רשומות

קובץ התקנות
ז' באב התש"ע
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 18ביולי 2010
עמוד

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מסירת מידע מהקרן) ,התש"ע1390 ������������������������������������������������������ 2010-
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) ,התש"ע1392 ���������������������������������������������������������������������2010-
תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)12התש"ע1393 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2010-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)( ,מטה אשר ,תיקון) ,התש"ע1394 ����������������������������������������������������2010-
הודעת מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התש"ע1396 ��������������������������������������������������������������������������������2010-

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מסירת מידע מהקרן) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א 1לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה,11975-
בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
הגדרות

.1

גופים הזכאים
לקבל מידע מן
הקרן

.2

בתקנות אלה -
"גוף"  -מי שזכאי לקבל מידע לפי תקנה ;2
"הקרן"  -הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים;
"מידע"  -שם המבטח של הרכב המעורב בתאונת דרכים ומספר פוליסת הביטוח שלו.
הגופים הזכאים לקבל מידע מן הקרן לצורך מימוש זכויותיהם בקשר לתאונת דרכים
הם כמפורט להלן:
( )1המוסד לביטוח לאומי ,כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש] ,התשנ"ה-
;21995
( )2מוסד רפואי ,כהגדרתו בסעיף  24לפקודת בריאות העם ,31940 ,למעט מוסד לטיפול
במשתמשים בסמים;
()3

קופת חולים ,כהגדרתה בסעיף  2לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד;41994-

()4

מגן דוד אדום ,כמשמעותו בחוק מגן דוד אדום ,התש"י;51951-

()5

רשות כבאות ,כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות ,התשי"ט;61959-

()6

משרד הביטחון;

( )7מבטח ,כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א,71981-
לרבות מנהל ההסדר כהגדרתו בתקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון
לקביעת התעריף) ,התשס"א.82001-
בקשת נפגע לקבל .3

בקשת נפגע לקבל מידע מן הקרן תוגש בכתב או באמצעות אתר האינטרנט של הקרן,
ותיערך לפי הטופס שבתוספת ,ויצוין בה מועד קרות תאונת הדרכים ,מספר הרישוי
של הרכב המעורב וכן הצהרת הנפגע כי המידע דרוש לו לשם מימוש זכויותיו בקשר
לתאונת דרכים.

בקשת גוף לקבל
מידע

.4

בקשת גוף לקבל מידע מן הקרן תוגש בכתב או באמצעות אתר האינטרנט של הקרן
בידי אדם שהמנהל הכללי של הגוף או בעל תפקיד המקביל לו הסמיכו לכך ,ויצוין בה
מועד קרות תאונת הדרכים ,מספר הרישוי של הרכב וכן הצהרת הגוף כי המידע דרוש
לו לשם מימוש זכויותיו בקשר לתאונת הדרכים וכי מגיש הבקשה הוסמך לכך כאמור
בתקנה זו.

המועד למסירת
המידע

.5

הקרן תמסור את המידע למבקש בתוך  14ימים מיום קבלת בקשה שהוגשה לפי תקנה
 3או  4וששולם בעדה תשלום לפי תקנה  ,6או שנתקבלה בעדה התחייבות לתשלום.

מידע

__________
1
2
3
4
5
6
7
8
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ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;234התשס"ח ,עמ' .610
ס"ח התשנ"ה ;210 ,התשס"ח ,עמ' .855
ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ'  ;191התשנ"ב ,עמ' .10
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;156התש"ע ,עמ' .441
ס"ח התש"י ,עמ'  ;175התשס"ה ,עמ' .974
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;199התשס"ד ,עמ' .128
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;208התשס"ח ,עמ' .165
ק"ת התשס"א ,עמ' .873
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.6

הקרן תגבה מנפגע או מגוף כאמור בתקנה  2תשלום בעד מסירת מידע לכל רכב תשלום בעד
מסירת המידע

שנתבקש לגביו מידע ,בסכום כמפורט להלן:

.7

()1

בקשת נפגע באמצעות אתר אינטרנט או בכתב  10 -שקלים חדשים;

()2

בקשת גוף באמצעות אתר אינטרנט  10 -שקלים חדשים;

()3

בקשת גוף בכתב  40 -שקלים חדשים.

הקרן תמסור למשטרת ישראל ,בלא תמורה ,אחת לחודש ביום האחרון בו ,קובץ נתונים מידע שיימסר
למשטרה

שיכלול את המידע וכן מספרי רישוי ותקופות ביטוח של כלי הרכב ,לשם חקירת תאונות
דרכים ואכיפת הוראות הדין הנוגעות לכך ולשם אכיפת הוראות פקודת הביטוח.
.8

תחילתן של תקנות אלה  90ימים מיום פרסומן.

