון) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לפקודת מס בולים ,1ובהסכמת שר המשפטים ,אני מצווה
לאמור:
.1

בסעיף  1לצו מס הבולים (תשלום אגרות בבולים) ,התשל"ט ,21979-פסקאות ( ,)3( ,)2(  ,)1תיקון סעיף 1

( )10( ,)9ו–( - )18יימחקו.
.2

תחילה

תחילתו של צו זה  90ימים מיום פרסומו.

כ"א באלול התש"ע ( 31באוגוסט )2010
(חמ )3-1182

__________
1

חוקי א"י ,כרך ב' עמ'  ;1302ס"ח התשל"ה ,עמ' .204
ק"ת התשל"ט ,עמ'  ;1356התשמ"ו ,עמ' .610

2

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  2009ו–( )2010דחיית יום התחילה להוראות בפרק י"ז) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי מכוח סעיפים (62ה)( )2ו– 67לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה
ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט( 12009-להלן  -החוק) ,ומשלא
הושלמה הקמתו של מאגר מידע ממוחשב לפי הוראות סעיף 65ב 1לפקודת בריאות העם,
( 21940להלן  -הפקודה) ,כנוסחו בסעיף  66לחוק אני מצווה לאמור:
.1

אני קובע כי תחילתם של סעיפים קטנים (ד) עד (יא) בסעיף  68לחוק הביטוח הלאומי קביעת מועד
[נוסח משולב] ,התשנ"ה ,31995-כנוסחו בסעיף  )2(61לחוק ,ושל סעיף 65ב 1לפקודה תחילה

כנוסחו בסעיף  66לחוק ,יהיה ביום כ"ה באדר א' התשע"א ( 1במרס .)2011
י"ב בתשרי התשע"א ( 20בספטמבר )2010
(חמ )3-4115

__________
1
2
3

ס"ח התשס"ט ,עמ' 157
ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ' (ע) ( ,191א)  ;239התשס"ט ,עמ' .157
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשס"ט ,עמ' .157

קובץ התקנות  ,6932כ"ט בתשרי התשע"א7.10.2010 ,

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות
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תקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (פיצוי והחזר הוצאות) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 7ד(ב) ו– 16לחוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) ,התשנ"ה-
( 11995להלן  -החוק) ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אנו מתקינים תקנות אלה:
סכומי הפיצוי
והחזר ההוצאות

.1

עדכון סכומים

.2

שינוי סכומים

.3

(א) סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות יהיו כמפורט בטור ג' בתוספת ,בצירוף מס ערך
מוסף ,כמשמעותו בסעיף  2לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו .21976-
(ב) בעל הזיכיון ישלח לאדם החייב בתשלום פיצוי והחזר הוצאות הודעת תשלום  ,
ועל הודעה זו יחולו תקנות  5ו– 6לתקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (אופן החיוב
באגרה ואכיפת תשלומים) ,התש"ע( 32010-להלן  -תקנות חיוב באגרה) ,בשינויים
המחויבים.
(ג) חייב זכאי לשלם פיצוי והחזר הוצאות בסכום מופחת לפי התוספת בשל העילה
שבתקנה (10א)( )1לתקנות חיוב באגרה ,פעם אחת בלבד ,ובלבד ששילם בתוך  30ימים
מיום שנשלחה אליו הודעת תשלום; בהודעת התשלום שישלח בעל הזיכיון לחייב
הזכאי לשלם סכום מופחת כאמור ,יפרט את העילה לחיוב בפיצוי והחזר הוצאות ,את
סכום הפיצוי והחזר ההוצאות המלא ואת הסכום המופחת.
(א) הסכומים הנקובים בתוספת יתעדכנו ב– 1באפריל של כל שנה (להלן  -יום העדכון),
לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)    עדכון הסכומים כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו
ליום השינוי הקודם.
(ג)

בתקנה זו -
"המדד החדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד היסודי"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם ,לעניין יום
העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה  -המדד שפורסם בחודש
אפריל ;2010
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ד) המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,יפרסם בהודעה ברשומות
ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים את נוסח התוספת כפי
שהתעדכן עקב האמור בתקנה זו .
(א) הרשות הממונה תגיש לשר התחבורה ולשר האוצר המלצות לשינוי סכומי הפיצוי
והחזר ההוצאות שבתוספת; לצורך מתן המלצה כאמור ,תבדוק הרשות הממונה את כלל
הנתונים שבידי בעל הזיכיון לעניין פעילויות האכיפה ,באופן שסכומי הפיצוי והחזר
ההוצאות שיחולו ישקפו את סכומן הכולל של ההוצאות בפועל הכרוכות באכיפת
הגבייה של האגרה ,באכיפת החיובים ובפיצוי בשל נזק שנגרם ,ואילו הוצאות שהוציא
בעל הזיכיון יוכרו כהוצאות בפועל לעניין תקנה זו .
(ב) בעל הזיכיון יגיש לרשות הממונה ,לצורך הבדיקות האמורות בתקנת משנה (א),
לא יאוחר מ– 45ימים לאחר שנדרש לעשות כן וכן אחת לשנה במועד שתורה לו הרשות
הממונה ,את מלוא הנתונים והתחזיות לעניין פעילויות הגבייה והאכיפה ,לרבות
עלויות ,הכנסות מאכיפה והיקף סרבנות התשלום.
__________
1

