רשומות

קובץ התקנות
כ"ז בסיוון התשע"א

7010

 29ביוני 2011
עמוד

צו שירות ביטחון (שירות מוכר להשגת יעדים ביטחוניים-לאומיים) (הוראת שעה) ,התשע"א1106 �������������� 2011-
צו שירות המילואים (שירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם אחת בתקופה של שלוש שנים
רצופות) (הוראת שעה) ,התשע"א1106 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות בתי המשפט (אגרות) (תיקון) ,התשע"א1107 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של מקורות חברת המים בע"מ) (הוראת שעה)
(תיקון) ,התשע"א1108 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת המפלגות (אגרות) ,התשע"א1108 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות) (מס'  ,)2התשע"א1109 �����������������������������������������������������������������2011-
הודעת ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק) ,התשע"א1110 ��������������������������������������������������� 2011-
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון מס'  ,)3התשע"א1110 ���������������������������������������������������������������2011-
הודעת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות) (מס' ,)2
התשע"א1110 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-

צו שירות ביטחון (שירות מוכר להשגת יעדים ביטחוניים-לאומיים)
(הוראת שעה) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 26א(א)( )2לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו1986-
(להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם שר החינוך ,שר הבריאות ושר המשפטים ,ולאחר ששוכנעתי
כי בשים לב לנסיבות העניין לעת הזו ,אם לא ייעשו הפעילויות המנויות בצו זה בידי יוצא
צבא בשירות סדיר ,לא יושגו כנדרש יעדים ביטחוניים-לאומיים ,ובאישור הממשלה וועדת
החוץ והביטחון של הכנסת ,אני מצווה לאמור:

1

שירות מוכר
להשגת יעדים
ביטחונייםלאומיים

 .1הפעילויות המנויות להלן הן שירות מוכר לפי סעיף 26א(א)( )2לחוק:
( )1בתחום החינוך  -שירות בתפקידי חינוך ,הוראה ,הדרכה ושירות קהילתי
במסגרת משרד החינוך ,לרבות בהצבה על ידי משרד החינוך במשרד התעשייה
המסחר והתעסוקה ,במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ,במשרד לקליטת עלייה
ובמוסדותיהם וכן בהצבה כאמור במסגרת הגופים שלהלן ,בפיקוח המשרדים האמורים
ומשרד הביטחון :החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ; הקרן הקיימת
לישראל; רשות הטבע והגנים; החברה להגנת הטבע; נאות קדומים; עמותת לוטם-
לימודי טבע משולבים; בית ספר שדה כפר עציון; המכון למורשת דוד בן גוריון; מדרשת
שדה בוקר ,מרכז החינוך העצמאי ומרכז מעין החינוך התורני בארץ ישראל;
( )2בתחום הבריאות   -שירות בתפקידי רפואה וסיעוד בבתי חולים המצויים בפיקוח
משרד הבריאות והמאשפזים גם חיילים ואנשי מערכת הביטחון;
( )3בתחום העלייה והקליטה  -שירות בתפקידים שעניינם שמירת הקשר עם התפוצות
לשם עידוד העלייה ,במסגרת לשכת הקשר "נתיב" ובפיקוח משרד ראש הממשלה.

תוקף

 .2תוקפו של צו זה שלוש שנים מיום פרסומו.
ט"ז בשבט התשע"א ( 21בינואר )2011
(חמ )3-2664

אהוד ברק
שר הביטחון

__________
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;107התשנ"ה ,עמ' .440

1

צו שירות המילואים (שירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם
אחת בתקופה של שלוש שנים רצופות) (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (7ג)( )2לחוק שירות המילואים ,התשס"ח( 12008-להלן  -החוק),
לאחר ששוכנעתי כי קיימים צורכי ביטחון המצדיקים זאת ,ובאישור ועדת החוץ והביטחון
של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תעסוקה מבצעית .1

ניתן לקרוא לחייל מילואים המשרת בתפקידים ובמקצועות המפורטים בתוספת ,לשירות
מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם אחת במהלך תקופה של שלוש שנים
רצופות.

