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תקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות 
המקומיות( )תיקון(, התשע"ב-2012

אלי2,	 שהועברה	 התשט"ו-11955,	 הארכיונים,	 לחוק	 18)א(	 סעיף	 לפי	 הסמכות	 	בתוקף	 	
ולאחר	התייעצות	עם	מועצת	הארכיונים	העליונה,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

המדינה		 במוסדות	 ארכיוני	 חומר	 )ביעור	 הארכיונים	 לתקנות	 הראשונה	 בתוספת	 	�1
וברשויות	המקומיות(,	התשמ"ו-31986	)להלן	-	התקנות	העיקריות(	-

	בחלק	א'	-	 )1(

	בפרט	1,	בפסקה	)19(,	במקום	"אש"ל"	יבוא	"ארוחה	שתייה	ולינה	)להלן	-	אש"ל("; )א(

	בפרט	2,	אחרי	פסקה	)17(	יבוא: )ב(

טור	ב'טור	א'

	ועדת	בלאי 10	שנים"")18(

	בפרט	4	-	 )ג(

	בפסקה	)7(,	בטור	א',	אחרי	"תיקים	של	אנשי	שם"	יבוא	"ונושאי	תפקידים	 )1(
כגון	שרים,	סגני	שרים	ומנהלים	כלליים";

	במקום	פסקה	)12(		יבוא: )2(

טור	ב'טור	א'

	רישום	נוכחות	עובדים,	טופסי	חתימה,	 )12("

סיכומים	ודיווח	-	

	כאשר	הדיווח	משמש	אסמכתה	 )א(
לתשלום	בעד	שעות	נוספות,	אש"ל	

ונסיעות

	כאשר	הדיווח	אינו	משמש	 )ב(
אסמכתה	לתשלום	בעד	שעות	נוספות,	

אש"ל	ונסיעות

5	שנים

2	שנים";

		אחרי	פסקה	)20(	יבוא: )3(

טור	ב'טור	א'

	תחקיר	ביטחוני	על	עובד )21("

	תחקיר	ביטחוני	על	מועמד	לעבודה )22(	
שלא	התחיל	בעבודתו

7	שנים	לאחר	
הפסקת	שירותו	

שנה	אחת	ממועד	
ביצוע	התחקיר";

תיקון התוספת 
הראשונה

__________
	ס"ח	התשט"ו,	עמ'	14� 1

	י"פ	התשט"ו,	עמ'	639� 2

	ק"ת	התשמ"ו,	עמ'	1190;	התשס"ח,	עמ'	642� 3
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	בפרט	7,	אחרי	פסקה	)16(	יבוא: )ד(

טור	ב'טור	א'

	פניות	בנושאים	שונים	שלא	נמצאו	ראויות	למענה,	 )17("
למעט	דוגמאות

שנה	אחת

	עצומות,	לרבות	דפי	חתימות,	למעט	מבחר שנה	אחת)18(

	דפי	משוב,	למעט	דוגמאות 7	שנים";)19(

	בחלק	ב'	-	 )2(

	בפרט	1	- )א(

	ברישה,	במקום	"משרד	ראש	הממשלה"	יבוא	"משרד	ראש	הממשלה,	 )1(
הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה";

)2(	פסקה	)3(	-	תימחק;

	בפרט		3	- )ב(

המסים	 "רשות	 יבוא	 מוסף"	 ערך	 ומס	 המכס	 "אגף	 במקום	 	ברישה,	 )1(
בישראל";

	במקום	פסקה	)9(	יבוא: )2(

טור	ב'טור	א'

	תיק	גילוי	עבירה	)תפישות(	 )9("
הנפתח	בקשר	לעבירות	על	חיקוקים	
שאגף	המכס	ומס	ערך	מוסף	ממונים	

על	ביצועם,	למעט	מבחר

5	שנים	מסיום	הטיפול	בתיק	
או	מתאריך	מתן	פסק	הדין	

-	לפי	המאוחר";

	בפרט		4,	ברישה,	אחרי	"משרד	האוצר"	יבוא	"רשות	המסים	בישראל"; )ג(

	אחרי	פרט	4	יבוא: )ד(

טור	ב'טור	א'

	משרד	האוצר	-	היחידה	לשכר	והסכמי	עבודה "4א�

	נתוני	שכר	וכוח	אדם	שנתיים	שהתקבלו	 )1(
מגופים	ציבוריים,	למעט	דין	וחשבון	שנתי	מסכם

5	שנים";

	בפרט		9	- )ה(

	במקום	פסקה	)1(	יבוא:	 )1(

טור	ב'טור	א'

	תיק	אישי	של	עוסק	במקצוע	רפואי 100	שנים	מיום	הולדתו	")1(
של	העוסק	או	7	שנים	

מיום	פטירתו,	לפי	
המאוחר";

		פסקאות	)9(	ו–)10(	-	יימחקו; )2(
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	בפרט	12,	אחרי	פסקה	)5(	יבוא: )ו(

טור	ב'טור	א'

	בדיקות	ראייה,	שמיעה	וטיפולי	 )6("
שיניים	של	קשישים,	למעט	דוגמאות

20	שנים";

