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תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי גז) ,התש"ע386 ������������ 2009-
תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון) ,התש"ע389 ����������������������������������������������������������������������������2009-
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (פרטי בקשה לרישיון מיוחד) (תיקון) ,התש"ע393 ��������������������������������������2009-
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין–לאומיים)
(תיקון) ,התש"ע393 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2009-
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי ייחודי) (תיקון) ,התש"ע394 �����������2009-
הודעת חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו) (עדכון אגרת רישום) ,התש"ע394 �������������������������� 2009-
הודעת השותפויות (רישום אגרות) ,התש"ע395 �������������������������������������������������������������������������������������������������2009-
הודעת רואי חשבון (אגרות) ,התש"ע396 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������2009-
הודעת המתווכים במקרקעין ,התש"ע397 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2009-
הודעת המדגמים ,התש"ע397 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2009-
הודעת ההוצאה לפועל (אגרות ,שכר והוצאות) ,התש"ע398 ��������������������������������������������������������������������������� 2009-

תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי בתי
זיקוק וספקי גז) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  16ו– 19לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה),
התשמ"ט( 11989-להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

מכירת גז

.2

בתקנות אלה -
“בז"א"  -פז  -בית זיקוק אשדוד בע"מ או מי שיפעיל את בית הזיקוק באשדוד;
“בז"ן"  -בתי הזיקוק לנפט בע"מ או מי שיפעיל את בית הזיקוק בחיפה;
“בית זיקוק"  -בז"א או בז"ן;
“גז"  -גז פחמימני מעובה כמשמעותו בחוק הגז  (להלן  -גפ"מ) ,העומד בדרישות
תקן ישראלי ת"י ;1134
“המנהל"  -כהגדרתו בסעיף (3ב) לחוק הגז;
“חודש מחסור"  -חודש  שבו אין בידי בית זיקוק לספק את מלוא הביקוש ממנו לגז;
“חוק הגז"  -חוק הגז (בטיחות ורישוי) ,התשמ"ט;21989-
“כושר אספקה"  -מלוא כושר ייצור גז של בית זיקוק בזמן נתון ,למעט ייצור גז
לשימוש עצמי במיתקניו;
“ספק גז"  -מי שעוסק במכירה או בשיווק של גז ,ובלבד שהוא בעל רישיון לפי חוק
הגז ,למעט בית זיקוק;
“ספק גז חדש"  -ספק גז הרוכש גז מבתי זיקוק שנה או פחות ואינו תאגיד קשור
לספקי גז אחרים;
“ספק גז קטן"  -ספק גז שהמנהל הודיע עליו לבית זיקוק שהוא ספק גז למעלה משנה
ואינו תאגיד קשור לספקי גז אחרים ושחלקו היחסי בגז שנופק לו בבית הזיקוק
ביחס להיקף המכירות לשאר ספקי הגז בבתי הזיקוק ,בשלושת החודשים
שקדמו לחודש שלפני חודש המחסור ,אינו עולה על  5אחוזים;
“צרכן גז ביתי"  -צרכן גז הרוכש גז לשימוש ביתי ,אף אם מערכת אספקת הגז
המשמשת אותו ,משמשת גם צרכן גז הרוכש גז שלא לשימוש ביתי;
“צרכן גדול"  -מי שרוכש גז מספקי גז בכמות שנתית העולה על  120טון ואיננו ספק
גז ,לרבות צרכני גז ביתי הרוכשים גז בכמות שנתית כוללת העולה על 120
טון ,ובלבד שהכמות החודשית הממוצעת בשלושת החודשים שקדמו להגשת
הבקשה למנהל להגדלת ההקצבה לא פחתה מ– 10טון;
“שלילת רישיון"  -התליית רישיון אשר ניתן לפי חוק הגז ,ביטולו או סירוב לחדשו;
“תאגיד קשור"  -חברה קשורה כהגדרתה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,31968-וכן
מספר תאגידים אשר בעל מניות אחד מחזיק ב– 25אחוזים או יותר מן הערך
הנקוב של הון המניות המונפק של כל אחד מהם או מכוח ההצבעה בהם ,או
שהוא רשאי למנות  25אחוזים או יותר מהדירקטורים של כל אחד מהם.
בית זיקוק ימכור גז לספק גז בלבד.

_________
1
2
3
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ס"ח התשמ"ט ,עמ'  ;28התשנ"ד ,עמ'  ;51התשנ"ט ,עמ'  ;120התשס"ח ,עמ' .124
ס"ח התשמ"ט ,עמ' .108
ס"ח התשכ"ח ,עמ' .234
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.3

בית זיקוק יודיע  בכתב לכל ספק גז ולמנהל ביום העסקים הראשון בחודש ,מהי
תחזית כושר האספקה שלו הצפוי לכל אחד משלושת החודשים הרצופים הבאים
לאחר חודש ההודעה ,ויעשה כל שביכולתו כדי לעמוד בתחזית כאמור; בית זיקוק
יודיע למנהל ולספקי הגז על כל סטייה העולה על   5אחוזים מתחזית כאמור ,מיד
לאחר שנודע לו על כך ,ועל משך הזמן  המשוער שתיארך הסטייה; בית הזיקוק יפרט
לפני המנהל את נימוקי היווצרות הסטייה כאמור.

