רשומות

קובץ התקנות
ד' בשבט התשע"א

6963

 9בינואר 2011
עמוד

צו סדר הדין (שינוי התוספת השלישית לחוק) ,התשע"א484 ����������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות רואי חשבון (תיקון) ,התשע"א484 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
צו ביטוח בריאות ממלכתי (הארכת תקופת זכאות לשירותי רפואת שיניים כלליים בלא רישום),
התשע"א485 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת חתימה אלקטרונית (רישום גורם צאשר וניהולו) (עדכון אגרת רישום) ,התשע"א485 ������������������������2011-
הודעת האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול) (מס'  ,)2התשע"א485 ��������������������������������������������������������� 2011-
הודעת האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע) (מס'  ,)2התשע"א486 ��������������������������������������������������������������� 2011-
הודעת האפוטרופוס הכללי (שכר) ,התשע"א486 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
הודעת הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים) ,התשע"א487 ���������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) ,התשע"א487 �������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון) ,התשע"א488 ��������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי החסוי) ,התשע"א488 ��������������������������� 2011-
הודעת בתי הדין השרעיים (אגרות) ,התשע"א489 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
הודעת החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם) ,התשע"א490 �����������������������������������������2011-

צו סדר הדין הפלילי (שינוי התוספת השלישית לחוק) ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 242א(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-
(להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
שינוי התוספת
השלישית לחוק

1

 .1בתוספת השלישית לחוק ,בפרט ( ,)2בטור ב' ,בסופו יבוא:
"ז .סעיף  29לחוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א".21991-
כ"ח בטבת התשע"א ( 4בינואר )2011
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-3727

__________
1
2

ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשס"ד ,עמ' .329
ק"ת התשנ"א ,עמ'  ;58התשס"ח ,עמ' .717

תקנות רואי חשבון (תיקון) ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק רואי חשבון ,התשט"ו ,11955-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת
השלישית

 .1בתוספת השלישית לתקנות רואי חשבון ,התשט"ז- 21955-
( )1בחלק "בחינת בינים חלק א'" -
(א) במקום הכותרת "נושא שני " -משפט עסקי"  -שלוש שעות" יבוא "נושא
שני  -משפט עסקי  -ארבע שעות";
(ב)

בפסקה ( ,)1במקום "עקרונות שלטון החוק" יבוא "הבדל בין";

(ג)

פסקה ( - )2תימחק;

(ד)

בפסקה ( ,)4בסופה יבוא "חוק עוולות מסחריות ,התשנ"ט;" 1999-

(ה)

פסקאות ( )6( ,)5ו–( - )13יימחקו;

(ו)

בפסקה ( ,)17המילים "חוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א - "1981-יימחקו;

3

( )2בחלק "בחינה סופית  -חלק א'";
(א) במקום "הכותרת "נושא שלישי  -דיני תאגידים ומסחר  -שלוש שעות"
יבוא "נושא שלישי  -דיני תאגידים ומסחר  -ארבע שעות";
(ב)

בפסקה ( ,)4בסופה ,המילים "אגודות עותמניות ודרכי הסדרתן"  -יימחקו;

(ג) בפסקה ( ,)5המילים "יישוב סכסוכים בין חברי העמותה ובינם לבין האגודה"
 יימחקו.כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3-665

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2
3
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ס"ח התשט"ו ,עמ' .26
ק"ת התשט"ז ,עמ'  ;34התשע"א ,עמ' .79
ס"ח התשנ"ט ,עמ' .146

קובץ התקנות  ,6963ד' בשבט התשע"א9.1.2011 ,

צו ביטוח בריאות ממלכתי (הארכת תקופת זכאות לשירותי רפואת שיניים
כלליים בלא רישום) ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (13א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס'  ,)50התש"ע-
( 12010להלן  -החוק) ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של
הכנסת ,אני מצווה לאמור:
.1

