רשומות

קובץ התקנות
כ"ה בטבת התש"ע

6855

 11בינואר 2010
עמוד

צו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח) (תיקון) ,התש"ע618 ������������������������������������������2010-
צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ו–( )2010דחיית מועד)
(מס'  ,)3התש"ע618 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השניה לחוק) ,התש"ע618 ����������������������������������������2010-
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ) ,התש"ע619 �����������������������������������������������������������2010-
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים) ,התש"ע620 �������������������������������������������������������������������������������2010-
הודעת מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיאום סכום) ,התש"ע620 �������������������������������������������������������2010-
הודעת האפוטרופוס הכללי (שכר) ,התש"ע621 ��������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
הודעת הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים) ,התש"ע622 ��������������������������������������������������� 2010-
הודעת הסניגוריה הציבורית ,התש"ע623 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
הודעת הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג) ,התש"ע624 ��������������������������������������������������� 2010-
תיקון טעות

צו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח) (תיקון),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט ,11959-ובאישור
וועדת הכספים של הכנסת ,אנו מצווים לאמור:
תיקון סעיף 5

.1

בסעיף  5לצו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח) ,התשס"ג-
 ,22002במקום "עד יום ו' בניסן התשס"ט ( 31במרס  ")2009יבוא "עד יום כ"ד בטבת
התשע"א ( 31בדצמבר .")2010

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום ז' בניסן התשס"ט ( 1באפריל .)2009

י"א בטבת התש"ע ( 28בדצמבר )2009
(חמ )3-200

ב ני מ י ן ב ן א ל י ע ז ר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;234התשס"ט ,עמ' .206
ק"ת התשס"ג ,עמ'  ;300התשס"ח ,עמ' .1139

צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים
 2009ו–( )2010דחיית מועד) (מס'  ,)3התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  50לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית
הכלכלית לשנים  ,)2010-2009התשס"ט( 12009-להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות עם שר
התעשייה המסחר והתעסוקה ועם שר הרווחה והשירותים החברתיים ,אני מצווה לאמור:
דחיית מועד

.1

המועד לתשלום החד–פעמי הקבוע בסעיף (48א) לחוק יידחה למועד תשלום דמי
הביטוח הלאומי שמשלם מעביד בעד עובד בעבור חודש פברואר .2010

כ"ח בכסלו התש"ע ( 15בדצמבר )2009
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-3983

__________
1

ס"ח התשס"ט ,עמ'  ;157ק"ת התש"ע ,עמ'  44ועמ' .111

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השניה לחוק),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (18א) לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח-
( 11998להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם שר התשתיות הלאומיות ובאישור ראש הממשלה
וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
שינוי התוספת
השניה לחוק

.1

בתוספת השניה לחוק ,בסופה יבוא:
" .20חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ".

י"א בטבת התש"ע ( 28בדצמבר )2009
(חמ )3-2948

יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

__________
1
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ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;348התשס"ה ,עמ' .204

קובץ התקנות  ,6855כ"ה בטבת התש"ע11.1.2010 ,

הודעת הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ג) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ
לארץ) ,התשס"ח( 12008-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב השינוי במדד יהיה נוסח הטבלה בתקנה  1לתקנות החל ביום ט"ו בטבת התש"ע עדכון סכומים

( 1בינואר  ,)2010כדלקמן:
"טור א'
השירות

טור ב'
סכום השכר בשקלים חדשים

( .1א) אימות חתימה לחתימה ראשונה
(ב) לכל חתימה נוספת
(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
לכל חתימה ,נוסף על השכר לפי פסקה (א) או (ב)
(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק
של אותו מסמך ,נוסף על  אישור כאמור בפסקה (ג) או
בלעדיו  -לכל העתק כאמור
 .2אישור העתק צילומי של מסמך  -לעמוד הראשון וכן לכל עמוד
נוסף על העמוד הראשון
( .3א) אישור על נכונות של תרגום -
( )1עד מאה המילים הראשונות במסמך המתורגם
( )2לכל מאה מילים נוספות על מאת המילים
הראשונות שבתרגום
(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום -
לכל אישור נוסף לאישור הראשון
( .4א) קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת
 לתצהיר הראשון(ב) לכל תצהיר נוסף
(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר ,לכל
אישור נוסף על הראשון
  .5אישור שפלוני נמצא בחיים
  .6כל פעולה נוטריונית אחרת שנציג קונסולרי או דיפלומטי של
ישראל בחוץ לארץ מוסמך לה לפי כל דין ושלא נקבע לה שכר
בתקנות אלה
 .7עשיית פעולה שלא בין כותלי הנציגות ועל פי בקשתו
המפורשת של מקבל השירות ,לחתום במקום אחר  -למעט
פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרד הנציגות  -נוסף על
השכר הנקוב בפריטים  1עד  6לפי העניין ,ונוסף על הוצאות
הנסיעה ממשרד הנציגות למקום מתן השירות וחזרה  -יהיה
מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהיה  -לכל שעת היעדרות
ממשרד הנציגות או לחלק ממנה
 .8מתן אישור נוטריוני במסגרת עיזבונות או מתנות שהמדינה
זוכה בהם
 .9מתן אישור נוטריוני לעובד המדינה או למי שנמנה עם צה"ל
הנושא דרכון רשמי ,בעניין הקשור למילוי תפקידו בחוץ לארץ

