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תקנות התכנון והבנייה )שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ( )הוראת 
שעה( )תיקון(, התש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 202יג לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

)הוראת  מייעץ(  ושמאי  מכריע  שמאי  של  )שכרו  והבנייה  התכנון  לתקנות   2 בתקנה   .1
שעה(, התשס"ט-22009 )להלן - התקנות העיקריות(:

)1( בתקנות משנה )ג(, אחרי "300,000 שקלים חדשים" יבוא ")להלן - תקרת השכר(";

)2( בסופה יבוא:

")ד( שמאי מכריע המעסיק, במהלך רבעון, במשרה מלאה, שני שמאי מקרקעין, 
או שמאי מקרקעין הכשיר לכהן כשמאי מכריע ועונה על תנאי הכשירות שבסעיף 
 420,000 רבעון תעמוד על  כי תקרת השכר באותו  202)ה()2( לחוק, רשאי לדרוש 

שקלים חדשים.

)ה( היה השכר שצפוי להשתלם לשמאי מכריע בעד כל המחלוקות שהועברו 
להכרעתו ברבעון גבוה או נמוך מתקרת השכר, תפחת או תגדל, בהתאמה, תקרת 
השכר באחד או יותר מהרבעונים העוקבים של אותה שנה, ובלבד שסך כל השכר 

הצפוי להשתלם לו באותה שנה לא יעלה על מכפלת תקרת השכר בארבע."

2. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא:

"תוספת
)תקנה 2)א((

טור א'
סכום התביעה או ההשבחה בשקלים חדשים

טור ב'
השכר

על חלק הסכום שעדעל חלק הסכום העולה על

0500,0004.5%

500,0001,000,0003%

1,000,0002,000,0001.5%

2,000,000"0.5%

תקנה 2 תחול על בקשה למינוי שמאי מכריע או שמאי מייעץ שהוגשה ביום פרסומן של   .3
תקנות אלה או לאחריו.

4. תחילתה של תקנה 1 ביום י"ז בניסן התש"ע )1 באפריל 2010(.
ל' באב התש"ע )10 באוגוסט 2010(

נאמן יעקב  )חמ 3-3530(  

שר המשפטים   

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשס"ט, עמ' 418.

תיקון תקנה 2

החלפת התוספת

תחולה

תחילה
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צו השאלת נכסי תרבות )הגבלת סמכות שיפוט(, התש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק נכסי תרבות )הגבלת סמכות שיפוט(, התשס"ז-12007, 
)להלן  הסכמים  שנחתמו  ולאחר  והספורט2,  התרבות  שרת  ועם  החוץ,  שר  עם  בהתייעצות 
-ההסכם( בין מוזאון ישראל לבין מוזאון הלובר )להלן - המשאיל(, ובין מוזאון ישראל לבין 
הקרן לחקירות ארץ ישראל )Palestine Exploration Fund( )להלן - המשאיל(, להשאלת 
נכסי תרבות )להלן - הנכסים( להצגה בתערוכה המתקיימת במוזאון ישראל החל ביום כ"ג 

באייר התש"ע )7 במאי 2010(, אני מצווה לאמור:

כל עוד הנכסים נמצאים בישראל מכוח ההסכם, יחולו פסקאות )1( ו–)2( בסעיף 3 לחוק, 1.
ולפיכך - 

לא תהא לבית משפט בישראל סמכות שיפוט בתביעות שעניינן זכות בעלות או )1(
חזקה בנכסים או זכות אחרת הנוגדת את זכותו של המשאיל בנכסים;  

לא ייתן בית משפט בישראל כל החלטה שיש בה כדי למנוע את השבת הנכסים )2(
למשאיל בתום תקופת ההשאלה על פי ההסכם.  

תוקפו של צו זה למשך התקופה שבה נמצאים הנכסים בישראל מכוח ההסכם.  2.

ח' באלול התש"ע )18 באוגוסט 2010(

נאמן יעקב  )חמ 3-3795(  

שר המשפטים   __________
1 ס"ח התשס"ז, עמ' 137.

2 י"פ התשס"ט, עמ' 4280.

