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תקנות ההוצאה לפועל )תיקון(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, 
תקנות  מתקינה  אני  התשמ"ד-21984,  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   108 סעיף  ולפי 

אלה:

העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התש"ם-31979  לפועל,  ההוצאה  לתקנות   15 בתקנה    1
במקום תקנת משנה )א1( יבוא:

יוגשו  הליכים  לביטול  או  חוב  להקטנת  או  תיק  לסגירת  זוכה  ")א1( בקשת 
מחשבים  בין  תקשורת  באמצעות  יישלחו  או  התיק  מתנהל  שבה  בלשכה  לפקיד 
או  הדואר  באמצעות  גם  חוב  להקטנת  בקשות  להגיש  ניתן  מזונות  בתיק  בלבד; 

הפקסימילה "

בתקנה 106 לתקנות העיקריות -   2
בתקנת משנה )א(, במקום "עשרים יום" יבוא "שלושים ימים";  )1(

תקנת משנה )ד( - תימחק   )2(

במקום תקנה 117 לתקנות העיקריות יבוא:   3

"ביטול עיקולים 
ומינויים

וביקש  הפסוק,  החוב  מלוא  אחרת  בדרך  סולק  או  117  שולם 
החייב ביטול הליכים -

)1( אם התיק הוא תיק מזונות, תיק איחוד או שהיה בתיק 
צו למינוי כונס נכסים, או עניין אחר הדורש החלטת הרשם 
הבקשה  את  לפועל  ההוצאה  לשכת  מנהל  יעביר  דין,  לפי 
ביטול  בדבר  החלטה  מתן  לצורך  לפועל  ההוצאה  לרשם 
הליכים בתיק, ביטול המינוי או באותו עניין אחר הדורש את 

החלטת הרשם לפי דין;

לשכת  מנהל  יבטל   )1( בפסקה  כלולים  שאינם  )2( במקרים 
הוצאה לפועל את ההליכים בתיק" 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    4

ל' בניסן התשע"ג )10 באפריל 2013(
)2013-2193(

)חמ 3-36-ת1(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

תיקון תקנה 15

תיקון תקנה 106

החלפת תקנה 117

__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 116   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2
ק"ת התש"ם, עמ' 386; התשע"א, עמ' 696   3

תחילה
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צו שירות המילואים )קביעת תפקידים ומקצועות לעניין חריגים במספר 
 הימים המרבי של שירות מילואים בתקופה של שלוש שנים רצופות(

)הוראת שעה(, התשע"ג-2013 

 - )להלן  התשס"ח-12008  המילואים,  שירות  לחוק  7)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

יש  שלגביהם  להלן,  א'  בטור  כמפורט  ובמקצועות  בתפקידים  המשרת  מילואים  חייל    1
צורך בתקופות הכשרה ואימון ארוכות יותר מן התקופות המנויות בסעיף 7)א()1( לחוק, 
משתייך,  הוא  שאליה  מהיחידה  או  ממנו  הנדרשת  הכשירות  רמת  על  שמירה  לשם 
להלן,  ב'  בטור  לצדם  המפורט  על  יעלה  שלא  ימים  למספר  מילואים  בשירות  ישרת 

במהלך תקופה של שלוש שנים רצופות:

טור א'  
תפקידים ומקצועות    

        טור ב'
          מספר הימים המרבי

108 )1( המפורטים בתוספת הראשונה   

84  )2( המפורטים בתוספת השנייה     

70      )3( המפורטים בתוספת השלישית

עם  הנמנים  להלן,  א'  בטור  כמפורט  ובמקצועות  בתפקידים  המשרת  מילואים  חייל     2
התפקידים והמקצועות שנקבעו בצו לפי סעיף 6)4( לחוק ואשר קיים לגביהם חוסר 
בכוח אדם, ישרת בשירות מילואים למספר ימים שלא יעלה על המפורט לצדם בטור 

ב' להלן, במהלך תקופה של שלוש שנים רצופות:

טור א'  
תפקידים ומקצועות    

        טור ב'
          מספר הימים המרבי

108 )1( המפורטים בתוספת הרביעית   

צו זה יעמוד בתוקפו שלוש שנים עד ליום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(    3

תוספת ראשונה
)סעיף 1)1((

מפקד חטיבה, סגן מפקד חטיבה, ראש מטה חטיבה, מפקד גדוד, סגן מפקד גדוד, מפקד    1
פלוגה; 

מפקד אגד לוגיסטי מרחבי;    2

קצין מטה בדרגת אלוף משנה ומעלה בגיס;    3

קצין אג"ם, קצין מודיעין, קצין קשר, קצין הנדסה - חטיבתי או אוגדתי, מפקד סיוע    4
חטיבתי, מפקד מרכז אש באוגדה, ובתנאי שאין בעל תפקיד בשירות סדיר המשרת 

בתפקיד זה;  

קשר,  קצין  מודיעין,  קצין  מבצעים,  קצין  שלישות,  קצין  הגדוד:  במפקדת  עוזר  קצין    5
קצין חימוש, קצין שיתוף ארטילרי;

חריג מטעמי צורך 
בתקופות הכשרה 

ואימון

חריג מטעמי חוסר 
בכוח אדם

תוקף

__________
ס"ח התשס"ח, עמ' 502   1
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טייס, נווט ומכונן אוויר;    6

קצין איסוף אוויר;    7

סייר אוויר בחיל האוויר ובחיל המודיעין;    8

המשרת  ולוחם  צפון;  בפיקוד  הסיור  בגדוד  האלפיניסטים  בפלוגת  המשרת  קצין    9
הלוחמים  של  שמספרם  ובלבד  הצפון,  בפיקוד  הסיור  בגדוד  האלפיניסטים  בפלוגת 

כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על 25;

קצין המשרת ביחידה לפינוי שלגים של גדוד הסיור בפיקוד צפון, וחייל תומך לחימה    10
של  שמספרם  ובלבד  צפון  בפיקוד  הסיור  גדוד  של  שלגים  לפינוי  ביחידה  המשרת 

החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על 40; 

חוקרי שבויים בחיל המודיעין;   11

קצין ולוחם המשרת באגף המודיעין של צה"ל, לפי הוראת ראש אגף המודיעין של    12
צה"ל ובאישור ראש אגף כוח אדם של צה"ל, ובלבד שמספרם של הקצינים כאמור 
בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על 150 ומספרם של הלוחמים כאמור בפרט 

זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על 240; 

מפקד נפה בפיקוד העורף;    13

קצין המשרת ביחידת מזל"טים בזרוע היבשה;    14

קצין וחייל המשרת ביחידת רוכב שמים;   15

קצין המשרת ביחידה ללוחמה בטרור בפיקוד דרום;    16

מפקד אגד במרכז הובלה;    17

מפקדי גדודים ומפקדי יחידות במרכז הובלה ודלק;   18

קצין ולוחם ביחידת שייטת 13;    19

קצין המשרת בעוצבת האש, למעט: קצין המשרת במפקדת עוצבת האש, קצין המשרת    20
חטיבת  במפקדת  החנית,  חוד  חטיבת  במפקדת  הצנחנים,  בחטיבת  שקנאי,  בעוצבת 

חצי האש ובאגד ארטילרי כדור האש;

של  שמספרם  ובלבד  מבצעי,  נהיגה  מדריך  בתפקיד  האש  בעוצבת  המשרת  חייל    21
החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על 50; 

קצין וחייל שהוא מכונאי מסוק כבד מוטס;   22

קצין המשרת בצוות כלי טיס בלתי מאוישים;   23

חייל מטיס חוץ המשרת בצוות כלי טיס בלתי מאוישים;   24

של  שמספרם  ובלבד  לחוק,  17)א(  סעיף  מכוח  המילואים  בשירות  המשרת  לוחם    25
החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על 300 
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תוספת שנייה
)סעיף 1)2((

