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תקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה) (תיקון) ,התשע"א1178 ������������������������������������������������������������������� 2011-
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הארכת מועד הקצאה בלא תמורה) ,מהתשע"א1181 ���������������������������������2011-
תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (בית הדין  -ניהולו ,החזקתו והוצאות) (תיקון) ,התשע"א1181 ����������� 2011-
צו המועצות המקומיות (א) (כפר יונה ,תיקון) ,התשע"א1182 ����������������������������������������������������������������������������� 2011-
תקנות משק החשמל (תשלום מופחת לנכים המקבלים קצבת זקנה לנכה) ,התשע"א1183 ������������������������������ 2011-
רישיון יבוא כללי (תיקון) ,התשע"א1184 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
הודעת הקרינה הבלתי מייננת ,התשע"א1185 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
הודעת שירות התעסוקה (ערובה) ,התשע"א1187 ������������������������������������������������������������������������������������������������ 2011-
הודעת אוויר נקי (אגרות) ,התשע"א1187 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)2התשע"א1188 ������������������������������ 2011-

תקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק המתווכים במקרקעין ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק),
לאחר התייעצות עם הרשם ועם הוועדה המייעצת לפי סעיף  4לחוק ,אני מתקין תקנות אלה:
החלפת תקנה 2

.1

במקום תקנה  2לתקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה) ,התשנ"ז ,21997-יבוא:
"נושאי הבחינה

.2

(א) נושאי הבחינה יהיו כמפורט להלן:
()1

רשימת חיקוקים כלהלן:
(א) סעיפים  1עד  26ו– 39עד  53לחוק החוזים (חלק
כללי) ,התשל"ג;31973-
(ב) חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה),
התשל"א;41970-
(ג) סעיפים  1עד  5לחוק החוזים האחידים,
התשמ"ג;51982-
(ד) סימנים א' עד ג' בפרק השישי לחוק הירושה,
התשכ"ה;61965-
(ה)

חוק המתווכים במקרקעין ,התשנ"ו;71996-

(ו) סעיפים  1עד 4ב 14 ,5 ,ופרק ו' לחוק הגנת
הצרכן ,התשמ"א;81981-
(ז) סעיפים  12ו– 13לחוק שמאי מקרקעין ,התשס"א-
;92001
(ח) סעיפים  418 ,416 ,414עד  420ו– 439עד 444
לחוק העונשין ,התשל"ג;101977-
(ט) חוק המקרקעין ,התשכ"ט ,111969-למעט פרקים
ד' ,ו' ,1ח' ,סימנים ג' ו–ה' בפרק ט' ,פרק י';
(י) חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני
רעידות אדמה) ,התשס"ח;122008-
(יא) פרק א' ,סימנים א' ,ב' ,ב' ,1ו–ג' לפרק ב' ,סימנים
א' עד ה' לפרק ג' ,פרקים ז' ,ח' ,ח' 1ו–ט' לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה;131965-
(יב)

חוק המכר (דירות) ,התשל"ג;141973-

__________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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ס"ח התשנ"ו ,עמ' .70
ק"ת התשנ"ז ,עמ'  ;918התשס"א ,עמ' .728
ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;118התשמ"א ,עמ' .306
ס"ח התשל"א ,עמ' .16
ס"ח התשמ"ג ,עמ'  ;8התש"ע ,עמ' .514
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;63התשס"ו ,עמ' .55
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;70התשס"ו ,עמ' .322
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;248התשס"ח ,עמ' .490
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;436התשס"ח ,עמ' .383
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשע"א ,עמ' .80
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;259התשס"ח ,עמ' .141
ס"ח התשס"ח ,עמ' .154
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;196התשס"ט ,עמ' .328
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(יג) חוק המכר דירות (הבטחת השקעות של רוכשי
דירות) ,התשל"ה;151974-
(יד) סעיפים 4 ,4 ,1א(5 ,ג) 9 ,7 ,6 ,עד 9ג,17 ,16 ,15 ,
 49 ,39 ,19ו– 53לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),
התשכ"ג;161963-
(טו) פרק ה' לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז-
;171967
חוק מקרקעי ישראל ,התש"ך;181960-

(טז)

(יז) סעיפים  7 ,5 ,4 ,1עד  8לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח;191968-
חוק–יסוד :מקרקעי ישראל;20

(יח)

