
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

1544 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	חובת	המכרזים	)תיקון(,	התשע"ב-2012

1549 תקנות	חובת	המכרזים	)תיקון(	)תיקון(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1549 תקנות	אגרות	בריאות	)תיקון(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1551 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	הרוקחים	)תנאי	ייצור	נאותים	לתכשירים(	)תיקון(,	התשע"ב-2012

1552 תקנות	הרוקחים	)תכשירים(	)תיקון(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1553 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	הביטוח	הלאומי	)ביטוח	נכות(	)מתן	שירותים	מיוחדים(	)תיקון(,	התשע"ב-2012

1553 צו	שירות	ביטחון	)שירות	מוכר	לתכלית	ביטחון(	)הוראת	שעה(	)מס'	2(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1554 		�	�	�	�	�	�	� צו	הרשויות	המקומיות	)אכיפה	סביבתית	-	סמכויות	פקחים(	)שינוי	התוספת	לחוק(,	התשע"ב-2012

1554 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� כללי	לשכת	עורכי	הדין	)שלוחה	בישראל	של	משרד	עורכי	דין	זר(,	התשע"ב-2012

1556 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� כללי	לשכת	עורכי	הדין	)רישום	ופיקוח	על	עורכי	דין	זרים	ואגרות(,	התשע"ב-2012

1 באוגוסט 2012 7149 י"ג באב התשע"ב



קובץ	התקנות	7149,	י"ג	באב	התשע"ב,	2012�8�1 1544

תקנות חובת המכרזים )תיקון(, התשע"ב-2012
ו–7	לחוק	חובת	המכרזים,	התשנ"ב-11992,	ובאישור	 	4 	,3 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	 	

ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנה	1	לתקנות	חובת	המכרזים,	התשנ"ג-21993	)להלן	-	התקנות	העיקריות(	-	 �1
	אחרי	ההגדרה	"חתימה	אלקטרונית	מאובטחת"	יבוא:	 )1(

ימי	 שבת,	 יום	 שישי,	 יום	 הוא	 אם	 זולת	 השבוע	 מימי	 יום	 כל	 	- עבודה"	 ""יום	
שבתון,	מועד	ממועדי	ישראל,	המפורטים	בסעיף	18א)א(	לפקודת	סדרי	שלטון	

ומשפט,	התש"ח-1948,	וערביהם,	חול	המועד	ויום	העצמאות;";

	בהגדרה	"ניקוד	איכות",	במקום	")5("	יבוא	")6("; )2(

	בהגדרה	"שווי	ההתקשרות",	בפסקה	)2(,	במקום	"המשרד"	יבוא	"הגוף	הציבורי"� )3(

	בתקנה	1ג	לתקנות	העיקריות	- �2
	בתקנת	משנה	)ב(,	אחרי	"שלא	לפרסם"	יבוא	"או	לפרסם	באופן	חלקי",	במקום	"או	 )1(
ביטחון	הציבור"	יבוא	"ביטחון	הציבור,	או	לפרסם	באופן	שאינו	מגלה	סוד	מסחרי	או	

מקצועי	של	המשרד";

	במקום	תקנת	משנה	)ג(	יבוא: )2(

ממשלתית	 בת	 וחברה	 ממשלתית	 חברה	 על	 תחול	 לא	 )א(	 משנה	 	תקנת	 ")ג(
בפעולות	שבהן	פטר	אותה	שר	המשפטים	באישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	

הכנסת	מתחולת	חוק	חופש	המידע,	התשנ"ח-1988,	לפי	סעיף	2)9(	לחוק�"

	בתקנה	3	לתקנות	העיקריות	- �3
	במקום	פסקה	)1(	יבוא: )1(

בכל	 ואולם	 חדשים;	 שקלים	 	50,000 על	 עולה	 אינו	 ששווייה	 	התקשרות	 )1("
תקופה	רצופה	של	שנים	עשר	חודשים	לא	יתקשר	המשרד	עם	מתקשר	מסוים,	בלא	
מכרז,	לפי	פסקה	זו	בהתקשרויות	בסכום	כולל	העולה	על	100,000	שקלים	חדשים,	
ובמניין	זה	יבואו	גם	התקשרויות	שנכרתו	בתקופה	האמורה	כהתקשרות	המשך,	

כהגדרתה	בפסקה	)4(,	להתקשרות	שנעשתה	במקורה	לפי	פסקה	זו;";	

	בפסקה	)2(,	במקום	"לבצעה"	יבוא	"להתחיל	בביצועה"; )2(

יבוא	 "העבודה"	 אחרי	 ראשונה",	 התקשרות	 "הרחבת	 בהגדרה	 )4()א(,	 	בפסקה	 )3(
"המקרקעין";

	בפסקה	)5א(,	במקום	"3ד"	יבוא	"3ד)א("; )4(

שבפסקה	 ו–)2(	 	)1( משנה	 "בפסקאות	 יבוא	 )5()א("	 "בפסקה	 במקום	 	,)7( 	בפסקה	 )5(
)5()א(";

	במקום	פסקה	)14א(	יבוא: )6(

	התקשרות	שעניינה	מכירת	זכויות	במקרקעין	של	דייר	מוגן	לפי	חוק	הגנת	 ")14א(
הדייר	]נוסח	משולב[,	התשל"ב-31972,	וכן	התקשרות	לרכישת	זכויות	במקרקעין	

אם	המקרקעין	המסוימים	דרושים	לשימוש	המשרד	בשל	אחד	מאלה:

	מיקומם	המיוחד	או	בשל	תכונה	ייחודית	אחרת; )א(

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 1ג

תיקון תקנה 3

__________
	ס"ח	התשנ"ב,	עמ'	114;	התשע"ב,	עמ'	390� 1

	ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	826;	התשע"א,	עמ'	468� 2

	ס"ח	התשל"ב,	עמ'	176;	התשנ"ט,	עמ'	98� 3
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קידומם	 לצורך	 או	 בריאותו	 ביטחון	הציבור,	 דחוף	מטעמים	של	 	צורך	 )ב(
המזעריים	 ולתקופה	 בהיקף	 מנומקת,	 בהחלטה	 וזאת	 ציבוריים	 יעדים	 של	

הנדרשים	בנסיבות	העניין;

בעל	 יהיה	 מהמקרקעין	 מעבר	 אם	 במקרקעין,	 ההחזקה	 בהמשך	 	צורך	 )ג(
השלכות	כלכליות	משמעותיות	ובלבד	שסך	כל	ההתקשרויות	בפטור	ממכרז	
רשאי	 הכללי	 החשב	 ואולם	 שנים;	 	25 על	 יעלה	 לא	 מסוימים	 במקרקעין	
בהחלטה	מנומקת	לאשר	התקשרות	כאמור	אף	אם	סך	כל	התקופות	האמור	

עלה	על	25	שנים�";

	אחרי	פסקה	)14ב(	יבוא: )7(

זכויות	 את	 להבטיח	 כדי	 שנעשית	 במקרקעין	 זכות	 להענקת	 	התקשרות	 ")14ג(
ולתקופה	 בהיקף	 הכללי,	 החשב	 באישור	 מנומקת,	 בהחלטה	 במקרקעין,	 המדינה	

המזעריים	הנדרשים	בנסיבות	העניין�";

