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רשומות

קובץ התקנות
ח' בתשרי התשע"ג

7165

 24בספטמבר 2012
עמוד

תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קצבאות ותביעות נגד צד שלישי) (תיקון),
התשע"ג2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
תקנות הבטחת הכנסה (תיקון) ,התשע"ג5 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
תקנות הבטחת הכנסה (תיקון מס'  ,)2התשע"ג8 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דמי עמילות מרביים בביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור),
התשע"ג10 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
תקנות האזרחים הוותיקים (שליחה ופרסום של חוברת מידע) ,התשע"ג10 ���������������������������������������������������2012-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (אשכול ,תיקון) ,התשע"ג11 ��������������������������������������������������������2012-
הודעת הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) (אגרות להיתרים מן הממונה על קרינה סביבתית),
התשע"ג12 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-

תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קצבאות
ותביעות נגד צד שלישי) (תיקון) ,התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  69לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות)
[נוסח משולב] ,התשמ"ה( 11985-להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

 .1בתקנה  1לתקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות
נגד צד ג') ,התש"ל( 21970-להלן  -התקנות העיקריות) ,בכל מקום ,במקום "שבתוספת"
יבוא "שבתוספת הראשונה".

תיקון תקנה 6א

 .2בתקנה 6א לתקנות העיקריות -
( )1אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(א )1זכאי שהיוון חלק מקצבתו ,תחושב קצבתו כאילו היוון חלק מהקצבה
בשיעור חמישית מהשיעור שאותו היוון בפועל אם התקיימו בו שלושת אלה:
()1

מלאו לו שישים וחמש שנים;

()2

הוא קיבל קצבה במשך חמש עשרה שנים לפחות;

( )3מבדיקה שערך הממונה עולה כי סכומי הניכוי החודשי מקצבתו
בשל היוון ,עד חודש הבדיקה ,ב– 5%ריבית שנתית כשהם מתואמים למדד
המחירים לצרכן ,עולים על סכום ההיוון שקיבל.
(א )2על אף האמור בתקנת משנה (א ,)1זכאי שמתקיים בו האמור בתקנת המשנה
האמורה -
( )1שקצבתו ,אלמלא הוונה אינה עולה על הסכום הבסיסי  -תחושב
קצבתו כאילו לא הוונה;
( )2שקצבתו אלמלא הוונה עולה על הסכום הבסיסי וקצבתו לאחר ההיוון,
המחושבת לפי האמור בתקנת המשנה האמורה ,אינה עולה על הסכום
הבסיסי תחושב קצבתו כאילו היוון בשיעור נמוך מן השיעור שאותו היוון
בפועל ,כך שקצבתו המהוונת תהיה שווה לסכום הבסיסי.
בתקנת משנה זו -
"המדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש"  -מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון;
"המדד הקודם"  -מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם,
ולעניין העדכון הראשון  -מדד חודש דצמבר ;2011
"הסכום הבסיסי"  4,300 -שקלים חדשים; הסכום האמור יעודכן בחודש ינואר של
כל שנה לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם.
(א )3זכאי שהיוון חלק מקצבתו ,תחושב קצבתו כאילו לא הוונה ,אם התקיימו
בו שני אלה:
__________
1
2



ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;142התשע"ב ,עמ' .462
ק"ת התש"ל ,עמ' .1973
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()1

פוטר משירות הקבע לפי סעיפים (10א)( )2או ( )3לחוק;

( )2הגיע לגיל הקבוע בטור ב' ,לצד מועד פרישתו כמצוין בטור א' ,בתוספת
השנייה";
()2

בתקנה משנה (ב) ,אחרי "(א)( ")2יבוא "או (א.")1

( )3בתקנה משנה (ג) ,במקום "בתקנת משנה (א)" יבוא "בתקנת משנה (א) או (א")1
ובמקום "תקנת משנה (א)" יבוא "תקנות משנה (א) או (א.")1
 .3בתקנה  7לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה".

תיקון תקנה 7

 .4בתקנה  13לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה".

תיקון תקנה 13

 .5בתקנה  14לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה" .תיקון תקנה 14

 .6בתקנה  15לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה".