(יט) חלק א' ,פרק א' בחלק ב' ,פרקים א' ו–ב' בחלק ג'
לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב] ,התשל"ב;211972-
(כ) תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה
אחיד) ,התשנ"ה;221995-
(כא) פרקים ד' ,ו' ו–ח' לתקנות ההוצאה לפועל,
התש"ם;231979-
(כב)
;241974

צו מכר דירות (טופס של מפרט) ,התשל"ד-

(כג) צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),
התשנ"ה;251995-
תקנות המתווכים במקרקעין ,התשנ"ז;261997-

(כד)

(כה) תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה
בכתב) ,התשנ"ז;271997-
(כו) תקנות המתווכים במקרקעין (פעולות שיווק),
התשס"ה;282004-
()2

עקרונות ומושגי יסוד בנושאים אלה:
(א) מקרקעין:
()1

זכויות במקרקעין;

()2

דיירות מוגנת;

__________
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;14התש"ע ,עמ' .281
ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשע"א ,עמ' .163
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .78
ס"ח התש"ך ,עמ'  ;56התשס"ט ,עמ' .326
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשע"א ,עמ' .40
ס"ח התש"ך ,עמ' .56
ס"ח התשל"ב ,עמ'  ;176התשנ"ט ,עמ' .98
ק"ת התשנ"ה ,עמ'  ;1898התשנ"ו ,עמ' .1504
ק"ת התש"ם ,עמ'  ;386התש"ע ,עמ' .914
ק"ת התשל"ד ,עמ'  ;583התשס"ח ,עמ' .532
ק"ת התשנ"ה ,עמ'  ;1217התשע"א ,עמ' .180
ק"ת התשנ"ד ,עמ'  ;1078התש"ע ,עמ' .397
ק"ת התשנ"ז ,עמ' .)586( 520
ק"ת התשס"ה ,עמ' .159
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( )3בעלות
שיתוף;
()4

משותפת

במקרקעין

ופירוק

בתים משותפים ,רכוש משותף ,הצמדות;

( )5דרכי איתור מידע על בעלות ושעבודים
של נכסים :לשכת רישום במקרקעין ,נסח
רישום מקרקעין ,רשם המשכונות ,מינהל
מקרקעי ישראל ,חברות משכנות ,מינהל אזור
יהודה ושומרון ,משכון ורישום משכון ברשם
המשכונות ,מושגי יסוד במשכנתאות;
( )6הבטחת השקעות של רוכשי דירות :הערת
אזהרה ומשמעותה;
(ב) מינהל מקרקעי ישראל :חוזה פיתוח עם מינהל
מקרקעי ישראל ,חוזה חכירה עם מינהל מקרקעי
ישראל ,דמי הסכמה ,דמי היוון ,דמי היתר ,העברת
זכויות במגורים בקרקע עירונית של מינהל מקרקעי
ישראל;
(ג)

חובות ואיסורים על מתווך במקרקעין;

(ד) מכירות נכסים מיוחדות :מכירת נכסי עיזבון על
ידי עיזבון או מנהל עיזבון ,מכירת נכסים אגב הסכם
גירושין;
(ה) הוצאה לפועל  -הליך כינוס נכסים בהוצאה
לפועל;
(ו)

תכנון ובנייה:
( )1מוסדות תכנון :מועצה ארצית ,ועדה
מחוזית ,ועדה מקומית ,ועדה מרחבית ,ועדת
ערר לפיצויים והיטל השבחה;
( )2תכניות בנייה :תכנית מיתאר ארצית,
תכנית מיתאר ארצית (תמ"א)  ,38תכנית מיתאר
מחוזית ,תכנית מיתאר מקומית ,תכנית מיתאר
מקומית ברמה מפורטת ,היתר בנייה" ,הקלה",
היתר לשימוש חורג;

(ז)

(ח)
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()3

זכויות בנייה;

()4

שינוי ייעוד;

()5

הפקעה;

()6

היטל השבחה;

מיסוי מקרקעין:
()1

מס שבח;

()2

מס רכישה;

()3

מס ערך מוסף בעסקאות מקרקעין;

חוזים:
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()1

הגדרת חוזה;

()2

זיכרון דברים;

()3

תרופה בשל הפרת חוזה;

()4

חוזה מכר מקרקעין;

()5

חוזה שכירות מקרקעין;