בגדודי  האש,  עוצבת  של  האש  חצי  בחטיבת  המשרת  קצין  שאינו  לוחם  מפקד    1
החטיבה בלבד ופלוגת הנ"ט החטיבתית, ובלבד שמספרם של החיילים כאמור בפרט 

זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על 500;

מפקד לוחם שאינו קצין המשרת בגדוד חיל הנדסה בחטיבת חצי האש של עוצבת    2
האש, ובלבד שמספרם של החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה 

על 70;

בגדודי  האש,  עוצבת  של  החנית  חוד  בחטיבת  המשרת  קצין  שאינו  לוחם  מפקד    3
החטיבה בלבד, ובלבד שמספרם של החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה 

לא יעלה על 455;

מפקד לוחם שאינו קצין המשרת ביחידת המודיעין והסיור של עוצבת האש, ובלבד    4
שמספרם של החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על 50;

פקח העמסה בצוות עזר אוויר;    5

חייל המשרת ביחידה ללוחמה בטרור בפיקוד דרום;   6

שמספרם  ובלבד  הצפון,  בפיקוד  הסיור  בגדוד  האלפיניסטים  בפלוגת  המשרת  לוחם    7
של החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על 140 

תוספת שלישית
)סעיף 1)3((

חייל הנמנה עם כיתת כוננות, ובלבד שמספרם של החיילים כאמור בפרט זה המשרתים    1
מכוח צו זה לא יעלה על 500;

לוחם המשרת בפלוגת האלפיניסטים בגדוד הסיור בפיקוד הצפון, ובלבד שמספרם של    2
החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על 76;

לוחם המשרת ביחידת מזל"טים בזרוע היבשה, ובלבד שמספרם של החיילים כאמור    3
בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על 45;

ופלוגת  בלבד  החטיבה  בגדודי  האש,  עוצבת  של  האש  חצי  בחטיבת  המשרת  חייל    4
הנ"ט החטיבתית;

חייל המשרת בגדוד חיל הנדסה בחטיבת חצי האש של עוצבת האש;   5

חייל המשרת ביחידת המודיעין והסיור של עוצבת האש    6

תוספת רביעית
)סעיף 2)1((

1    רופא, פרמדיק וקצין בריאות הנפש;

2    קצין בצוות ביקורת מטכ"לי, פיקודי או זרועי; 

3    חבר צוות מיונים; 

4    קצין מסגל הדרכה בבסיס ההדרכה של פיקוד העורף  

כ"א בסיוון התשע"ג )21 במאי 2013(
)חמ 3-3856(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ  
שר הביטחון  
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צו שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה( )רשימת התפקידים במשטרת 
ישראל שיחולו עליהם הגבלות או איסורים לפי סעיפים 5א ו–5ב לחוק(, 

התשע"ג-2013 

לאחר  )הגבלות  הציבור  שירות  לחוק  ו–5ב)א(  5א)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
פרישה(, התשכ"ט-11969 )להלן - החוק(, לפי הצעת המפקח הכללי של משטרת ישראל, 
בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 

5א)ב()2( לחוק, אני מצווה לאמור:

בצו זה -      1
"יחידה ארצית" - כל אחת מאלה:   

היחידה הארצית לחקירות הונאה;  )1(

היחידה הארצית לחקירת פשעים בין–לאומיים;  )2(

אתגר - היחידה הארצית למלחמה בגניבת רכב;  )3(

היחידה הארצית לחקירת עבירות כלכליות;  )4(

יחידה 33;  )5(

"ממלא תפקיד" - למעט מי שממלא תפקיד מנהלה;        

"סגל הפיקוד הבכיר" - כל אחד ממלאי תפקידים אלה:    