תיקון תקנה 15

 .7בתקנה  16לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה" .תיקון תקנה 16
 .8בתקנה  17לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה" .תיקון תקנה 17
 .9בתקנה  18לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה" .תיקון תקנה 18

 .10בתוספת לתקנות העיקריות ,בכותרת ,במקום "תוספת" יבוא "תוספת ראשונה".
 .11אחרי התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:

תיקון התוספת
הראשונה
תיקון התוספת
השנייה

"תוספת שנייה
(תקנה 6א(א))2
טור א'
מועד פרישה

טור ב'
גיל הפסקת הניכוי החודשי (בשנים)

עד יום י"ג באייר התשמ"ח ( 30באפריל )1988

50

מיום י"ד באייר התשמ"ח ( 1במאי  )1988עד
יום י"ח באלול התשמ"ח ( 31באוגוסט )1988

 50ו– 4חודשים

מיום י"ט באלול התשמ"ח ( 1בספטמבר )1988
עד יום כ"ג בטבת התשמ"ט ( 31בדצמבר )1988

 50ו– 8חודשים

מיום כ"ד בטבת התשמ"ט ( 1בינואר  )1989עד
יום כ"ה בניסן התשמ"ט ( 30באפריל )1989

51

מיום כ"ו בניסן התשמ"ט ( 1במאי  )1989עד
יום ל' באב התשמ"ט ( 31באוגוסט )1989

 51ו– 4חודשים

מיום א' באלול התשמ"ט ( 1בספטמבר )1989
עד יום ג' בטבת התש"ן ( 31בדצמבר )1989

 51ו– 8חודשים

מיום ד' בטבת התש"ן ( 1בינואר  )1990עד יום
ה' באייר התש"ן ( 30באפריל )1990

52

מיום ו' באייר התש"ן ( 1במאי  )1990עד יום
י' באלול התש"ן ( 31באוגוסט )1990

 52ו– 4חודשים

מיום י"א באלול התש"ן ( 1בספטמבר  )1990עד
יום י"ד בטבת התשנ"א ( 31בדצמבר )1990

 52ו– 8חודשים
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טור א'
מועד פרישה



טור ב'
גיל הפסקת הניכוי החודשי (בשנים)