התקופה האמורה בסעיף (13א) לחוק תוארך עד יום כ"ח בשבט התשע"א ( 2בפברואר
.)2011

הארכת תקופה

כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3-4171

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות

__________

ס"ח התש"ע ,עמ' .596

1

הודעת חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו) (עדכון אגרת
רישום) ,התשע"א2011-
  בהתאם לתקנה  21לתקנות חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו) ,התשס"ב-
( 12001להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב עליית שיעור המדד שפורסם בחודש דצמבר  2010לעומת המדד שפורסם בחודש
דצמבר  ,2009השתנה סכום אגרת הרישום שבתקנה (21א) לתקנות ,והוא החל ביום כ"ה
בטבת התשע"א ( 1בינואר  28,100.00 ,)2011שקלים חדשים.

עדכון אגרת
רישום

כ"ו בטבת התשע"א ( 2בינואר )2011
(חמ )3-3134

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
ק"ת התשס"ב ,עמ'  ;6התש"ע ,עמ' .394

1

הודעת האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול) (מס'  ,)2התשע"א2011-
  בהתאם לסעיף (2א) לצו האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול) ,התשמ"ד1983-
(להלן  -הצו) ,אני מודיע לאמור:

1

.1

עקב עליית שיעור המדד ,ישתנה הסכום הנקוב בסעיף  1לצו ,והוא החל ביום כ"ה
בטבת התשע"א ( 1בינואר  5,900 ,)2011שקלים חדשים.

שינוי סכומים

כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3-1851

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1

ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;524התשע"א ,עמ' .164

קובץ התקנות  ,6963ד' בשבט התשע"א9.1.2011 ,
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הודעת האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע) (מס'  ,)2התשע"א2011-
  בהתאם לסעיף 41א לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע) ,התשל"ח1978-
(להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

.1

1

עקב עליית שיעור המדד השתנה הסכום הנקוב בסעיפים 16א(31 ,ב) ו–(38א)( )2לתקנות
והוא ,החל ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  84,590 ,)2011שקלים חדשים.

כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-218

__________
1

ק"ת התשל"ח ,עמ'  ;1600התשע"א ,עמ' .164

הודעת האפוטרופוס הכללי (שכר) ,התשע"א―2011
  בהתאם לתקנה (1ב)( )2לתקנות האפוטרופוס הכללי (שכר) ,התשל"ח( 1978-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
1

שינוי סכומים

.1

עקב עליית המדד יועלו הסכומים הנקובים בפסקאות משנה (()1א)( ,ב) ו–(ד) לתקנה
(1ב) לתקנות ,החל ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  ,)2011כדלקמן:
"(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  616 -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  3,466שקלים חדשים ,ובעד בדיקת דין
וחשבון כספי של מנהל עיזבון  -לא יעלה על  5,777שקלים חדשים;
(ב)

כשנושא הביקורת הוא פרטה או מסמך אחר  308 -שקלים חדשים;

(ד) בעד רישום בקשה למינוי מנהל עיזבון או אפוטרופוס וסיווגה לצורך
מעקב ופיקוח על פעולתו ,ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד–פעמי של
 413שקלים חדשים.

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

תקבולים

( )1מהשכרת נכסי מקרקעין

 155בעד כל נכס;

( )2מביצוע עסקה במקרקעין

 308בעד 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

 616בעד כל מכירה;
ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה,
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

__________
1
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ק"ת התשל"ח ,עמ'  ;1623התש"ע ,עמ' .1358

קובץ התקנות  ,6963ד' בשבט התשע"א9.1.2011 ,

תקבולים

()4

מירושה ,כשלא נתמנה
לעיזבון מנהל עיזבון

שכר בשקלים חדשים

 616בעד כל עיזבון;
ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון,
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה"

כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-1708

הודעת הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים) ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ג) לתקנות הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים) ,התשנ"ט-
( 11999להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום כ"ה שינוי סכומים

בטבת התשע"א ( 1בינואר  ,)2011כדלקמן:

