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 30בנובמבר 2011
עמוד

תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד) (תיקון) ,התשע"ב196 ������������� 2011-
צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך
רשמיים לשנת הלימודים התשע"ב)  ,התשע"ב196 ����������������������������������������������������������������������������������� 2011-
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת הרביעית לחוק) ,התשע"ב199 �����������������������������������2011-
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (תיקון) ,התשע"ב199 ������������������������������������������������������������������������������ 2011-
תקנות התעבורה (תיקון) ,התשע"ב200 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלום בעד מתן אישור סוג ובדיקות של ציוד קצה) ,התשע"ב200 ������� 2011-

תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד)
(תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108 ,106ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד-
 ,19841וסעיף  88לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 21967-להלן  -חוק ההוצאה לפועל) ,אני
מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

תיקון תקנה 3

 .2בתקנה  3לתקנות העיקריות -

בתקנה  1לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד),
התשנ"א( 31991-להלן  -התקנות העיקריות)   ,בהגדרה "לשכה" ,במקום "שליד בית
משפט השלום" יבוא "כהגדרתה בחוק ההוצאה לפועל".
( )1בתקנת משנה (א) ,בפסקה ( ,)5המילים "ובעניני הוצאה לפועל"  -יימחקו ,ואחרי
פסקה ( )5יבוא:
"( )6עניינים דחופים בהוצאה לפועל והם :בקשת חייב לבטל פקודת מאסר;
בקשת חייב לעכב או לבטל פינוי; בקשה לביטול מימוש כספים; בקשת זוכה
לנקיטת הליך דחוף לפני המצאת אזהרה; בקשת זוכה לעכב יציאה מן הארץ;
בקשת חייב לבטל עיכוב או הגבלת יציאה מן הארץ; ביטול הגבלת חייב מקבלת
דרכון;".
( )2בתקנת משנה (ד) ,במקום "תקנת משנה (א)" יבוא "תקנת משנה  (א)() 1עד (;")5
( )3בתקנת משנה (ה) ,אחרי "מנהל בתי המשפט" יבוא "או מנהל מערכת ההוצאה
לפועל ,לפי העניין" .

תיקון תקנה 4

.3

בתקנה  4לתקנות העיקריות ,במקום "רשם או ראש לשכה" יבוא "רשם ,רשם הוצאה
לפועל או מנהל לשכה".

תיקון תקנה 5

.4

בתקנה  5לתקנות העיקריות ,במקום "הרשם או ראש לשכה" יבוא "הרשם ,רשם הוצאה
לפועל או מנהל לשכה".

תחילה

 .5תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.
ט"ו באלול התשע"א ( 14בספטמבר )2011
(חמ )3-2270

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1

2
3

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשס"ט ,עמ' .42
ק"ת התשנ"א ,עמ' .446

צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך
המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים לשנת הלימודים התשע"ב),
התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (7ב) לחוק לימוד חובה ,התש"ט( 11949-להלן  -החוק),
בהתייעצות עם שר הפנים ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת ,אני מצווה
לאמור:
__________
1
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ס"ח התש"ט ,עמ' .287
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 .1בצו זה -

הגדרות

"אשכול יישובים"  -דירוג הרמה הכלכלית-חברתית לפי פרסומי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה;
"בית ספר יסודי"  -מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בכיתות א' עד ו' או א' עד ח';
"גן חובה"  -גן ילדים שהוא מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בגילאי 5
ומעלה;
"גן טרום–חובה"  -מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בגילאי  3ו– ,4ושחל עליו צו
לימוד חובה (החלה בגני ילדים) ,התשנ"ט ,21999-או צו לימוד חובה (החלה בגני
ילדים) ,התשס"א;32001-
"המשרד"  -משרד החינוך;
"חטיבת ביניים"  -מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בכיתות ז' עד ט';
"מוסד חינוך רשמי"  -כמשמעותו בסעיף (7ב) לחוק;
"עלות משרה"  -עלות משרה מלאה ממוצעת בהתאם לקריטריונים לעניין זה שהמשרד
מפרסם לשנת תקציב או לשנת לימודים ,לאחר היוועצות במרכז השלטון
המקומי;
"פסיכולוג מתמחה"  -כמשמעו בתקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה) ,התשל"ט-
.41979
.2

