רשומות

קובץ התקנות
ה׳ בטבת התשס־ב

6140

 20בדצמבר 2001
עמוד

צו לעידוד השקעות הון)קביעת אזורים לענין התוספת לחוק()תיקון( ,התשס״ב2001 -

206

הודעת התקשורת)בזק ושידורים()אגרה בער מתן רישיון מיוחד( ,התשס״ב2001 -

206

הודעת המים)עדכון תעריפים למים( ,התשס״ב2001 -

206

הודעת המים)עדכון תעריפים למים()מם׳  ,(2התשס־ב2001 -

207

הודעת הכניסה לישראל ,התשס״ב2001-

207

הודעת האזרחות ,התשם״ב2001-

209

הודעת הדרכונים ,התשס־ב2001-

210

הודעת מרשם האוכלוסין)סדרי רישום( ,התשס״ב2001 -

211

החלטת משכורת נשיא המדינה)הוראת שעה( ,התשס־־ב2001 -

211

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית)הוראת שעה( ,התשס״ב2001-

212

הודעת הגנת הדייר ]נוסח משולב[)העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק(,
התשס״ב2001-

212

עו לעידוד השקעות הון)קביעת אזורים לענין התוספת לחוק()תיקון(,
התשם״ב2001 -
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון ,התשי׳׳ט959-ו' ,ובאישור
וועדת הכספים של הכנסת ,אנו מצווים לאמור:
תיקון סעיף ג

בסעיף  3לצו לעידוד השקעות הון)קביעת אזורים לענין התוספת לחוק( ,התשנ׳׳ח-
.1
 998ו ) ל ה ל ן ־ הצו( -
2

)ו( בפסקה ) ,(4במקום ״י״ב באלול התשם׳׳א )1ג באוגוסט (2001״ יבוא ״י׳׳ח בניסן
התשס״ב ) 31במרס (2002׳׳;
) (2בפסקה ) ,(5במקום ״י״ב באלול התשס״א ) 31באוגוסט (2001״ יבוא ״י״ח בניסן
התשם׳׳ב ) 31במרס (2002״.
תיקון סעיף 4

תחילה

בסעיף  4לצו ,בפסקה) ,(3במקום ״י׳׳ב באלול התשס׳׳א) 31באוגוסט (2001״ יבוא ׳׳י״ח
.2
בניסן התשם׳׳ב ) 31במרס (2002׳׳.
.4

תחילתו ש ל צו זה ביום י״ג באלול התשם״ב ) 1בספטמבר .(2001

י׳׳ב בכסלו התשס׳׳ב ) 27בנובמבר (2001
<ד1מ (3-200
דליה איציק
שרת התעשיה והמסחר

2

םילבן שלום
שר האוצר

ס״ח התשי״ט ,עמ׳ .234
ק״ת התשנ״ח ,עמ׳ .1081

הודעת התקשורת )בזק ושידורים()אגרה בעד מתן רישיון מיוחד(,
התשס״ב2001-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  5לתקנות התקשורת)בזק ושידורים()אגרה בעד מתן רישיון
מיוחד( ,התשס׳׳ב) '2001 -להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
שינוי בסכום
ה א ג ר ה

עקב עליית המדד ש ל חודש אוקטובר  2001לעומת המדד ש ל חודש אוקטובר 2000
.1
בשיעור ש ל  ,2.01%יהיה סכום האגרה הנקוב בתקנה )2א( לתקנות ארבעת אלפים ותשע
מאות שקלים חדשים ,החל ביום י׳׳ז בטבת התשס״ב ) 1בינואר .(2002
כ׳׳א בכסלו התשם״ב ) 6בדצמבר (2001
<חמ (3-2371

חיים גרון
סמנכ׳׳ל בכיר להנדסה ורישוי
משרד התקשורת

ק״ת התשם״ב ,עמי .121

הודעת המים )עדכון תעריפים למים( ,התשס״ב2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו1א)ב( ,לחוק המים ,התשי״ט) 1959-להלן  -החוק( ,אני
מודיע בזה לאמור:
י

ם״דו התשי״ט ,עמי  :169התשג״ג ,עמי .16

206

קובץ התקנות  ,6140ה׳ בטבת התשס״ב20.12.2001 ,

היות שחלפו ש י ש ה חודשים מיום העדכון ש ל תעריפי המים לתעשיה ע ל פי סעיף
.1
ף
22וא לחוק והיות שבתקופת ש ש ת החודשים האמורים חלו שינויים בסל הקובע ל
האמור בשיעור ש ל  ,2.5%לפיכך נוסח פסקה )ו (2.בפסקה ) (2ש ל תקנה ד לתקנות המים
)תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( ,התשמ״ז987-ו  ,הוא מיום א׳ בכסלו התשס״ב
) 16בנובמבר  (2001כדלקמן:
פ י