	בפסקה	)18()ב(,	במקום	"5	או	14"	יבוא	"או	5"; )8(

	במקום	פסקה	)20(	יבוא: )9(

	התקשרות	לרכישת	ציוד	מבצעי	בעבור	משטרת	ישראל	או	הרשות	להגנה	 )20("
על	עדים	או	התקשרות	אחרת	אשר	עריכת	מכרז	לגביה	עלולה	לפגוע	בדרכי	פעולה	
או	בשיטות	עבודה	של	משטרת	ישראל	או	של	הרשות	להגנה	על	עדים	או	לפגוע	
ישראל	 משטרת	 של	 הכללי	 שהמפקח	 ובלבד	 המבצעית,	 בפעילותן	 אחר	 באופן	
או	המנהל	הכללי	של	המשרד	לביטחון	פנים,	לפי	העניין,	אישר	זאת;	בפסקה	זו,	
בפסקה	)20א(	ובפסקה	)32(,	"משטרת	ישראל"	-	לרבות	שירות	בתי	הסוהר	ומשמר	
בתי	המשפט	בהנהלת	בתי	המשפט,	ולעניין	התקשרות	של	שירות	בתי	הסוהר	או	
של	משמר	בתי	המשפט,	במקום	"המפקח	הכללי	של	המשטרה"	קרי	"נציב	שירות	

בתי	הסוהר	או	מנהל	בתי	המשפט,	לפי	העניין";";	

	בפסקה	)30(	- )10(

	ברישה,	במקום	"שפורסמה	הודעה"	יבוא	"בחינת	קיומם	של	מיזמים"; )א(

	במקום	פסקת	משנה	)א(	יבוא: )ב(

נמוך	 שאינו	 סכום	 ממקורותיו	 שתורם	 מי	 עם	 נעשית	 	ההתקשרות	 ")א(
ממחצית	עלות	ביצוע	המיזם;";

תקנות	 לפי	 ממכרז	 פטורות	 שאינן	 "ובלבד	 יבוא	 בסופה	 )ב(,	 משנה	 	בפסקת	 )ג(
אלה�";

	בפסקה	)31(	-	 )11(

	בפסקת	משנה	)א(,	אחרי	"טובין"	פעמיים	יבוא	"או	שירותים"; )א(

להוראות	 בהתאם	 האפשר,	 "ככל	 יבוא	 "בחשבון"	 אחרי	 )ב(,	 משנה	 	בפסקת	 )ב(
שיקבע	החשב	הכללי";

	אחרי	פסקה	)32(	יבוא: )12(

לביצוע	עסקה	 עיסוקה	במחקר	מדעי,	 יחידת	סמך	שעיקר	 	התקשרות	של	 )33("
בטובין,	לביצוע	עבודה	או	לרכישת	שירותים,	אם	היא	התקשרות	לרכישת	מכשור	
מדעי,	ספרות	מדעית,	ציוד	מדעי	ושירותים	חיוניים	למחקר	)בפסקה	זו	-	תשומות(,	
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בשל	 לרבות	 יחידת	הסמך	 פעילות	 לצורך	 היחודיים	 הנדרשים	בשל	מאפייניהם	
הצורך	לשמור	על	אמינות,	אחידות	או	רציפות	במחקר	ובלבד	שנערכה	בהתאם	
לכללים	שקבעו	היועץ	המשפטי	של	יחידת	הסמך	וחשב	יחידת	הסמך,	אשר	אושרו	
	500,000 על	 עולה	 אינו	 כאמור	 התקשרות	 של	 וששווייה	 הכללי,	 החשב	 ידי	 על	

שקלים	חדשים;

פעולה	 לשיתוף	 מדעי	 במחקר	 עיסוקה	 שעיקר	 סמך	 יחידת	 של	 	התקשרות	 )34(
בתחומי	המחקר,	הפיתוח	וההוראה	ובלבד	שהתקשרות	כאמור	עם	תאגיד	שאינו	
תאגיד	שלא	למטרות	רווח,	תיעשה,	ככל	האפשר,	לאחר	בחינה	של	כמה	חלופות	

הבאות	בחשבון�"

	בתקנה	3א	לתקנות	העיקריות	- �4
	בתקנת	משנה	)א()1(	- )1(

	ברישה,	אחרי	"טובי	חוץ"	יבוא	"או	שירותי	חוץ"; )א(

	בפסקת	משנה	)א(,	במקום	"הם	טובי	חוץ"	יבוא	"או	השירותים	הם	טובי	חוץ	 )ב(
או	שירותי	חוץ";

	בפסקת	משנה	)ב(,	ברישה,	המילים	"של	המשרד"	-	יימחקו,	ובמקום	"שבעה"	 )ג(
יבוא	"עשרה";

	בתקנת	משנה	)א()2(,	במקום	"מעשרה	ימי	עבודה"	יבוא	"מארבעה	עשר	ימי	עבודה,	 )2(
החל	במועד	פרסום	ההודעה";

	אחרי	תקנת	משנה	)א(	יבוא: )3(

	החשב	הכללי	רשאי	לבחון	ולקבוע	את	קיומם	של	ספקים	לפי	תקנת	משנה	 ")א1(
על	 תעלה	 לא	 אשר	 שיקבע,	 ולתקופה	 שיקבע	 התקשרויות	 ולסוגי	 לנושאים	 )א(	
שנה	אחת;	נערכה	בחינה	כאמור,	תתייתר	חובת	היחידה	המזמינה	לערוך	הליך	

דומה	בעצמה�";

	בתקנת	משנה	)ב()1(,	ברישה,	המילים	"של	המשרד"	-	יימחקו� )4(

	במקום	תקנה	3ב	לתקנות	העיקריות	יבוא: �5

	"בחינת	קיומם
של	מיזמים

לפי	 מיזם	 לביצוע	 להתקשר	 מזמינה	 יחידה	 	ביקשה	 	)א( 3ב�
לדיון	 הבקשה	 את	 המזמינה	 היחידה	 תביא	 	,)30(3 תקנה	
ועדת	המכרזים	אשר	תדון	בבקשה,	בהתאם	להוראות	 לפני	

שייקבעו	על	ידי	החשב	הכללי�

לרכישת	 בבקשה	 מדובר	 כי	 המכרזים	 ועדת	 	החליטה	 )ב(
קודם	 החלטתה	 את	 תפרסם	 לתמיכה,	 ולא	 שירותים	
להתקשרות	באתר	האינטרנט	לתקופה	שלא	תפחת	מ–14	ימי	
לפי	 הודעות	 קבלת	 על	 מנוי	 מי	שהוא	 לכל	 ותשלח	 עבודה	

תקנה	15)ה(	-

	הודעה	על	כוונתה	להתקשר	לביצוע	מיזם	משותף	 )1(
ואת	עיקרי	ההתקשרות;

בהתקשרות	 מדובר	 ולפיה	 החלטתה	 נימוקי	 	את	 )2(
ולא	בתמיכה;

	הודעה	על	האפשרות	לפנות	אליה	כאמור	בתקנת	 )3(
משנה	)ג(�

תיקון תקנה 3א

החלפת תקנה 3ב
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	אדם	המבקש	לבצע	מיזם	דומה	למיזם	שלגביו	פורסמה	 )ג(
לוועדת	 לפנות	 רשאי	 )ב(,	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 הודעה	
המכרזים	במהלך	התקופה	שנקבעה	בתקנת	משנה	)ב(;	ועדת	
לאמור	 לב	 בשים	 שקיבלה,	 הפניות	 את	 תשקול	 המכרזים	