	בפרט	18,	אחרי	פסקה	)5(	יבוא: )ז(

טור	ב'טור	א'

	תיק	פרט	של	תלמיד	ביחידת	הקו	 )6("
הפתוח	לפניות	תלמידים	בדבר	תלונות	

ופניות,	למעט	מבחר

25	שנים	מיום	הולדת	התלמיד,	
או	7	שנים	מיום	סיום	הטיפול	

בתלונה,	לפי	המאוחר�";

	בפרט	19,	אחרי	פסקה	)1(	יבוא: )ח(

טור	ב'טור	א'

	רישיון	יבוא	או	רישיון	ייצוא 3	שנים";")2(

	במקום	פרט	21	יבוא: )ט(

טור	ב'טור	א'

	המשרד	לביטחון	פנים	-	רישוי	כלי	ירייה		 �21"

	בקשה	לקבלת	רישיון	לכלי	ירייה	 )1(
שלא	אושרה	בידי	משטרת	ישראל,	משרד	

הבריאות	ומשרד	הפנים	

שנה	אחת

	תיק	כלי	ירייה	- )2(

	אם	כלי	הירייה	נמכר,	חולט	או	 )א(
הופקד	במשטרה	או	הוצא	מן	הארץ	

ברישיון	ייצוא	

2	שנים

	אם	כלי	הירייה	אבד,	נגנב	או	 )ב(
הושמד	

שנה	אחת	לאחר	
העדכון	במחשב

	אם	בעל	כלי	הירייה	נפטר	 2	שנים	לאחר	עדכון	)ג(
המחשב	והפקדת	הכלי	

בתחנת	משטרה

	אם	כלי	הירייה	הושבת שנה	אחת)ד(

	אם	המשטרה	או	משרד	 )ה(
הבריאות	ביטלו	את	רישיון	הנשק		

2	שנים	לאחר	הפקדת	
הנשק	במשטרה

	התכתבות	עם	מחזיק	כלי	ירייה	 )3(
ברישיון	-

	אישור	על	ביצוע	מטווח	לקראת	 )א(
חידוש	רישיון	כולל	הצהרת	בריאות	

ותשלום	אגרה

	אישור	על	ביצוע	מטווח	לקראת	 )ב(
חידוש	רישיון	כאשר	פקיד	הרישוי	

קלט	את	האגרה	

3	שנים	לאחר	הבדיקה	
במחשב

3	שנים	או	במועד	
חידוש	הרישיון	לפי	

המוקדם	מביניהם
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טור	ב'טור	א'

	בקשה	לקבלת	עותק	רישיון	לכלי	 )4(
ירייה	במקום	הרישיון	שאבד

3	שנים	או	במועד	
חידוש	הרישיון	הבא,	
לפי	המוקדם	מביניהם

	בקשה	לקבלת	רישיון	לכלי	ירייה	 )5(
שאושרה	ולא	מומשה

שנה	אחת

	בקשה	לקבלת	רישיון	לכלי	ירייה	 )6(
שסורבה	

שנה	אחת

	תיק	בדבר	מתן	רישיון	כלי	ירייה	 )7(
ליישוב,	למפעל,	למשרד	ממשלתי	ולשירות	

שמירה	

2	שנים	לאחר	גמר	
תוקף	הרישיון,	ובתנאי	

שהכלים	נמכרו	או	
הופקדו	במשטרה

	רשימה	של	מועמדים	לשמירה	בארגון 2	שנים)8(

	דין	וחשבון	הכולל	את	תגובות	 )9(
המשטרה	ומצב	בריאות	של	עובדים	

המועמדים	לתפקידי	שמירה

2	שנים

	דפי	הרשאות	להחזקת	כלי	ירייה	 )10(
של	יישוב,	מפעל,	משרד	ממשלתי	ושירות	

שמירה

3	שנים

	תיק	סוחר	מורשה	לכלי	ירייה	 שנה	אחת	לאחר	)11(
הפסקת	פעילותו	של	

הסוחר	המורשה

	תיק	מטווח	קליעה	 2	שנים	לאחר	סגירת	)12(
המטווח

	תיק	יצרן	כלי	ירייה	 10	שנים	לאחר	שהיצרן	)13(
הפסיק	את	פעילותו

	רישיון	של	סוחר	לייבוא	כלי	ירייה	 10	שנים)14(

	אישור	סוחר	נשק	על	השבתה	של	 )15(
כלי	ירייה	

שנה	אחת

	רשומה	בדבר	מכירה	או	קנייה	 )16(
של	כלי	ירייה	על	ידי	סוחר	נשק,	למעט	

דוגמאות

שנה	אחת

	תיק	מדריך	ירי	או	מפקח	מטווח שלוש	שנים	לאחר	)17(
שהמדריך	לא	חידש	

רישיון

	העתקי	נהלים	וחוזרים כשתוקף	הנוהל	פג)18(

	פנייה	לקבלת	מידע 3	שנים)19(
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טור	ב'טור	א'

	המשרד	לביטחון	פנים	-	משטרת	ישראל		 21א�

	תעודת	מסע	לרכב 2	שנים)1(

	יומן	תחבורה 2	שנים";)2(

	במקום	פרט	22	יבוא: )י(

טור	ב'טור	א'