ה ס ע ו

עדכון תעריפי
מים לתעשיה

2

״ .2מים לתעשיה
2.1

מים שפירים
בשקלים חדשים למ״ק

)א( שם מפעל מקורות

0.449
0.933

בית שאן  -מעיינות
בית שאן  -קידוחים
)ב( כל יתר מפעלי מקורות

"1.436

י׳׳ז בכסלו התשם״ב ) 2בדצמבר (2001
)חמ (s-807

ש מ ע ו ן טל
נציב המים

ק״ת התשמ״ז ,עמי  :1109התשס״א ,עמ׳ .861

הודעת המים )עדכון תעריפים למים()מם׳  ,(2התשם״ב2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו1א)ב( ,לחוק המים ,התשי״ט) '1959-להלן  -החוק( ,אני
מודיע בזה לאמור:
היות שחלפו ש י ש ה חודשים מיום העדכון ש ל תעריפי המים לצריכה ביתית ע ל פי
.1
י '
סעיף  2ו 1א לחוק והיות שבתקופת ש ש ת החודשים האמורים חלו שינויים ל ק
הסעיף האמור בשיעור ש ל  ,2.3%לפיכך נוסח פסקה  3ש ל תקנה  7לתקנות המים )תעריפי
מים המסופקים מאת מקורות( ,התשנדז , 1987-הוא מיום א׳ בכסלו התשס׳׳ב ) 16בנובמבר
 (2001כדלקמן:
ב

ס

ה

י ב ע 7

3

עדכון תעריפי
ביתית
צייכה

ג

״ .3מים לצריכה ביתית
בכל מפעלי מקורות
י״ז בכסלו התשס׳׳ב ) 2בדצמבר (2001
)חמ (s-807

"1.474

ש מ ע ו ן טל
נציב המים

ס־ח התשי״ט ,עמי  ¡169התשנ״ג ,עמי .16
ק־ת התשמ־ז ,עכר  :1109התשם״א ,עמי .862

הודעת הכניסה לישראל ,התשס״ב2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף 24א)ה( לחוק הכניסה לישראל ,התשל״ד) 1974-להלן
התקנות( ,אני מודיע לאמות
י

' ק״ת התשל־ד ,עמי  :1517התשנ־ט ,עמי .65
קובץ התקנות  ,6140ה׳ בטבת התשם־ב20.12.2001 ,

207

הגדלת סכומי
אגרות

עקב עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי יהיה נוסח חלק א׳ לתוספת לתקנות
.1
החל ביום י׳׳ז בטבת התשס״ב )ו בינואר  (2002כלהלן:
״חלק אי :אגרות בעד בקשות לשירותים

השירות המבוקש
.1

208

אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל
הסוגים למעט מסוג א1 /

טור א׳
בשקלים חדשים

טור ב׳
בדולרים

155

25

.2

אשרה ורישיון לישיבת מעבר

70

17

.3

אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/
1

135

25

.4

אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב2/
כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת
המדינות המפורטות בסעיף  2לחלק ב׳

70

17

.5

אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב3/
או ב4/

70

17

.6

אשרה ורישיון לישיבת קבע

.7

אשרת חוזר

.8

החלפת רישיון הישיבה -
)ו( מסוג כלשהו ברישיון לישיבת
קבע

 550ובעת קבלת
רישיון הקבע
 70שקלים חדשים
נוספים לבל נפש
הכלולה ברישיון
70
 550ובעת קבלת
רישיון הקבע
 70שקלים חדשים
נוספים לבל נפש
הכלולה ברישיון

 100ובעת קבלת
רישיון הקבע 13
דולרים נוספים
לכל נפש
הכלולה ברישיון
17
 100ובעת קבלת
רישיון הקצע 13
דולרים נוספים
לכל נפש
הכלולה ברישיון

)(2

מסוג ב 2/לרישיון מסוג ב4/

70

17

)(3

כל החלפת רישיון אחרת

135

25

.9

הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים

.10

אשרת כניסה או ז*שרת חוזר הניתנת
בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון
של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה
 ,(2)3תוספת של

 1ו.

