רשומות

קובץ התקנות
כ"ד בטבת התשע"ב
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 19בינואר 2012
עמוד

תקנות החברות (הוראות לעניין מינוי חבר סגל אקדמי בחברה לתועלת הציבור שהיא מוסד להשכלה
גבוהה לדירקטוריון החברה) ,התשע"ב668 ������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
תקנות העמותות (הוראות לעניין מינוי חבר סגל אקדמי בעמותה שהיא מוסד להשכלה גבוהה לוועד
העמותה) ,התשע"ב669 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לעניין סעיפים  239ו–( )240תיקון) ,התשע"ב670 ��������������������������������������� 2012-
תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף (5ב) לחוק) ,התשע"ב671 ����� 2012-
תקנות מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים  -הוראת שעה) (הארכת התקופה שבסעיף
(5א)( )2לחוק) ,התשע"ב671 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
תקנות הדואר (הוראות מס) (תיקון) ,התשע"ב671 �����������������������������������������������������������������������������������������������2012-
צו מחלות בעלי חיים (החלפת התוספת השנייה לפקודה) ,התשע"ב672 ���������������������������������������������������������2012-
צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים) ,התשע"ב676 ��������������������������������2012-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (קציץ בשר וקציץ) (ביטול) ,התשע"ב677 ��������������������������������������������������� 2012-
הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים) ,התשע"ב677 ���������� 2012-
הודעת דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי) (עדכון סכומים) ,התשע"ב677 ��2012-
הודעת אוויר נקי (אגרות) ,התשע"ב678 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
הודעת המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות) ,התשע"ב679 ������������������������������������������������������������������������2012-
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה) ,התשע"ב682 2012-

תקנות החברות (הוראות לעניין מינוי חבר סגל אקדמי בחברה לתועלת
הציבור שהיא מוסד להשכלה גבוהה לדירקטוריון החברה) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 345 ,284י ו– 366לחוק החברות ,התשנ"ט( 11999-להלן -
החוק) ,בהתייעצות עם רשות ניירות ערך ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
הגדרה

 .1בתקנות אלה -
"מוסד להשכלה גבוהה" או "מוסד"  -חברה לתועלת הציבור שהיא אחד מאלה:
( )1מוסד שהוכר לפי סעיף  9לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח1958-
(להלן  -חוק המועצה להשכלה גבוהה);

2

( )2מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה
גבוהה;
( )3מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה
גבוהה.
מינוי עובד
לדירקטוריון

( .2א) ניתן למנות חבר סגל אקדמי המקבל שכר ממוסד להשכלה גבוהה (להלן  -חבר
סגל) לדירקטוריון של המוסד ,ובלבד ששיעורם של חברי הסגל המכהנים בדירקטוריון
לא יעלה על  20%מכלל הדירקטורים; ואולם לא ימונה לדירקטוריון חבר סגל אם הוא
נושא גם בתפקיד ניהולי במוסד ,לרבות דיקן ,וכן לא ימונה חבר סגל המכהן בוועד,
בארגון יציג או בנציגות של עובדי המוסד.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,ניתן למנות את נשיא המוסד ואת המשנה לנשיא
לעניינים אקדמיים או מי שמכהן בתפקיד מקביל לאלה אף אם תוארו שונה (להלן -
הנשיא והמשנה לנשיא) לדירקטוריון של המוסד ,וזאת נוסף על חברי הסגל שהתמנו
לפי תקנת משנה (א) ,ובלבד ששיעורם של כלל חברי הדירקטוריון שמונו לפי תקנת
משנה (א) ולפי תקנת משנה זו ,לא יעלה על  25%מכלל הדירקטורים.