	המשרד	לביטחון	פנים	-	שירות	בתי	הסוהר �22"									

	תיק	מינהלי	ותיק	סוציאלי	של	אסיר,	 )1(
למעט	דוגמאות	ולמעט	תיקים	שעוררו	עניין	

ציבורי

	תיק	רפואי	של	אסיר,	למעט	גיליונות	 )2(
סיכום	מחלה

	גיליון	סיכום	מחלה	של	אסיר,	למעט	 )3(
דוגמאות	

20	שנה	לאחר	שחרורו	
של	האסיר	או	7	שנים	

לאחר	פטירתו,	לפי	
המוקדם

20	שנה	לאחר	שחרורו	
של	האסיר	או	7	שנים	

לאחר	פטירתו,	לפי	
המוקדם

100	שנים";

	בפרט	24,	בפסקה	)8(,	בטור	ב',	במקום	"שנה	אחת"	יבוא	"7	שנים	ממתן	פסק	 )יא(
הדין";

	בפרט	25	-	 )יב(

	במקום	פסקה	)1(	יבוא:	 )1(

טור	ב'טור	א'

פשע	 מסוג	 בעבירה	 פלילי	 	תיק	 )1("
או	עוון	למעט	תיק	רצח,	בגידה,	ריגול,	
שעוררו	 ותיקים	 לאויב,	 מידע	 מסירת	

עניין	ציבורי		

10	שנים	ממתן	פסק	
הדין";

	פסקה	)2(	-	תימחק; )2(

	במקום	פסקה	)3(	יבוא:	 )3(

טור	ב'טור	א'

7	שנים	ממתן	פסק	הדין";")3(	תיק		תביעה	אזרחית	

	בפרט	26	- )יג(

	בפסקה	2,	בטור	ב',	המילים	"או	כפי	שציווה	בית	המשפט"	-	יימחקו; )1(
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	במקום	פסקה	)3(	יבוא: )2(

טור	ב'טור	א'

	תיק	פרט	בעניין	ניהול	נכסי	עיזבון	או	נכסי	 )3("
נעדר	-

	שאינו	כלול	בפסקת		משנה	)ב(,	למעט	 )א(
מדגם	ומבחר	

	לעניין	מיטלטלין	או	כספים,	למעט	 )ב(
מדגם	ומבחר

50		שנים	לאחר	
שחרור	הרכוש	

לנעדר

15	שנים	לאחר	
שחרור	הרכוש	

לנעדר";

	במקום	פסקה	)4(	יבוא:	 )3(

טור	ב'טור	א'

	העתק	מבקשה	למתן	צו	ירושה,	צו	קיום	 )4("
צוואה		וצו	למינוי	מנהל	עיזבון,	שהוגשה	לבית	
משפט	או	לבית	דין	דתי	ושהועברה	לטיפול	בא	

כוח	היועץ	המשפטי	לממשלה			

3	שנים";

	במקום	פסקה	)5(	יבוא:	 )4(

טור	ב'טור	א'

	תיק	בעניין	קטין,	למעט	דוגמאות	ומבחר			 25	שנים	מיום	")5(
הפתיחה";

	במקום	פסקה		)6(	יבוא:	 )5(

טור	ב'טור	א'

	תיק	פיקוח	על	אפוטרופוס	אישי	או	מנהל	 )6("
עיזבון,	למעט	דוגמאות	ומבחר

	7	שנים	מיום
שחרור	האפוטרופוס	

או	מנהל	העיזבון	
מתפקידו";

	במקום	פסקה		)7(		יבוא:	 )6(

טור	ב' טור	א'

	25		שנים"; 	תיק	ירושה,	צוואה	ועיזבון,	למעט	צו	 )7("	
ירושה		וצו	קיום	צוואה

	בפרט	27ב,	במקום	הרישה	יבוא: )יד(

	משרד	המשפטים	-	המחלקה	לחקירות	שוטרים"; "27ב�

	פרט	28	—	יימחק; )טו(

	פרט	29	-	יימחק; )טז(

	בפרט	30	- )יז(

	במקום	הרישה	יבוא	"משרד	הרווחה	והשירותים	החברתיים"; )1(
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	במקום	פסקה	)2(	יבוא: )2(

טור	ב'טור	א'

שירות	 לטיפול	 שהופנה	 מטופל	 	תיק	 )2("
המבחן	לנוער	ולרשות	חסות	הנוער,	למעט	
תיקים	שנפתחו	בעקבות	גרימת	מוות	מכל	
סיבה	שהיא	או	עבירה	נגד	ביטחון	המדינה	
ולמעט	 ומעלה,	 שנה	 ל–20	 נידון	 והמטופל	

מבחר	ומדגם

עד	הגיע	המטופל	לגיל	
25	או	-	7	שנים	מהפנייה	
האחרונה	או	פסק	הדין	
בית	 צו	 גמר	תקופת	 או	
לפי	 הטיפול	 או	 משפט	

המאוחר";

	במקום	פסקה	)3(	יבוא: )3(

טור	ב'טור	א'