(ט) הצמדת מחירים למדד המחירים לצרכן ,למדד
תשומות הבנייה ,למטבע חוץ;
( )3עיקרי פסיקה בנושא תיווך במקרקעין ,חוזים ומקרקעין.
(ב) השר ,לאחר התייעצות עם הרשם והוועדה המייעצת,
יפרסם באתר האינטרנט של הרשם ויפקיד לעיון בלשכת הרשם
את רשימת פסקי הדין ,וכן רשאי הוא לפרסם ולהפקיד כאמור
את פירושם של העקרונות ומושגי היסוד שימצא לנכון ,הכל
בנושאים האמורים בתקנת משנה (א)(".)2
.2

תחילתן של תקנות אלה הוא במועד הבחינה השלישי שלאחר פרסומן.

תחילה

כ"ח באייר התשע"א ( 1ביוני )2011
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-2797

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הארכת מועד הקצאה בלא תמורה),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 6לד(ג) בחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-
(להלן  -החוק) ,אנו מתקינים תקנות אלה:

1

.1

התקופה שבה על בעל רישיון כללי לשידורי כבלים להקצות ,בלא תמורה ,אפיק הארכת מועד
הקצאה בלא
מאפיקי מוקד השידור העומד לרשותו לשידורי הטלוויזיה הלימודית ,לפי סעיף 6לד(ג)
תמורה

בחוק ,תהיה עד יום י"ט בחשוון התשע"ו ( 1בנובמבר  .)2015
א' בתמוז התשע"א ( 3ביולי )2011
(חמ )3-3577

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

גדעון סער
שר החינוך

__________
1

ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשס"ד ,עמ' .71

תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (בית הדין  -ניהולו ,החזקתו והוצאות)
(תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  21ו– 26לחוק הרשויות המקומיות (משמעת) ,התשל"ח-
 ,11978אני מתקין תקנות אלה:
__________
1

ס"ח התשל"ח ,עמ'  ;153התשס"ח ,עמ' .101

קובץ התקנות  ,7017י"ח בתמוז התשע"א20.7.2011 ,
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תיקון תקנה 2

.1

בתקנה  2לתקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (בית הדין  -ניהולו ,החזקתו והוצאות),
התשס"ח ,22008-במקום "בחולון" יבוא "באזור".

כ"ח בסיוון התשע"א ( 30ביוני )2011
אליהו ישי
שר הפנים

(חמ )3-3358

__________
2

ק"ת התשס"ח ,עמ' .867

צו המועצות המקומיות (א) (כפר יונה ,תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מכריז לאמור:
החלפת פרט (ח)
בתוספת הראשונה

 .1בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א ,21950-במקום פרט (ח) יבוא:
"(ח) המועצה המקומית כפר יונה.
תאריך הקמתה :י"ב בכסלו התש"א ( 12בדצמבר .)1940
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום (ועד בכלל) -
הגושים  8112עד  8123 ,8115עד  8133 ,8125עד  8144 ,8135עד ,8954 ,8732 ,8195 ,8154
 9501עד  - 9503בשלמותם;
גוש  - 7991חלקות  24 ,22 ,20עד ;28
גוש  - 8091חלקות  15עד  27 ,25 ,17עד  44 ,37 ,34וחלק מחלקות  8 ,7כמסומן במפה
הערוכה בקנה מידה של  1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ח בניסן
התשע"א ( 2במאי  ,)2011שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים,
במשרד הממונה על מחוז המרכז ,רמלה ,ובמשרד המועצה המקומית כפר יונה
(להלן  -המפה);
גוש  - 8092חלקות ;47 ,45 ,44 ,35
גוש  - 8093חלקות  20עד ;26
גוש  - 8097חלקות  38עד ;73 ,70
גוש  - 8118חלקות  50 ,48 ,39 ,35 ,31 ,30 ,18עד  75 ,73 ,71 ,70 ,64עד  97 ,90וחלק מחלקה
 41כמסומן במפה;
גוש  - 8120חלקות  15 ,1וחלק מחלקות  10 ,8 ,6 ,4 ,2עד  18 ,16 ,14כמסומן במפה;
גוש  - 8132פרט לחלקות  7 ,2עד  24 ,16 ,9וחלק מחלקה  25כמסומן במפה;
גוש  - 8138פרט לחלקה  128וחלק מחלקות  129 ,60 ,15כמסומן במפה;
גוש  - 8139חלקות  21 ,19וחלק מחלקות  20 ,9כמסומן במפה;
גוש  - 8142חלקות  21 ,12 ,11עד  25 ,23עד  50 ,48 ,41 ,29 ,27עד  62 ,54עד ,75 ,71 ,69
 78 ,77וחלק מחלקות  70 ,30כמסומן במפה;
גוש  - 8143חלקות ".11 ,10
כ"ח בניסן התשע"א ( 2במאי )2011
(חמ )3-269