"תוספת
(תקנה (1א))
                               הפעולה או השירות

בשקלים חדשים

 .1בקשה למתן ירושה או צו קיום

472

 .2בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

472

 .3בקשה למינוי מנהל עיזבון

472

 .4עשיית צוואה בפני חבר של בית דין דתי ,כמשמעותו בסעיף
 155לחוק הירושה

221

 .5התנגדות לבקשת צו ירושה או צו קיום

472

 .6בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת בית הדין ,שהוגשה
בתוך  30ימים מיום מתן ההחלטה
 .7עיון בתיק הנמצא בארכיון בית הדין

פטורה
29

 .8העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית הדין ,לכל עמוד

4.85

 .9כל בקשה אחרת שאינה מנויה בפריטים  1עד 8

"221

כ"ו בטבת התשע"א ( 2בינואר )2011
(חמ )3-2887

__________
1

ק"ת התשנ"ט ,עמ'  ;514התש"ע ,עמ' .1359

יעקב נאמן
שר המשפטים

הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) ,התשע"א―2011
בתוקף סמכותי 1לפי תקנה 2א(ג) לתקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) ,התשל"ג-
( 21973להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:

שינוי סכומים

__________
1
2

י"פ התשס"ב ,עמ' .2032
ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1280התשמ"ח ,עמ'  ;542התש"ע ,עמ' .1354

קובץ התקנות  ,6963ד' בשבט התשע"א9.1.2011 ,
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.1

עקב השינוי במדד המחירים לצרכן ,נוסח התוספת לתקנות החל ביום כ"ה בטבת
התשע"א ( 1בינואר  )2011הוא כדלקמן:

"תוספת
(תקנה )2

האגרה בשקלים
חדשים

 .1בעד תובענה בענייני נישואין ,גירושין ,שלום בית ,מזונות,
אפוטרופסות ,החזקת ילדים ואימוץ

223.59

 .2בעד חידוש דיון בתובענה האמורה בסעיף  ,1שהדיון בה הופסק

156.99

 .3בעד ערעור ,ערעור שכנגד והתנגדות לפסק דין שניתן במעמד
צד אחד

179.41

 .4בעד הליך ביניים וסעדי עזר ,שלא נתבקשו בעת הגשת
התובענה העיקרית

112.12

 .5בעד רישום נישואין ,למעט שכר טרחת מסדר הנישואין

223.59

 .6בעד אישור מסמכים ,לכל עמוד

4.45

 .7בעד כל עניין ,פעולה או הליך ,שלא נקבעה לו אגרה על פי
תוספת זו

156.99

 .8בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב

"44.81

כ"ו בטבת התשע"א ( 2בינואר )2011
(חמ )3-1691

יעקב נאמן
שר המשפטים

הודעת הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון) ,התשע"א2011-
  בהתאם לסעיף (8א) לתקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון) ,התש"ס2000-
(להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

.1

1

עקב עליית שיעור המדד עודכן הסכום הנקוב בתקנה  4לתקנות ,והוא החל ביום כ"ה
בטבת התשע"א ( 1בינואר  1,243,155 ,)2011שקלים חדשים.

כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3-930

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1

ק"ת התש"ס ,עמ' .608

הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי),
התשע"א2011-
  בהתאם לסעיף (8א) לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת
כספי חסוי) ,התש"ס( 12000-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
__________
1

488

ק"ת התש"ס ,עמ' .609

קובץ התקנות  ,6963ד' בשבט התשע"א9.1.2011 ,

.1

עקב עליית שיעור המדד עודכן הסכום הנקוב בתקנה (4א) לתקנות ,והוא החל ביום שינוי סכומים

כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  621,578 ,)2011שקלים חדשים.
כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-2821

הודעת בתי הדין השרעיים (אגרות) ,התשע"א―2011
בתוקף סמכותי 1לפי תקנה 2א(ג) לתקנות בתי הדין השרעיים (אגרות) ,התשכ"ח1968-
(להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:

2

.1

עקב השינוי במדד המחירים לצרכן ,נוסח התוספת לתקנות החל ביום כ"ה בטבת   שינוי סכומים

התשע"א ( 1בינואר  )2011הוא כדלקמן:

"תוספת
(תקנה )2

האגרה בשקלים
חדשים

 .1בעד תובענה בענייני נישואין ,גירושין ,שלום בית ,מזונות,
אפוטרופסות ,החזקת ילדים ,אימוץ והקדשות

223.59

 .2בעד חידוש דיון בתובענה האמורה בסעיף  ,1שהדיון בה הופסק

156.99

 .3בעד ערעור ,ערעור שכנגד והתנגדות לפסק דין שניתן במעמד
צד אחד

179.41

 .4בעד הליך ביניים וסעדי עזר ,שלא נתבקשו בעת הגשת
התובענה העיקרית

112.12

 .5בעד רישיון שנתי של טוען שרעי

448.48

 .6בעד רישום נישואין ,למעט שכר טרחת מסדר הנישואין

223.59

 .7בעד אישור מסמכים ,לכל עמוד

4.45

 .8בעד כל עניין ,פעולה או הליך ,שלא נקבעה לו אגרה על פי
תוספת זו

156.99

 .9בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב

"44.81

כ"ו בטבת התשע"א ( 2בינואר )2011
(חמ )3-1690

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2

י"פ התשס"ב ,עמ' .2032
ק"ת התשכ"ח ,עמ'  ;1955התשמ"ח ,עמ'  ;541התש"ע ,עמ' .1360
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הודעת החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (15ד) לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים
ומפרקים ושכרם) ,התשמ"א( 11981-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
העלאת סכומי
בסיס לחישוב

.1

עקב העלייה במדד המחירים לצרכן ,נוסח תקנות (7א)(8 ,א) ו–9א לתקנות ,החל ביום
כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  ,)2011הוא כדלקמן:
"שכר ניהול

.7

"שכר מימוש

.8

"בדיקת תביעות
חוב של עובדים

9א .לבעל תפקיד ישולם שכר בסכום של  252שקלים חדשים בעד
תביעת חוב של עובד שהוגשה לו לפי סעיף  189לחוק הביטוח
הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה."21995-

(א) לבעל תפקיד ייקבע לא יותר מאשר פעם בשלושה חודשים,
שכר ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים
בתקופה שבעדה הוא נקבע ,כמפורט להלן:
()1

לגבי  437,551השקלים החדשים הראשונים ;5% -

()2

לגבי  906,355שקלים חדשים נוספים ;4% -

()3

לגבי  1,812,710שקלים חדשים נוספים ;3% -

()4

לגבי  2,719,064שקלים חדשים נוספים ;2% -

()5

לגבי  5,438,130שקלים חדשים נוספים ;1% -

()6

לגבי  18,127,099שקלים חדשים נוספים ;0.5% -

()7

לגבי כל שקל חדש נוסף ."0.2% -

(א) לבעל תפקיד ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבולי
מימוש ,כמפורט להלן ,למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או
שעמדו לזכותה ביום תחילת עבודתו בפועל של בעל התפקיד,
ולמעט הכספים שהועברו לבעל התפקיד מכונס נכסים או מפרק
אחר:
()1

לגבי  62,507השקלים החדשים הראשונים ;20% -

()2

לגבי  625,072שקלים חדשים נוספים ;10% -

()3

לגבי  3,125,358שקלים חדשים נוספים ;5% -

()4

לגבי כל שקל חדש נוסף ."1% -

ט' בטבת התשע"א ( 16בדצמבר )2010
שלמה שחר
הכונס הרשמי

(חמ )3-1469

__________
1
2

ק"ת התשמ"א ,עמ'  ;646התשס"א ,עמ'  ;131התש"ע ,עמ' .314
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210
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