רשומות

קובץ התקנות
כ"ב בשבט התשע"א
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 27בינואר 2011
עמוד

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (מענק השקעה לעסק של חקלאות בשל העתקת פעילות) (תיקון),
התשע"א580 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה) (הוראת שעה),
התשע"א580 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום ,דיר אל אסד ובענה) (הוראת
שעה) ,התשע"א581 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון) ,התשע"א583 ������������������������������������������������������������������������������2011-
כללי המים (אבזרים חוסכי מים) ,התשע"א585 ���������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון) ,התשע"א587 ��������������������������������������������������������������������������������� 2011-
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) ,התשע"א589 ����������������������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ) ,התשע"א592 ��������������������������������������������������������2011-
תיקון טעות דפוס

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (מענק השקעה לעסק של חקלאות בשל
העתקת פעילות) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (70ג) לחוק יישום תכנית ההתנתקות ,התשס"ה,12005-
ובהסכמת שר האוצר ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 4

	.1

בתקנה  4לתקנות יישום תכנית ההתנתקות (מענק השקעה לעסק של חקלאות בשל
העתקת פעילות) ,התשס"ו ,22006-במקום "כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר ")2010
יבוא "י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר .")2012

ז' בשבט התשע"א ( 12בינואר )2011
(חמ )3-3570

שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

		
		

__________
1
2

ס"ח התשס"ה ,עמ' .142
ק"ת התשס"ו ,עמ'  ;)784( 642התש"ע ,עמ' .410

תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל
כרמל ועוספיה) (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות
המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה) ,התשס"ט( 12008-להלן  -החוק) ,אני מתקין תקנות אלה:
פרק א' :פרשנות
הגדרות

	.1

מינוי נושאי
משרה שיש
למנותם לפי
הוראות כל דין

	.2

בתקנות אלה -
"דיני קבלת עובדים במועצות המקומיות"  -צו המועצות המקומיות (שירות העובדים),
התשכ"ב ,21962-צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,התשל"ז-
 ,31977צו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א ,41950-וצו המועצות המקומיות (ב),
התשי"ג;51953-
"המועצות המקומיות"  -כהגדרתן בסעיף  2לחוק;
"צו הפירוק"  -צו הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל
כרמל ועוספיה) ,התש"ע;62009-
"ראש מינהל השירות"  -ראש מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות שמונה לפי
סעיף  2לצו המועצות המקומיות (שירות העובדים) ,התשכ''ב;1962-
"הרשות המאוחדת"  -כהגדרתה בסעיף  1לחוק.
פרק ב' :עובדי המועצות המקומיות

__________
1
2
3
4
5
6

580

המועצות המקומיות ימנו מזכיר ,גזבר ,מבקר ,מהנדס ,מנהל מחלקת חינוך (להלן -
נושאי משרה).
ס"ח התשס"ט ,עמ' .89
ק"ת התשכ"ב ,עמ' .2562
ק"ת התשל"ז ,עמ' .1832
ק"ת התשי"א ,עמ' .178
ק"ת התשי"ג ,עמ' .1174
ק"ת התש"ע ,עמ' .120

קובץ התקנות  ,6969כ"ב בשבט התשע"א27.1.2011 ,

	.3

המועצות המקומיות ימנו מנהלי אגפים ,מנהלי מחלקות ועובדים לתפקידים אחרים מינוי עובדים

במועצה ככל שהם נדרשים לצורך פעילותה.
	.4

(א) על מינוי עובדים ונושאי משרה לפי תקנות  2ו– ,3יחולו דיני קבלת עובדים דרכי מינוי
עובדים ונושאי
במועצות המקומיות ,בשינויים אלה:
משרה

( )1ראשי המועצות יפרסמו מכרז פנימי לגבי המשרות ,לאחר שקיבלו לכך את
אישורו של ראש מינהל השירות;
( )2לא נמצא מועמד מתאים במכרז הפנימי ,יפורסם לגבי המשרה מכרז פומבי.
(ב) על אף הוראות תקנת משנה (א)( )1ו–( ,)2לא תחול חובת מכרז פנימי או פומבי על
סוגי משרות הפטורות ממכרז לפי דיני קבלת עובדים במועצות המקומיות.
(ג) בתקנה זו" ,מכרז פנימי"  -מכרז שאליו יוכלו לגשת עובדים אשר התקבלו כדין
לעבודה ברשות המאוחדת ,והועברו לעבוד בכל אחת מהמועצות המקומיות לפי
החלוקה שנקבעה בצו הפירוק.
	.5

(א) הרכב ועדת הבחינה למינוי עובדים ונושאי משרה המנויים בתקנות  2ו– ,3למעט הרכב ועדות
בחינה למינוי
מנהל מחלקת חינוך ומנהל מחלקת רווחה ,יהיה כמפורט להלן:
עובדים ונושאי
משרה

