רשומות

קובץ התקנות
כ"ד בחשוון התשע"א

6938

 1בנובמבר 2010
עמוד

תקנות החברות (אגרות) (תיקון) ,התשע"א122 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
תקנות החברות (אגרות לעניין חברה לתועלת הציבור) ,התשע"א123 ��������������������������������������������������������������2010-
תקנות העמותות (אגרות) (תיקון) ,התשע"א123 ��������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
צו בתי משפט לעניינים מינהליים (שינוי התוספת הראשונה לחוק) ,התשע"א125 �����������������������������������������2010-
תקנות הכניסה לישראל (תיקון מס'  ,)3התשע"א126 ������������������������������������������������������������������������������������������2010-
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת) ,התשע"א126 �������������� 2010-
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון) ,התשע"א128 �������������������������������������������������������������������������2010-

תקנות החברות (אגרות) (תיקון) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  346 ,)6(44ו– 366לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן -
החוק) ,באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון התוספת

 .1בתוספת לתקנות החברות (אגרות) ,התשס"א( 32001-להלן  -התקנות העיקריות) -
()1

בפרט  ,1בסופו יבוא:
בשקלים חדשים

"רישום חברה לתועלת הציבור
()2

;"809

במקום פרט  2יבוא  :
" .2עיון -

()3

בתיק החברה

45

בנסח חברה ,באינטרנט ,לכל חברה

10

בנסח חברה ,בלשכת רשם החברות,
והדפסה של עד  5עמודי מחשב

45

הדפסת עמודים נוספים מנסח החברה,
בלשכת רשם החברות ,לכל עמוד  

;"2

במקום פרט  3יבוא:
בשקלים חדשים
בדואר

בלשכת רשם
החברות

" .3קבלת תקליטור ( )CDצרוב של תיק
חברה סרוק

60

65

לכל תקליטור ( (CDנוסף (אם נדרש יותר
מאחד כדי להכיל את כל תיק החברה)

20

25

קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או
תעודת התאגדות משוחזרת        

"10

( )4בפרט  ,4במקום "אימות" יבוא "אישור שמסמך המקור מצוי בתיק החברה" ותחת
הכותרת "בשקלים חדשים" ,במקום " "2יבוא ";"4
()5

בפרט  ,5אחרי "צילום" יבוא "או הדפסה";

()6

במקום פרט  6יבוא:
בשקלים חדשים

" .6אישור לגבי העתק מסמך ,שהמסמך או
העתק ממנו מצוי בתיק החברה ,לכל עמוד
()7

;"4

פרט  -  7יימחק .

__________
 1ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189
 2ס"ח התשמ"ח ,עמ' .60
 3ק"ת התשס"א ,עמ'  ;230התש"ע ,עמ' .312
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 .2תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.
.3

תחילה

פרט  3לתוספת לתקנות העיקריות ,כנוסחו בתקנה  )3(1לתקנות אלה ,יחול אם תיק תחולה

החברה נסרק.
י"ב בחשוון התשע"א ( 20באוקטובר )2010
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-1088

תקנות החברות (אגרות לעניין חברה לתועלת הציבור) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 345 ,)6(44כז ו– 366לחוק החברות ,התשנ"ט( 11999-להלן
 החוק) ,באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישורועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנות אלה -

הגדרות

"חברה"  -חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק וחברת חוץ לתועלת הציבור
כמשמעותה בסעיף 345לג לחוק;
"הרשם"  -רשם החברות או רשם ההקדשות ,כהגדרתם בחוק ,לפי העניין.
.2

בעד עיון בתיק חברה או במסמכי חברה ,ובעד קבלת מידע מרשם ההקדשות או רשם אגרות

החברות לגבי חברה ,לפי העניין  ,תשולם אגרה כמפורט בתוספת.
 .3תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

 .4פרט  4לתוספת יחול אם תיק החברה נסרק.

