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תקנות המשכון (סדרי עיון ורישום) (תיקון מס'  ,)2התשע"א1408 ������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות ניירות ערך (כללים בדבר גמול והוצאות לחבר ועדת אכיפה מינהלית) ,התשע"א1417 ����������������������� 2011-
תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרישיון) (תיקון) ,התשע"א1418 ��������������������������������������������������������������������2011-
צו הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (שינוי תפקידי איגוד ערים כנרת) ,התשע"א1419 �����������������������������������������2011-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס'  ,)2התשע"א1419 �����������������������������������������������������������2011-
צו המועצות המקומיות (א) (תיקון) ,התשע"א1420 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (העלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים) (מס' ,)2
התשע"א1421 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) (תיקון) ,התשע"א1422 ������������������������2011-
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות) ,התשע"א1422 ���������������������������������������������2011-

תקנות המשכון (סדרי עיון ורישום) (תיקון מס'  ,)2התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  )3(4ו– 25לחוק המשכון ,התשכ"ז( 11967-להלן — החוק) ,אני
מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

תיקון תקנה 2

.2

בתקנה  1לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) ,התשנ"ד( 21994-להלן — התקנות
העיקריות) -
( )1במקום ההגדרה "אמצעי חתימה"" ,אמצעי לאימות חתימה"" ,חתימה אלקטרונית
מאובטחת" ו"מסר אלקטרוני" יבוא:
""מסר אלקטרוני"  -כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית ,התשס"א;";2001-
()2

הוספת תקנה 12א .3

ההגדרה "רשם הגורמים המאשרים"  -תימחק.

בתקנה (2א) לתקנות העיקריות -
()1

במקום "להלן בטור א' ,במען המפורט לצדו בטור ב'" יבוא "להלן;":

()2

הכותרת "טור א'" ,כותרת המשנה "לשכה" וכן טור ב'  -יימחקו.

אחרי תקנה  12לתקנות העיקריות יבוא:
"מגבלות על כמות 12א( .א) הודעת מישכון אחת כאמור בתקנה  ,5הודעה על שינוי
הנתונים בהודעת
פרטי משכון כאמור בתקנה  10או הודעה על רישום או שינוי
משכון
פרטי משכון לפי תקנה ( 11בתקנה זו — הודעה לרישום המשכון),
תכלול נתונים ביחס ל– 20חייבים 20 ,נושים או  20נכסים לכל
היותר.
(ב) הוגשה בקשה לרישום משכון בניגוד לאמור בתקנת
משנה (א) ,לא ירשום הרשם במאגר את הפעולה המבוקשת
ויחזיר את ההודעה למבקש ,בציון העובדה שההודעה לא
נרשמה והסיבה שבשלה לא נרשמה.
(ג) עלה מספר החייבים ,הנושים או הנכסים לגבי משכון
שנתבקש רישומו על המספר האמור בתקנת משנה (א) ,רשאי
המבקש להגיש כמה הודעות לרישום המשכון ולציין כי הן
קשורות זו לזו ,והרשם יציין זאת במאגר".

תיקון תקנה 13

.4

בתקנה  13לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (א) ,במקום "דו"ח רישום" יבוא "דוח רישום בנייר" ובמקום "נסח
רישום" יבוא "נסח רישום בנייר";
( )2בתקנת משנה (ב) ,הסיפה החל במילים "בבקשה כאמור"  -תימחק;
()3

הוספת תקנה 13א .5

תקנות משנה (ג) עד (ה)  -בטלות.

אחרי תקנה  13לתקנות העיקריות יבוא:
"עיון באמצעות
האינטרנט

13א( .א) אדם רשאי לעיין במאגר באמצעות האינטרנט ולהפיק דוח
עיון או נסח עיון; העיון ייעשה לפי חתך חיפוש שבחר מבקש
העיון כאמור בתקנה .13

__________
1
2
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ס"ח התשכ"ז ,עמ' .48
ק"ת התשנ"ד ,עמ'  ;734התשנ"ט ,עמ'  ;948התשס"ה ,עמ'  ;1008התשע"א ,עמ' .855
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(ב) נסח עיון או דוח עיון שהופק באמצעות האינטרנט אינו
מהווה דוח רישום או נסח רישום ,כהגדרתו בתקנה .13
(ג)

בתקנה זו -

"דוח עיון" — תוצאות בדיקה לגבי רישומו של משכון הקיים
במאגר ,לפי חתך החיפוש שצוין בבקשת העיון;
"נסח עיון" — תוצאות בדיקה לגבי רישומו של משכון שבוטל".
.6

בתקנה  14לתקנות העיקריות ,אחרי "עיון במאגר" יבוא "לפי תקנה  13או תקנה 13א".