( )1ראש המועצה;
()2

ראש מינהל השירות או נציגו;

( )3נושא משרה או עובד בתפקיד זהה או דומה ברשות מקומית אחרת שימנה
ראש מינהל השירות.
(ב)

הרכב ועדת הבחינה למנהל מחלקת חינוך או רווחה יהיה כמפורט להלן:
( )1ראש המועצה;
()2

ראש מינהל השירות או נציגו;

( )3ממונה על המחוז במשרד החינוך או במשרד הרווחה והשירותים החברתיים
לפי העניין ,או נציגיהם.
(ג) אין בתקנות משנה (א) ו–(ב) כדי למנוע צירופו של נציג ארגון עובדים לוועדת
הבחינה מקום שהדבר נדרש על פי הסכם קיבוצי.
	.6

תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצבר .)2012

תוקף

י"ב בשבט התשע"א ( 17בינואר )2011
		

(חמ )3-3976

		

אליהו ישי
שר הפנים

תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל
כרום ,דיר אל אסד ובענה) (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות
המקומיות מג'ד אל כרום ,דיר אל אסד ובענה) ,התשס''ט( 12008-להלן  -החוק) ,אני מתקין
תקנות אלה:
__________
1

ס"ח התשס"ט ,עמ' .122

קובץ התקנות  ,6969כ"ב בשבט התשע"א27.1.2011 ,
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פרק א' :פרשנות
הגדרות

	.1

מינוי נושאי
משרה שיש
למנותם לפי
הוראות כל דין

	.2

המועצות המקומיות ימנו מזכיר ,גזבר ,מבקר  ,מהנדס ,מנהל מחלקת חינוך (להלן -
נושאי משרה).

מינוי עובדים

	.3

המועצות המקומיות ימנו מנהלי אגפים ,מנהלי מחלקות ועובדים לתפקידים אחרים
במועצה ככל שהם נדרשים לצורך פעילותה.

דרכי מינוי
עובדים ונושאי
משרה

	.4

(א) על מינוי עובדים ונושאי משרה לפי תקנות  2ו– ,3יחולו דיני קבלת עובדים
במועצות המקומיות ,בשינויים אלה:

הרכב ועדות
בחינה למינוי
עובדים ונושאי
משרה

	.5

בתקנות אלה -
"דיני קבלת עובדים במועצות המקומיות"  -צו המועצות המקומיות (שירות העובדים),
התשכ"ב ,21962-צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,התשל"ז-
 ,31977צו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א ,41950-וצו המועצות המקומיות (ב),
התשי"ג;51953-
"המועצות המקומיות"  -כהגדרתן בסעיף  2לחוק;
"צו הפירוק"  -צו הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל
כרום ,דיר אל אסד ובענה) ,התש"ע;62009-
"ראש מינהל השירות"  -ראש מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות שמונה לפי
סעיף  2לצו המועצות המקומיות (שירות העובדים) ,התשכ''ב;1962-
"הרשות המאוחדת"  -כהגדרתה בסעיף  1לחוק.
פרק ב' :עובדי המועצות המקומיות

( )1ראשי המועצות יפרסמו מכרז פנימי לגבי המשרות ,לאחר שקיבלו לכך את
אישורו של ראש מינהל השירות;
( )2לא נמצא מועמד מתאים במכרז הפנימי ,יפורסם לגבי המשרה מכרז פומבי.
(ב) על אף הוראות תקנת משנה (א)( )1ו–( )2לא תחול חובת מכרז פנימי או פומבי על
סוגי משרות הפטורות ממכרז לפי דיני קבלת עובדים במועצות המקומיות.
(ג) בתקנה זו " ,מכרז פנימי"  -מכרז שאליו יוכלו לגשת עובדים אשר התקבלו כדין
לעבודה ברשות המאוחדת ,והועברו לעבוד בכל אחת מהמועצות המקומיות לפי
החלוקה שנקבעה בצו הפירוק.
(א) הרכב ועדת הבחינה למינוי עובדים ונושאי משרה המנויים בתקנות  2ו– ,3למעט
מנהל מחלקת חינוך ומנהל מחלקת רווחה ,יהיה כמפורט להלן:
( )1ראש המועצה;
()2

ראש מינהל השירות או נציגו;

( )3נושא משרה או עובד בתפקיד זהה או דומה ברשות מקומית אחרת שימנה
ראש מינהל השירות.
__________
2
3
4
5
6

582

ק"ת התשכ"ב ,עמ' .2562
ק"ת התשל"ז ,עמ' .1832
ק"ת התשי"א ,עמ' .178
ק"ת התשי"ג ,עמ' .1174
ק"ת התש"ע ,עמ' .123

