רשומות

קובץ התקנות
י"ג באב התשע"ב

7150

 1באוגוסט 2012
עמוד

תקנות החברות (סכומים אחרים הכלולים בהון עצמי שיראו אותם כעודפים) ,התשע"ב1560 ����������������������� 2012-
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'  ,)4התשע"ב1560 �����������������������������������������������������������������������������������������2012-
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (תיקון) ,התשע"ב1561 ������������������������������������������������������������������ 2012-
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"ב1561 ������������������������������������������2012-
תקנות הבזק (זכיונות) (תיקון) ,התשע"ב1562 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין) (דמי רישיון ותמלוגים) (תיקון),
התשע"ב1562 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה) ,התשע"ב1563 ������������������������������������������������������ 2012-
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף (37א) ו–(ג) לחוק) (תיקון) ,התשע"ב1563 ����������������� 2012-
תקנות הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה) (תיקון) ,התשע"ב1564 ������������������������������������������������2012-
תקנות הדואר (שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה)
(תיקון מס'  ,)2התשע"ב1565 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
צו הדואר (שינוי התוספת לחוק) ,התשע"ב1566 ���������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
כללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים) (תיקון) ,התשע"ב1566 ����������������������������������������������� 2012-

תקנות החברות (סכומים אחרים הכלולים בהון עצמי שיראו אותם כעודפים),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (302ב) ו– 366לחוק החברות ,התשנ"ט ,11999-ובאישור ועדת
החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

בתקנות אלה" ,מכשיר הוני"" ,רווח כולל אחר"" ,רווח נקי"" ,שווי הוגן"  -כמשמעותם
בכללי החשבונאות המקובלים.

סכומים אחרים
הכלולים בהון
העצמי שיראו
אותם כעודפים

.2

היתה לחברה השקעה במכשיר הוני אשר לפי תקן דיווח כספי בין–לאומי  9שינויים
בשוויה ההוגן נזקפים לרווח הכולל האחר (להלן  -ההשקעה) ,יראו כעודפים גם
סכומים חיוביים או שליליים הכלולים בהון העצמי של החברה בשל שינויים בשווייה
ההוגן של ההשקעה ,ובלבד שבהתאם לתקן חשבונאות בין–לאומי  39סכומים אלה היו
נזקפים לרווח הנקי.

כ"ט בתמוז התשע"ב ( 19ביולי )2012
(חמ )3-4465
()2012-15118

יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
1

ס"ח התשנ"ט ,עמ'  ;189התשס"ה ,עמ' .238

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'  ,)4התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד-
 ,11984אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

תיקון תקנה 7א

 .2בתקנה 7א לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה (ד) יבוא:

בתקנה  1לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד( 21984-להלן  -התקנות העיקריות) ,אחרי
ההגדרה "מזכיר ראשי" יבוא:
""מספר זהות" -
()1

לגבי חברה הרשומה בישראל  -מספר הרישום;

( )2לגבי חברה רשומה הרשומה מחוץ לישראל  -המדינה שבה היא רשומה
ומספר הרישום ,אם יש לה מספר רישום;
()3

לגבי תאגיד אחר שיש לו מספר רישום על פי דין  -מספר הרישום שלו;

()4

לגבי יחיד תושב ישראל  -מספר זהותו במרשם האוכלוסין;

( )5לגבי יחיד שאינו תושב ישראל  -המדינה שבה הוצא הדרכון ומספר
הדרכון".
"(ה) לא יקובל כתב בי–דין לרישום אם לא צוין בראשו מספר זהותו של מגיש כתב
בי–הדין".
__________
1
2
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ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ק"ת התשמ"ד ,עמ' ( 2220התשס"ה ,עמ'  ;)202התשס"ו ,עמ'  ;55התשע"ב ,עמ'  ,21עמ'  160ועמ' .1318

קובץ התקנות  ,7150י"ג באב התשע"ב1.8.2012 ,

 .3תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

ד' באב התשע"ב ( 23ביולי )2012
(חמ )3-1778

יעקב נאמן
שר המשפטים

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיפים  54ו– 59לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב,11982-
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אנו מתקינים תקנות אלה:
.1