שיעור ההשתתפות של המדינה בקיום מוסדות חינוך רשמיים בתחומים המפורטים שיעור השתתפות
של המדינה
להלן יהיה כמצוין בהם:

()1

בבית ספר יסודי ובחטיבת ביניים -
(א)

שכר עבודה -
עובד הוראה שהוא עובד המדינה  100% -מעלות משרתו;

(ב)

אגרת שכפול  ,חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות -
בהתאם לחלוקה של עלות אגרת שכפול ,ועלות חומרי מלאכה וערכות
טכנולוגיות ,לפי אשכולות היישובים שלהלן:
()1

אשכולות  1ו–;90% - 2

()2

אשכול ;80% - 3

()3

אשכול ;70% - 4

()4

אשכול ;65% - 5

()5

אשכול ;60% - 6

()6

אשכול ;55% - 7

()7

אשכולות  8עד ;50% - 10

__________
2
3
4

ק"ת התשנ"ט ,עמ' .1059
ק"ת התשס"א ,עמ' .790
ק"ת התשל"ט ,עמ' .764
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בפסקת משנה זו -
"עלות אגרת שכפול" -
במוסדות המתוקצבים לפי כיתה  850 -שקלים חדשים לכיתה;
במוסדות המתוקצבים לפי תלמיד  33 -שקלים חדשים לתלמיד לשנה;
"עלות חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות" -
בגן חובה  77 -שקלים חדשים לתלמיד לשנה;
בבית ספר יסודי  58 -שקלים חדשים לתלמיד לשנה;
בחטיבת ביניים  80 -שקלים חדשים לתלמיד לשנה;
(ג)

פסיכולוג -
 68%מעלות משרתו; ולעניין פסיכולוג מתמחה  75% -מעלות משרתו;

(ד) קצין ביקור סדיר -
 75%מעלות משרתו;
(ה)

שירותים נלווים -
()1

מזכיר ,עובד סיוע ,שרת ופועל ניקיון  87% -מעלות משרתם;

()2

בחטיבת ביניים בלבד -
(א)

ספרן ורכז חברתי  100% -מעלות משרתם;

(ב) אחראי משק ,מנהל חשבונות ,כתבן ,טלפן ,מזכיר פדגוגי ,טכנאי
מעבדה ,מתאם מחשוב בית–ספרי ,מפעיל ציוד אור–קולי כולל ציוד
דיגיטלי  87% -מעלות משרתם;
()2

בגן חובה -
(א)

שכר עבודה -
()1

עובד הוראה שהוא עובד המדינה  100% -מעלות משרתו;

( )2עוזר לגננת  117.85% -מעלות משרתו אם הגן פועל שישה ימים בשבוע;
 100%מעלות משרתו אם הגן פועל חמישה ימים בשבוע;
(ב)

פסיכולוג -
 68%מעלות משרתו; ולעניין פסיכולוג מתמחה  75% -מעלות משרתו;

()3

בגן טרום–חובה -
שכר הלימוד -
המשרד ישתתף בשיעור של  90%מעלות אחזקה של גן ילדים ,הכוללת חלוקת
הסכום של עלות שכרה של גננת ,עוזר לגננת ,וכן הוצאות תפעוליות שאינן שכר,
ב– ,31והכפלתו במספר התלמידים בגן בפועל;
בפסקה משנה זו" ,הוצאות תפעוליות שאינן שכר"  -הוצאות מינהל ,חומרי עבודה,
חומרי ניקוי ,חשמל ,מים ,אחזקה ,בדק ,תיקונים ,פחת ,ציוד ,ריהוט ותמריצים,
כפי שיקבע המשרד ,מדי שנת תקציב או שנת לימודים ,לאחר היוועצות במרכז
השלטון המקומי.
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.3

שיעור ההשתתפות של רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים שיעור השתתפות
שבתחומן ,בכל תחום כמפורט בתקנה  ,2יהיה ההפרש שבין  100אחוזים לשיעור של רשויות
החינוך המקומית

.4

שיעור הקצאת משרות בידי המדינה לרשויות המקומיות יהיה בכפוף לתקינה שהמשרד שיעור הקצאת
משרות על ידי
מפרסם באתר האינטרנט של המשרד ,בכל שנת תקציב או שנת לימודים.
המדינה

ההשתתפות של המשרד.

 .5צו זה יחול לגבי שנת הלימודים התשע"ב .

