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תקנות תובענות ייצוגיות (סיוע במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות) ,התש"ע1114 �����������������������������2010-
תקנות תובענות ייצוגיות (סדרי עבודתה של הנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות) ,התש"ע1120 �������������2009-
תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון) ,התש"ע1122 ������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון) ,התש"ע1124 �������������������������������������������������������������������������������2010-
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ,מכירה ורכישה) (מס רכישה) (תיקון) ,התש"ע1124 ����������������������������������������������2010-
תקנות בתי הסוהר (תנאי מאסר) ,התש"ע1125 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על גפ"מ) ,התש"ע1127 ��������������������������������������������������� 2010-
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה) (מס'  ,)2התש"ע1127 ����������������������������������������������������2010-
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול צווים) ,התש"ע1127 ������������������������������������������������������������������ 2010-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים) (מס'  ,)3התש"ע1128 ���������������������������������������������������������������2010-
הודעת שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע) ,התש"ע1128 ��������������������������������������������������������������������2010-

תקנות תובענות ייצוגיות (סיוע במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (27א) ו–(31א) לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו2006-
(להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

מבקש הסיוע

.2

1

בתקנות אלה -
"בקשה לאישור"  -בקשה לאישור תובענה ייצוגית כהגדרתה בסעיף (5א) לחוק;
"בקשה לסיוע"  -בקשה למתן סיוע במימון בקשה לאישור ותובענות ייצוגיות;
"ההנהלה"  -הנהלת הקרן שמינה השר לפי סעיף (27ב) לחוק;
"הקרן"  -הקרן למימון תובענות ייצוגיות שהוקמה לפי סעיף (27א) לחוק.
בקשה לסיוע רשאי להגיש להנהלה ,מי שהוא אחד מאלה:
()1

ארגון שמתקיימים בו תנאים אלה:
(א)

הוא גוף המאוגד כדין בישראל;

(ב) הוא הוכיח כי ,במהלך השנה שקדמה למועד הגשת הבקשה לפחות,
הוא פעל למימוש מטרותיו בתחומי הצרכנות ,הבנקאות ,הביטוח ,ההגבלים
העסקיים ,הגנת הסביבה ,דיני עבודה ,זכויות אדם ,או מטרה ציבורית אחרת ,לפי
תחום פעילותו וכי המטרות כאמור תואמות את נושא הבקשה לאישור התובענה
כייצוגית או את נושא התובענה הייצוגית שלצורך ניהולה מתבקש הסיוע;
(ג) הוא הוכיח ניסיון בתחום פעילותו ,ובכלל זה ,הגשה וניהול של הליכים
משפטיים בתחום מטרותיו ,התייצבות בהליכים משפטיים בכלל ובתחום מטרותיו
בפרט וכן פעילות להגברת מודעות הציבור ומקבלי ההחלטות בתחום מטרותיו;
(ד) קיים ברשותו ,לשנה שבה הוא מבקש את הסיוע ,אישור על ניהולו התקין
של הארגון ,מאת הרשם שמפקח על התנהלות הארגון לפי הדין המסדיר את
פעילותו;
(ה) הארגון ,בעל השליטה או נושאי משרה בו לא הורשעו בעבירות מן העבירות
המפורטות בסעיף (226א)( )1לחוק החברות ,התשנ"ט( 21999-להלן  -חוק החברות),
למעט אם מתקיימות נסיבות כאמור בסעיף (226ב) לחוק החברות בשינויים
המחויבים ,או בכל עבירה אחרת שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין
הוא ראוי לקבל כספי סיוע ולא תלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;
לעניין זה" ,בעל שליטה"" ,נושא משרה"  -כהגדרתם בסעיף  268ובסעיף  1לחוק
החברות ,בהתאמה;
()2

אדם פרטי ,תושב מדינת ישראל ,שמתקיימים בו תנאים אלה:
(א)

הוא לא הוכרז פושט רגל;

(ב) פעילותו אינה מטעם מפלגה או גוף פוליטי אחר ,או בזיקה למפלגה או לגוף
פוליטי אחר ,או לשם קידום מטרותיהם;
(ג) הוא לא הורשע בעבירות המפורטות בסעיף (226א)( )1לחוק החברות ,למעט
אם מתקיימות נסיבות כאמור בסעיף (226ב) לחוק החברות בשינויים המחויבים

__________
1
2
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או בכל עבירה אחרת שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל
כספי סיוע ולא תלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור.
.3

בבואה של ההנהלה לדון ולהחליט בכל בקשה לסיוע היא תשקול את נסיבותיו שיקולים בהחלטה
בבקשה לסיוע

(א)
של העניין ,תוך יישום שוויוני וענייני של הוראות תקנות אלה והיא מוסמכת לאשר
סכום לסיוע השונה מהסכום המבוקש בבקשה.
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א) ,בבואה של ההנהלה לדון ולהחליט בכל בקשה
לסיוע ,תשקול ההנהלה את מידת החשיבות הציבורית והחברתית של התובענה הייצוגית
ואת תרומתה לקידום הערכים שעליהם מבקשות להגן עילות התביעה המפורטות
בתוספת השניה לחוק וכן רשאית ההנהלה לשקול ,בין השאר ,את השיקולים האלה:
( )1הבקשה לסיוע הוגשה בתום לב; מבקש הסיוע חשף לפני ההנהלה כל מסמך
או פרט מהותי וכן כל מסמך או פרט לפי דרישתה;
( )2הוגשה בקשת הסיוע בטרם אושרה התובענה כתובענה ייצוגית  -סיכוייה
של הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית להתקבל על ידי בית המשפט;
ואולם אין בהחלטות ההנהלה כדי להוות ראיה בנוגע לסיכויי הצלחתה של
הבקשה לאישור;
( )3האם הוגשו בקשות לאישור באותה עילה או בעילה דומה לעילה שבעדה
הוגשה הבקשה לאישור התובענה הייצוגית נושא הבקשה לסיוע ,או האם
מתנהלות תובענות ייצוגיות באותה עילה או בעילה דומה לעילה שבעדה
מתנהלת התובענה הייצוגית נושא הבקשה לסיוע;
( )4קיומם של גורמים המכבידים על הגשת תובענות ייצוגיות בנושאים שבהם
עוסקת התביעה ,בכלל זה :מורכבות הנושא ,מורכבות דרכי ההוכחה ,עלות
גבוהה של ההליכים ,חוות הדעת או הוצאות אחרות הכרוכות בהליך;
( )5עומדים לרשות המבקש מקורות מימון נוספים להבטחת מימון משוער של
ההליך.
(ג) הנהלת הקרן רשאית להתנות את החלטתה על העברת כספי סיוע בתנאים שעל
מבקש הסיוע או בא כוחו לקיים .