תיקון תקנה 14

.7

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -

תיקון התוספת
הראשונה

()1

בטופס - 1
(א) בסעיף  , 1במקום "א .ציין את מספר השנים  "................יבוא "תקופת המשכון
היא ( ..................................ציין את מספר השנים)" והסיפה "ב .תאריך סיום תקופת
המשכון (אלא אם יבוטל לפני כן)"  -תימחק;
(ב)

בסעיף  ,2בסופו יבוא:
"מען למשלוח דואר (יש למלא אם המען שונה ממען הנושה שצוין לעיל)
מען
רחוב/ת"ד

מספר

כניסה

יישוב

דירה

מיקוד

נושה מס' 2
סמן את אחת המשבצות הבאות ב–×:
 תושב ישראל     תאגיד ישראלי

 תאגיד לפי חוק/מדינה

 אזרח מדינה חוץ  תאגיד חוץ > מדינת האזרחות  /התאגדות ...............
מס' זיהוי

נושה שהוא בנק ימלא גם חלק זה:
מס' הסניף..................... - ....................... :
שם .................................................    .................................................................................
                        משפחה/תאגיד                                                  פרטי

מען
רחוב

יישוב
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מספר

כניסה

דירה

מיקוד

1409

מען למשלוח דואר (יש למלא אם המען שונה ממען הנושה שצוין לעיל)
מען
מספר

רחוב/ת"ד

כניסה

יישוב

(ג)

דירה

מיקוד";

בסעיף - 3
( )1בכל מקום ,במקום "תאגיד ישראלי" יבוא "תאגיד ישראלי* (ראה הערה)";
()2

לפני "חייב מס'  "2יבוא:

"מען למשלוח דואר (יש למלא אם המען שונה ממען החייב שצוין לעיל)
מען
מספר

רחוב/ת"ד

כניסה

יישוב

()3

דירה

מיקוד";

בסופו יבוא:

"מען למשלוח דואר (יש למלא אם המען שונה ממען החייב שצוין לעיל)
מען
מספר

רחוב/ת"ד

כניסה

יישוב

דירה

מיקוד

הערה :אם החייב ,לרבות הממשכן לטובת אחר ,הוא חברה לפי חוק החברות,
התשנ"ט— ,1999יש לרשום את המשכון אצל רשם החברות ואם החייב הוא
אגודה שיתופית ,לפי פקודת האגודות השיתופיות ,יש לרשום את המשכון
אצל רשם האגודות השיתופיות;".
(ד) בסעיף  ,4אחרי "ממשכן לחיובו של אחר" יבוא "(בעל הזכויות בנכס
הממושכן)" ואחרי "מיקוד" יבוא:
"מען למשלוח דואר (יש למלא אם המען שונה ממען החייב שצוין לעיל)
מען
מספר

רחוב/ת"ד

כניסה

יישוב

דירה

מיקוד";

(ה)

בסעיף  ,8במקום "קביעה לגבי" יבוא "מגבלה על יצירת משכון נוסף";

(ו)

בסעיף  ,10הסיפה החל במילים "כתובת נוספת"  -תימחק;

(ז)

בסוף הטופס ,בקטע "לשימוש משרדי" במקום פרטים  2ו– 3יבוא:
" .2ראה אגרה במשכון מס' ".............................

1410
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()2

במקום נספח א' יבוא:
"נספח א'
(תקנות (5א) ו–(8ב))
מדינת ישראל
רשות התאגידים
משרד המשפטים
אל :רשם המשכונות
לשימוש עם כל ההודעות לפי תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) ,התשנ"ד1994-
נושים/חייבים נוספים
(הערה :עד  20חייבים או נושים בסה"כ לכל הודעת משכון ,כולל נספח זה)
הנושה :סמן את אחת המשבצות הבאות ב–×:
 תושב ישראל     תאגיד ישראלי

 תאגיד לפי חוק/מדינה

 אזרח מדינה חוץ  תאגיד חוץ > מדינת האזרחות  /התאגדות ...............
מס' זיהוי

נושה שהוא בנק ימלא גם חלק זה:
מס' הסניף..................... - ....................... :
שם .................................................    .................................................................................
                        משפחה/תאגיד                                                  פרטי

מען
מספר

רחוב

יישוב

כניסה

דירה

מיקוד

מען למשלוח דואר (יש למלא אם המען שונה ממען החייב שצוין לעיל)
מען
מספר

רחוב/ת"ד

יישוב

כניסה

דירה

מיקוד

.........................................................

