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עמוד

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה ומכירה של ניירות ערך) (תיקון) ,התש"ע642 ��� 2010-
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי) (תיקון) ,התש"ע642 ����������������2010-
תקנות הדרכונים (הוראת שעה) ,התש"ע642 ������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אגרות מורשי נגישות) ,התש"ע643 ���������������������������������������������2010-
צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) ,התש"ע643 ������������������������������������������������������������� 2010-
הודעת שירותי הובלה (אגרות) ,התש"ע644 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה ומכירה של
ניירות ערך) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (32 ,26ב) ו– 60לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות
גמל) ,התשס"ה 12005-ולפי סעיפים 36 ,36א ו– 112לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(ביטוח) ,התשמ"א ,21981-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 4

.1

בתקנה (4ג) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה ומכירה של
ניירות ערך) ,התשס"ט ,32009-במקום "יום י"ד בטבת התש"ע ( 31בדצמבר  ")2009יבוא
"יום י"ח בתמוז התש"ע ( 30ביוני .")2010

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

(חמ )3-3816

__________
ס"ח התשס"ה ,עמ' .889
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;208התשס"ה ,עמ' .732
ק"ת התשס"ט ,עמ' .582

1
2
3

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי)
(תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  57 ,55 ,32ו– 60לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות
גמל) ,התשס"ה ,12005-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 14

.1

בתקנה (14ב) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול
אישי) ,התש"ע ,22009-במקום "יום י"ד בטבת התש"ע ( 31בדצמבר  ")2009יבוא "יום י"ח
בתמוז התש"ע ( 30ביוני .")2010

כ"ז בטבת התש"ע ( 13בינואר )2010
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-3728

__________
1
2

ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;889התשס"ו ,עמ'  20ועמ'  ;281התשס"ז ,עמ' .60
ק"ת התש"ע ,עמ' .54

תקנות הדרכונים (הוראת שעה) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק הדרכונים ,התשי"ב ,11952-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:
הוראת שעה

.1

על אף האמור בתקנה 7א לתקנות הדרכונים ,התש"ם( 41980-להלן  -התקנות
העיקריות) ,סכומי האגרות הנקובים בתוספת לתקנות העיקריות ,לא יעלו לפי התקנה
האמורה ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר .)2010

י"ג בטבת התש"ע ( 30בדצמבר )2009
(חמ )3-692

__________
1

2
3
4
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אליהו ישי
שר הפנים

ס"ח התשי"ב ,עמ' .260
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשמ"ב ,עמ' .107
ק"ת התש"ם ,עמ'  ;1510התשס"ח ,עמ'  ;302התשס"ט ,עמ'  247ועמ' .483
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תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אגרות מורשי נגישות),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 19מא(5ב) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח-
 ,11998לאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,באישור שר האוצר לפי
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בעד רישום במדור מורשים לנגישות מבנים ,תשתיות וסביבה בפנקס המהנדסים אגרה בעד רישום

והאדריכלים או במדור מורשים לנגישות מבנים תשתיות וסביבה בפנקס ההנדסאים
והטכנאים כמורשה לנגישות מבנים ,תשתיות וסביבה ובעד רישום בפנקס המורשים
לנגישות השירות כמורשה לנגישות השירות ,תשולם אגרה בסך  150שקלים חדשים.
.2

בעד בחינת הכשרה עיונית למורשה נגישות מבנים ,תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות אגרה בעד בחינת
הכשרה עיונית
השירות ,תשולם אגרה בסך  420שקלים חדשים.

.3

בעד בחינת הכשרה מעשית למורשה נגישות מבנים ,תשתיות וסביבה ולמורשה אגרה בעד בחינת
הכשרה מעשית

נגישות השירות ,תשולם אגרה בסך  330שקלים חדשים.
.4

סכום אגרה מן המפורטים בתקנות  1עד  3ישתנה ב– 1בינואר של כל שנה (להלן עדכון אגרות

(א)
 יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי ,ויעוגל לשקלהחדש השלם הקרוב; לעניין זה -
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש"  -המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי;
"המדד היסודי"  -המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי הקודם.
(ב) המנהל הכללי של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה יפרסם בהודעה ברשומות
את נוסח תקנות  1עד  3כפי שהשתנה עקב האמור בתקנת משנה (א).

.5

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

י' בטבת התש"ע ( 27בדצמבר )2009
ב ני מ י ן ב ן א ל י ע ז ר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

(חמ )3-3746

__________
1
2

ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;152התשס"ז ,עמ' .291
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130

צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (19ב)( )2לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה-
( 11965להלן  -החוק) ,ובהסכמת הרשות המקומית כפר סבא ,אנו מצווים לאמור:
.1

לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת מגורים על מקרקעין שהיה פטור מהיטל
השבחה

.2

תוקפו של צו זה עד יום י"ב בתשרי התשע"ב ( 10באוקטובר  ,)2011זולת אם בוטלה תוקף

קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה ,או הרחבה של דירת מגורים בשל תכנית
כס/22/5/ג בתחום המתואר בתוספת לצו זה.
ההכרזה על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן.
2

__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ק"ת התשס"ו ,עמ' .388
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תוספת
(סעיף )1
גוש  6426חלקה  567במתחם ששת הימים בכפר סבא.
י"ט בכסלו התש"ע ( 6בדצמבר )2009
(חמ )3-3634

אריאל אטיאס
שר הבינוי והשיכון

אליהו ישי
שר הפנים

הודעת שירותי הובלה (אגרות) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (27ג) לתקנות שירותי הובלה ,התשס"א( 12001-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי האגרות

.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר  2009לעומת המדד שפורסם בחודש יוני
 ,2008יהיה נוסח התוספת השישית לתקנות ,החל ביום ט"ו באדר התש"ע ( 1במרס
 ,)2010כמפורט להלן:

"תוספת שישית
(תקנה )26
אגרות
בעד -
 .1רישיון מוביל

בשקלים חדשים

73

 .2רישיון מיוחד לרכב (תקנה (5ג))

36

 .3היתר לנהג להוביל חומר מסוכן

73

 .4הסמכת אחראי על בטיחות הובלה של חומר מסוכן

73

 .5הסמכת אחראי על הניהול המקצועי

73

 .6בעד כפל רישיון או כתב הסמכה

"36

כ"ד בטבת התש"ע ( 10בינואר )2010
(חמ )3-2840

יעקב גנות
המנהל הכללי של משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

__________
1

644

ק"ת התשס"א ,עמ'  ;446התשס"ט ,עמ' .1108
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