.4

(א)

מבקש סיוע רשאי להגיש בקשה לסיוע להנהלה באחד מהשלבים האלה:
( )1לאחר הגשת הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית ולפני אישור
התובענה;
()2

הגשת הבקשה
לסיוע

לאחר אישור התובענה כתובענה ייצוגית ולפני מתן פסק דין;

( )3במסגרת הליכים בערכאות ערעור על החלטה לדחות או לאשר את הבקשה
לאישור או התובענה;
( )4במקרים מיוחדים ומטעמים אשר יפורטו בבקשת הסיוע רשאי מבקש סיוע
להגיש את בקשתו לסיוע לקרן עוד בטרם הגשת הבקשה לאישור התובענה
כתובענה ייצוגית.
(ב) הבקשה לסיוע תכלול פירוט לגבי השימוש המיועד בכספי המימון ותוגש לפי
טופס  1שבתוספת; טופס כאמור יפורסם גם באתר האינטרנט של משרד המשפטים
( ;)www.justice.gov.ilנוסף על כך יצורפו לבקשה לסיוע כל המסמכים האלה:
()1

מסמכי הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית והתובענה הייצוגית;
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( )2העתק מתגובת המשיב לבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית או מכתב
ההגנה אשר הוגשו לבית המשפט ,לפי העניין; הוגשה הבקשה לסיוע במימון בטרם
הוגשה הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית  -ישלח מבקש הסיוע העתקים
של תגובת המשיב לבקשה או מכתב ההגנה לקרן מיד לאחר קבלתם;
()3

פירוט משוער של ההוצאות שלגביהן נדרש הסיוע;

( )4פירוט מקורות מימון ,לרבות תיאור מצבו הכלכלי של מבקש הסיוע והסכומים
העומדים לרשות מבקש הסיוע ממקורות עצמיים או ממקורות אחרים.
(ג) לבקשה לסיוע יצורף תצהיר ,לפי טופס  2שבתוספת ,החתום ביד מבקש הסיוע
או מי מטעמו; טופס כאמור יפורסם גם באתר האינטרנט של משרד המשפטים (www.
.)justice.gov.il
(ד) בבקשה לסיוע יציין המבקש אם קיבל בעבר סיוע מהקרן ,לרבות בעבור ניהול
ההליך שבעדו מוגשת הבקשה לסיוע .
(ה) לבקשה לסיוע תצורף התחייבות של מבקש הסיוע ,לפי הנוסח שבטופס 3
שבתוספת ,להשיב את כל כספי הסיוע שקיבל המבקש ,ככל שיתחייב הדבר בהתאם
לתקנות אלה; טופס כאמור יפורסם גם באתר האינטרנט של משרד המשפטים (www.
.)justice.gov.il
עקרונות לקביעת .5
גובה הסיוע
וחלוקת התקציב

(א) הנהלת הקרן תקבע את שיעור הסיוע למבקש שנמצא זכאי לפי תקנות אלה
ובלבד ששיעור כאמור לא יעלה על  90%מסך ההוצאה שהוציא המבקש בפועל בניהול
ההליך.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאית הנהלת הקרן להחליט כי הוצאות חוות
דעת מומחה הנדרשות לצורך ניהול הליך הבקשה לאישור התובענה או התובענה
הייצוגית ימומנו במלואן.
(ג) הנהלת הקרן רשאית להתחייב לשפות את מבקש הסיוע בעד פסיקת הוצאות
משפט או שכר טרחת עורך דין שייפסקו נגד מבקש הסיוע במהלך ניהול ההליך או
בעד עירבון שיידרש מבקש הסיוע להפקיד ,בשיעור שייקבע על ידה בהתאם לנסיבות,
ובלבד ששיעור כאמור לא יעלה על  80%מסך כלל הוצאות המשפט או  80,000שקלים
חדשים בסך הכל  -על פי הנמוך מביניהם .
(ד) הסיוע לא יכלול מימון שכר טרחת עורך דין לבא כוח המבקש ,אלא במקרים
חריגים .

פיקוח ובקרה

.6

(א) טרם העברת סיוע כספי כלשהו למבקש ,יתחייב מקבל הסיוע ,בכתב ,כי כספי
הסיוע ישמשו רק למטרה שלשמה הוענקו .
(ב) מי שאושר לו סיוע ,במהלך שנת כספים ,יגיש עד סיומה להנהלת הקרן דוח
ביצוע על השימוש בכספי הסיוע ועל ביצוע הפעולות שבעבורן התקבל הסיוע .
(ג) מבקש הסיוע ,ימסור להנהלת הקרן כל נתון ,מסמך או מידע שיידרש ,הרלוונטי
לדעת הנהלת הקרן לבחינת בקשת הסיוע או לביצוע הפעולות שבעבורן התקבל
הסיוע ,אם התקבל.
(ד) הוגשה בקשה לסיוע בטרם הגשת בקשה לאישור לבית המשפט המוסמך  -ישלח
המבקש העתק מאושר מהבקשה שהוגשה לבית המשפט מיד לאחר הגשתה לבית
המשפט.
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(ה) בא כוחו של מבקש הסיוע יקבל את הכספים בשמו של המבקש; בא כוחו של
המבקש לא יקבל את כספי הסיוע בשמו של המבקש ,אלא אם כן הציג חשבוניות
מס או קבלות ,לפי העניין ,על שימוש בכספים למטרה שלשמה אישרה ההנהלה את
הסיוע; ואולם ההנהלה רשאית לאשר את העברת הכספים עוד בטרם הוצגו חשבוניות
המס או קבלות לפי העניין ,במקרים חריגים ,אם הוכח לשביעות רצונה כי אי–העמדת
כספי הסיוע עלולה לגרום למבקש קושי מיוחד במימון הוצאות התובענה.
.7