מיום ט"ו בטבת התשנ"א ( 1בינואר  )1991עד
יום ט"ז באייר התשנ"א ( 30באפריל )1991

53

מיום י"ז באייר התשנ"א ( 1במאי  )1991עד יום
כ"א באלול התשנ"א ( 31באוגוסט )1991

 53ו– 4חודשים

מיום כ"ב באלול התשנ"א ( 1בספטמבר )1991
עד יום כ"ד בטבת התשנ"ב ( 31בדצמבר )1991

 53ו– 8חודשים

מיום כ"ה בטבת התשנ"ב ( 1בינואר  )1992עד
יום כ"ז בניסן התשנ"ב ( 30באפריל )1992

54

מיום כ"ח בניסן התשנ"ב ( 1במאי  )1992עד
יום ב' באלול התשנ"ב ( 31באוגוסט )1992

 54ו– 4חודשים

מיום ג' באלול התשנ"ב ( 1בספטמבר  )1992עד
יום ז' בטבת התשנ"ג ( 31בדצמבר )1992

 54ו– 8חודשים

מיום ח' בטבת התשנ"ג ( 1בינואר  )1993עד יום
ט' באייר התשנ"ג ( 30באפריל )1993

55

מיום י' באייר התשנ"ג ( 1במאי  )1993עד יום
י"ד באלול התשנ"ג ( 31באוגוסט )1993

 55ו– 4חודשים

מיום ט"ו באלול התשנ"ג ( 1בספטמבר )1993
עד יום י"ז בטבת התשנ"ד ( 31בדצמבר )1993

 55ו– 8חודשים

מיום י"ח בטבת התשנ"ד ( 1בינואר  )1994עד
יום י"ט באייר התשנ"ד ( 30באפריל )1994

56

מיום כ' באייר התשנ"ד ( 1במאי  )1994עד יום
כ"ד באלול התשנ"ד ( 31באוגוסט )1994

 56ו– 4חודשים

מיום כ"ה באלול התשנ"ד ( 1בספטמבר )1994
עד יום כ"ח בטבת התשנ"ה ( 31בדצמבר )1994

 56ו– 8חודשים

מיום כ"ט בטבת התשנ"ה ( 1בינואר  )1995עד
יום ל' בניסן התשנ"ה ( 30באפריל )1995

57

מיום א' באייר התשנ"ה ( 1במאי  )1995עד יום
ה' באלול התשנ"ה ( 31באוגוסט )1995

 57ו– 4חודשים

מיום ו' באלול התשנ"ה ( 1בספטמבר  )1995עד
יום ח' בטבת התשנ"ו ( 31בדצמבר )1995

 57ו– 8חודשים

מיום ט' בטבת התשנ"ו ( 1בינואר  )1996עד יום
י"א באייר התשנ"ו ( 30באפריל )1996

58

מיום י"ב באייר התשנ"ו ( 1במאי  )1996עד יום
ט"ז באלול התשנ"ו ( 31באוגוסט )1996

 58ו– 4חודשים

מיום י"ז באלול התשנ"ו ( 1בספטמבר  )1996עד
יום כ"א בטבת התשנ"ז ( 31בדצמבר )1996

 58ו– 8חודשים

מיום כ"ב בטבת התשנ"ז ( 1בינואר  )1997עד
יום כ"ג בניסן התשנ"ז ( 30באפריל )1997

59
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טור א'
מועד פרישה

טור ב'
גיל הפסקת הניכוי החודשי (בשנים)

מיום כ"ד בניסן התשנ"ז ( 1במאי  )1997עד יום
כ"ח באב התשנ"ז ( 31באוגוסט )1997

 59ו– 4חודשים

מיום כ"ט באב התשנ"ז ( 1בספטמבר  )1997עד
יום ב' בטבת התשנ"ח ( 31בדצמבר )1997

 59ו– 8חודשים"

 .12תחילתן של תקנות אלה ב– 1בחודש שלאחר פרסומן ,והן יחולו לגבי תשלום קצבאות תחילה ותחולה

בעד חודש ינואר  2012ואילך למי שמתקיים בו האמור בתקנה 6א לתקנות העיקריות,
כנוסחן בתקנה  2לתקנות אלה ,ואולם החזר התשלומים שנוכו מהקצבאות בעד התקופה
שמינואר  2012עד יוני  2013ושלפי תקנה 6א לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 2
לתקנות אלה ,אין לנכותם ,ישולם לא יאוחר ממועד תשלום קצבת יולי .2013
כ"ד באלול התשע"ב ( 11בספטמבר )2012
(חמ )3-2338
			

		

אהוד ברק
שר הביטחון

תקנות הבטחת הכנסה (תיקון) ,התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (9ב) ו–(31א) לחוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א, 1980-
בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
1

.1

בתקנה  10לתקנות הבטחת הכנסה ,התשמ"ב( 21982-להלן  -התקנות העיקריות) -
()1

תיקון תקנה 10

במקום תקנת משנה (א) יבוא:
"(א) כהכנסה חודשית מנכס יראו את השיעורים הנקובים בפסקאות ( )2ו–()3
להלן לפי העניין ,מחולקים ב– ,12אף אם אין מופקת ממנו הכנסה ,או את סכום
ההכנסה החודשית המופקת ממנו בפועל  -לפי הסכום הגבוה יותר:
()1

לעניין תקנת משנה זו -
"הייעוד התכנוני"  -הייעוד שנקבע לנכס בתכנית;
"ייעוד הנכס"  -הייעוד התכנוני ,ולגבי נכס שהשימוש שנעשה בו
בפועל ,אינו תואם את הייעוד התכנוני שלו  -הייעוד שנעשה
בפועל;
"מילווה קצר מועד"  -מילווה קצר מועד ,שהוצא לפי חוק מילווה קצר
מועד ,התשמ"ד ,31984-שיתרת תקופתו למסחר היא  12חודשים;
"ש"ח"  -שקלים חדשים;
"שיעור הריבית"  -ממוצע של התשואות היומיות שפרסם בנק ישראל
לגבי מילווה קצר מועד ,במהלך השנתיים שקדמו ל– 30בנובמבר
של כל שנה;