בתקנת	משנה	)א(,	ולאחר	מכן	תקבל	את	החלטתה�

	ועדת	המכרזים	תשלח	עותק	מהחלטתה	לכל	מי	שפנה	 )ד(
אל	הוועדה	כאמור	בתקנת	משנה	)ג(�"

	בתקנה	3ג	לתקנות	העיקריות	-	 �6
	בתקנת	משנה	)א(,	המילים	"שנכרת	בעקבות	מכרז"	-	יימחקו; )1(

	תקנת	משנה	)ב(	-	בטלה� )2(

	בתקנה	4	לתקנות	העיקריות	-	 �7
16)ד(	 "ותחול	תקנה	 יבוא	 ובסופה	 "או	שירותים"	 יבוא	 "טובין"	 )2(,	אחרי	 	בפסקה	 )1(

ו–)ה(	בשינויים	המחויבים"�

	בפסקה	)9(,	בסופה	יבוא	"ותחול	תקנה	16)ד(	בשינויים	המחויבים"� )2(

	בתקנה	5	לתקנות	העיקריות	- �8
	בתקנת	משנה	)ג(	- )1(

	בפסקה	)1(,	המילים	"המבוצעת	שלא	בדרך	של	מכרז"	-	יימחקו; )א(

בית	 מטעם	 שהתמנה	 מומחה	 או	 "מגשר	 יבוא	 ג'"	 "צד	 אחרי	 	,)4( 	בפסקה	 )ב(
המשפט"	ובמקום	"או	הבורר"	יבוא	"הבורר	או	המגשר";

	בתקנת	משנה	)ד()2(,	במקום	"במאגר"	יבוא	"ברשימת"� )2(

	בתקנה	6)א(	לתקנות	העיקריות	- �9
	בפסקה	)3(,	במקום	"המצאת"	יבוא	"קיומם	של"; )1(

	בפסקה	)4(,	אחרי	"לעניין	זה"	יבוא	""בעל	שליטה"	-	כהגדרתו	בתקנה	6א)א()2("� )2(

	בתקנה	7)א()7(	לתקנות	העיקריות,	אחרי	"טובין"	יבוא	"או	שירותים"� �10
בתקנה	12	לתקנות	העיקריות,	המילים	"ולענין	רכישת	זכות	במקרקעין	1,500,000	ש"ח"	 	�11

-	יימחקו�

	בתקנה	12א	לתקנות	העיקריות,	במקום	"10א)ז("	יבוא	"10א)ו("� �12
	בתקנה	16	לתקנות	העיקריות	-	 �13

	בכותרת	השוליים,	המילים	"למכרז	סגור"	-	יימחקו; )1(

	בתקנת	משנה	)א(,	המילים	"לצורך	מכרז	סגור	תנהל"	יימחקו	ואחרי	המילים	"ועדת	 )2(
המכרזים"	יבוא	"תנהל"�

בתקנה	16א	לתקנות	העיקריות,	בכותרת	השוליים,	אחרי	"סגור"	יבוא	"ופנייה	תחרותית	 	�14
לקבלת	הצעות"�

	בתקנה	17א	לתקנות	העיקריות,	אחרי	תקנת	משנה	)ב(	יבוא: �15
	על	אף	האמור	בתקנות	משנה	)א(	ו–)ב(,	לעניין	התקשרות	שבה	המשרד	רוכש	או	 ")ג(
שוכר	נכס	במקרקעין,	ניתן	לערוך	אומדן	שווי	התקשרות	בכל	עת,	שייחתם	ביד	השמאי	

הממשלתי,	לאחר	המועד	האחרון	להגשת	הצעות	במכרז�"

תיקון תקנה 3ג

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 12א

תיקון תקנה 12

תיקון תקנה 7

תיקון תקנה 16

תיקון תקנה 16א

תיקון תקנה 17א
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	בתקנה	17ו)ה(	לתקנות	העיקריות	-	 �16
	בפסקה	)2(,	בסופה	יבוא	"אם	נקבע	מחיר	כאמור"; )1(

	בפסקה	)6()ב(,	במקום	"45,000"	יבוא	"50,000"� )2(

בתקנה	19ב)א(	לתקנות	העיקריות,	במקום	"שני	חברי	ועדת	המכרזים"	יבוא	"שני	עובדי	 	�17
המשרד"�

	במקום	תקנה	19ד	לתקנות	העיקריות	יבוא: �18

	"מכרז	ממוכן
מתפתח

	מכרז	ממוכן	מתפתח	ינוהל	כך: 19ד�

	נקבע	במסמכי	המכרז	כי	תיבחן	עמידת	המציע	בתנאי	 )1(
את	 המכרזים	 ועדת	 תקבע	 מזערי,	 איכות	 בניקוד	 או	 סף	
או	 ו–)2(	 17ג)1(	 לתקנה	 בהתאם	 הסופית	 המציעים	 קבוצת	

תקנה	17ד)1(	ו–)2(;

ועדת	 תקבע	 הסופית,	 המציעים	 קבוצת	 קביעת	 	לאחר	 )2(
כל	המציעים	שבקבוצת	המציעים	 ראשון	שבו	 מועד	 המכרזים	
הסופית	רשאים	להגיש	הצעות,	וכן	מועדים	נוספים,	ככל	שיידרש,	
לעומת	 נוספת	 הצעה	 להגיש	 רשאים	 יהיו	 המציעים	 שבהם	

ההצעה	האחרונה	והכל	בהתאם	לקבוע	במסמכי	המכרז;

בנוכחות	 תיעשה	 	,)2( בפסקה	 כאמור	 הצעות	 	הגשת	 )3(
שניים	לפחות	מחברי	ועדת	המכרזים�"

"בהתאם	 יבוא	 מכרז	חדש"	 עריכת	 על	 "או	 במקום	 לתקנות	העיקריות,	 23)א1(	 בתקנה	 	�19
לתנאי	המכרז	או	על	ביטול	המכרז,	ואם	החליטה	כאמור	רשאית	היא	להחליט	על	עריכת	

מכרז	חדש"�

בתקנה	31)ב(	לתקנות	העיקריות,	בסופה	יבוא	"וכל	מקום	בתקנות	אלה	שנאמר	"משטרת	 	�20
שלא	 "ובלבד	 המילים	 כאילו	 16)א(,	 תקנה	 את	 ויקראו	 הכנסת"	 "משמר	 קרי	 ישראל"	

מתנהלת	רשימה	מרכזית	באותו	עניין	על	ידי	החשב	הכללי"	-	נמחקו""�

בתקנה	33)א(	לתקנות	העיקריות,	בסופה	יבוא	"ויקראו	את	תקנה	16)א(,	כאילו	המילים	 	�21
"ובלבד	שלא	מתנהלת	רשימה	מרכזית	באותו	עניין	על	ידי	החשב	הכללי"	-	נמחקו""�

	בתקנה	38	לתקנות	העיקריות	-	 �22
	בתקנת	משנה	)א(,	הסימן	"8)א("	-	יימחק,	ובסופה	יבוא	"ויקראו	את	תקנה	16)א(,	 )1(
כאילו	המילים	"ובלבד	שלא	מתנהלת	רשימה	מרכזית	באותו	עניין	על	ידי	החשב	הכללי"	