קובץ התקנות  ,6969כ"ב בשבט התשע"א27.1.2011 ,

הרכב ועדת הבחינה למנהל מחלקת חינוך או רווחה יהיה כמפורט להלן:

(ב)

( )1ראש המועצה;
()2

ראש מינהל השירות או נציגו;

( )3ממונה על המחוז במשרד החינוך או במשרד הרווחה והשירותים החברתיים
לפי העניין ,או נציגיהם.
(ג) אין בתקנות משנה (א) ו–(ב) כדי למנוע צירופו של נציג ארגון עובדים לוועדת
הבחינה מקום שהדבר נדרש על פי הסכם קיבוצי.
	.6

תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצבר .)2012

תוקף

י"ב בשבט התשע"א ( 17בינואר )2011
		

(חמ )3-3979

		

אליהו ישי
שר הפנים

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכויותי לפי סעיפים  7 ,5ו– 18לחוק למניעת מפגעים ,התשכ"א( 11961-להלן
 החוק) ,ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק–יסוד:הכנסת ,2וסעיף (2ב) לחוק העונשין ,התשל"ז( 31977-להלן  -חוק העונשין) ,אני מתקין תקנות
אלה:
	.1

בתקנה  2לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ג( 41992-להלן  -התקנות תיקון תקנה 2

העיקריות) -
( )1בתקנת משנה (ב) ,ברישה ,המילים "בדרך עירונית ,כהגדרתה בתקנה  1לתקנות
התעבורה ,התשכ"א( 1961-להלן  -תקנות התעבורה)"  -יימחקו ,ואחרי "אמצעי
אזהרה" יבוא "הגורמים רעש";
()2

במקום תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ג) הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו על רכב ביטחון כהגדרתו בתקנות
התעבורה ,התשכ"א ,1961-המפעיל סירנה ,ובלבד שהדבר דרוש למילוי התפקיד
המוטל עליו ובשעת מילוי התפקיד;".

()3
	.2

בתקנת משנה (ד) ,המילה "נפץ"  -תימחק.

במקום תקנה  4לתקנות העיקריות יבוא:
"תיקונים ,שיפוצים .4
ובנייה

	.3

החלפת תקנה 4

לא יבצע אדם ולא ירשה לאחר לבצע עבודות תיקון ,שיפוץ
או בנייה הגורמות לרעש בבניין המשמש למגורים ,ולא יתקין
בו מיתקנים ,בין השעות  20:00ל– 7:00למחרת בימי חול ,ובין
השעות  17:00בערבי ימי מנוחה ל– 7:00למחרת יום המנוחה".

בתקנה  5לתקנות העיקריות ,במקום "ל– "06.00יבוא "ל– ,"07.00אחרי "בניה" יבוא תיקון תקנה 5

"הריסה" ובמקום "ובימי מנוחה" יבוא "ובין השעות  17:00בערבי ימי מנוחה ל–7:00
למחרת יום המנוחה".

__________
1
2
3
4

ס"ח התשכ"א ,עמ' .58
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348
ק"ת התשנ"ג ,עמ' .8

קובץ התקנות  ,6969כ"ב בשבט התשע"א27.1.2011 ,

583

החלפת תקנה 6

	.4

הוספת תקנה 8א

	.5

תיקון תקנה 9

	.6

בתקנה (9ה) לתקנות העיקריות ,במקום "לאיכות" יבוא "להגנת".

תיקון תקנה 10

	.7

במקום תקנה  10לתקנות העיקריות יבוא:

תיקון תקנה 11

	.8

במקום תקנה  6לתקנות העיקריות יבוא:
"פריקה ,טעינה
וטלטול של מכלים
וסחורות

.6

לא יבצע אדם ולא ירשה לאחר ,באזור מגורים ,בין השעות
 22.00ל– 6.00למחרת ובימי מנוחה ,לבצע פעולות פריקה
וטעינה או טלטול מכלים לרבות מכלי אשפה ,חביות ,מכלי
גז מיטלטלים ,סחורות וכיוצא באלה ,באופן הגורם או העלול
לגרום לרעש".

אחרי תקנה  8לתקנות העיקריות יבוא:
"נפצים חזיזים
וזיקוקין דינור

8א.

(א) לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל באזור מגורים
זיקוקין דינור ,חזיזים ,נפצים וכיוצא באלה ,המכילים חומרים
נפיצים והגורמים לרעש.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הפעלת זיקוקין
דינור הנשמעת באזור מגורים באחד מאלה:
( )1הפעלה הנעשית במרחק העולה על  1,000מטר מאזור
מגורים ,בין השעות  7:00ל–;22:00
( )2הפעלה הנעשית בנסיבות ובמועדים הקבועים
בתקנה (3ב)".