איסור טיפול

	.3

אישור תנאי
העסקה

	.4

(א) מי שנתמנה לכהן בדירקטוריון של מוסד להשכלה גבוהה כאמור בתקנה  ,2לא
יטפל במסגרת תפקידו כדירקטור בעניינים הנוגעים לתנאי העסקתם של עובדים
במוסד ,לרבות שכרם ,במישרין או בעקיפין ,ולא ישתתף בדיוני הדירקטוריון ,בדיוני
ועדות הדירקטוריון או בדיונים מטעם הדירקטוריון בעניינים כאמור ,למעט בדיונים
הנוגעים לדוחות הכספיים של המוסד; ואולם הנשיא והמשנה לנשיא יהיו רשאים
להשתתף בדיוני הדירקטוריון ,ועדות הדירקטוריון או בדיונים מטעם הדירקטוריון
לעניין תנאי העסקתם של עובדים במוסד ,כאמור ,למעט בעניינים הנוגעים ,במישרין
או בעקיפין ,לתנאי ההעסקה שלהם וכן יהיו רשאים מתוקף תפקידם לטפל בעניינים
כאמור; הכל בלי לגרוע מהוראות כל דין ,ובכלל זה ,מהאיסור על הימצאות במצב של
ניגוד עניינים.
(ב) אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע מהדירקטוריון להזמין את חברי הסגל,
לרבות הנשיא והמשנה לנשיא ,להביע עמדה לפניו בנושאים שבתחום אחריותם,
ובלבד שהדיון וההצבעה בנושא יתקיימו בלי נוכחותם.
שינויים בתנאי העסקתו ,במישרין או בעקיפין ,של חבר הסגל ,לרבות הנשיא או המשנה
לנשיא ,במהלך כהונתו כדירקטור ,יהיו טעונים גם אישור של ועדת הביקורת במוסד,
אלא אם כן השינוי נקבע או אושר על ידי גורם חיצוני למוסד המוסמך על פי דין;

__________
 1ס"ח התשנ"ט ,עמ'  ;189התשס"ז ,עמ' .332
 2ס"ח התשי"ח ,עמ' .191
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הוראות הפרק החמישי בחלק השישי לחוק ,כפי שהוחלו בסעיף 345יב לחוק ,לא יחולו
על אישור שינויים בתנאי ההעסקה כאמור; אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מסמכות
או חובה הנתונות לפי כל דין לגורם חיצוני לקבוע את השינוי או לאשרו.
	.5

חבר הסגל ,לרבות הנשיא או המשנה לנשיא ,לא יהיה זכאי לגמול בשל השתתפות איסור גמול נוסף

בישיבות הדירקטוריון ,מעבר לשכרו כחבר סגל או עובד המוסד.
	.6

תחילתן של תקנות אלה  -לגבי חברה לתועלת הציבור שבתקנונה היו קבועות ערב תחילה

יום י"ט בסיוון התשע"א ( 21ביוני  )2011הוראות לעניין דירקטור שהוא עובד או נותן
שירותים בשכר  -ביום האמור.
כ"ג בכסלו התשע"ב ( 19בדצמבר )2011
(חמ )3-3815
                                                                                     

יעקב נאמן
       שר המשפטים

תקנות העמותות (הוראות לעניין מינוי חבר סגל אקדמי בעמותה שהיא
מוסד להשכלה גבוהה לוועד העמותה) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34א 65 ,ו– 66לחוק העמותות ,התש"ם( 11980-להלן  -החוק)
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנות אלה -

הגדרה

"מוסד להשכלה גבוהה" או "מוסד"  -עמותה שהיא אחד מאלה:
( )1מוסד שהוכר לפי סעיף  9לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח1958-
(להלן  -חוק המועצה להשכלה גבוהה);

2

( )2מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה
גבוהה;
( )3מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה
גבוהה.
	.2

ניתן למנות חבר סגל אקדמי המקבל שכר ממוסד להשכלה גבוהה (להלן  -חבר מינוי עובד לוועד

(א)
סגל) לוועד של המוסד ,ובלבד ששיעורם של חברי הסגל המכהנים בוועד לא יעלה על
 20%מכלל חברי הוועד; ואולם לא ימונה לוועד חבר סגל אם הוא נושא גם בתפקיד
ניהולי במוסד ,לרבות דיקן ,וכן לא ימונה חבר סגל המכהן בוועד ,בארגון יציג או
בנציגות של עובדי המוסד.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,ניתן למנות את נשיא המוסד ואת המשנה לנשיא
לעניינים אקדמיים או מי שמכהן בתפקיד מקביל לאלה אף אם תוארו שונה (להלן
 הנשיא והמשנה לנשיא) לוועד של המוסד ,וזאת נוסף על חברי הסגל שהתמנו לפיתקנת משנה (א) ,ובלבד ששיעורם של כלל חברי הוועד שמונו לפי תקנת משנה (א) ולפי
תקנת משנה זו ,לא יעלה על  25%מכלל חברי הוועד.
(ג) מי שמונה לפי תקנת משנה (א) או (ב) לא יכהן כיושב ראש הוועד.
	.3