אליהו ישי
שר הפנים

__________
1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"א ,עמ'  ;178התש"ע ,עמ' .1008
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תקנות משק החשמל (תשלום מופחת לנכים המקבלים קצבת זקנה לנכה),
התשע"א—2011
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31א(ב)( )1ו–(ג) ו– 63לחוק משק החשמל ,התשנ"ו—1996
(להלן — החוק) ,בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובהסכמת שר האוצר
אני מתקין תקנות אלה:

1

.1

בתקנות אלה —

הגדרות

"אמות מידה" — אמות המידה שקבעה הרשות לפי סעיף  )2(30לחוק;
"המוסד" — המוסד לביטוח לאומי;
"זכאי" — מי שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף  251לחוק הביטוח הלאומי ,התשנ"ה-
;21995
"מקום צרכנות" — מקרקעין הרשומים בפנקסי ספק שירות חיוני על שם צרכן פלוני;
"תעריף ביתי" — תעריף חשמל המיועד לבתים המשמשים למגורים בלבד ומתקיים
בהם אחד מאלה:
( )1ניתן להם אישור לפי הוראות סעיף 157א לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה-
 ,21965ותקנה  5לתקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל ,מים
וטלפון) ,התשמ"א;31981-
()2

חוברו כדין לפני כניסת החוק לתוקף;

"תשלום מופחת" —  50%מהתעריף הביתי ,בעד  400הקוט"ש הראשונים הנצרכים מדי
חודש בחודשו בשימוש ביתי בלבד.
.2

(א)

תשלום מופחת יינתן לזכאי שהוא אחד מאלה:
()1

צרכן רשום אצל ספק שירות חיוני;

הזכאות לתשלום
מופחת

( )2מתגורר במקום צרכנות של מי שרשום כצרכן אצל ספק שירות חיוני ,ובלבד
שמותקן מונה לרישום צריכת החשמל הביתית של אותו זכאי ,ואשר צריכת
החשמל בפועל על ידו על פי המונה מהווה בסיס לתשלום חשבון החשמל מטעמו
(להלן  -צרכן משנה זכאי) .
(ב) הזכאות לתשלום מופחת לצרכן רשום תינתן למקום צרכנות אחד בלבד ,המשמש
למקום מגוריו של הזכאי ותינתן על שמו של הצרכן הרשום בלבד.
(ג) על הצרכן לבדוק את התאמת הפרטים שמסר המוסד לאלה המופיעים אצל ספק
שירות חיוני באופן שיתאפשר איתורו וזיהויו המוחלט אצל ספק שירות חיוני.
(ד) הזכאות לתשלום מופחת לצרכן משנה זכאי תינתן למקום הצרכנות לפי שיעור
התשלום המופחת המצטבר בשל צריכת צרכני המשנה הזכאים ולפי מניית המונה של
אותם צרכני משנה זכאים .
(ה) הזכאי לתשלום מופחת לפי תקנות אלה ,או זכאי לתשלום מופחת לפי כל דין
אחר ,זכאי להפחתה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן.
__________
1
2
3

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .208
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210
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מימוש הזכאות

.3

זכאות כאמור בתקנה  2תמומש בהסתמך על המידע שיעביר המוסד לספק השירות
החיוני כאמור בתקנה (4א).

הודעה לזכאים

.4

(א) המוסד יודיע בכתב לזכאי על זכאותו לתשלום מופחת וכי מימוש זכאותו כאמור
מותנה בהעברת מידע בעניינו לפי תקנות אלה לספק שירות חיוני; בהודעה כאמור
יציין המוסד כי אם הזכאי מסרב להעברת המידע לגביו ,עליו להודיע על כך למוסד
בתוך  30ימים ואם לא יעשה כן ,יועבר המידע לספק שירות חיוני.