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )העלאת מחירי אשפוז ושירותים 
אמבולטוריים( )מס' 2(, התש"ע-2010

  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12)א()2( לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-
11996 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות שקוימה עם ועדת מחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו 

מצווים לאמור:

בשיעור  הקובע2,  המחיר  לעומת  יתייקרו  שלהלן  הרפואיים  השירותים  )א( מחירי   .1
המפורט לצדם:

)1( אשפוז, לרבות אשפוז יום ושירותים דיפרנציאליים בבתי חולים כלליים - 
;0.97%

)2( שירותי מרפאות ומכונים בבתי חולים כלליים - 0.97%;

)3( שירותים שלהם תשלום ייחודי בחדרי מיון, לרבות אגרות מיון בבתי חולים 
כלליים - 0.97%;

)מחירים  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  בצו  המפורטים  )4( השירותים 
מרביים לשירותים רפואיים(, התשנ"ג-31993 - 0.97%;

)5( אשפוז יולדות - 0.97%;

)6( אשפוז בבתי חולים גריאטריים - 0.97%;

)7( שירותים אמבולטוריים בבתי חולים גריאטריים - 0.97%;

העלאת מחירים

הגבלת סמכות 
שיפוט

תוקף

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

2 ק"ת התש"ע, עמ' 800.

3 ק"ת התשנ"ג, עמ' 875; התשנ"ח, עמ' 708.
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)8( אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים - 0.97%;

)9( שירותים אמבולטוריים בבתי חולים פסיכיאטריים - 0.97%;

)10( שירותים אמבולטוריים הניתנים במערכת הבריאות הציבורית מחוץ לבתי 
חולים - 0.97%;

)11( בדיקת מי שפיר - 0.97%;

)12( שירותי מרפאה הניתנים על ידי קופת חולים לקופת חולים אחרת המפורטים 
בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים לשירותי 

מרפאה(, התשנ"ו-41996 - 0.97%;

)13( מנת דם, תעריף למנה אחת - 0%.

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, בתקופה שעד יום כ"ד בטבת התשע"א )31 בדצמבר 
יתייקרו  שבו,   )13( בפסקה  למעט  האמור,  הקטן  בסעיף  המפורטים  השירותים   ,)2010

בשיעור של 2.90% לעומת המחיר הקובע.

תחילתו של צו זה ביום כ"ב באלול התש"ע )1 בספטמבר 2010(.  .2

כ"ט באב התש"ע )9 באוגוסט 2010(
)חמ 3-2722(

הו נתני ן  מי בני
ראש הממשלה ושר הבריאות

ניץ י בל שטי ו י
שר האוצר

__________
4 ק"ת התשנ"ו, עמ' 796.

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)גן לאומי הרי יהודה( )תיקון(, התש"ע-2010

אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק  ו–26)ב(   22 סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 
לגנים  המועצה  הסביבה,  להגנת  השר  בהסכמת  התשנ"ח-11998,  הנצחה,  ואתרי  לאומיים 
ועדת  ובאישור  יהודה  מטה  האזורית  והמועצה  לאומיים  ואתרים  טבע  שמורות  לאומיים, 

הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

בסעיף 1 לאכרזה על גן לאומי )הרי יהודה(, התשכ"ה-21965 )להלן - האכרזה(, אחרי   .1
סעיף קטן )ב( יבוא:

")ג( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על השטחים שהוגדרו כשטחים לגריעה מגן לאומי 
וסומנו בתשריט מס' ג/11/10/א ובתשריט מס' ג/11/10/ב, בקנה מידה 1:2,500  החתומים 

ביד שר הפנים ביום ג' באב התש"ע )14 ביולי 2010(."  

2.  בסעיף 2 לאכרזה, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ג( העותקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1)ג( מופקדים במשרד הפנים בירושלים, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  בירושלים  ירושלים  מחוז  על  הממונה  במשרד 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  יהודה  מטה  ולבנייה 

האמורים פתוחים לקהל."

ג' באב התש"ע )14 ביולי 2010(
ישי הו  אלי )חמ 3-650(  

__________             שר הפנים
1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

2 ק"ת התשכ"ה, עמ' 2333; התשס"ו, עמ' 601.

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

תחילה
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כללי לשכת עורכי הדין )רישום מתמחים ופיקוח על התמחות( )תיקון(, 
התש"ע-2010

  בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-11961 )להלן - החוק(, 
מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

אחרי סעיף 1 לכללי לשכת עורכי הדין )רישום מתמחים ופיקוח על התמחות(, התשכ"ב-  .1
21962 )להלן - הכללים העיקריים(, יבוא:

"סדרי קבלתם של 
מתמחים

1א. )א( בסעיף זה -  

"מאמן" - מאמן לפי הוראת סעיף 29 לחוק או מי מטעמו;

השכלה  כבעלי  מוכרים  בוגריו  אשר  מוסד   - מוכר"  "מוסד 
משפטית גבוהה כאמור בסעיף 25 לחוק;

של  מרס  לחודש  עשר  חמישה   - הריאיונות"  תחילת  "מועד 
שנת הלימודים השלישית של המועמד להתמחות במוסד 

מוכר;

בכל  או  מקום  בכל  מועמד,  עם  שיחה  או  מפגש   - "ריאיון" 
יכולותיו  מאישיותו,  התרשמות  לשם  טכנולוגי,  אמצעי 
וכישוריו המשפטיים והאחרים, במטרה לשקול את קבלתו 
כמתמחה, ולמעט הצגת פרטים מטעם המאמן על המאמן 
נתוניהם  קבלת  בה  שאין  פומבית  במסגרת  משרדו  או 

האישיים של המועמדים.