2
3
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ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;493התשס"ט ,עמ' .199
ס"ח התשל"ו ,עמ' .52
ק"ת התש"ע ,עמ' .1133

קובץ התקנות  ,6932כ"ט בתשרי התשע"א7.10.2010 ,

תוספת
(תקנה )1
סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות יהיו כמפורט להלן:
טור א'
פיצוי והחזר הוצאות לפי התקנה
המפורטת להלן:

טור ג'
סכום הפיצוי והחזר
ההוצאות בשקלים
חדשים

טור ב'
מהות העילה לחיוב בפיצוי
והחזר הוצאות

((10 )1א)( )1לתקנות חיוב באגרה

העדר הסכם שימוש תקף

76

((10 )2א)( ,)1אם התקיימו הנסיבות
האמורות בתקנה (1ג)

העדר הסכם שימוש תקף,
בפעם הראשונה

19

((10 )3א)( )2לתקנות חיוב באגרה

אי–פירעון חשבון במועד

36

((10 )4א)( )3לתקנות חיוב באגרה

מעשה למניעת זיהוי או חיוב

1,089

((10 )5א)( )4לתקנות חיוב באגרה

יציאה מכביש מנהרות הכרמל
שלא במקום שנקבע לכך

76

((10 )6א)( )5לתקנות חיוב באגרה

טיפול בעיכוב רכב

80

((10 )7א)( )6לתקנות חיוב באגרה

טיפול בפינוי רכב מכביש
מנהרות הכרמל

80

י"ט באלול התש"ע ( 29באוגוסט )2010
(חמ )3-4072

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לטיסות פנים–ארציות)
(תיקון) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (12א)( )1לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו1996-
(להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף  13לחוק ,אנו מצווים לאמור:

1

.1

בסעיף  1לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לטיסות פנים–ארציות) ,תיקון סעיף 1

התש"ע( 22010-להלן  -הצו העיקרי) ,במקום ההגדרה "זכאי למחיר מוזל" יבוא:
""זכאי למחיר מוזל"  -תושב אזור הדרום בטיסות בקו חיפה-אילת ובקו תל אביב/נמל
התעופה בן–גוריון-אילת ,ותושב אזור הצפון בטיסות בקו שדה דב-ראש פינה".
.2

בסעיף (2ב) לצו העיקרי ,בטור "המחיר לנוסע בשקלים חדשים ,ארקיע" -

תיקון סעיף 2

( )1לצד "ילד" ,במקום " "256יבוא ";"257
()2

לצד "זכאי למחיר מוזל" ,במקום " "358יבוא "."359

י"א בתשרי התשע"א ( 19בספטמבר )2010
(חמ )3-2722

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
1
2

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
ק"ת התש"ע ,עמ' .1382

קובץ התקנות  ,6932כ"ט בתשרי התשע"א7.10.2010 ,
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תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון) (תיקון),
התשע"א2010-
  בתוקף סמכות שר הבריאות לפי סעיף (10א) לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח,11968-
וסמכות המנהל הכללי של משרד הבריאות ובאישור שר הבריאות לפי סעיף  3לפקודת
בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש] ,התשמ"א ,21981-בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה,
אנו מצווים לאמור:
תיקון תקנה 47

.1

תחילה

.2

בתקנה  47לתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון) ,התשל"ב-
 ,31972אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(א )1גידול חקלאי שהושקה במי–שופכין או בקולחים בלא היתר הנדרש בהתאם
לכללי בריאות העם (טיהור מי–שופכין המיועדים להשקיה) ,התשמ"א ,41981-או בניגוד
לתנאי היתר ,יראו אותו כבלתי ראוי למאכל אדם".
תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

כ' באלול התש"ע ( 30באוגוסט )2010
(חמ )3-76

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

ר ו ני ג מ ז ו
המנהל הכללי של משרד הבריאות

__________
ס"ח התשכ"ח ,עמ' .204
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,36עמ' .749
ק"ת התשל"ב ,עמ'  ;1112התשנ"ה ,עמ' .1758
ק"ת התשמ"א ,עמ'  ;1357התש"ן ,עמ' .718