תחולה

תוספת
(תקנה )2
האגרה בשקלים חדשים

בעד -
  .1רישום חברה לתועלת הציבור או מיזוגה

כמפורט בתקנות החברות (אגרות),
3
התשס"א2001-

  .2עיון בתיק חברה ,אצל הרשם ,לכל חברה

28

 .3עיון בנסח חברה ,באינטרנט ,לכל חברה

10

עיון בנסח חברה ,בלשכת רשם החברות ,והדפסה
של עד  5עמודי מחשב  

28

הדפסת עמודים נוספים מנסח החברה ,בלשכת
רשם החברות ,לכל עמוד

2

 .4קבלת תקליטור (  )CDצרוב של תיק חברה סרוק
לכל תקליטור ( )CDנוסף (אם נדרש יותר מאחד
כדי להכיל את כל תיק החברה)

בדואר

בלשכת הרשם

40

45

20

25

__________
 1ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189
 2ס"ח התשמ"ח ,עמ' .60
 3ק"ת התשס"א ,עמ'  ;230התש"ע ,עמ'  ;1002התשע"א ,עמ' .122
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בשקלים חדשים

 .5אישור שמסמך המקור מצוי בתיק החברה ,לכל עמוד

4

 .6צילום או הדפסה מתיק החברה ,לכל עמוד

2

 .7אישור לגבי העתק מסמך ,שהמסמך או העתק
ממנו מצוי בתיק החברה ,לכל עמוד

4

י"ב בחשוון התשע"א ( 20באוקטובר )2010
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-1088

תקנות העמותות (אגרות) (תיקון) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (66א)( )1לחוק העמותות ,התש"ם( 21980-להלן  -החוק),
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,31985-ובאישור ועדת
החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
החלפת תקנה 3

.1

תיקון התוספת

 .2בפרט  3לתוספת לתקנות העיקריות -

בתקנות העמותות (אגרות) ,התשנ"ח( 41998-להלן  -התקנות העיקריות) ,במקום תקנה
 3יבוא:
"עדכון סכומים

(  .3א) הסכומים הקבועים בתוספת ישתנו ב– 1בינואר של
כל שנה (להלן  -יום השינוי) ,לפי שיעור השינוי של המדד
החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום שהשתנה כאמור ,יעוגל לשקל החדש השלם
הקרוב וסכום של מחצית השקל יעוגל כלפי מעלה.
(ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה
ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב האמור
בתקנות משנה (א) ו–(ב).
(ד)

בתקנה זו -
"המדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" המדד שפורסם לאחרונה לפני יום
השינוי הקודם".

()1

פרט משנה (ב)  -יימחק;

()2

במקום פרט משנה (ג) יבוא:

__________
 1י"פ התשס"ד ,עמ' .1870
 2ס"ח התש"ם ,עמ' .210
 3ס"ח התשמ"ח ,עמ' .60
 4ק"ת התשנ"ח ,עמ'  ;974התש"ע ,עמ' .312
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בשקלים חדשים

2

"(ג) הדפסה ,לכל עמוד
בדואר

בלשכת
הרשם

(ג )1קבלת תקליטור ( )CDצרוב של תיק עמותה סרוק

40

45

לכל תקליטור ( )CDנוסף (אם נדרש יותר
מאחד כדי להכיל את כל תיק העמותה)

20

;"25

()3

בפרט משנה (ד) ,תחת הכותרת "האגרה בשקלים חדשים" ,במקום " "8יבוא ";"4

()4

פרט משנה (ה)  -יימחק;

( )5בפרט משנה (ו) ,במקום "צילום המצוי" יבוא "לגבי העתק מסמך ,שהמסמך או
העתק ממנו מצוי" ותחת הכותרת "האגרה בשקלים חדשים" ,במקום " "8יבוא "."4
תחילה

 .3תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.
י"ב בחשוון התשע"א ( 20באוקטובר )2010
יעקב נאמן
       שר המשפטים

(חמ )3-1389

צו בתי משפט לענינים מינהליים (שינוי התוספת הראשונה לחוק),
התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק בתי משפט לענינים מינהליים ,התש"ס,12000-
בהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני
מצווה לאמור:
שינוי התוספת
הראשונה לחוק