	תיק	מטופל	שהופנה	לטיפול	שירות	 )3("
המבחן	למבוגרים,	למעט	תיקי	עברייני	מין	

ולמעט	מבחר	תיקים	ומדגם

הפנייה	 מאז	 שנים	 	7
האחרונה	או	פסק	הדין	
בית	 צו	 גמר	תקופת	 או	
משפט	או	הטיפול,		לפי	

המאוחר";

	אחרי	פסקה	)4(	יבוא: )4(

טור	ב'טור	א'

	תיק	פרט	בדבר	רישום	עובד	סוציאלי שנה	אחת	לאחר	")5(
פטירתו	של	העובד	

הסוציאלי";

	במקום	פרטים	31	ו–32	יבוא: )יח(

			טור	ב'טור	א'

	משרד	הפנים	-	מחוזות	-	שלטון	מקומי �31"

	תיק	רשות	מקומית	בדבר	מסים 7	שנים)1(

	תיק	רשות	מקומית	בדבר	חופי	רחצה	 )2(
ובריכות	שחייה,	למעט	מבחר

5	שנים

	חוק	עזר	ברשות	מקומית 3	שנים)3(

	מענק	לרשות	מקומית 7	שנים)4(

	תיק	רשות	מקומית	בדבר	כוח	אדם,	שכר,	 )5(
פיצויים	וגמלאות

7	שנים

	תיק	רשות	מקומית	בדבר	זכויות	חברי	 )6(
הרשות

7	שנים

	תיק	רישוי	עסקים 10	שנים)7(

	תיק	בדבר	תביעה	משפטית	וסיוע	 )8(
משפטי,	למעט	מבחר

15	שנים

	תלונות	על	פעולות	הרשות,	למעט	מבחר 5	שנים)9(
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			טור	ב'טור	א'

	משרד	הפנים	-	פינוי	סעד	חללים	)פס"ח(	 31א�
-	מחוזות

	תפיסת	מקרקעין	 7	שנים)1(

	הצטיידות,	רכישת	ציוד	ואחסנה 5	שנים)2(

	רשומה	בדבר	תכנון,	ארגון	וביצוע	של	 )3(
פעולת	הדרכה	שאינה	מיועדת	להעניק	
תעודה,	כגון	יום	עיון,	השתלמות	או	כנס

5	שנים

	דין	וחשבון	בדבר	מצבת	כוח	אדם 2	שנים)4(

	העתקי	דיווחים	והנחיות	מרשות	פס"ח	 )5(
העליונה	ובתנאי	שהמקור	נשמר	ברשות	פס"ח	

העליונה

5	שנים

	הקצאה	כספית	לרשות	המקומית 7	שנים)6(

	תיק	בדבר	מיתקנים	לקליטת	מפונים 7	שנים	לאחר	)7(
שהמיתקן	הפסיק	
לשמש	את	ייעודו

	משרד	הפנים	-	מינהל	התכנון �32

		פרוטוקולים	מישיבות	ועדה	מקומית	 )1(
לתכנון	ולבנייה

7	שנים

	רשומה	בנושא	משפטי	בדבר	בנייה	בלא	 )2(
היתר	כאשר	לא	הוצא	צו	הריסה

7	שנים

		תיק	אישור	אזור	בנייה 2	שנים";)3(

	פרט	33	-	יימחק; )יט(

	במקום	פרט	34	יבוא: )כ(

טור	ב'טור	א'

	רשות	האוכלוסין,	ההגירה	ומעברי	 �34"
הגבול	-	לשכת	מינהל	אוכלוסין	

	בקשה	לאשרה	או	רישיון	לישיבה	 )1(
בישראל	מכל	הסוגים	והארכתה	-	

	שהמבקש	לא	מימש שנה	אחת	מהיום	שבו	עזב	)א(
המבקש	את	הארץ	ולמי	
שלא	נכנס	לארץ	-	שנה	

אחת	מיום	הגשת	הבקשה

	שנענה	בשלילה 2	שנים	מיום	היציאה	מן	)ב(
הארץ	ולמי	שלא	נכנס	

לארץ	-	שנה	אחת	מיום	
הגשת	הבקשה
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טור	ב'טור	א'

	תיק	פרט	בדבר	אשרה	או	רישיון	 )2(
	לישיבת	ארעי	מסוג	א/2	ונלוויהם

א/4	-	שמומשו	והוארכו

שנה	אחת	מיום	היציאה	
מן	הארץ

	תיק	פרט	בדבר	אשרה	או	רישיון	 )3(
לישיבת	ביקור	שמומשו	והוארכו,	מסוג	

ב/1,	ב/2,	ב/3,	ב/4

שנה	אחת	מיום	היציאה	
מן	הארץ	)ב/1	עד	ב/4(

	בקשה	לעלייה	שלא	מומשה	 )4(
למעט	עלייה	ממדינות	שאין	בהן	תיעוד	
לרבות	אתיופיה,	כורדיסטן,	תימן,	ולמעט	