-	נמחקו""�;

	בתקנת	משנה	)ב(,	במקום	"ו–)9("	יבוא	")9(	ותקנה	35"� )2(

בתקנה	40ב)א(	לתקנות	העיקריות,	בסופה	יבוא	"ויקראו	את	תקנה	16)א(,	כאילו	המילים	 	�23
"ובלבד	שלא	מתנהלת	רשימה	מרכזית	באותו	עניין	על	ידי	החשב	הכללי"	-	נמחקו""�

תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן	)להלן	-	יום	התחילה(� 	�24
על	אף	האמור	בתקנה	3)20(	לתקנות	העיקריות	כנוסחה	בתקנה	3	לתקנות	אלה,	בתקופה	 	�25
של	שנה	מיום	התחילה,	יראו	כאילו	בתקנה	3)20(	האמורה,	בכל	מקום	למעט	בהגדרה	
"משטרת	ישראל",	אחרי	"משטרת	ישראל"	נאמר	"נציבות	כבאות	והצלה"	ובסופה	נאמר	
"נציב	כבאות	והצלה	ידווח	לחשב	הכללי	בדבר	התקשרויות	הנעשות	מכוח	פסקה	זו"�	

ז'	באב	התשע"ב	)26	ביולי	2012(
ץ ני י בל	שטי ו י

	 	 )חמ	3-2385(

	
											שר	האוצר	 	 	 	

תיקון תקנה 17ו

תיקון תקנה 19ב

תיקון תקנה 19ד

תיקון תקנה 23

תיקון תקנה 31

תיקון תקנה 33

תיקון תקנה 38

תיקון תקנה 40ב

תחילה

הוראת שעה
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תקנות חובת המכרזים )תיקון( )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	4	ו–7	לחוק	חובת	המכרזים,	התשנ"ב-11992,	ובאישור	ועדת	 	

החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנה	45)א(	לתקנות	חובת	המכרזים	)תיקון(,	התשס"ט-22009	- �1
	בפסקה	)9(,	בתקנה	10א	לתקנות	חובת	המכרזים,	התשנ"ג-31993,	המובאת	בה	- )1(

	בתקנת	משנה	)א(,	במקום	פסקה	)3(	יבוא: )א(

הפנים,	 לביטחון	 השר	 רשאי	 הסוהר,	 בתי	 ושירות	 המשטרה	 	לעניין	 )3("
ועדת	 כי	בראש	 ולעניין	משמר	בתי	המשפט	רשאי	שר	המשפטים,	להורות	
הפטור	המשרדית	יעמוד	בעל	תפקיד	קבוע	בדרגת	ניצב	או	דרגה	מקבילה	לו	
שיסמיך	המפקח	הכללי,	נציב	שירות	בתי	הסוהר	או	מנהל	בתי	המשפט,	לפי	
העניין;	הורה	השר	לביטחון	הפנים	או	שר	המשפטים	לפי	העניין	כאמור,	יינתן	
אישור	המפקח	הכללי,	נציב	שירות	בתי	הסוהר	או	מנהל	בתי	המשפט,	לפי	
העניין,	לפי	תקנה	3)20(,	להחלטות	של	ועדת	הפטור	המשרדית,	המאשרות	

החלטות	של	ועדת	המכרזים	המשרדית,	לפי	התקנה	האמורה;";

	במקום	תקנת	משנה	)ח(	יבוא: )ב(

	ועדת	מכרזים	שמונתה	לפי	תקנה	8)ד(	או	)ה(,	יראו	אותה	גם	כוועדת	 ")ח(
פטור	משרדית	לעניין	החלטות	שהתקבלו	באותה	ועדת	מכרזים�

החשב	 מוסמך	 )ה(,	 או	 8)ד(	 תקנה	 לפי	 שמונתה	 מכרזים	 ועדת	 	לעניין	 )ט(
לפתוח	 כשירים	 שיהיו	 עובדים	 האוצר	 משרד	 עובדי	 מבין	 למנות	 הכללי	

תיבת	מכרז�";

	פסקה	)13(	-	תימחק� )2(

ז'	באב	התשע"ב	)26	ביולי	2012(
)חמ	3-2385(

ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 					שר	האוצר	 	 	 	

__________
	ס"ח	התשנ"ב,	עמ'	114;	התשע"ב,	עמ'	390� 1

	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	442� 2

	ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	826� 3

תקנות אגרות בריאות )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	62)1(	ו–66)א()5(	לפקודת	הרוקחים	]נוסח	חדש[,	התשמ"א- 	
11981,	באישור	שר	האוצר	לפי	סעיף	39ב	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985,	ובאישור	

ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנה	2	לתקנות	אגרות	בריאות,	התשמ"ט-31989	)להלן	-	התקנות	העיקריות(	- �1
	בתקנת	משנה	)א(,	במקום	"עליית"	יבוא	"שינוי";	 )1(

	אחרי	תקנת	משנה	)ג(	יבוא: )2(

		עדכון	הסכום,	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	ייעשה	על	בסיס	הסכום	שנקבע	 ")ג1(
ליום	השינוי	הקודם,	לפני	שעוגל	לפי	תקנת	משנה	)ג(�"	

תיקון תקנה 45

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	35,	עמ'	694� 1

	ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 2

	ק"ת	התשמ"ט,	עמ'	714;	התשס"ו,	עמ'	1208� 3

תיקון תקנה 2
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	בתוספת	הראשונה	לתקנות	העיקריות	- �2
	בפרט	1,	במקום	"בתקנות	הרוקחים	)תכשירים	רפואיים("	יבוא	"בתקנות	הרוקחים	 )1(

)תכשירים(";

	אחרי	פרט	1	יבוא: )2(

	תקנות	הרוקחים	)תנאי	ייצור	נאותים	לתכשירים(,	התשס"ט-42008�" "1א�

	בתוספת	השנייה	לתקנות	העיקריות	- �3
	בפרט	1	- )1(

	ברישה,	במקום	"תקנות	הרוקחים	)תכשירים	רפואיים("	יבוא	"תקנות	הרוקחים	 )א(
)תכשירים(";

	בפסקה	)1(	- )ב(

	במקום	פסקאות	משנה	א	עד	ד	יבוא: )1(

בשקלים	חדשים

	בעד	בדיקת	איכות	של	תכשיר	לצורך	 "א�
רישום

		16,200

	בעד	בדיקת	איכות	של	תכשיר	לצורך	 ב�	
חידוש	רישומו

6,600

			בעד	תעודת	שחרור	רשמי	של	אצווה								 4,020					ג�

		בעד	שינוי	בבדיקת	איכות	או	בתעודת	 ד�
איכות	של	תכשיר	-

המצריך	 משמעותי	 מסוג	 	שינוי	 )1(
את	בדיקת	המנהל;

2,300

		שינוי	אחר,	למעט	שינוי	שהמנהל	 )2(
הורה	שלא	תיגבה	לגביו	אגרה

;"530

יבוא	 רפואי"	 "תכשיר	 במקום	 מקום,	 בכל	 ו–ו,	 ה	 משנה	 	בפסקאות	 )2(
"תכשיר";

