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תקנות ההוצאה לפועל )פגרות(, התשע"א-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	88	לחוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-11967	)להלן	-	החוק(,	ולפי	 	

סעיף	108	לחוק	בתי	המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-21984,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	תקופות	הפגרה	בלשכות	ההוצאה	לפועל	יהיו	מדי	שנה	כדלקמן: �1
	פגרת	סוכות	-	מיום	י"ד	בתשרי	עד	יום	כ"א	בתשרי; )1(

	פגרת	הפסח	-	מיום	י"ד	בניסן	עד	יום	כ"א	בניסן; )2(

	פגרת	הקיץ	-	מיום	20	ביולי	עד	יום	4	בספטמבר� 	)3(

	רשם	הוצאה	לפועל	ידון	בענייני	הוצאה	לפועל	מסוימים	או	בסוג	ענייני	הוצאה	 )א( 	�2
לפועל	כאמור	בסעיף	קטן	)ב(	אשר	לגביהם	הורה	מנהל	מערכת	ההוצאה	לפועל	שיש	

לשמוע	אותם,	או	בעניינים	מסוימים	כאמור	שהובאו	לפניו	שאינם	סובלים	דחייה�

ההוצאה	 בלשכת	 עניינים	 סוג	 כי	 להורות	 רשאי	 לפועל	 ההוצאה	 מערכת	 	מנהל	 )ב(
לפועל	יישמע	בתקופת	הפגרה	בלשכת	הוצאה	לפועל	פלונית	או	בכל	לשכות	ההוצאה	

לפועל	או	לפני	רשם	הוצאה	לפועל	פלוני	או	לפני	כל	רשמי	ההוצאה	לפועל�

במניין	ימי	תקופה	שנקבעה	בחיקוק	או	שנקבעה	בידי	בית	משפט,	בידי	רשם	או	בידי	 	�3
רשם	הוצאה	לפועל,	יראו	את	יום	ו'	בשבוע	כיום	פגרה,	אם	הוא	היום	האחרון	לפתיחת	

הליך	או	לביצועה	של	פעולה	במהלך	הליך	בבית	משפט	או	בלשכת	הוצאה	לפועל�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ד	בכסלו	התשע"א	)1	בדצמבר	2010(� �4
כ"ט	בתשרי	התשע"א	)7	באוקטובר	2010(

נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-4138(

שר	המשפטים 	 	
	 	 	 __________

	ס"ח	התשכ"ז,	עמ'	116� 1

	ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198� 2

תקנות בתי המשפט וההוצאה לפועל )פגרות( )תיקון(, התשע"א-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	83)א(	לחוק	בתי	המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-11984,	אני	 	

מתקין	תקנות	אלה:	

	- )להלן	 התשמ"ג-21983	 )פגרות(,	 לפועל	 וההוצאה	 המשפט	 בתי	 תקנות	 של	 בשמן	 	�1
התקנות	העיקריות(,	המילים	"וההוצאה	לפועל"	-	יימחקו�

	בתקנה	1	לתקנות	העיקריות	- �2
ובלשכות	 המשפט(,	 בית	 	- )להלן	 המקומיים	 המשפט	 "בבתי	 במקום	 	ברישה,	 )1(

ההוצאה	לפועל"	יבוא	"ובבתי	המשפט	לעניינים	מקומיים	)להלן	-	בית	המשפט(";

	20 "מיום	 יבוא	 באוגוסט"	 	31 יום	 ועד	 ביולי	 	16 "מיום	 )3(,	במקום	 	בפסקת	משנה	 )2(
ביולי	עד	יום	4	בספטמבר"�

	במקום	תקנה	2	לתקנות	העיקריות	יבוא:		 �3

2�			בימי	הפגרה	בית	משפט	ידון	בעניין	מסוים	אשר	לגביו	הורה	נשיא	בית	"דיון	בימי	הפגרה	
המשפט	או	שופט	של	בית	משפט	שנשיאו	מינהו	לכך,	שיש	לשמוע	

אותו,	או	בעניין	מסוים	שהובא	לפניו	אשר	אינו	סובל	דחייה�"

תקופות פגרה

דיון בימי הפגרה

יום ו' כפגרה

תחילה

תיקון השם

תיקון תקנה 1

החלפת תקנה 2

		 	 __________

	ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198� 1

	ק"ת	התשמ"ג,	עמ'	1602� 2
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	במקום	תקנה	3	לתקנות	העיקריות	יבוא:	 	�4