45
23
23
23

23

57
57
23
45
23
23
45
45

91

חינם
חינם

__________
1

ק"ת התשס"ח ,עמ' .416

קובץ התקנות  ,6855כ"ה בטבת התש"ע11.1.2010 ,

619

טור ב'
סכום השכר בשקלים חדשים

טור א'
השירות

 .10מתן אישור נוטריוני לתושב ישראל מחוסר אמצעים לשם
שיבתו ארצה

חינם"

י"ז בטבת התש"ע ( 3בינואר )2010
גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

(חמ )3-1216

הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנות (23ו) ו–(25ב) לתקנות מס ערך מוסף ,התשל"ו( 11976-להלן
 תקנות מס ערך מוסף) ,ותקנה  2לתקנות מס ערך מוסף (תיקון מס'  ,)3התשמ"ד ,21984-אנימודיע לאמור:
תיאום סכומים

.1

עקב עליית המדד ,הסכום הנקוב בתקנה (23ג) לתקנות מס ערך מוסף הוא מיום
ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  17,326" ,)2010שקלים חדשים" במקום " 16,881שקלים
חדשים".

עדכון סכומים

.2

נוסח תקנה (25א) לתקנות מס ערך מוסף הוא מיום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר ,)2010
כדלקמן:
"(א) הופעלו הליכי גבייה על פי פקודת המסים (גבייה) ,בשל חוב מס ,ייווספו עליו
ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום ,בגבייתו ובעיקול טובין ,בשיעורים אלה:
( )1לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס ,כתב הרשאה ,או מתן צו למכירת
נכסים  36 -שקלים חדשים;
()2

ביצוע עיקול  41 -שקלים חדשים לכל אדם שהשתתף בביצועו".

י"ח בטבת התש"ע ( 4בינואר )2010
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-518

__________
ק"ת התשל"ו ,עמ'  ;1590התשס"ט ,עמ'  374ועמ' .1146
ק"ת התשמ"ד ,עמ' .1408

1
2

הודעת מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיאום סכום) ,התש"ע2010-
  בהתאם לסעיף 9א(ג) להוראות שבתקנה  7לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות),
התשל"ו( 11976-להלן  -ההוראות) ,אני מודיע לאמור:
תיאום סכום

.1

הסכום בסעיף 9א(ג)( )1להוראות הוא החל ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר ,)2010
 247שקלים חדשים.

י"ח בטבת התש"ע ( 4בינואר )2010
(חמ )3-26

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
1

620

ק"ת התשל"ו ,עמ'  ;1599התשס"ג ,עמ'  ;401התשס"ו ,עמ'  ;348התשס"ח ,עמ'  ;410התשס"ט ,עמ' .374

קובץ התקנות  ,6855כ"ה בטבת התש"ע11.1.2010 ,

הודעת האפוטרופוס הכללי (שכר) ,התש"ע―2010
  בהתאם לתקנה (1ב)( )2לתקנות האפוטרופוס הכללי (שכר) ,התשל"ח( 11978-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב עליית המדד ,הועלו ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  )2010הסכומים הנקובים שינוי סכומים

בפסקאות משנה (1א)( ,ב) ו–(ד) לתקנה (1ב) לתקנות כדלקמן:
"(ב)

שכר ביקורת -
( )1בעד עבודת ביקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית
המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל -
(א) כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי  603 -שקלים חדשים; כלל
הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת ,ישולמו נוסף על כך ,הסכומים
הנקובים לצדם ,ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון
כספי של אפוטרופוס לא יעלה על  3,389שקלים חדשים ,ובעד בדיקת דין
וחשבון כספי של מנהל עיזבון  -לא יעלה על  5,649שקלים חדשים;
(ב)

כשנושא הביקורת הוא פרטה או מסמך אחר  301 -שקלים חדשים;

(ד) בעד רישום בקשה למינוי מנהל עיזבון או אפוטרופוס וסיווגה לצורך
מעקב ופיקוח על פעולתו ,ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד–פעמי של
 403שקלים חדשים.

