רשומות

קובץ התקנות
י' באייר התשע"ב

7116

 2במאי 2012
עמוד

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור ההפרשה לקרן פיצויים) (הוראת שעה) ,התשע"ב1098 ������������������������ 2012-
תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני) ,התשע"ב1098 ������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
צו הגנת הצרכן (שינוי התוספת השנייה לחוק) ,התשע"ב1099 ���������������������������������������������������������������������������2012-
תקנות הגנת הצרכן (הצגת מחירי שירותים) ,התשע"ב1099 ������������������������������������������������������������������������������� 2012-
צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס'  ,)6התשע"ב1100 ��������������������������������������������� 2012-
צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס'  ,)7התשע"ב1101 ��������������������������������������������� 2012-
צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס'  ,)8התשע"ב1101 ��������������������������������������������� 2012-
צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס'  ,)9התשע"ב1102 ��������������������������������������������� 2012-
צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס'  ,)10התשע"ב1102 ������������������������������������������� 2012-
צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס'  ,)11התשע"ב1103 ������������������������������������������� 2012-
צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס'  ,)12התשע"ב1103 ������������������������������������������� 2012-
צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס'  ,)13התשע"ב1104 ������������������������������������������� 2012-
צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס'  ,)14התשע"ב1104 ������������������������������������������� 2012-
תקנות גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ושמורות)
  (תיקון מס'  ,)2התשע"ב1105 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה) ,התשע"ב1106 �������������������2012-
תקנות התכנון והבנייה (הסדרת הולכה ,חלוקה והספקה של חשמל) (תיקון) ,התשע"ב1107 ���������������������������2012-

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור ההפרשה לקרן פיצויים) (הוראת שעה),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2א ו– 65לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א,11961-
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

בשנת המס  2010יקראו את תקנה  1לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור ההפרשה
לקרן פיצויים) ,התשנ"א ,21991-כאילו במקום " "25%בא "."45%

ט' בניסן התשע"ב ( 1באפריל )2012
(חמ )3-2266
    

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

    

__________
1
2

ס"ח התשכ"א ,עמ' .100
ק"ת התשנ"א ,עמ'  ;474התשנ"ב ,עמ'  ;640התשנ"ג ,עמ' .45

תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18ב(ב)( )1ו– 37לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א(  11981-להלן -
החוק) ,בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ,בהתייעצות עם שר התקשורת
ועם שר האנרגיה והמים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הגבלת זמן
המתנה למענה
אנושי