"איסור על
מערכת אזעקה
קולית ברכב

.10

לא יתקין ולא יפעיל אדם ,בין בעצמו ובין על ידי אחר ,מערכת
אזעקה קולית הגורמת לרעש ברכב שבבעלותו או שהוא אחראי
לו; לעניין זה" ,הפעלה"  -לרבות דריכת מערכת האזעקה בעת
נעילת הרכב או בדרך אחרת".

בתקנה  11לתקנות העיקריות -
( )1בפסקה ( ,)1המילים "במקום כמפורט בתקנה (3א)( )1עד ( - ")3יימחקו ,ובמקום
"לשכנים" יבוא "לאדם הנמצא בבית מגורים אחר";
()2

הוספת תקנה 13א 	.9

בתקנת משנה ( ,)2במקום "במקום ובאופן הגורם" יבוא "אם הוא גורם".

אחרי תקנה  13לתקנות העיקריות יבוא:
"ציוד גינון ומפוחי 13א( .א) לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל ציוד גינון הגורם
עלים
לרעש באזור מגורים בין השעות  19:00ל– 7:00למחרת ,בין
השעות  17:00ועד  9:00למחרת בערבי ימי מנוחה ,ובין השעות
 14:00ל– 16:00בימי מנוחה.
(ב) לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל מפוח עלים
הגורם לרעש באזור מגורים.
(ג) לעניין תקנה זו" ,מפוח עלים"  -מכשיר ממונע המשמש
לאיסוף עלים ,לניקוי רחובות ,חצרות וכיוצא באלה ,באמצעות
נשיפה של אוויר".
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	.10

בתקנה  14לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 14

( )1האמור בה יסומן "(א)" ,ובה ,במקום "תקנות אלה" יבוא "מפלס רעש הנמדד
ב–) db(aבתקנות אלה";
()2

אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(ב) לעניין רעש שאינו כאמור בתקנת משנה (א) ,אין נפקא מינה אם מפלס
הרעש אינו רעש בלתי סביר ,כמשמעותו בתקנות רעש בלתי סביר".

	.11

(א)

תחילתן של תקנות אלה  90ימים מיום פרסומן (להלן  -יום התחילה).

תחילה

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,תחילתה של תקנה  10לתקנות העיקריות,
כנוסחה בתקנה  7לתקנות אלה 6 ,חודשים מיום פרסומה.
	.12

על אף האמור בתקנה  10לתקנות העיקריות ,כנוסחה בתקנה  7לתקנות אלה ,רשאי
אדם להפעיל מערכת אזעקה קולית הגורמת לרעש בכלי רכב ,עד תום  6שנים מיום
התחילה ,אם מערכת האזעקה הותקנה ברכב לפני יום התחילה ,ויחולו על הפעלה
כאמור הוראות תקנה  10לתקנות העיקריות ,כנוסחן ערב תחילתה של תקנה זו ,כאמור
בתקנה (11ב).

הוראת מעבר

כ"ג בטבת התשע"א ( 30בדצמבר )2010
(חמ )3-2357

		
		

גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

כללי המים (אבזרים חוסכי מים) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 9א(א) ו–(21א) לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק),
ולאחר שקוימו הוראות סעיף 124יח(ד) לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב
כללים אלה ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק–יסוד :הכנסת 2וסעיף
(2ב) לחוק העונשין ,התשל"ז:31977-
	.1

בכללים אלה -

הגדרות

"אבזר חוסך מים"  -אבזר או מוצר אשר התקנתו ושימוש נכון בו יגרמו לחיסכון
משמעותי בצריכת המים;
"אבזר חוסך מים אנטי ונדלי"  -אבזר חוסך מים שאינו ניתן לפירוק בלא מפתח מיוחד
ומצמצם את האפשרות להשחתת האבזר;
"אבזר חוסך מים מאושר"  -אבזר חוסך מים הנכלל ברשימה שפורסמה בהתאם
להוראות סעיף ;2
"הרשות הממשלתית"  -הרשות הממשלתית למים ולביוב שהוקמה לפי סעיף 124יא
לחוק;
"צנרת הספקת מים"  -צינור המוביל מים אל הצרכן ומחובר לצנרת הספקת המים
הציבורית או למקור אחר של הספקת מים;
"תו כחול"  -היתר לסימון אבזר חוסך מים שנתן מנהל הרשות לאבזר הנכלל בסוג
האבזרים המפורטים בסעיף .4
__________
1
2
3

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ'  ;331התש"ע ,עמ' .394
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348

קובץ התקנות  ,6969כ"ב בשבט התשע"א27.1.2011 ,

585

פרסום רשימת
אבזרים חוסכי
מים

	.2

חובת התקנת
אבזרים חוסכי
מים

	.3

סוגי אבזרים
חוסכי מים
מאושרים

	.4

התקנת אבזרים
חוסכי מים אנטי
ונדאליים

.5

(א) הרשות הממשלתית תיתן היתר לאבזר חוסך מים שאישרה ותפרסם רשימה של
אבזרים חוסכי מים מאושרים.
(ב) הפרסום לפי סעיף קטן (א) ייעשה באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית
ובמקומות נוספים לפי החלטת הרשות הממשלתית.
(ג)

אבזר חוסך מים מאושר יסומן בתו כחול.

