
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

 תקנות אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח )פרישה והשעיית חברות, השעיה זמנית, סיום פעילות,
624 חסינויות, זכויות יתר ופטורים(, התשע"ג-2013                                                                                               

628 תקנות מגן דוד אדום )אגרות הסעת חירום באמבולנס( )תיקון(, התשע"ג-2013                                                    

629 תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )תשלומי בעל זיכיון לשידורי רדיו( )תיקון(, התשע"ג-2013                 

630 תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )כספים( )תיקון מס' 2(, התשע"ג-2013                                                    

630 צו ביטוח בריאות ממלכתי )שינוי התוספת השנייה לחוק(, התשע"ג-2013                                                           

631 צו שירות ביטחון )התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון(, התשע"ג-2013                                               

633 הודעת הנוטריונים )שכר שירותים(, התשע"ג-2013                                                                                                 

 הודעת נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה( )שיעורי שכר טרחת
636 עורך דין מרביים(, התשע"ג-2013                                                                                                                      

638 הודעת הטבות לניצולי שואה )שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים(, התשע"ג-2013                                         
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תקנות אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח )פרישה והשעיית חברּות, 
השעיה זמנית, סיום פעילות, חסינויות, זכויות יתר ופטורים(, התשע"ג-2013
3 לחוק אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח, התשס"ח-   בתוקף סמכותי לפי סעיף 

12008, אני מתקין תקנות אלה:

בהתאם  יהיו  האירופי  הבנק  פעילות  וסיום  זמנית  השעיה  חברּות,  והשעיית  פרישה    1
להוראות המפורטות באמנת הבנק המובאות בתוספת  

לעובדיו  לפקידיו,  וחליפיהם,  מנהליו  לנגידיו  ולפיתוח,  לשיקום  האירופי  לבנק    2
ולמומחים המבצעים משימות מטעם הבנק, יהיו בישראל המעמד, החסינויות וזכויות 

היתר, המפורטים באמנת הבנק והמובאים בתוספת 

3  תחילתן של תקנות אלה מיום ל' בסיוון התשס"ח )3 ביולי 2008(  

תוספת
)סעיף 1(

סימן ז'

פרישה והשעיית חברּות: השעייה זמנית וסיום פעילות

סעיף 41

סיום פעולות

הבנק רשאי לסיים את פעולותיו בהצבעה בעד, ברוב של לא פחות משני שלישים מהנגידים, 
המייצגים לא פחות משלושה רבעים מכוח ההצבעה הכולל של החברות; עם סיום הפעולות 
כאמור יפסיק הבנק מיד את כל הפעילויות, להוציא את אלה הנלוות למימוש מאורגן, שימור 

ושמירת נכסיו והסדרת התחייבויותיו 

סעיף 42 

אחריות חברות ותשלום תביעות

במקרה של סיום פעולות הבנק, אחריותן של כל החברות לכל החתימות שלא נדרשו    1
על ההון היסודי של הבנק תימשך עד לסילוק כל תביעות הנושים, כולל כל התביעות 

הנלוות 

מנכסי  ראשית  תשלום  יקבלו  ישירות  בתביעות  המחזיקים  רגילות  בפעולות  נושים    2
ואחר  שולמו,  שלא  ששולמו  למניות  ביחס  הבנק  שיקבל  מהתשלומים  שנית  הבנק, 
לנושים  כלשהם  תשלומים  ביצוע  לפני  היסודי;  להון  ביחס  הבנק  שיקבל  מתשלומים 
המחזיקים בתביעות ישירות, תערוך מועצת המנהלים הסדרים ככל שיידרשו, לשיקול 
המחזיקים  לבין  ישירות  בתביעות  המחזיקים  בין  יחסית  חלוקה  להבטיח  כדי  דעתה, 

בתביעות נלוות 

סיום פעילות

חסינות וזכויות 
יתר

תחילה

__________
ס"ח התשס"ח, עמ' 604   1
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סעיף 43 

חלוקת נכסים

של  היסודי  ההון  על  חתימותיהן  חשבון  על  לחברות  זה  פרק  לפי  חלוקה  תתבצע  לא    1
הבנק עד אשר -

)1( כל ההתחייבויות כלפי נושים יסולקו או יטופלו; וכן 

מהנגידים,  שלישים  משני  פחות  לא  של  בהצבעה  החליטה  הנגידים  )2( מועצת 
המייצגים לא פחות משלושה רבעים מכוח ההצבעה הכולל של החברות, לבצע חלוקה 

חברה  כל  שמחזיקה  היסודי  להון  יחסית  תהיה  לחברות  הבנק  נכסי  של  חלוקה  כל    2
הנכסים  חלקי  ושוויוניים;  הוגנים  יראה  שהבנק  ככל  ובתנאים  במועדים  ותתבצע 
המחולקים אינם צריכים להיות אחידים ככל שמדובר בסוגי נכסים; חברה לא תהיה 
זכאית לקבל את חלקה בחלוקת נכסים כאמור עד שתמלא את כל התחייבויותיה כלפי 

הבנק 

כל חברה המקבלת נכסים שחולקו בהתאם לסעיף זה תיהנה מאותן זכויות ביחס לנכסים    3
האמורים שהבנק נהנה מהן לפני חלוקתם 

סימן ח'

מעמד, חסינויות, זכויות יתר ופטורים

סעיף 44

מטרות הפרק

כדי לאפשר לבנק למלא את ייעודו ואת התפקידים שהופקדו בידיו, יוענקו לבנק המעמד, 
החסינויות, זכויות היתר והפטורים המפורטים בפרק זה בשטחה של כל מדינה-חברה 