בתקנה (2ב) לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) ,התשס''א ,22001-במקום תיקון תקנה 2

פסקה ( )5יבוא:
"()5

בשנים  2010עד ;1% - 2012

()6

החל ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר ".0% - )2013

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר  .)2013

תחילה

ה' באב התשע"ב ( 24ביולי )2012
(חמ )3-2498

                  מ ש ה כ ח ל ו ן
                        שר התקשורת

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________

 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשנ"ו ,עמ' .55
    2ק"ת התשס"א ,עמ'  ;958התשע"א ,עמ' .536

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה) (תיקון),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף  54לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב ,11982-ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אנו מתקינים תקנות אלה:
.1

בתקנה  1לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה) ,התשע"א,22011-
במקום פסקה ( )7המובאת בה יבוא:
"()7

תיקון תקנה 1

בשנת - 2012
(א) מיום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  )2012עד יום י"ב באב התשע"ב ( 31ביולי
;2.5% - )2012
(ב) מיום י"ג באב התשע"ב ( 1באוגוסט  )2012עד יום י"ח בטבת התשע"ג
( 31בדצמבר  ;0.7% - )2012ובלבד ששיעור התמלוגים השנתי לשנת  2012יעמוד
על ".1.75%

ה' באב התשע"ב ( 24ביולי )2012
(חמ )3-2498

                    מ ש ה כ ח ל ו ן
                           שר התקשורת

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________

 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשנ"ו ,עמ'  ;55התש"ס ,עמ' .76
    2ק"ת התשע"א ,עמ' .536

קובץ התקנות  ,7150י"ג באב התשע"ב1.8.2012 ,
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תקנות הבזק (זכיונות) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6לו(א) ו– 59לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב   1982-
(להלן  -החוק) ,לאחר התייעצות עם המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין שנתמנתה לפי
החוק ,באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור
ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף  6לח(א) לחוק ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון השם

.1

בשמן של תקנות הבזק (זכיונות) ,התשמ"ח( 31987-להלן  -התקנות העיקריות) ,במקום
"תקנות הבזק" יבוא "תקנות התקשורת (בזק ושידורים)".

תיקון הפתיח

.2

בפתיח לתקנות העיקריות ,במקום "לחוק הבזק" יבוא "לחוק התקשורת (בזק ושידורים)".

תיקון תקנה 42

 .3בתקנה (42ג) לתקנות העיקריות ,במקום פסקה ( )7יבוא:
"()7
()8

תחילה

.4

בשנים  2010עד ;1% - 2012
החל ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר ".0% - )2013

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר .)2013

ה' באב התשע"ב ( 24ביולי )2012
(חמ )3-2017

משה כחלון
שר התקשורת
__________

 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשמ"ו ,עמ'  ;224התשס"א ,עמ' .530
    2ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
 3ק"ת התשמ"ח ,עמ'  ;113התשס"ו ,עמ' .1144

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין)
(דמי רישיון ותמלוגים) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6נו(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב,11982-
בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף (1ב) לחוק–יסוד :משק
המדינה ,2אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 4

.1

תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר .)2013

בתקנה  4לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין) (דמי
רישיון ותמלוגים) ,התשנ"ט ,31999-בתקנת משנה (ב) ,במקום פסקה ( )7יבוא:
"()7
()8

בשנים  2010עד ;1% - 2012
החל ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר  ."0% - )2013

ה' באב התשע"ב ( 24ביולי )2012
(חמ )3-2890

משה כחלון
שר התקשורת
__________

 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשנ"ח ,עמ' .73
    2ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשמ"ב ,עמ' .170
 3ק"ת התשנ"ט ,עמ'  ;294התשס"ו ,עמ' .1145
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קובץ התקנות  ,7150י"ג באב התשע"ב1.8.2012 ,

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף  54לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב ,11982-ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אנו מתקינים תקנות אלה:
.1

בתקופת תוקפן של תקנות אלה יראו ,לגבי בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון הוראת שעה