(א) בקבועות השרברבות המותקנות בצנרת הספקת המים במבנים של הגופים
הציבוריים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק (להלן  -מבנה ציבורי) יותקנו אבזרים
חוסכי מים מאושרים בהתאם לסוגים המפורטים בסעיף  4להלן.
(ב) גוף ציבורי המעוניין בקבלת פטור מהתקנת אבזרים חוסכי מים במבנה או בחלק
ממבנה ,בהתאם להוראות סעיף 9א(ב) לחוק ,יגיש בקשה לרשות הממשלתית מלווה
באסמכתה מקצועית מתאימה בדבר מצבו הפיזי של המבנה.
(ג) הרשות הממשלתית רשאית לפרסם באתר האינטרנט שלה את רשימת המבנים
שקיבלו פטור לפי סעיף קטן (ב) ואת הנימוקים לכך; ואולם פרסום כאמור לגבי פטור
שניתן למבנה או לחלק ממבנה שבבעלותו או בהחזקתו של אחד הגופים המנויים
בפסקאות ( )1עד ( )7להגדרה מערכת הביטחון שבסעיף 9ב(ג) לחוק ,יהיה לאחר
התייעצות עם אותו גוף.
סוגי האבזרים חוסכי המים המאושרים לשימוש יהיו סוגי האבזרים המפורטים ברשימה
להלן:
()1

מכל הדחה דו–כמותי;

()2

משתנה בלא מים;

( )3וסת ספיקה לברז כיור;
()4

וסת ספיקה לברז כיור אנטי ונדלי;

( )5וסת ספיקה למקלח;
()6

וסת ספיקה למקלח אנטי ונדלי;

()7

מגביל ספיקה לברז כיור;

()8

מגביל ספיקה לברז כיור אנטי ונדלי;

( )9מגביל ספיקה למקלח;
()10

מגביל ספיקה למקלח אנטי ונדלי;

( )11ראש מקלח חסכוני;
( )12מקלח יד חסכוני;
()13

ברז בעל סגירה אוטומטית;

()14

ברז בעל פתיחה וסגירה אוטומטיות;

( )15שסתום הדחה (מזרם).
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(א)

( )1גוף ציבורי המנוי בפרט  5ובפרטים  11עד  14לתוספת הראשונה לחוק,
יתקין במבנים שבבעלותו או שבהחזקתו או בחלק מהם ,המיועדים לשימוש
כלל הציבור ואינם מבני משרדים ,אבזרים חוסכי מים אנטי ונדליים המפורטים
בפסקאות ( )8( ,)6( ,)4ו–( )10לסעיף .4
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( )2הוראות פסקה ( )1יחולו על גוף ציבורי המנוי בפרטים  3ו– 4לתוספת
הראשונה לחוק ,לגבי מבנים או חלק מהם שאינם מבני משרדים ,אף אם אינם
מיועדים לשימוש כלל הציבור.
(ב) גוף ציבורי שהוראות סעיף קטן (א) חלות עליו ,רשאי לפנות לרשות הממשלתית
בבקשה לקבל פטור מהתקנת אבזרים חוסכי מים אנטי ונדליים במבנה או בחלק ממנו
ואישור להתקנת אבזרים חוסכי מים חלופיים ,אם התקיים אחד מאלה:
()1

אין צורך להתקין במקום אבזרים חוסכי מים אנטי ונדליים;

()2

קיימת מניעה להתקנת אבזרים חוסכי מים אנטי ונדליים במקום.

(ג) הרשות הממשלתית רשאית להיענות לבקשה כאמור בסעיף קטן (ב) ,ובלבד שאם
נוכחה כי התקיים האמור בפסקה ( )2של אותו סעיף קטן ,תפטור את הגוף הציבורי
מהחובה להתקין במקום אבזרים חוסכי מים אנטי ונדליים.
(ד) נוכחה הרשות הממשלתית כי במבנה או בחלק ממבנה של גוף ציבורי ,לרבות
גוף ציבורי שאינו מנוי בסעיף קטן (א) ,נגרמו נזקים חוזרים ונשנים לאבזר חוסך מים,
או שאבזר כאמור הוסר ממקומו באופן חוזר ונשנה ,רשאית היא להורות לאותו גוף
להתקין אבזרים חוסכי מים אנטי ונדליים באותו מקום.
	.6

מנהל הרשות רשאי לדרוש מהגופים הציבוריים דיווח בדבר יישום כללים אלה.

