רשומות

קובץ התקנות
ג' בטבת התשע"ב

7068

 29בדצמבר 2011
עמוד

תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה) ,התשע"ב496 ����������������������������2011-
צו המדיניות הכלכלית לשנים  2011ו–( 2012תיקוני חקיקה) (דחיית תחילתו של סעיף  48לחוק) ,התשע"ב497 ����2011-
כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון) ,התשע"ב497 ������������������������������������������������� 2011-
הודעת המדגמים ,התשע"ב497 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת הגנת הפרטיות (אגרות) ,התשע"ב499 �����������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת המפלגות (אגרות) ,התשע"ב499 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
הודעת סימני המסחר ,התשע"ב500 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
הודעת הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אגרה שנתית לחברה מנהלת) ,התשע"ב501 ����������������2011-
הודעת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (אגרה בעד הגשת השגה) ,התשע"ב501 �����������������������������������������2011-
הודעת מס הכנסה (סכומי עיצום כספי לעניין דוח מקוון) ,התשע"ב502 ��������������������������������������������������������� 2011-
הודעת הדואר (אגרות בעד היתר) ,התשע"ב502 ������������������������������������������������������������������������������������������������ 2011-

תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה),
התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13א(א )1ו– 17לחוק האזרחים הוותיקים ,התש"ן  11989-
(להלן  -החוק) ,באישור שר האוצר ,שר הבריאות ,שר הרווחה והשירותים החברתיים ,שר
התקשורת ושר הפנים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
הטבות לאזרח
ותיק שמקבל
קצבת זקנה לנכה

.1

תנאים למתן
הטבה

.2

התנאים החלים על אזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה לקבלת הטבה
מן ההטבות המפורטות בתקנה  1או התנאים החלים עליו לקבלת הטבה כאמור שנותן גוף
ציבורי לפי הסכם או נוהג ,יחולו בהתאמה על אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה .

מניעת כפל
הטבות

.3

אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה הזכאי להטבה לפי תקנות אלה ,ובאותו עניין
שבתחומי ההטבה זכאי גם להטבה לפי כל דין או להטבה שנותן גוף ציבורי לפי  הסכם
או נוהג ,זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן .

הפקת אישור על
קבלת קצבת זקנה
לנכה
תחילה

.4

המוסד לביטוח לאומי יפיק ,לבקשת אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה ,אישור על
קבלת הקצבה האמורה.

.5

(א) תחילתן של תקנות אלה ,למעט האמור בתקנות משנה (ב) ו–(ג) ,ב– 1בחודש שלאחר
פרסומן.

תחולה

.6

אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף  251לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
התשנ"ה( 21995-להלן  -אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה) ,יהיה זכאי להטבות
3
הניתנות לאזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א1980-
(להלן  -חוק הבטחת הכנסה) ,המפורטות להלן:
( )1הנחה בתשלומי ארנונה כאמור בסעיף  9לחוק העיקרי;
( )2הנחה בתשלומי חברים בקופות חולים ,אם ניתנה לפי סעיף (8א()2()1ג) לחוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,התשנ"ד( 41994-להלן  -חוק ביטוח בריאות ממלכתי);
( )3הנחה בתשלום בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות כאמור בסעיף (8ז)()3
לחוק ביטוח בריאות ממלכתי;
( )4מענק חימום כאמור בסעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה;
( )5הנחה בתשלום הקבוע כאמור בתקנה (4ב) לתקנות התקשורת (בזק ושידורים)
(תשלומים בעד שירותי בזק) ,התשס"ז ,52007-ובפרט (1א) בחלק ב' בתוספת הראשונה
לתקנות האמורות.

(ב)

תחילתה של תקנה  )1(1ביום כ"ח באייר התשע"א ( 1ביוני .)2011

(ג)

תחילתה של תקנה  )4(1ביום ג' בתשרי התשע"ב ( 1באוקטובר .)2011

תקנות אלה יחולו על כל הטבה המפורטת בתקנה  1הניתנת בעד יום התחילה של
התקנה שבה מצוינת ההטבה ,ואילך.