.2

תחילתו של צו זה ביום כ"א באב התש"ע ( 1באוגוסט  )2010והוא יעמוד בתוקפו עד יום
כ"ה באדר ב' התשע"א ( 31במרס   .)2011

יותר מפעם
אחת בתקופה
של שלוש שנים
רצופות
תחילה ותוקף

__________
1

1106

ס"ח התשס"ח ,עמ' .502

קובץ התקנות  ,7010כ"ז בסיוון התשע"א29.6.2011 ,

תוספת
(סעיף  )1
.1

חייל המשרת בפלוגת האלפיניסטים בגדוד הסיור בפיקוד צפון;

.2

חייל המשרת ביחידה לפינוי שלגים של גדוד הסיור בפיקוד צפון;

.3

חייל המשרת בתפקיד מפקד כלי שיט ,מפקד מוצב שליטה ,מפקד שאינו קצין (מש"ק)
השטה ימי או סגן מפקד דבור בחיל הים;

.4

לוחם ביחידת שייטת ;13

.5

חייל המשרת ביחידת מטוסים זעירים ללא טייסים (מזל"טים) בזרוע היבשה;

.6

חייל המשרת בגדוד נגד מטוסים (נ"מ) לפי קביעת ראש חטיבת המבצעים באגף
המבצעים של צה"ל ובאישור ראש אגף כוח אדם בצה"ל.

כ"ה באדר ב' התשע"א ( 31במרס )2011
(חמ )3-3856

אהוד ברק
שר הביטחון

תקנות בתי המשפט (אגרות) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  83ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד, 1984-
וסעיף  )1(13לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים ,התש"ס ,22000-באישור שר האוצר לפי
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,31985-ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

.1

בתוספת לתקנות בתי המשפט (אגרות) ,התשס"ז- 42007-
()1

בפרט  ,20בסופו יבוא" :למעט בעתירה כאמור בפרט 20א";

()2

אחרי פרט  20יבוא:

"20א .עתירה מינהלית ,כאמור בפרט  37לתוספת הראשונה לחוק
בתי משפט לעניינים מינהליים ,שעניינה פיטורין או שחרור
של שוטר או סוהר מן החיל או מן השירות ,לפי העניין ,למעט
עתירה שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן
החיל בשל כל אחד מאלה:

תיקון התוספת

סכום האגרה
לפי פרט "6

(א) התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות משוטר או
סוהר בדרגתו או במעמדו;
(ב)

הרשעה בבית משפט בביצוע עבירה פלילית.

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום כ' באייר התשע"א ( 24במאי .)2011

תחילה

י"ט בסיוון התשע"א ( 21ביוני )2011
(חמ )3-87

__________
1
2
3
4

      י ע ק ב נ א מ ן
      שר המשפטים

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ס"ח התש"ס ,עמ' .190
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ק"ת התשס"ז ,עמ' .720

קובץ התקנות  ,7010כ"ז בסיוון התשע"א29.6.2011 ,

1107

תקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של מקורות
חברת המים בע"מ) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 33א לחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה ,11975-בהתייעצות
עם ממלא מקום שר המשפטים ,2ולפי הצעת רשות החברות הממשלתיות ,אני מתקין תקנות
אלה:
תיקון תקנה 1

.1

בתקנה  1לתקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של מקורות
חברת מים בע"מ) (הוראת שעה) ,התשס"ז ,32007-בהגדרה "תקופת המעבר" ,במקום "כ"ד
בטבת התשע"א ( 31בדצמבר  ")2010יבוא "י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר ".)2012

י"ט בסיוון התשע"א ( 21ביוני )2011
י ו ב ל ש ט י י ני ץ

(חמ )3-3661

      שר האוצר
__________
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;132התשס"ג ,עמ' .396
י"פ התשע"א ,עמ' .5168
ק"ת התשס"ז ,עמ'  ;455התשס"ט ,עמ' .1080

