רשומות

קובץ התקנות
ג' בטבת התשע"ב

7069

 29בדצמבר 2011
עמוד

תקנות חובת המכרזים (תיקון) (תיקון) ,התשע"ב504 �������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון) ,התשע"ב504 ������������������������������������������������������������2011-
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) (מס'  ,)2התשע"ב505 ����������������������������������������������������������������������� 2011-
תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון) ,התשע"ב506 �������������������������������������������������2011-
צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון) ,התשע"ב506 ������������������������������������������������2011-
הודעת בתי הדין השרעיים (אגרות) ,התשע"ב506 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
הודעת השותפויות (רישום ואגרות) ,התשע"ב507 ���������������������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת מרשם האוכלוסין (סדרי רישום) ,התשע"ב508 ���������������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת המפלגות (עדכון סכומים) ,התשע"ב509 �������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת סימני המסחר (יישום פרוטוקול מדריד) ,התשע"ב510 ���������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת החברות (עדכון עיצום כספי) ,התשע"ב510 ������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-

תקנות חובת המכרזים (תיקון) (תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו– 7לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,11992-ובאישור ועדת
החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 45

 .1בתקנה (45א) לתקנות חובת המכרזים (תיקון) ,התשס"ט- 22009-
( )1ברישה ,במקום "ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  ")2012יבוא "כ"ט בטבת התשע"ד
( 1בינואר ;")2014
( )2במקום תקנה 10א(א)( )3לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,31993-כנוסחה
בפסקה ( )9יבוא:
"( )3לעניין המשטרה ושירות בתי הסוהר ,רשאי השר לביטחון הפנים ,ולעניין
משמר בתי המשפט רשאי שר המשפטים ,להורות כי בראש ועדת הפטור המשרדית
יעמוד בעל תפקיד קבוע בדרגת ניצב או דרגה מקבילה לו שיסמיך המפקח הכללי,
נציב שירות בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט ,לפי העניין; הורה השר לביטחון
הפנים או שר המשפטים לפי העניין כאמור ,אישור המפקח הכללי ,נציב שירות
בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט ,לפי העניין ,לפי תקנה  ,)20(3יינתן להחלטות
של ועדת הפטור המשרדית ,המאשרות החלטות של ועדת המכרזים המשרדית,
לפי התקנה האמורה;".

תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2012
א' בטבת התשע"ב ( 27בדצמבר )2011
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-2385

__________
1
2
3

ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;114התשס"ו ,עמ' .356
ק"ת התשס"ט ,עמ' .442
ק"ת התשנ"ג ,עמ' .826

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (12ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב) ,התשנ"ג ,11992-אני מתקין תקנות אלה:
החלפת התוספת .1
הראשונה

במקום התוספת הראשונה לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג-
( 21993להלן  -התקנות העיקריות) יבוא:

"תוספת ראשונה
(תקנה (2א)())8
מספר הנפשות
1

עד 2,550

2,933 - 2,551

3,315 - 2,934

2

עד 3,824

4,397 - 3,825

4,971 - 4,398

3

עד 4,436

5,102 - 4,437

5,767 - 5,103

4

עד 5,048

5,805 - 5,049

6,562 - 5,806

עד 6,134

7,054 - 6,135

7,974 - 7,055

5

__________
1
2
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הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2011

ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;10התשנ"ו ,עמ' .23
ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;419התשע"א ,עמ' .1203

קובץ התקנות  ,7069ג' בטבת התשע"ב29.12.2011 ,

מספר הנפשות

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2011

6

עד 7,220

8,303 - 7,221

9,386 - 8,304

שיעור ההנחה

עד 80%

עד 60%

עד 40%

7

עד 8,306

9,552 - 8,307

10,798 - 9,553

8

עד 9,392

10,801 - 9,393

12,210 - 10,802

9

עד 10,478

12,050 - 10,479

13,622 - 12,051

 10ומעלה

עד  1,164לנפש

עד  1,339לנפש

עד  1,514לנפש

שיעור ההנחה

עד 90%

עד 70%

עד "50%

 .2בתוספת השנייה לתקנות העיקריות ,בטפסים  1ו– 2בכל מקום שבו נאמר -
()1

" "2010יבוא ";"2011

()2

" "2011יבוא "."2012

 .3תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2012

תיקון התוספת
השנייה

תחילה

ב' בטבת התשע"ב ( 28בדצמבר )2011
אליהו ישי
שר הפנים

(חמ )3-2278

צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) (מס'  ,)2התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  179ו–(180ב) לפקודת מס הכנסה( 1להלן  -הפקודה) ,אני
מצווה לאמור:
.1