מי שנתמנה לכהן בוועד של מוסד להשכלה גבוהה כאמור בתקנה  ,2לא יטפל איסור טיפול

(א)
במסגרת תפקידו כחבר ועד בעניינים הנוגעים לתנאי העסקתם של עובדים במוסד,

__________
 1י"פ התשס"ד ,עמ' .1870
 2ס"ח התשי"ח ,עמ' .191
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לרבות שכרם ,במישרין או בעקיפין ,ולא ישתתף בדיוני הוועד ,בדיוני ועדות משנה
של הוועד או בדיונים מטעם הוועד ,בעניינים כאמור ,למעט בדיונים הנוגעים לדוחות
הכספיים של המוסד; ואולם הנשיא והמשנה לנשיא יהיו רשאים להשתתף בדיוני
הוועד ,ועדות משנה של הוועד או בדיונים מטעם הוועד לעניין תנאי העסקתם של
עובדים במוסד כאמור ,למעט בעניינים הנוגעים ,במישרין או בעקיפין ,לתנאי ההעסקה
שלהם וכן יהיו רשאים לטפל מתוקף תפקידם במוסד בעניינים כאמור; הכל בלי לגרוע
מהוראות כל דין ,ובכלל זה ,מהאיסור על הימצאות במצב של ניגוד עניינים.
(ב) אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע מהוועד להזמין את חברי הסגל ,לרבות
הנשיא והמשנה לנשיא ,להביע עמדה לפניו בנושאים שבתחום אחריותם ,ובלבד
שהדיון וההצבעה בנושא יתקיימו בלי נוכחותם.
אישור תנאי
העסקה

	.4

שינויים בתנאי העסקתו ,במישרין או בעקיפין ,של חבר הסגל ,לרבות הנשיא או המשנה
לנשיא ,במהלך כהונתו כחבר הוועד ,יהיו טעונים גם אישור של ועדת הביקורת או
הגוף המבקר במוסד ,אלא אם כן השינוי נקבע או אושר על ידי גורם חיצוני למוסד
המוסמך על פי דין; אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מסמכות או חובה הנתונות לפי כל
דין לגורם חיצוני לקבוע את השינוי או לאשרו.

איסור גמול נוסף

	.5

חבר הסגל ,לרבות הנשיא או המשנה לנשיא ,לא יהיה זכאי לגמול בשל השתתפות
בישיבות הוועד ,מעבר לשכרו כחבר סגל או עובד המוסד.

כ"ג בכסלו התשע"ב ( 19בדצמבר )2011
(חמ )3-3814
                                                                                     

יעקב נאמן
        שר המשפטים

תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לעניין סעיפים  239ו–( )240תיקון),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  240 ,239ו– 244לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח חדש],
התשמ"ב ,11982-אני קובע ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,לאמור:
תיקון תקנה 1

	.1

תיקון תקנה 2

 .2בתקנה  2לתקנות העיקריות ,אחרי פרט ( )40יבוא:

בתקנה  1לתקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לעניין סעיפים  239ו– ,)240התשכ"ו1966-
(להלן  -התקנות העיקריות) ,אחרי פרט ( )13יבוא:

2

"( )14תקנות מסילות הברזל (החלת תקנות התעבורה לעניין רכבת מקומית) ,התשע"א-
".32011
"( )41תקנות מסילות הברזל (החלת תקנות התעבורה לעניין רכבת מקומית) ,התשע"א-
".2011
ד' בטבת התשע"ב ( 30בדצמבר )2011
(חמ )3-2178

יעקב נאמן
                                                                                      שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשע"א ,עמ' .30
 2ק"ת התשכ"ו ,עמ'  ;702התשמ"ט ,עמ' ( 1170התש"ן ,עמ' .)752
 3ק"ת התשע"א ,עמ' .1274
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תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת
סעיף (5ב) לחוק) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (7ו) לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה),
התשס"ז( 12007-להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
	.1

הוראות סעיף  11וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה ,2כנוסחן בסעיף (5ב) הארכת תחולת
סעיף (5ב) לחוק
לחוק ,יחולו גם בשנת הכספים .2012

י"ד בטבת התשע"ב ( 9בינואר )2012
(חמ )3-4148

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
                                                                                      שר האוצר
__________
 1ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;459התש"ע ,עמ'  ;445התשע"א ,עמ' .1023
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

תקנות מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים  -הוראת שעה)
(הארכת התקופה שבסעיף (5א)( )2לחוק) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (7ב) לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים
 הוראת שעה) ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אנימתקין תקנות אלה:
	.1