1
2
3

הודעת המפלגות (אגרות) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ה) לתקנות המפלגות (אגרות) ,התשנ"ג( 1993-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
1

עדכון אגרות

.1

עקב העליה במדד המחירים לצרכן נוסח התוספת לתקנות ,החל ביום כ"ט בסיוון
התשע"א ( 1ביולי  ,)2011הוא כדלהלן:

"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
עיון בקובץ של הרשם

(4א)

2,172
63
110
63
309

( )5קבלת מידע באמצעות -
(א)

63

דף מחשב עד  5עמודים
לכל עמוד נוסף

()6

8.69

(ב) צילום ,לכל עמוד

2.17

אימות מסמך ,לכל דף מחשב או עמוד צילום

"8.69

כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3-2431

__________
1

1108

    א ל ו ן ב כ ר
     רשם המפלגות
     ראש רשות התאגידים

ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;730התשס"ט ,עמ' .1186

קובץ התקנות  ,7010כ"ז בסיוון התשע"א29.6.2011 ,

הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות) (מס'  ,)2התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (4ד) לתקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות) ,התשנ"ו-
( 11995להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי  ,2011לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שינוי סכומים

 ,2010יהיה נוסח התוספות הראשונה והשנייה לתקנות ,החל ביום כ"ט בסיוון התשע"א
( 1ביולי  ,)2011כדלקמן:

"תוספת ראשונה
(תקנות (2א) ו–)4
בשקלים חדשים

 1%מהסכום
הנתבע כערכו ולא
פחות מ–463

 .1תביעה לסכום כסף קצוב

 .2כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב ,לרבות תביעה
לאיזון משאבים ,לפירוק שיתוף ,לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן
חשבונות ,יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו

2,771

 .3בוטל
 .4התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

929

4א .בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה

954

4ב .בקשה למינוי מנהל עיזבון

954

 .5תביעה בעניין מזונות או מדור ,לרבות הגדלה ,הפחתה או ביטול,
הודעה לצד שלישי ,שיפוי ,תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן
היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה

228

 .6כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם אם אין תביעה תלויה
ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה

463

 .7בקשה בכתב

228

 .8עשיית צוואה לפני שופט

491

 .9הוכחת צוואה לפי סעיף (68ב) לחוק הירושה

491

 .10עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט ,כשעברה שנה מיום שניתן
פסק הדין ,לתקופה קצובה של שבועיים רצופים

30
 5.01לכל עמוד

 .11העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט
 .12ערעור על החלטת רשם ,ראש הוצאה לפועל או רשם לענייני
ירושה כמשמעותו בחוק הירושה

491

תוספת שנייה
(תקנות (2א) ו–(4א))
בשקלים חדשים

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט
הליכים לפי פרט  8לתוספת הראשונה

"69

כ"ד בסיוון התשע"א ( 26ביוני )2011
(חמ )3-2659
__________
1

ק"ת התשנ"ו ,עמ'  ;8התשע"א ,עמ' .417

קובץ התקנות  ,7010כ"ז בסיוון התשע"א29.6.2011 ,

משה גל ,שופט
מנהל בתי המשפט

1109

הודעת ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק) ,התשע"א2011-
  בהתאם לתקנות (3א) ו–(4א) לתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג
לחוק) ,התש"ס( 12001-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
עדכון סכום
התמורה בהצעת
ניירות ערך
לעובדים של תאגיד
שאינו תאגיד מדווח

 .1

עקב שינוי המדד עודכן סכום התמורה בהצעת ניירות ערך לעובדים הקבוע בתקנה
(3א) לתקנות ,והוא מיום כ"ט בסיוון התשע"א ( 1ביולי  19,156,000 ,)2011שקלים
חדשים.

עדכון סכום התמורה
המרבית בהצעה
אחת של תאגיד
שאינו תאגיד מדווח

.2

עקב שינוי המדד עודכן סכום התמורה המרבית בהצעה אחת הקבוע בתקנה (4א)
לתקנות ,והוא מיום כ"ט בסיוון התשע"א ( 1ביולי  2,554,000 ,)2011שקלים חדשים.