 .1אחרי פרט  36לתוספת הראשונה לחוק יבוא:
" .37שוטרים וסוהרים -
( )1החלטה בעניין המנוי בסעיף 93א לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א-
;21971
( )2החלטה בעניין המנוי בסעיף  129לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] ,התשל"ב-
".31971
 .2תחילתו של צו זה ביום כ"ד בחשוון התשע"א ( 1בנובמבר   .)2010

תחילה

כ"ג בחשוון התשע"א ( 31באוקטובר )2010
(חמ )3-3133

זאב ב' בגין
ממלא מקום שר המשפטים

__________
1
2
3

ס"ח התש"ס ,עמ'  ;190התש"ע ,עמ'  ;380י"פ התשע"א ,עמ' .394
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ'  ;390ס"ח התשל"ב ,עמ' .22
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,21עמ'  ;459ס"ח התשל"ב ,עמ' .22
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תקנות הכניסה לישראל (תיקון מס'  ,)3התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  )4(14לחוק הכניסה לישראל ,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:
תיקון התוספת

 .1בפרט  1בחלק ב' לתוספת של תקנות הכניסה לישראל ,התשל"ד ,41974-בסופו יבוא:
"(ד)

אדם הזכאי לעלות ארצה לפי חוק השבות ,התש"י". 1950-
5

י"ח בחשוון התשע"א ( 26באוקטובר )2010
     א ל י ה ו י ש י
שר הפנים

(חמ )3-600

__________
1
2
3
4
5

ס"ח התשי"ב ,עמ' .354
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשמ"ב ,עמ' .170
ס"ח התשל"ד ,עמ'  ;1517התשע"א ,עמ' .83
ס"ח התש"י ,עמ' .159

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון רדיו טלפון נייד
ברשת אחרת) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ג ו– 59לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-
(להלן  -החוק) ,באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה, 1985-
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 59א לחוק ,אני מתקין תקנות אלה:

1

2

הגדרות

 .1בתקנות אלה -
"אגרת רישיון"  -תשלום חד–פעמי שמשלם בעל רישיון בעד מתן רישיון רט"ן ברשת
אחרת;
"בעל רישיון"  -מי שקיבל רישיון רט"ן ברשת אחרת לפי תקנות רט"ן ברשת אחרת;
"בקשה" ו"מבקש"  -כהגדרתם בתקנות רט"ן ברשת אחרת;
"השר"  -שר התקשורת או מי שהוא מינה לעניין תקנות אלה;
"יום מתן ההודעה"  -היום שבו בעל רישיון מסר לשר הודעה ,לפי רישיונו ,בדבר הגעה
להסכם עם בעל רישיון למתן שירותי רדיו טלפון נייד לעשות שימוש במיתקן בזק
שלו ,אשר שימוש בו יאפשר לו לתת שירות בהתאם לרישיונו ,או היום שבו נתן
שר התקשורת הוראה לפי סעיף  5לחוק בהתאם לקבוע בסעיף (4א )4()2לחוק ,אשר
שימוש בו יאפשר לו לתת שירות כאמור;
"רישיון רט"ן ברשת אחרת"  -רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת כהגדרתו בחוק;
"תקנות רט"ן ברשת אחרת"  -תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת
רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת) ,התש"ע.32010-
__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשמ"ח ,עמ' .174
 2ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
 3ק"ת התש"ע ,עמ' .646
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(א) בעל רישיון ישלם אגרת רישיון בסך מיליון ( )1,000,000שקלים חדשים ,לא יאוחר אגרה בעד רישיון
מ– 14ימים לאחר יום מתן ההודעה; ואולם רשאי בעל הרישיון ,בלי לגרוע מהאמור רט"ן ברשת אחרת

בתקנת משנה (ב) ,לשלם את מחצית סכום אגרת הרישיון לא יאוחר מ– 14ימים לאחר
מתן ההודעה ואת יתרת סכום האגרה המעודכן לפי תקנה  ,3לא יאוחר משנה מיום מתן
ההודעה.
(ב) בעת הגשת הבקשה ,יפקיד המבקש בידי חשב משרד התקשורת סכום של שלוש
מאות אלף ( )300,000שקלים חדשים ,כמקדמה על חשבון אגרת הרישיון; הסכום האמור
יוחזר למבקש שלא קיבל רישיון או על אף האמור בתקנה  ,5לבעל רישיון אשר ביקש
מהשר לבטל את רישיונו קודם ליום מתן ההודעה והשר ביטל את רישיונו בהתאם
לבקשתו האמורה ,כשהוא צמוד למדד לפי תקנה  ,3בשינויים המחויבים.
.3