__________
1
2
3

ס"ח התשמ"א ,עמ' .30
ק"ת התשמ"ב ,עמ' .590
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .69
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"תכנית"  -כהגדרתה בסעיף  1לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה;41965-
( )2כהכנסה מנכס מקרקעין ,יראו את השיעורים האלה לפי ייעודו של
הנכס:
(א) לגבי נכס המשמש לצורכי חקלאות  ;0% -על חלק הנכס העולה
על  250,000ש"ח ייווספו השיעורים שבתוספת ,לפי האמור בפסקה (;)5
(ב) לגבי נכס המשמש למגורים  -סכום השווה ל– 3%משוויו; על
חלק הנכס העולה על  250,000ש"ח ייווספו השיעורים שבתוספת ,לפי
האמור בפסקה (;)5
(ג) לגבי נכס המשמש לצורכי מסחר  -סכום השווה ל– 5%משוויו; על
חלק הנכס העולה על  250,000ש"ח ייווספו השיעורים שבתוספת ,לפי
האמור בפסקה (;)5
( )3כהכנסה מנכס שאינו נכס מקרקעין יראו סכום השווה לשיעור הריבית
משוויו של הנכס; על חלק הנכס העולה על  100,000ש"ח ייווספו השיעורים
שבתוספת ,לפי האמור בפסקה (;)5
( )4הודעה על שיעור הריבית המעודכן תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט
של המוסד לביטוח לאומי שכתובתו ;www.btl.gov.il
( )5לשיעורים הקבועים בפסקאות ( )2ו–( ,)3ובכפוף לאמור בהן ,ייווסף
השיעור הנקוב בתוספת ,לפי שווי הנכס ,מחולק ב–;12
( )6הסכומים האמורים בפסקה ( )2ובתוספת יעודכנו בשיעורים ובמועדים
שבהם מעודכן הסכום שאינו מובא בחשבון".
הוספת תוספת

 .2אחרי תקנה  21לתקנות העיקריות יבוא:

"תוספת
(תקנה ( 10א)( )5( ,)3( ,)2ו–())6
חלק  - 1לעניין נכס מקרקעין
שווי הנכס  -למי שטרם מלאו
לו  55שנים

אם יש לו בן זוג או שבהחזקתו
ילד ,על כל שקל חדש משווי
הנכס מעל  250,000ש"ח עד פי
 10מערך הסכום שאינו מובא
בחשבון

שווי הנכס  -למי שמלאו
לו  55שנים

נקודות האחוז
שייווספו

אם יש לו בן זוג או שבהחזקתו
ילד ,על כל שקל חדש משווי
הנכס מעל  250,000ש"ח עד פי 6
מהסכום שאינו מובא בחשבון

1.5

אם הוא יחיד ,על כל שקל חדש
משווי הנכס מעל  250,000ש"ח
עד פי  8מערך הסכום שאינו
מובא בחשבון; אם יש לו בן זוג או
שבהחזקתו ילד ,על כל שקל חדש
משווי הנכס מעל פי  6מערך הסכום
שאינו מובא בחשבון עד פי 12
מערך הסכום שאינו מובא בחשבון

3

__________
4



ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

קובץ התקנות  ,7165ח' בתשרי התשע"ג24.9.2012 ,

שווי הנכס  -למי שטרם מלאו
לו  55שנים

אם הוא יחיד ,על כל שקל
חדש משווי הנכס מעל 250,000
ש"ח; אם יש לו בן זוג או
שבהחזקתו ילד ,על כל שקל
חדש משווי הנכס מעל פי 10
מערך הסכום שאינו מובא
בחשבון

שווי הנכס  -למי שמלאו
לו  55שנים

אם הוא יחיד ,על כל שקל חדש
משווי הנכס מעל פי  8מערך
הסכום שאינו מובא בחשבון; אם
יש לו בן זוג או שבהחזקתו ילד,
על כל שקל חדש משווי הנכס
מעל פי  12מערך הסכום שאינו
מובא בחשבון