סעיף 45

מעמד הבנק

לבנק תהיה אישיות משפטית מלאה, ובפרט, הכשרות המשפטית המלאה -

)1( להתקשר בחוזים;

)2( לרכוש ולהוציא מרשותו מקרקעין ומיטלטלין; וכן

)3( ליזום הליכים משפטיים 

סעיף 46

מעמד הבנק ביחס להליכים משפטיים

בשטחי  מוסמכת  שיפוט  סמכות  בעל  משפט  בבית  ורק  אך  הבנק  נגד  תביעות  להגיש  ניתן 
מדינה שבה יש לבנק משרד, שבה מינה הבנק נציג לצורך קבלת הודעות או התראות בדבר 
הליכים משפטיים, או שבה הנפיק הבנק ניירות ערך או ערב להם; ואולם המדינות החברות, 
או בני אדם הפועלים מטעמן, או שתביעותיהם נגזרות מהן לא יהיו רשאים לנקוט פעולות; 
רכושו ונכסיו של הבנק ייהנו מחסינות, יהיו מקום הימצאם והגורם המחזיק בהם אשר יהיו 
מפני כל צורה של תפיסה, עיקול, הוצאה לפועל או הפקעה לפני מתן פסק דין סופי נגד הבנק  
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סעיף 47

חסינות נכסים מפני תפיסה

רכושו ונכסיו של הבנק, יהיו אשר יהיו מקום הימצאם והגורם המחזיק בהם, יהיו חסינים 
מפני חיפוש, החרמה, הפקעה או כל צורה אחרת של תפיסה או עיקול באמצעות פעולה או 

הליך מינהלי או חקיקתי 

סעיף 48

חסינות ארכיבים

ארכיבי הבנק, ובאופן כללי כל המסמכים השייכים לבנק או המוחזקים בידיו, יהיו חסינים 
מפגיעה 

סעיף 49

חופש מהגבלות על נכסים

במידה הנדרשת למילוי ייעודו ותפקידיו של הבנק ובכפוף להוראות אמנה זו, כל רכושו של 
הבנק ונכסיו יהיו חופשיים מהגבלות, תקנות, מנגנוני בקרה ושמיטת חובות מכל סוג שהוא   

סעיף 50

זכות יתר בנוגע להודעות

כל מדינה חברה תעניק להודעות הרשמיות של הבנק, יחס זהה לזה שהיא מעניקה לתקשורת 
הרשמית של כל מדינה חברה אחרת 

סעיף 51

חסינות המנהלים והעובדים

המבצעים  ומומחים  הבנק  של  והעובדים  המנהלים  חליפיהם,  הדירקטורים,  הנגידים,  כל 
משימות מטעמו יהיו חסינים מפני הליכים משפטיים ביחס למעשים שעשו במסגרת מילוי 
כל  על  מוחלטת  מהגנה  וייהנו  זו,  חסינות  על  ויתר  הבנק  כאשר  למעט  הרשמי,  תפקידם 
תעודותיהם ומסמכיהם הרשמיים; עם זאת, חסינות זו לא תחול על אחריות אזרחית במקרה 
של נזק הנובע מתאונת דרכים שנגרמה על ידי נגיד, דירקטור, חליפו, מנהל, עובד או מומחה 

כאמור 

סעיף 52

זכויות יתר של מנהלים ועובדים

כל הנגידים, הדירקטורים, חליפיהם, המנהלים והעובדים של הבנק ומומחים של הבנק    1
הפועלים בשליחותו:

)1( שאינם נתינים מקומיים, ייהנו מאותה חסינות מפני הגבלות הגירה, תקנות רישום 
על  המוענקות  חוץ  למטבע  ביחס  הקלות  ומאותן  לאומי,  שירות  וחובות  זרים  אזרחים 
חברות  מדינות  של  דומה,  בדרג  ולעובדים  למנהלים  לנציגים,  החברות  המדינות  ידי 

אחרות; וכן 

החברות  המדינות  שמעניקות  לזה  הזהה  בתנועה  להקלות  באשר  מיחס  )2( ייהנו 
לנציגים, למנהלים ולעובדים בדרג דומה, של מדינות חברות אחרות 
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מנהלים,  חליפיים,  דירקטורים  דירקטורים,  של  ראשונה  מדרגה  והתלויים  הזוג  בני    2
של  הראשי  המטה  ממוקם  שבה  מדינה  תושבי  שהם  הבנק  של  ומומחים  עובדים 
של  ראשונה  מדרגה  ותלויים  זוג  בני  מדינה;  באותה  לעבוד  מההזדמנות  ייהנו  הבנק 
המתגוררים  הבנק  של  ומומחים  עובדים  מנהלים,  חליפים,  דירקטורים  דירקטורים, 
במדינה שבה ממוקמים נציגות או סניף של הבנק ייהנו, ככל שהדבר אפשרי, ובהתאם 
לדין הפנימי של אותה מדינה, להזדמנות דומה באותה מדינה; הבנק ינהל משא ומתן 
לעריכת הסכמים ספציפיים לצורך יישום הוראות סעיף זה עם המדינה שבה ממוקם 