		בפסקה	)2(	- )ג(

	בכל	מקום,	במקום	"תכשיר	רפואי"	יבוא	"תכשיר"; )1(

	בפסקת	משנה	ב,	בטור	"בשקלים	חדשים",	במקום	"929"	יבוא	"1,860"; )2(

	אחרי	פרט	1	יבוא: )2(

	"תנאי	ייצור
נאותים	לתכשירים

לתכשירים(,	 נאותים	 ייצור	 )תנאי	 הרוקחים	 	בתקנות	 )1א(
התשס"ט-2008	-

בשקלים	חדשים

	בעד	בקשה	לקבלת	אישור	 )1(
או	חידושו

35,000

	בעד	בקשה	לקבלת	העתק	 )2(
GMP	תעודת

180

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השנייה

__________
	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	17;	התשע"ב,	עמ'	1551� 4
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בשקלים	חדשים

	בעד	יום	בקרה	או	ביקורת	 )3(
של	עובד	שהסמיך	המנהל	
מתן	 לצורך	 הנדרש	
לצורך	 או	 	,GMP תעודת	
ביקורת	 או	 בקרה	 ביצוע	
תקופתית	או	ביצוע	בקרה	
בעסק,	 פתע	 ביקורת	 או	
ראשונית	 בקרה	 למעט	
או	 אישור	 קבלת	 לצורך	

חידושו

�"2900

יום	 	- )להלן	 	)2012 באוגוסט	 	1( התשע"ב	 באב	 י"ג	 ביום	 אלה	 תקנות	 של	 תחילתן	 	�4
התחילה(�

התשע"ג בטבת	 י"ח	 יום	 עד	 התחילה	 שמיום	 בתקופה	 אלה,	 בתקנות	 האמור	 אף	 על	 	�5	
)31	בדצמבר	2012(,	יראו	כאילו	-

לתקנות	העיקריות,	 בתוספת	השנייה	 	)1(1 בפרט	 ג	 עד	 א	 פסקאות	משנה	 	במקום	 )1(
כנוסחן	בתקנות	אלה,	נאמר:

בשקלים	חדשים

	בעד	בדיקת	איכות	של	תכשיר	לצורך	רישום				 8,100"א�

חידוש	 לצורך	 תכשיר	 של	 איכות	 בדיקת	 בעד	 		 ב�
רישומו,			

3,300

2,010";ג�				בעד	תעודת	שחרור	רשמי	של	אצווה			

	במקום	פסקה	)3(	בפרט	)1א(	בתוספת	השנייה	לתקנות	העיקריות,	כנוסחה	בתקנות	 )2(
אלה,	נאמר:

בשקלים	חדשים

שהסמיך	 עובד	 של	 ביקורת	 או	 בקרה	 יום	 	בעד	 )3("
או	 	,GMP תעודת	 מתן	 לצורך	 הנדרש	 המנהל	
או	 תקופתית	 ביקורת	 או	 בקרה	 ביצוע	 לצורך	
ביצוע	בקרה	או	ביקורת	פתע	בעסק,	למעט	בקרה	

ראשונית	לצורך	קבלת	אישור	או	חידושו

�"1,400

ז'	באב	התשע"ב	)26	ביולי	2012(
)חמ	3-2149(

הו נתני 	 ן מי בני 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																																													ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	

תקנות הרוקחים )תנאי ייצור נאותים לתכשירים( )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	47א)א()2(	ו–62	לפקודת	הרוקחים	]נוסח	חדש[,	התשמ"א-	 	
11981	)להלן	-	הפקודה(,	ובהסכמת	שר	האוצר	לפי	סעיף	47א)א()2(	לפקודה	אני	מתקין	תקנות	

אלה:	

תחילה

הוראת שעה

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	35,	עמ'	694� 1
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ייצור	נאותים	לתכשירים(,	התשס"ט-22008	 )תנאי	 במקום	תקנה	27	לתקנות	הרוקחים	 	�1
)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	יבוא:

	בעד	מתן	שירות	מהשירותים	המפורטים	להלן	תשולם	האגרה	"אגרות �27
הקבועה	בפרט	1א	בתוספת	השנייה	לתקנות	אגרות	בריאות,	

התשמ"ט-31989:

	בקשה	לקבלת	אישור	או	חידושו; )1(

;GMP	תעודת	העתק	לקבלת	בקשה	 )2(

	יום	בקרה	או	ביקורת	של	עובד	שהסמיך	המנהל	הנדרש	 )3(
לצורך	מתן	תעודת	GMP,	או	לצורך	ביצוע	בקרה	או	ביקורת	
תקופתית	או	ביצוע	בקרה	או	ביקורת	פתע	בעסק,	למעט	בקרה	

ראשונית	לצורך	קבלת	אישור	או	חידושו�"

	התוספת	לתקנות	העיקריות	-	בטלה�	 �2
	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ג	באב	התשע"ב	)1	באוגוסט	2012(� �3

ז'	באב	התשע"ב	)26	ביולי	2012(
)חמ	3-3685(

הו נתני 	 ן מי בני 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																																											ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	

תקנות הרוקחים )תכשירים( )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	47א)א()2(	ו–62	לפקודת	הרוקחים	]נוסח	חדש[,	התשמ"א-	 	

11981	)להלן	-	הפקודה(,	ובהסכמת	שר	האוצר,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנה	27	לתקנות	הרוקחים	)תכשירים(,	התשמ"ו-21986,	במקום	תקנת	משנה	)א(	יבוא: �1
	בעד	בדיקת	איכות	שערך	המכון	ובעד	תעודת	איכות	של	תכשיר	או	של	חומר	גלם	 ")א(
של	תכשיר	שהוציא,	או	שינוי	בבדיקת	איכות	או	בתעודת	איכות	של	תכשיר	כאמור,	
וכן	בעד	תעודת	שחרור	רשמי	 למעט	שינוי	שהמנהל	הורה	שלא	תיגבה	לגביו	אגרה,	
של	אצווה	תשולם	האגרה	כמפורט	בסעיף	1	בתוספת	השנייה	לתקנות	אגרות	בריאות,	

	 התשמ"ט-31989	)להלן	-	תקנות	האגרות(�"

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ג	באב	התשע"ב	)1	באוגוסט	2012(� 	�2
ז'	באב	התשע"ב	)26	ביולי	2012(

)חמ	3-11-ת1(

הו נתני 	 ן מי בני 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																																											ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	35,	עמ'	694� 1

	ק"ת	התשמ"ו,	עמ'	906;	התשמ"ט,	עמ'	714;	התש"ע,	עמ'	1627;	התשע"א,	עמ'	952� 2

	ק"ת	התשמ"ט,	עמ'	714;	התשע"ב,	עמ'	1549� 3

החלפת תקנה 27

ביטול התוספת

תחילה

תיקון תקנה 27

תחילה
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תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )מתן שירותים מיוחדים( )תיקון(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	206	ו–400	לחוק	הביטוח	הלאומי	]נוסח	משולב[,	התשנ"ה- 	
ועדת	 לחוק,	באישור	 	12 לפי	סעיף	 )להלן	-	החוק(,	לאחר	שנועצתי	במועצת	המוסד	 	11995

העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	11)ב(	לתקנות	הביטוח	הלאומי	)ביטוח	נכות(	)מתן	שירותים	מיוחדים(,	התשל"ט- 	�1
21978,	האמור	בסיפה	החל	במילים	"כי	נתקיימו	במבוטח",	יסומן	")1("	ואחריו	יבוא:

	כי	מבוטח,	שמתקיימים	בו	התנאים	המפורטים	להלן,	אינו	זכאי	לקצבה	רק	משום	 )2("
ה–31	 היום	 בעד	 הקצבה	 לו	 תשולם	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 ימים	 	90 חלפו	 שטרם	

ואילך:

	נקבעה	לו	נכות	רפואית	לפי	סעיף	208	לחוק	בשיעור	של	75%	לפחות; )א(

)ג(,	למשך	תקופה	של	 	הוא	תלוי	בעזרת	הזולת,	כאמור	בתקנה	3)א(,	)ב(	או	 )ב(
שישה	חודשים	רצופים	לפחות;

)ילד	נכה(,	 	הוא	אינו	זכאי	לגמלה	לפי	תקנה	5)ד(	לתקנות	הביטוח	הלאומי	 )ג(
התש"ע-32010,	בעד	התקופה	שמהיום	ה–31	כאמור�"

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ב–1	בחודש	שלאחר	יום	פרסומן	)להלן	-	יום	התחילה(,	 )א( 	�2
או	 התחילה	 ביום	 מיוחדים	 שירותים	 לקצבת	 תביעתו	 את	 שהגיש	 מי	 על	 יחולו	 והן	

לאחריו�

	תשלומים	ראשונים	לפי	תקנות	אלה	ישולמו	בתום	חמישה	חודשים	מיום	התחילה,	 )ב(
בעד	התקופה	שמיום	התחילה	ועד	מועד	התשלום�

ד'	באב	התשע"ב	)23	ביוני	2012(
)חמ	3-756(

ן ו כחל 	משה	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																																											שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים 	

__________
	ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	210;	התשנ"ח,	עמ'	96� 1

	ק"ת	התשל"ט,	עמ'	38;	התשס"ט,	עמ'	294� 2

	ק"ת	התש"ע,	עמ'	6868;	התשע"ב,	עמ'	756� 3

צו שירות ביטחון )שירות מוכר לתכלית ביטחון( )הוראת שעה( )מס' 2(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	26א)א()1(	לחוק	שירות	ביטחון	]נוסח	משולב[,	התשמ"ו-11986	 	
)להלן	-	החוק(,	באישור	הממשלה	וועדת	החוץ	והביטחון	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

שירות	ביחידות	צבאיות	בתפקידי	מינהלה,	בתפקידים	ייעודיים,	בתפקידים	מקצועיים,	 	�1
הכוללים	בין	השאר:	הפעלת	מערכת	קשר	ומערכות	טכנולוגיית	מידע,	עיבוד	מודיעין,	
הנלוות	 ופעילויות	 עתודאים	 בידי	 ופיתוח	 מחקר	 חשבונות,	 הנהלת	 מחשב,	 הפעלת	
הוא	 להלן,	 המפורטות	 במסגרות	 	- שמירה	 כגון:	 הצבאית,	 ביחידה	 אלה	 לתפקידים	

שירות	מוכר	כמשמעותו	בסעיף	26א)א()1(	לחוק:

תיקון תקנה 11

תחילה ותחולה

שירות מוכר 
לתכלית ביטחון

__________
	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	107;	התשנ"ה,	עמ'	440;	ק"ת	התשע"ב,	עמ'	489� 1
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	משרד	הביטחון; )1(

	יחידות	סמך	של	משרד	הביטחון; )2(

	יחידות	סמך	של	משרד	ראש	הממשלה� )3(

	תוקפו	של	צו	זה	עד	יום	כ"א	בתמוז	התשע"ג	)29	ביוני	2013(� 	�2
כ"ב	בתמוז	התשע"ב	)12	ביולי	2012(

)חמ	3-2664(

)קס'	4938(

ברק ד	 אהו 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																																	שר	הביטחון 	

 צו הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(
)שינוי התוספת לחוק(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	12	לחוק	הרשויות	המקומיות	)אכיפה	סביבתית	-	סמכויות	 	
פקחים(,	התשס"ח-12008	)להלן	-	החוק(,	בהסכמת	שר	הבריאות	והשר	לביטחון	פנים,	ובאישור	

ועדת	הפנים	והגנת	הסביבה	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

	בפרט	3	לתוספת	לחוק,	האמור	בו	יסומן	")א("	ואחריו	יבוא: �1
	 	תקנות	בריאות	העם	)טיפול	בפסולת	במוסדות	רפואיים(,	התשנ"ז-21997�" ")ב(

ג'	באב	התשע"ב	)22	ביולי	2012(
)חמ	3-4514(

ישי 	 הו אלי 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																						שר	הפנים 	

__________
	ס"ח	התשס"ח,	עמ'	534;	התשע"א,	עמ'	1067� 1

	ק"ת	התשנ"ז,	עמ'	1101� 2

כללי לשכת עורכי הדין )שלוחה בישראל של משרד עורכי דין זר(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	98יג	ו–109	לחוק	לשכת	עורכי	הדין,	התשכ"א-11961	)להלן	 	
-	החוק(,	ובאישור	שר	המשפטים,	מתקינה	המועצה	הארצית	של	לשכת	עורכי	הדין	בישראל	

כללים	אלה:

	משרד	עורכי	דין	זר	כהגדרתו	בסעיף	98א	לחוק	אשר	מקיים	שלוחה	בישראל,	ימסור	 )א( 	�1
ללשכה	הודעה	על	כך	שתכלול	פרטים	אלה:

בשלוחה	 מועסקים	 אשר	 הזרים	 הדין	 ועורכי	 הדין	 עורכי	 של	 	שמותיהם	 )1(
בישראל,	והאם	הם	מועסקים	בה	כשכירים,	חברים	או	שותפים;	

	מען	השלוחה	בישראל;	 )2(

	שמה	של	השלוחה	בישראל;	 )3(

שינוי התוספת 
לחוק

תוקף

הודעה על 
פתיחת שלוחה 

בישראל

__________
	ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178;	התשס"ט,	עמ'	165� 1
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	שמה	של	המדינה	שבה	נמצא	מרכז	פעילותו	של	המשרד,	ואם	המשרד	הוא	 )4(
תאגיד,	גם	את	שמה	של	מדינת	התאגדותו�

	משרד	עורכי	דין	זר	יצרף	להודעתו	האמורה	בסעיף	קטן	)א(	-	 )ב(

	אם	הוא	תאגיד,	תצהיר	של	אורגן	מוסמך	בתאגיד	על	אלה: )1(

	התאגיד	התאגד	מחוץ	לישראל	ומתקיימים	לגביו	כל	אלה: )א(

	מטרתו	מתן	שירותים	משפטיים; )1(

	מרכז	פעילותו	הוא	מחוץ	לישראל; )2(

דין	 בעריכת	 לעסוק	 רישיון	 בעלי	 הם	 בתאגיד	 השותפים	 או	 	החברים	 )ב(
רישיון	 בעלי	 הם	 השותפים	 או	 החברים	 כל	 אם	 ציון	 תוך	 לישראל	 מחוץ	

עריכת	דין	או	שמא	רק	חלקם	הם	בעלי	רישיון	כאמור;	

	האם	משתף	המשרד	בהכנסותיו	את	מי	שאינו	עורך	דין	או	שאינו	בעל	 )ג(
רישיון	לעסוק	בעריכת	דין	מחוץ	לישראל;