דיווח

	.7

תחילתם של כללים אלה באחד לחודש שלאחר פרסומם.

תחילה

כ"ח בטבת התשע"א ( 4בינואר )2011
(חמ 		 )3-4086
		

אורי שני
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית

הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון) ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (38ב) לחוק בנק ישראל ,התש"ע( 12010-להלן  -החוק) ובהתאם
לסעיף (97ו) לחוק ,אני מורה לאמור:
	.1

בסעיף  4להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) ,התשל"א( 21971-להלן  -ההוראות
העיקריות) ,אחרי פסקה ( )4יבוא:

תיקון סעיף 4

"( )5עסקת החלף ועסקת המרה עתידית ,כהגדרתן בסעיף 20א ,שקשר עם תאגיד
בנקאי אחר".
	.2

אחרי סעיף  20להוראות העיקריות יבוא:

הוספת פרק
רביעי 1

"פרק רביעי  :1נזילות על עסקות החלף ועסקות המרה עתידית
הגדרות

20א .בפרק זה -
"יום מסחר במטבע חוץ"  -יום שבו מפרסם בנק ישראל שער
יציג;

__________
1
2

ס"ח התש"ע ,עמ' .452
ק"ת התשל"א ,עמ'  ;690התשנ"ח ,עמ' .209

קובץ התקנות  ,6969כ"ב בשבט התשע"א27.1.2011 ,

587

"עסקת החלף"  -עסקה המכונה  FX Swapאו Cross Currency
 Swapשל המרת מטבע ישראלי במטבע חוץ או מטבע חוץ
במטבע ישראלי (הרכיב הקצר) במקביל להתחייבות לבצע
בעתיד בתאריך או בתאריכים נקובים מראש המרה של
מטבע החוץ במטבע הישראלי או של המטבע הישראלי
במטבע החוץ ,בהתאמה (הרכיב הארוך או הרכיבים
הארוכים) ,וזאת בתנאים הנקובים מראש בהתחייבות;
"עסקת המרה עתידית"  -עסקה המכונה עסקת Forward
ולפיה מתחייב צד לעסקה למסור בעתיד לצד אחר לעסקה
מטבע ישראלי כנגד מטבע חוץ או מטבע חוץ כנגד מטבע
ישראלי ,או את ההפרש בין שער החליפין בין המטבעות
במועד קשירת העסקה לבין שער החליפין בין המטבעות
במועד העתידי הנקוב בהתחייבות ,וזאת במועד קבוע
מראש שהוא לפחות שלושה ימי מסחר במטבע חוץ לפני
המועד העתידי הנקוב בהתחייבות או במועד שייקבע
בין הצדדים לעסקה ,והכל  -בסכום ובתנאים הנקובים
מראש בהתחייבות;
"הרכיב הארוך" או "הרכיבים הארוכים" בעסקת החלף -
ההמרה או ההמרות בין המטבעות הנקובים בעסקה,
במהלך חיי העסקה ,למעט הרכיב הקצר;
"הרכיב הקצר" בעסקת החלף  -ההמרה הראשונה בין המטבעות
הנקובים בעסקה ,במהלך חיי העסקה;
"תושב חוץ"  -מי שאינו תושב ישראל;
"תושב ישראל"  -כל אחד מאלה:
( )1אזרח ישראלי ,או מי שנמצא בישראל או באזור
יהודה ושומרון (בהגדרה זו  -אזור) על פי אשרת עולה
או תעודת עולה ,או על פי רישיון לישיבת קבע ,ובלבד
שבשנים עשר החודשים שקדמו לביצוע עסקה שהה
בישראל או באזור למשך תקופה העולה על  180ימים,
ברציפות או לסירוגין;
( )2תאגיד שהואגד בישראל או באזור ,למעט סניף בחוץ
לארץ של תאגיד בנקאי שאינו בנק חוץ ,כמשמעותו בחוק
הבנקאות (רישוי).
נזילות חובה על
עסקת החלף
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20ב .תאגיד בנקאי הקושר עסקת החלף במשרדיו בישראל עם תושב
חוץ חייב להחזיק נכסים נזילים במטבע ישראלי בשיעור של 10
אחוזים ,כנגד המטבע הישראלי שייתן לתושב החוץ או שיקבל
מתושב החוץ במסגרת הרכיב הארוך או הרכיבים הארוכים
של עסקת החלף ,וזאת מיום הקשירה של עסקת ההחלף ועד
מועד הרכיב הארוך או כל אחד מהרכיבים הארוכים כאמור,
לפי העניין.
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נזילות חובה על
עסקת המרה
עתידית

	.3

20ג .תאגיד בנקאי הקושר עסקת המרה עתידית במשרדיו בישראל
עם תושב חוץ ,חייב להחזיק נכסים נזילים במטבע ישראלי
בשיעור של  10אחוזים ,על התחייבותו כלפי תושב החוץ לתת
או לקבל מטבע ישראלי כנגד מטבע חוץ ,במסגרת עסקת המרה
עתידית ,וזאת מיום הקשירה של עסקת ההמרה העתידית".