הנהלת הקרן תעכב ,תקטין או תפסיק את תשלום הסיוע בהתקיים אחד מאלה:
( )1מבקש הסיוע לא העביר להנהלה מידע לפי תקנות אלה או מסר מידע חלקי או
בלתי נכון; ואולם הנהלת הקרן לא תעכב ,תקטין או תפסיק את תשלום הסיוע אם
התברר לה כי מבקש הסיוע פעל בתום לב;

עיכוב ,הקטנה או
הפסקת הסיוע

( )2נודע להנהלה כי הארגון או הפרט לא עמד באחד או יותר מהתנאים שקבעה
הקרן לצורך מתן הסיוע;
()3
.8

התברר להנהלה כי מבקש הסיוע מנהל את ההליך בניגוד להוראות כל דין.
השתמש מבקש סיוע או בא כוחו בכספי הסיוע ,או בחלקם ,שלא למטרה השבת כספי
מימון

(א)
שלשמה הוענקו ,או בלי לקיים תנאי שבו הותנה מתן הסיוע ,או שניהול בקשת
האישור או התובענה הופסק מסיבה כלשהי בלי שנוצלו כספי הסיוע ,כולם או
חלקם ,ישיב מבקש הסיוע או בא כוחו ,לפי העניין ,בלא דיחוי לקרן את כל סכום
כספי הסיוע אשר קיבל.
(ב) ניתן סיוע על ידי הקרן למבקש והמבקש זכה בהליך התובענה הייצוגית ,לרבות
בדרך של אישור הסדר פשרה ,ישיב המבקש לקרן כספים ,מתוך הסכום שנפסק לטובתו,
את מלוא הסכום אשר ניתן לו על ידי הקרן בצירוף הפרשי הצמדה ,ובלבד שסכום זה
לא יעלה על הסכום אשר נפסק לטובתו בהליך .
(ג) לא העביר המבקש לקרן מידע מהותי או העביר לקרן מידע מטעה ולו היה לפני
הקרן המידע הנכון והמלא לא היתה מעניקה לו סיוע או היתה מעניקה לו סיוע בסכום
נמוך יותר  -ישיב המבקש לקרן את מלוא כספי הסיוע אשר קיבל מהקרן .
(ד) ביקש מבקש הסיוע להסתלק מהליך הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית
נושא בקשת הסיוע ,בלא שהיה טעם ראוי לכך  -ישיב המבקש לקרן את מלוא כספי
הסיוע אשר קיבל מהקרן .
(ה) הוחלף מבקש הסיוע או בא כוחו בהליך מסיבה כלשהי  -יודיע על כך מבקש
הסיוע או בא כוחו להנהלת הקרן וכן יפרט את הנימוקים להחלפה זו; הנהלת הקרן
תשקול את הנימוקים להחלפה ותחליט אם לדרוש את החזרת הכספים ,כולם או
חלקם .

תוספת
תקנה (4ב)( ,ג) ו–(ה)

טופס 1
טופס בקשה לסיוע במימון
שם המבקש (אדם פרטי/ארגון)............................................... :
ת"ז/ח"פ.............................................................. :
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כתובת קבועה................................................................................. :
מס' טלפון.............................................................. :
כתובת דואר אלקטרוני........................................................................... :
קיומם של קשרים עם גופים אחרים (פוליטיים ,מקצועיים וכו')  -כן/לא ,פרט......................... :
......................................................................................................
פרטי הבקשה לאישור  /התובענה הייצוגית:
מס' הליך ...............................................................................
בית משפט ............................................................................
הפרט הרלוונטי מתוך התוספת השניה לחוק ...........................................................................................
העניין הציבורי והחשיבות החברתית בבקשה לאישור התובענה הייצוגית/בתובענה
הייצוגית:
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
הראיות שבידי המבקש להוכחת טענותיו:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
פירוט הבקשה לסיוע:
הסיוע מתבקש לצורך( :יש לפרט  -חוות דעת מומחה ,פרסום ומשלוח הודעות ,שכר טרחת
עו"ד  -יש לציין טעמים מיוחדים ,וכו') .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
הוגשה הבקשה לסיוע בטרם הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית לבית משפט  -הנסיבות
המצדיקות ,לדעתו של המבקש ,את מתן הסיוע בהתחשב בנתון זה:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
אמצעי מימון ניהול הליך התובענה הייצוגית....................................................................................... :
התקבל/לא התקבל סיוע מהקרן בעבור ניהול הבקשה לאישור/התובענה נושא ההליך
שבעבורו מוגשת בקשה זו .
קיימות/לא קיימות בקשות לאישור תובענות ייצוגיות/תובענות ייצוגיות הדנות באותן
עילות שבהן דנה הבקשה לאישור התובענה הייצוגית/התובענה הייצוגית אשר לצורך
ניהולה מתבקש הסיוע.
למילוי בעת הגשת בקשה על ידי ארגון:
תחום פעילות הארגון ....................................................................................... :
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פירוט ניסיון בתחום הפעילות....................................................................................................................... :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
מטרת פעילות הארגון........................................................................................................................................ :
הערות לטופס:
* לבקשה יש לצרף מסמכי התאגדות וכל מסמך אחר המעיד על פעילות המבקש (לדוגמה ,פרטי
הליכים משפטיים שבהם היה המבקש מעורב וכו') .כמו כן ,על ארגון לצרף אישור ניהול תקין .
* לבקשה יש לצרף את המסמכים הנדרשים בתקנה  5לתקנות תובענות ייצוגיות (מתן סיוע במימון
בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות) ,התש"ע.2010-

טופס 2
תצהיר
אני ( .........................................המבקש /מנהל הארגון) ,ת"ז  ,...................................לאחר שהוזהרתי
כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

אני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשת הסיוע אשר הוגשה על ידי/על ידי הארגון:
 ..................................שמספרו הרשום .............................................. :שבראשו אני עומד.