נייד (להלן  -רט"ן) ,כאילו בתקנה (2ב) לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים),
התשס"א ,22001-במקום פסקה ( )5נאמר:
"()5

בשנת ;1% - 2010

()6

בשנת ;1.75% - 2011

()7

בשנת - 2012
(א) מיום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  )2012עד יום ב' בסיוון התשע"ב ( 23במאי
;2.5% - )2012
(ב) מיום ג' בסיוון התשע"ב ( 24במאי  3)2012עד יום י"ב באב התשע"ב ( 31ביולי
;1% - )2012
(ג) מיום י"ג באב התשע"ב ( 1באוגוסט  )2012עד יום י"ח בטבת התשע"ג
( 31בדצמבר  ,0.292% - )2012ובלבד ששיעור התמלוגים השנתי לשנת  2012יעמוד
על ".1.3%

.2

תוקפן של תקנות אלה מיום י"ג באב התשע"ב ( 1באוגוסט  )2012עד יום י"ח בטבת תוקף

התשע"ג ( 31בדצמבר  .)2012
ה' באב התשע"ב ( 24ביולי )2012
(חמ )3-2498

                     מ ש ה כ ח ל ו ן
                             שר התקשורת

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________

 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשנ"ו ,עמ'  ;55התש"ס ,עמ' .76
    2ק"ת התשס"א ,עמ'  ;958התשס"ו ,עמ'  ;1144התש"ע ,עמ' .706
    3י"פ התשע"ב ,עמ' .4242

תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף (37א) ו–(ג) לחוק)
(תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (37א) ו–(ג) ו–(126א) לחוק הדואר ,התשמ"ו ,11986-ובאישור
שר האוצר ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתוספת הראשונה של תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף (37א) תיקון התוספת
הראשונה
ו–(ג) לחוק) ,התשס"ח( 22007-להלן  -התקנות העיקריות)   -

()1

בחלק א' ,פרט  - 2יימחק;

()2

בחלק ב' ,פרט   - 4יימחק.

 .2בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -
()1

בחלק א'   -
(א)

__________

תיקון התוספת
השנייה

בסימן ב' -

 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;79התשס"ד ,עמ' .71
    2ק"ת התשס"ח ,עמ'  ;10התש"ע ,עמ' .1291

קובץ התקנות  ,7150י"ג באב התשע"ב1.8.2012 ,

1563

()1

בכותרת הסימן ,המילים "ושירותי תברוקה"  -יימחקו;

()2

פרט  - 6יימחק;

()3

בפרט  ,7בטור "פרטי השירות"  ,המילים "מברקים או"  -יימחקו;

()4

בפרט - 8
(א) בטור "פרטי השירות" ,במקום "לרבות מברק או פקסימיליה  -עד
 10מברקים או מסרים"  יבוא "  -עד  10מסרים";
(ב)

(ב)

()2

פרט משנה  - 8.3יימחק;

()5

פרטים  11עד   - 14יימחקו;

()6

בפרט  ,15בטור "פרטי השירות" ,המילים "חיפוש של מברק"   -יימחקו;

בסימן ג' -
()1

בפרט  ,16בטור "פרטי השירות" ,המילה "ומברקים"  -תימחק;

()2

בפרט  ,30בטור "פרטי השירות" ,המילים "או מברקים"   -יימחקו.

בחלק ב' ,בסימן ד' -
(א)   בכותרת הסימן ,במקום "שירותי תברוקה בשירות" יבוא "שירותי העברת
מסרים";
(ב)   פרט  - 24יימחק.

תחילה

 .3תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
כ"ב בתמוז התשע"ב ( 12ביולי )2012
(חמ )3-2168

משה כחלון
שר התקשורת

תקנות הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (37א) ו–(ג) ו–(126א) לחוק הדואר ,התשמ"ו ,11986-ובאישור
שר האוצר ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת
הראשונה

.1

תיקון התוספת
השנייה

 .2בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -

בתוספת הראשונה של תקנות הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה),
התשס"ח( 22008-להלן  -התקנות העיקריות)   -
()1

בחלק א' ,פרט  - 2יימחק;

()2

בחלק ב' ,פרט   - 4יימחק.