תחולה

ט"ז בחשוון התשע"ב ( 13בנובמבר )2011
(חמ )3-3551

גדעון סער
שר החינוך

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת הרביעית לחוק),
התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (18א) לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח-
( 11998להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם שר התקשורת ובאישור ראש הממשלה וועדת הפנים
והגנת הסביבה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
.1

בתוספת הרביעית לחוק ,בסופה יבוא:

שינוי התוספת
הרביעית לחוק

" .20פלאפון תקשורת בע"מ.
 .21סלקום ישראל בע"מ.
 .22פרטנר תקשורת בע"מ.
 012 .23סמייל טלקום בע"מ.
 013 .24נטוויז'ן בע"מ.
 .25בזק בינלאומי בע"מ.
 .26הוט טלקום שותפות מוגבלת.
 .27מירס תקשורת בע"מ".
 .2תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.

תחילה

י"ב בחשוון התשע"ב ( 9בנובמבר )2011
(חמ )3-2948

יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

__________
1

ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;348התשס"ה ,עמ'  ;204התשע"א ,עמ' .22

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק רשות שדות התעופה ,התשל"ז ,11977-באישור
הממשלה ,באישור שר האוצר לפי סעיף  30לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,11985-ובאישור
ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
__________
1

2

ס"ח התשל"ז ,עמ' .182
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60
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תיקון תקנה 1

.1

תיקון תקנה 2

  .2בתקנה  2לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה (א) יבוא:

בתקנה  1לתקנות רשות שדות התעופה (אגרות) ,התשנ"א( 31991-להלן  -התקנות
העיקריות) ,במקום ההגדרה "המדד היסודי" יבוא:
""המדד היסודי"  -המדד של חודש יוני . ";2008

"(א) ( )1ב– 1באוקטובר של כל  שנה  יעודכנו סכומי האגרות לפי תקנות  6 ,3ו– 8עד
 ,13על פי מקדם העדכון לתעופה בין–לאומית; תוקף הסכומים המעודכנים יהיה
מ– 1בינואר שלאחריו;
( )2האגרות לפי תקנות  8 ,6 ,3עד  11ו– ,12ישולמו ,כשהן מוגדלות או מוקטנות,
לפי העניין ,בשיעור ההפרש שבין השער ביום התשלום ובין השער היסודי;
()3

האגרות לפי תקנות 11א ו– ,13ישולמו על פי השער ביום התשלום;

( )4ב– 1באוקטובר של כל שנה יעודכנו סכומי האגרות לפי תקנות  5 ,4ו– 7על פי
מקדם העדכון לתעופה פנים–ארצית; תוקף הסכומים המעודכנים יהיה מ– 1בינואר
שלאחריו".
תחולה

.3

נוסע ,אשר בין  16לספטמבר  2010ל– 16בדצמבר  2010הונפק לו כרטיס לטיסה שמועד
יציאתה מן הארץ חל ב– 1בינואר  2011או לאחריו וכן נוסע ,אשר בין  16לספטמבר 2011
למועד תחילתן של תקנות אלה הונפק לו כרטיס לטיסה שמועד יציאתה מן הארץ חל
ב– 1בינואר  2012או לאחריו ,ימשיך לחול עליו סכום האגרה לפי תקנה  13לתקנות
העיקריות שהיה בתוקף במועד הנפקת כרטיסו.

כ"ד בחשוון התשע"ב ( 21בנובמבר )2011
(חמ )3-2716

__________

ק"ת התשנ"א ,עמ'  ;823התשס"ט ,עמ' .288

3

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

תקנות התעבורה (תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה ,1אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 282

.1

בתקנה (282א)( )4לתקנות התעבורה ,התשכ"א ,21961-בפסקת משנה (ב) ,במקום "ממועד
הרישום" יבוא "מועד הרישום".