.1

חובת מתן מענה
מקצועי

.2

(א) פנה צרכן לעוסק באמצעות הטלפון לצורך קבלת מענה אנושי הנכלל בשירות
טלפוני חינם כאמור בסעיף 18ב( )1לחוק ,וזמן ההמתנה הצפוי לקבלת מענה אנושי
עולה על שלוש דקות ,יודיע העוסק לצרכן בהודעה מוקלטת ,לא יאוחר משתי דקות
מתחילת השיחה ,כי זמן ההמתנה הצפוי עולה על שלוש דקות וכי יש באפשרותו
לעבור לשירות השארת הודעה או להמתין לקבלת מענה אנושי.
(ב) בחר הצרכן לעבור לשירות השארת הודעה כאמור בתקנת משנה (א) ,ישאיר
בהודעה מוקלטת את שמו ומספר טלפון להתקשרות עמו; העוסק יחזור לצרכן במענה
אנושי לא יאוחר משלוש שעות ממועד השארת ההודעה; בחר הצרכן להמתין למענה
אנושי ,יודיע העוסק לצרכן בהודעה מוקלטת את מקומו בתור ואת זמן ההמתנה
המשוער ,וכן יודיע לצרכן כי באפשרותו לעבור בכל רגע לשירות השארת הודעה;
השאיר הצרכן הודעה כאמור ,יחזור אליו העוסק במענה אנושי לא יאוחר משלוש
שעות ממועד השארת ההודעה.
(ג) השאיר צרכן לעוסק הודעה כאמור בתקנת משנה (ב) פחות משעתיים לפני תום
יום העבודה ,רשאי העוסק לחזור לצרכן במענה אנושי ביום העבודה הבא של העוסק,
ולא יאוחר משלוש שעות ממועד תחילת יום העבודה; ביום שאינו יום עבודה של
העוסק ,יודיע העוסק לצרכן בהודעה מוקלטת את ימי ושעות פעילותו.
(ד) חזר העוסק לצרכן כאמור בתקנות משנה (ב) ו–(ג) והצרכן לא ענה ,יודיע העוסק
לצרכן ,בהודעה קולית או במסרון ( ,)SMSאת טווח השעות שבמהלכן יחזור שנית לצרכן,
ובלבד שהמועד שבו יחזור לצרכן יהיה לא יאוחר משלוש שעות מהמועד שבו מסר הודעה
או שלח מסרון כאמור; חזר העוסק לצרכן בפעם השנייה כאמור והצרכן לא ענה ,יודיע לו,
בהודעה קולית או במסרון ,כי מאחר שלא ענה ,עליו לפנות לעוסק מחדש.
פנה צרכן לעוסק כאמור בתקנה  ,1ייתן לו העוסק מענה מקצועי לכל פנייה שעניינה
ליקויים או פגמים בטובין שהעוסק מוכר או בשירותים שאותם הוא נותן מכוח דין או
הסכם .

__________
1

1098

ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;248התשס"ו ,עמ' .87

קובץ התקנות  ,7116י' באייר התשע"ב2.5.2012 ,

.3

תקנות אלה לא יחולו במקרה שבו קיים ליקוי או פגם מערכתי כללי באספקת טובין או סייג לתחולה

שירותים שאינו מאפשר את קיום הוראות תקנות אלה ,והפגם או הליקוי כאמור הוא
לפחות בפריסה אזורית ,לרבות ביישוב מסוים ,ובלבד שאם פנה צרכן לעוסק לקבלת
מענה אנושי לפי תקנות אלה ,יודיע לו העוסק ,בהודעה מוקלטת ,מהו האזור שבו קיים
ליקוי או פגם כאמור ומהו המועד המשוער לתיקונם .
.4

אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מזכותו של צרכן לפי דין אחר ,לרבות מכוח רישיון
שניתן על פי חוק.

 .5תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בכסלו התשע"ג ( 12בדצמבר .)2012

שמירת הוראות
תחילה

י"ג באדר התשע"ב ( 7במרס )2012
שלום שמחון
    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

(חמ )3-4255

צו הגנת הצרכן (שינוי התוספת השנייה לחוק) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18ב(ב)( )2ו– 37לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א( 11981-להלן -
החוק) ,בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ,בהתייעצות עם שר התקשורת
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תיקון התוספת
השנייה

 .1בתוספת השנייה לחוק -
בפרט  ,1במקום "למעט" יבוא "לרבות";

()1

( )2בפרט  ,2אחרי "בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד" יבוא "וכן בעל
רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת";
אחרי פרט  7יבוא:

()3

" .8בעל רישיון מיוחד כהגדרתו בחוק התקשורת למתן שירותי גישה לאינטרנט
לפי החוק האמור ,או מי שפועל לפי היתר כללי למתן שירותי גישה לאינטרנט לפי
אותו חוק;
 .9עוסק העושה עם צרכן עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה כמשמעותה
בסעיף 13ה לחוק".
 .2תחילתו של צו זה  60ימים מיום פרסומו.