"סמכות	מנהל	בתי	
המשפט	

			מנהל	בתי	המשפט	רשאי	להורות,	לאחר	התייעצות	עם	נשיא	בית	 �3
המשפט	או	שופט	של	בית	משפט	שנשיאו	מינהו	לכך,	שסוג	עניינים	
פליליים	או	אזרחיים,	יישמעו	בתקופת	הפגרה,	בבית	משפט	פלוני,	

או	בכל	בתי	המשפט�"

בלשכת	 ו""או	 לפועל"	 הוצאה	 ראש	 בידי	 "או	 המילים	 העיקריות,	 לתקנות	 	4 בתקנה	 	�5
הוצאה	לפועל"	-	יימחקו�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ד	בכסלו	התשע"א	)1	בדצמבר	2010(� 	�6
כ"ח	בתשרי	התשע"א	)6	באוקטובר	2010(

נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-379(

שר	המשפטים 	 	

תקנות בית הדין לעבודה )פגרות( )תיקון(, התשע"א-2010
ולאחר	 התשכ"ט-11969,	 לעבודה,	 הדין	 בית	 לחוק	 43)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

התייעצות	עם	שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה2,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	1)3(	לתקנות	בית	הדין	לעבודה	)פגרות(,	התשמ"ד-31984	,	במקום	"מיום	16	ביולי	 	�1
עד	יום	31	באוגוסט"	יבוא	"מיום	20	ביולי	עד	יום	4	בספטמבר"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ד	בכסלו	התשע"א	)1	בדצמבר	2010(� �2
כ"ח	בתשרי	התשע"א	)6	באוקטובר	2010(

נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-579(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	70� 	1

י"פ	התשס"ג,	עמ'	2084� 	2

ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	1936� 	3

תקנות בתי המשפט )מזכירות( )תיקון(, התשע"א-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	82,	108	ו–109	לחוק	בתי	המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד- 	
11984,	ולפי	סעיף	43	לחוק	בית	הדין	לעבודה,	התשכ"ט-21969,	ובהתייעצות	עם	שר	התעשייה	

המסחר	והתעסוקה	לעניין	הסעיף	האמור3,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בשמן	של	תקנות		בתי	המשפט	)מזכירות(,	התשס"ה-42004	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	 	�1
במקום	")מזכירות("	יבוא	")מזכירות	בבתי	משפט	ובבתי	דין	לעבודה("�

בפתיח	לתקנות	העיקריות,	אחרי	"חוק	בתי	המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-1984"	יבוא	 	�2
"ולפי	סעיף	43	לחוק	בית	הדין	לעבודה,	התשכ"ט-1969,	ובהתייעצות	עם	שר	התעשייה	

המסחר	והתעסוקה	לעניין	הסעיף	האמור"�

החלפת תקנה 3

תיקון תקנה 4

תחילה

תיקון תקנה 1

תחילה

__________
ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198� 	1

ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	70� 	2

י"פ	התשס"ג,	עמ'	2084� 	3

ק"ת	התשס"ה,	עמ'	182� 	4

תיקון השם

תיקון הפתיח
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	בתקנה	1	לתקנות	העיקריות,	אחרי	פסקה	)3(	יבוא: �3
	בית	הדין	הארצי	לעבודה; )4("

	בית	הדין	האזורי	לעבודה�"	 )5(

	בתקנה	4	לתקנות	העיקריות	- �4
	בסעיף	קטן	)א(	- )1(

	במקום	פסקאות	)3(	ו–)4(	יבוא: )א(

	ביום	ו'	בשבוע	ובערבי	חג,	ביום	הזיכרון	לחללי	מערכות	ישראל	וביום	 )3("
המועד	 חול	 ובימי	 	12:00 שעה	 עד	 	8:30 משעה	 ולגבורה	 לשואה	 הזיכרון	
שבפגרת	סוכות,	בימי	חול	המועד	שבפגרת	הפסח	ומיום	19	באוגוסט	עד	יום	
רק	לעניינים	 והכל	 	12:00 9:00	עד	שעה	 4	בספטמבר	שבפגרת	הקיץ	משעה	

האלה:

	בקשות	לסעד	מיידי; )א(

עניינים	שהחליט	מנהל	בתי	המשפט	לאחר	התייעצות	עם	 	סוגי	 )ב(
נשיא	בית	המשפט	או	שופט	שנשיאו	מינהו	לכך;