תחזית ייצור

לגבי כל חודש שנעשית בעבורו הזמנה ,יקבל בית זיקוק הזמנות לגז מספקי גז ,עד
היום העשירי בחודש שקדם לו.

הזמנת גז

.5

בחודשי מחסור יספק בית זיקוק לספקי הגז את כל כושר האספקה שלו ,לרבות
גז שהוזמן מבית זיקוק אך נותר במיתקניו או הוחזר אליהם לשם שיווק הגז שלא
כחומר זינה.

חובת  מכירה                     

.6

(א) בחודשי מחסור יפריש כל בית זיקוק  2אחוזים מכושר האספקה שלו אשר
ישמשו לאספקת גז לספקי גז חדשים.

אספקה לספקי גז
חדשים

.4

(ב) בחודשי מחסור יקבל ספק גז חדש ,המעוניין בכך ,במשך שלושת החודשים
הראשונים לפעילותו ,גז מתוך  2האחוזים כאמור בתקנת משנה (א) ,בשיעור
שלא יפחת מ– 35טון לחודש ,ומן החודש הרביעי יקבל גז בכמויות שיורה עליהן
המנהל ,לפי צריכת צרכני הגז של ספק הגז החדש; עלתה הכמות שיש לספק
לספקי גז חדשים לפי תקנה משנה זו על שני אחוזים מכושר האספקה של
בית הזיקוק ,יקבל כל אחד מספקי הגז החדשים את הכמות היחסית בהתאם
לצריכת צרכניו.
(ג) יתרת הכמות האמורה בתקנת משנה (א) ,שהמנהל לא הורה לספק לספקי גז
חדשים ואשר לא סופקה להם ,או שספקי הגז החדשים לא צרכו אותה ,תסופק
לכל שאר ספקי הגז בכמות השווה לחלקם היחסי בגז שמספקים בתי הזיקוק
לפי תקנות אלה .

.7

(א)

בחודש מחסור יספק בית זיקוק  לכל ספק גז קטן ,המעוניין בכך ,גז בשיעור
מכושר האספקה של אותו בית זיקוק ,השווה לחלק היחסי בגז שקיבל ספק הגז
הקטן מבית הזיקוק ,ביחס לשאר ספקי הגז -

אספקה לספקי גז
קטנים

( )1בשלושת החודשים המקבילים בשנה הקודמת בממוצע; לעניין זה יראו
את חודש המחסור כחודש השלישי במניין  שלושת החודשים האמורים;
()2

בשלושת החודשים שקדמו לחודש שלפני חודש המחסור ,בממוצע.

(ב)

לעניין חישוב שיעור הגז יהיה משקלן של התקופות האמורות בתקנת משנה
(א)( )1ו–( )2שווה.

(ג)

שיעור הגז שיקבל ספק גז קטן ,יהיה כאמור בתקנות משנה (א) ו–(ב) ,בתוספת
 10אחוזים ממנו .

(ד)

תקנת משנה  (ג) תחול רק בהתקיים שני תנאים אלה:
(     )1ספק גז קטן הגיש למנהל את כל הדוחות שלפי תקנה   11והוכיח  ,להנחת
דעתו של המנהל ,כי כל רכישות הגז ואספקותיו נעשו לפי תקנות אלה;
(     )2סך כל רכישות הגז מבתי הזיקוק של כלל ספקי הגז שביום תחילתן של
תקנות אלה אינם ספקי גז קטנים  עולה על  75אחוזים מסך כל מכירת
הגז של בתי הזיקוק.
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אספקה לספקי גז
גדולים

.8

הגבלת מכירה

.9

אספקה לצרכן
גדול

.10

דיווח למנהל

.11

(א)

בחודש מחסור יספק בית זיקוק  לספק גז שאינו ספק גז קטן ומעוניין בכך ,גז
בשיעור מן הכמות הכללית שמספק בית הזיקוק ,השווה לחלק היחסי בגז
שסיפק לשאר ספקי הגז שאינם ספקי גז קטנים -
( )1בשלושת החודשים המקבילים בשנה הקודמת ,בממוצע; לעניין זה יראו
את חודש המחסור כחודש השלישי במניין שלושת החודשים האמורים;
()2

בשלושת החודשים שקדמו לחודש שלפני חודש המחסור ,בממוצע.

(ב)

לעניין חישוב שיעור הגז האמור יהיה משקלן של התקופות האמורות בתקנת
משנה (א)( )1ו–( )2שווה; חישוב כאמור ייעשה מתוך כושר האספקה של אותו
בית זיקוק ,בניכוי כמות הגז שהופרשה בעבור ספקי הגז החדשים והקטנים
לפי תקנות  6ו– .7

(ג)

לצורך חישוב שיעור הגז האמור בתקנת משנה (א) ,יראו חודש שבו ספק גז
לא רכש גז מבית זיקוק בשל שלילת רישיונו ,כאילו סופק לו גז בכמות זהה
לזו שסופקה לו בחודש האחרון שלפני שלילת הרישיון.

(ד)

בית זיקוק יודיע לספק גז מהו שיעור הגז שעליו לספק לאותו ספק גז ושחושב
לפי התקנות.

(א)

ספק גז לא יספק גז בחודש מחסור בבית זיקוק לספקי גז אחרים ,בכמות כוללת
העולה על  5אחוזים מכמות הגז שקיבל באותו חודש מבתי הזיקוק.

(ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א) ,רשאי ספק גז למכור לספקי גז כמות נוספת
של גז השווה לכמות הגז שייבא או שרכש מבית זיקוק שאין בו מחסור.

(א)

הוכיח ספק גז למנהל ,להנחת דעתו ,כי התקשר בחוזה לאספקת גז עם צרכן
גדול ,יורה המנהל לבתי הזיקוק להעביר לספק הגז (להלן  -הספק הנכנס),
את הגז נושא החוזה ולגרוע אותו ממי שסיפק גז לצרכן  הגדול קודם לכן
(להלן  -הספק היוצא) ,בכפוף לאמור בתקנות משנה (ב) ו–(ג).

)ב(

כמות הגז שתועבר מהספק היוצא לספק הנכנס תהיה הכמות הבסיסית
כשהיא מוכפלת בחלק היחסי שמהוות הרכישות בישראל של הספק היוצא
מכלל הרכישות של אותו ספק (להלן  -הכמות המועברת); לעניין זה -
“הכמות הבסיסית"  -הכמות הממוצעת שרכש הצרכן הגדול מספק הגז
היוצא בשלושת החודשים שקדמו לחתימת החוזה שלו עם הספק הנכנס;
“כלל הרכישות"  -רכישות מבתי הזיקוק בישראל ורכישות מייבוא.
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(ג)

רכש הספק היוצא גז בשני בתי הזיקוק תיגרע הכמות המועברת בחלקים
יחסיים מרכישותיו של הספק היוצא בשני בתי הזיקוק .

(א)

בתחילת כל חודש ,עד ליום החמישה עשר בו ,יגיש בית זיקוק למנהל דוח
לגבי החודש שחלף לפי פרטים אלה:
()1

פירוט הזמנות גז שהגישו ספקי גז;

()2

אופן חלוקת הגז בין כל ספקי הגז;

()3

כמויות גפ"מ שאינו עומד בדרישות תקן  1134אשר סופקו.
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)ב(

  .12

  .13
  .14

בתחילת כל חודש ,עד ליום החמישה עשר בו ,יגיש ספק גז למנהל דוח שערך
במתכונת שהורה עליה המנהל ,ושאושר בידי רואה חשבון ,ובו פרטים אלה
לגבי החודש שחלף:
()1

כמות הגז אשר הזמין מכל אחד מבתי הזיקוק;

()2

כמות הגז אשר קיבל מכל אחד מבתי הזיקוק;

()3

כמויות הגז שמכר לכל אחד מספקי הגז האחרים;

()4

כמויות הגז שרכש מכל אחד מספקי הגז האחרים;

()5

כמויות הגז אשר סיפק לכל צרכניו לסוגיהם ,לפי דרישת המנהל.

בית זיקוק או ספק גז ,לפי העניין ,העושה אחד מאלה דינו  -קנס כאמור בסעיף
(61א)( )1לחוק העונשין ,התשל"ז:41977-
()1

מוכר גז למי שאינו ספק גז ,בניגוד לתקנה ;2

()2

מספק גז בניגוד לתקנה (9א);

()3

אינו מדווח למנהל לפי תקנה . 11

תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי יצרני גז),
התשס"ו - 52006 -בטלות.
(א) תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר .)2010
(ב) דוחות ראשונים לפי תקנה  11יוגשו למנהל עד יום   כ"ט בטבת התש"ע (15
בינואר .)2010

עונשין

ביטול
תחילה ודוחות
ראשונים

י' בטבת התש"ע ( 27בדצמבר )2009
עוזי לנדאו

(חמ )3-2182

שר התשתיות הלאומיות
_________

ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ק"ת התשס"ו ,עמ' .695

4
5

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים ()2(2ב) ו– 243לפקודת מס הכנסה ,1ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

במקום תקנה  1לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) ,התשמ"ז( 21987-להלן  -החלפת תקנה

התקנות העיקריות) ,יבוא:
“הגדרות

 .1בתקנות אלה -
“המחיר הממוצע"  -סך כל המחירים לצרכן ,לפי מחירון היבואן
התקף בכל אחד מימי שנת הרישום לראשונה ,מחולק ב–365
או במספר הימים שחלפו מיום רישום הדגם לראשונה עד סוף
שנת המס ,לפי העניין;

_________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;336התשס"ה ,עמ'  ;568התשס"ח ,עמ' .283
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“המחיר המקורי"  -מחיר הרכב לצרכן של רכב ראשון מדגם ביום
רישומו לראשונה או ב– 1בינואר בשנת הרישום ,המאוחר מבין
השניים;
“המחיר המשוערך"  -המחיר המקורי של דגם הרכב כשהוא מוכפל
ביחס השערים;
“המחיר המתואם לצרכן" -
()1

בשנת רישומו של הרכב לראשונה  -המחיר המקורי;