המפקח הכללי של משטרת ישראל;  )1(

סגן המפקח הכללי של משטרת ישראל;  )2(

מפקד מחוז - מפקד משטרת מחוז כהגדרתו בפקודת המשטרה;  )3(

ראש אגף במשטרת ישראל;  )4(

מפקד יחידת לה"ב;  )5(

היועץ המשפטי למשטרת ישראל;  )6(

היועץ הכלכלי למפקח הכללי של משטרת ישראל;  )7(

חשב משטרת ישראל   )8(

לפי והאיסורים  ההגבלות  יחולו  שלגביהם  ישראל  במשטרת  התפקידים  רשימת    2 
סעיף 5א לחוק קבועה בתוספת הראשונה 

סוגי התפקידים או המשרות שעל מי שמילא אותם תחול חובת דיווח לפי סעיף 5ב    3
לחוק קבועים בתוספת השנייה     

תוספת ראשונה
)תקנה 2(

1  סגל הפיקוד -

חבר סגל הפיקוד הבכיר וסגנו;  )א( 

מפקד מרחב במשטרת ישראל וסגנו;  )ב( 

מפקד יחידה ארצית וסגנו;  )ג( 

הגדרות

רשימת התפקידים 
לעניין סעיף 5א לחוק

סוגי תפקידים או 
משרות לעניין סעיף 

5ב לחוק

__________
ס"ח התשכ"ט, עמ' 144; התשע"ב, עמ' 194   1
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מפקד תחנת משטרה וסגנו;  )ד( 

עוזר אישי של סגל הפיקוד הבכיר  )ה( 

2  מערך החקירות -  

כל קצין משטרה במערך החקירות;  )א( 

במטה  והמודיעין  החקירות  שבאגף  החקירות  בחטיבת  תפקיד  שממלא  מי  כל  )ב( 
הארצי, למעט ממלאי התפקידים במדור מידע פלילי ובמדור נפגעי עבירה;

כל מי שממלא תפקיד של חוקר        )ג( 

3  מערך המודיעין -  

כל מי שממלא תפקיד ביחידות המעבדה הטכנית;  )א( 

כל מי שממלא תפקיד במערך המודיעין  )ב( 

4  מערך התביעות -  

כל מי שממלא תפקיד של תובע משטרתי;  )א( 

כל מי שממלא תפקיד במערך  התביעות  )ב( 

ובמעבדות  הפלילי  הזיהוי  בחטיבת  תפקיד  שממלא  מי  כל   - הפלילי  הזיהוי  5  מערך 
הניידות 

וטכנולוגיות  מודיעין  חקירות,  במדור  משטרה  קצין  כל   - המשפטי  הייעוץ  6  מערך 
בלשכת הייעוץ המשפטי במשטרת ישראל  

7  מערך התנועה - 

בוחן תנועה;  )א( 

חוקר תאונות דרכים; )ב( 

כל מי שממלא תפקיד ביחידת תביעות אגף התנועה או  במדור תאונות דרכים  )ג( 

8  מערך המבצעים -  

כל מי שממלא תפקיד במערך החבלה;  )א( 

שוטר קהילתי   )ב( 

9  כל שוטר ביחידה המיוחדת למלחמה בטרור וביחידות המסתערבים 

תוספת שנייה
)תקנה 3(

חבר סגל הפיקוד הבכיר וסגנו, למעט היועץ הכלכלי למפקח הכללי וחשב המשטרה;    1

מפקד יחידה ארצית;    2

ראש חטיבה באגף החקירות והמודיעין    3

כ"ט באייר התשע"ג )9 במאי 2013(
)חמ 3-4580(

' ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י  
השר לביטחון הפנים  
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 תקנות הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה(
)הארכת התקופה האמורה בסעיף 35)א( לחוק(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 35)ג( לחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים 
ובאישור  המשותפת  הוועדה  בהמלצת  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011  שעה(,  )הוראת 

הכנסת, אנו מצווים לאמור:

התקופה האמורה בסעיף 35)א( לחוק תוארך עד יום ז' בחשוון התשע"ד )11 באוקטובר    1
 )2013

י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(
)חמ 3-4648(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר הפנים

 
__________

ס"ח התשע"א, עמ' 1036   1

הארכת תקופה