התקופה הקבועה בסעיף (5א)( )2לחוק ,תוארך בשנה נוספת ,עד יום י"ח בטבת התשע"ג הארכת התקופה
שבסעיף (5א)()2
( 31בדצמבר .)2012
לחוק

י"ד בטבת התשע"ב ( 9בינואר )2012
(חמ )3-4402

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
                                                                                      שר האוצר
__________
 1ס"ח התשע"א ,עמ' .358

תקנות הדואר (הוראות מס) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 115ג לחוק הדואר ,התשמ"ו ,11986-ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנה  6לתקנות הדואר (הוראות מס) ,התשס"ו- 22006-

תיקון תקנה 6

( )1בתקנת משנה (ב) ,בפסקה ( ,)2במקום " 2008או  ",2009יבוא " 2010 ,2009 ,2008או
;",2011
()2

בתקנת משנה (ג) -
(א)

בפסקה ( ,)1במקום " 2008או  ",2009יבוא " 2010 ,2009 ,2008או ;",2011

(ב) בפסקה ( ,)2במקום "עד יום י"ד בטבת התש"ע ( 31בדצמבר  ")2009יבוא "עד
יום ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר ".)2011
__________
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;79התשס"ד ,עמ'  71ועמ' .524
 2ק"ת התשס"ו ,עמ' .802

קובץ התקנות  ,7081כ"ד בטבת התשע"ב19.1.2012 ,
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תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2010
י"ד בטבת התשע"ב ( 9בינואר )2012
(חמ )3-3482

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
                                                                                      שר האוצר

צו מחלות בעלי חיים (החלפת התוספת השנייה לפקודה) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
(להלן  -הפקודה) ,אני מצווה לאמור:
החלפת התוספת
השנייה לפקודה

1

 .1במקום התוספת השנייה לפקודה יבוא:

"תוספת שנייה
(ההגדרה "מחלה"  -סעיף )1
שם המחלה בעברית

שם המחלה באנגלית

 .1מחלות של כמה סוגי בעלי חיים
אבעבועות (בצאן ,בסוסים ובגמלים)
אכינוקוקוזיס

Sheep, goat, horse and camel pox
Echinococcosis/hydatidosis

ברוצלוזיס

Brucellosis

בת שחפת

Paratuberculosis

גמרת
דבר הבקר
דלקת הלוע השלפוחיתית
דלקת המוח היפנית
דלקת המוח וחוט השדרה המזרחית
בקלוטי פרסה
ורדת (בחזירים ובעופות)
טולרמיה
כלבת
ליסטריוזיס
לפטוספירוזיס
מחלה דימומית אפיזואוטית
מחלת אוז'סקי
מחלת הלשון הכחולה (כחול הלשון)
מחלת הפה והטלפיים
מחלת השערונית

Anthrax
Rinderpest
Vesicular stomatitis
Japanese encephalitis
)Equine encephalomyelitis (Eastern
)Erysipelas (swine and avian
Tularemia
Rabies
Listeriosis
Leptospirosis
Epizootic haemorrhagic disease
Aujeszky's disease
Bluetongue
Foot and mouth disease
Trichinellosis

__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
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שם המחלה באנגלית

Bovine and porcine cysticercosis
Surra (Trypanosoma evansi)
Salmonellosis (Salmonella Dublin)
Salmonellosis (Salmonella Typhimurium)
Piroplasmosis (babesiosis)
Crimean Congo haemorrhagic fever
Rift Valley fever
West Nile fever
Q Fever
Bovine and ovine genital
campylobacteriosis
New World screwworm (Cochliomyia
hominivorax)
Old World screwworm (Chrysomya
bezziana)
Tuberculosis
Heartwater

שם המחלה בעברית

(מחלת זנבן הכיס )בבקר ובחזירים
)סורה (טריפנוזומה אוונסי
)סלמונלוזיס (סלמונלה דאבלין
)סלמונלוזיס (סלמונלה טיפימוריום
)פירופלזמוזיס (בבזיוזיס
קדחת דימומית קרימיאן קונגו
קדחת השקע האפריקני
קדחת מערב הנילוס
קדחת קיו
קמפילובקטריוזיס של מערכת המין )בבקר
(ובצאן
רימת הבורג של העולם החדש
רימת הבורג של העולם הישן
שחפת
(תסמונת לב מימית )בבקר ובצאן
 מחלות בקר.2