דוגמאות

5	שנים

דרכונים

	בקשה	להוצאת	דרכון	או	תעודת	 )5(
מעבר

3	שנים

	בקשה	להיכלל	ברשימה	של	נסיעה	 )6(
קבוצתית

3	חודשים

	טופס	בדבר	הארכת	דרכון,	שינוי	 )7(
בדרכון	ותעודת	מעבר

6	חודשים

	טופס	בדבר	הוספת	תמונה	לדרכון	 )8(
ולתעודת	מעבר

3	שנים

	דרכון	ישראלי	תקף	שלא	נדרש	 )9(
בידי	בעליו

שנה	מיום	הוצאתו	או	
מיום	הארכתו	האחרונה

	דרכון	או	תעודת	מעבר	שאבדו	או	 )10(
נגנבו	ונמצאו,	כשלבעליהם	ניתן	מסמך	

נסיעה	אחר	במקומו

	עם	מסירת	מסמך
הנסיעה	האחר

	דרכון	או	תעודת	מעבר	שבוטלו	 )11(
או	נפגמו

עם	ביטולם

	בקשה	להיתר	יציאה	לביקור	 )12(
בארץ	המפורטת	בסעיף	2א	לחוק	מניעת	

הסתננות	)עבירות	ושיפוט(,	התשי"ד-
41954,	למעט	בקשה	שנענתה	בשלילה	

והיתר	היציאה,	ולמעט	דוגמאות

3	חודשים	לאחר	השיבה	
ארצה

		בקשה	להיתר	כאמור,	שנענתה	 )13(
בשלילה,	למעט	דוגמאות

שנה	אחת	מיום	בקשת	
הבקשה

		מרשם )14(

	בקשה	לתעודת	לידה	או	 )א(
פטירה	או	לתמצית	ממרשם	

האוכלוסין

3	חודשים

__________
	ס"ח	התשי"ד,	עמ'	160� 4



1019קובץ	התקנות	7108,	כ"ד	בניסן	התשע"ב,	2012�4�16

טור	ב'טור	א'

	הודעה	בדבר	שינוי	מען 3	חודשים)ב(

	בקשה	לאיתור	מען 3	חודשים)ג(

	בקשה	לקבלת	מידע	מביקורת	 )ד(
הגבולות	בדבר	כניסות	ויציאות	

מישראל

3	חודשים

	הודעה	על	כניסה	או	יציאה	 )ה(
מישראל

3	חודשים

	בקשה	לקבלת	תמצית	רישום	 )ו(
ממרשם	האוכלוסין

3	חודשים

	ייפוי	כוח	לקבלת	תיעוד	בשם	 )ז(
אדם	אחר

שנה	אחת";

	בפרט	36,	במקום	הרישה	יבוא: )כא(

	משרד	התחבורה	-	רשות	הרישוי"; �36"

)כב(				פרט	38	-	יימחק;

	בפרט	39,	במקום	הרישה	יבוא: )כג(

"39�	משרד	התעשייה	המסחר	והתעסוקה";

	פרט	40	-	יימחק; )כד(

	פרט	42	-	יימחק; )כה(

	בחלק	ג'	- )3(

	במקום	פסקה	)10(	יבוא: )א(

טור	ב'טור	א'

	בקשה	להעברה	למוסד	חינוכי	אחר: )10("

	ביוזמת	הנהלת	בית	הספר	 )א(

	ביוזמת	התלמיד )ב(

25	שנים	מיום	הולדת	
התלמיד

2	שנים";

	במקום	פסקה	)26(	יבוא: )ב(

טור	ב'טור	א'

	העתק	דוחות	חניה	שהטיפול	בהם	 )26("
הסתיים	

5	שנים";

	במקום	פסקה	)27(	יבוא:	 )ג(

טור	ב'טור	א'

	אסמכתה	להסבת	אחזקה	ובעלות	על	רכב	 6	שנים";")27(
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	אחרי	פסקה	)36(	יבוא:	 )ד(

טור	ב'טור	א'

	בדיקות	ראייה,	שמיעה	וטיפולי	שיניים	 )37("
של	קשישים	בתחנות	אם	וילד,	למעט	דוגמאות

20	שנים

	תיק	אפוטרופסות	בשירות	המשפטי	- )38(

	חוסים	קטינים	 במלאת	לקטין	25	שנה)א(

	חוסים	בגירים 7	שנים	לאחר	פטירת	)ב(
החוסה"�

"משרד	 יבוא	 הכללי"	 הבטחון	 "שירות	 אחרי	 העיקריות,	 לתקנות	 השנייה	 	בתוספת	 �2
המשפטים"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �3

ח'	בשבט	התשע"ב	)1	בפברואר	2012(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-82-ת1(

ראש	הממשלה 	 	

החלטת שכר שרים וסגני שרים )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	36	לחוק–יסוד:	הממשלה1,	מחליטה	ועדת	הכספים	של	הכנסת	 	

לאמור:

ההחלטה	 	- )להלן	 התשמ"ב-21982	 שרים,	 וסגני	 שרים	 שכר	 להחלטת	 7ב	 בסעיף	 	�1
	- זו	 ")בהחלטה	 יבוא	 750	שקלים	חדשים"	 על	 יעלה	 "בסכום	שלא	 העיקרית(,	במקום	