נקודות האחוז
שייווספו

5

חלק  - 2לעניין נכס שאינו נכס מקרקעין
שווי הנכס  -למי שטרם מלאו
לו  55שנים

שווי הנכס  -למי שמלאו
לו  55שנים

נקודות האחוז
שייווספו

אם יש לו בן זוג או שבהחזקתו
ילד ,על כל שקל חדש משווי
הנכס מעל ל– 100,000ש"ח עד
פי  5מהסכום שאינו מובא
בחשבון

אם הוא יחיד ,על כל שקל חדש
משווי הנכס מעל ל– 100,000ש"ח
עד פי  4מהסכום שאינו מובא
בחשבון; אם יש לו בן זוג או
שבהחזקתו ילד ,על כל שקל חדש
משווי הנכס מעל ל– 100,000ש"ח
עד פי  6מהסכום שאינו מובא
בחשבון

1.5

אם הוא יחיד ,על כל שקל
חדש משווי הנכס מעל
ל– 100,000ש"ח עד פי  6מערך
הסכום שאינו מובא בחשבון;
אם יש לו בן זוג או שבהחזקתו
ילד ,על כל שקל חדש משווי
הנכס מעל פי  5מערך הסכום
שאינו מובא בחשבון עד פי
 10מערך הסכום שאינו מובא
בחשבון

אם הוא יחיד ,על כל שקל חדש
משווי הנכס מעל פי  4מערך
הסכום שאינו מובא בחשבון עד
פי  8מערך הסכום שאינו מובא
בחשבון; אם יש לו בן זוג או
שבהחזקתו ילד ,על כל שקל חדש
משווי הנכס מעל פי  6מערך
הסכום שאינו מובא בחשבון עד
פי  12מערך הסכום שאינו מובא
בחשבון

3

אם הוא יחיד ,על כל שקל חדש
משווי הנכס מעל פי  6מערך
הסכום שאינו מובא בחשבון;
אם יש לו בן זוג או שבהחזקתו
ילד ,על כל שקל חדש משווי
הנכס מעל פי  10מערך הסכום
שאינו מובא בחשבון

אם הוא יחיד ,על כל שקל חדש
משווי הנכס מעל פי  8מערך
הסכום שאינו מובא בחשבון; אם
יש לו בן זוג או שבהחזקתו ילד,
על כל שקל חדש משווי הנכס
מעל פי  12מערך הסכום שאינו
מובא בחשבון

"5

	.4

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט באדר התשע"ג ( 1במרס ( )2013להלן  -יום תחילה ,תחולה
והוראת מעבר

(א)
התחילה) ,והן יחולו על גמלה המשתלמת בעד התקופה מיום התחילה ואילך.

קובץ התקנות  ,7165ח' בתשרי התשע"ג24.9.2012 ,



(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,לגבי מי שהשתלמה לו גמלה בעד התקופה
שמיום י"ד באלול התשע"ב ( 1בספטמבר  )2012עד יום התחילה ,יחולו תקנות אלה לגביו
בחודשים שבעדם השתלמה לו גמלה במהלך התקופה האמורה ,ואולם התשלומים לפי
תקנת משנה זו ישולמו במועד האמור בתקנת משנה (א).
ט"ו באלול התשע"ב ( 2בספטמבר )2012
(חמ )3-1543
			

		

משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים

תקנות הבטחת הכנסה (תיקון מס'  ,)2התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9א(ב) ו–(ב )1ו–(31א) לחוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א1980-
(להלן  -החוק) ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת,
אני מתקין תקנות אלה:

1

תיקון תקנה 10

.1

בתקנה  10לתקנות הבטחת הכנסה ,התשמ"ב( 21982-להלן  -התקנות העיקריות) -
()1

במקום תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ג) על אף האמור בתקנה זו ,היה הנכס רכב ,ינוכה מהגמלה סכום חודשי
השווה לאחד מאלה:
( )1לגבי עובד שהוא בעל רכב ששוויו עולה על  17,000שקלים חדשים -
סכום השווה ל– 3%מההפרש שבין שווי הרכב ל– 17,000שקלים חדשים;
( )2לגבי מי שאינו עובד שהוא בעל רכב ששוויו עולה על  9,000שקלים
חדשים  -סכום השווה ל– 3%מהפרש שבין שווי הרכב ל– 9,000שקלים
חדשים;
בתקנת משנה זו -
"עובד"  -אחד מאלה ,ולגבי פסקאות ( )2ו–( ,)3למשך התקופות הנקובות בהן:
( )1מי שיש לו הכנסה חודשית מהמקורות המפורטים בסעיף  )1(2או ()2
לפקודה (בהגדרה זו  -הכנסה מעבודה) ,בסכום העולה על  25%מהשכר
הממוצע ,או בסכום העולה על  17%מהשכר הממוצע אם הוא או בן זוגו
הגיעו לגיל פרישה;
( )2תובע גמלה שפוטר מעבודתו ואין לו הכנסה מעבודה ובלבד שבשלושת
החודשים שקדמו לפיטורים השתלמה לו גמלה ,הוא היה בעל רכב והוא
היה עובד כאמור בפסקה ( - )1בשלושת החודשים שלאחר מועד הפיטורים;
לעניין זה" ,פוטר"  -לרבות התפטרות בנסיבות שהיו מזכות אותו בדמי
אבטלה בעד  90הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה ,לפי סעיף ( 166ב)
לחוק הביטוח;
( )3תובע גמלה שהכנסתו מעבודה פחותה מן ההכנסה האמורה בפסקה (,)1
לפי העניין ,ובלבד שבשלושת החודשים שקדמו לירידה בהכנסה ,השתלמה

__________
1
2



ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;30התשע"ב ,עמ' .610
ק"ת התשמ"ב ,עמ'  ;590התשס"ט ,עמ' .202

קובץ התקנות  ,7165ח' בתשרי התשע"ג24.9.2012 ,

לו גמלה ,הוא היה בעל רכב ,והוא היה עובד כאמור בפסקה ( - )1בחודש
שבו חלה הירידה בהכנסה ובחודשיים שלאחר החודש האמור;
"שווי הרכב"  -לפי קביעת המוסד בהתחשב בשווי הנקוב במחירון רכב
מקובל בשוק אשר פורסם ב– 1בינואר וב– 1ביולי של כל שנה ,לפי
המאוחר ביניהם ,ותוך התחשבות במשתנים המופיעים ברישיון הרכב
בלבד;".
()2

במקום תקנת משנה (ד) יבוא:
"(ד) הסכומים האמורים בתקנת משנה (ג) יעודכנו לפי הוראות אלה:
( )1הסכומים האמורים בתקנת משנה (ג) יעודכנו ב– 1בינואר של כל שנה
(להלן  -יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי,
בתוספת נקודת האחוז ,ולא יותר משיעור עליית מדד המחירים לצרכן
בתקופה האמורה; פסקת משנה זו תחול גם אם המדד החדש זהה למדד
היסודי;
( )2היה המדד החדש נמוך מהמדד היסודי ,לא יעודכנו הסכומים כאמור
בפסקה (;)1
( )3השר יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנת משנה (ג) כפי שהשתנתה
עקב האמור בתקנת משנה זו;
בתקנת משנה זו -
"המדד החדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד היסודי"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם ,ולעניין יום
העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות הבטחת הכנסה (תיקון מס' )2
התשע"ג ,32012-המדד שפורסם בחודש נובמבר ;2012
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן (תחבורה  -מכוניות) שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה;
"מדד המחירים לצרכן"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה".

 .2אחרי תקנה 10א לתקנות העיקריות יבוא:
"סייג לזכאות

	.3

הוספת תקנה 10א

10ב .תובע שהוא בעל רכב ששוויו עולה על  40,000שקלים
חדשים ,לא זכאי לגמלה ,כאמור בסעיף 9א(ב) לחוק; על
הסכום האמור תחול תקנה (10ד); בתקנה זו" ,שווי הרכב"
 -כהגדרתו בתקנה (10ג)".

תחילתן ותחולתן של תקנות אלה כאמור בסעיף  4לחוק הבטחת הכנסה (תיקון מס'  ,)40תחילה ותחולה
והוראת מעבר
התשע"ב ,42012-ותחול לגביהן הוראת המעבר הקבועה בסעיף האמור.

