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צו שירות ביטחון )שירות מוכר לתכלית ביטחון( )הוראת שעה(, 
התשע"ד-2013

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: 

משרד הביטחון;  )1(

יחידות סמך של משרד הביטחון;  )2(

יחידות סמך של משרד ראש הממשלה   )3(

תוקפו של צו זה עד יום ב' בתמוז התשע"ד )30 ביוני 2014(     2

כ"ז בתשרי התשע"ד )1 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2664(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ  
שר הביטחון   

צו משק החשמל )דחיית מועד לפי סעיף 60)ד12( לחוק(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 60)ד12(, לחוק משק החשמל, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 
ובהתייעצות עם הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל, אנו מצווים לאמור:

ניתן לתת רישיון הספקה עד יום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, לחברה בעלת    1
רישיון חלוקה לפי החוק שאינה חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית 

כ"ה בתשרי התשע"ד )29 בספטמבר 2013(
)חמ 3-3193(

ם ו ל ש ן  לב י ס
שר האנרגיה והמים

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ג, עמ' 109; ק"ת התשע"ג, עמ' 725   1

שירות מוכר 
לתכלית ביטחון

תוקף

דחיית מועד

__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשנ"ה, עמ' 440   1
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צו התכנון והבנייה )ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש 
בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה, הצפון והדרום( )תיקון(, 

התשע"ד-2013

התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–39   38  ,37 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, עם הוועדות המחוזיות לתכנון 
ולבנייה מחוז ירושלים, מחוז המרכז, מחוז הצפון ומחוז הדרום ועם הוועדות המקומיות 

לתכנון ולבנייה הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

בסעיף 8 לצו התכנון והבנייה )ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש    1
התשמ"ז-21987,  והדרום(,  הצפון  חיפה,  המרכז,  ירושלים,  למחוזות  חקלאית  בקרקע 
בטבת  ט'  יום  "עד  יבוא   ")2010 בדצמבר   31( התשע"א  בטבת  כ"ד  יום  "עד  במקום 

התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" 

תחילתו של סעיף 1 ביום כ"ד בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010(    2

י"א בתשרי התשע"ד )15 בספטמבר 2013(
)חמ 3-1684(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים   

צו התכנון והבנייה )ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש 
בקרקע חקלאית למחוז הצפון( )תיקון(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37, 38 ו–39 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולאחר 
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, עם הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

הצפון ועם הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

בסעיף 8 לצו התכנון והבנייה )ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש    1
בקרקע חקלאית למחוז הצפון(, התשמ"ז-21987, במקום "עד יום כ"ד בטבת התשע"א 

)31 בדצמבר 2010(" יבוא "עד יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" 

תחילתו של סעיף 1 ביום כ"ד בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010(    2

י"א בתשרי התשע"ד )15 בספטמבר 2013(
)חמ 3-1684(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים   

תחילה

תחילה

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשמ"ח, עמ' 144   1

ק"ת התשמ"ז, עמ' 520; התשס"ז, עמ' 192   2

תיקון סעיף 8

תיקון סעיף 8

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשמ"ח, עמ' 144   1

ק"ת התשנ"ז, עמ' 521; התשס"ז, עמ' 193   2
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צו התכנון והבנייה )ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש 
בקרקע חקלאית למחוז חיפה( )תיקון(, התשע"ד-2013

התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–39   38  ,37 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  עם  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר 
ולבנייה מחוז חיפה ועם הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה הנוגעות בדבר, אני מצווה 

לאמור:

בסעיף 8 לצו התכנון והבנייה )ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש    1
בקרקע חקלאית למחוז חיפה(, התשמ"ד-21983, במקום "עד יום כ"ד בטבת התשע"א 

)31 בדצמבר 2010(" יבוא "עד יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" 

תחילתו של סעיף 1 ביום כ"ד בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010(    2

י"א בתשרי התשע"ד )15 בספטמבר 2013(
)חמ 3-1684(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים   

צו התכנון והבנייה )ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש 
בקרקע חקלאית למחוז המרכז( )תיקון(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37, 38 ו–39 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולאחר 
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, עם הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

