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צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה) (תיקון) ,התשע"א300 �������������������������������������������������������������������2010-
תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים במוסד משולב)
(תיקון) ,התשע"א301 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים) ,התשע"א302 ��������������������������������2010-
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות) ,התשע"א302 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
  תיקון טעות דפוס

צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה) (תיקון) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 22א לחוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז ,11957-אני מצווה
לאמור:
תיקון סעיף 1

.1

הוספת סעיפים
1א עד 1ג

.2

בסעיף  1לצו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה) ,התשכ"א( 21961-להלן  -הצו
העיקרי) -
( )1האמור בו יסומן (א) ,ובו ,המילים "לפני הרשות המוסמכת"  -יימחקו;
()2

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב) בצו זה" ,תביעה"  -לרבות ערר וערעור".

אחרי סעיף  1בצו העיקרי יבוא:
"הגבלת שכר טרחה 1א .על אף האמור בסעיף  ,1מכסימום שכר הטרחה שמותר לקבל
בתביעה להכרה
בעד טיפול בתביעה להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים,
באדם כנכה רדיפות
כשהשכר מותנה בתוצאות ,הוא  6,583שקלים חדשים; בסעיף
הנאצים
זה "תביעה להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים"  -לרבות
בקשה להכרה בנכות של .25%
הצמדה

1ב( .א) הסכום הנקוב בסעיף 1א ישתנה ב– 1בינואר של כל שנה
(להלן  -יום השינוי) ,לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת
המדד היסודי ,לעניין זה -
"המדד החדש"  -המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום
השינוי;
"המדד היסודי"  -המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם
ליום השינוי הקודם ,ולענין יום השינוי הראשון שלאחר
תחילתו של צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה)
(תיקון) ,התשע"א ,32010-המדד שפורסם בחודש נובמבר
;2010
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
(ב) שינוי הסכומים כאמור בסעיף קטן (א) ייעשה על בסיס
הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם ,לפני שעוגלו כאמור
בסעיף קטן (ג).
(ג) סכום שהשתנה כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לשקל החדש
השלם הקרוב ,וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה.
(ד) שר המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח סעיף
1א ,כפי שהשתנה עקב האמור בסעיף זה.

מס ערך מוסף

1ג.

מכסימום שכר הטרחה כאמור בצו זה אינו כולל מס ערך מוסף
שנתחייב בו עורך הדין לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו".41976-

__________
1
2
3
4

300

ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;163התש"ך ,עמ' .88
ק"ת התשכ"א ,עמ' .1868
ק"ת התשע"א ,עמ' ..300
ס"ח התשל"ו ,עמ' .52
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.3

תחילתם של סעיפים 1א עד 1ג לצו העיקרי ,כנוסחם בסעיף  2לצו זה 14 ,ימים מיום
פרסומו (להלן  -יום התחילה) ,והם יחולו על הסכמי שכר טרחה שייכרתו ביום התחילה
ולאחריו.

תחילה ותחולה

ט"ו בטבת התשע"א ( 22בדצמבר )2010
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-4118

תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהייה
של מטופלים במוסד משולב) (תיקון) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיפים  5ו– 14לחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים
בסמים ,התשנ"ג( 11993-להלן  -החוק) ,לאחר התייעצות עם השר הממונה על ביצוע חוק
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ,התשמ"ח ,21988-ובאישור ועדת העבודה הרווחה
והבריאות של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק–יסוד :הכנסת ,3וסעיף (2ב) לחוק העונשין,
התשל"ז ,41977-אנו מתקינים תקנות אלה:
.1

בתקנה  50לתקנות הפיקוח על המעונות (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים במעון
שהוא מוסד לטיפול משולב) ,התשנ"ד( 51994-להלן  -התקנות העיקריות) ,במקום
תקנת משנה (ב) יבוא:

תיקון תקנה 50

"(ב) עובד סוציאלי יהיה בעל הכשרה מיוחדת בטיפול בנפגעי סמים המוכרת בידי
השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה (להלן  -הכשרה מוכרת); עובד סוציאלי
ללא הכשרה מוכרת ,יידרש לצאת להכשרה המוכרת בשנה הראשונה לעבודתו,
והשתתפות בהכשרה וסיומה יהיו תנאי להמשך העסקתו.
(ב )1במוסד משולב שתקן העובדים המזערי בו כולל יותר ממשרה אחת של עובד
סוציאלי ,ומועסק בו עובד סוציאלי אחד לפחות במשרה מלאה ,יכול שיועסק
גם מוסמך בקרימינולוגיה קלינית ביתרת התקן של עובד סוציאלי ,והוראות תקנת
משנה (ב) יחולו על המוסמך האמור".
.2

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -
(א)

בטור "תפקיד" שבטבלה ,אחרי "עובד סוציאלי" יבוא הסימון "**";

(ב)

בסופה יבוא:

תיקון התוספת
השנייה

"** לפי תקנה (50ב ,)1במוסד משולב שתקן העובדים המזערי בו כולל יותר ממשרה אחת
של עובד סוציאלי ,ומועסק בו עובד סוציאלי אחד לפחות במשרה מלאה ,יכול שיועסק
גם מוסמך בקרימינולוגיה קלינית ביתרת התקן".

.4

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תחילה

י"ח בחשוון התשע"א ( 26באוקטובר )2010
(חמ )3-2455

י צ ח ק ה ר צ וג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

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

__________
1
2
3
4
5

ס"ח התשנ"ג ,עמ' .126
ס"ח התשמ"ח ,עמ' .90
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348
ק"ת התשנ"ד ,עמ' .1045
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צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים),
התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (3ב) לחוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס'  ,)6התשס"א2001-
(להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,אני מצווה לאמור:

1

הארכת התקופה

.1

התקופה הנקובה בסעיף (3ב) לחוק ,מוארכת לגבי עובדי המוסד למודיעין ולתפקידים
מיוחדים ,לתקופה נוספת של שנה ,עד יום ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר .)2011

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום ט"ו בטבת התשע"א ( 1בינואר .)2011

י"ג בטבת התשע"א ( 20בדצמבר )2010
ב ני מ י ן ( פ ו א ד ) ב ן א ל י ע ז ר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

(חמ )3-3232

__________
1

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;123ק"ת התשס"ד ,עמ'  ;326התשס"ה ,עמ'  ;278התשס"ו ,עמ'  ;1077התשס"ז ,עמ' ;456
התשס"ט ,עמ'  ;424התש"ע ,עמ' .296

הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות),

התשע"א  2010-

  בתוקף סמכותי לפי תקנה (3ב) לתקנות ההגבלים העסקיים (אגרות) ,התשמ"ט1989-
(להלן  -התקנות העיקריות) ,אני מודיע לאמור:
.1

1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר  2010לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר
 ,2008ישתנו האגרות לפי התקנות העיקריות החל ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר
 ,)2011כדלקמן:
()1

בתקנה (2א) הסכום הוא  2,197 -שקלים חדשים;

()2

בתקנה (2ב) הסכום הוא  875 -שקלים חדשים.

ו' בטבת התשע"א ( 13בדצמבר )2010
משה גל ,שופט
מנהל בתי המשפט

(חמ )3-2123

__________
1

ק"ת התשמ"ט ,עמ'  473ועמ'  ;598התש"ע ,עמ' .772

תיקון טעות דפוס
  בהודעת ניירות ערך (אגרה שנתית) ,התשע"א ,2010-שפוסמה בקובץ התקנות  ,6954התשע"א,
עמ'  ,295בטבלה "הסכומים בתוספת הראשונה" ,בטור "הון עצמי (באלפי שקלים חדשים)" ,במקום
"מעל  "250,398צריך להיות "מעל ."256,398
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