ט"ו באלול התשע"ב ( 2בספטמבר )2012
(חמ )3-1543
			

		

משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
3
4

ק"ת התשע"ג ,עמ' .8
ס"ח התשע"ב ,עמ' .610

קובץ התקנות  ,7165ח' בתשרי התשע"ג24.9.2012 ,



תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דמי עמילות מרביים בביטוח
מבנה אגב הלוואה לדיור) ,התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (41ד) ו– 112לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),
התשמ"א ,11981-בהתייעצות עם הוועדה המייעצת ,אני מתקין תקנות אלה:
דמי עמילות
מרביים

	.1

דמי העמילות שישלם מבטח לסוכן ביטוח בשל ביטוח מקיף לדירה הנדרש כבטוחה
להלוואה לדיור (להלן  -ביטוח אגב הלוואה) לא יעלו על  20%כולל מס ערך מוסף
מדמי הביטוח שגבה המבטח מהמבוטח.

תחילה

	.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר ( )2013להלן  -יום
התחילה).

תחולה

	.3

תקנות אלה יחולו על דמי עמילות המשולמים בשל חוזים לביטוח אגב הלוואה
שתחילת תוקפם ביום התחילה ואילך ,לרבות בשל חוזים לביטוח אגב הלוואה שחודשו
ביום התחילה או לאחריו ,אף אם נכרתו לפניו.

הוראת שעה

	.4

על אף האמור בתקנה  ,1בשנים המפורטות בטור א' שבטבלה שלהלן ,יראו כאילו
בתקנה  ,1במקום  ,20%בא האמור בטור ב' שלצדן:
טור א'

טור ב'

2013

30%

2014

25%

ח' באלול התשע"ב ( 26באוגוסט )2012
(חמ )3-4399
			

		

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________

ס"ח התשמ"א ,עמ' .208

1

תקנות האזרחים הוותיקים (שליחה ופרסום של חוברת מידע) ,התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א(ג) לחוק האזרחים הוותיקים ,התש"ן( 11989-להלן  -החוק),
בהסכמת שר האוצר ושר המשפטים ,בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים,
ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרה

	.1

בתקנות אלה" ,אמצעי תקשורת נפוץ"  -עיתון יומי בעל תפוצה ארצית או שידורי רדיו
בשידורים ארציים ,היוצא לאור או המשודרים ,לפי העניין ,באחת מהשפות האלה:
עברית ,ערבית ,רוסית או אמהרית.

שליחת חוברת
מידע לאזרח
ותיק

	.2

(א) המשרד ישלח לאזרח ותיק ,בהגיעו לגיל הקובע כמשמעותו בחוק חוברת המאגדת
את תמצית המידע שנמסר למשרד לפי סעיף 15א(ב) לחוק (להלן  -חוברת מידע).
(ב) ראה השר כי נבצר מהמשרד לשלוח חוברת מידע במועד כאמור בתקנת
משנה (א) ,רשאי השר לדחות מועד זה לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים; דחה
השר את מועד שליחת חוברת המידע ,המשרד יפרסם באמצעי תקשורת נפוץ בשפות
העברית ,הערבית ,הרוסית והאמהרית הודעה על הדחייה כאמור ,אשר תכלול גם
פרטים כאמור בתקנה (3א).

__________
1

10

ס"ח התש"ן ,עמ'  ;26התשע"א ,עמ' .666

קובץ התקנות  ,7165ח' בתשרי התשע"ג24.9.2012 ,

(ג) חוברת מידע תישלח בדואר לפי מענו של האזרח הוותיק ,כפי שהוא מופיע במרשם
האוכלוסין.
	.3

(א) המשרד יפרסם אחת לשנה הודעה לציבור על האפשרות לקבל חוברת מידע פרסום על אודות
מהמשרד ,את התנאים והאופן לקבלתה וכן את האפשרות לעיין בה באתר האינטרנט חוברת מידע

של המשרד; ההודעה תפורסם באמצעי תקשורת נפוץ בשפות העברית ,הערבית,
הרוסית והאמהרית.
חוברת מידע תפורסם גם באתר האינטרנט של המשרד.

