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צו חתימה אלקטרונית )תיקון התוספת השנייה לחוק( ,ה ת ש ע ״ ב  2 -ו 2 0
בתוקף סמכותי לפי סעיף )6ב( לחוק חתימה אלקטרונית ,התשס״א-ו) '200להלן  -החוק(,
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט ש ל הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תיקון התוספת

ו.

בתוספת השנייה לחוק ,אחרי פרט  3יבוא:

השנייה לחוק

״ .4פלט נייר ש ל נסח כהגדרתו בתקנות המקרקעין )ניהול ורישום( ,התשע״ב-וו , 20וכן
פלט נייר ש ל עותק מאושר מאוסף תעודות כמשמעותו בתקנה  93לתקנות האמורות.״
2

י״ג בכסלו התשע״ב )9ו בדצמבר וו(20
)חמ 28ו(3-3

יעקב נאמן
שר המשפטים

ס״ח התשס״א ,עמי  ;210התשס״ב ,עמי .754
ק״ת התשע״ב ,עמי .74

צו מס הכנסה )מניעת מסי כפל( )דנמרק( ,ה ת ש ע ״ ב  2 -ו 2 0
בתוקף סמכותי לפי סעיף 96ו)א( לפקודת מס הכנסה  ,אני מודיע ומצווה לאמור:
ו

מתן תוקף להסכם

ו.

)א( מן המועיל הוא שיינתן תוקף להסכם ש נ ע ש ה ביום כי באלול התשס״ט
) 9בספטמבר  ,(2009בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת ממלכת דנמרק בדבר מניעת
מסי כפל לגבי מסים ע ל הכנסה )להלן  -ההסכם(.
)ב( להסכם יהיה תוקף בישראל לכל ש נ ת מס ,החל בשנת המס המתחילה ביום וי
בטבת התשע״ב )ו בינואר 2ו (20ואילך.

גי בטבת התשע״ב ) 29בדצמבר וו(20
)חמ ו43ו(3-

ו

יובל שטייניץ
שר האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי 20ו.

תקנות התעבורה )תיקון מסי  ,(2ה ת ש ע ״ ב  2 -ו 2 0
בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה  ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 330ב .1

בתקנה 330ב לתקנות התעבורה ,התשכ״א) 1961-להלן  -התקנות העיקריות( -
2

)(1

בתקנת משנה )ב( ,אחרי פסקה ) (2יבוא:
״) (3רכב מסוג  M ,Nאו  Oשבוצע בו שינוי מבנה לאחר שייצורו הושלם
או רכב עבודה או ציוד חריג או רכב ממוגן ירי או רכב למטרות מיוחדות
EC/2007/46
) ,(SPV - Special purpose vehicleכהגדרתם בדירקטיבה
ובדירקטיבה  EC (NO) 661/2009המפורסמות באתר האינטרנט ש ל משרד
התחבורה ,שניתן עליהם אישור מנהל אגף הרכב ע ל פי הכללים הקבועים
בדירקטיבות כאמור;

 Oאו4O3המיועד לנסיעה בשטח והמצויד במתלה קפיצים,
)  4נ ג ר ר מסוג (
מדגם שניתן עליו אישור מנהל אגף הרכב ע ל פי אישור היצרן כי אותו דגם איננו
מיוצר עם מערכת בקרת יציבות;״;
1
2
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)(2

בתקנת משנה )ג( -
מתוצר״ ,במקום
מדגם״ יבוא ״רכב מסוג
)ו( בפסקה )ו( ,במקום ״רכב מסוג
״אותו דגם״ יבוא ״אותו תוצר״ ובמקום ״וי בטבת התשע״ב )ו בינואר 2ו(20״ יבוא
״י״ט בטבת התשע״ג )ו בינואר 3ו(20״.
)(2

אחרי פסקה ) (2יבוא:
״)2א( ע ל אף האמור בפסקה )- (2
)א( רכב מסוג  ] 2מדגם שניתן עליו אישור מנהל אגף הרכב ע ל פי
אישור היצרן כי אותו דגם איננו מיוצר עם מערכת בקרת יציבות,
ושרשות הרישוי טרם נתנה את אישורה לאב טיפוס שלו לפי תקנה
)282א() - (2ט״ז בחשוון התשע״ג )ו בנובמבר 2ו;(20
)ב( רכב מסוג ^ ו ־ ^ מדגם שניתן עליו אישור מנהל אגף הרכב ע ל
פי אישור היצרן כי אותו דגם איננו מיוצר עם מערכת בקרת יציבות,
ושרשות הרישוי נתנה את אישורה לאב טיפוס שלו לפי תקנה )282א()(2
 -ח׳ בחשוון התשע״ה )ו בנובמבר 4ו;(20״;