( )2החל בשנת המס העוקבת לשנת הרישום של הרכב
לראשונה  -התוצאה המתקבלת מהכפלת יחס המדדים
בסכום המתקבל מחיבור המחיר המקורי והפרש ההתאמה,
ובלבד שאם הפרש ההתאמה שהוא מחולק במחיר המקורי
נמוך בערכו המוחלט מ– ,1%יוכפל יחס המדדים במחיר
המקורי בלבד;
והכל לא יותר מסכום של  450,000שקלים חדשים;
“הפרש ההתאמה"  -הנמוך בין שני אלה:
( )1התוצאה המתקבלת מהפחתת המחיר המשוערך מהמחיר
הממוצע ,ואם התוצאה המתקבלת נמוכה מאפס  -אפס;
( )2התוצאה המתקבלת מהפחתת המחיר המקורי מהמחיר
הממוצע;
“יחס המדדים"  -המדד הידוע ביום  1בינואר של כל שנת מס,
מחולק במדד הידוע ביום  1בינואר בשנת רישומו של הרכב
לראשונה;
“יחס השערים"  -שער החליפין הממוצע של מטבע היבוא של
דגם הרכב בשנת רישומו של הרכב לראשונה ,מחולק בשער
החליפין הידוע ב– 1בינואר של שנת הרישום האמורה ,אך לא
פחות מ–;1
“מחיר הרכב לצרכן"  -כל אחד מאלה ,לפי העניין:
( )1מחיר לפי מחירון היבואן ,לרבות כל האבזרים והמכלולים
שהתקין יצרן הרכב בתהליך הייצור כחבילה בסיסית ,ולרבות
אבזרי חובה על פי דין גם אם הם מותקנים בארץ ותוספות
כמפורט להלן גם כשאינן חלק מהחבילה הבסיסית :חלון בגג,
כריות אוויר ,מערכת לשמירת יציבות הרכב ,תיבת הילוכים
אוטומטית ,מזגן אוויר ,הגה כוח ומערכת  ,ABSוכולל מס
ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו1975-
(להלן  -מע"מ) ,ולמעט מחירי מבצע והנחות;
( )2אם הוא רכב ביבוא אישי שאין לו יבוא מסחרי
מקביל  -ערך הרכב שנקבע לצורך המכס ,בתוספת המכס ,מס
קנייה ומע"מ שיש לשלמם בעת ייבואו או שהיה צריך לשלמם
אלמלא נקבעו פטורים והפחתות ,ובתוספת פחת שימוש;
“מטבע יבוא"  -סוג המטבע שבו שולמה לספק הרכב התמורה;
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“פחת שימוש"  -שיעור של  1%לכל חודש מהמועד שבו נרשם הרכב
לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ עד ייבואו לישראל;
“רכב"  -כהגדרתו בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב),
התשנ"ה".31995-
 .2בתקנה  2לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה (א) יבוא:

תיקון תקנה 2

“(א) השווי לכל חודש של השימוש ברכב ,למעט אופנוע כאמור בתקנת משנה (ב),
שהועמד לרשות העובד ,יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת המחיר המתואם לצרכן של
הרכב בשיעור שווי השימוש ,שהוא מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של  10שקלים
חדשים  :לעניין תקנת משנה זו    -
“המחיר המשוקלל בשנת  - "2010סיכום התוצאה המתקבלת מהכפלת המחיר
המקורי של כל דגם רכב שסיווגו  M1או  ,N1כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות
התעבורה במספר כלי הרכב מאותו דגם שנרשמו לראשונה בתקופה שמיום
ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  )2010עד יום כ"ב בתשרי התשע"א ( 30בספטמבר
 ,)2010שהוא מחולק בסך כל כלי הרכב שסיווגם כאמור שנרשמו לראשונה
בתקופה האמורה;
“שיעור שווי השימוש"  -אחד מאלה ,לפי העניין:
( )1אם המחיר המשוקלל בשנת  2010אינו עולה על  123,000שקלים
חדשים ;2.6% -
( )2אם המחיר המשוקלל בשנת  ,2010כשהוא מוכפל במדד המחירים
לצרכן של חודש נובמבר  2008ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש
נובמבר  ,2009עולה על  123,000שקלים חדשים ואינו עולה על 124,000
שקלים חדשים ;2.58% -
( )3אם המחיר המשוקלל בשנת  ,2010כשהוא מוכפל במדד המחירים
לצרכן של חודש נובמבר  2008ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש
נובמבר ,2009עולה על  124,000שקלים חדשים ואינו עולה על  125,000שקלים
חדשים ;2.56% -
( )4אם המחיר המשוקלל בשנת  ,2010כשהוא מוכפל במדד המחירים
לצרכן של חודש נובמבר  2008ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש
נובמבר  ,2009עולה על  125,000שקלים חדשים ואינו עולה על 126,000
שקלים חדשים ;2.54% -
( )5אם המחיר המשוקלל בשנת  ,2010כשהוא מוכפל במדד המחירים
לצרכן של חודש נובמבר  2008ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש
נובמבר  ,2009עולה על  126,000שקלים חדשים ואינו עולה על 127,000
שקלים חדשים ;2.52% -
( )6אם המחיר המשוקלל בשנת  ,2010כשהוא מוכפל במדד המחירים
לצרכן של חודש נובמבר  2008ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש
נובמבר  ,2009עולה על  127,000שקלים חדשים ואינו עולה על 135,000
שקלים חדשים ;2.50% -
_________
3