תחילה

י"ג באדר התשע"ב ( 7במרס )2012
(חמ )3-4255
    

שלום שמחון
     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

__________
1

ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;248התשס"ו ,עמ' .87

תקנות הגנת הצרכן (הצגת מחירי שירותים) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17ג ו– 37לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א ,11981-בהתייעצות עם
הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א)
לחוק–יסוד :הכנסת ,2וסעיף (2ב) לחוק העונשין ,התשל"ז ,31977-אני מתקין תקנות אלה:
__________
1
2
3

ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;248התשס"א ,עמ'  ;125התשס"ב ,עמ' .194
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348

קובץ התקנות  ,7116י' באייר התשע"ב2.5.2012 ,

1099

הגדרות

 .1בתקנות אלה -
"בית אוכל"  -כל מקום שבו מסופק בתמורה אוכל או משקה באותו מקום ,למעט אולם
אירועים;
"עינוג"  -עינוג ציבורי ,כהגדרתו בסעיף (3ב) לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח;41968-
"שירות בבית אוכל"  -מכירה או הגשה של אוכל ומשקה;
"שירות מכבסה"  -לרבות כביסה ,ניקוי ,ניקוי כימי ,גיהוץ וצביעה של כבסים;
"שירות מספרה"  -טיפול בשערות וכל שירות אחר הניתן במספרה.

הצגת מחירי
שירותים

( .2א) בעל עסק ,שעסקו או חלק מעסקו הוא עשיית שירותים כמפורט להלן ,יציג במקום
עסקו את המחיר הכולל הנדרש בעד כל שירות שהוא נותן או בעד עשייתו:
( )1שירות מספרה;
()2

שירות בבית אוכל;

()3

שירות מכבסה;

()4

עינוג.

(ב) הצגת המחיר הכולל תהיה רק במטבע ישראלי ,במקום הנראה לעין ובספרות
ברורות וקריאות.
י"א בניסן התשע"ב ( 3באפריל )2012
(חמ )3-4114

שלום שמחון
    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

    

__________
4

ס"ח התשכ"ח ,עמ' .204

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' ,)6
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותנו על פי סעיף (19ב)( )2לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהסכמת עיריית חיפה ,אנו מצווים לאמור:
פטור מהיטל
השבחה

.1

לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת מגורים על מקרקעין שהיה
קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה ,או הרחבה של דירת מגורים בתחום המתואר
בתוספת.

תוקף

.2

תוקפו של צו זה עד יום ח' בכסלו התשע"ד ( 11בנובמבר  ,)2013זולת אם בוטלה ההכרזה  2
על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן.

תוספת
(סעיף )1
גוש  10751חלקות  19-13ו– 51במתחם המלך אמציה בחיפה.
ז' בשבט התשע"ב ( 31בינואר )2012
(חמ )3-3634

                       א ל י ה ו י ש י
                                               שר הפנים

אריאל אטיאס
                     שר הבינוי והשיכון

__________
1
2

1100

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשמ"ג ,עמ' .25
ק"ת התשע"א ,עמ' .285

קובץ התקנות  ,7116י' באייר התשע"ב2.5.2012 ,

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' ,)7
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (19ב)( )2לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה-
 ,11965ובהסכמת עיריית חיפה ,אנו מצווים לאמור:
.1

לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת מגורים על מקרקעין שהיה
קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה ,או הרחבה של דירת מגורים בתחום המתואר
בתוספת.

.2

תוקפו של צו זה עד יום ה' בכסלו התשע"ג ( 19בנובמבר  ,)2012זולת אם בוטלה ההכרזה
על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן.

2

פטור מהיטל
השבחה

תוקף

תוספת
(סעיף )1
גוש  ,10832חלקות  70 ,58 ,57 ,39במתחם עין דור  -מאי בחיפה.
ז' בשבט התשע"ב ( 31בינואר )2012
(חמ )3-3634

                                 א ל י ה ו י ש י
                                                               שר הפנים

        א ר י א ל א ט י א ס
                     שר הבינוי והשיכון

__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשמ"ג ,עמ' .25
ק"ת התשע"א ,עמ' .285

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' ,)8
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (19ב)( )2לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה-
 ,11965ובהסכמת עיריית זיכרון יעקב ,אנו מצווים לאמור:
.1

לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת מגורים על מקרקעין שהיה
קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה ,או הרחבה של דירת מגורים בתחום המתואר
בתוספת.