(ב)
	.4

תחילתן של תקנות אלה  180ימים מיום פרסומן (להלן  -יום התחילה).

	.5

על אף האמור בתקנה  ,2המשרד ישלח חוברת מידע גם לאזרח ותיק שהגיע לגיל הקובע הוראת מעבר

תחילה

לפני יום התחילה ,וזאת בתוך  180ימים מיום התחילה.
י"ג באב התשע"ב ( 1באוגוסט )2012
(חמ )3-4382

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

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (אשכול ,תיקון) ,התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
	.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,21958-בפרט (כג) -
( )1בהגדרה "מפה" ,אחרי "והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ח בשבט התשנ"ז
( 5בפברואר  ")1997יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה  1:10,000והחתום
ביד שר הפנים ביום ט"ו באלול התשע"ב ( 2בספטמבר .")2012
()2

תיקון פרט (כג)
בתוספת הראשונה

אחרי שם היישוב "בארי" והשטח המתואר לצדו יבוא:
"בני נצרים
		

()3

גושים  - 39236 ,39235 ,39234 ,39233 ,39232בשלמותם;
גוש  - 39001חלקות  3עד ;"7

אחרי שם היישוב "מגן" והשטח המתואר לצדו יבוא:
"נווה

גוש  - 39001חלק מחלקה  2כמסומן במפה;
גוש  - 100301חלק מחלקה  5כמסומן במפה;
גוש  - 100302חלק מחלקות  3 ,2כמסומן במפה";

()4

אחרי שם היישוב "שדה ניצן" והשטח המתואר לצדו יבוא:
"שלומית

()5

גושים  - 100770 ,100769 ,100768 ,100767בשלמותם";

במקום השטח המתואר מתחת לקו יבוא:
"השטח המתואר במפה באותיות כ"ח ,כ"ט ו–ל' ,למעט הגושים והחלקות בתחום
היישובים בני נצרים ,נווה ושלומית".

ט"ו באלול התשע"ב ( 2בספטמבר )2012
		

(חמ )3-136

		

__________
1

אליהו ישי
שר הפנים

		

ק"ת התש"ם ,עמ'  ;992ק"ת התשע"ב ,עמ'  62ועמ' .975

קובץ התקנות  ,7165ח' בתשרי התשע"ג24.9.2012 ,

11

הודעת הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) (אגרות להיתרים מן
הממונה על קרינה סביבתית) ,התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א(ד) לתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם),
התש"ם( 11980-להלן  -התקנות) ,אני מודיעה לאמור:
שינוי אגרות

	.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט  2012לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר
 ,2012החל ביום י"ד באלול התשע"ב ( 1בספטמבר  ,)2012נוסח התוספת השלישית
לתקנות הוא:

"תוספת שלישית
(תקנה 10א)
בשקלים חדשים

( )1בעד היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי במוצר המכיל חומר
רדיואקטיבי

261.43

( )2בעד היתר לעסוק במכשיר קרינה

261.43

( )3בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו

421.50

( )4בעד היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו

421.50

( )5בעד היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע ,במים או
באוויר ,או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר

421.50

( )6בעד היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים המפורטים
להלן:
א.

(נמחק)

ב.

כיול מכשירי מדידת קרינה מייננת ,לרבות מקורות כיול

ג.

(נמחק)

ד.

תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם

421.50

ה.

העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל חומר
רדיואקטיבי

421.50

ו.

שירותי רדיוגרפיה

421.50

ז.

אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בחומרים רדיואקטיביים

261.43

ח.

סילוק פסולת רדיואקטיבית

301.98

ט.

(נמחק)

י.

(נמחק)

261.43

יא .בדיקת ריכוזי ראדון במבנים ,בקרקע ובמים

421.50

יב .בדיקת קרינה בלתי מייננת

"421.50

ט"ו באלול התשע"ב ( 2בספטמבר )2012
(חמ )3-1078

		
		

		

אלונה שפר-קארו
המנהלת הכללית של המשרד
להגנת הסביבה

__________
1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"ח ,עמ'  ;1256התשנ"ז ,עמ' .453
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