(א) שיעורי המקדמות החודשיות על פי סעיף (175א) לפקודה לשנת המס  2012יוגדלו הגדלת שיעורי
המקדמות לשנת
כך שלכל מקדמה ייווסף שיעור ממנה כמפורט להלן:
המס 2012

()1

אם השנה הקובעת היא עד שנת המס ;20% - 2007

( )2אם השנה הקובעת היא שנת המס ;15% -  2008
()3

אם השנה הקובעת היא שנת המס ;12% - 2009

()4

אם השנה הקובעת היא שנת המס .8% - 2010

(ב) לעניין סעיף (180ב)( )1לפקודה יוגדל ב– 4%סכום המס שנישום חייב לשלמו בשנת
המס  2012בשל דוח שהגיש לשנת המס  ,2011ובלבד שסכום המקדמות החודשיות לא
יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן (א).
 .2תחולתו של צו זה לעניין מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המס לשנת המס  .2012

תחולה

ג' בטבת התשע"ב ( 29בדצמבר )2011
(חמ )3-350

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

קובץ התקנות  ,7069ג' בטבת התשע"ב29.12.2011 ,
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תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) (תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  )14(17ו– 243לפקודת מס הכנסה ,1אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת

.1

בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) ,התשל"ה,21975-
בסופה יבוא:
שנת מס

קופה רושמת
בשקלים חדשים

מכונה להוצאת כרטיס
נסיעה בשקלים חדשים

מסופון בשקלים
חדשים

"2011

7,900

5,100

"11,400

ג' בטבת התשע"ב ( 29בדצמבר )2011
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-309

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ק"ת התשל"ה ,עמ'  ;752התשע"א ,עמ' .1026

צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) (תיקון),
התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (131א)( )3לפקודת מס הכנסה ,1אני מצווה לאמור:
תיקון התוספת

.1

בתוספת לצו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח) ,התשמ"ג,21983-
בסופה יבוא:
שנת המס

סכום בשקלים חדשים

"2011

"75,600

ג' בטבת התשע"ב ( 29בדצמבר )2011
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-1511

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ק"ת התשמ"ג ,עמ'  ;1045התשע"א ,עמ' .1027

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

.1

1

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום ו' בטבת  התשע"ב ( 1בינואר
 ,)2012כדלקמן:

"תוספת
(תקנה )2

האגרה בשקלים
חדשים

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

230

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

161

__________
1

506

ק"ת התשכ"ח ,עמ'  ;1955התשמ"ח ,עמ'  ;541התשע"א ,עמ'  489ועמ' .1091

קובץ התקנות  ,7069ג' בטבת התשע"ב29.12.2011 ,

האגרה בשקלים
חדשים

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

184

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

115

 .5בעד רישיון שנתי של טוען שרעי

461

 .6בעד רישום נישואין ,למעט שכר טרחת מסדר הנישואין

230

 .7בעד אישור מסמכים ,לכל עמוד

5

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

161

 .9בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב

"46

ט"ז בכסלו התשע"ב ( 12בדצמבר )2011
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-1690

הודעת השותפויות (רישום ואגרות) ,התשע"ב―2011
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א(ג) לתקנות השותפויות (רישום ואגרות)( 1להלן  -התקנות),
אני מודיע לאמור:
.1

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

( 1בינואר  ,)2012כדלקמן:

"תוספת ראשונה
(תקנה )3
בשקלים חדשים
או באחוזים

 .1בעד רישום  -
שותפות כללית
שותפות מוגבלת   

  873
2,557

( .2נמחק)
 .3בעד פרסום ברשומות

לפי תעריף שנקבע

  .4בעד -
עיון בנסח שותפות ,באינטרנט ,לכל
שותפות

  10

עיון בנסח שותפות ,בלשכת הרשם
והדפסה של עד  5עמודי מחשב   

47

__________
1

חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ'  ;1950ק"ת התשע"א ,עמ' .474

קובץ התקנות  ,7069ג' בטבת התשע"ב29.12.2011 ,

507

בשקלים חדשים
או באחוזים

הדפסת עמודים נוספים בלשכת הרשם,
לכל עמוד

2

  .5בעד עיון בתיק שותפות בלשכת הרשם

47
2

הדפסה ,לכל עמוד
5א .בעד  -
בדואר

בלשכת
הרשם

קבלת תקליטור ( )CDצרוב של תיק
שותפות סרוק  

63

68

כל תקליטור ( )CDנוסף (אם נדרש
יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק
השותפות)