י"ח בחשוון התשע"ב ( 15בנובמבר )2011
(חמ )3-83

__________
1
3

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;1425התשע"א ,עמ' .979

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלום בעד מתן אישור סוג ובדיקות של
ציוד קצה) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 53א(א)( )2ו– 59לחוק התקשורת (בזק ושידורים),
התשמ"ב( 11982-להלן  -החוק) ,באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 59א לחוק ,אני מתקין תקנות
אלה:
__________
1

2
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ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשס"ז ,עמ' .60
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
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.1

בתקנות אלה -

הגדרות

"בדיקה"  -בדיקה מלאה ,בדיקה מינהלית ,בדיקה טכנית או בדיקה משלימה;
"בדיקה טכנית"  -עריכת בדיקות ומדידות של ציוד קצה ,לצורך מתן אישור סוג;
"בדיקה מינהלית"  -בחינת מפרטים טכניים ומסמכים אחרים שהמציא מבקש;
"בדיקה מלאה"  -בדיקה הכוללת בדיקה מינהלית ובדיקה טכנית;
"בדיקה משלימה"  -בדיקה טכנית נוספת לצורך השלמת בדיקה מינהלית;
"המנהל"  -המנהל הכללי של המשרד ,או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה;
"המשרד"  -משרד התקשורת;
"מבקש"  -מי שהגיש למנהל בקשה לקבלת אישור סוג ,לרבות בקשה לביצוע בדיקה
לצורך קבלת אישור סוג.

.2

תשלומים בעד מתן אישור סוג בידי המשרד ובעד בדיקות של ציוד קצה המבוצעות   תשלומים

בידי המשרד (להלן  -התשלום) יהיו כמפורט בתוספת ,לפי העניין.

.3

(א) תשלום בעד מתן אישור סוג ,ישולם מראש לכל תקופת תוקפו של אישור הסוג ,מועד ואופן
התשלום
לרבות לכל תקופות הארכתו; תשלום בעד בדיקה ישולם לפני תחילת ביצועה.

(ב) התשלום ישולם בבנק לפי טופס לתשלום שהורה עליו המנהל; מבקש ימציא
למנהל את הטופס המקורי שעליו מוטבעת חותמת הבנק.
(ג) בוטל אישור סוג ,הוגבל או הותלה ,בין לפי בקשת בעל אישור הסוג ובין לפי כל
סמכות שבדין ,לא יוחזר התשלום.
.4

( )1סכומי התשלומים שבתוספת ישתנו ב– 1בינואר של כל שנה (להלן  -יום השינוי) ,שינויים בסכומי
התשלומים
לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

( )2סכום תשלום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) ,יעוגל לסכום הקרוב שהוא
מכפלה של  10שקלים חדשים.
( )3המנהל יפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד את נוסח התוספת
כפי שהשתנה לפי האמור בתקנות משנה (א)  ו–(ב).
( )4בתקנה זו -
"המדד החדש"  -המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי;
"המדד היסודי"  -המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי הקודם ,ולעניין
יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה  -המדד שפורסם בחודש
נובמבר ;2011
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

.5

תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר   .)2012
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תוספת
(תקנה )2
קבוצות של פרטים

הסכום לתשלום (בשקלים חדשים)

א .מתן אישור סוג (לכל פרט להלן)

410

ב .בדיקות של ציוד קצה נייח
(כולל ציוד קצה אלחוטי המתחבר
לרשת בזק ציבורית נייחת)
בדיקה
מלאה

בדיקה
מינהלית

בדיקה
טכנית

בדיקה
משלימה

3,700

1,730

1,970

1,610

לא ישים

1,970

לא ישים

לא ישים

5,450

2,310

3,130

2,540

קבוצה ד':
ציוד מיתוג או ניתוב (מעל 59
שלוחות)

לא ישים

5,560

לא ישים

לא ישים

קבוצה ה':
גרסת ציוד חדשה לדגם שניתן לו
אישור סוג

60%
מהתשלום
המצטבר
בעד
הבדיקה

60%
מהתשלום
בעד  
הבדיקה
המינהלית

*

*

קבוצה א':
ציוד קצה במישק אנלוגי  (עד שני
קווים)
קבוצה ב':
ציוד קצה במישק דיגיטלי
קבוצה ג':
ציוד מיתוג או ניתוב ( עד  59שלוחות)

80%
מהתשלום
בעד  
הבדיקה

המינהלית   של הציוד
והבדיקה
הטכנית של
הציוד
ציוד אחר

60%
מהתשלום
בעד
הבדיקה
הטכנית של הטכנית של
הציוד
הציוד

*

*

* לפי הפרט הדומה לו ביותר במאפייניו הטכניים.

כ' בחשוון התשע"ב ( 17בנובמבר )2011
(חמ )3-3273
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משה כחלון
שר התקשורת

קובץ התקנות  ,7053ד' בכסלו התשע"ב30.11.2011 ,

המחיר  3.24שקלים חדשים      ISSN 0334-7014סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