העברת מידע
לספק שירות חיוני

.5

שמירת המידע

.6

ספק שירות חיוני ינקוט את כל האמצעים הדרושים לאבטחת המידע שהוא מקבל
מהמוסד ולשמירת סודיות המידע לפי סעיפים  17 ,16ו–17א לחוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א—.41981

הוראת מעבר

.7

זכאי שהתקיימו בו תנאי הזכאות ביום פרסומן של תקנות אלה (להלן — יום התחילה),
יהיה בעל זכאות לתשלום מופחת מיום התחילה ,בהתאם לאמור באמות המידה; זכאות
זו תמומש לאחר שהמוסד יעביר את המידע לספק שירות חיוני כאמור בתקנה (4א) .

(ב) ספק שירות חיוני יפרסם ,מזמן לזמן ,בעלון המידע המצורף לחשבון החשמל
או במסגרת חשבון החשמל ,וכן בכלי התקשורת ,מידע כללי בדבר הזכאות לתשלום
מופחת לפי התקנות אלה .
(א) המוסד יעביר בכל חודש לספק שירות חיוני קובץ מידע ממוחשב המכיל את
שמות הזכאים אשר לא הביעו סירוב לכך כאמור בתקנה (4א) ,מספרי תעודת זהות,
כתובת מגורים ,ותאריך שממנו הפכו זכאים או חדלו להיות זכאים.
(ב) הודיע זכאי למוסד על סירובו להעברת מידע כאמור בתקנה (4א) ,לאחר חלוף
 30הימים ,יעביר המוסד לספק שירות חיוני הודעה על הסירוב להעברת המידע ,וספק
שירות חיוני יבטל את זכאותו של הזכאי ממועד קבלת ההודעה כאמור וימחק את פרטי
הזכאי שהעביר לו המוסד .

ט"ז בתמוז התשע"א ( 18ביולי )2011
עוזי לנדאו
שר התשתיות הלאומיות

(חמ )3-4266

__________
4

ס"ח התשמ"א ,עמ' .128

רישיון יבוא כללי (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לצו מתן רישיונות יבוא ,11939 ,אני קובע להלן:
תיקון סעיף 5

.1

בסעיף  5לרישיון יבוא כללי ,התשל"ח ,21978-בסעיף קטן (א) -
( )1ברישה ,במקום "פרטי משנה ,3290 ,3279 ,3190 ,2490 ,2472 ,2390 ,2290 ,2190 ,1200
 3372או  9930לפרט  ;87.03פרטי משנה  3153 ,2152או  9100לפרט  87.04ופרט  ",87.11יבוא
"פרטי משנה  9019 ,3390 ,3290 ,3190 ,2490 ,2390 ,2290 ,2190לפרט  87.03ופרט ;"87.11
()2

במקום פסקה ( )3יבוא:

__________
1
2
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ע"ר  ,1939תוס'  ,2עמ' .1201
ק"ת התשל"ח ,עמ' .680
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"( )3הרכב יובא לישראל לא יאוחר מתום תשעה חודשים מיום כניסתו של הזכאי".
ט' בתמוז התשע"א ( 11ביולי )2011
יהודה נסרדישי
מנהל רשות המסים

(חמ -3-116ת)1-1

הודעת הקרינה הבלתי מייננת ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (4ג) לתקנות הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ט( 2009-להלן
 התקנות) ,אני מודיע לאמור:1

.1

עקב השינוי במדד שפורסם בחודש יוני  2011לעומת המדד שפורסם בחודש יוני  ,2010שינוי סכומים

החל ביום כ"ט בסיוון התשע"א ( 1ביולי - )2011
()1

נוסח תקנה (3ה) לתקנות הוא:
"(ה) בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש ,בעת הגשת הבקשה ,אגרה
בסכום של  5,771שקלים חדשים;".

()2

נוסח התוספת הראשונה לתקנות הוא:

"תוספת ראשונה
(תקנות  3 ,2 ,1ו–)4
טור א'
סוגי מקורות קרינה

קרינה על–סגולה ()UV

קרינת לייזר

קרינה תת–אדומה ()IR

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
סכום האגרה
בשקלים חדשים

היתר הקמה

שלושה חודשים

577

היתר הפעלה

שנה

577

היתר סוג למקור קרינה בעל
צפיפות הספק משוקלל שאינו
עולה על 3x10-6W/cm2

חמש שנים

היתר הקמה

שלושה חודשים

577

היתר הפעלה

שנה

577

היתר סוג למקור קרינה
מסוג Class 3

חמש שנים

היתר הקמה

שלושה חודשים

577

היתר הפעלה

שנה

577

היתר סוג למקור קרינה בעל
צפיפות הספק משוקלל שאינו
עולה על 100mW/cm2

חמש שנים

 577וכן  231 -בעד
כל מקור קרינה

היתר הקמה

חמש שנים

577,050

עשרים וחמש
שנה

288,525

טור ב'
סוג ההיתר

קרינה בתדרי רדיו (,)RF
הרץ
בתדר הנמוך מ– 10מגה
היתר הפעלה

היתר סוג למיתקנים בהספק חמש שנים
שידור עד  14וואט
1

 577וכן  231 -בעד
כל מקור קרינה

 577וכן  231 -בעד
כל מקור קרינה

 577וכן  231 -בעד
כל מקור קרינה

ק"ת התשס"ט ,עמ'  ;381התש"ע ,עמ' .1553
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טור א'
סוגי מקורות קרינה

קרינה בתדרי רדיו (,)RF
בתדר מ– 10מגה הרץ עד
 400מגה הרץ
קרינה בתדרי רדיו (,)RF
בתדר מעל  400מגה הרץ

טור ג'
תוקף היתר

טור ב'
סוג ההיתר

היתר הקמה

חמש שנים

57,705

היתר הפעלה

חמש שנים

28,853

היתר סוג למיתקנים בהספק חמש שנים
שידור עד  14וואט

קרינה בתדר נמוך מאוד
( ,)ELFממיתקן לייצור
חשמל

קרינה בתדר נמוך מאוד
( ,)ELFממיתקן להולכת
חשמל; לעניין זה ייחשב
כל אחד מאלה מיתקן אחד:
קו מתח–על מתחנת כוח
לתחנת מיתוג ,או קו מתח
עליון מתחנת משנה או
תחנת מיתוג לתחנת משנה
קרינה בתדר נמוך מאוד
( ,)ELFממיתקן לחלוקה
ולהספקה של חשמל; לעניין
זה ייחשב כל אחד מאלה
מיתקן אחד :קו מתח גבוה
מתחנת משנה לשנאי חלוקה
או קו מתח נמוך משנאי
חלוקה לכניסה למונה לקוח
קרינה בתדר נמוך מאוד
( ,)ELFממיתקן השנאה,
לרבות תחנת מיתוג
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 577וכן  231 -בעד
כל מקור קרינה

היתר הקמה

שנה

1,154

היתר הפעלה

חמש שנים

3,463

היתר סוג למיתקנים בהספק חמש שנים
שידור עד  5וואט
קרינה בתדרי רדיו (,)RF
ממיתקן של חובבי רדיו

טור ד'
סכום האגרה
בשקלים חדשים

 1,154וכן  577 -בעד
כל מקור קרינה

היתר הקמה

שנה

116

היתר הפעלה

חמש שנים

116

היתר הקמה

חמש שנים

577,050

היתר הפעלה

עשרים וחמש
שנה

288,525

היתר סוג למיתקן לייצור
חשמל בהספק של עד  5מגה
וולט אמפר

חמש שנים

 577וכן  231 -בעד
כל מקור קרינה

היתר הקמה

חמש שנים

577,050

היתר הפעלה

עשרים וחמש
שנה

288,525

היתר סוג למיתקן להולכת
חשמל בעל תצורה קבועה
בלתי ניתנת לשינוי

עשרים וחמש
שנה

 2,884וכן 1,154 -
בעד כל מקור
קרינה

היתר הקמה

חמש שנים

5,771

היתר הפעלה

עשרים וחמש
שנה

17,311

היתר סוג למיתקן לחלוקה
ולהספקה של חשמל בעל
תצורה קבועה בלתי ניתנת
לשינוי

עשרים וחמש
שנה

 2,884וכן 1,154 -
בעד כל מקור
קרינה

היתר הקמה

חמש שנים

5,771

היתר הפעלה

עשרים וחמש
שנה

17,311
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טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור א'
סוגי מקורות קרינה

היתר סוג למיתקן השנאה
בעל תצורה קבועה בלתי
ניתנת לשינוי

עשרים וחמש
שנה

טור ד'
סכום האגרה
בשקלים חדשים

 2,884וכן 1,154 -
בעד כל מקור
קרינה"

א' בתמוז התשע"א ( 3ביולי )2011
אלונה שפר-קארו
המנהלת הכללית של
המשרד להגנת הסביבה