החלטת	הענקות	ותשלומים(,	בסכום	המשתלם	לפי	אותו	סעיף,"�	

	אחרי	סעיף	9	להחלטה	העיקרית	יבוא: �2

	אוצר	המדינה	יממן	לשר	ולסגן	שר	-	"שירותי	תקשורת 	)א( 9א�

אחד	 טלפון	 קו	 של	 חד–פעמיות	 התקנה	 	הוצאות	 )1(
בדירה	שבה	מתגורר	השר	או	סגן	השר	דרך	קבע	)להלן	

-	הדירה(,	אם	אין	בה	קו	טלפון	הרשום	על	שמו;

	מכשיר	פקסימילה,	לפי	אישור	אגף	החשב	הכללי	 )2(
בדירה	 טלפון	 קו	 הוצאות	התקנה	של	 האוצר,	 במשרד	
לצורך	שימוש	במכשיר	כאמור,	וכן	הוצאות	אחזקתו	של	

המכשיר,	ביטוחו	והשימוש	בו;	

אחזקה	 הוצאות	 השר,	 סגן	 או	 השר	 בחירת	 	לפי	 )3(
ו–)2(	 	)1( בפסקאות	 כאמור	 הטלפון	 קווי	 בשני	 ושימוש	
או	הוצאות	אחזקה	ושימוש	בקו	טלפון	אחד,	עם	יכולת	
שימוש	IDSL	לגלישה	באינטרנט;	מימון	אוצר	המדינה	
לפי	סעיף	קטן	זה	יחול	על	הוצאות	אלה	בלבד:	שירות

תיקון	התוספת	
השנייה

תחילה

__________
	ס"ח	התשס"א,	עמ'	158� 1

	ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	508;	התשע"א,	עמ'	510� 2

תיקון	סעיף	7ב

הוספת	סעיפים	
9א	עד	9ד
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בארץ	 טלפון	 שיחות	 קולי,	 תא	 שירות	 מזוהה,	 שיחה	
טלפון	 שיחות	 אינטרנט,	 שירותי	 לספק	 שיחות	 לרבות	
וכן	שיחת	 ולחוץ	לארץ,	 לחוץ	לארץ,	פקסימילה	בארץ	
גוביינא	מחוץ	לארץ	ובלבד	שהשר	או	סגן	השר	הצהיר,	
מילוי	 למען	 בוצעו	 הן	 כי	 שבתוספת,	 לטופס	 בהתאם	

תפקידו	כשר	או	כסגן	שר�

השר	 סגן	 או	 השר	 ימסור	 כהונתו,	 תחילת	 	עם	 )1(	 )ב(
הודעה	בכתב	לאגף	החשב	הכללי	במשרד	האוצר	בדבר	
)א(	שהוצאות	התקנתם,	 מספרי	הטלפון	לפי	סעיף	קטן	
אחזקתם	והשימוש	בהם	ימומנו	על	ידי	אוצר	המדינה;	
חל	שינוי	במספרי	הטלפון,	יעדכן	השר	או	סגן	השר	את	

ההודעה�

לשיוך	 ידאג	 האוצר	 במשרד	 הכללי	 החשב	 	אגף	 )2(
לחברה	 	)1( פסקה	 לפי	 לו	 שנמסרו	 הטלפון	 מספרי	
המספקת	שירותי	טלפון	בין–לאומיים,	אשר	זכתה	במכרז	
למתן	שירותים	למשרדי	הממשלה	או	לכנסת,	ויודיע	על	

כך	לשר	או	לסגן	השר�

עיתונים	עיתונים שני	 על	 מנוי	 שר	 ולסגן	 לשר	 יממן	 המדינה	 	אוצר	 9ב�
יומיים	המודפסים	בישראל,	לפי	בחירתם�

המשתלם	לימודי	שפה בסכום	 שנתי	 לתקציב	 זכאים	 שר	 וסגן	 	שר	 	)א( 9ג�
ותשלומים	 הענקות	 להחלטת	 50א	 סעיף	 לפי	 כנסת	 לחבר	
מס	 לתשלום	 וכן	 אימם,	 שפת	 שאינה	 שפה	 לימודי	 לצורך	

הכנסה	שהם	חייבים	בו	בגין	תשלום	הסכום	האמור�	

	התשלום	לפי	סעיף	קטן	)א(	ישולם	על	ידי	אוצר	המדינה	 )ב(
סמך	 על	 שפות,	 ללימוד	 הספר	 לבית	 או	 למורה	 ישירות	

חשבונית	שתומצא	לאגף	החשב	הכללי	במשרד	האוצר�

תשלום	בעד	נסיעה	
בכביש	אגרה

	תשלום	בעד	נסיעת	שר	או	סגן	שר	בכביש	אגרה,	כהגדרתו	 9ד�
התשנ"ה-31995,	 לישראל(,	 ארצי	 )כביש	 אגרה	 כביש	 בחוק	
ברכב	שהועמד	לרשותו	על	ידי	המדינה,	ולגביו	בלבד,	יכוסה	
האוצר	 במשרד	 הכללי	 החשב	 אגף	 המדינה;	 אוצר	 ידי	 על	
האגרה	 כביש	 את	 המפעילה	 החברה	 עם	 בהסכם	 יתקשר	
לנסיעה	 ביותר	 הנמוך	 התעריף	 תשלום	 את	 שיבטיח	 באופן	
בכביש,	בין	באמצעות	התקנת	מכשיר	בכלי	הרכב	ובין	בדרך	
אוצר	 חשבון	 על	 תיעשה	 כאמור	 מכשיר	 התקנת	 אחרת;	