כ"ו בסיוון התשע"א ( 28ביוני )2011
(חמ )3-3027
__________
1

ק"ת התש"ס ,עמ'  ;616התש"ע ,עמ' .1308

    ש מ ו א ל ה א ו ז ר
יושב ראש רשות ניירות ערך

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון מס'  ,)3התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק–יסוד :השפיטה ,1סעיף  8לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,21969-סעיף  )3(26לפקודת התעבורה ,3סעיף  17לחוק הדיינים ,התשט"ו ,41955-סעיף
 14לחוק הקאדים ,התשכ"א ,51961-וסעיף  20לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים ,התשכ"ג-
 ,61962מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:
תיקון סעיף 5

.1

בסעיף  5להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשמ"א( 71981-להלן  -ההחלטה
העיקרית) ,במקום "ולראש בית הדין הדרוזי לערעורים" יבוא "לחבר בית הדין השרעי לערעורים,
לראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים ,ולחבר בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים".

סייג לתחולה

.2

סעיף  5להחלטה העיקרית ,כתיקונו בסעיף  1להחלטה זו ,לא יחול לגבי חבר בית הדין
השרעי לערעורים וחבר בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים שהחלו בכהונתם ערב
תחילתה של החלטה זו.

כ"ה בסיוון התשע"א ( 27ביוני )2011
           מ ש ה ג פ ני
יושב ראש ועדת הכספים

(חמ )3-628

__________
1
2
3
4
5
6
7

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .78
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .70
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173ס"ח התשס"ז ,עמ' .383
ס"ח התשט"ו ,עמ' .6
ס"ח התשכ"א ,עמ' 11
ס"ח התשכ"ג ,עמ' .2
ק"ת התשמ"א ,עמ'  ;1448התשע"א ,עמ'  128ועמ' .693

הודעת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
(אגרות כניסה לגנים ולשמורות) (מס'  ,)2התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (3ד) לתקנות גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות) ,התשנ"ח( 11998-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
עדכון סכומים

 .1עקב עליית המדד בשיעור של יותר מ– 5%לעומת המדד היסודי לפי תקנה (3א) לתקנות ,נוסח
התוספת הראשונה לתקנות החל ביום כ"ה באדר א' התשע"א ( 1במרס  )2011הוא כלהלן:
__________
1
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ק"ת התשנ"ח ,עמ'  ;1343התשס"ט ,עמ' .112

קובץ התקנות  ,7010כ"ז בסיוון התשע"א29.6.2011 ,

"תוספת ראשונה
)תקנה (1
אגרת כניסה בשקלים חדשים
טור א'

אכזיב ,אשכול
(בעונות הרחצה),
בית שאן,
גן השלושה  
(סחנה)  ,החולה,
חוף האלמוגים,
חורשת טל ,מעיין
חרוד ,קיסריה

טור ב'
ארבל ,אשקלון ,בית גוברין,
גמלא ,הבטיחה  ,הרודיון,
החרמון  -אתר הבניאס,
התנור ,חי–בר יטבתה ,ירקון
(מקורות הירקון ,פארק אפק),
מגידו ,מערת הנטיפים ,מרכז
טורפים יטבתה ,מרכז מבקרים
ערד ,מרכז מבקרים רמון ,נחל
אלכסנדר ,נחל בצת ,נחל
דבורה ,נחל כזיב ,נחל מערות  ,
נחל עמוד ,נחל שניר (חצבאני),
נחל תבור ,נחל תנינים ,סביב
חומות ירושלים ,עבדת ,עין
גדי (נחל דוד ,נחל ערוגות) ,עין
עבדת ,ציפורי ,תל דן  

טור ג'

טור ד'