.2

(א) לגבי מבקש שהוא ארגון  -למיטב ידיעתי ,הארגון או מנהליו לא הורשעו
בעבירת שוחד ,מרמה ,או בכל עבירה אחרת שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה
אין הוא ראוי לקבל כספי סיוע ולא תלוי ועומד נגדנו כתב אישום בעבירה כאמור.
(ב) לגבי המבקש שהוא אדם פרטי  -לא הוכרזתי פושט רגל ולא הורשעתי בעבירת
שוחד ,מרמה ,או בכל עבירה אחרת שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין אני
ראוי לקבל כספי סיוע ולא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בעבירה כאמור.

.3

אני מודע לכך שהקרן רשאית לעכב ,להקטין או להפסיק את מתן הסיוע אם לא יקוימו
התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן הסיוע ולא יהיו לי כל טענות בקשר לכך.

.4

לצורך ניהול ההליך קיימים בידי/בידי הארגון מקורות מימון כמפורט להלן................. :
.....................................................................................................

.5

בבדיקה בפנקס התובענות הייצוגיות כאמור בסעיף  28לחוק התברר כי לא הוגשו/
הוגשו בקשות לאישור תביעות ייצוגיות או תובענות ייצוגיות באותן עילות או
בעילות דומות לעילות שבשלהן הוגשה הבקשה לאישור התובענה הייצוגית נושא
הבקשה לסיוע .פרט....................................................... :

תאריך                                         ..............................................חתימה ................................................
אני הח"מ  ,................................עו"ד מס' רישיון  ..................................מאשר בזה כי ביום  ......................
הופיע לפני  ,....................................המוכר לי אישית/אשר הזדהה לפני באמצעות תעודה
 ,....................................................ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי יהא צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה לפני.
תאריך                                         ..............................................חתימה ................................................
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טופס 3
התחייבות
.1

אני מתחייב כדלקמן:
(א) כספי הסיוע ישמשו רק למטרה שלשמה הוענקו ובהתאם לייעודם כפי שפורט
בבקשה לסיוע;
(ב)  להגיש להנהלת הקרן דוחות כמפורט בתקנות תובענות ייצוגיות (מתן סיוע
במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות) ,התש"ע( 2010-להלן  -התקנות) ,לרבות
דוח לגבי שימוש בכספי הסיוע ועל ביצוע הפעולות שבעבורן התקבל הסיוע.
(ג) למסור להנהלת הקרן כל נתון ,מסמך או מידע שהיא תדרוש ,הרלוונטי לדעתה
לבחינת בקשת הסיוע או לביצוע הפעולות שבעבורן התקבל הסיוע.
(ד) הופסקו ההליכים בבקשה לאישור או בתובענה הייצוגית  -להודיע על כך
להנהלת הקרן מיד.
(ה)

להשיב לקרן את כספי הסיוע לפי תקנה  9לתקנות.

תאריך                                         ..............................................חתימה ................................................

כ' באייר התש"ע ( 4במאי )2010
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-4011

תקנות תובענות ייצוגיות (סדרי עבודתה של הנהלת הקרן למימון תובענות
ייצוגיות) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (27ה) ו–(31א) לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו2006-
(להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

1

פרק א' :פרשנות
הגדרות

.1

מקום המושב
ומועדי הישיבות

.2

ההנהלה תתכנס במשרד המשפטים בירושלים פעם ברבעון ,ביום רביעי האחרון
בחודשים ינואר ,אפריל ,יולי ואוקטובר (להלן  -יום הישיבה); יושב ראש ההנהלה
רשאי לזמן ישיבות נוספות על פי הצורך; היה יום הישיבה יום חג או ערב חג ,תתכנס
הישיבה ,ככל האפשר ,ביום העבודה הראשון מיד לאחריו.

הודעה על קיומה .3

מרכזת הקרן תשלח בדואר אלקטרוני לכל אחד מחברי ההנהלה ,הודעה על קיומה של
ישיבה ,בצירוף סדר היום 14 ,ימים לפחות לפני מועד הישיבה.

בתקנות אלה -
"בקשת סיוע"  -בקשה לסיוע המוגשת לפי תקנות תובענות ייצוגיות (סיוע במימון
בקשות אישור ותובענות ייצוגיות) ,התש"ע( 22010-להלן  -תקנות הסיוע);
"ההנהלה"  -הנהלת הקרן שמינה השר לפי סעיף (27ב) לחוק;
"הקרן"  -הקרן למימון תובענות ייצוגיות שהוקמה לפי סעיף (27א) לחוק.
פרק ב' :ישיבות ההנהלה

של ישיבה

__________
1
1

1120

ס"ח התשס"ו ,עמ'  ;264התשס"ח ,עמ' .842
ק"ת התש"ע ,עמ' .1114
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סדר היום של הישיבה יכלול:

סדר היום של
הישיבה

( )1דיון בכל בקשה לסיוע שהוגשה לקרן עד  14ימים לפני מועד הישיבה של ההנהלה
והכרעה לגביה;
( )2מעקב אחרי בקשות סיוע שנדונו בישיבות קודמות ,כולל מידע או מסמכים נוספים
שהגיש מבקש הסיוע לאחר הגשת בקשת הסיוע כאמור בתקנה  4לתקנות הסיוע;
( )3כל נושא אחר שיושב ראש ההנהלה החליט לדון בו בישיבה ,ביוזמתו או לבקשת
חבר הנהלה.
.5

המניין החוקי לפתיחת ישיבה יהיה רוב חברי ההנהלה ובהם יושב ראש ההנהלה המניין החוקי

(א)
או נציג הציבור כאמור בסעיף (27ב)( )1או ( )9לחוק ,בהתאמה.
(ב)

פחת מספר חברי ההנהלה שהגיעו לישיבה מהמניין החוקי -
( )1תפוזר הישיבה ויושב ראש ההנהלה יודיע על כך ליועץ המשפטי לממשלה
ולממונים על חברי ההנהלה אשר נעדרו מהישיבה;
()2

.6
.7

ייקבע מועד חדש לישיבתה של ההנהלה מיד לאחר יום הישיבה.