ק"ת התשנ"ה ,עמ' .586
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( )7אם המחיר המשוקלל בשנת  ,2010כשהוא מוכפל במדד המחירים
לצרכן של חודש נובמבר  2008ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש
נובמבר  ,2009עולה על  135,000שקלים חדשים ואינו עולה על 136,000
שקלים חדשים ;2.48% -
( )8אם המחיר המשוקלל בשנת  ,2010כשהוא מוכפל במדד המחירים
לצרכן של חודש נובמבר  2008ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש
נובמבר  ,2009עולה על  136,000שקלים חדשים ואינו עולה על 137,000
שקלים חדשים ;2.46% -
( )9אם המחיר המשוקלל בשנת  ,2010כשהוא מוכפל במדד המחירים
לצרכן של חודש נובמבר  2008ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש
נובמבר  ,2009עולה על  137,000שקלים חדשים ואינו עולה על 138,000
שקלים חדשים ;2.44% -
( )10אם המחיר המשוקלל בשנת  ,2010כשהוא מוכפל במדד המחירים
לצרכן של חודש נובמבר  2008ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש
נובמבר  ,2009עולה על  138,000שקלים חדשים ".2.43% -
תיקון תקנה 3

 .3בתקנה  3לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (א) ,במקום “שבתקנה (2ב)" יבוא “שבתקנות  1ו–(2ב)" והמילה
“ושבתוספת"  -תימחק;
()2

במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
“(ב) כל סכום שתואם כאמור בתקנת משנה (א) ,יעוגל לסכום הקרוב שהוא
מכפלה של  10שקלים חדשים".

ביטול התוספת

 .4התוספת לתקנות העיקריות  -בטלה.

תחילה ותחולה

.5

הוראות שעה

.6

(א) תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר ( )2010להלן  -יום
התחילה) ,והן יחולו על עובד שהועמד לרשותו רכב שנרשם לראשונה ביום התחילה
או אחריו.
(ב) התקנות העיקריות ,כנוסחן לפני תיקונן בתקנות אלה ,ימשיכו לחול על עובד
שהועמד לרשותו רכב שנרשם לראשונה לפני יום התחילה ,ובלבד שבשנות המס 2010
עד   ,2014יקראו לגבי עובד שהועמד לרשותו רכב שסיווגו  M1או  ,N1כאמור בתקנה
271א(ד) לתקנות התעבורה ,שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב משולב מנוע ( ,)hybridאת
הסכומים הנקובים  בתוספת לתקנות העיקריות בהפחתת  500שקלים חדשים.
(ג) לעניין תקנה  ,3יראו את הסכום הנקוב בהגדרה “המחיר המתואם לצרכן" שבתקנה 1
כניסוחה בתקנות אלה  ,כאילו תואם לאחרונה ביום ה' בטבת התשס"ט ( 1בינואר .)2009
(א) בשנת המס  2010יראו את תקנה  2כתיקונה בתקנות אלה כאילו בתקנת משנה (א),
במקום “בשיעור שווי השימוש" בא אחד מאלה:
( - "2.04%“ )1לגבי רכב שהמחיר המקורי שלו אינו עולה על  130,000שקלים חדשים;
( - "2.48%“ )2לגבי רכב שהמחיר המקורי שלו עולה על  130,000שקלים חדשים.
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה  (א)  ,בשנות המס  2010עד   ,2014יקראו לגבי עובד
שהועמד לרשותו רכב שסיווגו  M1או  ,N1כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה,
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שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב משולב מנוע ( ,)hybridאת תקנה (2א) לתקנות העיקריות
כתיקונה בתקנות אלה ,כאילו בסופה בא “בהפחתת  500שקלים חדשים".
ז' בטבת התש"ע ( 24בדצמבר )2009
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-999

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (פרטי בקשה לרישיון מיוחד) (תיקון),
התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (4ג) ו– 59לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב,11982-
אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה  4לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (פרטי בקשה לרישיון מיוחד) ,התשס"ד -תיקון תקנה 4

( 22004להלן  -התקנות העיקריות) ,אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ג) מבקש יהיה פטור ממסירת פרטים ומידע לפי סעיף  18בסימן ג' בפרק ב' בטופס,
ולפי פרק ג' בטופס ,אם הוכיח ,להנחת דעתו של המנהל ,כי למבקש הועברה כלל
פעילותו של בעל רישיון מיוחד בתחום אספקת שירותי הבזק לפי הרישיון המיוחד,
לרבות נכסי הרישיון ,וכי בכוונת המבקש לפעול להעברת עיקר עובדי בעל הרישיון
המיוחד בתחום האמור אל המבקש; לעניין זה" ,נכסי הרישיון"  -הנכסים הדרושים
להבטחת המשך אספקתם של שירותי בזק לפי הרישיון המיוחד בהיקף ובמתכונת
שבהם ניתנו השירותים בעת הגשת הבקשה".

.2

תחולתן של תקנות אלה גם על בקשה כהגדרתה בתקנה  1לתקנות העיקריות שהוגשה תחולה

ערב תחילתן של תקנות אלה ולא ניתן לגביה עדיין רישיון לפי התקנות העיקריות.
י"ב בטבת התש"ע ( 29בדצמבר )2009
משה כחלון
שר התקשורת

(חמ )3-2372

_________
1
2

ס"ח התשמ"ב ,עמ' .218
ק"ת התשס"ד ,עמ' .250

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן
שירותי בזק בין–לאומיים) (תיקון) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו– 59לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב,11982-
אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה  2לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן תיקון תקנה 2

שירותי בזק בין–לאומיים) ,התשס"ד( 2004-להלן  -התקנות העיקריות) ,אחרי תקנת
משנה (ב) יבוא:
2