                                                                                                                        חתימה/חותמת

הנושה :סמן את אחת המשבצות הבאות ב–×:
 תושב ישראל     תאגיד ישראלי

 תאגיד לפי חוק/מדינה

 אזרח מדינה חוץ  תאגיד חוץ > מדינת האזרחות  /התאגדות ...............
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1411

מס' זיהוי

נושה שהוא בנק ימלא גם חלק זה:
מס' הסניף..................... - ....................... :
שם .................................................    .................................................................................
                        משפחה/תאגיד                                                  פרטי

מען
מספר

רחוב

כניסה

יישוב

דירה

מיקוד

מען למשלוח דואר (יש למלא אם המען שונה ממען החייב שצוין לעיל)
מען
מספר

רחוב/ת"ד

כניסה

יישוב

דירה

מיקוד

.........................................................

                                                                                                                        חתימה/חותמת

הנושה :סמן את אחת המשבצות הבאות ב–×:
 תושב ישראל     תאגיד ישראלי

 תאגיד לפי חוק/מדינה

 אזרח מדינה חוץ  תאגיד חוץ > מדינת האזרחות  /התאגדות ...............
מס' זיהוי

נושה שהוא בנק ימלא גם חלק זה:
מס' הסניף..................... - ....................... :
שם .................................................    .................................................................................
                        משפחה/תאגיד                                                  פרטי

מען
רחוב

מספר

יישוב

כניסה

דירה

מיקוד

מען למשלוח דואר (יש למלא אם המען שונה ממען החייב שצוין לעיל)
מען
רחוב/ת"ד

יישוב

מספר

כניסה

דירה

מיקוד

.........................................................

                                                                                                                        חתימה/חותמת

1412
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החייב :סמן את אחת המשבצות הבאות ב–×:
 תושב ישראל     תאגיד ישראלי

 תאגיד לפי חוק/מדינה

 אזרח מדינה חוץ  תאגיד חוץ > מדינת האזרחות  /התאגדות ...............
מס' זיהוי

שם .................................................    .................................................................................
                        משפחה/תאגיד                                                  פרטי

מען
מספר

רחוב

כניסה

יישוב

דירה

מיקוד

מען למשלוח דואר (יש למלא אם המען שונה ממען החייב שצוין לעיל)
מען
מספר

רחוב/ת"ד

כניסה

יישוב

דירה

מיקוד

.........................................................

                                                                                                                        חתימה/חותמת

החייב :סמן את אחת המשבצות הבאות ב–×:
 תושב ישראל     תאגיד ישראלי

 תאגיד לפי חוק/מדינה

 אזרח מדינה חוץ  תאגיד חוץ > מדינת האזרחות  /התאגדות ...............
מס' זיהוי

שם .................................................    .................................................................................
                        משפחה/תאגיד                                                  פרטי

מען
רחוב

מספר

יישוב

כניסה

דירה

מיקוד

מען למשלוח דואר (יש למלא אם המען שונה ממען החייב שצוין לעיל)
מען
רחוב/ת"ד

יישוב

מספר

כניסה

דירה

מיקוד

.........................................................

                                                                                                                        חתימה/חותמת
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ממשכן לחיובו של אחר (בעל הזכויות בנכס הממושכן) :סמן את אחת המשבצות
הבאות ב–×:
 תושב ישראל     תאגיד ישראלי

 תאגיד לפי חוק/מדינה

 אזרח מדינה חוץ  תאגיד חוץ > מדינת האזרחות  /התאגדות ...............
מס' זיהוי

שם .................................................    .................................................................................
                        משפחה/תאגיד                                                  פרטי

מען
מספר

רחוב

כניסה

יישוב

דירה

מיקוד

מען למשלוח דואר (יש למלא אם המען שונה מהמען שצוין לעיל)
מען
מספר

רחוב/ת"ד

כניסה

יישוב

דירה

מיקוד

.........................................................

