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צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס) (תיקון) ,התש"ע1386 ������������������������������������������������������������� 2010-
תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה) (תיקון) ,התש"ע1386 ��������������� 2010-
הודעת סימני המסחר ,התש"ע1388 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-

צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס) (תיקון) ,התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (364א) ו– 400לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה-
( 11995להלן  -החוק) ,לאחר התייעצות עם מועצת המוסד לפי סעיף  12לחוק ,ובאישור ועדת
העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תיקון פתיח

.1

בצו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס) ,התשמ"ו( 1985-להלן  -הצו העיקרי),
בפתיח ,במקום "סעיפים (179א) ו– 242לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשכ"ח-
 "1968יבוא "סעיפים  364ו– 400לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה."1995-

ביטול סעיף 1

.2

סעיף  1לצו העיקרי  -בטל.

החלפת סעיפים
 2ו–2א

.3

במקום סעיפים  2ו–2א לצו העיקרי יבוא:
"קנס יומי

קנס שבועי

   .2על אף האמור בסעיף (364א)( )1לחוק ,בתקופה שממועד
התשלום ועד ה– 1בחודש שלאחר מועד התשלום ,ישולם
קנס יומי בשיעור  0.07%מדמי הביטוח שבפיגור בעד כל יום
שבפיגור.
2א .על אף האמור בסעיף (364א)( )1לחוק ,בתקופה שמיום ה–1
בחודש שלאחר מועד התשלום ועד למועד תשלום דמי
הביטוח ,ישולם על דמי הביטוח שבפיגור קנס לכל שבוע של
פיגור או לחלק ממנו ,בשיעור ".0.2%

ביטול סעיף 3

.4

סעיף  3לצו העיקרי  -בטל.

תחילה ותחולה

.5

תחילתו של צו זה ב– 1בחודש שלאחר יום פרסומו (להלן  -יום התחילה) ,והוא יחול על
דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.

ט"ו בתמוז התש"ע ( 27ביוני )2010
(חמ )3-1757

י צ ח ק ה ר צ וג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

_________

ס"ח התשנ"ה ,עמ' .207

1

תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה)
(תיקון) ,התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א(ג) לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק ,התשמ"ג-
 ,11983ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק–יסוד :הכנסת ,2וסעיף (2ב)
לחוק העונשין ,התשל"ז ,31977-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

בתקנה  1לתקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה),
התשס"ה( 42005-להלן  -התקנות העיקריות) ,במקום "בשלט שנוסחו וצורתו כאמור
בתוספת" יבוא "באחד השלטים שנוסחו וצורתו כאמור בתוספת ,או שניהם ,בהתאם
לסוג הפעילות בעסק".

החלפת התוספת

.2

במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא:

_________
1
2
3
4
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ס"ח התשמ"ג ,עמ'  ;38התשס"ח ,עמ' .197
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348
ק"ת התשס"ה ,עמ' .638

קובץ התקנות  ,6909ג' באב התש"ע14.7.2010 ,

"תוספת
(תקנה )1
שלט להצגה בעסקים שבהם מוכרים מוצרי טבק

מכירת סיגריות
וכל מוצר טבק *
אסורה למי שגילו
מתחת ל18-
"תוספת
(תקנה )1

העבריין צפוי לקנס!
במקרה של ספק ,רשאי המוכר לדרוש תעודה מזהה.
* האיסור חל ,בין היתר ,על מכירת נרגילה ,טבק לנרגילה וסיגרים.

שלט להצגה בבתי אוכל ,בבתי משקה ובעסקים אחרים שבהם משאילים או משכירים נרגילות

השאלה או השכרה
של נרגילה או מכירת
טבק לנרגילה*
אסורה למי שגילו
מתחת ל18-
העבריין צפוי לקנס!
במקרה של ספק ,רשאי המוכר לדרוש תעודה מזהה.
* האיסור חל ,בין היתר ,על מכירת נרגילה ומוצרים לעישון טבק" .
קובץ התקנות  ,6909ג' באב התש"ע14.7.2010 ,
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תחילה

 .3תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
י"ח באייר התש"ע ( 2במאי )2010
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות

(חמ )3-3431

הודעת סימני המסחר ,התש"ע2010-

שינוי סכומים

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א(ג) לתקנות סימני המסחר( 11940 ,להלן  -התקנות) ,אני מודיע
לאמור:
  .1עקב העלייה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום
י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי  ,)2010כדלקמן:

“תוספת ראשונה
(תקנה )3
בשקלים חדשים

 .1הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג טובין אחד ,לפי סעיף  7לפקודה -
(א)

בסוג טובין אחד

1,490

(ב)

לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה

1,119

 .2הגשת הודעת התנגדות ,בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן
מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים (24א) 38 ,ו– 41לפקודה
   .3הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים (24ו) 29 ,ו–(41ב)
לפקודה או לפי תקנה 73
  .4הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף  32לפקודה -

750
699

(א)

לסוג טובין אחד

2,655

(ב)

לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה

2,241

 .5אגרת פיגור לפי תקנה  ,)2(52לחודש או חלק מחודש

68

 .6אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה  ,)1(53לכל סוג טובין
 .7הגשת בקשה לשינוי ברישום ,העברת בעלות ,רישום רשות או ביטולה לפי
סעיפים (36 ,20א)((49 ,37 ,)5( ,)4( ,)3א) 51 ,או  52לפקודה וכן עם הגשת בקשה
לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת ,לכל סימן
 .8בעד חיפוש -
(א) לפי תקנה (78א)
(ב) לפי תקנה (78ב)
 .9בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף (6ב) לפקודה
 .10בעד הארכת מועד לפי תקנה  ,82לכל חודש או לחלק ממנו ,לכל סימן
 .11הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה  24או 25
 .12הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה (22ג) ,לכל סוג טובין
 .13בעד צילום כל מסמך ,לכל עמוד

1,030

292
594
88
44
68
448
699
"3.40

ט' בתמוז התש"ע ( 21ביוני )2010
(חמ )3-1129

_________
1
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ע"ר  ,1940תוס'  ,2עמ'  ;192ק"ת התשס"ט ,עמ' .1168

     מ א י ר נ ו ע ם
רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר
קובץ התקנות  ,6909ג' באב התש"ע14.7.2010 ,
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