) (3בפסקה ) ,(3במקום ״י״ט בטבת התשע״ג )ו בינואר 3ו(20״ יבוא ״חי בחשוון
התשע״א )ו בנובמבר 4ו(20״.
ט״ז בכסלו התשע״ב )2ו בדצמבר וו(20
)חמ (3-83

י ש ר א ל כ״ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

תקנות התעבורה )תיקון מסי  ,(3ה ת ש ע ״ ב  2 -ו 2 0
בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה; אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה )273בו( לתקנות התעבורה ,התשכ״א-ו96ו )להלן  -התקנות העיקריות( ,במקום תיקון תקנה 273
או ^
״לרכב פרטי ורכב מסחרי ע ד  4,000ק״ג ״ יבוא ״לרכב מסוג ו ! ^ ,72 ,ו,1\1
מדגם שרשות הרישוי נתנה את אישורה לאב טיפוס שלו לפי תקנה )282א() ,(2ולא בוצע
בו שינוי לאחר שהיצרן סיים את ייצורו״.

ו.

ו

,

ט״ז בכסלו התשע״ב )2ו בדצמבר וו(20
)חמ (3-83

י שראל כ״ ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי 73ו.
ק״ת התשכ״א ,עמי 425ו; התשע״ב ,עמי  200ועמי .528

ה ו ד ע ת חתימה אלקטרונית )רישום גורם מ א ש ר וניהולו( )עדכון א ג ר ת
רישום( ,ה ת ש ע ״ ב  2 -ו 2 0
בהתאם לתקנה ו 2לתקנות חתימה אלקטרונית )רישום גורם מאשר וניהולו( ,התשס״ב-
ו) 200להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
ו

ו.

עקב שינוי המדד השתנה סכום אגרת הרישום שבתקנה ו)2א( לתקנות ,והוא החל ביום עדכון אגרת
וי בטבת התשע״ב )ו בינואר 2ו 28,800 ,(20שקלים חדשים.
ר י ש ו ם

כ״ד בכסלו התשע״ב ) 20בדצמבר וו(20
)חמ 34ו(3-3
ו

ק״ת התשס״ב ,עמי  ;6התשע״א ,עמי .485
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הודעת ביצוע א מ נ ת האג )ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים( )אגרות(,
התשע״ב2012-
בהתאם לתקנה 5א)ד( לתקנות לביצוע אמנת האג )ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים(,
התשל״ז977-ו )להלן  -התקנות( ,נמסרת בזה הודעה לאמור:
ו

ש י נ ו י

ס כ ו מ י ם

עקב שינוי המדד ,החל ביום וי בטבת התשע״ב )ו בינואר 2ו (20שיעור האגרה המעודכן
בתקנה 5א)א( הוא  34שקלים חדשים.

ו.

לי בכסלו התשע״ב ) 26בדצמבר 0ו(20
)חמ (3-666

ו

ג י א רוטקופף
המנהל הכללי ש ל משרד המשפטים

ק״ת התשל״ז ,עמי 940ו; התשס״ח ,עמי 8ו ;6התשע״א ,עמי .476

ה ו ד ע ת הירושה )אגרות הרשם לענייני ירושה( ,ה ת ש ע ״ ב  2 -ו 2 0
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות הירושה )אגרות הרשם לענייני ירושה( ,התשנ״ח-
998ו )להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
ו

שינוי סכומים

ו.

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום וי בטבת התשע״ב )ו בינואר 2ו,(20
כדלקמן:

״תוספת
)תקנה ו)א((
טור בי
בשקלים חדשים

טור אי
הפעולה או השירות

ו.

בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

485

.2

בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

485

.3

בקשה למינוי מנהל עיזבון

485

.4

עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה

227

.5

הפקדה או החזרה ש ל צוואה

03ו

.6

בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לענייני ירושה ,שהוגשה
פטורה

בתוך  30ימים מיום מתן ההחלטה

30

.7

עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה

.8

העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה

.9

כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים ו ע ד 8

 4.98לכל עמוד
227״

כ״ב בכסלו התשע״ב )8ו בדצמבר וו(20
דוד

)חמ (3-2872

האן

האפוטרופוס הכללי
הממונה הארצי לענייני ירושה
ק״ת התשנ״ח ,עמי ו29ו; התשע״א ,עמי 097ו ועמי 255ו.

530
המחיר  1.62שקל חדש

קובץ התקנות  ,7072ו׳ בטבת התשע״ב1.1.2012 ,
ISSN 0334-7014

סודר במח׳ רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