                                                                                                                        חתימה/חותמת

----------------------------------------------------------ממשכן לחיובו של אחר (בעל הזכויות בנכס הממושכן) :סמן את אחת המשבצות
הבאות ב–×:
 תושב ישראל     תאגיד ישראלי

 תאגיד לפי חוק/מדינה

 אזרח מדינה חוץ  תאגיד חוץ > מדינת האזרחות  /התאגדות ...............
מס' זיהוי

שם .................................................    .................................................................................
                        משפחה/תאגיד                                                  פרטי

מען
רחוב

מספר

יישוב

כניסה

דירה

מיקוד";

מען למשלוח דואר (יש למלא אם המען שונה מהמען שצוין לעיל)
מען
רחוב/ת"ד

1414

מספר

כניסה

דירה
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מיקוד

יישוב

.........................................................

                                                                                                                        חתימה/חותמת

הערה :אם החייב ,לרבות הממשכן לטובת אחר ,הוא חברה כהגדרתה בחוק
החברות ,התשנ"ט— ,1999יש לרשום את המשכון אצל רשם החברות ואם החייב
הוא אגודה שיתופית ,לפי פקודת האגודות השיתופיות ,יש לרשום את המשכון
אצל רשם האגודות השיתופיות"
--------------------------------------------------לשימוש משרדי:
 .1מס' רישום המשכון  .......................................מס' פעולה .............................................
 .2ראה אגרה במשכון מס' ;".................................................
()3

בטופס  ,2בכותרת המשנה ,אחרי "לא יבוטל" יבוא "(ניתן לשלוח גם בפקס)";

()4

בטופס - 4
(א) במקום "א' ציין את מס' השנים ":יבוא "ציין את התקופה שנוספה למשכון"
והמילים "ב' תאריך סיום תקופת המשכון (אלא אם יבוטל לפני כן) - "................
יימחקו;
(ב)

בסוף הטופס ,בקטע "לשימוש משרדי" במקום פרטים  2ו– 3יבוא:
" .2ראה אגרה במשכון מס' ;"................................

()5

בטופס - 5
(א)

בסעיף - 3
()1

בסעיף קטן א ,בפסקה ( ,)3לפני "ממשכן" יבוא "מחיקת";

()2

בסעיף קטן ב' -
(א)

אחרי "תאגיד ישראלי" יבוא "(ראה הערה)";

(ב)

לפני "מען" יבוא:
"נושה שהוא בנק ימלא גם חלק זה:
מס' הסניף..................... - ....................... :

()3

בסופו יבוא:

מען למשלוח דואר (יש למלא אם הכתובת שונה מהכתובת שצוינה לעיל)
מען
רחוב/ת"ד

יישוב

מספר

כניסה

דירה

מיקוד

.........................................................

                                                                                           חתימה/חותמת
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הערה :אם החייב ,לרבות הממשכן לטובת אחר ,הוא חברה כהגדרתה בחוק
החברות ,התשנ"ט— ,1999יש לרשום את המשכון אצל רשם החברות ואם
החייב הוא אגודה שיתופית ,לפי פקודת האגודות השיתופיות ,יש לרשום
את המשכון אצל רשם האגודות השיתופיות";
(ב)

במקום "ג .שינוי אחר ":יבוא:
"ג .עדכון פרטים
()1

עדכון פרטי נושה

()2

עדכון פרטי חייב

( )3עדכון פרטי ממשכן לחיובו של אחר (בעל הזכויות בנכס הממושכן)
סמן את אחת המשבצות הבאות ב–×:
 תושב ישראל     תאגיד ישראלי

 תאגיד לפי חוק/מדינה

 אזרח מדינה חוץ  תאגיד חוץ > מדינת האזרחות  /התאגדות ...............
מס' זיהוי

נושה שהוא בנק ימלא גם חלק זה:
מס' הסניף..................... - ....................... :
שם .................................................    .................................................................................
                        משפחה/תאגיד                                                  פרטי

מען
רחוב

מספר

יישוב

כניסה

דירה

מיקוד

מען למשלוח דואר (יש למלא אם המען שונה ממען החייב שצוין לעיל)
מען
רחוב/ת"ד

יישוב

מספר

כניסה

דירה

מיקוד

.........................................................