Haemorrhagic septicaemia
Anaplasmosis
Infectious bovine rhinotracheitis/
infectious
postular vulvovaginitis (IBR/IPV)
Contagious bovine pleuroneumonia
Trichomonosis
Enzootic bovine leukosis
Trypanosomosis (tsetse-transmitted)
Bovine spongiform encephalopathy
Bovine ephemeral fever
Lumpy skin disease
Bovine viral diarrhoea / mucosal disease
Theileriosis
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אלח דם מדמם
אנפלסמוזיס
דלקת מדבקת של דרכי הנשימה
העליונות
דלקת מידבקת של קרום החזה והריאות
בבקר
טריכומונוזיס
לויקוזיס הבקר
 טריפנוזומוזיס- מחלת השינה
ספגת המוח בבקר
קדחת קיקיונית בבקר
קטרת העור
 מחלת הריריות- שלשול נגיפי בבקר
תיילריוזיס

19.1.2012 , כ"ד בטבת התשע"ב,7081 קובץ התקנות

שם המחלה בעברית

שם המחלה באנגלית

 .3מחלות צאן
אגלקטיה מדבקת
אדנומטוזיס (רב–אדנומות) של הריאה
דבר הצאן
דלקת מוח ומפרקים בעזים
דלקת מידבקת של קרום החזה והריאות
בעזים
הפלה אנזואוטית בצאן )כלמידיוזיס(
מאדי-ויסנה

Contagious agalactia
Ovine pulmonary adenomatosis
)Peste des petits ruminants (PPR
Caprine arthritis / encephalitis
Contagious caprine pleuropneumonia
Enzootic abortion of ewes (ovine
)chlamydiosis
Maedi visna

מחלת ניירובי בכבשים

Nairobi sheep disease

סקרייפי (גרדת כבשים)

Scrapie

.4

מחלות קלוטי פרסה

אנמיה מידבקת בקלוטי פרסה
אנצפלוזיס בסוסים
דבר הסוסים האפריקני
דורינה

Equine infectious anaemia
Equine encephalosis
African horse sickness
Dourine

דלקת המוח וחוט השדרה המערבית
בקלוטי פרסה

)Equine encephalomyelitis (Western

דלקת הריאות והאף בסוסים (הרפס)

Equine rhinopneumonitis

דלקת מוח וחוט השדרה הוונצואלית
בסוסים
דלקת עורקים נגיפית בסוסים
דלקת רחם מידבקת בסוסות
נחרת
שפעת הסוסים

Venezuelan equine encephalomyelitis
Equine viral arteritis
Contagious equine metritis
Glanders
Equine influenza

 .5מחלות חזירים
דבר חזירים אפריקני

African swine fever

דבר חזירים קלאסי

Classical swine fever

דלקת מידבקת של הקיבה והמעי
דלקת מוח מסוג ניפה
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Transmissible gastroenteritis
Nipah virus encephalitis

קובץ התקנות  ,7081כ"ד בטבת התשע"ב19.1.2012 ,

שם המחלה בעברית

מחלת החזירים השלפוחיתית
סינדרום הרבייה והנשימה בחזירים

שם המחלה באנגלית

Swine vesicular disease
Porcine reproductive and respiratory
syndrome

 .6מחלות עופות
דלקת המוח וקרומיו בתרנגולי הודו
דלקת כבד נגיפית של ברווזים

Meningoencephalitis meleagridis
Duck virus hepatitis

דלקת מידבקת של האמתחת (גמבורו)

Infectious bursal disease (Gumboro
)disease

דלקת מידבקת של הגרון וקנה הנשימה
בעופות

Avian infectious laryngotracheitis

דלקת מידבקת של קנה הנשימה בעופות

Avian infectious bronchitis

דלקת מעיים נגיפית של ברווזים ואווזים

Duck virus enteritis

דלקת של דרכי הנשימה העליונות וקנה
הנשימה בהודים

Turkey rhinotracheitis

כולרת העופות
כלמידיוזיס (דררת( בעופות
מחלת גלינרום (טיפואיד העופות)
מחלת הפולורום
מחלת מארק
מחלת ניוקאסל
מיקופלסמה גליספטית בעופות
מיקופלסמה סינוביה בעופות
סלמונלוזיס בעופות

Fowl cholera
Avian chlamydiosis
Fowl typhoid
Pullorum disease
Marek's disease
Newcastle disease
)Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum
)Avian mycoplasmosis (M. synoviae
Salmonellosis in birds

שפעת העופות (בעלת פתוגניות גבוהה)

Highly pathogenic avian influenza

שפעת העופות (בעלת פתוגניות נמוכה
והדורשת דיווח)