מטהו הראשי, וכפי שמתאים, עם מדינות אחרות הנוגעות בדבר 

סעיף 53

פטור ממיסוי

במסגרת פעילותו הרשמית, הבנק, נכסיו, רכושו והכנסתו יהיו פטורים מכל מס ישיר    1

כאשר הבנק עורך או עושה שימוש ברכישות או בשירותים בשווי משמעותי החיוניים    2
כולל  האמורים  השירותים  או  הרכישות  מחיר  וכאשר  הרשמיות,  פעילויותיו  לביצוע 
הם  אם  וההיטלים,  המסים  את  שהטילה  החברה  המדינה  תנקוט  היטלים,  או  מסים 
או  אלה  מהיטלים  או  ממסים  פטור  להעניק  כדי  הנאותים  באמצעים  לזיהוי,  ניתנים 

לאפשר את החזרתם 

מכל  פטורים  יהיו  הרשמיות  פעילויותיו  לביצוע  נחוצים  והם  הבנק  שמייבא  טובין    3
מסים והיטלים החלים על ייבוא, ומכל איסורים והגבלות על ייבוא; בדומה לכך טובין 
שמייצא הבנק והם נחוצים לביצוע פעילויותיו הרשמיות יהיו פטורים ממסים והיטלים 

החלים על ייצוא, ומכל איסורים והגבלות על ייצוא 

או  יושאלו  יושכרו,  יימכרו,  לא  זה  סעיף  לפי  פטורים  והם  יוצאו  או  שנרכשו  טובין    4
יינתנו תמורת תשלום או בלא תמורה, למעט בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי המדינות 

החברות המעניקות פטורים או החזרים  

שירותים  בעד  חיובים  אלא  שאינם  היטלים  או  מסים  על  יחולו  לא  זה  סעיף  הוראות    5
ציבוריים 

דירקטורים, דירקטורים חליפים, מנהלים ועובדים של הבנק יהיו כפופים למס אפקטיבי    6
בכפוף  וזאת  הבנק,  ידי  על  המשולמים  ותגמולים  שכר  על  החל  הבנק  מטעם  פנימי 
לתנאים שיותוו ולכללים שיאומצו על ידי מועצת המנהלים בתוך שנה אחת ממועד 
כניסת אמנה זו לתוקף; החל ממועד החלת המס האמור, יהיו השכר והתגמולים פטורים 
ממס הכנסה מדינתי; המדינות החברות רשאיות, עם זאת, להביא בחשבון את השכר 
ממקורות  הכנסה  על  שיוחל  המס  שיעור  אמידת  בעת  כאמור  הפטורים  והתגמולים 

אחרים 

על אף הוראות סעיף קטן 6 לסעיף זה, מדינה חברה רשאית להפקיד, עם מסמך האשרור,    7
המשנה  ליחידות  לעצמה,  שומרת  המדינה  ולפיה  הצהרה  שלה,  האישור  או  הקבלה 
המדיניות או לרשויות המקומיות שלה, את הזכות למסות שכר ותגמולים ששילם הבנק 
לאזרחיה או לנתיניה של המדינה האמורה; הבנק יהיה פטור מכל חובה של תשלום, 

ניכוי או גבייה של מסים כאמור; הבנק לא יעניק החזרים כלשהם בעד מסים כאמור 

סעיף קטן 6 בסעיף זה לא יחול על גמלאות וקצבאות שנתיות המשולמות על ידי הבנק    8

לא יוטל מס מכל סוג על איגרת חוב או נייר ערך כלשהם המונפקים על ידי הבנק, לרבות    9
כל דיבידנד או ריבית עליהם, יהיה המחזיק בהם אשר יהיה:
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)1( אשר מפלים לרעה איגרת חוב או נייר ערך אלה, אך ורק בשל העובדה שהונפקו 
על ידי הבנק, או

)2( אם הבסיס השיפוטי היחידי למיסוי האמור הוא המקום או המטבע שבהם הונפקו, 
הוגשו לפירעון או שולמו, או המיקום של משרד מקום עסקים כלשהו שמחזיק הבנק 

לא יוטל מס מכל סוג על איגרת חוב או נייר ערך כלשהם שהבנק ערב להם, לרבות כל    10
דיבידנד או ריבית עליהם, יהיה המחזיק בהם אשר יהיה:

)1( אשר מפלים לרעה איגרת חוב או נייר ערך אלה אך ורק בשל העובדה שהבנק ערב 
להם, או

)2( אם הבסיס השיפוטי היחידי למיסוי כאמור הוא מיקומו של משרד הבנק או מקום 
עסקיו 

סעיף 54

יישום הוראות הפרק

מהי  לבנק  ותודיע  זה  פרק  הוראות  יישום  למטרות  שיידרש  ככל  פעולה  תנקוט  חברה  כל 
הפעולה המפורטת שהיא נקטה בה 

סעיף 55

ויתור על חסינויות, זכויות יתר ופטורים

החסינויות, הזכויות והפטורים המוקנים לפי פרק זה נועדו לשרת את טובת הבנק; מועצת 
או  יתר  זכות  חסינות,  כל  על  תקבע,  שהיא  ככל  ובתנאים  במידה  לוותר,  רשאית  המנהלים 
פטור המוענקים לפי פרק זה, במקרים שבהם, לפי שיקול דעתה, פעולה כאמור תהיה נאותה 
לטובת הבנק; לנשיא הבנק יהיו הזכות והחובה לוותר על כל חסינות, זכות יתר או פטור ביחס 
לכל מנהל, עובד או מומחה של הבנק, שאינו הנשיא או סגן הנשיא, מקום שלפי שיקול דעתו, 
החסינות, זכות היתר או הפטור ישבשו את עשיית הצדק ואפשר לוותר עליהם בלי לפגוע 
והחובה  הזכות  המנהלים  למועצת  יעמדו  דומים,  ובתנאים  דומות  בנסיבות  הבנק;  בטובת 