יושב ראש ההנהלה ינהל את הישיבה; בהעדרו ינהל את הישיבה נציג הציבור.

ניהול הישיבה

בישיבות ההנהלה ייערך פרוטוקול ,ובו יירשמו המסמכים שצורפו לבקשת הסיוע פרוטוקול הישיבה

(א)
כמפורט בתקנה  4לתקנות הסיוע ,ההחלטות שקיבלה ההנהלה לגבי בקשות לסיוע
שנדונו על ידה ושאר העניינים שנדונו בישיבה; הפרוטוקול יופץ בין חברי ההנהלה
לצורך קבלת הערותיהם בסמוך למועד קיומה של הישיבה ,וחברי ההנהלה יעבירו את
הערותיהם לפרוטוקול לא יאוחר מ– 10ימים לאחר הפצתו.
(ב)

יושב ראש ההנהלה יחתום על הפרוטוקול.

(ג) פרוטוקולי הישיבות של ההנהלה לא ישמשו ראיה ולא יהיה ניתן להגיש אותם
בבית המשפט .
.8

יושב ראש ההנהלה יקבע את סדרי עבודתה של ההנהלה ,ככל שלא נקבעו בתקנות סדרי עבודה
באין התייחסות
אלה.
בתקנות

.9

קיום ההנהלה ,סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של התפנות מקומו
של חבר

חבר ,ובלבד שלא נתפנה מקומו של חבר שהוא נציג הציבור .
פרק ג' :החלטות ההנהלה

.10

החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב רגיל בישיבה; היו הקולות שקולים ,יהיה ליושב החלטות ההנהלה

(א)
ראש קול נוסף .

(ב) החלטות למתן סיוע יפרטו ,נוסף על סכום הסיוע המאושר ,את סכום הסיוע בעד
כל אחד מרכיבי הבקשה לסיוע ,אם ישנם כמה רכיבים כאמור.
.11

(א) יושב ראש ההנהלה אחראי לכתיבת החלטת הנהלה כאמור בתקנה  10ולכתיבת כתיבת החלטת
ההנהלה
נימוקיה; ההחלטה ונימוקיה יועברו לידי מבקש הסיוע ובא כוחו.

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א) ,אם יש בהחלטת הנהלה דעת מיעוט ,יכתוב
אחד מחברי ההנהלה המחזיק בעמדת המיעוט את נימוקי דעת המיעוט .
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו–(ב) ,אם יושב ראש ההנהלה הוא המחזיק
בדעת מיעוט שבהחלטת ההנהלה ,דעת המיעוט תיכתב בידיו ונציג הציבור יהיה
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האחראי לכתיבת ההחלטה ונימוקיה; ואולם אם אף נציג הציבור מחזיק בדעת מיעוט
כאמור ,יהיה אחראי לכתיבת ההחלטה ונימוקיה ,כל חבר הנהלה מבין מחזיקי דעת
הרוב שהסמיך לכך היושב ראש .
סודיות החלטות
ההנהלה

.12

חובת סודיות

.13

חבר הנהלה ישמור על סודיות בכל הנוגע לבקשות הסיוע ולישיבות ההנהלה ולא
יגלה מידע המגיע אליו במסגרת תפקידו בהנהלת הקרן ולא יעשה בו כל שימוש אלא
למטרות ניהול הקרן.

ניגוד עניינים

.14

(א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר הנהלה מי שעלול להימצא באופן תדיר ,במצב של
ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הנהלה לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.

החלטות הנהלה לא ישמשו ראיה ולא יהיה ניתן להגישן לבית המשפט .
פרק ד' :שמירת סודיות וניגוד עניינים

(ב) חבר הנהלה יימנע מעיון בבקשת הסיוע ,מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות
ההנהלה ומכל טיפול ,בין בישיבות ההנהלה ובין מחוץ לישיבות ההנהלה ,אם הנושא
הנדון עלול לגרום לו להימצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים בין
תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; לעניין סעיף זה ,אחת היא אם
מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.
(ג) נתברר לחבר ההנהלה כי הנושא הנדון בישיבה של ההנהלה או נושא שהוא
נדרש לטפל בו במסגרת תפקידו כחבר ההנהלה ,עלול לגרום לו להימצא במצב של
ניגוד עניינים כאמור בתקנת משנה (ב) ,יודיע על כך בכתב ובהקדם האפשרי ,ליושב
ראש ההנהלה; היה יושב ראש ההנהלה במצב של חשש כאמור  -יודיע על כך לנציג
היועץ המשפטי לממשלה בהנהלה .
(ד) הודיע חבר הנהלה כאמור בתקנת משנה (ג) ,יירשם הדבר בפרוטוקול הישיבה
שבה נדון הנושא הגורם לניגוד עניינים.
(ה)

בתקנה זו -

"עניין אישי"  -לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר ההנהלה או קרובו
מנהלים או עובדים אחראים בו ,או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון
המניות שלו ,בזכות לקבל רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
"קרוב"  -בן זוג ,הורה ,ילד ,אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר
ההנהלה או בן זוגם של כל אחד מאלה.
כ' באייר התש"ע ( 4במאי )2010
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-4011

תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  21לפקודת מס הכנסה ,1ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
אני מתקין תקנות אלה:
__________
1

1122

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

קובץ התקנות  ,6892י"א בסיוון התש"ע24.5.2010 ,

.1

בתקנות מס הכנסה (פחת)( 21941 ,להלן  -התקנות העיקריות) ,בתוספת ב' ,בפרט - III
()1

תיקון תוספת ב'

בפסקה ( ,)2אחרי פסקת משנה ד יבוא:
"ה)I( .