המרכז ועם הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

בסעיף 8 לצו התכנון והבנייה )ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש    1
בקרקע חקלאית למחוז המרכז(, התשמ"ו-21986, במקום "עד יום כ"ד בטבת התשע"א 

)31 בדצמבר 2010(" יבוא "עד יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" 

תחילתו של סעיף 1 ביום כ"ד בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010(    2

י"א בתשרי התשע"ד )15 בספטמבר 2013(
)חמ 3-1684(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים   

תיקון סעיף 8

תחילה

תיקון סעיף 8

תחילה

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשמ"ח, עמ' 144   1

ק"ת התשמ"ו, עמ' 463; התשס"ז, עמ' 193   2

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשמ"ח, עמ' 144   1
ק"ת התשמ"ד, עמ' 327; התשס"ז, עמ' 192   2
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צו התכנון והבנייה )ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש 
בקרקע חקלאית למחוז הדרום( )תיקון(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37, 38 ו–39 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולאחר 
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, עם הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

הדרום ועם הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

בסעיף 8 לצו התכנון והבנייה )ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש    1
בקרקע חקלאית למחוז הדרום(, התשנ"ו-21996, במקום "עד יום כ"ד בטבת התשע"א 

)31 בדצמבר 2010(" יבוא "עד יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" 

תחילתו של סעיף 1 ביום כ"ד בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010(    2

י"א בתשרי התשע"ד )15 בספטמבר 2013(
)חמ 3-1684(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים   

צו התכנון והבנייה )מעלות תרשיחא(, התשע"ד-2013

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  13)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המחוזית  הוועדה  עם  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(, 

לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

השטח שבתחום מחוז הצפון ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי    1
מעלות תרשיחא )להלן - מרחב התכנון המקומי( 

בקנה  הערוך  בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  המקומי  התכנון  מרחב  של  גבולותיו    2
מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום ט"ו באלול התשע"ג )21 באוגוסט 2013( 

עותקים  של  התשריט  האמור בסעיף  2 מופקדים  במשרד הפנים בירושלים, במשרדי     3
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה מעלות תרשיחא, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים  

האמורים פתוחים לקהל 

תחילתו  של  צו זה ביום פרסומו    4
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    5
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי, תמשיך בהם הוועדה המקומית או רשות 
הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה מקומית" 

- לרבות ועדה מוועדותיה 

ט"ו באלול התשע"ג )21 באוגוסט 2013(
)חמ 3-1113(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים   

תיקון סעיף 8

תחילה

 קביעת מרחב
תכנון מקומי

גבולות מרחב 
התכנון המקומי

עותקים

תחילה

הוראות מעבר

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשמ"ח, עמ' 144   1
ק"ת התשנ"ו, עמ' 1550; התשס"ז, עמ' 191   2

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450   1
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צו התכנון והבנייה )מעלה נפתלי - תיקון(, התשע"ד-2013

)להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–16   13 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
- החוק(, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, עם הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

התכנון  צו  לפי  המקומי(  התכנון  מרחב   - )להלן  נפתלי  מעלה  מקומי  תכנון  מרחב    1
כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשס"ז-22007,  נפתלי(,  )מעלה  והבנייה 
התשע"ג באלול  ט"ו  ביום  בידי  והחתום   1:10,000 מידה  בקנה  הערוך   בתשריט 

)21 באוגוסט 2013( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי    2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  נפתלי  מעלה  ולבנייה 

האמורים פתוחים לקהל 

דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו    3
זה בנוגע לשטח שהתווסף למרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה 
המקומית או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף 

זה, "ועדה מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה 

ט"ו באלול התשע"ג )21 באוגוסט 2013(
)חמ 3-1113(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים   

הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשע"ד-2013
ובעלי  המשרה  נושאי  העובדים,  של  להשתתפותם  לחוק  ו–13   6 לסעיפים    בהתאם 
תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 

2013 ו–2014 )הוראת שעה(, התשע"ג-12013, אני מודיע לאמור:

מיום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(, שיעורי משכורת היסוד של נושאי משרה    1
שיפוטית בתוספת הראשונה להחלטה הם כמפורט להלן:

“תוספת ראשונה
)סעיף 2(

משכורת יסוד בשקלים חדשיםהמשרה השיפוטית

שופטים:א 

41,682נשיא בית המשפט העליון

40,462משנה לנשיא בית המשפט העליון

37,614שופט בית המשפט העליון

30,705נשיא בית משפט מחוזי

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

הוראות מעבר

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450   1

ק"ת התשס"ז, עמ' 1071   2

שינוי משכורת 
נושאי משרה 

שיפוטית

__________
ס"ח התשע"ג, עמ' 90   1
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משכורת יסוד בשקלים חדשיםהמשרה השיפוטית

29,938סגן נשיא בית משפט מחוזי

29,938שופט בכיר בבית משפט מחוזי

28,146שופט בית משפט מחוזי

27,452נשיא בית משפט שלום

26,365סגן נשיא בית משפט שלום

26,365שופט בכיר בבית משפט שלום

23,835שופט בית משפט שלום

שופטי בית הדין לעבודה:ב 

36,965נשיא בית הדין הארצי

34,910סגן נשיא בית הדין הארצי

34,910שופט בכיר בבית הדין הארצי

30,120שופט בית הדין הארצי

27,452נשיא בית דין אזורי

26,365סגן נשיא בית דין אזורי

26,365שופט בכיר בבית דין אזורי

23,835שופט בית דין אזורי

23,835שופטי תעבורהג 

דיינים:ד 

37,614רב ראשי לישראל

33,406חבר בית הדין הרבני הגדול

30,705ראש אבות בתי דין שאינו מכהן כרב של עיר

28,146ראש אבות בתי דין המכהן כרב של עיר

27,452אב בית דין אזורי

26,365דיין בכיר 

23,835חבר בית דין אזורי

קאדים:ה 

37,614ראש בית הדין לערעורים

33,406חבר בית הדין לערעורים

23,835קאדי

קאדים מד'הב:ו 

37,614ראש בית הדין לערעורים

33,406חבר בית הדין לערעורים

23,835"חבר בית הדין

יו' בתשרי התשע"ד )10 בספטמבר 2013( ק ס נ י מ ו ל ס ן  ס ני
יושב ראש ועדת הכספים)חמ - 3-628-ה1(        
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הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת שכר טרחת סניגור(, התשע"ד-2013
- )להלן  התשל"ד-11974  הפלילי,  הדין  סדר  לתקנות  4)ו()4(  תקנה  לפי  סמכותי     בתוקף 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4)א( לתקנות הם, מיום כ"ז בתשרי התשע"ד   1 
)1 באוקטובר 2013(, כדלקמן:

בשקלים חדשים

"1  בבית משפט שלום -
)א( לישיבה ראשונה בעניין -

798)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

979)2( מעצר עד תום ההליכים                          

1,129)3( אישום בעבירה שהיא חטא                          

1,499)4( אישום בעבירה אחרת                          

3,416)5( אישום בעבירה של גרימת מוות                        

2,531)6( טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות                  

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
383משנה )א(, לכל ישיבה

2  בבית משפט מחוזי -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

940)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

1,687)2( מעצר עד תום ההליכים                          

3,416)3( משפט פלילי                          

)4( ערעור פלילי -                          

1,687)אא( על פסק הדין                          

979)בב( על גזר הדין בלבד                          

)ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת 
798משנה )א(, לכל ישיבה                          

3  בבית המשפט העליון -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

1,687)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

)2( ערעור פלילי -

3,064)אא( על פסק הדין                          

1,687)בב( על גזר הדין בלבד                          

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
1,359"משנה )א(, לכל ישיבה

כ"ח בתשרי התשע"ד )2 באוקטובר 2013(
ר צ י פ ש ל  א כ י מ )חמ 3-245(  

מנהל בתי המשפט   

העלאת שיעורי 
שכר טרחת 

סניגורים

__________
ק"ת התשל"ד, עמ' 1200; התשע"ג, עמ' 143 ועמ' 1551   1