(א) הסכומים הנקובים בתקנה  ,2יעודכנו ב– 1במאי של כל שנה (להלן   -יום העדכון)
לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

הצמדה

(ב) סכום האגרה ששונה כאמור בתקנת משנה (א) ,יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה
של  10שקלים חדשים.
(ג)

בתקנה זו -
"המדד החדש"  -המדד לחודש מרס האחרון שלפני יום העדכון;
"המדד היסודי"  -המדד לחודש מרס שלפני יום העדכון הקודם ,ולעניין יום
העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה ,המדד לחודש מרס ;2010
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ד) המנהל הכללי של משרד התקשורת יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 2
כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו–(ב).
.4

אגרת רישיון תשולם לחשבון בנק שאת פרטיו יודיע חשב משרד התקשורת לבעל דרך התשלום

הרישיון ,ושאליו יעביר גם החשב את המקדמה שקיבל.
.5

בעל רישיון לא יהיה זכאי ,בכל מקרה ,להחזר של אגרת רישיון או כל חלק ממנה ,לרבות
בשל ביטול הרישיון ,הגבלתו או התלייתו ,בין ביוזמת בעל הרישיון ובין ביוזמת השר,
או בשל שינוי תנאי הרישיון ,בין אם החל בעל הרישיון במתן שירותים על פי הרישיון
ובין אם לאו.

.6

לעניין מבקש אשר הגיש בקשה לפני יום פרסומן של תקנות אלה ,תחול תקנה (2ב) ,הוראת מעבר

החזרים

ואולם מועד תשלום המקדמה על חשבון אגרת הרישיון יהיה  30ימים מיום פרסומן של
תקנות אלה.
י"א בחשוון התשע"א ( 19באוקטובר )2010
(חמ )3-4015
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החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון) ,התשע"א2010-
  בתוקף הסמכות לפי סעיף  10לחוק–יסוד :השפיטה ,1סעיף  8לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,21969-סעיף (26ד) לפקודת התעבורה ,3סעיף  17לחוק הדיינים ,התשט"ו,41955-
סעיף  14לחוק הקאדים ,התשכ"א ,51961-וסעיף  20לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים,
התשכ"ג ,61962-מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:
הוספת סעיפים
7א ו–7ב

 .1בהחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשמ"א ,71981-לפני סעיף  8יבוא:
“בדיקה רפואית
תקופתית

7א .נושא משרה שיפוטית זכאי למימון הוצאות בדיקה רפואית
תקופתית פעם בשנה ,במכון רפואי שאישר מנהל בתי
המשפט ,ובהתאם לתנאים שקבעה נציבות שירות המדינה
לעניין בדיקה רפואית תקופתית של  עובדי המדינה.

מימון קורס
להכשרה ניהולית

7ב .נושא משרה שיפוטית זכאי למימון מלא או חלקי של עלות
קורס להכשרה ניהולית ,שבו השתתף בתקופת כהונתו,
באישור המנהל ולפי תנאים שיקבע; לעניין זה -
“המנהל"  -מנהל בתי המשפט ,מנהל בתי הדין הרבניים,
מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזים או מנהל בתי הדין
השרעיים ,לפי העניין;
“קורס להכשרה ניהולית"  -קורס במוסד אקדמי או מטעמו
של מוסד כאמור ,ובלבד שהקורס נדרש לתפקידו של
נושא המשרה השיפוטית.".

י"ב בתשרי התשע"א ( 20בספטמבר )2010
(חמ )3-628

  מ ש ה ג פ ני
יושב ראש ועדת הכספים

__________
1
2
3
4
5
6
7
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ס"ח התשמ"ד ,עמ' .78
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .70
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
ס"ח התשט"ו ,עמ' .6
ס"ח התשכ"א ,עמ' .11
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