אשכול (לא בעונת
הרחצה) ,אקווה בלה
(עין חמד) ,בית אלפא,
בית שערים ,חוף דור
הבונים  ,חצור ,חי בר
כרמל ,יהודיה (כולל
משושים) ,כוכב הירדן,
כורזין ,מבצר נמרוד  ,
מדבר יהודה  -עין
בוקק ומעלה בוקק,
ממשית ,סבסטיה ,סדני
עלי  -אפולוניה  ,עין
אפק  ,קומראן

ברעם  ,הקסטל,
חמת טבריה,
כורסי ,מבצר
יחיעם  ,עתיקות
עין גדי ,תל באר
שבע ,תל ערד

מבוגרים
לבודד

38

27

21

14

ליחיד בקבוצה

34

22

18

13

 50 %הנחה

-

-

-

* בעלי מנוי

** בעלי כרטיס אישי                                      מקנה כניסה חופשית לגנים ושמורות                                      
ילדים ונוער
לבודד

23

14

9

7

ליחיד בקבוצה

21

13

8

6

 50 %הנחה

-

-

-

* בעלי מנוי

** בעלי כרטיס אישי                                      מקנה כניסה חופשית לגנים ושמורות                                                
רכב ,חניונים וכלי שיט
רכב נוסעים

-

-

-

-

מיניבוס

-

-

-

-

אוטובוס

-

-

-

-

חניון המשמש
ללינת שטח

-

-

-

-

כלי שיט

-

-

-

-

* "מנוי"  -מנוי שנתי לבודד ,זוג או משפחה המאפשר כניסה לגנים לאומיים ולשמורות טבע.
** "כרטיס אישי"  -כרטיס המאפשר כניסה לגנים לאומיים ולשמורות טבע לתקופה של שבועיים.
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1111

אגרת כניסה בשקלים חדשים
טור ו'

טור ה'

טור ז'

מצדה

מצדה
 כניסהמבואה
מזרחית

מצדה -
כניסת שביל
הנחש

טור ט'

טור ח'

טור י'

ב ית י נ א י

מצדה
 כניסהמשולבת

הר מירון  ,
כפר נחום,
מסיב אילת,
מצוק
הצינים

בארות,
יהודיה

ימי חול

שבתות
וחג

חניוני
פארק
הכרמל

הים
הדרומי
באילת

מבוגרים
לבודד

72

27

54

-

-

-

-

-

-

ליחיד בקבוצה

67

22

49

-

-

-

-

-

-

* בעלי מנוי

45

-

27

-

-

-

-

-

-

** בעלי כרטיס אישי                                       מקנה כניסה חופשית לגנים ושמורות
ילדים ונוער
לבודד

41

14

27

-

-

-

-

-

-

ליחיד
בקבוצה

38

13

27

-

-

-

-

-

-

* בעלי מנוי

27

-

14

-

-

-

-

-

-

** בעלי כרטיס אישי                                        מקנה כניסה חופשית לגנים ושמורות
רכב ,חניונים וכלי שיט
רכב נוסעים

-

-

-

27

-

23

32

35

-

מיניבוס

-

-

-

90

-

75

90

116

-

אוטובוס

-

-

-

172

-

149

165

232

-

חניון
המשמש
ללינת שטח

-

-

-

-

15

-

-

-

-

כלי שיט

-

-

-

-

-

-

-

-

 3שקלים
חדשים לכל
מטר אורך
של כלי
השיט"

* "מנוי"  -מנוי שנתי לבודד ,זוג או משפחה המאפשר כניסה לגנים לאומיים ולשמורות טבע.
** "כרטיס אישי"  -כרטיס המאפשר כניסה לגנים לאומיים  ולשמורות טבע לתקופה של שבועיים.
ביטול

   .2הודעת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים
ולשמורות) ,התשע"א ,2011-שפורסמה בקובץ התקנות התשע"א ,עמ'  - 900בטלה.

כ"ד בסיוון התשע"א ( 26ביוני )2011
      א ל י א מ ית י
(חמ )3-2430
הלאומיים
והגנים
הטבע
לשמירת
הרשות
של
הכללי
המנהל
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