Low pathogenic notifiable avian
influenza - LPNAI

 .7מחלות דגים
אלח דם נגיפי מדמם
מחלת נגיף האירידו בספארוסים
מחלת האביב הנגיפית בקרפיונים
נמק מגפתי במערכת ייצור הדם

קובץ התקנות  ,7081כ"ד בטבת התשע"ב19.1.2012 ,

)Viral haemorrhagic septicaemia (VHS
Red sea bream iridoviral disease
)Spring viraemia of carp (SVC
Epizootic haematopoietic necrosis
)(EHN
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שם המחלה באנגלית

שם המחלה בעברית

Infectious haematopoietic necrosis
)(IHN

נמק מדבק במערכת ייצור הדם

)Viral nervous necrosis (VNN

נמק נגיפי של המוח

Epizootic ulcerative syndrome

סינדרום הכיבים המגפתי

Koi herpes virus

שלבקת עונתית בקרפיונים
 .8מחלות דבורים

Acarapisosis of honey bees

אקריות בדבורים
חיפושית הדבורית הקטנה

Small hive beetle infestation (Aethina
)tumida

מחלת ורואה בדבורים

Varroosis of honey bees

מחלת נוזמה בדבורים

Nosemosis of bees
Tropilaelaps infestation of honey bees

נגיעות בטרופילאלאפס
ריקבון ולד אירופי בדבורים

European foulbrood of honey bees

ריקבון ולד אמריקני בדבורים

American foulbrood of honey bees

 .9מחלות ארנבות וארנבונים
Rabbit haemorrhagic disease

מחלה דימומית בארנבונים

Myxomatosis

מיקסומטוזיס
 .10מחלות בעלי חיים אחרים
לישמניאוזיס (בכלבים)

" )Leishmaniosis (in dogs

כ"ו בכסלו התשע"ב ( 22בדצמבר )2011
(חמ )3-767
                                                                        

א ו ר ית נ ו ק ד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (3ב) לחוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס'  ,)6התשס"א2001-
(להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,אני מצווה לאמור:

1

__________
1
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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'  ;296התשע"א ,עמ' .302

קובץ התקנות  ,7081כ"ד בטבת התשע"ב19.1.2012 ,

	.1

התקופה הנקובה בסעיף (3ב) לחוק ,מוארכת לגבי עובדי המוסד למודיעין ולתפקידים הארכת התקופה

מיוחדים ,לתקופה נוספת של שנה ,עד יום י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר .)2012
	.2

תחילתו של צו זה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2012

תחילה

ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר )2012
(חמ )3-3232

		
		

שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (קציץ בשר וקציץ) (ביטול) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו– 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח-
 ,11957אני מצווה לאמור:
	.1

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (קציץ בשר וקציץ) ,התשל"ו - 21975-בטל.

ביטול

ט' בטבת התשע"ב ( 4בינואר )2012
(חמ )3-3265

		
		

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

__________
1
2

ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
ק"ת התשל"ו ,עמ' .183

הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר
לאפוטרופסים) ,התשע"ב2012-
  בהתאם לתקנה (5א) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת
שכר לאפוטרופסים) ,התשמ"ט( 11988-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
	.1

עקב עליית שיעור המדד יהיה נוסח תקנה (5א) לתקנות החל ביום ו' בטבת התשע"ב שינוי סכומים

( 1בינואר  ,)2012כדלקמן:
"שיעורי השכר

(  .5א) בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי
בשיעור שלא יעלה על  510שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז
ועל  1,023שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז".

כ"ב בכסלו התשע"ב ( 18בדצמבר )2011
(חמ 		 )3-2026
		

דוד האן
האפוטרופוס הכללי

__________
1

ק"ת התשמ"ט ,עמ'  ;41התשע"א ,עמ'  494ועמ' .632

הודעת דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי)
(עדכון סכומים) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (6ג) לתקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם
אומנותם (שירות אזרחי) ,התשס"ז( 12007-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
__________
 1ק"ת התשס"ז ,עמ'  ;740התשע"א ,עמ' .533

קובץ התקנות  ,7081כ"ד בטבת התשע"ב19.1.2012 ,
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עדכון סכומים

	.1

עקב השינוי במדד השתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות ,ונוסחה מיום ו' בטבת
התשע"ב ( 1בינואר  ,)2012הוא כמפורט להלן:

"תוספת
(תקנה )6
טור ב'
מסלול מלא (בשקלים חדשים)