מיתקן לחימום מים באמצעות אנרגיית השמש ;25% -

( )IIמיתקן לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש ,העושה שימוש
בטכנולוגיה פוטו–וולטאית או בטכנולוגיה סולאר–תרמית ;25% -
לעניין זה -
"טכנולוגיה פוטו–וולטאית"  -טכנולוגיה לייצור חשמל ישירות מאור
השמש באמצעות קולטי שמש וממיר זרם;
"טכנולוגיה סולאר–תרמית"  -טכנולוגיה לייצור חשמל הנעזרת באור
השמש לחימום נוזל והפיכתו לקיטור מניע טורבינה".
()2

בפסקה ( ,)3במקום פסקת משנה יא יבוא:
"יא ( )Iרכב מסוג  Mשסיווג המשנה שלו הוא מונית ,כאמור בתקנה 271א(ד)
לתקנות התעבורה ,התשכ"א( 31961-להלן  -תקנות התעבורה) ;25% -
( )IIרכב מסוג  L ,O ,N ,Mאו  ,Tשסיווג המשנה שלו הוא רכב שצוין
ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות
התעבורה ;25% -
( )IIIרכב מסוג  Mשסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס ציבורי ,רכב סיור או
רכב מדברי ,כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה ;20% -
( )IVרכב שסיווגו  M1או  ,N1כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה,
שצוין ברישיון הרכב שלו "להשכרה" ;20% -
( )Vרכב שסיווגו  N2או  ,N3כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה,
שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב משולב מנוע );25% - (hybrid
( )VIרכב שסיווגו  L ,N1 ,M1או  ,Oכאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות
התעבורה ,למעט רכב המפורט בפסקאות ( )Iעד );15% - )IV
( )VIIרכב שסיווגו  N3 ,N2 ,M3 ,M2או רכב מסוג  ,Tכאמור בתקנה 271א(ד)
לתקנות התעבורה ,למעט רכב המפורט בפסקאות ( )Iעד ( )IIIו–(."20% - )V

.2

(א) תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בטבת התשס"ט ( 1בינואר ( )2009להלן  -יום תחילה ,תחולה
התחילה) והן יחולו על רכב שנרשם לראשונה ביום ט' בתמוז התשס"ט ( 1ביולי  )2009והוראת שעה

או אחריו ועל הכנסה שהופקה בשנת המס  2009ואילך.
(ב) פסקת משנה ()2ה( )IIשבפרט  IIIבתוספת ב' לתקנות העיקריות ,כנוסחה בתקנה
 )1(1לתקנות אלה ,תחול לגבי מיתקן לייצור חשמל כאמור בפסקת המשנה האמורה
שיום הפעלתו חל בתקופה שמיום התחילה עד תום שנת המס  .2013
ז' בטבת התש"ע ( 24בדצמבר )2009
(חמ )3-597

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
2
3

ע"ר  ,1941תוס'  ,2עמ' .1261
ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425

קובץ התקנות  ,6892י"א בסיוון התש"ע24.5.2010 ,

1123

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31ו– 243לפקודת מס הכנסה ,1ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

בתקנה  1לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) ,התשנ"ה( 21995-להלן  -התקנות
העיקריות) ,בהגדרה "רכב" ,במקום "רכב נוסעים פרטי ,רכב פרטי דו–שימושי ,רכב
מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד" יבוא "רכב שסיווגו  M1ורכב שסיווגו ."N1

תיקון תקנה 2

.2

בתקנה  2לתקנות העיקריות -

תחילה ותחולה

.3

( )1בפסקה ( ,)1אחרי "שסיווגו  "L3יבוא "ולמעט רכב כאמור בפסקאות (1ב)1( ,ג)
ו–(1ד)";
()2

אחרי פסקה (1א) יבוא:
"(1ב) לגבי רכב שסיווגו  ,M1שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס ציבורי או מונית,
כאמור בתקנה 271א(ד)( )1לתקנות התעבורה ,התשכ"א( 31961-להלן  -תקנות
התעבורה)  -סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע
בתקנות שווי השימוש ,או סכום בגובה  90%מהוצאת החזקת הרכב ,לפי הגבוה;
(1ג) לגבי רכב שסיווגו  ,M1שסיווג המשנה שלו הוא רכב סיור או רכב מדברי,
כאמור בתקנה 271א(ד)( )1לתקנות התעבורה  -סכום הוצאות החזקת הרכב
בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות שווי השימוש ,או סכום בגובה
 80%מהוצאות החזקת הרכב ,לפי הגבוה;
(1ד) לגבי רכב שסיווגו  ,M1שסיווג המשנה שלו הוא רכב שצוין ברישיון הרכב
שלו כרכב להוראת נהיגה ,כאמור בתקנה 271א(ד)( )1לתקנות התעבורה  -סכום
הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות שווי
השימוש ,או סכום בגובה  77.5%מהוצאות החזקת הרכב ,לפי הגבוה ,ובלבד
שבבעלות הנישום רכב כאמור אחד בלבד ,ולגבי מי שבבעלותו רק שני כלי רכב
כאמור ,שלגבי אחד מהם בלבד צוין ברישיון הרכב שהוא בעל תיבת הילוכים
אוטומטית ,במקום " "77.5%יקראו ".";"68%

תחילתן של תקנות אלה ביום כג' בטבת התשס"ח ( 1בינואר  ,)2008והן יחולו על הכנסה
שהופקה בשנת המס  2008ואילך.