	האם	יש	למשרד	הגבלה	על	אחריות	החברים	בו; )ד(

	אם	הוא	יחיד,	תצהיר	של	היחיד	על	אלה:	 )2(

	הוא	בעל	רישיון	לעסוק	בעריכת	דין	במדינה	מחוץ	לישראל	תוך	ציון	 )א(
שם	המדינה;

	מרכז	פעילותו	הוא	מחוץ	לישראל; )ב(

	האם	משתף	המשרד	בהכנסותיו	את	מי	שאינו	עורך	דין	או	שאינו	בעל	 )ג(
רישיון	לעסוק	בעריכת	דין	מחוץ	לישראל�	

יוגש	בשפה	העברית	או	האנגלית,	או	בשפה	 	)2( )ב()1(	או	 	תצהיר	לפי	סעיף	קטן	 )ג(
הנוטריונים,	 חוק	 לפי	 שאושר	 העברית	 או	 האנגלית	 לשפה	 תרגום	 כשלצדו	 אחרת	

התשל"ו-21976,	ובכלל	זה	סעיף	50א	לחוק	האמור�

	הודעה	לפי	סעיף	זה	תימסר	בתוך	30	ימים	מהיום	שבו	החלה	השלוחה	בישראל	 )ד(
לפעול�	

	בסעיף	זה,	"תצהיר"	-	הצהרה	בכתב	שניתנה	ואומתה	לפי	אחת	מדרכים	אלה: )ה(	

	לפי	סעיף	15	לפקודת	הראיות	]נוסח	חדש[,	התשל"א-31971; )1(

	לפי	סעיף	7)5(	או	50א	לחוק	הנוטריונים,	התשל"ו-1976� )2(

חל	שינוי	כלשהו	בפרט	מן	הפרטים	הנקובים	בסעיף	1,	תימסר	על	כך	הודעה	ללשכה	 	�2
בדרך	הקבועה	באותו	סעיף	לא	יאוחר	מ–30	ימים	מיום	שאירע	השינוי�

ו'	באב	התשע"ב	)25	ביולי	2012(
)חמ	3-4056(

	 	 נתאשר�

נאמן יעקב	
שר	המשפטים

ן ו ר פי 	 צבי
יושב	ראש	המועצה	הארצית

של	לשכת	עורכי	הדין

__________
			ס"ח	התשל"ו,	עמ'	196� 2

			דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	18,	עמ'	421� 3

חובת עדכון 
פרטים
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כללי לשכת עורכי הדין )רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	94,	98יג	ו–109	לחוק	לשכת	עורכי	הדין,	התשכ"א-11961	 	
)להלן	-	החוק(	ובאישור	שר	המשפטים,	מתקינה	המועצה	הארצית	של	לשכת	עורכי	הדין	

בישראל	כללים	אלה:

	בכללים	אלה	-	 �1
"מבקש"	-		מי	שמבקש	להירשם	במרשם;

"מדינת	חוץ"	-	מדינה	מחוץ	לישראל;	

"תצהיר"	-	הצהרה	בכתב	שניתנה	ואומתה	לפי	אחת	מדרכים	אלה:

	לפי	סעיף	15	לפקודת	הראיות	]נוסח	חדש[,	התשל"א-21971; )1(

חוק	 	- )להלן	 הנוטריונים,	התשל"ו-31976	 לחוק	 או	סעיף	50א	 	)5(7 	לפי	סעיף	 )2(
הנוטריונים(�	

	בקשה	להירשם		במרשם	)להלן	-	בקשה(,	תוגש	ללשכה	בצירוף	מסמכים	אלה: 	)א( �2
	אישור	של	הגוף	המוסמך	להעניק	רישיון	עריכת	דין	במדינת	חוץ	על		היות	 )1(

המבקש	בעל	רישיון	תקף	לעסוק	בעריכת	דין	בה;	

כיהן	 או	 דין	 עורך	 שימש	 המבקש	 כי	 הלשכה,	 של	 דעתה	 להנחת	 	ראיות,	 )2(
הסמוכה	 בתקופה	 לפחות,	 שנים	 חמש	 במשך	 ישראל,	 מחוץ	 שיפוטי	 בתפקיד	

להגשת	בקשת	הרישום;

בעריכת	 לעסוק	 המבקש	 הוסמך	 החוץ	שבה	 במדינת	 רשמי	 גוף	 של	 	אישור	 )3(
דין	)להלן	-	מדינת	ההסמכה(	בדבר	עברו	הפלילי	של	המבקש,	לרבות	פירוט	של	
ועומדים	כנגדו;	הלשכה	רשאית	 הרשעות	פליליות	או	הליכים	פליליים	תלויים	
מניעה	 קיימת	 כי	 להנחת	דעתה	 הוכיח	 אישור	כאמור	אם	 לפטור	מבקש	מלצרף	

לקבלו;		

	אישור	של		הגוף	המוסמך	לקיים	שיפוט	משמעתי	לעורכי	דין	או	למכהנים	 )4(
	- קיימים	 ואם	 העדרם,	 בדבר	 ההסמכה	 במדינת	 העניין,	 לפי	 שיפוטי,	 בתפקיד	
תלויים	 משמעתיים	 הליכים	 או	 משמעתיות	 הרשעות	 של	 אודותם,	 על	 פרטים	

ועומדים	כנגד	המבקש;	

הליכים	 לישראל	 מחוץ	 כנגדו	 ועומדים	 תלויים	 לא	 כי	 	תצהיר	של	המבקש	 )5(
פליליים	או	משמעתיים	וכי	לא	הורשע	מחוץ	לישראל	בעבירה	פלילית	או	בעבירת	
משמעת,	ואם	תלויים	ועומדים	כנגדו	הליכים	או	הורשע	כאמור	-	פרטים	מלאים	

אודות	ההליכים	או	ההרשעה;

	כתב	הסכמה	מאת	המבקש	ולפיו	הוא	מסכים	כי	הלשכה	תקבל	על	אודותיו	 )6(
השבים,	 ותקנת	 הפלילי	 המרשם	 חוק	 הוראות	 לפי	 הפלילי	 המרשם	 מן	 מידע	

התשמ"א-41981;

	אישור	כי	בידו	אחת	מן	הבטוחות	לפי	סעיף	98ו)א()4(	לחוק	אשר	מתקיימות	 )7(
לגביה	הוראות	שר	האוצר	בצו	לפי	סעיף	98ו)א()4()ב(	לחוק�			

הגדרות

מסמכים שיצורפו 
לבקשה להירשם 

במרשם

__________
	ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178;	התשס"ט,	עמ'	165� 1

			דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	18,	עמ'	421� 2

			ס"ח	התשל"ו,	עמ'	196� 3

			ס"ח	התשמ"א,	עמ'	322� 4
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לשפה	 תרגום	 בצירוף	 במקור	 יוגשו	 	)7( עד	 ו–)3(	 )א()1(	 קטן	 סעיף	 לפי	 	המסמכים	 )ב(
לחוק	 50א	 סעיף	 זה	 ובכלל	 הנוטריונים	 חוק	 לפי	 אושר	 אשר	 העברית	 או	 האנגלית	