)ב( לא יקיים מאמן ריאיון עם מועמד להתמחות אצלו לפני 
מועד תחילת הריאיונות; בפתח הריאיון יוצגו למאמן תעודת 
שמנפיק  שבתוספת,   1 טופס  לפי  אישור  או  במשפטים  בוגר 
מוסד מוכר למועמד, המעיד כי המועמד מצוי בשנת הלימודים 
השלישית,  הלימודים  שנת  את  סיים  הוא  כי  או  השלישית 

לקראת תואר בוגר במשפטים.

ידי  על  אצלו  להתמחות  מועמד  קבלת  על  יודיע  )ג( מאמן 
שבתוספת;   2 טופס  לפי  להתמחות  קבלה  על  הודעה  שיגור 
זאת  יאשר  כמתמחה,  להתקבל  להצעה  המועמד  הסכים 
בחתימתו במקום המיועד לכך בטופס 2 האמור ויחזירנו למאמן 
)להלן - סיכום על התמחות(; לא יוציא מאמן הודעה על קבלה 
להתמחות ולא יסכם על התמחות עם מועמד לפני קיום ריאיון 

עם המועמד.

כך  על  יודיעו  התמחות  על  שסיכמו   ומועמד   )ד( מאמן 
בתוך  שבתוספת   3 טופס  לפי  משותפת  בהודעה  ללשכה 
על  הסיכום  הודעת  את  בספריה  תרשום  והלשכה  ימים   15
התמחות, בכפוף למילוי כל התנאים שנקבעו לכך בחוק או על 
פיו; עדכונים או שינויים שעליהם יודיע בכתב ללשכה מאמן 

או מועמד להתמחות יירשמו בידי הלשכה בספריה.

__________
1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

2 ק"ת התשכ"ב, עמ' 1956; התשס"ח, עמ' 161.

הוספת סעיף 1א
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להתמחות  ממועמד  למנוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  ה( אין 
בחירתו  לפי  מיועדים  למאמנים  האישיים  נתוניו  את  לשלוח 
גם לפני מועד תחילת הריאיונות, ואין בו כדי למנוע ממאמנים 
מועד  לפני  אישיים  נתונים  אליהם  לשלוח  מועמדים  להזמין 

תחילת הריאיונות.

)ו( מאמן רשאי לקבל מן הלשכה, לפי שאילתה שיגיש, מידע 
תחת  להתמחות  מועמד  של  התמחות  על  סיכום  פרטי  בדבר 
האמור,  בסיכום  שחלו  שינויים  או  עדכונים  לרבות  פיקוחו, 
וזאת בהסכמת המועמד; שאילתה כאמור תוגש ללשכה בכתב 
ותהיה ערוכה  לרבות באמצעות אתר האינטרנט של הלשכה 

לפי טופס 4 שבתוספת.

)ז( אין בסעיף זה כדי למנוע העסקה של סטודנט למשפטים 
לפי  או אחרת שאיננה התמחות כמשמעה  בעבודה משפטית 
החוק ובלבד שמאמן לא יתנה מועמדות להתמחות או קבלה 
הריאיונות  תחילת  מועד  לפני  במשרדו  בעבודה  להתמחות 

באשר לאותו מועמד."

2. בסעיף 16 לכללים העיקריים, במקום "הטופס" יבוא "טופס 5".
3. בתוספת לכללים העיקריים - 

)1( בראשה, במקום ")סעיף 16(" יבוא ")סעיפים 1א)ב( עד )ד(, )ו(  ו–16(";

)2( הטופס המובא בה יסומן "טופס 5" ולפניו יבוא: 

"טופס 1 
)סעיף 1א)ב((

אישור 

לכל מאן דבעי,

הנדון: מר/גב'....................................... ת"ז...................................................

המשפטים  בלימודי  אצלנו  החל/ה  אשר  מר/גב'.................................................  כי  לאשר  הריני 
זו, בעיצומה של  בחודש.............................. שנת.............................. מצוי/ה במועד הנפקת תעודה 
במשפטים  בוגר  תואר  לקראת  ללימודים  השלישית  השנה  את  השלישית/סיים/ה  השנה 

במוסד.................................... ]שם המוסד . 

אין במסמך זה כדי להוות התחייבות כי התלמיד/ה הנ"ל אכן יסיים/תסיים את לימודיו/ה 
במועד  הצפוי או במועד אחר כלשהו.