.2

תוקפו של צו זה עד יום ה' בטבת התשע"ג ( 18בדצמבר  ,)2012זולת אם בוטלה ההכרזה
על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן.

2

פטור מהיטל
השבחה

תוקף

תוספת
(סעיף )1
גוש  ,11296חלקה  ,48במתחם מרבד הקסמים בזיכרון יעקב.
ז' בשבט התשע"ב ( 31בינואר )2012
(חמ )3-3634

                                   א ל י ה ו י ש י
                                                                שר הפנים

              א ר י א ל א ט י א ס
                          שר הבינוי והשיכון

__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשמ"ג ,עמ' .25
ק"ת התשס"ז ,עמ' .684

קובץ התקנות  ,7116י' באייר התשע"ב2.5.2012 ,

1101

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' ,)9
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (19ב)( )2לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה-
 ,11965ובהסכמת עיריית חיפה ,אנו מצווים לאמור:
פטור מהיטל
השבחה

.1

לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת מגורים על מקרקעין שהיה
קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה ,או הרחבה של דירת מגורים בתחום המתואר
בתוספת.

תוקף

.2

תוקפו של צו זה עד יום ה' בכסלו התשע"ז ( 5בדצמבר  ,)2016זולת אם בוטלה ההכרזה
על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן.

2

תוספת
(סעיף )1
גוש  ,11586חלקות  105 ,94במתחם מבוא חיים בחיפה.
י"ד בטבת התשע"ב ( 9בינואר )2012
(חמ )3-3634

                       א ל י ה ו י ש י
                                               שר הפנים

אריאל אטיאס
                     שר הבינוי והשיכון

__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשמ"ג ,עמ' .25
ק"ת התשע"א ,עמ' .737

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' ,)10
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (19ב)( )2לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה-
 ,11965ובהסכמת עיריית פתח תקוה ,אנו מצווים לאמור:
פטור מהיטל
השבחה

.1

לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת מגורים על מקרקעין שהיה
קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה ,או הרחבה של דירת מגורים בתחום המתואר
בתוספת.

תוקף

.2

תוקפו של צו זה עד יום כ' בתשרי התשע"ח ( 10באוקטובר  ,)2017זולת אם בוטלה
ההכרזה 2על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן.

תוספת
(סעיף )1
גוש  ,6375חלקות  ,333 ,191 ,178 ,177 ,154 ,153 ,151 ,150 ,141 ,140 ,51 ,49 ,3במתחם שילר -
אורלוב בפתח תקוה.
י"ד בטבת התשע"ב ( 9בינואר )2012
(חמ )3-3634

                       א ל י ה ו י ש י
                                               שר הפנים

אריאל אטיאס
                     שר הבינוי והשיכון

__________
1
2

1102

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשמ"ג ,עמ' .25
ק"ת התשע"ב ,עמ' .1075

קובץ התקנות  ,7116י' באייר התשע"ב2.5.2012 ,

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' ,)11
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (19ב)( )2לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה-
 ,11965ובהסכמת המועצה המקומית קדימה-צורן ,אנו מצווים לאמור:
.1

לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת מגורים על מקרקעין שהיה
קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה ,או הרחבה של דירת מגורים בתחום המתואר
בתוספת.

.2

תוקפו של צו זה עד יום ח' בכסלו התשע"ד ( 11בנובמבר  ,)2013זולת אם בוטלה ההכרזה   2תוקף

פטור מהיטל
השבחה

על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן.