)ג(					עניין	מסוים	שהורה	נשיא	בית	המשפט	או	שופט	שנשיאו	מינהו	
לכך;

שעה	 עד	 	9:00 משעה	 הקיץ	 שבפגרת	 באוגוסט	 	18 עד	 ביולי	 	20 	מיום	 )4(
;"�12:00

	בסופו	יבוא	"בסעיף	קטן	זה,	"פגרת	סוכות",	"פגרת	הפסח"	ו"פגרת	הקיץ"	-	 )ב(
כמשמעותן	בתקנה	1	לתקנות	בתי	המשפט	)פגרות(,	התשמ"ג-51983�"	

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ד	בכסלו	התשע"א	)1	בדצמבר	2010(� �5
כ"ח	בתשרי	התשע"א	)6	באוקטובר	2010(

נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1951(

שר	המשפטים 	 	
	 	 	 __________

	ק"ת	התשמ"ג,	עמ'	1602� 5

תקנות בתי הסוהר )תיקון(, התשע"א-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	132)4(	לפקודת	בתי	הסוהר	]נוסח	חדש[,	התשל"ב-11971,	אני	 	

מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	61)2(	לתקנות	בתי	הסוהר,	התשל"ח-21978,	המילים	"ולא	למעלה	מ–40	שנה"	 	�1
-	יימחקו�		

כ"ו	בתשרי	התשע"א	)4	באוקטובר	2010(
ץ' בי ו נ ו אהר יצחק	 	 	 )חמ	3-622(

השר	לביטחון	הפנים 	 	
	 	 	 __________

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	21,	עמ'	459� 1

	ק"ת	התשל"ח,	עמ'	1958� 2

תחילה

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 61
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תקנות התעבורה )תיקון(, התשע"א-2010
ועדת	 ובאישור	 הפקודה(,	 	- )להלן	 התעבורה1	 לפקודת	 	70 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
העונשין,	 לחוק	 2)ב(	 וסעיף	 הכנסת2,	 לחוק–יסוד:	 21א)א(	 סעיף	 לפי	 הכנסת	 של	 הכלכלה	

התשל"ז-31977,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנה	1	לתקנות	התעבורה,	התשכ"א-41961		)להלן	-	התקנות	העיקריות(	-		 �1
	בהגדרה	"טיולית",	פסקה	)3(	-	תימחק; )1(

	בהגדרה	"רכב	אספנות",	אחרי	"אוטובוס"	יבוא	"רכב	עבודה,	רכב	חילוץ"	� )2(

	אחרי	ההגדרה	"תעריף"	יבוא:	 )3(

""תקלת	בטיחות	סדרתית"	-	כהגדרתה	בצו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)יבוא	רכב	
ומתן	שירותים	לרכב(,	התשל"ט-51978	)להלן	-	צו	הפיקוח	על	יבוא	רכב(�"

	בתקנה	18)ה(	לתקנות	העיקריות,	במקום	"ארבעה	חודשים"	יבוא	"שישה	חודשים"� �2
	בתקנה	23)א(	לתקנות	העיקריות,	במקום	פסקה	)1א(	יבוא: �3

	להוראות	שנותן	עובד	במדים	של	רשות	תימרור	מקומית	או	מטעמה,	שהוסמך	 ")1א(
לאחר	שקיבל	הכשרה	 ישראל	 במשטרת	 התנועה	 אגף	 ראש	 או	 מחוז	 מפקד	 בידי	 לכך	
מתאימה,	לצורך	הכוונת	התנועה	במקום	שבו	מבצעת	רשות	התימרור	המקומית		עבודת		

סלילה	או	אחזקה	של	כביש	המצוי	בתחומה�"

יבוא	 על"	 יחולו	 לא	 זו	 משנה	 תקנת	 "הוראות	 אחרי	 העיקריות,	 לתקנות	 47)ח(	 	בתקנה	 �4
"אוטובוס	ועל"�

	בתקנה	84	לתקנות	העיקריות,	תקנת	משנה	)ד(	-	בטלה� �5
	 	אחרי	תקנה	306	לתקנות	העיקריות	יבוא: �6

"תקלת	בטיחות	
	 סדרתית

על	 שלו	 מורשה	 מסוכן	 או	 הרכב	 מיצרן	 ליבואן	 	נודע	 	)א( 306א�
תקלת	בטיחות	סדרתית	כאמור	בסעיף	16)ג(	לצו	הפיקוח	על	
יבוא	רכב,	יודיע	עליה	היבואן	לרשות	הרישוי	בכתב,	בתוך	