לוותר על כל חסינות, זכות יתר או פטור ביחס לנשיא ולכל סגן נשיא 

י"ג בטבת התשע"ג )26 בדצמבר 2012(
ץ ני י י ט ש ל  ב ו י )חמ 3-3895(  

שר האוצר   

תקנות מגן דוד אדום )אגרות הסעת חירום באמבולנס( )תיקון(, התשע"ג-2013
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7א לחוק מגן דוד אדום, התש"י-11950, בהתאם לסעיף 30 
של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  התשמ"ה-21985,  התקציב,  יסודות  לחוק 

הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:
התשס"ו-32006 באמבולנס(,  חירום  הסעת  )אגרות  אדום  דוד  מגן  לתקנות   1 בתקנה    1 

)להלן - התקנות העיקריות(, במקום ההגדרה "הסעת חירום" יבוא:
תיקון תקנה 1

__________
ס"ח התש"י, עמ' 175; התשע"ב, עמ' 354   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2
ק"ת התשס"ו, עמ' 748 ועמ' 1116   3
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לרבות  פתאומי,  רפואי  צורך  עקב  באמבולנס,  מתוכנן  בלתי  פינוי   - חירום"  ""הסעת 
נפטר  בפינוי  שהסתיימה  כאמור  פינוי  לביצוע  אמבולנס  הזעקת  או  יולדת  פינוי 
ולמעט הזעקת אמבולנס לביצוע פינוי כאמור שהסתיימה בלא פינוי ובלא טיפול 

רפואי בזירת האירוע "

2  אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:

שהסתיימה "אגרה מופחתת אמבולנס  אזעקת   ,2 בתקנה  האמור  אף  2א  על 
בטיפול רפואי בזירת האירוע תחויב באגרה מופחתת; לעניין 

תקנה זו -

"טיפול רפואי בזירת האירוע" - לרבות בדיקה לצורכי אבחון 
לבירור  תשאול  באמצעות  נעשתה  זו  אם  רפואי,  מצב 
תסמינים, מצב רפואי ומחלות עבר, ונוספו עליה שניים 

מתוך אלה:

)1( שימוש באמצעי טכנולוגי לבדיקת מדדים רפואיים 
חיוניים, למעט מדידת חום ולרבות בדיקת לחץ דם;

)2( בדיקת חומרים בדם;

)3( בדיקה גופנית של יותר ממערכת גוף אחת;

"אגרה מופחתת" -

)1( לעניין נט"ן - אגרה בשיעור של 25% מן האגרה 
שסכומה בטבלה שבפרט 1)ג( לתוספת הוא 611 שקלים 
עדכונים  זה  ובכלל  2)ב(,  תקנה  לפי  כעדכונו  חדשים, 

כאמור שנעשו בעבר;

אגרה   - נט"ן  שאינה  מד"א  של  ניידת  )2( לעניין 
בשיעור של 50% מן האגרה שסכומה בטבלה שבפרט 
לפי  כעדכונו  חדשים,  שקלים   305 הוא  לתוספת  1)ג( 

תקנה 2)ב(, ובכלל זה עדכונים כאמור שנעשו בעבר" 

ג' בטבת התשע"ג )16 בדצמבר 2012(
)חמ 3-3471(  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
   ראש הממשלה ושר הבריאות

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
   שר האוצר

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )תשלומי בעל זיכיון לשידורי רדיו( 
)תיקון(, התשע"ג-2013

ורדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  לחוק  ו–102  100)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 
יסודות  לחוק  39ב  סעיף  לפי  ובאישורו  האוצר  שר  בהסכמת  החוק(,   - )להלן  התש"ן-11990 

התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנה 6 לתקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )תשלומי בעל זיכיון לשידורי רדיו(,    1
התשנ"ה-31995 )להלן - התקנות העיקריות(, בפסקה )4(, במקום "1%" יבוא "0%" 

הוספת תקנה 2א

__________
ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"א, עמ' 302   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2
ק"ת התשנ"ה, עמ' 718; התשע"א, עמ' 628   3

תיקון תקנה 6
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2  בתקנה 13 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")א(" ואחריו יבוא:
")ב( על אף האמור בתקנה 7)ב(, בעל זיכיון ישלם את התמלוגים המגיעים ממנו בעד 

הרבעון הראשון של שנת 2013 ביום י"ד באב התשע"ג )21 ביולי 2013( "

כאמור אלה,  תקנות  פרסום  מיום  חודשים  שישה   1 תקנה  של  )א( תחילתה    3 
בסעיף 100)ג( לחוק 

)ב( תחילתה של תקנה 2 ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( 

כ"א בטבת התשע"ג )3 בינואר 2013(
ן ו ל ח כ ה  ש )חמ 3-2559(     מ

     שר התקשורת

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )כספים( )תיקון מס' 2(, התשע"ג-2013
ורדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  לחוק  ו–102  100)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 
יסודות  לחוק  39ב  סעיף  לפי  ובאישורו  האוצר  שר  בהסכמת  החוק(,   - )להלן  התש"ן-11990 

התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנה 5 לתקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )כספים(, התשנ"ב-31992 )להלן -    1
התקנות העיקריות(, בתקנת משנה )ב(, בפסקה )4(, במקום "1%" יבוא "0%"   