טור א'
מצב משפחתי

טור ג'
מסלול מפוצל (בשקלים חדשים)

רווק

646.21

323.1

נשוי

1,762.42

881.21

נשוי 1 +

2,232.38

1,116.2

נשוי  2 +ויותר

2,467.38

"1,233.69

ח' בטבת התשע"ב ( 3בינואר )2012
(חמ )3-3267

ש ר – ש ל ו ם ג ' רב י
האחראי

		
		

הודעת אוויר נקי (אגרות) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה  5לתקנות אוויר נקי (אגרות) ,התשע"א( 12010-להלן -
התקנות) ,אני מודיעה לאמור:
עדכון אגרות

	.1

עקב השינוי במדד שפורסם בדצמבר  2011לעומת המדד שפורסם בדצמבר  ,2010החל
ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  ,)2012השתנו סכומי האגרות שבתקנה  ,2ובתוספת
השנייה לתקנות ,כלהלן:
( )1אגרה בעד הגשת בקשה להיתר פליטה  197,720 -שקלים חדשים לכל יחידת
חיוב;
( )2אגרה בעד הגשת בקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי ,כהגדרתו בסעיף 27
לחוק  28,320 -שקלים חדשים לכל יחידת חיוב;
()3

נוסח התוספת השנייה לתקנות הוא:

"תוספת שנייה
(תקנות  3ו–)6
אגרה בשקלים חדשים בעד הגשת בקשה למתן היתר פליטה המשולמת בתשלומים
טור א'
סכום לתשלום בעת הגשת הבקשה

טור ב'
סכום לתשלום מדי שנה

65,560

"18,880

י"ג בטבת התשע"ב ( 8בינואר )2012
(חמ )3-4070

		
		

		

אלונה שפר-קארו
המנהלת הכללית של
המשרד להגנת הסביבה

__________
1
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ק"ת התשע"א ,עמ'  266ועמ' .1187

קובץ התקנות  ,7081כ"ד בטבת התשע"ב19.1.2012 ,

הודעת המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ה) לתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות),
התשע"א( 12011-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
 .1עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה  1לתקנות החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר תיאום סכומים

 ,)2012כדלקמן:
"קביעת הוצאות
מרביות

  .1הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס ,ניתן
להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת
אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי
האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה כמפורט
בטור א' ,לא יעלה על הסכום הנקוב לצדה ,בטור ב':
טור א'
סוג הפעולה

()1

()2

()3

טור ב'
הוצאות בשקלים חדשים

משלוח דרישה ראשונה בכתב

15

משלוח דרישה ראשונה בכתב בדואר רשום
ובלבד שנשלחה לאחר שנשלחה הודעה על
החוב

22

משלוח דרישה נוספת בכתב

15

משלוח דרישה נוספת בכתב בדואר רשום ובלבד
שלא יישלחו יותר מ– 3דרישות בשנה

22

עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני

15

צו עיקול אלקטרוני

8

( )4משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי
משלוח צו מסירה
( )5איתור כתובת הסרבן כאשר זו שונה מהכתובת
המופיעה באחד מן המרשמים המנויים להלן,
לפי העניין ,מרשם האוכלוסין ,רשם החברות,
רשם השותפויות ,רשם האגודות השיתופיות
ורשם העמותות או מהכתובת שמסר בכתב

15
15
123

( )6עיקול באמצעות רישום מיטלטלין של הסרבן
בבית מגוריו או במקום עסקו

163

( )7עיקול רכב במשרד הרישוי

82

( )8המצאת אזהרה ,לרבות על ידי הדבקת הודעה על
כוונה לפרוץ לשם תפיסת מעוקלים והוצאתם,
ואולם לא יגבו הוצאות כאמור אם היה ניתן
להמציא את האזהרה במועד שבו בוצע עיקול
ברישום ,כאמור בתקנת משנה )7(1

163

( )9הובלה והוצאת מעוקלים

347
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טור א'
סוג הפעולה

טור ב'
הוצאות בשקלים חדשים

( )10הובלה והוצאה של מעוקלים שנדרשו לצורך
הוצאתם משאית וסבלים

2,074

( )11ניסיון לבצע אחת מהפעולות המנויות בתקנות
משנה  )6(1עד  )10(1אשר לא צלח בשל אחד
מאלה:
()1

הסרבן נקט פעולה כדי לסכל את העיקול;