הארכה למפרע של רישיון ישיבה מכל
הסוגים לאחר שחלפו שלושה חודשים
לפחות מיום פקיעת הרישיון

 135בעד כל
תקופת הארכה

205
 70בעד כל
חודש הארכה
או חלק ממנו

 25בעד כל
תקופת הארכה

40
 17בעד כל
חודש הארכה
או חלק ממנו

קובץ התקנות  ,6140ה׳ בטבת התשס״ב20.12.2001 ,

טור א׳
בשקלים חדשים

השירות המבוקש
.12

אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב 2/ל־10
נפשות ומעלה

.13

מסמך לפי תקנה  ,8פרט למסמך כאמור
הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה
לישיבת ארעי מסוג א1/

.14

מסמך לפי תקנה  8הניתן במקום מסמך
באמור שאבד ,נגנב או הושחת

 70בתוספת 25
שקלים חדשים
לכל נפש

135

205
כ״ז בכסלו התשס״ב ) 12בדצמבר (2001
)חמ 600־ג(

טור ב׳
בדולרים
 17בתוספת 5
דולרים לכל
נפש

25

40״

מרדכי מרדכי
המנהל הכללי ש ל משרד הפנים

הודעת האזרחות ,התשס׳׳כ2001-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 9ב)ה( לתקנות האזרחות ,התשב״ט1968-י)להלן  -התקנות(,
אני מודיע לאמור:
עקב עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי יהיה נוסח התוספת לתקנות החל
.1
ביום י״ז בטבת התשם״ב )ו בינואר  (2002כלהלן:

הגדלת סכומי
א ג י י ת

׳׳תוספת
)תקנה (9
טור א־
האגרה
בשקלים חדשים

טור ב׳
האגרה בדולרים

.1

תעודה
ישראלית

אזרחות

70

17

.2

אישור או תעודה המעידה על אי־
הקניית אזרחות ישראלית

70

.5

אישור על מסירת הצהרה ע ל אי־רצון
להיות אזרח ישראלי ,למעט אישור
ראשון

70

17

.4

ויתור על אזרחות ישראלית

275

50

.5

בקשה להתאזרחות

155

השירות המבוקש
המעידה

על

כ״ז בכסלו התשס״ב ) 12בדצמבר (2001
<חמ -649ג>

17

"25

מרדכי מרדכי
המנהל הכללי ש ל משרד הפנים

י ק־ת התשכ־ט ,עמי  ;19התשנ״ט ,עמ׳ .66

קובץ התקנות  ,6140ה׳ בטבת התשס״ב20.12.2001 ,

209

ה1דעת הדרבונימ ,התשם״ב2001 -
בתוקף סמכותי לפי תקנה דא)ה( לתקנות הדרכונים ,התש״ם980-ו' )להלן  -התקנות(,
אני מודיע לאמור:
הגדלת סכומים

עקב עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי יהיה נוסח התוספת אגרות לתקנות,
.1
החל ביום י״ז בטבת התשס׳׳ב ) 1בינואר  (2002כלהלן:

״תוספת
)תקנה (7
האגרה
בשקלים חדשים

האגרה בדולרים

205

40

70

17

וב.

דרכון עם מספר עמודים כפול

305

60

.2

)א( תעודת מעבר לפי סעיף  ) 2ב ^ (
לחוק ,ליחיד או ליחיד עם
ילדים

205

השירות המבוקש
דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים

.1

1א .דרכון לקטין עד גיל 17

40

)ב(

תעודת מעבר לפי סעיף )2בץ(1
לחוק ,ליחיד או ליתיד עם ילדים,
לשימוש חד־פעמי לשם יציאה
מישראל וחזרה אליה

70

<ג(

תעודת מעבר לפי סעיף )2בץ(2
לחוק ,ליחיד או ליחיד עם
ילדים

70

17

70

17

2א .תעודת מעבר לקטין עד גיל 17
.3

דרכון או תעודת מעבר קבוצתיים לפי
סעיף )3ג( לחוק

.4

הארכת תוקף של דרכון או תעודת
מעבר

פטור

.5

הארכת תוקף של דרכון או תעודת
מעבר בתחנת גבול

275

.6

הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת
מעבר

פטור

.7

מסמך נסיעה במקום מסמך נסיעה
שנגנב ,אבד ,הושמד ,הושחת או שונה
 -תוספת של:

 205בתוספת
 25שקלים לכל
נפש המצורפת
לדרכון או
לתעודת המעבר
הקבוצתיים

17

 40בתוספת
 5דולרים לכל
נפש המצורפת
לדרכון או
לתעודת המעבר
הקבוצתיים
פטור

פטור

ם״ח התש״ם ,עמי  :1510התשנ״ט ,עמ׳ .67

210

קובץ התקנות  ,6140ה׳ בטבת התשס־ב20.12.2001 ,

האגרה
בשקלים חדשים

השירות המבוקש
)(1

בשמסמך הנסיעה הקודם היה
דרבון או תעודת מעבר לפי סעיף
)2בץ(1לחוק

205

)(2

כשמסמך הנסיעה הקודם היה
תעודת מעבר לפי סעיף  ) 2ב ^
לחוק

70

כ־׳ז בכסלו התשס׳׳ב ) 12בדצמבר (2001
<חמ ««-6

האגרה בדולרים

40

דו״

מרדכי מרדכי
המנהל הכללי ש ל משרד הפנים

הודעת מרשם האוכלוסין)סדרי רישום( ,התשס״ב2001 -
בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א)ה( לתקנות מרשם האוכלוסין)סדרי רישום( ,התשל׳׳ג-
 ,'1972אני מודיע לאמור:
עקב עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי יהיה נוסח התוספת לתקנות החל
ו.
ביום י״ז בטבת התשס״ב ) ו בינואר  (2002כלהלן:

הגדלת סכומי
יי
ה א ג

ת

״תוספת
)תקנה (5
האגרה בשקלים חדשים

השירות המבוקש
.1

תעודת זהות או חלק ממנה שאבדו ,שנגנבו או שהושחתו

.2

מתן מידע מקובצי מרשם האוכלוסין -

70

)א( ע ל ארם אחר

פטור

)ב( ע ל כל אדם נוסף

"10

כ״ז בכסלו התשס״ב )2ו בדצמבר (2001
)חמ«-«00

מרדכי מרדכי
המנהל הכללי ש ל משרד הפנים

י ק״ת התשל־ג ,עמ׳  :56התשנ־ט ,עמי .*8

החלטת משכורת נשיא המדינה )הוראת שעה( ,התשס״ב2001 -
בתוקף סמכותה לפי סעיף  16לחוק־יסוד :נשיא המדינה' ,מחליטה ועדת הכספים ש ל
הכנסת לאמור:
ע ל אף הוראות סעיף  3להחלטת משכורת נשיא המדינה ,התשמ״ב , 1982-במשך
.1
ש נ ה מיום פרסומה ש ל החלטה זו לא יעלה שכר היסוד ש ל נשיא המדינה.
2

י״ח בכסלו התשס׳׳ב ) 3בדצמבר (2001
<חמ 62ג«-

הוראת שעה

י ע ק ב לי צמ ן
יושב ראש ועדת הכספים

י ס־ח התשכיד ,עמי .118
ק־ת התשמיב ,עמי  ;1248התשס־א ,עמ׳ 22ב.
2

קובץ התקנות  ,6140ה׳ בטבת התשם״ב20.12.2001 ,

11

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )הודאת שעה( ,התשס״ב2001-
בתוקף סמכותה לפי סעיף 0ו לחוק־יסוד :השפיטה  ,סעיף  6לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ״ט969-ו* ,סעיף  (3)26לפקודת התעבורה  ,סעיף 7ו לחוק הדיינים ,התשט״ו, 1955-
סעיף  14לחוק הקאדים ,התשכ״א , 1961-וסעיף  20לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים,
התשכ״ג , 1962-מחליטה ועדת הכספים ש ל הכנסת לאמור:
1

4

5

־

6

הוראת שעה

ע ל אף הוראות סעיף  6להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשמ״א, 1982-
.1
במשך ש נ ה מיום פרסומה ש ל החלטה זו לא יעלה שכר היסוד ש ל נושא משרה שיפוטית.
ד

י״ח בכסלו התשס״ב ) 3בדצמבר (2001
)חמ (5-626

יעקב ליצמן
יושב ראש ועדת הכספים

ס״וו התשמ״ד ,עמי .78
ם״ח התשכ״ט ,עמי .7
דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש  ,7עמי 73ו.
ס״ח התשט״ו ,עמי .6
ם־ח התשכ״א ,עמ׳ .11
ס״ח התשכ״ג ,עמ׳ .2
ק״ת התשמ־א ,עבד  ;1448התשם״א ,עמ׳ .323

הודעת הגנת הדייר ננוסח משולב[ )העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות
לבתי עסק( ,התשס״ב2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א)ג( לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[ ,התשל״ב'1972-
)להלן  -החוק( ,ועקב עליית מדד המחירים לצרכן ,כאמור •בסעיף 52א)ב( לחוק ,אני מודיע
לאמור:
העלאת השיעור
ה מ י ב י

השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום י״ז בטבת התשם״ב) 1בינואר
.1
 (2002הוא :״1.410/0״.
א׳ בטבת התשם״ב ) 16בדצמבר (2001
<חמ (3-707

אבי מעוז
המנהל הכללי ש ל משרד הבינוי והשיכון

י ס־ח התשל״ב ,עמ׳  ;176התשנ״ט ,עמי .98
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