2  בתקנה 18 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ו( יבוא:
")ז( על אף האמור בתקנה 6)ח(, בעל זיכיון ישלם את התמלוגים המגיעים ממנו בעד 

הרבעון הראשון של שנת 2013 ביום י"ד באב התשע"ג )21 ביולי 2013( "

כאמור אלה,  תקנות  פרסום  מיום  חודשים  שישה   ,1 תקנה  של  )א( תחילתה    3 
בסעיף 100)ג( לחוק 

)ב( תחילתה של תקנה 2 ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( 

כ"א בטבת התשע"ג )3 בינואר 2013(
ן ו ל ח כ ה  ש )חמ 3-2378(     מ

     שר התקשורת

__________
ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"א, עמ' 302   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2
ק"ת התשנ"ב, עמ' 1182; התשע"א, עמ' 492; התשע"ג, עמ' 330   3

צו ביטוח בריאות ממלכתי )שינוי התוספת השנייה לחוק(, התשע"ג-2013
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ב()1( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-11994 )להלן - 

החוק(, בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה, אני מצווה לאמור: 

בתוספת השנייה2, לחוק, ברישה לסעיף 30, במקום "10" יבוא "12"      1

2  תחילתו של צו זה ביום י"א בתמוז התשע"ב )1 ביולי 2012( 
כ"ב בחשוון התשע"ג )5 בנובמבר 2012(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני )חמ 3-2632(     ב

     ראש הממשלה ושר הבריאות

הוספת תקנה 13

תחילה

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 18

תחילה

תיקון התוספת 
השנייה לחוק

__________
ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשס"ד, עמ' 94   1

ק"ת התשע"א, עמ' 1380; התשע"ב, עמ' 1095   2

תחילה
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 צו שירות ביטחון )התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון(,
התשע"ג-2013

משולב[,  ]נוסח  ביטחון  שירות  לחוק  ו–13   12  ,5  ,3 סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 
אני  התשס"ח-22008,  המילואים,  שירות  לחוק   5 וסעיף  החוק(,   - )להלן  התשמ"ו-11986 

מצווה לאמור:

בצו זה -   1
"בר–רישום" - אזרח ישראלי או תושב קבוע גבר או אישה למעט אישה נשואה, אישה 
יום לבין   )1996 במרס   21( התשנ"ו  בניסן  א'  יום  בין  שנולד  לילד,  אם  או   הרה 

כ"ט באלול התשנ"ו )13 בספטמבר 1996(, שני התאריכים בכלל;

"הודעה אישית" - הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת לבר–רישום או אל חייב 
בשירות סדיר או חייב בשירות מילואים והנמסרת לו אישית, נרשמת בתעודת 

ההתייצבות שלו או נשלחת אליו בדואר;

"חייב בשירות סדיר" - עולה שהוא אחד מאלה:

)1( גבר שנולד בין יום א' בתשרי התשמ"ד )8 בספטמבר 1983( לבין יום כ"ט באלול 
התשנ"ה )24 בספטמבר 1995(, שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר;

)2( אישה שנולדה בין יום א' בתשרי התשמ"ז )4 באוקטובר 1986( לבין יום כ"ט 
באלול התשנ"ה )24 בספטמבר 1995(, שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות 

סדיר;

)3( גבר המורשה או הזכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים 
]נוסח חדש[, התשל"ז-31976 )להלן - פקודת הרופאים(, או לעסוק ברפואת שיניים 
לפי פקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[, התשל"ט-41979 )להלן - פקודת רופאי 
כ"ט  יום  לבין   )1978 באוקטובר   2( התשל"ט  בתשרי  א'  יום  בין  שנולד  השיניים(, 
באלול התשמ"ג )7 בספטמבר 1983(, שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות 

סדיר; 

"חייב בשירות מילואים" - עולה שהוא אחד מאלה:

)1( גבר שנולד בין יום י"ג בטבת התשכ"א )1 בינואר 1961( לבין יום כ"ט באלול 
התשמ"ג )7 בספטמבר 1983(, שני התאריכים בכלל, ואינו חייב בשירות סדיר;

)2( גבר המורשה או הזכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים 
או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים, שנולד בין יום א' בתשרי 
התשי"ט )15 בספטמבר 1958( לבין יום י"ב בטבת התשכ"א )31 בדצמבר 1960(, שני 

התאריכים בכלל;

בשירות  חייב  או  סדיר  בשירות  חייב  או  בר–רישום  שהוא  אדם   - לשירות"  "מועמד 
מילואים;

"עולה" - אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אישה למעט אישה נשואה, אישה הרה 
התש"י בתשרי  ח'  יום  בין  קבוע  לתושב  או  ישראלי  לאזרח  שהיה   - לילד   ואם 

)1 באוקטובר 1949( לבין יום פרסום צו זה ברשומות, ואין בידו תעודה המעידה שהוא 
פטור משירות ביטחון 

הגדרות

__________
1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 107 

2 ס"ח התשס"ח, עמ' 502 

3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 549 

4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 614 
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לו  שהודיעו  ובזמן  במקום  ולבדיקות  לרישום  להתייצב  נקרא  לשירות  מועמד  כל    2
בהודעה אישית 

הודעה   )2013 במרס   11( התשע"ג  באדר  כ"ט  יום  עד  קיבל  שלא  לשירות,  מועמד  כל    3
אישית כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום ולבדיקות בלשכת גיוס אזורית, 

כמפורט בתוספת, בשעה 8:00 בתאריך הקבוע בטבלה שלהלן:

מועד התייצבות לרישום ולבדיקותתאריך לידה

נשיםגבריםלביןבין

דגבא

א' בניסן התשנ"ו
)21 במרס 1996(

כ"ט באלול התשנ"ו
)13 בספטמבר 1996(

כ"ד בניסן התשע"ג
)4  באפריל 2013(

כ"ז בניסן התשע"ג
)7 באפריל 2013(

ט"ז בסיוון התשע"ג )26 במאי 2013(עולה חייב בשירות סדיר או מילואים

וכושרו  ביטחון  לשירות  כושרו  קביעת  לשם  לבדיקות  שהתייצב  לשירות  מועמד  כל    4
לא נקבע, נקרא בזה להתייצב להשלמת בדיקות לשם קביעת כושרו במקום ובמועד 

שהודיעו לו בהודעה חתומה בידי יושב ראש הוועדה הרפואית או מטעמו 

התשע"ד בשבט  י"ד  יום  עד  קיבל  לא  אשר   ,4 בסעיף  כאמור  לשירות  מועמד  כל    5 
)15 בינואר 2014( הודעה כאמור באותו סעיף, נקרא בזה להתייצב להשלמת הבדיקות 
לקביעת כושרו לשירות ביטחון בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום ט"ו בשבט 

התשע"ד )16 בינואר 2014(, בשעה 00 8 

כל בר–רישום שנמצא כשר לשירות, לרבות מי שפוקד רשאי לקראו לשירות ביטחון לפי    6
סעיף 12 לחוק, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר, במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה 
אישית, אם בזמן שנקבע להתייצבות הגיע לגיל 18 בהתאם לשיטת חישוב הגילאים 

בסעיף 2 לחוק 

כל בר–רישום, שלא קיבל עד יום ה' באדר ב' התשע"ו )15 במרס 2016( הודעה אישית    7
כמפורט  אזורית,  גיוס  בלשכת  סדיר  לשירות  להתייצב  בזה  נקרא   ,6 בסעיף  כאמור 

בתוספת, ביום ו' באדר ב' התשע"ה )16 במרס 2016(, בשעה 00 8 

כל בר–רישום, אישה, שלא קיבלה עד יום י"ב באדר ב' התשע"ו )22 במרס 2016( הודעה    8
אזורית,  גיוס  בלשכת  סדיר  לשירות  להתייצב  בזה  נקראת   ,6 בסעיף  כאמור  אישית 

כמפורט בתוספת, ביום י"ג באדר ב' התשע"ו )23 במרס 2016(, בשעה 00 8 

מי  לרבות  לשירות,  כשר  שנמצא  מילואים  בשירות  חייב  וכל  סדיר  בשירות  חייב  כל    9
שפוקד רשאי לקראו לשירות ביטחון לפי סעיף 12 לחוק, נקרא בזה להתייצב לשירות 

ביטחון במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה אישית 

בכסלו  כ'  יום  עד  קיבל  לא  אשר  מילואים,  בשירות  חייב  וכל  סדיר  בשירות  חייב  כל    10
התשע"ה )12 בדצמבר 2014( הודעה אישית כאמור בסעיף 9, נקרא בזה להתייצב לשירות 
ביטחון בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום כ"ב בכסלו התשע"ה )14 בדצמבר 

2014(, בשעה 00 8 

התייצבות 
לרישום 

ולבדיקות לפי 
הודעה אישית

התייצבות 
לרישום 

ולבדיקות שלא 
לפי הודעה 

אישית

התייצבות 
להשלמת בדיקות 

לפי הודעה 
אישית

התייצבות 
להשלמת 

בדיקות שלא לפי 
הודעה אישית - 

מועמד לשירות

התייצבות 
לשירות סדיר לפי 

הודעה אישית

התייצבות 
לשירות סדיר 

שלא לפי הודעה 
אישית גברים - 

בר–רישום

התייצבות 
לשירות סדיר 

שלא לפי הודעה 
אישית נשים - 

בר–רישום
התייצבות 

לשירות ביטחון 
לפי הודעה 

אישית

התייצבות 
לשירות סדיר 

שלא לפי הודעה 
אישית - חייב 
בשירות סדיר 

וחייב בשירות 
מילואים
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תוספת
)סעיפים 3, 5, 7, 8 ו–10(

לשכות הגיוס האזוריות:

תל השומר - מחנה תל השומר )על יד קראון(;

חיפה - רח' עומר אל כיאם 12 )מול העירייה(;

ירושלים - רח' רש"י 103 )שכונת מקור ברוך(;

באר שבע - רח' יד ושם 22;

טבריה - רח' נצרת 1 

כ' בחשוון התשע"ג )5 בנובמבר 2012( 

אלוף משנה  , ל ו א ש ן  ב ל  י ג )חמ 3-241(  

ד ק ו מפקד מיטב, פ   

אגף כוח אדם   

הודעת הנוטריונים )שכר שירותים(, התשע"ג-2013

התשל"ט-11978  שירותים(,  )שכר  הנוטריונים  לתקנות  4)ד(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 

בטבת  י"ט  ביום  החל  לתקנות,   1 תקנה  נוסח  יהיה  לצרכן  המחירים  מדד  עליית  עקב    1
התשע"ג )1 בינואר 2013(, כך:

בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א', יגבה נוטריון "שכר שירותים   1
סכום  בצירוף  שירות,  אותו  לצד  ב'  בטור  הנקוב  בשיעור  שכר 