המדינה	והעברתו	מן	הרכב	אסורה�"

	אחרי	סעיף	12	להחלטה	העיקרית	יבוא: �3

"תוספת
)סעיף	9א)א()3((

הצהרה

אני,	השר	או	סגן	השר�������������������	מצהיר	בזה	כי	שיחות	הטלפון	שבוצעו	מחוץ	לארץ	בתשלום	
גוביינא	בימים����������������	לקו	הטלפון	בביתי	שמספרו������������������,	בוצעו	למען	מילוי	תפקידי	כשר	

__________
	ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	490� 3

הוספת	תוספת
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או	כסגן	שר;	הצהרה	זו	ניתנת	לאגף	החשב	הכללי	במשרד	האוצר	לשם	קבלת	החזר	תשלום	
בעבור	שיחות	הטלפון	בגוביינא�

�����������������������������������������������										 	 	������������������������������������� 	 	
		השר	או	סגן	השר" 	 	 										תאריך	 	 	

י"א	באדר	התשע"ב	)5	במרס	2012(
גפני משה	 	 	 )חמ	3-646(

יושב	ראש	ועדת	הכספים 	 	 	
של	הכנסת 	 	

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	10	לחוק–יסוד:	השפיטה1,	סעיף	8	לחוק	בית	הדין	לעבודה,	 	
התשט"ו-41955,	 הדיינים,	 לחוק	 	17 סעיף	 התעבורה3,	 לפקודת	 26)ד(	 סעיף	 התשכ"ט-21969,	
סעיף	14	לחוק	הקאדים,	התשכ"א-51961,	וסעיף	20	לחוק	בתי	הדין	הדרוזיים,	התשכ"ג-61962,	

מחליטה	ועדת	הכספים	של	הכנסת	לאמור:

בסעיף	9א)ד(	להחלטת	משכורת	נושאי	משרה	שיפוטית,	התשמ"א-71981,	במקום	הסיפה	 	�1
לפי	הסכם	עם	אגף	 לרכב	צמוד	 "הזכאים	 יבוא	 "בדירוגים	המקצועיים"	 החל	במילים	

החשב	הכללי	במשרד	האוצר"�

י"א	באדר	התשע"ב	)5	במרס	2012(
גפני משה	 	 	 )חמ	3-628(

יושב	ראש	ועדת	הכספים 	 	 	
של	הכנסת 	 	

__________
	ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	78� 1

	ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	70� 2

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173;	ס"ח	התשס"ז,	עמ'	383� 3

	ס"ח	התשט"ו,	עמ'	68� 4

	ס"ח	התשכ"א,	עמ'	118� 5

	ס"ח	התשכ"ג,	עמ'	20� 6

	ק"ת	התשמ"א,	עמ'	1448;	התשע"א,	עמ'	1110� 7

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )תיקון מס' 2(, התשע"ב-2012
	בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	10	לחוק–יסוד:	השפיטה1,	סעיף	8	לחוק	בית	הדין	לעבודה,	 	
התשט"ו-41955,	 הדיינים,	 לחוק	 	17 סעיף	 התעבורה3,	 לפקודת	 26)ד(	 סעיף	 התשכ"ט-21969,	
סעיף	14	לחוק	הקאדים,	התשכ"א-51961,	וסעיף	20	לחוק	בתי	הדין	הדרוזיים,	התשכ"ג-61962,	

מחליטה	ועדת	הכספים	של	הכנסת	לאמור:

תיקון	סעיף	9א

__________
	ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	78� 1

	ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	70� 2

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 3

	ס"ח	התשט"ו,	עמ'	6� 4

	ס"ח	התשכ"א,	עמ'	11� 5

	ס"ח	התשכ"ג,	עמ'	2� 6
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	אחרי	סעיף	7א	להחלטת	משכורת	נושאי	משרה	שיפוטית,	התשמ"א-71981,	יבוא: �1

"מיסוי	אשפוז	
ושירותים	רפואיים

	75%	מהמס	המוטל	בשל	אשפוז	ושירותים	רפואיים	שנושא	 7א1�
משרה	שיפוטית	ובני	משפחתו	זכאים	להם	לפי	סעיף	7	ולפי	
	,)3 מס'	 )תיקון	 שיפוטית	 משרה	 נושאי	 משכורת	 החלטת	

התשנ"ה-81995,	יהיה	על	חשבון	אוצר	המדינה�"

	תחילתה	של	החלטה	זו	מיום	ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012(� �2
י"א	באדר	התשע"ב	)5	במרס	2012(

גפני משה	 	 	 )חמ	3-628(

יושב	ראש	ועדת	הכספים 	 	 	
של	הכנסת 	 	

__________
	ק"ת	התשמ"א,	עמ'	1448,	התשע"ב,	עמ'	1022� 7

	ק"ת	התשנ"ה,	עמ'	1750� 8

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה שיפוטית 
ושאיריהם( )תיקון(, התשע"ב-2012

	בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	1	לחוק	גמלאות	לנושאי	משרה	ברשויות	השלטון,	התשכ"ט- 	
11969,	מחליטה	ועדת	הכספים	של	הכנסת	לאמור:

בסעיף	24	להחלטת	גמלאות	לנושאי	משרה	ברשויות	השלטון	)נושאי	משרה	שיפוטית	 	�1
ושאיריהם(,	התשמ"א-21981,	האמור	בו	יסומן	)א(	ואחריו	יבוא:

	75%	מהמס	המוטל	בשל	שירות	רפואי	ואשפוז	לזכאי	לפי	סעיף	קטן	)א(,	יהיה	על	 ")ב(
חשבון	אוצר	המדינה�"

	תחילתה	של	החלטה	זו	מיום	ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012(�	 �2
י"א	באדר	התשע"ב	)5	במרס	2012(

גפני משה	 	 	 )חמ	3-193(

יושב	ראש	ועדת	הכספים 	 	 	
של	הכנסת 	 	

__________
	ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	98� 1

	ק"ת	התשמ"א,	עמ'	1440;	התשע"א,	עמ'	729� 2

 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם( )תיקון(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	1	לחוק	גמלאות	לנושאי	משרה	ברשויות	השלטון,	התשכ"ט- 	
11969,	מחליטה	ועדת	הכספים	של	הכנסת	לאמור:

)שרים	ושאיריהם(,	 לפני	סעיף	23	להחלטת	גמלאות	לנושאי	משרה	ברשויות	השלטון	 	�1
התשמ"א-21981,	יבוא:

הוספת	סעיף	7א1

תחילה

תיקון	סעיף	24

תחילה

__________
	ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	98� 1

	ק"ת	התשמ"א,	עמ'	1435;	התשס"ט,	עמ'	1066� 2

הוספת	סעיף	22א
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"מיסוי	שירותים	
רפואיים

	75%	מהמס	המוטל	בשל	שירות	רפואי	ואשפוז	ששר	לשעבר	 22א�
להם	 זכאים	 לשעבר	 שר	 ושאירי	 שר	 שאירי	 משפחתו,	 ובני	
לפי	סעיף	22	ולפי	החלטת	גמלאות	לנושאי	משרה	ברשויות	
השלטון	)שרים	ושאיריהם(	)תיקון(,	התשמ"ו-31986,	יהיה	על	

חשבון	אוצר	המדינה�"	

	תחילתה	של	החלטה	זו	ביום	ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012(� �2
י"א	באדר	התשע"ב	)5	במרס	2012(

גפני משה	 	 	 )חמ	3-193(

יושב	ראש	ועדת	הכספים 	 	 	
של	הכנסת 	 	

__________

	ק"ת	התשמ"ו,	עמ'	415;	התשמ"ח,	עמ'	852� 3

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם( 
)תיקון(, התשע"ב-2012

	בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	1	לחוק	גמלאות	לנושאי	משרה	ברשויות	השלטון,	התשכ"ט- 	
11969,	מחליטה	ועדת	הכנסת	לאמור:

הכנסת	 )חברי	 השלטון	 ברשויות	 משרה	 לנושאי	 גמלאות	 להחלטת	 33א	 סעיף	 אחרי	 	�1
ושאיריהם(,	התש"ל-21969	)להלן	-	ההחלטה	העיקרית(,	יבוא:

"מיסוי	שירותים	
רפואיים

	75%	מהמס	המוטל	בשל	שירותים	רפואיים	לפי	סעיפים	33	 33ב�
ו–33א	ולפי	סעיף	3	להחלטת	שכר	חברי	הכנסת	)תשלום	בעד	
שירותים	רפואיים(	)ביטול(,	התשמ"ז-31987,	יהיה	על	חשבון,	

אוצר	המדינה�"	

	תחילתה	של	החלטה	זו	ביום	ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012(� �2
גם	על	מי	 יחולו	 זו,	 1	להחלטה	 הוראות	סעיף	33ב	להחלטה	העיקרית,	כנוסחן	בסעיף	 	�3
שהיה	זכאי	לשירותים	רפואיים	לפי	ההחלטה	העיקרית	עד	יום	כ"ב	באב	התשס"ט	)12	
באוגוסט	2009(	והודיע	אחרי	יום	זה	על	בקשתו	להפסיק	את	הזכאות	לשירותים	אלה,	
ובלבד	שהודיע	לחשב	הכנסת,	אחרי	יום	כ"ז	באדר	התשע"ב	)21	במרס	2012(,	כי	הוא	
מבקש	לשוב	ולהיות	זכאי	לשירותים	רפואיים,	וזכאותו	לשירותים	רפואיים	תחל	מחדש	

מיום	שביקש	לשוב	ולהיות	זכאי	כאמור�

כ"ז	באדר	התשע"ב	)21	במרס	2012(
ן י ו ל ריב	 י 	 	 )חמ	3-193(

יושב	ראש	ועדת	הכנסת 	 	
__________

	ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	98� 1

	ק"ת	התש"ל,	עמ'	33;	התשס"ח,	עמ'	252	ועמ'	274� 2

	ק"ת	התשמ"ז,	עמ'	370� 3

תחילה

הוספת	סעיף	33ב

תחילה

תחולה




