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עמוד

תקנות רואי חשבון (תיקון) ,התש"ע116 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2009-
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) (תיקון) ,התש"ע116 �����������������������������������������2009-
תקנות לימוד חובה (כללי דיווח על אלימות גופנית) ,התש"ע117 ������������������������������������������������������������������������� 2009-
תקנות התעבורה (פטור מחובת רישום ורישוי וחובת רישיון נהיגה לאופניים עם מיתקן עזר) ,התשמ"ז1986-
(ביטול) ,התש"ע118 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2009-
הודעת מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות) ,התש"ע118 �������������������2009-

תקנות רואי חשבון (תיקון) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו– 17לחוק רואי חשבון ,התשט"ו ,11955-באישור שר
האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת לפי סעיף (1ב) לחוק–יסוד :משק המדינה ,3אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 47

.1

בתקנה (47א) לתקנות רואי חשבון ,התשט"ז ,41955-במקום פסקה ( )4יבוא:
"( )4אגרה שנתית -
500
(א) לרואה חשבון שביום  31בדצמבר בשנה שקדמה לשנת
התשלום (להלן  -המועד הקובע) טרם חלפו  3שנים מיום קבלת
רישיונו
700
(ב) לרואה חשבון שבמועד הקבוע חלפו  3שנים ויותר מיום
קבלת רישיונו
200
(ג) לרואה חשבון בגיל שבעים או יותר
(ד) רואה חשבון שהצהיר בהצהרה שמסר למועצה לא יאוחר
מ– 31בינואר של שנה מסוימת שאינו רוצה לשמש רואה חשבון
באותה שנה ,יהא פטור מתשלום אגרה שנתית לגבי אותה שנה
ועד אשר יצהיר בהצהרה שתימסר למועצת רואי חשבון שהוא
רוצה להמשיך לשמש רואה חשבון".

תחולה

.2

תקנות אלה יחולו לגבי תשלום אגרה שנתית החל בשנת .2010

י"א בחשוון התש"ע ( 29באוקטובר )2009
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-665

__________

   1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;26התשנ"ד ,עמ' .24
   2ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
   3ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשמ"ב ,עמ' .170
   4ק"ת התשט"ז ,עמ'  ;34התשס"ט ,עמ' .102

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) (תיקון),
התש"ע2009-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיפים  4 ,3ו– 5לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,11992-בהתייעצות
עם המועצה להשכלה גבוהה ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת ,אנו
מתקינים תקנות אלה:
תיקון תקנה 8

.1

במקום תקנה  8לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה),
התשס"ט ,22008-יבוא:
 .8תחילתן של תקנות אלה ביום י"ג בתשרי התש"ע ( 1באוקטובר
"תחילה
( )2009להלן  -יום התחילה)".

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בסיוון התשס"ט ( 30במאי .)2009

ל' בתשרי התש"ע ( 18באוקטובר )2009
(חמ )3-3709

__________

גדעון סער
שר החינוך

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

   1ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;114התשס"ו ,עמ' .356
   2ק"ת התשס"ט ,עמ' .142
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תקנות לימוד חובה (כללי דיווח על אלימות גופנית) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12ג ו– 15לחוק לימוד חובה ,התש"ט( 11949-להלן  -החוק),
ולאחר היוועצות בוועד החינוך לפי סעיף  14לחוק ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

הגדרות

בתקנות אלה -
"חבלה" ו"חבלה חמורה"  -כהגדרתן בסעיף 34כד לחוק העונשין ,התשל"ז;21977-
"מנהל מחוז"  -מנהל לשכה מחוזית של משרד החינוך;
"מפקח"  -כהגדרתו בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי פיקוח) ,התשי"ז. 1956-
3

.2

(א) מנהל מוסד חינוך ימסור דוח בכתב למפקח על מוסד חינוך על כל אירוע של דיווח מנהל מוסד
חינוך על אלימות
אלימות גופנית -
גופנית