( )2הכתובת שבה נעשה הניסיון כאמור אינה
כתובתו של החייב ,לפי אחד מן המרשמים
המנויים בתקנת משנה  )5(1או לפי מה שנמסר על
ידי הסרבן -
כמפורט באותן פסקאות
( )12השתתפות שוטר בשכר בעת ביצוע העיקול

עלות העסקת שוטר בשכר
שלא במסגרת פעילות
המשטרה ,בהתאם לנוהלי
משטרת ישראל

( )13מכירת מיטלטלין במכירה פומבית או במכירה  10%מהסכום שיתקבל
ממכירת המיטלטלין לפי
אחרת ,בידי מי שאינו עובד המדינה
תקנה (14ב) לתקנות המסים
(גבייה) ,התשל"ד1974-
(להלן  -תקנות המסים
(גבייה))
( )14הוצאות פרסום בעיתונות על קיומה של מכירה
פומבית או מכירה אחרת ,שהורה עליה פקיד
הגבייה בהתאם לתקנה  12לתקנות המסים
(גבייה)

511

ואולם לגבי פרסום הודעה על קיומה של מכירה
של פריטים השייכים לסרבן ולסרבנים אחרים,
יתחלק הסכום בין הסרבנים שפרטיהם מופיעים
במודעה
( )15מכירת כל סוגי המקרקעין באמצעות כונס נכסים סכומים ושיעורים כאמור
בתקנות ההוצאה לפועל
(שכר טרחת עורכי דין וכונסי
נכסים) ,התשס"ב,2002-
בשינויים המחויבים
()16

הוצאות גרירה של רכב -
(א) רכב פרטי ומסחרי שמשקלו אינו עולה על
 4טון ,למחסן הנמצא במרחק -

680

()1

עד  35ק"מ ממקום הגרירה

409

()2

מ– 36ק"מ עד  50ק"מ ממקום הגרירה

485
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טור ב'
הוצאות בשקלים חדשים

טור א'
סוג הפעולה

( )3מ– 51ק"מ עד  75ק"מ ממקום הגרירה

562

מ– 76ק"מ ואילך ממקום הגרירה

633

()4

(ב) רכב מסחרי שמשקלו  4טון ומעלה ,למחסן
הנמצא במרחק -

()17

()1

עד  35ק"מ ממקום הגרירה

()2

מ– 36ק"מ עד  50ק"מ ממקום הגרירה

1,073

()3

מ– 51ק"מ עד  75ק"מ ממקום הגרירה

1,257

()4

מ– 76ק"מ ואילך ממקום הגרירה

1,430

971

פריצת דלת של רכב

153

( )18פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול רגיל
()19

פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול מיוחד

()20

הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו -
(א)

מיטלטלין

(ב)

כלי רכב -

235
654
 255למטר מעוקב לחודש
או חלקו;

( )1בעבור כלי רכב פרטי ומסחרי שמשקלו
אינו עולה על  4טון

 41ליום או חלק ממנו

( )2בעבור כלי רכב מסחרי שמשקלו  4טון
ומעלה

 102ליום או חלק ממנו

( )21שמאות מיטלטלין לרבות רכב

307

להוצאות הקבועות בתקנות אלה ייווסף מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף,
התשל"ו ,1976-ככל שהם חייבים במס כאמור".
כ' בטבת התשע"ב ( 15בינואר )2012
(חמ )3-1906
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ד ו ר ו ן א רב ל י
מנהל רשות המסים בישראל (בפועל)

681

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבנזין תעופתי
בשדות התעופה) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים
לבנזין תעופתי בשדות התעופה) ,התשע"א( 12010-להלן  -הצו) ,אני מודיע כי החל ביום ו'
בטבת התשע"ב ( 1בינואר  ,)2012עודכנו תעריפי שירות ולפיכך נוסח התוספת הראשונה לצו
הוא כדלקמן:

"תוספת ראשונה
(סעיף )1
תעריף שירות בסיסי  13.64 -אגורות לליטר
תעריף תדלוק בשירות עצמי  96.10 -אגורות לליטר
תעריף תדלוק בשירות מלא  113.74 -אגורות לליטר".
ג' בטבת התשע"ב ( 29בדצמבר )2011
(חמ )3-2722

		
		

חן בר יוסף
מנהל מינהל הדלק

__________
1

682

ק"ת התשע"א ,עמ'  858ועמ' .862

קובץ התקנות  ,7081כ"ד בטבת התשע"ב19.1.2012 ,

המחיר  6.48שקלים חדשים      ISSN 0334-7014סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