תוספת
(סעיף )1
גוש  ,7815חלקות  377-369 ,295-293במתחם יוספטל בקדימה-צורן.
י"ד בטבת התשע"ב ( 9בינואר )2012
(חמ )3-3634

אריאל אטיאס
                     שר הבינוי והשיכון

                       א ל י ה ו י ש י
                                               שר הפנים
__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשמ"ג ,עמ' .25
ק"ת התשע"א ,עמ' .736

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' ,)12
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (19ב)( )2לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה-
 ,11965ובהסכמת עיריית חיפה ,אנו מצווים לאמור:
.1

לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת מגורים על מקרקעין שהיה פטור מהיטל
קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה ,או הרחבה של דירת מגורים בתחום המתואר השבחה

בתוספת.
.2

תוקפו של צו זה עד יום ה' בטבת התשע"ג ( 18בדצמבר  ,)2012זולת אם בוטלה ההכרזה
על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן.

2

תוקף

תוספת
(סעיף )1
גוש  ,10906חלקה  203במתחם יציאת אירופה בחיפה.
ז' בשבט התשע"ב ( 31בינואר )2012
(חמ )3-3634

                       א ל י ה ו י ש י
                                               שר הפנים

אריאל אטיאס
                     שר הבינוי והשיכון

__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשמ"ג ,עמ' .25
ק"ת התשס"ז ,עמ' .684

קובץ התקנות  ,7116י' באייר התשע"ב2.5.2012 ,

1103

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' ,)13
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (19ב)( )2לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה-
 ,11965ובהסכמת עיריית תל אביב ,אנו מצווים לאמור:
פטור מהיטל
השבחה

.1

לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת מגורים על מקרקעין שהיה
קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה ,או הרחבה של דירת מגורים בתחום המתואר
בתוספת.

תוקף

.2

תוקפו של צו זה עד יום כ"ד בחשוון התשע"ה ( 17בנובמבר  ,)2014זולת אם בוטלה
ההכרזה 2על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן.

תוספת
(סעיף )1
גוש  ,7083חלקות  74 ,63 ,33 ,32 ,31 ,9וח"ח  ,62 ,61במתחם החרש והאומן בתל אביב.
י"ד בטבת התשע"ב ( 9בינואר )2012
(חמ )3-3634

                       א ל י ה ו י ש י
                                               שר הפנים

אריאל אטיאס
                     שר הבינוי והשיכון

__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשמ"ג ,עמ' .25
ק"ת התשס"ט ,עמ' .478

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' ,)14
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (19ב)( )2לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה-
 ,11965ובהסכמת עיריית טירת הכרמל ,אנו מצווים לאמור:
פטור מהיטל
השבחה

תוקף

.1

לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת מגורים על מקרקעין שהיה
קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה ,או הרחבה של דירת מגורים בתחום המתואר
בתוספת.

.2

תוקפו של צו זה עד יום י"א בכסלו התשע"ח ( 29בנובמבר  ,)2017זולת אם בוטלה
ההכרזה  2על המתחם לעיבוי הבנייה קודם לכן.

תוספת
(סעיף )1
גוש  ,10675חלקות  ,32 ,31 ,28 ,21-16 ,13-3גוש  ,10723חלקה  7וח"ח  4וגוש  10725חלקות ,57
 58וח"ח   61במתחם ביאליק בטירת הכרמל.
י"ד בטבת התשע"ב ( 9בינואר )2012
(חמ )3-3634

                       א ל י ה ו י ש י
                                               שר הפנים

אריאל אטיאס
                     שר הבינוי והשיכון

__________
1
2

1104

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשמ"ג ,עמ' .25
ק"ת התשע"ב ,עמ' .1075

קובץ התקנות  ,7116י' באייר התשע"ב2.5.2012 ,

תקנות גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
(אגרות כניסה לגנים ושמורות) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  9ו– 66לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה ,התשנ"ח ,11998-לפי הצעת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ,לאחר
התייעצות עם שר האוצר ובאישורו לפי סעיף  30לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-אני
מתקין תקנות אלה:
.1

בתוספת הראשונה לתקנות גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
(אגרות כניסה לגנים ושמורות) ,התשנ"ח ,31998-לצד טור י' יבוא:

תיקון התוספת
הראשונה

"טור י"א
פלמחים
יום חול למעט
יום שישי

ימי שישי ,שבת וחג

לבודד

-

-

ליחיד בקבוצה

-

-

-

-

מבוגרים

* בעלי מנוי
* בעלי כרטיס אישי

מקנה כניסה חופשית לגנים ושמורות

ילדים ונוער
לבודד

-

-

ליחיד בקבוצה

-

-

* בעלי מנוי

-

-

* בעלי כרטיס אישי

מקנה כניסה חופשית לגנים ושמורות

רכב ,חניונים וכלי שיט
25

30

רכב נוסעים
מיניבוס

50

60

אוטובוס

50

60

חניון המשמש ללינה
כלי שיט

( 20לבאי רכב בלבד)
-

"תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה  7ימים מיום פרסומן.
ד' באייר התשע"ב ( 26באפריל )2012
(חמ )3-2430

גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

_________
1
2
3

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60
ק"ת התשנ"ח ,עמ'  ;1343התשע"ב ,עמ' .70

קובץ התקנות  ,7116י' באייר התשע"ב2.5.2012 ,

1105

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי
המועצה) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח( 11958-להלן -
החוק) ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
הגדרות

 .1בתקנות אלה -
"המועצה"  -המועצה להשכלה גבוהה שהוקמה לפי סעיף  4לחוק;
"חוזר הממונה על השכר"  -חוזר הממונה על השכר בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות
ליושב ראש ולחברי מועצה בתאגידים הסטטוטוריים מיום ט"ז באלול התשע"א
( 15בספטמבר ;)2011
"ישיבה"  -ישיבת המועצה או ועדה שמינתה המועצה מבין חבריה ,שכל תפקידיה
להמליץ למועצה לגבי ביצוע תפקידיה על פי סמכויותיה שבחוק;
"מוסד להשכלה גבוהה"  -מוסד שהוא אחד מאלה:
()1

מוסד שהוכר לפי סעיף  9לחוק;

()2

מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק;

()3

מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק;

"עובד גוף מתוקצב"  -לרבות חבר מועצה של רשות מקומית המקבל שכר;
"רבעון"  -תקופה של שלושה חודשים שתחילתה ב– 1בינואר ,ב– 1באפריל ,ב– 1ביולי
וב– 1באוקטובר של כל שנה.
גמול לחבר
המועצה

.2

גמול לסגן יושב
ראש המועצה

.3

(א) חבר המועצה יהיה זכאי לגמול מאת המועצה בעד השתתפותו בישיבות ,ובלבד
שאינו אחד מאלה:
( )1עובד  ,מקבל שכר או בעל זיקה דומה לו במוסד להשכלה גבוהה או במוסד
שפנה למועצה בבקשה לקבל היתר או הכרה כמוסד להשכלה גבוהה או במוסד
שפעילותו כפופה לרישיון לפי סעיף 25ג לחוק;
()2

נציג של גוף שמינויו נקבע לפי החוק;

( )3עובד גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתם בסעיף  21לחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה;21985-
()4

עובד המדינה;

()5

יושב ראש המועצה או סגנו .

(ב) חבר המועצה כאמור בתקנת משנה (א) זכאי לגמול בעד ישיבה אם אישר סגן יושב
ראש המועצה כי השתתף בישיבה כולה או רובה ,כקבוע בחוזר הממונה על השכר,
לרבות לעניין מספר הישיבות המרבי ,כעדכונו מזמן לזמן ובהתאם לסיווג המועצה .
(ג)  הגמול ישולם לחבר המועצה כאמור בתקנת משנה (א) לא יאוחר מתום החודש
שלאחר החודש שבו התקיימה הישיבה.
(א) סגן יושב ראש המועצה שלא מתקיים בו האמור בפסקאות ( )1עד ( )4בתקנה  (2א),
והמקדיש יום בשבוע לפחות לפעילות המועצה ,יהיה זכאי לגמול שנתי בעד  פעילותו