תחילה

תוספת
(תקנה )3
בקשת נפגע לקבל מידע מהקרן
לפי סעיף 15א 1לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה1975-
אל :קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (להלן  -הקרן)
 .1פרטי הנפגע:
........................................    ......................................        .......................................        ...................................
     שם משפחה                         שם פרטי                        מס' זהות                   טלפון לבירורים

 .2תאריך תאונת הדרכים  ................................. :מספר רכב מעורב ........................................ :
 .3אני מבקש לקבל את שם המבטח ומספר הפוליסה שלפיה היה מבוטח הרכב המעורב
בתאריך תאונת הדרכים כאמור לעיל .
 אני מצהיר כי המידע דרוש לי לצורך מימוש זכויותיי בקשר לתאונת דרכים ואעשה
בו שימוש לצרכים אלה בלבד.
 ידוע לי שהמידע שאקבל נמסר לקרן על ידי המבטח ואין הקרן אחראית לעדכונו או
נכונותו בכל אופן שהוא; כמו כן ,ברור לי ,שמידע שעדיין אינו בידיכם ,לא יוכל להימסר
לי.
 .4זהות הפונה:
 הנפגע בהתאם לפרטים המפורטים לעיל.
 עו"ד או מיופה כוח של הנפגע .
...........................................     ...........................................................................      ..............................................
    שם פרטי ומשפחה                                     כתובת                                             טלפון

 .5מען למשלוח התשובה:
.............................    ...............................    ........................................................     .................................... 

                    שם                              רחוב ומספר                         שם יישוב                 מיקוד

........................................................     .................................... 

                    שם                            מס' פקסימילה
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 .6כתובת דוא"ל למשלוח התשובה למי שמבקש לקבל תשובה בדרך זו:
 אני מבקש לקבל את המידע באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלי ומוותר על
קבלת המידע בעותק מודפס.
מען למשלוח התשובה למי שמבקש לקבל תשובה בדואר אלקטרוני:
........................................................     ............................................
               שם                                 כתובת דוא"ל

                                                           ................................................         ......................................
                                                                             תאריך                                 חתימה

י"א בסיוון התש"ע ( 24במאי )2010
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-545

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (131ב )4()2לפקודת מס הכנסה( 1להלן  -הפקודה) ,ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
פטור מהגשת דוח .1
מקוון

יחיד שהתקיים בו האמור בפסקה ( )1או ( ,)2יהיה פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון לפי
סעיף (131ב )1()2לפקודה:
()1

נתקיימו בו כל אלה:
(א) כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף  )2( ,)1(2ו–( )8לפקודה
אינה עולה על  75,000שקלים חדשים;
(ב) הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף  )2( ,)1(2ו–( )8לפקודה אינה
עולה על  75,000שקלים חדשים;
(ג) סך כל הכנסתו החייבת של היחיד אינה עולה על  75,000שקלים חדשים,
ואם היה לו בן זוג  -סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על  150,000שקלים
חדשים;

()2
עדכון סכומים

.2

הוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה.

(א) הסכומים הנקובים בתקנה  )1(1יעודכנו ב– 1בינואר של כל שנה (להלן  -יום
העדכון) ,לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
(ב) סכומים שעודכנו כאמור בתקנת משנה (א) יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה
של  10שקלים חדשים.
(ג) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה  )1(1כפי שהשתנה עקב האמור
בתקנה זאת.
(ד)

בתקנה זו -
"המדד הבסיסי"  -המדד שהיה ידוע ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר ;)2010
"המדד החדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

__________
1
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשס"ח ,עמ' .92
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.3

תקנות אלה יחולו לעניין דוח עצמאי מקוון שיש להגישו לגבי שנת המס  2009ואילך  .תחולה

.4

תקנות אלה לא יחולו על -

סייג לתחולה

( )1יחיד שהגיש תביעה להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים
חברתיים (מס הכנסה שלילי) ,התשס"ח ,22007-כאמור בסעיף (131ב )4()2לפקודה;
( )2יחיד שהוא בעל שליטה ,כהגדרתו בסעיף ()9(32א) לפקודה ,או שבן זוגו בעל
שליטה כאמור.
י"ב בתמוז התש"ע ( 24ביוני )2010
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-4084

__________
2

ס"ח התשס"ח ,עמ' .84

תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)12התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה ,1ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת
לפי סעיף 21א(א) לחוק–יסוד :הכנסת ,2וסעיף ( 2ב) לחוק העונשין ,התשל"ז ,31977-אני מתקין
תקנות אלה:
.1