                                                                                           חתימה/חותמת

הערה :אם החייב ,לרבות הממשכן לטובת אחר ,הוא חברה כהגדרתה בחוק
החברות ,התשנ"ט— ,1999יש לרשום את המשכון אצל רשם החברות ואם
החייב הוא אגודה שיתופית ,לפי פקודת האגודות השיתופיות ,יש לרשום
את המשכון אצל רשם האגודות השיתופיות";
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()4

עדכון פרטי נכס

•

נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין ,שאינה רשומה בפנקסי
מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף  123לחוק המקרקעין,
התשכ"ט"1969-
גוש  .............חלקה  ..............תת–חלקה  ...........מגרש ..................
רחוב  ...........................................מס' בית  ................דירה  ...............
יישוב ...........................................................
תיאור ........................................................................................................

•

כלי תחבורה
סמן ב–× אחת החלופות האלה  ..................................... :רכב
 ...............................כלי טיס  .............................ציוד הנדסי
סימן רישוי  ............................מספר שילדה ....................................
שנת ייצור  ............................שם היצרן  ..........................................
שם/מס' המודל ....................................................

•

נכס אחר
....................................................................................................................
....................................................................................................................

ד .קיצור תקופת משכון לתקופה של  .........................שנים";
ה .שינוי אחר;":
(ג)

בסוף הטופס ,בקטע "לשימוש משרדי" ,במקום פרטים  2ו– 3יבוא:
" .2ראה אגרה במשכון מס' ;".........................

()6

בנספח ב' -
(א) אחרי הכותרת "נכסים נוספים" יבוא:
"(הערה :עד  20נכסים בסה"כ לכל הודעת משכון ,כולל נספח זה)";
(ב)

בסופו ,בקטע "לשימוש משרדי" ,במקום פרטים  2ו– 3יבוא:
" .2ראה אגרה במשכון מס' ."..........................

.8

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.
תחילה

ח' באלול התשע"א ( 7בספטמבר )2011
(חמ )3-812

יעקב נאמן
שר המשפטים

תקנות ניירות ערך (כללים בדבר גמול והוצאות לחבר ועדת אכיפה
מינהלית) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 52לו לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 11968-להלן — החוק) ,אני
מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנות אלה -
"הוועדה" — ועדת האכיפה המינהלית שמונתה לפי סעיף 52לא לחוק ,לרבות מותב
של הוועדה;

הגדרות

__________
1

ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"א ,עמ' .206
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"חבר הוועדה" — מי שמונה על ידי שר המשפטים לחבר הוועדה ,לפי סעיף 52לב(א)()2
לחוק ,ואשר אינו עובד המדינה;
"ישיבה" — ישיבה של הוועדה או ישיבת מותב;
"מותב" — כמשמעותו בסעיף 52לג לחוק.
תחולה

.2

חבר הוועדה לא יקבל שכר בעד תפקידו זה אלא לפי תקנות אלה.

גמול

.3

(א) חבר הוועדה זכאי לגמול ,שישולם על ידי הרשות ,בעד כל שעת עבודה במילוי
תפקידו זה ,בשיעור של  360שקלים חדשים לשעה.

הגשת דיווח

.4

חבר הוועדה יגיש דין וחשבון על דיוני הוועדה שבהם השתתף ומועדיהם ,מספר שעות
העבודה שעבד ,והנושא שבעניינו התקיים הדיון או נעשתה העבודה.

מועד התשלום

.5

הגמול לפי תקנה  3ישולם לחבר הוועדה לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו
הגיש את הדין וחשבון כאמור בתקנה  .4

הצמדה

.6

(א) הסכום הנקוב בתקנה (3א) ישתנה ב– 1בינואר של כל שנה (להלן  -יום העדכון),
לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

תחולה

.7

(ב) הגמול הקבוע בתקנת משנה (א) כולל כיסוי כל הוצאה שהוציא חבר הוועדה
בקשר עם תפקידו ,וכולל מס ערך מוסף .

(ב) סכום ששונה כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של השקל החדש השלם
הקרוב.
(ג)

בתקנה זו -
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד היסודי"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם ,ולגבי יום
העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה  -המדד שפורסם בחודש
דצמבר .2009

תקנות אלה יחולו גם על מי שהתמנה לחבר ועדה ערב פרסומן ,מיום שהתמנה ,ומועד
התשלום לגביו יחול במועד האמור בתקנה  5או  45ימים מיום פרסומן של תקנות אלה,
לפי המאוחר .

ה' באלול התשע"א ( 24בספטמבר )2011
(חמ )3-4089

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרישיון) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו– 12לחוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"ה ,11965-אני
מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 7

.1

בתקנה  7לתקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרישיון) ,התשכ"ה ,21965-במקום
"לשנתיים" יבוא "לארבע שנים".