__________
1
2

1106

ס"ח התשי"ח ,עמ' .191
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .80

קובץ התקנות  ,7116י' באייר התשע"ב2.5.2012 ,

כאמור כקבוע בהנחיות הממונה על השכר לעניין זה כפי שיעודכנו מזמן לזמן ובהתאם
לסיווג המועצה; גמול כאמור ישולם בארבעה תשלומים שווים בתום כל רבעון.
(ב) גמול שנתי יבוא במקום כל גמול אחר או החזר הוצאות לפי תקנות אלה וסגן יושב
ראש המועצה לא יהיה זכאי לתמורה  נוספת כלשהי מהמועצה.
.4

(א) גמול לפי תקנה  2או  3כולל כיסוי של כל הוצאה שהוציא חבר המועצה בקשר החזר הוצאות
ישיבה
להשתתפותו בישיבה ,וכולל מס ערך מוסף.

(ב) חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי תקנה  2או  ,3המתגורר במרחק העולה על
 40ק"מ ממקום קיום הישיבה ,או שהוא אדם בעל מוגבלות ,כהגדרתו בסעיף  5לחוק
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ,31998-שהציג אישור רופא כי הוא נדרש
להוצאות נסיעה מיוחדות עקב מוגבלותו ,זכאי להחזר הוצאות נסיעה לישיבה מאת
המועצה בעד מספר הקילומטרים שנסע ,זולת אם הוא זכאי לקבל החזר הוצאות אלה
ממקור אחר ,ובלבד שסגן יושב ראש המועצה אישר כי השתתף בישיבה.
(ג)  על אף האמור בתקנת משנה (א) ובתקנה (3ב)  ,חבר המועצה הזכאי לגמול לפי תקנה
 2או  ,3זכאי להחזר הוצאות נסיעה לישיבה מאת המועצה בעד מספר הקילומטרים
שנסע ,ובלבד שהוא מתגורר במרחק העולה על  100ק"מ ממקום קיום הישיבה ,ואינו
זכאי לקבל החזר הוצאות אלה ממקור אחר ,ובלבד שסגן יושב ראש המועצה אישר כי
השתתף בישיבה.
(ד) תעריף תשלום בעד קילומטר נסיעה יהיה בהתאם לתעריף שבחוזר החשב הכללי
של משרד האוצר בדבר החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים מיום
כ"ח בסיוון התשס"ח ( 1ביולי   )2008ולחוזר הממונה על השכר כפי שיעודכנו מזמן לזמן .
.5

(א) המועצה תהיה רשאית לשלם לחבר מועצה החזר הוצאות בעד רישומו להשתלמות החזר הוצאות
השתלמות וימי
בישראל בהתאם לקבוע בחוזר הממונה על השכר.
עיון

.6

(א) דרישה לתשלום החזר הוצאות לפי תקנה  4או  5יגיש חבר המועצה בסוף החודש מועדים לעניין
החזר הוצאות
שבו שנשא בהוצאה.

(ב)   המועצה תהיה רשאית לשלם לחבר מועצה החזר הוצאות בעד השתתפות בימי
עיון ,בהתאם לקבוע בחוזר הממונה על השכר .

(ב)  החזר הוצאות ישיבה ישולם לחבר מועצה לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש
שהתקיימה בו הישיבה; החזר הוצאות השתלמות וימי עיון ישולם לחבר מועצה לא
יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו הגיש החבר דרישת תשלום   .
ה' בניסן התשע"ב ( 28במרס )2012
(חמ )3-4449

גדעון סער
שר החינוך

_________
3

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .152

תקנות התכנון והבנייה (הסדרת הולכה ,חלוקה והספקה של חשמל) (תיקון),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (145ו) ו– 265לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן
 החוק) ,לאחר התייעצות עם שר האנרגיה והמים ,עם השר להגנת הסביבה ועם המועצההארצית לתכנון ולבנייה ,אני מתקין תקנות אלה:
_________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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תיקון תקנה 1