"(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו–(ב) ,ובתקנות (15ג) ו– ,18רשאי השר לפטור
מבקש ממסירת מידע הנדרש בנוהל ,כולו או חלקו ,אם נוכח כי למבקש הועברה כלל
פעילותו של מב"ל בתחום אספקת שירותי בזק בין–לאומיים ,לרבות נכסי רישיון המב"ל,
וכי בכוונת המבקש לפעול להעברת עיקר עובדי המב"ל בתחום האמור אל המבקש,
ובלבד שהמבקש יפרט בבקשתו את המידע הנדרש לפי סעיפים   )4(1 ,)1(1ו– 2בפרק א'
_________
1
2

ס"ח התשמ"ב ,עמ' .218
ק"ת התשס"ד ,עמ'  ;402התשס"ז ,עמ' .411
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בנוהל ,וסעיפים  3עד (9א) בפרק ב' בנוהל ,ויצרף לבקשתו את המסמכים הנדרשים לפי
הסעיפים האמורים ולפי תקנה  ;22לעניין זה" ,נכסי רישיון המב"ל"  -הנכסים הדרושים
להבטחת המשך אספקתם של שירותי המב"ל בהיקף ובמתכונת שבהם ניתנו השירותים
ערב הגשת הבקשה   ".
תחולה

.2

תקנות אלה יחולו גם על בקשה כהגדרתה בתקנה  1לתקנות העיקריות שהוגשה ערב
תחילתן של תקנות אלה ולא ניתן לגביה עדיין רישיון מב"ל לפי התקנות העיקריות .

י"ב בטבת התש"ע ( 29בדצמבר )2009
(חמ )3-3378

משה כחלון
שר התקשורת

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי ייחודי
(תיקון) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו– 59לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב,11982-
אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

.1

בתקנה  2לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי
ייחודי) ,התשס"ד( 22004-להלן  -התקנות העיקריות) ,אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו–(ב) ובתקנות (16ג) ו– ,18רשאי השר לפטור מבקש
ממסירת מידע הנדרש בנוהל ,כולו או חלקו ,אם נוכח כי למבקש הועברה כלל פעילותו
של מפ"א ייחודי בתחום אספקת שירותי בזק פנים-ארציים נייחים ,לרבות נכסי רישיון
המפ"א הייחודי ,וכי בכוונת המבקש לפעול להעברת עיקר עובדי המפ"א הייחודי בתחום
האמור אל המבקש ,ובלבד שהמבקש יפרט בבקשתו את המידע הנדרש לפי סעיפים )1(1
ו–(  )3ו– 2בפרק א' בנוהל ,וסעיפים  3עד (9א) בפרק ב' בנוהל ,ויצרף לבקשתו את המסמכים
הנדרשים לפי הסעיפים האמורים ולפי תקנה  ;20לעניין זה" ,נכסי רישיון המפ"א הייחודי"
 הנכסים הדרושים להבטחת המשך אספקתם של שירותי הבזק הפנים-ארציים נייחיםבהיקף ובמתכונת שבהם ניתנו השירותים ערב הגשת הבקשה      ".

י"ב בטבת התש"ע ( 29בדצמבר )2009
(חמ )3-3386

משה כחלון
שר התקשורת

_________
1
2

ס"ח התשמ"ב ,עמ' .218
ק"ת התשס"ד ,עמ' .758

הודעת חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו) (עדכון אגרת
רישום) ,התש"ע2009-
  בהתאם לתקנה  21לתקנות חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו) ,התשס"ב-
( 12001להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
עדכון אגרת
רישום

.1

עקב עליית שיעור המדד שפורסם בחודש דצמבר  2009לעומת המדד שפורסם בחודש
דצמבר  ,2008השתנה סכום אגרת הרישום שבתקנה (21א) לתקנות ,והוא החל ביום ט"ו
בטבת התש"ע ( 1בינואר  27,500 ,)2010שקלים חדשים.

י' בטבת התש"ע ( 27בדצמבר )2009
(חמ )3-3134

_________
1
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ק"ת התשס"ב ,עמ'  ;6התשס"ט ,עמ' .292

יעקב נאמן
שר המשפטים
קובץ התקנות  ,6845י"ג בטבת התש"ע30.12.2009 ,

הודעת השותפויות (רישום ואגרות) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (3ג) לתקנות השותפויות (רישום ואגרות)( 1להלן  -התקנות),
אני מודיע לאמור:
.1

עקב העלייה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום הגדלת סכומים

ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  ,)2010כדלקמן:

"תוספת ראשונה
(תקנה )3
בשקלים חדשים או
באחוזים

 .1בעד הגשת פרטים לשם רישום שותפות:
(א)

בשותפות כללית

485

(ב)

בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת זרה -

485

על ההון המוגבל שעד  300,000שקלים חדשים

(ג)

 1%אך לא פחות
מ–485

על ההון המוגבל שמעל  300,000שקלים חדשים  
ועד  980,000שקלים חדשים

0.6%

על ההון המוגבל שמעל  980,000שקלים חדשים

0.1%

בשותפות מוגבלת זרה

485

 .2בעד הגשת הודעה על הגדלת הון מוגבל  -על סכום הגדלת
ההון המוגבל שעד  300,000שקלים חדשים