בתקנה (173א)( )1לתקנות התעבורה ,התשכ"א( 41961-להלן  -התקנות העיקריות) ,תיקון תקנה 173

אחרי "תקנה  "196יבוא "(א) או (ב)".
.2

בתקנה  )4(179לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "אם ניתן היתר מאת רשות הרישוי לפי תיקון תקנה 179

תקנה ."190
.3

בתקנה (180א) לתקנות העיקריות ,אחרי פסקה ( )2יבוא:

תיקון תקנה 180

"(2א) בטרקטורון;".
.4

בתקנה  190לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא:

תיקון תקנה 190

"( )6כאמור בתקנה  )4(179אם המבקש היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה  ,179סיים
קורס נהיגה בטרקטורון לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ועמד בהצלחה במבחן
נהיגה מעשי בטרקטורון".
.5

בתקנה  196לתקנות העיקריות -
()1

תיקון תקנה 196

אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב )1בעל רישיון נהיגה חייב לעבור בדיקות ראייה כאמור בתקנות  198עד 201ג
בכל פעם שבה הוא מחדש את רישיון הנהיגה שלו אחרי שמלאו לו  40שנה ,כל
עוד אין הוא חייב בבדיקות רפואיות לפי תקנות משנה (א) או (ב) ,לפי העניין;".

( )2בתקנת משנה (ג) ,במקום הרישה עד "(א) ו–(ב)" יבוא "על בדיקות כאמור בתקנה זו";
( )3בתקנת משנה (ד) ,במקום המילה "רפואיות" יבוא "כאמור בתקנה זו".
.6

בתקנה  213לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 213

__________
1
2
3
4

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173ס"ח התשס"ו ,עמ' .107
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348
ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;1425התש"ע ,עמ'  ,50עמ'  ,114עמ'  ,614עמ'  ,879עמ'  ,1147עמ'  1148ועמ' .1266
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( )1בתקנת משנה (א) ,אחרי "בעל רישיון נהיגה" יבוא "למעט מי שהוא בעל רישיון
נהיגה לפי תקנה  ,179בלבד;",
( )2בתקנת משנה (ב) ,בסופה יבוא "על אף האמור בתקנת משנה זו ,רשאית רשות
הרישוי לפטור בעל רישיון נהיגה מנוכחות בהשתלמות אם שוכנעה כי אין הוא מסוגל
להשתתף בה עקב מגבלה גופנית או כי אין הוא מבין את השפות שבהן היא מתקיימת,
ובלבד שתורה על תנאים לפטור שיבטיחו כי מי שניתן לו פטור כאמור ,ילמד באופן
אחר את התכנים הנלמדים בה".
.7

בתקנה (225א)( )2לתקנות העיקריות ,אחרי "באותו בית ספר" יבוא "או על שם חברת
החכר ובלבד שהחוכר הוא המבקש או מורה מוסמך המלמד באותו בית ספר ופרטיו
נרשמו ברישיון הרכב".

תיקון תקנה 287א .8

בתקנה 287א לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "לעניין תקנה זו ,ובלי לגרוע מן האמור
בתקנות  283עד 284א ,יראו שינוי בפרטי החוכר כאמור בתקנה (225א)( ,)2כרישום
שינוי בעלות ברכב".

.9

תחילתן של תקנות  1ו– 5ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  ,)2011ותחילתן של
תקנות  2עד  30 ,4ימים מיום פרסומן של תקנות אלה.

תיקון תקנה 225

תחילה

כ"ג בתמוז התש"ע ( 5ביולי )2010
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

(חמ )3-83

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)( ,מטה אשר ,תיקון),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
תיקון פרט
(נח) בתוספת
הראשונה

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,21958-בפרט
(נח) -
( )1בהגדרה "מפה" ,אחרי "והחתום ביד שר הפנים ביום י"ח בסיוון התשס"ט (10
ביוני  ")2009יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה  1:10,000והחתום ביד שר
הפנים ביום י"א בסיוון התש"ע ( 24במאי ;")2010
()2

במקום השטח המתואר בטור ב' לצד היישוב "עין המפרץ" יבוא:
"הגושים - 18465 ,18066 ,18061 ,18060 ,18053 ,18029 ,10524 ,10437 ,10436
בשלמותם;
גוש  - 10411חלק מחלקות  11 ,10כמסומן במפה;
גוש  - 10443חלק מחלקות  6 ,4כמסומן במפה;
גוש  - 10525חלקות  8 ,1עד  13 ,11עד  18וחלק מחלקות  6 ,4כמסומן במפה;
גוש  - 18030חלקות  13 ,9 ,8עד  20 ,18וחלק מחלקה  22כמסומן במפה;