 .1בתקנה  1לתקנות התכנון והבנייה (הסדרת הולכה ,חלוקה והספקה של חשמל),
התשנ"ח( 21998 -להלן  -התקנות העיקריות) -
( )1לפני  ההגדרה "בעל רשיון" יבוא:
""בעל זכות בקרקע"  -מי שרשום בפנקסי המקרקעין כבעלים ,כחוכר לדורות או
כחוכר ,וכן מי שזכאי להירשם כבעלים או כחוכר לדורות כאמור ובלבד
שהוא מחזיק כדין בקרקע;";
( )2אחרי ההגדרה "פרסום בעיתון" יבוא:
""קרקע פרטית"  -קרקע שאינה קרקע ציבורית;
"קרקע ציבורית"  -קרקע ,שבעל הזכות בה הוא אחד מאלה :המדינה ,רשות
הפיתוח ,הקרן הקיימת לישראל ,תאגיד שהוקם בחוק ,החברה הלאומית
לדרכים ,רכבת ישראל או רשות מקומית (להלן  -גוף ציבורי) ,ואין בעל
זכות בקרקע שאינו גוף ציבורי ,וכן דרך ,ובלבד שאין עליה בעל זכות בקרקע
שאינו גוף ציבורי;".

תיקון תקנה 2

.2

תיקון תקנה 3

 .3בתקנה  3לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

בתקנה (2א) לתקנות העיקריות ,אחרי "והשימוש בהם" יבוא "וכן התקנה נלווית של
רשת סיבים אופטיים כמפורט בתקנה 9א".
"(ג) כללה תכנית עבודה כאמור ביצוע עבודות בקרקע פרטית ,ימסור בעל הרישיון
הודעה אישית על כך לבעל המקרקעין".

הוספת תקנות
9א ו9-ב

 .4אחרי תקנה   9לתקנות העיקריות יבוא:
"הקמה נלווית
של רשת סיבים
אופטיים

9א(   .א) על רשת חשמל עילית ,שהקים בעל רישיון ספק
שירות חיוני כהגדרתו בחוק משק החשמל או בעל זיכיון
לפי פקודת זיכיונות החשמל ,ניתן לתת הרשאה ,להתקנת
רשת סיבים אופטיים לצורך אספקת שירותי בזק תקשורת
קווית ,באמצעותה ,לרבות התקנת תיבות חיבורים וארונות
תקשורת הנדרשים להתקנת הסיבים האופטיים לצורך
התקשורת הקווית ,שגודלם המרבי אינו עולה על ×40 ×80
 50סנטימטרים  .
(ב) על אף האמור בתקנה  ,10תוקף הרשאה לפי תקנות אלה
להתקנת רשת סיבים אופטיים כאמור בתקנת משנה (א) היא
שבע שנים מיום שניתנה ,ובלבד שהבקשה להרשאה כאמור
הוגשה יחד עם הגשת בקשה להקמת רשת החשמל העילית
שעליה תותקן רשת הסיבים האופטיים ורשת החשמל
העילית הוקמה בתוך התקופה הנקובה בתקנה .10

סייג לתחולה

9ב .תקנה (3ב)( ,ג)( ,ה) ו–(ז) לא תחול על הרשאה לפי תקנה 9א,
על רשת חשמל עילית ,שהוקמה לפני יום תחילתן של תקנות
התכנון והבנייה (הסדרת הולכה ,חלוקה והספקה של חשמל)
(תיקון) ,התשע"ב ,32012-החלה על קרקע ציבורית ,וכן על
קרקע פרטית ובלבד שבעלי הזכויות בה שאינם גוף ציבורי
נתנו לכך את הסכמתם בכתב ביחס לכל קרקע פרטית".

כ"ו בשבט התשע"ב ( 19בפברואר )2012
(חמ )3-2492
_________
2
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ק"ת התשנ"ח ,עמ' .672
ק"ת התשע"ב ,עמ' .1107

אליהו ישי
שר הפנים
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