__________
1
2
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ס"ח התשכ"ה ,עמ' .48
ק"ת התשכ"ה ,עמ' .2036

קובץ התקנות  ,7035כ"ז באלול התשע"א26.9.2011 ,

.2

תחולה

תקנות אלה יחולו על רישיונות שיינתנו מיום פרסומן.

י"ד באב התשע"א ( 14באוגוסט )2011
משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים

(חמ )3-531

צו הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (שינוי תפקידי איגוד ערים כנרת),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (7ג) לחוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת ,התשס"ח2008-
(להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,אנו מצווים לאמור:

1

.1

תפקידי האיגוד כמפורט בסעיף (7א) לחוק ישונו כך שבפסקה ( ,)5אחרי "רשות תמרור שינוי תפקידי
האיגוד

מקומית" יבוא "ורשות מקומית".
ז' בסיוון התשע"א ( 9במאי )2011
(חמ )3-4185

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

אליהו ישי
שר הפנים

__________
1

ס"ח התשס"ח ,עמ' .450

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס'  ,)2התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
.1

בתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח( 21958-להלן תיקון התוספת
השנייה

— הצו העיקרי) -
()1

בסעיף  ,1אחרי ההגדרה "מועצה" יבוא:
""מספר תושבים" — מספר התושבים שלפי הרישום במרשם האוכלוסין ,המתנהל
לפי חוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה ,31965-התגוררו בתחום המועצה
האזורית ביום הראשון לשנת הכספים שבה נערכה ההתקשרות;";

( )2בסעיף  ,)3(3בסופו יבוא "ובמועצה אזורית שמספר התושבים בה עולה על עשרים
אלף — חוזה להעברת טובין ,להזמנת טובין או לביצוע עבודה שערכו אינו עולה על
 30,400שקלים חדשים;";
()3

בסעיף — 8
(א)

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1מועצה אזורית שמספר התושבים בה עולה על עשרים אלף רשאית
להתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה ,שערכו עולה על 30,400
שקלים חדשים ואולם אינו עולה על  148,500שקלים חדשים ,על פי מכרז
זוטא;".

__________
1
2
3

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"ח ,עמ'  ;1256התשע"א ,עמ' .737
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .270
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(ב)

בסעיף קטן (ד) -
( )1בפסקה ( ,)1אחרי " 37,500שקלים חדשים" יבוא "ובמועצה אזורית
שמספר התושבים בה עולה על עשרים אלף ,אם ערכו של החוזה המוצע
עולה על  30,400שקלים חדשים ואולם אינו עולה על  74,200שקלים
חדשים;";
( )2בפסקה ( ,)2אחרי " 75,000שקלים חדשים" יבוא "ובמועצה אזורית
שמספר התושבים בה עולה על עשרים אלף ,אם ערכו של החוזה המוצע
עולה על  74,200שקלים חדשים ואולם אינו עולה על  148,500שקלים
חדשים".

תחילה

.2

תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.

כ"ט באב התשע"א ( 29באוגוסט )2011
אליהו ישי
שר הפנים

(חמ -3-136ת)1

צו המועצות המקומיות (א) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
תיקון התוספת
הרביעית

.1

בתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א( 21950-להלן — הצו העיקרי) -
()1

בסעיף  ,1אחרי ההגדרה "מועצה" יבוא:
""מספר תושבים" — מספר התושבים שלפי הרישום במרשם האוכלוסין ,המתנהל
לפי חוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה ,31965-התגוררו בתחום המועצה
המקומית ביום הראשון לשנת הכספים שבה נערכה ההתקשרות;";

( )2בסעיף  ,)3(3בסופו יבוא "ובמועצה מקומית שמספר התושבים בה עולה על עשרים
אלף — חוזה להעברת טובין ,להזמנת טובין או לביצוע עבודה שערכו אינו עולה על
 30,400שקלים חדשים;";
()3

בסעיף — 8
(א)

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1מועצה מקומית שמספר התושבים בה עולה על עשרים אלף רשאית
להתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה ,שערכו עולה על 30,400
שקלים חדשים ואולם אינו עולה על  148,500שקלים חדשים ,על פי מכרז
זוטא;".