1
2
3
4

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלוויזיה) (תיקון),
התשע"א2010-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים  24ו– 88לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן-
 ,11990קובעת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו כללים אלה:
הוספת סעיף 54א .1

אחרי סעיף  54לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלוויזיה),
התשנ"ד ,21994-יבוא:
"כתוביות

54א .בכתובית שבתשדיר פרסומת יתקיימו תנאים אלה:
()1

צבע האותיות יהיה ניגודי לרקע שעליו הן מופיעות;

( )2גובה האותיות לא יפחת מגובה אות של  16פיקסלים;
לעניין זה" ,פיקסל"  -ברזולוציה של מסך טלוויזיה;
()3

המרווח בין השורות יהיה גדול מהמרווח בין המילים;

( )4הכתוביות ישודרו במהלך התשדיר למשך הזמן הדרוש
לצופה סביר לקריאתן ,ולא פחות מ– 5שניות רצופות".
תחילה

.2

תחילתם של כללים אלה  14ימים מיום פרסומם.

כ"ז באלול התש"ע ( 6בספטמבר )2010
(חמ )3-2389

__________
1
2
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ס"ח התש"ן ,עמ' .58
ק"ת התשנ"ד ,עמ'  ;640התש"ע ,עמ' .34

אילן אבישר
יושב ראש מועצת הרשות
השנייה לטלוויזיה ולרדיו

קובץ התקנות  ,6932כ"ט בתשרי התשע"א7.10.2010 ,

הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (4ו)( )4לתקנות סדר הדין הפלילי ,התשל"ד( 11974-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
.1

שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה (4א) לתקנות הם ,החל ביום כ"ג בתשרי התשע"א העלאת שיעורי
שכר טרחת
( 1באוקטבר  ,)2010כדלקמן:
סניגורים
בשקלים חדשים

" .1בבית משפט שלום -
(א)

לישיבה ראשונה בעניין -
()1
()2
()3
()4
()5
()6

מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה
מעצר עד תום ההליכים                          
אישום בעבירה שהיא חטא                          
אישום בעבירה אחרת                          
אישום בעבירה של גרימת מוות                        
טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות                  

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
משנה (א) ,לכל ישיבה

748
918
1,057
1,404
3,198
2,370
359

 .2בבית משפט מחוזי -
(א) לישיבה ראשונה בעניין -
( )1מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה
( )2מעצר עד תום ההליכים                          
( )3משפט פלילי                          
( )4ערעור פלילי                           -
(אא) על פסק הדין                          
(בב) על גזר הדין בלבד                          
(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
משנה (א) ,לכל ישיבה                          

880
1,581
3,198
1,581
918
748

 .3בבית המשפט העליון -
(א) לישיבה ראשונה בעניין -
( )1מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה
( )2ערעור פלילי -
(אא) על פסק הדין                          
(בב) על גזר הדין בלבד                          
(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
משנה (א) ,לכל ישיבה

1,581
2,869
1,581
"1,272

י"א בתשרי התשע"א ( 19בספטמבר )2010
(חמ )3-245

משה גל ,שופט
מנהל בתי המשפט

__________
1

ק"ת התשל"ד ,עמ'  ;1200התשמ"ט ,עמ'  ;710התש"ע ,עמ'  ,47עמ'  467ועמ' .1459

קובץ התקנות  ,6932כ"ט בתשרי התשע"א7.10.2010 ,

59

הודעת חופש המידע (אגרות) ,התשע"א―2010
בתוקף סמכותי לפי תקנה (7ד) לתקנות חופש המידע (אגרות) ,התשנ"ט( 1999-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
1

עדכון הסכומים

.1

עקב השינוי של המדד שפורסם בחודש ספטמבר  2010לעומת המדד שפורסם בחודש
ספטמבר  ,2009יהיו הסכומים בתקנות החל ביום כ"ג בתשרי התשע"א ( 1באוקטובר
 ,)2010כמפורט להלן:
בשקלים חדשים

( )1אגרת בקשה (תקנה )1
( )2אגרת טיפול (תקנה )2
( )3אגרת הפקה (תקנה (3א))
  (א) לכל עמוד צילום
  (ב) לדיסקט מחשב
( )4סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה
(תקנה )4

95.00
51.00
1.28
5.07
252.00

כ"ה בתשרי התשע"א ( 3באוקטובר )2010
(חמ )3-2916

__________
1

60

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

ק"ת התשנ"ט ,עמ'  ;860התש"ע ,עמ' .40

קובץ התקנות  ,6932כ"ט בתשרי התשע"א7.10.2010 ,
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