האמור�

	ראיות	כאמור	בפסקה	)2(	בסעיף	קטן	)א(	יוגשו	במקור	או	בהעתק	מתאים	למקור	 )ג(
ויצורף	להן		 זה	סעיף	50א	לחוק	האמור	 ובכלל	 שנכונותו	אושרה	לפי	חוק	הנוטריונים	

תרגום	כאמור	בסעיף	קטן	)ב(�	

יצרף	 בתוספת	 הנקובות	 המדינות	 עם	 נמנית	 אינה	 הסמכתו	 שמדינת	 מבקש	 		 )ד(
לבקשתו,	בנוסף	על	המסמכים	האמורים	בסעיף	קטן	)א(,	גם	מסמכים	אלה:

שנדרש	 המקצועית	 וההכשרה	 ההשכלה	 דרישות	 על	 המעידים	 	מסמכים	 )1(
לעמוד	בהן	מי	שהוא	בעל	רישיון	לעריכת	דין	במדינת	ההסמכה;

	מסמכים	המעידים	על	הפיקוח	והשיפוט	המשמעתי	לו	נתונים	מי	שהם	בעלי	 )2(
רישיון	לעריכת	דין	במדינת	ההסמכה�	

	נתברר	ללשכה	כי	מרכז	פעילותו	של	המבקש	במסגרת	עיסוקו	בעריכת	דין	מחוץ	 )ה(
לישראל	הוא	במדינת	חוץ	שאינה	מדינת	ההסמכה,	רשאית	היא	לדרוש	ממנו	כי	יצרף	
המוסמך	 הגוף	 של	 אישור	 גם	 )א(,	 קטן	 בסעיף	 כמפורט	 על	המסמכים	 בנוסף	 לבקשתו,	
לו	 שניתן	 הרישיון	 בסיס	 על	 דין	 בעריכת	 בה	 לעסוק	 רשאי	 הוא	 ולפיו	 מדינה	 באותה	
כאמור	 ועומדים	 תלויים	 והליכים	 הרשעות	 בדבר	 אישורים	 וכן	 ההסמכה	 במדינת	

בפסקאות	)3(	ו–)4(	בסעיף	קטן	)א(�		

בידי	מבקש	שעמד	בבחינות	שערכה	הלשכה	 לא	תוגש	אלא	 	2 בקשה	כאמור	בסעיף	 	�3
באתיקה	מקצועית	החלה	על	עורכי	דין	זרים	לפי	סעיף	98ו)א()3(	לחוק	בשנתיים	שקדמו	
נסיבות	העניין	מצדיקות	הכרה	בבחינה	 זולת	אם	סברה	הלשכה	כי	 להגשת	הבקשה,	

שנערכה	קודם	לאותו	מועד�

	מבקש	ישלם	עם	הגשת	בקשתו	אגרת	טיפול	בסכום	של	532	שקלים	חדשים�		 �4
	אחת	לחודש		תציג	הלשכה	את	רשימת	המועמדים	להיכלל	במרשם	בבית	המשפט	 )א( 	�5

העליון,	בכל	בית	משפט	מחוזי,	בלשכת	כל	ועד	מחוזי	ובאתר	האינטרנט	של	הלשכה�	

	בתוך	עשרים	ואחד	ימים	מיום	הצגת	הרשימה	רשאי	כל	אדם	להגיש	התנגדות	 )ב(
לאישור	מבקש�

	עם	הצגת	הרשימה	תציין	הלשכה	את	המקום	להגשת	ההתנגדויות	ואת	המועד	 )ג(
האמור	בסעיף	קטן	)ב(;	התנגדות	תוגש	בכתב	תוך	פירוט	הנימוקים�

	בתום	המועד	הקבוע	בסעיף	קטן	)ב(	תדון	הלשכה	בהתנגדויות,	אם	היו,	ותחליט	 )ד(
בהן�

	ראתה	הלשכה,	כי	יש	לכאורה	נימוק	לפי	סעיף	98ו)ב(	לחוק,	שלא	לכלול	במרשם	 )ה(
טענותיו	 לטעון	את	 מועד	 לו	 ותקבע	 כך	בכתב	 על	 לו	 תודיע	 אף	כשירותו,	 על	 מבקש	

לפניה	או	לפני	ועדה	שמינתה	לכך,	קודם	שתחליט	בדבר�

זר	במרשם,	תודיע	לו	על	כך	בכתב	ותרשום	אותו	 החליטה	הלשכה	לרשום	עורך	דין	 	�6
במרשם,	עם	תשלום	האגרה	כאמור	בסעיף	7)ב(�

	עורך	דין	זר	ישלם	ללשכה	מדי	שנה	בשנה	אגרה	שנתית	בסכום	של	2,940	שקלים	 )א( 	�7
חדשים�

	על	אף	האמור	בסעיף	קטן	)א(,	ישלם	עורך	דין	זר	ללשכה	בשנה	שבה	רשמה	אותו	 )ב(
במרשם	אגרה	שנתית	יחסית	בשיעור	השווה	למכפלת	מספר	חודשי	השנה	שנותרו	מיום	

בחינה באתיקה 
מקצועית כתנאי 

לבקשה

אגרת טיפול

פרסום מוקדם 
והתנגדויות

החלטה לכלול 
במרשם

אגרה שנתית 
ועדכון אגרות
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רישומו	במרשם	עד	חודש	דצמבר	של	אותה	שנה,	בסכום	האגרה	השנתית	כאמור	בסעיף	
קטן	)א(	חלקי	שתים	עשרה;	לעניין	זה,	דין	חלקי	חודש	כדין	חודש	שלם�

	סכום	האגרה	הנקוב	בסעיף	קטן	)א(	וכן	סכום	האגרה	הנקוב	בסעיף	4	ישתנו	ב–1	 )ג(
שקדם	 ספטמבר	 בחודש	 שפורסם	 המדד	 של	 השינוי	 בשיעור	 שנה	 כל	 של	 באוקטובר	
לו,	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	ספטמבר	של	השנה	שקדמה	לה;	המנהל	הכללי	של	
לפי	 כפי	שעודכנו	 יפרסם	בהודעה	ברשומות	את	שיעורי	האגרות	 עורכי	הדין	 לשכת	

סעיף	קטן	זה�		

הלשכה	 לפני	 הזר	 הדין	 עורך	 יציג	 במרשם,	 רישומו	 מיום	 שנים	 שלוש	 	מדי	 )א( 	�8
	אישורים	כאמור	בפסקאות		)1(,	)3(	ו–)4(	בסעיף	2)א(;	עורך	דין	זר	שהתקיים	לגביו	האמור

בסעיף	2)ה(,	יציג	לפני	הלשכה	אישורים	גם	לפי	הסעיף	האמור�		

בסעיף כאמור	 האישורים	 את	 לה	 יציג	 זר	 דין	 עורך	 כי	 לדרוש	 רשאית	 	הלשכה	 	)ב(
קטן	)א(	אף	אם	טרם	חלפו	שלוש	שנים	מיום	רישומו	או	מיום	שהגישם	לאחרונה,	אם	
התגלו	עובדות	שלאורן	היא	סבורה	כי	התקיימה	לגביו	נסיבה	מן	הנסיבות	האמורות	
בסעיף	98ז)א()1(,	)ב()1(	או	)ג(	לחוק;	אין	בהוראה	זו	כדי	לגרוע	מן	החובה	המוטלת	על	

עורך	הדין	הזר	לפי	סעיף	98ח	לחוק�
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