()1

בין עובד הוראה ובין תלמיד -
(א) מיד לאחר התרחשותו;
(ב) בסיום הטיפול באירוע  -על תוצאותיו ,לרבות אמצעי משמעת שננקטו
ביחס לתלמיד;
(ג) ביחס לעובד הוראה שאינו עובד המדינה  -על אמצעים ארגוניים ככל
שננקטו;

( )2בין תלמידים ,בתחום מוסד החינוך או במסגרת פעילות מוסד החינוך,
שנגרמה בו חבלה או חבלה חמורה -
(א) מיד לאחר התרחשותו;
(ב) בסיום הטיפול באירוע  -על תוצאותיו ,לרבות אמצעי משמעת
שננקטו ,ככל שננקטו.
(ב) העתק דוח כאמור בתקנת משנה (א)( )1ו–( )2יימסר למנהל המחוז שבתחום
אחריותו מצוי המוסד.
.3

מפקח על מוסד חינוך ימסור דוח בכתב ,למנהל מחוז שבתחום אחריותו מצוי המוסד ,דיווח המפקח על
מוסד חינוך על
על כל אירוע של אלימות גופנית -
אלימות גופנית בו

()1

בין עובד הוראה ובין תלמיד -
(א) מיד לאחר התרחשותו;
(ב) בסיום הטיפול באירוע  -על תוצאותיו ,לרבות אמצעי משמעת שננקטו
ביחס לתלמיד;
(ג) ביחס לעובד הוראה שאינו עובד המדינה  -על אמצעים ארגוניים ככל
שננקטו;

( )2בין תלמידים בתחום מוסד החינוך או במסגרת פעילות מוסד החינוך,
שנגרמה בו חבלה חמורה -
(א) מיד לאחר התרחשותו;
__________

   1ס"ח התש"ט ,עמ' .287
   2ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
   3ק"ת התשי"ז ,עמ' .116
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(ב) בסיום הטיפול באירוע  -על תוצאותיו ,לרבות אמצעי משמעת
שננקטו ,ככל שננקטו.
תחילה

.4

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

ט' בחשוון התש"ע ( 27באוקטובר )2009
גדעון סער
שר החינוך

(חמ )3-3958

תקנות התעבורה (פטור מחובת רישום ורישוי וחובת רישיון נהיגה לאופניים עם
מיתקן עזר) ,התשמ"ז( 1986-ביטול) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו– 18לפקודת התעבורה( 1להלן  -הפקודה) ,אני מתקין
תקנות אלה:
ביטול

.1

תקנות התעבורה (פטור מחובת רישום ורישוי וחובת רישיון נהיגה לאופניים עם מיתקן
עזר) ,התשמ"ז - 21986-בטלות.

ח' בחשוון התש"ע ( 26באוקטובר )2009
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

(חמ )3-83

__________

   1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
   2ק"ת התשמ"ז ,עמ' .103

הודעת מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים
והחלפת מניות) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ב) לתקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור
העברת נכסים והחלפת מניות) ,התשס"ג( 12003-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב עליית המדד לחודש מרס  2009לעומת המדד לחודש מרס  ,2008נוסח תקנה 1
לתקנות הוא החל ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  ,)2010כדלקמן:
"קביעת האגרה

.1

(א) אגרת בקשה לאישור הנציב לפי סעיף 104ז(ד) לפקודה
(להלן  -אגרת בקשה) ,תהיה בסך  9,690שקלים חדשים
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,אגרת בקשה להחלפת  
מניות כאמור בסעיף 104ח ,תהיה בסך  19,420שקלים חדשים".

ט"ו בחשוון התש"ע ( 2בנובמבר )2009
(חמ )3-2549

יהודה נסרדישי
מנהל רשות המסים בישראל

__________

   1ק"ת התשס"ג ,עמ'  ;788התשס"ח ,עמ' .1131
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