שבעה	ימים	מיום	שנודע	לו	על	קיומה	של	התקלה�

	לא	תחדש	רשות	הרישוי	רישיון	רכב	שנמסרה	לבעליו	 )ב(
הודעה	כאמור	בסעיף	16)ג(	לצו	הפיקוח	על	יבוא	רכב,	אם	
ההודעה	 לו	 שנמסרה	 מיום	 חודשים	 משישה	 יותר	 חלפו	
והוא	לא	תוקן	בהתאם	להנחיות	יצרן	הרכב,	ובלבד	שרשות	
הרישוי	הודיעה	על	כך	בכתב	לבעל	הרכב	45	ימים	לפחות	

לפני	תאריך	חידוש	הרישיון�"

	 	בתקנה	322	לתקנות	העיקריות	- �7
	אחרי	תקנת	משנה	)ב(	יבוא: )1(

	עובד	מפעל		לתיקון	צמיגים	ואבובים	לא	יתקין	בגלגלי	רכב	צמיגים	שחלפו	 ")ב1(
6	שנים	ממועד	ייצורם,	ואם	היו	הצמיגים	משומשים	-	24	חודשים	ממועד	ייצורם;	

בתקנת	משנה	זו	-

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 18

תיקון תקנה 23

תיקון תקנה 47

תיקון תקנה 84

הוספת תקנה 
306א

תיקון תקנה 322

	 __________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 1

	ס"ח	התשי"ח,	עמ'	69;	התשס"א,	עמ'	166� 2

	ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226;	התשנ"ד,	עמ'	348� 3

	ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425;	התש"ע,	עמ'	1500� 4

	ק"ת	התשל"ט,	עמ'	124;	התש"ע,	עמ'	915� 5
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"מועד	ייצור"	-	המועד	המוטבע	על	הצמיג;

"מפעל	לתיקון	צמיגים	ואבובים"	-	כמשמעותו	בתוספת	הראשונה	לצו	הפיקוח	על	
מצרכים	ושירותים	)מוסכים	ומפעלים	לכלי	רכב(,	התש"ל-61970;";

קוד	 בעל	 צמיג	 גם	 	- 	N1–ו 	 	M1 מסוג	 "וברכב	 יבוא	 בסופה	 )ו()2(,	 משנה	 	בתקנת	 )2(
מהירות	נמוך	מדרגה	S		או	מהמהירות	המרבית	של	הרכב	שקבע	יצרן	הרכב�"

כ"ו	בתשרי	התשע"א	)4	באוקטובר	2010(
כ"ץ ישראל	 	 	 	 )חמ	3-83(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	
	 __________

	ק"ת	התש"ל,	עמ'	2186� 6

תקנות ביטוח רכב מנועי )ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת 
מעבר והוראות לעניין אבנר( )מועד העברת נכסים וחבויות מאבנר לקרנית(, 

התשע"א-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	10ה)ג(	לחוק	ביטוח	רכב	מנועי	)ביטוח	בתנאי	תחרות	מבוקרת,	
אני	 הרשות,	 המלצת	 ולפי	 אבנר(,	התשנ"ז-11997,	 לעניין	 והוראות	 מעבר	 לתקופת	 הסדרים	

מתקין	תקנות	אלה:

ביום לקרנית	 יועברו	 שהוא	 סוג	 מכל	 שלו	 החבויות	 יתרת	 או	 אבנר	 בנכסי	 עודף	 כל	 	�1	
כ"ד	בטבת	התשע"א	)31	בדצמבר	2010(�		

כ"ו	בתשרי	התשע"א	)4	באוקטובר	2010(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-4135(

שר	האוצר 	 	
	 __________

	ס"ח	התשנ"ז,	עמ'	205;	התשס"א,	עמ'	108� 1

הודעת הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם( )אגרות להיתרים מן 
הממונה על קרינה סביבתית(, התשע"א-2010 

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	10א)ד(	לתקנות	הרוקחים	)יסודות	רדיואקטיביים	ומוצריהם(,	 	
התש"ם-11980	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	אוגוסט	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	אוגוסט	 	�1
השלישית	 התוספת	 נוסח	 	,)2010 בספטמבר	 	1( התש"ע	 באלול	 כ"ב	 ביום	 החל	 	,2009