תוספת
(תקנה (1ב)(()1א))
שכר בשקלים חדשים

תקבולים

( )1מהשכרת נכסי מקרקעין

 151בעד כל נכס;

( )2מביצוע עסקה במקרקעין

 301בעד כל עסקה;
ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה,
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

()3

ממכירת מניות בחברה
פרטית וממכירת זכויות
יוצרים

 603בעד כל מכירה;
ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה,
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

()4

מירושה ,כשלא נתמנה
לעיזבון מנהל עיזבון

 595בעד כל עיזבון;
ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון,
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה"

י"ט בטבת התש"ע ( 5בינואר )2010
(חמ )3-1708

__________
1

ק"ת התשל"ח ,עמ'  ;1623התשנ"א ,עמ'  ;198התשס"ו ,עמ' .100

יעקב נאמן
שר המשפטים

הודעת הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (5ד) לתקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים
ציבוריים) ,התשנ"ו( 11996-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
__________
1

ק"ת התשנ"ו ,עמ'  ;981התשס"ח ,עמ'  ;275התשס"ט ,עמ'  547ועמ' .1241

קובץ התקנות  ,6855כ"ה בטבת התש"ע11.1.2010 ,

621

שינוי סכומים

.1

עקב השינוי במדד המחירים לצרכן ,נוסח פסקאות ( )1עד ( )3ו–( )4עד (5א) לתקנה (1א)
בתקנות החל ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  ,)2010הוא כדלקמן:
בשקלים חדשים

"( )1בבית משפט שלום -
(א) לישיבה ראשונה בעניין -
( )1מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה
( )2מעצר עד תום ההליכים
( )3אישום בעבירה שהיא חטא
( )4אישום בעבירה שדינה  5שנות מאסר או יותר
( )5אישום בעבירה שדינה  3שנות מאסר או יותר
( )6אישום בעבירה אחרת
( )7אישום בעבירה של גרימת מוות
( )8הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו
(ב) לישיבה נוספת -
( )1שהתקיים בה דיון מהותי ,בכל אחד מהעניינים
כאמור בפסקת משנה (א) ,לרבות ישיבה בעניין הקשור
במישרין לטיפול בתיק ,לכל ישיבה

457

( )2שלא התקיים בה דיון מהותי ,בכל אחד מהעניינים
כאמור בפסקת משנה (א) ,לרבות ישיבה בעניין הקשור
במישרין לטיפול בתיק ,לכל ישיבה
( )2בבית משפט מחוזי -
(א) לישיבה ראשונה בעניין -
( )1מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה
( )2מעצר עד תום ההליכים
( )3משפט פלילי
( )4ערעור פלילי -
(אא) על פסק הדין
(בב) על גזר הדין בלבד
( )5הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו
(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
משנה (א) ,לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק,
לכל ישיבה
( )3בבית המשפט העליון -
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(א) לישיבה ראשונה בעניין -
( )1מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה
( )2ערעור פלילי -
(אא) על פסק הדין
(בב) על גזר הדין בלבד
( )3הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו
(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
משנה (א) ,לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול
בתיק ,לכל ישיבה
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599
718
839
2,466
1,439
1,079
2,216
1,504

897
1,496
2,997
2,770
1,385
1,972

751

1,496
4,155
2,077
2,219

"1,199
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בשקלים חדשים

תורנות -

"()4

(א) שעת תורנות בבית משפט
(ב) שעת תורנות מחוץ לבית משפט
בפסקה זו" ,תורנות"  -נוכחות בבית המשפט או מחוצה
לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית,
לפי העניין ,ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור
הציבורי המחוזי ,ייצוג חשודים בבקשות מעצר או
שחרור בערובה ,קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של
סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי ,מתן
שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן
ואשר אינו כלול בתקנות אלה
(4א) ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר
( )5שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או
במקום אשפוז ,לשעה
(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א) ו–()5

145
54

228
95
"61

י"ז בטבת התש"ע ( 3בינואר )2010
גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

(חמ )3-2710

הודעת הסניגוריה הציבורית ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א לתקנות הסניגוריה הציבורית ,התשנ"ו( 1996-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
1