 1%אך לא פחות
מ–485

על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל  300,000שקלים חדשים
ועד  980,000שקלים חדשים

0.6%

על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל  980,000שקלים חדשים

0.1%
לפי תעריף שנקבע

 .3בעד פרסום ברשומות
 .4בעד עיון בפנקס השותפויות ,לכל שותפות

43

 .5בעד צילום מסמך ,לכל עמוד

1.00

 .6אגרה שנתית לשותפות רשומה ,שתשולם בעד כל שנה חוץ
מהשנה שבה נרשמה -

715

אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף
אותה שנה
אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה

1,209
לפי השיעור שבתוקף
בעת התשלום"

י' בטבת התש"ע ( 27בדצמבר )2009
(חמ )3-905

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

_________
1

חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ'  ;1904ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;1269התשס"ט ,עמ' .1036

קובץ התקנות  ,6845י"ג בטבת התש"ע30.12.2009 ,
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הודעת רואי חשבון (אגרות) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (47ג) לתקנות רואי חשבון  ,התשט"ז( 1955-להלן  -התקנות),
אני מודיע לאמור:
1

הגדלת סכומים

.1

עקב העלייה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה (47א) לתקנות החל ביום ט"ו
בטבת התש"ע ( 1בינואר  ,)2010כדלקמן:
ואלה האגרות שיש לשלם:

"(א)

()1

בחינות -
(א) בקשה לגשת לבחינה בכל נושא בחינות ביניים חלק
א' ,ביניים חלק ב' ובחינה סופית חלק א' ,וכן בקשה לגשת
לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת לבחינות השלמה או
שנכשל וביקש להיבחן שנית במועד אחר

388

(ב) בקשה לגשת לבחינות בכל נושא בבחינה סופית חלק ב',
וכן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת לבחינות
השלמה או שנכשל וביקש להיבחן שנית במועד אחר

715

(ג) בקשה לפטור מבחינה לכל נושא בבחינת ביניים או
בבחינה סופית חלק א' או חלק ב'; על בקשה לפטור משבעה
נושאים או יותר לא תעלה האגרה על פי שבעה מן האגרה
האמורה

119

(ד)
()2

בשקלים חדשים

715

ערר על בחינה

התמחות -
(א)

119

בקשה להירשם כמתמחה

ואולם אם היה הכרח שמתמחה יתחיל את התמחותו אצל
רואה חשבון אחר ,מפני שרואה החשבון הקודם נפטר או
פשט את הרגל או הסתלק מן המקצוע ,או מסיבות שלדעת
היושב ראש אינן מאפשרות לאותו מתמחה להמשיך בהתמחותו
אצל רואה החשבון הקודם אין לשלם אגרה נוספת עם הגשת
הבקשה כאמור בדבר התמחות אצל רואה החשבון האחר.
(ב) בקשה לשחרור מחובת התמחות

119

()3

בקשה לרישיון רואה חשבון

963

()4

אגרה שנתית -
(א) לרואה חשבון שביום  31בדצמבר בשנה שקדמה לשנת
התשלום (להלן  -המועד הקובע) טרם חלפו  3שנים מיום
קבלת רישיונו

500

(ב) לרואה חשבון שבמועד הקובע חלפו  3שנים ויותר
מיום קבלת רישיונו

700

(ג) לרואה חשבון בגיל שבעים או יותר

200

_________
1
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ק"ת התשט"ז ,עמ'  ;34התשמ"ד ,עמ'  ;1116התשמ"ז ,עמ'  ;1239התשס"ט ,עמ'  ;1037התש"ע ,עמ' .116

קובץ התקנות  ,6845י"ג בטבת התש"ע30.12.2009 ,

(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 ולשמש רואה חשבון".
י"ג בטבת התש"ע ( 30בדצמבר )2009
גיא רוטקופף
(חמ )3-665
                                                                                   יושב ראש מועצת רואי חשבון

הודעת המתווכים במקרקעין ,התש"ע―2009
    בתוקף סמכותי לפי תקנה (12ה) לתקנות המתווכים במקרקעין ,התשנ"ז  11997-
(להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן ,נוסח תקנה (12א) לתקנות הוא מיום ט"ו בטבת שינוי סכומים

התש"ע ( 1בינואר  ,)2010כדלקמן:
אלה האגרות שישולמו:

"(א)

בשקלים חדשים

בעד -
()1

בחינה ראשונה או חוזרת

450

()2

אגרה חד–פעמית בעד רישיון ורישום בפנקס

910

()3

אגרה שנתית לחידוש רישיון

"440

ד' בטבת התש"ע ( 21בדצמבר )2009
גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

(חמ )3-2797

__________
1

ק"ת התשנ"ז ,עמ'  ;1078התשס"ט ,עמ' .325

הודעת המדגמים ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א(ג) לתקנות המדגמים( 1להלן  -התקנות) ,אני מודיע
לאמור:
.1

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום שינוי אגרות

ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  ,)2010כך:

"תוספת ראשונה
(תקנה )3
בשקלים חדשים

עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד בסוג אחד
לפי סעיף  30לפקודה

177

( .1א)

(ב) עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים ,בסוג
אחד לפי תקנה 5

376

__________
1

חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ'  ;1957ק"ת התשס"ט ,עמ' .1169