22

27

בשקלים חדשים

קבלת העתק של תעודת התאגדות
מקורית או תעודת התאגדות משוחזרת

10

5ב .אישור שמסמך המקור מצוי בתיק
השותפות ,לכל עמוד

4

5ג .אישור לגבי העתק מסמך ,שהמסמך או
העתק ממנו מצוי בתיק השותפות ,לכל
עמוד

4

  .6אגרה שנתית לשותפות רשומה,
שתשולם בעד כל שנה ,חוץ מהשנה
שבה נרשמה ועד לשנה שבה תימסר
לרשם הודעה על פירוק השותפות -

752

1,270

אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש
פברואר ולפני סוף אותה שנה

לפי השיעור שבתוקף
בעת התשלום"

אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה
שנה
כ"ג בכסלו התשע"ב ( 19בדצמבר )2011
(חמ )3-905

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

הודעת מרשם האוכלוסין (סדרי רישום) ,התשע"ב―2011
בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ה) לתקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום) ,התשל"ג1972-
(להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:

1

__________
 1ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;56התש"ע ,עמ'  ;334התשע"א ,עמ' .709

508

קובץ התקנות  ,7069ג' בטבת התשע"ב29.12.2011 ,

.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוקטובר  ,2011לעומת המדד שפורסם בחודש
אוקטובר  ,2010יהיה נוסח התוספת לתקנות ,החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר
 ,)2012כלהלן:

הגדלת סכומי
אגרות

"תוספת
(תקנה )5

השירות המבוקש

האגרה בשקלים חדשים

 .1תעודת זהות במקום תעודה שאבדה,
נגנבה או הושחתה

115

 .2ספח תעודת זהות במקום ספח שאבד,
נגנב או הושחת

פטור

 .3מתן מידע ממרשם האוכלוסין -
(א) תמצית רישום ממרשם האוכלוסין
בנוגע למבקש

פטור

איתור מען או בירור שם

"20

(ב)

י"ב בכסלו התשע"ב ( 8בדצמבר )2011
אמנון בן–עמי
(חמ )3-482
                                                                                   ראש רשות האוכלוסין ,ההגירה ומעברי
                                                         הגבול במשרד הפנים

הודעת המפלגות (עדכון סכומים) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 28יח 1לחוק המפלגות ,התשנ"ב( 11992-להלן  -החוק) ,אני
מודיע לאמור:
.1

עקב העלייה במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,עדכון סכומים

עודכנו בסעיפי החוק המפורטים בטור א' להלן ,הסכומים הנקובים בהם בטור ב' להלן  
והם החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  ,)2012כמפורט בטור ג' לצדם:
טור א'
הסעיף

טור ב'
הסכום הקודם בשקלים חדשים

טור ג'
הסכום המעודכן בשקלים חדשים

28ו(א)()1

10,820

11,100

28ו(ב)

10,820

11,100

28ו(ב)

32,460

33,290

28ו(ג)()2

43,280

44,380

28ח(א)()1

5,410

5,550

28ח(א)()2

5,410

5,550

28ח(א)()3

167,720

172,000

28ח(א)()4

438,230

449,410

ל' בכסלו התשע"ב ( 26בינואר )2011
(חמ )3-2424

__________
1

ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;190התשס"ח ,עמ' .580
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הודעת סימני המסחר (יישום פרוטוקול מדריד) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (19ד) לתקנות סימני המסחר (יישום פרוטוקול מדריד) ,התשס"ז-
( 12007להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

.1

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר
 ,)2012כדלקמן:

"תוספת
(תקנה )19
בשקלים חדשים

אגרת טיפול בבקשה -
לרישום בין–לאומי לפי סעיף 56ג( )1לפקודה

512

להרחבה שאינה מייעדת את ישראל לפי סעיף 56ג( )2לפקודה

512

להארכת תוקף רישום בין–לאומי לפי סעיף 56י( )1לפקודה

"512

ט"ו בכסלו התשע"ב ( 11בדצמבר )2011
אסא קלינג
(חמ )3-3478
                                                                                   רשם סימני מסחר
__________
ק"ת התשס"ז ,עמ'  ;586התשע"א ,עמ' .626

1

הודעת החברות (עדכון עיצום כספי) ,התשע"ב2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (355ג) לחוק החברות ,התשנ"ט( 11999-להלן  -החוק) ,אני מודיע
לאמור:
עדכון סכום

.1

עקב העלייה במדד המחירים לצרכן לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילתו
של החוק ,סכום העיצום הכספי הוא ,החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר ,)2012
 7,700שקלים חדשים.

ל' בכסלו התשע"ב ( 26בדצמבר )2011
אלון בכר
ראש רשות התאגידים
רשם החברות

(חמ )3-3204

__________
1
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ס"ח התשנ"ט ,עמ'  ;189ק"ת התשס"ה ,עמ'  ;278התשע"א ,עמ' .538
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