השווה למס הערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

1  אימות חתימה -

163)א( אימות חתימת יחיד כחותם ראשון

65)ב( כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך

היה  הזולת  בשם  מסמך  על  שהחותם  )ג( אישור 
לפי  השכר  על  נוסף  חתימה  לכל  לכך,  מוסמך 

65פסקאות )א( או )ב(

)ד( ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם 
האישור  על  נוסף  מסמך,  אותו  של  העתק  על 

65כאמור בפסקה )ג( או בלעדיו, לכל העתק כאמור

כרוך  )ד(  עד  )א(  בפסקאות  כאמור  השירות  )ה( היה 
בתרגום המסמך בידי הנוטריון - תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע 
בפרט 3)א(, בהתאם למספר 

המילים שבאותו המסמך

__________
ק"ת התשל"ט, עמ' 196; התשע"א, עמ' 1254   1

שינוי סכומים
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טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

2  )א( אישור העתק צילומי של מסמך -

65לעמוד הראשון

5לכל עמוד נוסף

אחד,  צילומי  מהעתק  יותר  אחד  במעמד  )ב( אושרו 
לכל אישור נוסף על האישור הראשון -

21לעמוד הראשון

5לכל עמוד נוסף

3  )א( אישור נכונות של תרגום -

204)1( עד מאה המילים הראשונות בתרגום

עד  מהן,  חלק  או  נוספות  מילים  מאה  )2( לכל 
163אלף מילים

מעל  מהן,  חלק  או  נוספות  מילים  מאה  )3( לכל 
79אלף המילים הראשונות

לאותו  אחד  מאישור  יותר  אחד  במעמד  )ב( ניתן 
65תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון

הירושה,  לחוק   22 סעיף  לפי  הנערכת  צוואה  4  אישור 
התשכ"ה-21965 -

236)א( לחותם ראשון

121)ב( לכל חותם נוסף

לאותה  אחד  מאישור  יותר  מעמד  באותו  )ג( ניתן 
72צוואה, לכל אישור

)ד( היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי 
הנוטריון, תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע 
בפרט 3)א(, בהתאם למספר 

המילים שבצוואה

5163  אישור שפלוני נמצא בחיים

6  קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -

165)א( למצהיר הראשון

66)ב( לכל מצהיר נוסף

לאותו  אחד  מאישור  יותר  אחד  במעמד  )ג( ניתן 
65תצהיר, לכל אישור נוסף

)ד( היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, 
תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע 
בפרט 3)א(, בהתאם למספר 

המילים שבתצהיר

7  העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -

)א( אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו 
1,039עולה על 75,400 שקלים חדשים

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 63   2
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טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

חדשים  שקלים   75,400 על  האמור  הסכום  )ב( עלה 
של  ממשרדו  הנסיעה  הוצאות  על  נוסף  הכל 

2,225הנוטריון למקום ההעדה וחזרה

7א  רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי 
 - )להלן  התשל"ז-1977  הנוטריונים,  לתקנות   5 תקנה 

תקנות הנוטריונים( -

בעותק  כהערה  ורישומה  הביטול  הודעת  )א( קבלת 
של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון 

174לפי תקנה 5)ג( לתקנות הנוטריונים

)ב( הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך 
אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 

563)ג( לתקנות הנוטריונים

63)ג( לכל העתק נוסף

8  כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין, 
ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה

לפעולה  שנקבע  הסכום 
בתעריף המינימלי המומלץ 
הדין,  עורכי  לשכת  של 
 - כאמור  קביעה  ובאין 
לפעולה  בו  שנקבע  הסכום 
ובאין  ביותר,  לה  הדומה 

קביעה - 262

לפי  לעשותן  מוסמך  שנוטריון  פעולות  )א( עשיית     9
בקשתו  פי  ועל  הנוטריון  של  במשרדו  שלא  דין,  כל 
המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר - למעט 
על  נוסף   - במשרדו  לבצעה  אין  טיבה  שלפי  פעולה 
השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו–11, לפי העניין, ונוסף על 
הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות 

וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

מיציאת  ממנה  חלק  או  הראשונה  )1( לשעה 
528הנוטריון ממשרדו ועד שובו

163)2( לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה

)ב( נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת 
כל  של  חלקו  יהא  אדם,  בני  כמה  בידי  אחת,  ובעונה 
מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור 
בפסקה )א( כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד 
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טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

)ג( יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, 
לבצע  נתבקש  שאותה  והפעולה  פעולה,  עשיית  לשם 
הנוטריון  יהיה  בו,  תלויות  שאינן  מסיבות  בוצעה  לא 
להוצאות  וכן  ו–)2(  )א()1(  בפסקה  כמפורט  לשכר  זכאי 
מיועד  שהיה  למקום  הנוטריון  של  ממשרדו  הנסיעה 

למתן השירות וחזרה 

10  ניתן השירות בין השעות 00 19 עד 00 8 למחרת או בימי 
ייווסף לשכר שיעור  מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 - 
של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו–11, 

לפי העניין 

11  )א( אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2)ג1( לחוק 
361יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-31973

של  נוספים  לעותקים  אימות  מעמד  באותו  )ב( ניתן 
63אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף

בידי  בתרגומו  כרוך  הממון  הסכם  אימות  )ג( היה 
הנוטריון, תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע 
בפרט 3)א(, בהתאם למספר 

המילים שבהסכם הממון

12  ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 
ו–11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, 