.1

עקב השינוי במדד ,נוסח תקנה  )2(7עד ( )6לתקנות החל ביום ט"ו בטבת התש"ע שינוי סכומים

( 1בינואר  ,)2010הוא כדלקמן:
"()2

שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:
(א) לצורך ייעוץ בלבד  -סכום שלא יעלה על  218שקלים חדשים לשעת ייעוץ,
ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על  1,089שקלים חדשים לתיק;
(ב)

לצורך מתן חוות דעת בכתב  -סכום שלא יעלה על  1,453שקלים חדשים;

(ג) לצורך מתן עדות בבית המשפט ,בעד כל התייצבות לעדות ,סכום שלא
יעלה על  727שקלים חדשים ,ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על
 2,075שקלים חדשים;
(ד) תוספת שלא תעלה על  50%לשכרם של עדים שהם רופאים ,לרבות רופאים
פסיכיאטרים ורופאים המתמחים ברפואה משפטית ובפתולוגיה ,וזאת מנימוקים
מיוחדים שיירשמו ,ולפי אמות מידה שיפורטו בהנחיות הסניגור הציבורי הארצי;
(ה) תוספת שלא תעלה על  50%נוספים על הסכומים שפורטו בפסקאות משנה
(א) עד (ד) מנימוקים מיוחדים ,ובאישור הסניגור הציבורי הארצי  -עוד תוספת
שלא תעלה על ;50%
( )3שכר לחוקר ,באישור הסניגור הציבורי הארצי ,שלא יעלה על  166שקלים חדשים
לשעה;
__________
1

ק"ת התשנ"ו ,עמ'  ;972התשס"ט ,עמ' .802
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( )4הוצאות צילום חומר חקירה ומסמכים הקשורים לטיפול בתיק כנגד קבלות וכן צילום
מסמכים על פי הצהרה ,בסכום שלא יעלה על  78שקלים חדשים לתיק בכל ערכאה;
( )5הוצאות תרגום מסמכים ,לרבות תמלול קלטות ,בסכום שלא יעלה על  519שקלים
חדשים לכל תיק ,אלא אם כן הסניגור הציבורי המחוזי אישר סכום העולה על כך,
מטעמים מיוחדים;
( )6תרגום עוקב (קונסקוטיבי)  -סכום שלא יעלה על  166שקלים חדשים לשעת עבודה".
י"ז בטבת התש"ע ( 3בינואר )2010
גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

(חמ )3-2708

הודעת הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג) ,התש"ע2010-
  בהתאם לתקנה  4לתקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג),
התש"ס( 12000-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

.1

עקב עליית המדד יהיה נוסח תקנה (1א) לתקנות החל ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר
 )2010כדלקמן:
"(א) נאשם שלגביו החליט הסניגור המחוזי כי הוא זכאי לייצוג לפי סעיף (18א)()4
לחוק (להלן  -נאשם מחוסר אמצעים) או נאשם שבית המשפט הורה למנות לו סניגור
לפי סעיף (18ב) לחוק ,יהיה חייב בתשלום סכום כמפורט להלן ,שישלם לחשבון שצוין
בשובר התשלום שתמסור לו לשכת הסניגוריה הציבורית או מזכירות בית המשפט לפי
העניין -
( )1לגבי נאשם מחוסר אמצעים שהכנסתו אינה עולה על מחצית הסכום הקבוע
בתקנה (2א)( )1לתקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג נאשמים מחוסרי אמצעים),
התשנ"ו 125 - 1996-שקלים חדשים;
( )2לגבי נאשם מחוסר אמצעים שהכנסתו עולה על הסכום האמור בפסקה ()1
  312שקלים חדשים;( )3לגבי נאשם שבית המשפט הורה למנות לו סניגור לפי סעיף (18ב) לחוק -
 436שקלים חדשים; ואולם אם מצא הסניגור הציבורי המחוזי ,על סמך פנייתו
אליו של הנאשם ,כי הוא נאשם מחוסר אמצעים יחולו עליו הסכומים הקבועים
בפסקה ( )1או (".)2

י"ז בטבת התש"ע ( 3בינואר )2010
(חמ )3-2708

__________
1

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

ק"ת התש"ס ,עמ'  ;921התשס"ג ,עמ' .314

תיקון טעות
  בצו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009
ו–( )2010דחיית מועד) ,התש"ע ,2009-שפורסם בקובץ התקנות  ,6824התש"ע ,עמ'  ,111בשם
הצו ,אחרי "(דחיית מועד)" צריך להיות "(מס' .")2
(חמ )3-3983
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