א' בטבת התשע"ב ( 27בדצמבר )2011
(חמ )3-4304

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה והשר לאזרחים ותיקים

__________
1
2
3
4
5
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ס"ח התש"ן ,עמ'  ;26התשע"א ,עמ' .666
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשע"א ,עמ' .199
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;30התש"ע ,עמ' .437
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;156התשע"א ,עמ' .146
ק"ת התשס"ז ,עמ'  ;886התש"ע ,עמ' .1154

קובץ התקנות  ,7068ג' בטבת התשע"ב29.12.2011 ,

צו המדיניות הכלכלית לשנים  2011ו–( 2012תיקוני חקיקה) (דחיית תחילתו
של סעיף  48לחוק) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (49ב) לחוק המדיניות הכלכלית לשנים  2011ו–( 2012תיקוני
חקיקה) ,התשע"א( 2011-להלן  -חוק המדיניות הכלכלית) ,אני מצווה לאמור:
.1

תחילתו של סעיף  )7(3לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -חוק  ההגבלים דחיית תחילת
העסקיים) ,כנוסחו בסעיף  48לחוק המדיניות הכלכלית ,תידחה בשישה חודשים ,ליום סעיף  48לחוק

ה' בתמוז התשע"ב ( 1ביולי  )2012או עד תום חודשיים ממועד פרסומו ברשומות של
פטור סוג ,שיקבע הממונה על ההגבלים העסקיים בהתאם להוראות סעיף 15א לחוק
ההגבלים העסקיים ,לגבי הסדרים תפעוליים שעניינם תובלה בין–לאומית בים ,לפי
המוקדם.
ג' בטבת התשע"ב ( 29בדצמבר )2011
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-4374

__________
ס"ח התשמ"ח ,עמ' .128

1

כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב),
התשמ"ט ,11989-אני קובע כללים אלה:
.1

בסעיף  1לכללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) ,התשנ"א- 21991-

תיקון סעיף 1

( )1בפסקה (א) ,בסופה יבוא:
שנת המס

הסכום

"2011

 2,400שקלים חדשים";

( )2בפסקה (ב) ,בסופה יבוא:
שנת המס

הסכום

"2011

 6,000שקלים חדשים".

כ"ט בכסלו התשע"ב ( 25בדצמבר )2011
ד ו ר ו ן א רב ל י
מנהל רשות המסים בישראל (בפועל)

(חמ -3-168ת)3

__________
1
2

ק"ת התשמ"ט ,עמ' .898
ק"ת התשנ"א ,עמ'  ;796התשע"א ,עמ' .1259

הודעת המדגמים ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א(ג) לתקנות המדגמים( 1להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום ו' בטבת התשע"ב שינוי סכומים

( 1בינואר  ,)2011כדלקמן:
__________
1

חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ'  ;1957ק"ת התשנ"ז ,עמ'  ;442התש"ע ,עמ' .1356

קובץ התקנות  ,7068ג' בטבת התשע"ב29.12.2011 ,
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"תוספת ראשונה
(תקנה )3
בשקלים חדשים

עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד בסוג
אחד לפי סעיף  30לפקודה

187

( .1א)

(ב) עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים,
בסוג אחד לפי תקנה 5

396

 .2עם הגשת בקשה להארכת מועד להשלמת בקשה לרישום מדגם,
או להארכת מועד לתשלום האגרה בעד הארכת תקופת ההגנה
לפי תקנות  )2(31ו– ,)2(33לכל חודש או חלק ממנו

68

 .3עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר ,לתיקון הפנקס ,לתיקון טופס
הבקשה ,לרישום שם בעל חדש ,לשינוי שם בעל ,לשינוי מען
למסירת הודעות ולביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים  43ו–44
לפקודה ותקנות  41עד 46

60

( .4א)

עם הגשת בקשה לביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים 36
ו–(42ב) לפקודה

767

(ב)

עם הגשת בקשה להחזרת תוקפו של מדגם לפי תקנה (42ג)

767

 .5בעד הארכת תקופת הגנה -
(א)

על פי סעיף  )2(33לפקודה

428

(ב)

על פי סעיף  )3(33לפקודה

850

 .6בעד אישור כל מסמך ,תעודה ,תעודה לצורכי בירור משפטי או
נסח מתוך הפנקס ,לפי סעיפים  32ו– 40לפקודה ותקנה 55

47

 .7בעד צילום דמויות של מדגם או כל מסמך אחר ,לפי סעיף )2(35
לפקודה ,לכל עמוד

    3.3

( .8א) עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה  ,64בעד כל עניין

238

עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפני הרשם לפי תקנה 48

151

(ב)

 .9עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה  ,54לכל חודש או חלק ממנו
 .10אגרת פרסום

68
דמי הפרסום
שהודעה עליהם
מתפרסמת מזמן
לזמן ברשומות"

ט"ו בכסלו התשע"ב ( 11בדצמבר )2011
אסא קלינג
(חמ )3-375
                                                                                   רשם הפטנטים והמדגמים
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קובץ התקנות  ,7068ג' בטבת התשע"ב29.12.2011 ,

הודעת הגנת הפרטיות (אגרות) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (7ג) לתקנות הגנת הפרטיות (אגרות) ,התשס"א( 12000-להלן
 התקנות) ,אני מודיע לאמור:.1

עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנות  2ו–(3א) לתקנות ,החל ביום ו' בטבת התשע"ב שינוי סכומים

( 1בינואר  ,)2012יהיה כדלקמן:
"אגרת רישום

.2

בעד רישום מאגר מידע בפנקס יגבה הרשם אגרה בסכום 257
שקלים חדשים.