86"ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של

י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-1216(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   
__________

ס"ח התשל"ג, עמ' 276; התשס"ט, עמ' 18   3

הודעת נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע 
והנצחה( )שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים(, התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ג( לצו נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה 
למטרות סיוע והנצחה( )שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים(, התשס"ט-12009 )להלן - הצו(, 

אני מודיע לאמור:

עקב שינוי שיעור המדד שפורסם בחודש נובמבר 2012, לעומת המדד שפורסם בחודש    1
נובמבר 2011, החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, נוסח סעיף 1 לצו הוא 

כמפורט להלן:

טיפול "שכר טרחה מרבי בעד  לקבל  דין  לעורך  שמותר  המרבי  הטרחה  שכר    1
לצדה כמפורט  הוא  א'  בטור  כאמור  החוק  לפי   בבקשה 

בטור ב':

עדכון סכומים

__________
1 ק"ת התשס"ט, עמ' 426; התשע"א, עמ' 505 



637קובץ התקנות 7212, ו' בשבט התשע"ג, 17.1.2013

 טור א'
מהות הטיפול

 טור ב'
 באחוזים או

בשקלים חדשים

)1( בעד הגשת בקשה על ידי מי שטוען לזכות בנכס 
או  20)א(  סעיף  הוראות  לפי  לידיו  הנכס  לקבלת 
להמציא  החברה  בדרישת  טיפול  לרבות  לחוק   26

ראיות נוספות לפי הוראות סעיף 21)א( -

בעת  המבקש  של  חלקו  ששווי  נכס  )א( לגבי 
קבלתו הוא עד 110,365 שקלים חדשים

שהתקבל  הנכס  משווי   10%
או 773, לפי הגבוה מביניהם

בעת  המבקש  של  חלקו  ששווי  נכס  )ב( לגבי 
קבלתו עולה על 110,365 שקלים חדשים

הראשונים;  מ–110,365   10%
עד  נוסף  שקל  מכל   5%
שקל  מכל  ו–5% 2   551,824

נוסף מעל 551,824

)2( בעד הגשת ערר על החלטת החברה לפי הוראות 
סעיף 28)א( לחוק -

הנכס  לקבלת  בבקשה  טיפל  הדין  עורך  )א( אם 
לפי הוראות סעיף 20)א( או 26

2,207

)ב( אם עורך הדין לא טיפל בבקשה לקבלת הנכס 
לפי הוראות סעיף 20)א( או 26 -

)1( לגבי נכס ששווי חלקו של המבקש בעת 
קבלתו הוא עד 110,365 שקלים חדשים

8% משווי הנכס שהתקבל או 
2,207, לפי הגבוה מביניהם

המבקש  של  חלקו  ששווי  נכס  )2( לגבי 
שקלים   110,365 על  עולה  קבלתו  בעת 

חדשים

הראשונים, מ–110,365   8% 
בתוספת 4% מכל שקל נוסף 
עד 551,824 ו–2% מכל שקל 

נוסף מעל 551,824

לפי  החברה  של  זימון  לפי  בישיבה  ייצוג  )3( בעד 
ועדת  של  בישיבה  או  לחוק  21)א(  סעיף  הוראות 

הערר

497

)4( בעד הגשת בקשה לקבלת סיוע לפי הוראות שנקבעו 
מכוח סעיף 77)א()6( בידי יחיד, לרבות בעבור סיוע 

נמשך -

)א( אם הזכאות לסיוע כאמור מבוססת על זכאות 
מכוח דין אחר שכבר הוכחה לפי אותו הדין

883

מבוססת  אינה  כאמור  לסיוע  הזכאות  )ב( אם 
על זכאות מכוח דין אחר שכבר הוכחה לפי 

אותו הדין

8% מסך הסיוע לפי שיעורו 
או  החברה  החלטת  ביום 

883, לפי הגבוה מביניהם"

כ' בטבת התשע"ג )2 בינואר 2013(
ן מ א נ ב  ק ע י )חמ 3-3850(  

שר המשפטים   
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הודעת הטבות לניצולי שואה )שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים(, 
התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ג( לחוק הטבות לניצולי שואה )שיעורי שכר טרחת עורך  דין 
מרביים(, התשס"ח-12008 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי שיעור המדד שפורסם בחודש נובמבר 2012, לעומת המדד שפורסם בחודש    1
נובמבר 2011, החל מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, נוסח סעיף 1)א( לצו הוא 

כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

")א( שכר הטרחה המרבי שמותר לעורך דין לקבל בעד טיפול בבקשה 
לפי סעיף 2 לחוק הוא כמפורט להלן:

)1( בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות כאמור 
בסעיף 3 לחוק, של אדם -

932)א( המקבל תגמול חד–פעמי לניצולי מחנות וגטאות

4,658)ב( שאינו מקבל תגמול חד–פעמי לניצולי מחנות וגטאות

)2(  בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות כאמור 
בסעיף 4 לחוק

465

)3( בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלה הטבות כאמור 
בסעיף 5 לחוק שלא במסגרת טיפול בבקשה להטבה לפי סעיף 3 

או 4 לחוק

465

)4( בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלה הטבות כאמור 
בסעיף 5א לחוק

"932

כ' בטבת התשע"ג )2 בינואר 2013(
ן מ א נ ב  ק ע י )חמ 3-3824(  

שר המשפטים   

__________
1 ק"ת התשס"ח, עמ' 1122 

עדכון סכומים