                                                              בכבוד רב,

..............................................          מועד הנפקת התעודה:  ......................................... 
                                                                         )חתימת המוסד(

תיקון סעיף 16

תיקון התוספת
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טופס 2 

)סעיף 1א)ג((

לכבוד
.............................................
.............................................

א.ג.נ., 
הנדון: הודעה על קבלה להתמחות

להתמחות  קבלתך  את  בזה  מאשר   ...................................... תפקיד(  ת"ז,  מספר  )שם,  הח"מ  אני 
במשרד  ,............................. ההתמחות  במקום   / תפקיד(  ת"ז,  מס'  )שם,  המאמן  אצל   אצלי/ 
את  תאשר  אם  אודה   .  .......................... יום  עד   .......................... מיום   ,............................... שברחוב 

הסכמתך להתמחות כאמור במקום המיועד לכך במכתב זה להלן.

הודעה זו ניתנת בהתאם לסעיף 1א)ג( לכללי לשכת עורכי הדין )רישום מתמחים ופיקוח על 
התמחות(, התשכ"ב-1962.

בכבוד רב,       

  ..............................................................................                                               
                                           )חתימת המאמן העתידי / מי מטעמו(

אני הח"מ ....................................... נושא/ת  ת"ז ...................................... מאשר/ת את האמור לעיל. 

  .........................................................................                    .................................
           תאריך                                                )חתימת המועמד להתמחות(

טופס 3

)סעיף 1א)ד((
לכבוד

לשכת עורכי הדין
א.ג.נ., 

הנדון: הודעת סיכום על התמחות

על  להודעה  כי בהתאם  לידיעתכם  להביא  תפקיד( מבקש  ת"ז,  מספר  )שם,  1. אני הח"מ 
קבלה להתמחות שנשלחה למר/גב' ............................... ת"ז .......................... בעקבות ריאיון שנערך 
זו,  להודעתי  המצורף  בחתימתו/ה  לאישורו/ה  ובהתאם   ................................. ביום  עמו/ה 
יתמחה/תתמחה מר/גב' ................................. אצלי/ אצל המאמן )שם, מספר ת"ז, תפקיד(/במקום 
 .,........................ יום  ........................עד  ...................מיום  ............................ במשרד שברחוב  ההתמחות 
הודעה זו ניתנת בהתאם לסעיף 1א)ד( לכללי לשכת עורכי הדין )רישום מתמחים ופיקוח על 

התמחות(, התשכ"ב-1962.

                                                                                     בכבוד רב,

  ..............................................................................                                               
                                           )חתימת המאמן העתידי / מי מטעמו(

2. הריני מאשר כי התקבלתי להתמחות כאמור בסעיף 1 לעיל.

                                                                                       בכבוד רב,

  .........................................................................    .................................          
                      תאריך                                             )חתימת המועמד להתמחות(
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טופס 4 

)סעיף 1א)ו((

לכבוד

לשכת עורכי הדין

א.ג.נ,

הנדון: בקשה לקבלת מידע בדבר סיכום על התמחות

אני הח"מ )שם, מספר ת"ז, תפקיד( מבקש בזאת לפי סעיף 1א)ו( לכללי לשכת עורכי הדין 
)רישום מתמחים ופיקוח על התמחות(, התשכ"ב-1962, לקבל מן הלשכה מידע בדבר סיכום על 
התמחות, לרבות שינויים ועדכונים שחלו בסיכום האמור, של מר/גב' ........................, הנושא/ת 
........................... ,המועמד/ת להתמחות תחת פיקוחי/ תחת פיקוחו של המאמן )שם,  ת"ז מס' 

מספר ת"ז, תפקיד(/במקום ההתמחות ...................... מיום ................ עד יום................... .

בקשתי זו היא בהסכמת המועמד להתמחות שפרטיו מצוינים לעיל. 

כתובתי לצורך משלוח הודעות .........................................................................................................................

                                                                               בכבוד רב,

                    .............................................................................             .................................     
תאריך                                                     )חתימת המאמן העתידי/מי מטעמו("

בשנת  המשפטים  לימודי  את  יחל  אשר  להתמחות  מועמד  לעניין  יחולו  אלה  כללים   .4
הלימודים האקדמית התשע"א ואילך.  

ו' באלול התש"ע )16 באוגוסט 2010(
ן –אמד ן ו ס  עמו )חמ 3-1568(  

יושב ראש המועצה הארצית   
של לשכת עורכי הדין   

                                      נתאשר.

נאמן יעקב   
שר המשפטים  

תחולה

קובץ התקנות 6922, י"ב באלול התש"ע, 22.8.2010 1562