אגרה תקופתית

.3

(א) הרשם יגבה אגרה תקופתית לתקופה של שנה ,בעבור
מאגר מידע הרשום בפנקס ,למעט מאגר מידע שבבעלות
המדינה ,בסכומים המפורטים להלן:
בשקלים
חדשים

( )1מאגר מידע שבבעלות תאגיד ,למעט
מלכ"ר -
(א) שיש בו מידע רגיש ושמספר
האנשים שמידע עליהם נמצא במאגר -
(אא) עולה על 10,000

963

עד 10,000

514

(בב)

257

(ב) אחר
( )2מאגר מידע שפסקה ( )1אינה חלה עליו -
(א) שיש בו מידע רגיש ושמספר
האנשים שמידע עליהם נמצא במאגר
עולה על 500
(ב)

מאגר מידע אחר

256

פטור"

כ"ג בכסלו התשע"ב ( 19בדצמבר )2011
גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

(חמ )3-3041

__________
1

ק"ת התשס"א ,עמ'  ;162התשע"א ,עמ' .402

הודעת המפלגות (אגרות) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ה) לתקנות המפלגות (אגרות) ,התשנ"ג( 1993-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
1

.1

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות ,החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר שינוי סכומים

 ,)2012הוא כדלהלן:
__________
1

ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;730התשע"א ,עמ'  1108ועמ' .1256

קובץ התקנות  ,7068ג' בטבת התשע"ב29.12.2011 ,
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"תוספת
(תקנה )1
בשקלים חדשים

 .1בעד -
( )1בקשה לרישום מפלגה או בקשה לשינוי רישום
( )2רישום שינוי על פי דיווח
( )3עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לה
( )4עיון בפנקס המפלגות
(4א)

עיון בקובץ של הרשם

2,182
64
111
64
310

( )5קבלת מידע באמצעות -
(א)
(ב)
()6

64

דף מחשב עד  5עמודים
לכל עמוד נוסף

8.73

צילום ,לכל עמוד

2.18
"8.73

אימות מסמך ,לכל דף מחשב או עמוד צילום

ט"ו בכסלו התשע"ב ( 11בדצמבר )2011
    א ל ו ן ב כ ר
     רשם המפלגות
     ראש רשות התאגידים

(חמ )3-2431

הודעת סימני המסחר ,התשע"ב2011-

שינוי סכומים

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א(ג) לתקנות סימני המסחר( 11940 ,להלן  -התקנות) ,אני מודיע
לאמור:
  .1עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום ו' בטבת התשע"ב
( 1בינואר  ,)2012כדלקמן:

“תוספת ראשונה
(תקנה )3
בשקלים חדשים

 .1הגשת בקשה לרישום סימן מסחר ,לפי סעיף  7לפקודה -
(א)

בסוג טובין אחד

1,564

(ב)

לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה

1,175

 .2הגשת הודעת התנגדות ,בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן
מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים (24א) 38 ,ו– 41לפקודה
   .3הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים (24ו) 29 ,ו–(41ב)
לפקודה או לפי תקנה 73
  .4הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף  32לפקודה -
(א)

לסוג טובין אחד

500

734
2,788

לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה
(ב)
__________
1

787

2,353

ע"ר  ,1940תוס'  ,2עמ'  ;192ק"ת התשע"א ,עמ' .1093

קובץ התקנות  ,7068ג' בטבת התשע"ב29.12.2011 ,

בשקלים חדשים

 .5אגרת פיגור לפי תקנה  ,)2(52לחודש או חלק מחודש

71

 .6אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה  ,)1(53לכל סוג טובין
 .7הגשת בקשה לשינוי ברישום ,העברת בעלות ,רישום רשות או ביטולה לפי
סעיפים (36 ,20א)((49 ,37 ,)5( ,)4( ,)3א) 51 ,או  52לפקודה וכן עם הגשת בקשה
לתיקון הפנקס שלגביו לא נקבעה אגרה אחרת ,לכל סימן
 .8בעד חיפוש -
(א) לפי תקנה (78א)
(ב) לפי תקנה (78ב)
 .9בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף (6ב) לפקודה
 .10בעד הארכת מועד לפי תקנה  ,82לכל חודש או לחלק ממנו ,לכל סימן
 .11הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה  24או 25
 .12הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה (22ג) ,לכל סוג טובין
 .13בעד צילום כל מסמך ,לכל עמוד