ז' בטבת התש"ע ( 24בדצמבר )2009
(חמ )3-1100

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
1

2
3

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ק"ת התשנ"ה ,עמ'  ;586התשס"ח ,עמ' .282
ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ,מכירה ורכישה) (מס רכישה) (תיקון),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  9ו– 115לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג-
 ,11963ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
__________
1

1124

ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשס"ח ,עמ' .202

קובץ התקנות  ,6892י"א בסיוון התש"ע24.5.2010 ,

.1

בשמן של תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ,מכירה ורכישה) (מס רכישה) ,התשל"ה 21974-תיקון השם

(להלן  -התקנות העיקריות) ,המילה "מכירה"  -תימחק.
.2

אחרי תקנה  27לתקנות העיקריות יבוא:
"פטור במכירת
זכות שהתקבלה
אגב פירוק

.3

הוספת תקנה 27א

27א .התקבלה זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין במכירה
שפטורה ממס לפי סעיף  71לחוק ושולם מס הרכישה בשלה
(להלן  -הפירוק הראשון) ,תהא מכירתה של הזכות פטורה ממס
רכישה ובלבד שהתקיימו כל אלה:
()1

לא חלפו  6חודשים מיום הפירוק הראשון ועד המכירה;

()2

חל לגבי המכירה פטור ממס לפי סעיף  71לחוק".

תקנה 27א לתקנות העיקריות ,כנוסחה בתקנה  2לתקנות אלה ,תחול על מכירה של תחולה

זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין שנעשתה ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר
 )2010או לאחריו.
י' בניסן התש"ע ( 25במרס )2010
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-232

__________
2

ק"ת התשל"ה ,עמ'  ;140התשס"ה ,עמ' .317

תקנות בתי הסוהר (תנאי מאסר) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  )14(132ו–( )17לפקודת בתי הסוהר ,התשל"ב( 11971-להלן -
הפקודה) ,אני מתקין תקנות אלה:
.1
.2

בתקנות אלה" ,תא"  -תא בבית סוהר כמשמעותו בפקודה.

הגדרה

בתא יהיה חלון שיאפשר אוורור מן החוץ; בתא שאין בו חלון כאמור ,יותקנו תנאי המאסר

(א)
אמצעי אוורור חלופיים סבירים.

(ב) בתא יהיו שירותים וכיור; בין השירותים ובין חלק המגורים של התא תהיה
הפרדה באופן שתישמר פרטיותו של האסיר; היתה בתא מקלחת ,תהיה הפרדה כאמור
גם בין המקלחת לחלק המגורים של התא.
(ג) לא היתה מקלחת בתא ,יהיו במקום המאסר מקלחות במספר מספיק המאפשר
מימוש זכות האסיר למקלחת במים חמים מדי יום ביומו.
(ד) מקלחת תהיה בנפרד מהשירותים.
(ה)

בכל תא תהיה תאורה חשמלית שתאפשר ,באופן סביר ,קריאה.

(ו) בכל תא יותקנו שולחן ,מושבים ומדפים לאחזקת חפצים אישיים של אסירים
שהם זכאים להחזיקם על פי פקודות נציבות בתי הסוהר.
(ז)

בכל תא יהיו לא יותר מארבע מיטות לאסירים.

(ח) השטח הממוצע לאסיר בתא לא יפחת מארבעה וחצי מטרים רבועים; חישוב
השטח האמור יהיה לפי השטח שבין קירות התא ,לרבות שטח השירותים ,הכיור
והמקלחת ,ככל שישנה מקלחת בתא ,ומחולק במספר המיטות שבתא.
__________
1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,21עמ' .459

קובץ התקנות  ,6892י"א בסיוון התש"ע24.5.2010 ,

1125

(ט) במקום המאסר יותקנו תשתיות חשמל שיאפשרו שימוש במכשירים שונים
שאסירים זכאים להחזיקם בתא לפי פקודות נציבות בתי הסוהר.
תנאי תברואה
והיגיינה

.3

אמצעים
לשימושו האישי
של האסיר

.4

מזון

.5

זכות להליכה
יומית

.6

תחילה

.7

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן (להלן  -יום התחילה).

תחולה

.8

(א) תקנות אלה יחולו על בנייה קבועה; בתקנה זו" ,בנייה קבועה"  -מבנה שלא ניתן
לניידו ממקום למקום.

(א) תא יסויד בהתאם לצורך ופעמיים בשנה לפחות; כל תא יחוטא ויודבר אחת
לשנה לפחות או על פי הוראות רופא מקום המאסר; החיטוי וההדברה ייעשו באופן
שלא יביא לפגיעה בבריאות האסיר.
(ב) מקום המאסר יספק לאסירים בכל תא אמצעים וחומרי ניקיון בכמות הדרושה
לשם שמירה על ניקיון התא.
(ג) כל אסיר חייב בניקיון ובסידור התא על פי הסדרים שייקבעו בנוהלי מקום המאסר.
(א) לאסיר יסופקו ,לשימושו האישי במקום המאסר ,מיטה ,מזרן ושמיכות נקיות.
(ב) שמיכות האסירים יכובסו או יוחלפו בתדירות שתבטיח את ניקיונן.
(ג)

לאסיר יסופקו סבון ונייר טואלט בכמות סבירה לשימוש אישי.

(א) אסיר זכאי לקבל שלוש ארוחות ביום לפחות ,בשעות שיקבע מפקד בית הסוהר;
הארוחות יהיו מורכבות ממזון בכמות ובהרכב הנדרשים לשם שמירה על בריאות האסיר.
(ב) אסיר הנזקק למזון מיוחד מטעמי בריאות על פי אישור רופא של שירות בתי
הסוהר או מטעמי דת לפי פקודות השירות יהיה זכאי לקבל מזון כאמור.
לעניין תקנה זו" ,פקודות השירות"  -פקודות השירות מכוח סמכות הנציב בסעיף
80א(ב) לפקודה.
(א) אסיר זכאי במשך שעה ,מדי יום ביומו ,בשעות היום ,להליכה באוויר הפתוח
במקום המאסר; ואולם אסיר שהוטל עליו עונש בידוד לפי סעיף  58לפקודה ,לא יהיה
זכאי להליכה יומית במשך תקופת הבידוד שהוטלה עליו.
(ב) מפקד בית סוהר רשאי להגביל את זכותו של אסיר להליכה יומית מטעמים של
שמירה על שלומו של האסיר; הוגבלה זכותו של אסיר כאמור ,הוא יהיה זכאי לצאת
להליכה יומית באוויר הפתוח במשך שעה לפחות פעם בחמישה ימים.