קובץ התקנות  ,6845י"ג בטבת התש"ע30.12.2009 ,

397

בשקלים חדשים

 .2עם הגשת בקשה להארכת מועד להשלמת בקשה לרישום מדגם ,או
להארכת מועד לתשלום האגרה בעד הארכת תקופת ההגנה לפי
תקנות  )2(31ו– ,)2(33לכל חודש או חלק ממנו

65

 .3עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר ,לתיקון הפנקס ,לתיקון טופס
הבקשה ,לרישום שם בעל חדש ,לשינוי שם בעל ,לשינוי מען למסירת
הודעות ולביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים  43ו– 44לפקודה
ותקנות  41עד 46

57

( .4א)

עם הגשת בקשה לביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים 36
ו–(42ב) לפקודה

(ב) עם הגשת בקשה להחזרת תוקפו של מדגם לפי תקנה (42ג)

729
729

 .5בעד הארכת תקופת הגנה -
(א)

על פי סעיף  )2(33לפקודה

407

(ב)

על פי סעיף  )3(33לפקודה

808

 .6בעד אישור כל מסמך ,תעודה ,תעודה לצורכי בירור משפטי או נסח
מתוך הפנקס ,לפי סעיפים  32ו– 40לפקודה ותקנה 55

45

 .7בעד צילום דמויות של מדגם או כל מסמך אחר ,לפי סעיף )2(35
לפקודה ,לכל עמוד

    3.1

( .8א)
(ב)

עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה  ,64בעד כל עניין

226

עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפני הרשם לפי תקנה 48

144

 .9עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה  ,54לכל חודש או חלק
ממנו
 .10אגרת פרסום

65
דמי הפרסום
שהודעה עליהם
מתפרסמת מזמן
לזמן ברשומות"

ד' בטבת התש"ע ( 21בדצמבר )2009
מאיר נועם
(חמ )3-375
                                                                                   רשם הפטנטים ,המדגמים וסימני המסחר

הודעת ההוצאה לפועל (אגרות ,שכר והוצאות) ,התש"ע2009-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 10א(ה) לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות ,שכר והוצאות),
התשכ"ח( 11968-להלן  -התקנות העיקריות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

.1

עקב עליית מדד המחירים לצרכן ,שפורסם בחודש דצמבר  2009לעומת המדד שפורסם
בחודש דצמבר  ,2007נוסח התוספת לתקנות ,יהיה החל ביום ט"ו בטבת התש"ע
( 1בינואר  ,)2010כדלקמן:

_________
1
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ק"ת התשכ"ח ,עמ'  ;2132התשס"ח ,עמ'  ;307התשס"ט ,עמ' .)1334( 1236

קובץ התקנות  ,6845י"ג בטבת התש"ע30.12.2009 ,

תוספת
בשקלים חדשים

(א)  האגרה בעד -
( )1בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ובקשה לביצוע
של פסק דין או של חיוב שדינו כפסק דין שהסכום בהם
קצוב ,למעט בקשה לביצוע שטר

 1%מהשווי בעת הגשת
הבקשה ולא פחות מ–78

( )2בקשה לביצוע פסק דין להחזרת מיטלטלין

87

( )3בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מקרקעין ,לסילוק יד או
להחזרת חזקה

174

( )4בקשה לביצוע פסק דין למזונות
( )5בקשה לביצוע פסק דין בעניין שאינו מפורט בפריטים
( )1עד ( )4לעיל
( )6בקשה לביצוע שטר
(6א)
מקוצר

 1%מהשווי בעת התשלום
174
 1.25%מהשווי בעת הגשת
הבקשה ולא פחות מ–154

בקשה לביצוע לפי פרט (א)( )1שהוגשה במסלול

 0.8%מהשווי בעת הגשת
הבקשה בתוספת  60שקלים
חדשים ולא פחות מ–124

(6ב) בקשה לביצוע לפי פרט (א)( )6שהוגשה במסלול
מקוצר

 1%מהשווי בעת הגשת
הבקשה בתוספת  60שקלים
חדשים ולא פחות מ–174

( )7בקשה בכתב ,לרבות הגשת התנגדות לביצוע שטר או
התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב

פטור

( )8בקשה למתן צו מאסר לפי סעיף  70לחוק

פטור

( )9בקשה למתן צו מאסר לשם ביצוע פסק דין למזונות

פטור

( )10בקשה להטלת עיקול על נכסי החייב

פטור

( )11העתק מכל מסמך שנעשה על ידי לשכת הוצאה
לפועל

 3לכל עמוד

( )12אישור העתק כמתאים למקור

 3לכל עמוד

()13

(נמחק)

()14

שאילתה

פטור
 4לכל שאילתה

(ב) השכר לביצוע עיקול בעד -
( )1המצאת צו עיקול לבנק ,לרשם המקרקעין ,למשרד
הרישוי או למוסד אחר

פטור

( )2פעולה שבוצעה כהלכה של -
עיקול מיטלטלין המצריך כניסה לחצרים

101

חיפוש

101

מסירת נכס או קטין

101

מסירת הודעת פינוי

101

( )3פעולה שבוצעה כהלכה של -
הוצאה מיטלטלין מעוקלים

101

פינוי בפועל מקרקעין

101

קובץ התקנות  ,6845י"ג בטבת התש"ע30.12.2009 ,
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בשקלים חדשים

154

הוצאת מעוקלים בעת ביצוע העיקול
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