__________
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גוש  - 18031חלק מחלקות  25 ,21 ,13כמסומן במפה;
גוש  - 18032חלקות  15 ,14וחלק מחלקות  11 ,9כמסומן במפה;
גוש  - 18040חלק מחלקות  13 ,10כמסומן במפה;
גוש  - 18041חלקה  63וחלק מחלקות  32 ,31כמסומן במפה;
גוש  - 18042חלקות  29 ,16 ,11 ,6וחלק מחלקות  44 ,15 ,12 ,10 ,9כמסומן במפה;
גוש  - 18057חלק מחלקות  48 ,16כמסומן במפה;
גוש  - 18058חלקות ;24 ,22
גוש  - 18062חלקה ;12
גוש  - 18098חלקות  49 ,45 ,43 ,14וחלק מחלקות  44 ,31 ,30 ,16 ,15כמסומן
במפה;
גוש  - 18188חלקות  14 ,12 ,9 ,3 ,2עד  16וחלק מחלקות  13 ,11 ,10 ,8כמסומן
במפה;
גוש  - 18468חלקות ;63 ,60 ,58 ,57
גוש  - 18498חלקה  29וחלק מחלקות  28 ,26כמסומן במפה;";
()3

במקום השטח המתואר בטור ב' ,לצד היישוב "שמרת" יבוא:
"הגושים  - 18780 ,18758 ,18526 ,18054בשלמותם;
גוש  - 18044חלק מחלקות  43 ,19כמסומן במפה;
גוש  - 18049חלק מחלקות  20 ,19כמסומן במפה;
גוש  - 18051חלק מחלקה  40כמסומן במפה;
גוש  - 18058חלקות  7 ,5עד ;14 ,13 ,11 ,9
גוש  - 18110פרט לחלק מחלקות  15 ,14כמסומן במפה;
גוש  - 18111חלקות  1עד  13 ,3עד  20 ,18עד  34 ,22וחלק מחלקות 33 ,12 ,10
כמסומן במפה;
גוש  - 19959חלקה  20וחלק מחלקות  5עד  19 ,18 ,8כמסומן במפה;
גוש  - 19960חלק מחלקות  12 ,5כמסומן במפה;
גוש  - 19965חלק מחלקות  41 ,40כמסומן במפה".
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הודעת מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התש"ע2010-
  בהתאם לתקנה 5א לתקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התש"ן ( 1990 -להלן
 התקנות) ,אני מודיע לאמור:עדכון אגרות

.1

עקב עליית המדד שפורסם בדצמבר  2009לעומת המדד שפורסם בדצמבר  ,2008החל
ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  ,)2010השתנו סכומי האגרה שבתקנה  5ולפיכך נוסח
תקנות משנה (א) ו–(ב) הוא:
"אגרת בקשה

.5

(א) בעת הגשת בקשה להיתר או לחידושו ישלם מגיש הבקשה
אגרה כמפורט להלן:
( 4,550 )1שקלים חדשים  -בבקשה להיתר הזרמה לים
של שפכים שהם מי ים ,מי תהום ,תמלחת מחליף יונים,
תמלחת אוסמוזה הפוכה או תמלחת אחרת המכילה אך
ורק כלוריד ,אשלגן ,נתרן ,סידן או מגנזיום ,בלא חומר
אורגני ובלא מתכות;
( 9,120 )2שקלים חדשים  -בבקשה להיתר הזרמה לים
של תמלחת מזון ובורסקאות או תמלחת טקסטיל;
( 18,250 )3שקלים חדשים  -בבקשה להיתר הטלת
פסולת או הזרמת שפכים לים ,אשר אינם מכילים חומרים
כמפורט בתוספת השניה ושאינם מפורטים בפסקה אחרת
של תקנה זו;
( 36,500 )4שקלים חדשים  -בבקשה להיתר הטלת
פסולת או הזרמת שפכים לים ,המכילים חומרים כמפורט
בתוספת השניה;
( 18,250 )5שקלים חדשים  -בבקשה להיתר הזרמה לים
של שפכים כאמור בפסקה ( ,)4אשר טופלו לצורך מניעת
זיהום באמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר הקיימים.
(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א) ,תשולם
בעת הגשת בקשה להיתר חירום כאמור בתקנה (9ב) ,אגרה בסך
 8,000שקלים חדשים".

י"א בסיוון התש"ע ( 24במאי )2010
(חמ )3-2183

גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

__________
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