(ב)

בסעיף קטן (ד) -
( )1בפסקה ( ,)1אחרי " 37,500שקלים חדשים" יבוא "ובמועצה מקומית
שמספר התושבים בה עולה על עשרים אלף ,אם ערכו של החוזה המוצע
עולה על  30,400שקלים חדשים ואולם אינו עולה על  74,200שקלים
חדשים;";

__________
1
2
3
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"א ,עמ' .178
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .270
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( )2בפסקה ( ,)2אחרי " 75,000שקלים חדשים" יבוא "ובמועצה מקומית
שמספר התושבים בה עולה על עשרים אלף ,אם ערכו של החוזה המוצע
עולה על  74,200שקלים חדשים ואולם אינו עולה על  148,500שקלים
חדשים".
.2

תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.

תחילה

כ"ט באב התשע"א ( 29באוגוסט )2011
אליהו ישי
שר הפנים

(חמ -3-269ת)1

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (העלאת מחירי אשפוז ושירותים
אמבולטוריים) (מס'  ,)2התשע"א2011-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (12א)( )2לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו-
( 11996להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות שקוימה עם ועדת מחירים לפי סעיף  13לחוק ,אנו
מצווים לאמור:
.1

מחירי השירותים הרפואיים שלהלן יתייקרו לעומת המחיר הקובע ,2בשיעור העלאת מחירים

(א)
המפורט לצדם:

( )1אשפוז ,לרבות אשפוז יום ושירותים דיפרנציאליים בבתי חולים כלליים
 ;0.96%()2

שירותי מרפאות ומכונים בבתי חולים כלליים ;0.96% -

( )3שירותים שלהם תשלום ייחודי בחדרי מיון ,לרבות אגרות מיון בבתי חולים
כלליים ;0.96% -
( )4השירותים המפורטים בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים
מרביים לשירותים רפואיים) ,התשנ"ג;0.96% - 31993-
()5

אשפוז יולדות ;0.96% -

()6

אשפוז בבתי חולים גריאטריים ;0.96% -

()7

שירותים אמבולטוריים בבתי חולים גריאטריים ;0.96% -

()8

אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים ;0.96% -

()9

שירותים אמבולטוריים בבתי חולים פסיכיאטריים ;0.96% -

( )10שירותים אמבולטוריים הניתנים במערכת הבריאות הציבורית מחוץ לבתי
חולים ;0.96% -
()11

בדיקת מי שפיר ;0.96% -

( )12שירותי מרפאה הניתנים על ידי קופת חולים לקופת חולים אחרת
המפורטים בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים
מרביים לשירותי מרפאה) ,התשנ"ו;0.96% - 41996-

__________
1
2
3
4

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
ק"ת התשע"א ,עמ' .942
ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;875התשנ"ח ,עמ' .708
ק"ת התשנ"ו ,עמ' .796
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( )13מנת דם ,תעריף למנה אחת .0% -
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,בתקופה שעד יום ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר
 ,)2011השירותים המפורטים בסעיף הקטן האמור ,למעט בפסקה ( )13שבו ,יתייקרו
בשיעור של  2.86%לעומת המחיר הקובע.
תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום ב' באלול התשע"א ( 1בספטמבר .)2011

א' באלול התשע"א ( 31באוגוסט )2011
(חמ )3-2722

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

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

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) (תיקון),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו– 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח-
 ,11957אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 7

.1

בסעיף  7לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) ,התשמ"ג-
 ,21982במקום "שנה אחת" יבוא "שנתיים".

ל' באב התשע"א ( 30באוגוסט )2011
(חמ -3-202ת)1

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

__________
1

2

ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;24התשמ"ב ,עמ' .92
ק"ת התשמ"ג ,עמ' .1090

תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים  45ו– 47לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב] ,התשל"ב,11972-
מתקינה הממשלה תקנות אלה:
שינוי דמי
השכירות
היסודיים

.1

דמי השכירות היסודיים של דירה יהיו דמי השכירות שהשתלמו ערב תחילתן של תקנות
אלה.

דמי שכירות

.2

לדמי השכירות היסודיים של דירה ייווספו .3.41%

תחילה

.3

תחילתן של תקנות אלה ביום ד' בחשוון התשע"ב ( 1בנובמבר .)2011

כ"ג באלול התשע"א ( 22בספטמבר )2011
צבי האוזר
מזכיר הממשלה

(חמ )3-707

__________
1

1422

ס"ח התשל"ב ,עמ'  ;176התש"ם ,עמ'  ;165ק"ת התש"ע ,עמ' .1622
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