(ב) תקנות משנה (ד)( ,ו) עד (ח) בתקנה  ,2יחולו על מקומות מאסר שתכנון בנייתם
החל לאחר יום התחילה ,וככל הניתן גם על תכנון השיפוץ של מקומות מאסר קיימים.
(ג) לגבי תא מאסר שמוחזק בו אסיר שהוטל עליו עונש בידוד לפי סעיף  58לפקודה,
או תא שמוחזק בו אסיר שהוגדר בסיכון אובדני על ידי גורמי טיפול בשירות בתי
הסוהר לפי פקודות נציבות בתי הסוהר ,יחולו תקנות אלה בשינויים המפורטים להלן:
()1

תקנות משנה (ב)( ,ו) ו–(ט) בתקנה  - 2לא יחולו;

( )2לא היו בתא שירותים וכיור ,יינתנו לאסיר מים לשימוש אישי לפי בקשתו,
ויתאפשר לאסיר לצאת מתא המאסר לשירותים ככל הנדרש.
י"ט באייר התש"ע ( 3במאי )2010
(חמ )3-4035

1126

יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על גפ"מ) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיפים  6ו– 7לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו-
( 11996להלן  -החוק) ,ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף  8לחוק ,אנו מצווים לאמור:
.1

בצו זה" ,גפ"מ"  -גז פחמימני מעובה.

הגדרה

.2

החוק יחול על גפ"מ.

החלת החוק

.3

רמת הפיקוח על גפ"מ תהיה דיווח על רווחיות ומחירים לפי פרק ז' לחוק .

רמת הפיקוח

.4

אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים שמירת דינים

(מחירים מרביים למוצרי גפ"מ בשער בית זיקוק) ,התש"ס .22000-
ד' באייר התש"ע ( 18באפריל )2010
(חמ )3-2152

עוזי לנדאו
שר התשתיות הלאומיות

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר
__________

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
ק"ת התש"ס ,עמ'  ;354התשס"ו ,עמ'  ;1088התשס"ח ,עמ' .580

1
2

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול תחולה) (מס'  ,)2התש"ע2010-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (42ג) לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו-
( 11996להלן  -החוק) ,אנו מצווים לאמור:
.1

החוק לא יחול על מתנול  -מתוצרת חברת דור כימיקלים בע"מ כאמור בפרט  21ביטול תחולה

להודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חל פרק ו' לחוק.
2

כ"ט באדר התש"ע ( 15במרס )2010
(חמ )3-2722

__________
1
2

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

ב ני מ י ן ב ן א ל י ע ז ר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
י"פ התשנ"ו ,עמ'  ;2707ק"ת התש"ע ,עמ' .598

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (ביטול צווים) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיפים (6א)( )2ו– 7לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו-
( 11996להלן  -החוק) ,ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף  8לחוק ,אנו מצווים לאמור:
.1

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מצרכים ,קביעת רמת פיקוח ביטול צווים

והוצאת מצרכים מתחולת החוק) ,התשס"א ,22001-כשינויו 3וצו פיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) ,התשס"א - 32001-בטלים.
כ"ט באדר התש"ע ( 15במרס )2010
(חמ )3-2722

__________
1
2
3

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

ב ני מ י ן ב ן א ל י ע ז ר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
ק"ת התשס"א ,עמ' .321
ק"ת התשס"א ,עמ' .1039
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צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים) (מס'  ,)3התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  15 ,5ו– 25לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח-
 ,11957וסעיף  2לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט ,21979-אני מצווה לאמור:
ביטול צווים

.1

בטלים -
( )1צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (כותנה ,סיבים מלאכותיים ,סיבים סינטטיים
וחוטים) ,התשכ"א;31961-
( )2צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (כותנה ,סיבים מלאכותיים ,סיבים סינתטיים
וחוטים) ,התשכ"ו;41966-
()3

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (העברת כותנה) ,התשכ"ו;51966-

( )4צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכל גז לשימוש חד פעמי) ,התשל"ב;61972-
()5

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוטות ורשתות פלדה) ,התשל"ו;71975-

()6

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הובלת נוזלים קורוזיביים) ,התשל"ח. 1978-
8

ד' בסיוון התש"ע ( 17במאי )2010
ב ני מ י ן ( פ ו א ד ) ב ן א ל י ע ז ר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

(חמ )3-1957

__________
1
2
3
4
5
6
7
8

ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
ק"ת התשכ"א ,עמ' .2690
ק"ת התשכ"ו ,עמ' .2327
ק"ת התשכ"ו ,עמ' .2328
ק"ת התשל"ב ,עמ' .1425
ק"ת התשל"ו ,עמ' .88
ק"ת התשל"ח ,עמ' .1059

הודעת שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה  4לתקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע),
התש"ס( 12000-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
עדכון סכומים

.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש ינואר  2010לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר
 ,2009נוסח תקנות  1ו– 2לתקנות הוא מיום י"ז בניסן התש"ע ( 1באפריל  )2010כמפורט
להלן*:
"שיעור האגרה

.1

בעד בחינת מקצוע לפי הפרק השלישי לחוק ,תיגבה אגרה של
 132שקלים חדשים.

אגרה מופחתת

.2

על אף האמור בתקנה  ,1תיגבה מנבחן שהוא חייל בשירות חובה
כמשמעותו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו,1986-
אגרה מופחתת של  64שקלים חדשים".

כ"ז בניסן התש"ע ( 11באפריל )2010
(חמ )3-1220

שרון קדמי
המנהל הכללי של משרד
התעשייה המסחר והתעסוקה

__________
1

*
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ק"ת התש"ס ,עמ'  ;638התשס"ז ,עמ' .645
בחישוב הסכום המעודכן לפי הודעה זו נלקחו בחשבון עדכוני הסכומים לשנים  2006עד .2009
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