(חמ )3-3665

הודעת שירות התעסוקה (ערובה) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי ,1לפי תקנה (3ג) לתקנות שירות התעסוקה (ערובה) ,התש"ע , 2010-אני
מודיע לאמור:
2

.1

עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2010לעומת מדד המחירים עדכון סכומים

לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2009החל ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר ,)2011
התעדכנו סכומי הערובה הנקובים בתקנה (3א) לתקנות האמורות והם כלהלן:
()1

בשל היתר שניתן לטיפול ותיווך של -
(א)

עד  200עובדים זרים בענף הסיעוד  154,875 -שקלים חדשים;

(ב)

עד  400עובדים זרים בענף הסיעוד  309,750 -שקלים חדשים;

(ג)

מ– 401עובדים זרים בענף הסיעוד  516,250 -שקלים חדשים;

(ד) בשל היתר שניתן בענף אחר ,לרבות בענף החקלאות  516,250 -שקלים
חדשים .
כ"ז בסיוון התשע"א ( 29ביוני )2011
אליהו ישי
שר הפנים

(חמ )3-3694

__________
1
2

ס"ח התש"ע ,עמ' .498
ק"ת התש"ע ,עמ' .966

הודעת אוויר נקי (אגרות) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה  5לתקנות אוויר נקי (אגרות) ,התשע"א( 12011-בהודעה זו
 התקנות) ,אני מודיעה לאמור:.1

עקב השינוי במדד שפורסם בדצמבר  2010לעומת המדד שפורסם בינואר  ,2010החל עדכון אגרות

ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  ,)2011השתנו סכומי האגרות שבתקנה  ,2ובתוספת
השנייה ,כלהלן:
( )1אגרה בעד הגשת בקשה להיתר פליטה  192,800 -שקלים חדשים לכל יחידת
חיוב;
__________
1

ק"ת התשע"א ,עמ' .266
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( )2אגרה בעד הגשת בקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי ,כהגדרתו בסעיף 27
לחוק  27,620 -שקלים חדשים לכל יחידת חיוב;
()3

נוסח התוספת השנייה לתקנות הוא:

"תוספת שנייה
(תקנות  3ו–)6
אגרה בשקלים חדשים בעד הגשת בקשה למתן היתר פליטה המשולמת בתשלומים
טור א'
סכום לתשלום בעת הגשת הבקשה

טור ב'
סכום לתשלום מדי שנה

63,930

"18,410

א' בתמוז התשע"א ( 3ביולי )2011
אלונה שפר-קארו
המנהלת הכללית של
המשרד להגנת הסביבה

(חמ )3-4070

כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון מס' ,)2
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  63לחוק משק החשמל ,התשנ"ו ,11996-אני מתקין כללים
אלה:
תיקון הפתיח

.1

תיקון פסקה (ב)

 .2בפסקה (ב) לכללים העיקריים ,אחרי " "15יבוא "."16

תחילה

 .3תחילתם של כללים אלה ביום כ"ז בניסן התשע"א ( 1במאי .)2011

בכללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) ,התשנ"ז( 21996-להלן -
הכללים העיקריים) ,בפתיח ,במקום "עד יום כ"ו בניסן התשע"א ( 30באפריל  ")2011יבוא
"עד יום ג' בחשוון התשע"ב ( 31באוקטובר .")2011

כ"ט בניסן התשע"א ( 3במאי )2011
(חמ )3-188

   

עוזי לנדאו
שר התשתיות הלאומיות

__________
1
2
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ס"ח התשנ"ו ,עמ' .208
י"פ התשמ"ח ,עמ'  ;735התשנ"ב ,עמ'  ;4021ק"ת התשנ"ז ,עמ'  ;50התשנ"ח ,עמ'  748ועמ'  ;1317התשנ"ט,
עמ'  ;1088התש"ס ,עמ'  327ועמ'  ;678התשס"א ,עמ'  ;223התשס"ב ,עמ'  180ועמ'  ;912התשס"ג ,עמ' 559
ועמ'  ;822התשס"ד ,עמ'  167ועמ'  ;752התשס"ה ,עמ'  ;235התשס"ו ,עמ'  ,327עמ'  998ועמ'  ;1156התשס"ז,
עמ'  ,592עמ'  ,618עמ'  944ועמ'  ;1148התשס"ח ,עמ'  271ועמ'  ;864התשס"ט ,עמ'  ,44עמ'  ;859התש"ע ,עמ'
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