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__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התשע"ד, עמ' 269   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 1782   2

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך(, 
התשע"ו-2016

משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  228)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  
התשמ"ב-11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

עבירה שנקבעה עבירת קנס בצו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי    1
רכב בדרך(, התשע"ו-22016, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט 

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך(, התשס"א-32001    2
- בטל  

תחילתו של צו זה ביום תחילתו של צו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס - זיהום אוויר    3
מכלי רכב בדרך(, התשע"ו-2016 

כ"ז בכסלו התשע"ו )9 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1585(

)חמ 2015-4886(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות )קבלת טובת 
הנאה בעבור עבודת ניתוח( )תיקון(, התשע"ו-2016

בשיווק  השקעות,  בייעוץ  העיסוק  הסדרת  לחוק  17)ב()6(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-11995, קובעת רשות ניירות ערך כללים אלה:

טובת  )קבלת  השקעות  תיקי  ובניהול  השקעות  בייעוץ  העיסוק  הסדרת  כללי  בשם    1
אחרי  העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התשע"ד-22014  ניתוח(,  עבודת  בעבור  הנאה 

"בייעוץ השקעות" יבוא "בשיווק השקעות"   

בסעיף 1 לכללים העיקריים, במקום ההגדרה "נכס פיננסי" יבוא:   2
""נכס פיננסי" - כהגדרת נכסים פיננסיים בתקנות הדוחות;"   

בסעיף 3 לכללים העיקריים, במקום פסקה )3( יבוא:    3
")3( עבודת האנליזה תהיה בשפה העברית או האנגלית או בשתי השפות; אם העבודה 
רק בשפה האנגלית, תצורף לה תמצית בשפה העברית; לעניין זה, "תמצית" - תמצית 
הכוללת את ההנחות העיקריות שבבסיס עבודת הניתוח, המסקנות העיקריות העולות 

מעבודת הניתוח ופרטים לפי פסקה )4(, אם נכללו בעבודת הניתוח, לכל הפחות "

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4837(

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

קביעת עבירות של 
ברירת משפט

תיקון השם

ביטול

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43   1

ק"ת התשע"ו, עמ' 582   2
ק"ת התשס"א, עמ' 913   3

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3
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הודעת בית הדין לעבודה )אגרות(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי תקנה 10)ג( לתקנות בית הדין לעבודה )אגרות(, התשס"ח-12008 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2015 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב    1
התשע"ו  בטבת  כ'  מיום  הוא  לתקנות  הראשונה  התוספת  נוסח   ,2014  נובמבר 

)1 בינואר 2016(, כדלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנות 2)א(, )ב( ו–)ח(, 5, 6, 9)א( ו–10(

בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

אגרה 1  לה  נקבעה  שלא  קצוב  לסכום  תביעה  הגשת 
בתוספת זו

1% מהסכום הנתבע כערכו 
בעת הגשת ההליך ולא 

פחות מסכום של 141

לארגון 2  ארגוני-מקצועי  טיפול  דמי  בעניין  תביעה 
קיבוציים,  הסכמים  לחוק  33ז  סעיף  לפי  מעבידים 

התשי"ז-1957

1% מהסכום הנתבע כערכו 
בעת הגשת ההליך ולא 

פחות מ–352

קופת 3  של  מנהלת  חברה  של  קצוב  לסכום  תביעה 
גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
נגד  מעביד  של  או  התשס"ה-2005,  גמל(,  )קופות 

קופת גמל

1% מהסכום הנתבע כערכו 
בעת הגשת ההליך ולא 

פחות מ–352

תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, 4 
ממלכתי,  בריאות  ביטוח  חוק  מכוח  תביעה  או 

התשנ"ד-1994 )להלן - חוק ביטוח בריאות(

 141

ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי  5 
לעבודה 

 141

]נוסח 6  )גמלאות(  המדינה  שירות  חוק  לפי  ערעור 
משולב[, התש"ל-1970 )להלן - חוק שירות המדינה 

)גמלאות(( 

141

141ערעור אחר או ערר7 

141 תביעה אחרת8 

70 סכום מזערי בדיון מהיר9  

141 סכום לניכוי לפי תקנה 105 

בית הדין הארצי לעבודה

לפי11  בהליכים  דין  פסק  על  או  החלטה  על   ערעור 
סעיף 24)א()2( לחוק

352

לפי 12   בהליכים  דין  פסק  על  או  החלטה  על  ערעור 
סעיף 24)א()4( לחוק

176

שינוי האגרות

__________
ק"ת התשס"ח, עמ' 1294; התשע"ה, עמ' 633   1
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בשקלים חדשים

352ערעור על פסק דין של בית דין אזורי 13 

יש להשלים לסכום ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור14 
האגרה המשתלמת בעבור 

הגשת הערעור

ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת 15 
או  רשם  של  החלטה  על  ערעור  או  ערעור  רשות 

ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר

176

ידי 16  על  עובדים  העסקת  לחוק   8 סעיף  לפי  ערעור 
קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 

 588

ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית 17 
נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי 
חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו 
ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה )גמלאות(

176

בית הדין הארצי לעבודה

הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, 18 
התשי"ד-1954 

588

כללי 

118 בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה19 

48"עשיית תצהיר20 

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
ר צ י פ ש ל  א כ י מ )חמ 3-813-ת2(  

מנהל בתי המשפט   