1,081

307
624
92
46
71
470
734
"3.60

ט"ו בכסלו התשע"ב ( 11בדצמבר )2011
(חמ )3-1129

     א ס א ק ל י נ ג
      רשם סימני המסחר

הודעת הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אגרה שנתית
לחברה מנהלת) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (4ג) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
(אגרה שנתית לחברה מנהלת) ,התשס"ז ,12007-אני מודיע לאמור:

.1

החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  ,)2012סכום האגרה השנתית הוא  2,340שקלים עדכון אגרה

חדשים.
כ"ד בכסלו התשע"ב ( 20בדצמבר )2011
ע ו ד ד ש ר יג
(חמ )3-3669
                                                                                   הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון
במשרד האוצר
__________
1

ק"ת התשס"ז ,עמ'  ;1110התשע"א ,עמ' .398

הודעת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (אגרה בעד הגשת השגה),
התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (1ד) לתקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (אגרה בעד
הגשת השגה) ,התשע"א( 12010-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
__________
1

ק"ת התשע"א ,עמ'  224ועמ' .480
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שינוי סכומים

.1

עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה (1א) החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר ,)2012
כדלקמן:
"(א) בעד הגשת השגה לוועדת השגות תשולם אגרה בסכום של  1,083שקלים
חדשים".

כ"ג בכסלו התשע"ב ( 19בדצמבר )2011
גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

(חמ )3-4064

הודעת מס הכנסה (סכומי עיצום כספי לעניין דוח מקוון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 195ה(ג) לפקודת מס הכנסה( 1להלן  -הפקודה) ,אני מודיע
לאמור:
סכומי העיצום
הכספי

.1

עקב עליית המדד הידוע ביום  1בינואר  2012לעומת המדד שהיה ידוע ביום  1בינואר
 ,2011יהיו הסכומים המעודכנים של העיצום הכספי שבסעיף 195ב לפקודה ,לגבי הודעת
חיוב שתישלח בשנת  2012ולגבי החלטה בעתירה שתינתן בשנת  ,2012אם תשלומו של
העיצום הכספי עוכב בהחלטה בעתירה ,כך שבמקום " 1,110שקלים חדשים" יבוא "1,140
שקלים חדשים" ובמקום " 1,660שקלים חדשים" יבוא " 1,710שקלים חדשים".

כ"ט בכסלו התשע"ב ( 25בדצמבר )2011
(חמ -3-152ת)3

ד ו ר ו ן א רב ל י
                                                                          מנהל רשות המסים בישראל (בפועל)
__________
1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ק"ת התשע"א ,עמ' .1176

הודעת הדואר (אגרות בעד היתר) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (4ד) לתקנות הדואר (אגרות בעד היתר) ,התשס"ו( 2006-להלן
 התקנות) ,אני מודיע לאמור:1

עדכון סכומים

.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר  ,2011לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר
 2010בשיעור של  ,2.7443%נוסח תקנה (2א) ו–(ב) לתקנות ,החל ביום ו' בטבת התשע"ב
( 1בינואר  ,)2012הוא כלהלן:
"( .2א) מבקש המבקש להירשם כבעל ההיתר הכללי ,ישלם אגרה בסכום של 3,040
(שלושת אלפים וארבעים) שקלים חדשים ,לאחר שהודיע לו המנהל על ההחלטה
לאשר את בקשתו ,ולפני קבלת תעודת ההיתר.
(ב) מבקש המבקש להירשם כבעל ההיתר הכללי לדואר כמותי ,ישלם אגרה
בסכום של ( 6,070ששת אלפים ושבעים) שקלים חדשים ,לאחר שהודיע לו המנהל
על ההחלטה לאשר את בקשתו ,ולפני קבלת תעודת ההיתר".

כ"ד בכסלו התשע"ב ( 20בדצמבר )2011
(חמ )3-3205

__________
1
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עדן בר טל
המנהל הכללי של משרד התקשורת

ק"ת התשס"ו ,עמ'  ;506התשע"א ,עמ' .273
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