לתקנות	הוא:

"תוספת שלישית
)תקנה	10א(

בשקלים	חדשים

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

249�45

45�249בעד	היתר	לעסוק	במכשיר	קרינה)2(

18�402בעד	היתר	להקים	מיתקן	רדיואקטיבי	או	לעסוק	בו)3(

18�402בעד	היתר	להקים	מיתקן	קרינה	או	לעסוק	בו)4(

מועד העברת 
נכסים וחבויות

שינוי אגרות

__________
	ק"ת	התש"ם,	עמ'	992;	התשנ"א,	עמ'	1058;	התשנ"ז,	עמ'	706;	התשס"ה,	עמ'	226;	התש"ע,	עמ'	1272� 1
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בשקלים	חדשים

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

402�18

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

)נמחק(א�

45�249כיול	מכשירי	מדידת	קרינה	מייננת,	לרבות	מקורות	כיולב�

)נמחק(ג�

18�402תיקון	מכשירי	קרינה	ואחזקתםד�

העברת	חומר	רדיואקטיבי	או	מוצר	המכיל	חומר	ה�
רדיואקטיבי

402�18

18�402שירותי	רדיוגרפיהו�

45�249אחזקת	ציוד	מגן	ייחודי	לעבודה	בחומרים	רדיואקטיבייםז�

14�288סילוק	פסולת	רדיואקטיביתח�

)נמחק(ט�

)נמחק(י�

18�402בדיקת	ריכוזי	ראדון	במבנים,	בקרקע	ובמים	יא�

18�402"בדיקת	קרינה	בלתי	מייננתיב�

ב'	בחשוון	התשע"א	)10	באוקטובר	2010(
ענבר 	 סי ו י 	 	 )חמ	3-1078(

המנהל	הכללי	של 	 	

המשרד	להגנת	הסביבה 	 	

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, 
התשע"א-2010

קבלנים	 )סיווג	 בנאיות	 הנדסה	 לעבודות	 קבלנים	 רישום	 לתקנות	 	6 לתקנה	 	בהתאם	 	
רשומים(,	התשמ"ח-11988,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	שינוי	המדד	שפורסם	בחודש	ספטמבר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	מרס	 	�1
	2010,	יעודכנו	הסכומים	הנקובים	בתוספות,	והם	יהיו	החל	ביום	כ"ג	בתשרי	התשע"א

)1	באוקטובר	2010(,	כלהלן:

תוספת ראשונה
)תקנה	1(

באלפי	שקלים	חדשים

קבוצת	סיווג	א':

1,353סוג	1	-	בהיקף	כספי	עד

2,706סוג	2	-	בהיקף	כספי	עד

5,412סוג	3	-	בהיקף	כספי	עד
__________

ק"ת	התשמ"ח,	עמ'	1082;	התשנ"ב,	עמ'	749;	התשס"ד,	עמ'	21;	התש"ע,	עמ'	1111� 	1

עדכון סכומים
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באלפי	שקלים	חדשים

10,825סוג	4	-	בהיקף	כספי	עד

סוג	5	-	בהיקף	כספי	בלתי	מוגבל

קבוצת	סיווג	ב':

2,216סוג	1	-	בהיקף	כספי	עד

4,432סוג	2	-	בהיקף	כספי	עד

8,865סוג	3	-	בהיקף	כספי	עד

17,730סוג	4	-	בהיקף	כספי	עד

סוג	5	-	בהיקף	כספי	בלתי	מוגבל

קבוצת	סיווג	ג':

3,266סוג	1	-	בהיקף	כספי	עד

6,532סוג	2	-	בהיקף	כספי	עד

13,065סוג	3	-	בהיקף	כספי	עד

26,128סוג	4	-	בהיקף	כספי	עד

סוג	5	-	בהיקף	כספי	בלתי	מוגבל

תוספת שנייה

)תקנה	7)א()6((

היקף העבודות שביצע הקבלן

הסוג
בעבודות	הנדסה	בנאיות	למעט	בבנייה	

למגורים	באלפי	שקלים	חדשים

221,464

32,197

42,929

342,929

64,393

85,858

485,858

128,787

257,574

5257,574

386,361

772,720

י'	בחשוון	התשע"א	)18	באוקטובר	2010(
ל ג סי 	 ני ו ר 	 	 )חמ	3-638(

רשם	הקבלנים 	 	