תחילתן של הוראות אלה ביום כ"ב בשבט התשע"א ( 27בינואר ( )2011להלן  -יום
התחילה) ,והן יחולו על עסקות החלף ועסקאות המרה עתידית שנקשרו מיום התחילה
ואילך; לעניין זה ,דין עסקה כאמור שהוארכה או חודשה ביום התחילה או לאחריו,
כדין עסקה שנקשרה ביום התחילה או לאחריו.

תחילה ותחולה

י"ט בשבט התשע"א ( 24בינואר )2011
		

(חמ )3-106

		

סטנלי פישר
נגיד בנק ישראל

הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (4ד) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים) ,התשל"ט1978-
(להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:

1

	.1

עקב עליית מדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה  1לתקנות ,החל ביום י' בשבט
התשע"א ( 15בינואר  ,)2011כך:
"שכר שירותים

.1

שינוי סכומים

בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א' ,יגבה
נוטריון שכר בשיעור הנקוב בטור ב' לצד אותו שירות ,בצירוף
סכום השווה למס הערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן
השירות:
טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר
בשקלים חדשים

 .1אימות חתימה -
(א)

אימות חתימת יחיד כחותם ראשון

156

(ב)

כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך

62

(ג)

אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה
מוסמך לכך ,לכל חתימה נוסף על השכר לפי
פסקאות (א) או (ב)

62

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם
על העתק של אותו מסמך ,נוסף על האישור
כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו ,לכל העתק כאמור

62

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך מחצית מן השכר הקבוע
בפרט (3א) ,בהתאם למספר
בתרגום המסמך בידי הנוטריון  -תיווסף
המילים שבאותו המסמך
__________
1

ק"ת התשל"ט ,עמ'  ;196התשנ"ד ,עמ'  ;194התש"ע ,עמ' .1285
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589

טור ב'
שיעור השכר
בשקלים חדשים

טור א'
השירות

( .2א)

אישור העתק צילומי של מסמך -
לעמוד הראשון

62

לכל עמוד נוסף

5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד,
לכל אישור נוסף על האישור הראשון -

( .3א)

לעמוד הראשון

20

לכל עמוד נוסף

5

אישור נכונות של תרגום -
()1

עד מאה המילים הראשונות בתרגום

196

( )2לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן ,עד
אלף מילים

156

( )3לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן ,מעל
אלף המילים הראשונות

75

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו
תרגום ,לכל אישור נוסף על האישור הראשון

62

 .4אישור צוואה הנערכת לפי סעיף  22לחוק הירושה,
התשכ"ה- 21965-
(א)

לחותם ראשון

226

(ב)

לכל חותם נוסף

116

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה
צוואה ,לכל אישור
(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי
הנוטריון ,תיווסף
 .5אישור שפלוני נמצא בחיים

69
מחצית מן השכר הקבוע
בפרט (3א) ,בהתאם למספר
המילים שבצוואה
156

 .6קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך
אחרת -
(א) למצהיר הראשון

158

(ב)

לכל מצהיר נוסף

63

(ג)

ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו
תצהיר ,לכל אישור נוסף

62

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון ,מחצית מן השכר הקבוע
תיווסף
בפרט (3א) ,בהתאם למספר
המילים שבתצהיר

590
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טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר
בשקלים חדשים

 .7העדה של מסמך סחיר ,לרבות תרגום במידת הצורך -
(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו
עולה על  72,100שקלים חדשים

994

(ב) עלה הסכום האמור על  72,100שקלים חדשים
הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של
הנוטריון למקום ההעדה וחזרה

2,129

7א .רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי
תקנה  5לתקנות הנוטריונים ,התשל"ז( 1977-להלן -
תקנות הנוטריונים) -
(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק
של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון
לפי תקנה (5ג) לתקנות הנוטריונים

166

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך
אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה
(5ג) לתקנות הנוטריונים

60

(ג)

לכל העתק נוסף

60

 .8כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין ,הסכום שנקבע לפעולה
בתעריף המינימלי המומלץ
ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה
של לשכת עורכי הדין,
ובאין קביעה כאמור -
הסכום שנקבע בו לפעולה
הדומה לה ביותר ,ובאין
קביעה 251 -
( .9א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין,
שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת
של מקבל השירות לתתו במקום אחר  -למעט פעולה
שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו  -נוסף על השכר הנקוב
בפרטים  1עד  8ו– ,11לפי העניין ,ונוסף על הוצאות
הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה -
יהיה מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהיה:
()1

לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת
הנוטריון ממשרדו ועד שובו

505

()2

לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה

156

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום ,בעת
ובעונה אחת ,בידי מספר בני אדם ,יהיה חלקו של
כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה
כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות
באותו מעמד.
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591

טור ב'
שיעור השכר
בשקלים חדשים

טור א'
השירות

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות,
לשם עשיית פעולה ,והפעולה שאותה נתבקש
לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו,
יהיה הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)()1
ו–( )2וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון
למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.
 .10ניתן השירות בין השעות  19.00עד  8.00למחרת או
בימי מנוחה ,למעט פעולה שבגדר פרט  - 9ייווסף לשכר
שיעור של  50%מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים  1עד
 8ו– ,11לפי העניין.
( .11א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף (2ג )1לחוק
3
יחסי ממון בין בני זוג ,התשל"ג1973-

345

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של
אותו הסכם ממון ,לכל אימות נוסף

60

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע
בפרט (3א) ,בהתאם למספר
הנוטריון ,תיווסף
המילים שבהסכם הממון
 .12ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים
 1עד  8ו– ,11לפי העניין ,בשפה לועזית ,שאינה
ערבית או אנגלית ,ייווסף לשכר הקבוע לאותו
אישור סכום של

"83

י"ד בשבט התשע"א ( 19בינואר )2011
(חמ )3-1216

		
		

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

__________

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;276התשנ"ה ,עמ' .136

3

הודעת הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ג) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ
לארץ) ,התשס"ח( 12008-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

	.1

עקב השינוי במדד יהיה נוסח הטבלה בתקנה  1לתקנות החל ביום כ"ה בטבת התשע"א
( 1בינואר  ,)2011כדלקמן:

__________
1

592

ק"ת התשס"ח ,עמ'  ;416התש"ע ,עמ' .619
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"טור א'
השירות

.1

טור ב'
סכום השכר בשקלים חדשים

(א)

אימות חתימה לחתימה ראשונה

46

(ב)

לכל חתימה נוספת

23

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
לכל חתימה ,נוסף על השכר לפי פסקה (א) או (ב)

23

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק
של אותו מסמך ,נוסף על אישור כאמור בפסקה (ג) או
בלעדיו  -לכל העתק כאמור

23

 .2אישור העתק צילומי של מסמך  -לעמוד הראשון וכן לכל עמוד
נוסף על העמוד הראשון

23

( .3א)

אישור על נכונות של תרגום -
עד מאה המילים הראשונות במסמך המתורגם

58

()1

( )2לכל מאה מילים נוספות על מאת המילים
הראשונות שבתרגום

58

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום -
לכל אישור נוסף לאישור הראשון

23

קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת
 -לתצהיר הראשון

46

( .4א)
(ב)

לכל תצהיר נוסף

23

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר ,לכל
אישור נוסף על הראשון

23

.5

אישור שפלוני נמצא בחיים

46

.6

כל פעולה נוטריונית אחרת שנציג קונסולרי או דיפלומטי של
ישראל בחוץ לארץ מוסמך לה לפי כל דין ושלא נקבע לה שכר
בתקנות אלה

46

 .7עשיית פעולה שלא בין כותלי הנציגות ועל פי בקשתו
המפורשת של מקבל השירות ,לחתום במקום אחר  -למעט
פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרד הנציגות  -נוסף על
השכר הנקוב בפריטים  1עד  6לפי העניין ,ונוסף על הוצאות
הנסיעה ממשרד הנציגות למקום מתן השירות וחזרה  -יהיה
מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהיה  -לכל שעת היעדרות
ממשרד הנציגות או לחלק ממנה

93

 .8מתן אישור נוטריוני במסגרת עיזבונות או מתנות שהמדינה
זוכה בהם

חינם

קובץ התקנות  ,6969כ"ב בשבט התשע"א27.1.2011 ,

593

טור ב'
סכום השכר בשקלים חדשים

"טור א'
השירות

 .9מתן אישור נוטריוני לעובד המדינה או למי שנמנה עם צה"ל
הנושא דרכון רשמי ,בעניין הקשור למילוי תפקידו בחוץ לארץ

חינם

 .10מתן אישור נוטריוני לתושב ישראל מחוסר אמצעים לשם
שיבתו ארצה

חינם"

י"ד בשבט התשע"א ( 19בינואר )2011
(חמ )3-1216

		
		

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

תיקון טעות דפוס
  בצו יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות
אחרות) (תיקוני חקיקה)( ,נקודות בדיקה) (תיקון) ,התשע"א ,2011-שפורסם בקובץ התקנות ,6964
התשע"א ,עמ'  ,493בפסקה ( )2המובאת בסעיף  ,1במקום "מערב ארז" צריך להיות "מעבר ארז".
(חמ )3-3813

594
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