()1

בחלק א'   -
(א)

בסימן ב' -
()1

בכותרת הסימן ,המילים "ושירותי תברוקה"  -יימחקו;

()2

פרט  - 6יימחק;

__________
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()3

בפרט  ,7בטור "פרטי השירות" ,המילים "מברקים או"  -יימחקו;

()4

בפרט - 8
(א) בטור "פרטי השירות" ,במקום "לרבות מברק או פקסימיליה  -עד
 10מברקים או מסרים"  יבוא "  -עד  10מסרים";
(ב)

(ב)

()2

פרט משנה  - 8.3יימחק;

()5

פרטים  11עד   - 14יימחקו;

()6

בפרט  ,15בטור "פרטי השירות" ,המילים "חיפוש של מברק"   -יימחקו;

בסימן ג' -
()1

בפרט  ,16בטור "פרטי השירות" ,המילה "ומברקים"  -תימחק;

()2

בפרט  ,30בטור "פרטי השירות" ,המילים "או מברקים"   -יימחקו.

בחלק ב' ,בסימן ד' -
(א)   בכותרת הסימן ,במקום "שירותי תברוקה בשירות" יבוא "שירותי העברת
מסרים";
(ב)   פרט  - 24יימחק.

 .3תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תחילה

כ"ב בתמוז התשע"ב ( 12ביולי )2012
(חמ )3-2168

משה כחלון
       שר התקשורת

תקנות הדואר (שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל
הציבור בכל המדינה) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5ג(א)( )1ו–(126א) לחוק הדואר ,התשמ"ו ,11986-בהתייעצות
עם שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בחלק א' של התוספת לתקנות הדואר (שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר תיקון התוספת

יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה) ,התשס"ח , 2008-פרטים  5ו– - 20יימחקו.
2

תחילה

  .2תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
כ"ב בתמוז התשע"ב ( 12ביולי )2012
(חמ )3-3599

משה כחלון
       שר התקשורת
__________
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צו הדואר (שינוי התוספת לחוק) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (37ב) ו–(126א) לחוק הדואר ,התשמ"ו( 1986-להלן  -החוק),
ובאישור שר האוצר וועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
1

תיקון התוספת
לחוק

 .1בתוספת לחוק   -
בחלק שכותרתו "בארץ ,":הפרט "מברק רגיל  -עד  10מברקים בדיוור"  -יימחק;

()1

( )2בחלק שכותרתו "לחו"ל ,":הפרטים "מברק רגיל לאירופה" ו"מברק רגיל לארצות
הברית"  -יימחקו.
תחילה

  .2תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.
כ"ב בתמוז התשע"ב ( 12ביולי )2012
(חמ )3-2168

משה כחלון
       שר התקשורת
__________
1

ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;79התשס"ד ,עמ'  ;71ק"ת התשנ"ב ,עמ' .889

כללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים) (תיקון),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף 6ה( )5לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-
(להלן  -החוק) ,קובעת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין שהתמנתה לפי החוק כללים
אלה:

1

תיקון סעיף 17ג

.1

במקום פסקה ( )1בסעיף 17ג(א) לכללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים),
התשמ"ח ,21987-יבוא  :
"( )1רשאי בעל רישיון להשקיע בפיתוח תסריטים של הפקות מקומיות כאמור אשר
לא שודרו בידי בעל הרישיון ,את הסכומים האלה ,כולם או חלקם:
(א) סכום בשיעור שלא יעלה על  1%מסכום ההשקעה בסוגות מורכבות -
בפיתוח תסריטים של הפקות מקומיות מסוגה מורכבת;
(ב) סכום בשיעור שלא יעלה על  0.5%מסכום ההשקעה בסוגות מורכבות -
בפיתוח תסריטים של הפקות מקומיות של סרטי תעודה מורכבים".

י"ג בתמוז התשע"ב ( 3ביולי )2012
(חמ )3-2058

        נ ת י ש ו ב ר ט
ממלא מקום יושב ראש המועצה
לשידורי כבלים ולשידורי לוויין
__________
1
2
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