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תקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות( 
)הוראת שעה(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 8)ב( ו–9 לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה 
להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-11992 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, 

אנו מתקינים תקנות אלה:

בתקופת תוקפן של תקנות אלה יראו כאילו -   1
)1( בתקנה 1 לתקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות(, 

התשס"ז-22007 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי ההגדרה "מבנה מגורים" בא:

דרך  איש  בו  התגורר  שלא  מגורים  מבנה   - בשימוש"  שאינו  מגורים  ""מבנה 
קבע בתשעה מבין שנים עשר החודשים שקדמו ל–1 בדצמבר שלפני שנת 
הכספים שבעדה מוטלת הארנונה, למעט דירה ציבורית כהגדרתה בסעיף 
החודשים  תשעת  התשנ"ח-31998;  הציבורי,  בדיור  הדייר  זכויות  לחוק   1

האמורים ייספרו בין ברציפות ובין במצטבר ";

)2( בתקנה 6 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )1( בא:

;"31 62 ")1א( מבנה מגורים שאינו בשימוש   

)3( בתקנה 7 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )1( בא:

;"219 14 ")1א( מבנה מגורים שאינו בשימוש   

)4( בתקנה 10 לתקנות העיקריות - 

)א( בתקנת משנה )א(, בסופה בא:

")4( לקבוע לשנת הכספים 2015 או 2016 סוג נכס של מבנה מגורים שאינו 
ולא  המזערי  מהסכום  יפחת  שלא  בסכום  ארנונה  תוטל  שלגביו  בשימוש 
יעלה על הסכום המרבי הקבוע לסיווג זה; תוקפו של אישור השרים יהיה 
תשנה   ,5 בתקנה  האמור  אף  ועל  ולאחריה,   2016 הכספים  שנת  תום  עד 

המועצה את סיווג הנכס אף אם לא השתנה השימוש בו ";

)ב( בתקנת משנה )ב(, במקום "בתקנת משנה )א()1( עד )3(" בא "בתקנת משנה )א(";

)5( בתקנה 12 לתקנות העיקריות, אחרי "בכפוף לאמור בסעיף 9ב לחוק" בא "ולתקנה 
10)א()4(";

)6( אחרי תקנה 13 לתקנות העיקריות בא:

"תקופות שלא 
יבואו במניין

ועדת 13א  תהיה  10)א()4(,  בתקנה  כאמור  שרים  אישור  ניתן 
ההנחות, כמשמעותה בתקנה 6 לתקנות הסדרים במשק 
מוסמכת  התשנ"ג-41993,  מארנונה(,  )הנחה  המדינה 
לאשר, לבקשת מחזיק במבנה מגורים, תקופות אשר לא 
"מבנה  בהגדרה  כאמור  החודשים  תשעת  במניין  יבואו 
שתקבע  לכללים  בהתאם  בשימוש",  שאינו  מגורים 
בשל  בשימוש  אינו  המגורים  שמבנה  ובלבד  המועצה 

נסיבות שאינן בשליטת המחזיק "

הוראת שעה

__________
ס"ח התשנ"ג, עמ' 10   1

ק"ת התשס"ז, עמ' 429   2
ס"ח התשנ"ח, עמ' 278   3

ק"ת התשנ"ג, עמ' 419; התשע"ד, עמ' 315 ועמ' 355   4
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תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2016(    2
כ"ו בטבת התשע"ד )29 בדצמבר 2013(

)חמ 3-2278(

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר הפנים

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

תקנות הרופאים )אישור תואר רופא ובחינות( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-11976, לאחר 
התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות(, התשל"ג-21973 )להלן -    1
התקנות העיקריות(, אחרי ההגדרה "קורס להחייאה פדיאטרית מתקדמת" יבוא:

 ")Advanced Cardiac Life–Suppor - )"ACLS"(  קורס להחייאה קרדיאלית מתקדמת""
- קורס מרוכז להחייאה ותמיכת חיים במצבי חירום קרדיו-וסקולריים, החייאת 

לב ריאות, שאישר המנהל בהתייעצות עם המועצה;" 

בתקנה 9א לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:   2
למועצה  להגיש  חייב  בתוספת,   54 בפרט  כמפורט  דחופה  ברפואה  ")ג( מתמחה 

תעודה על סיום קורס להחייאה קרדיאלית מתקדמת "

"מקצועות  המילים   ,)2( בפסקה  )ג(,  משנה  בתקנת  העיקריות,  לתקנות   10 בתקנה    3
מעבדה קליניים" - יימחקו 

בתקנה 13 לתקנות העיקריות, בפסקה )1(, פסקת משנה כח - תימחק    4
בתוספת לתקנות העיקריות -   5

)1( בפרט 1, בפרט משנה ב, אחרי "פסיכיאטריה" יבוא "פרמקולוגיה קלינית";

ילדים  "נוירולוגית  יבוא  ילדים"  "נוירולוגיית  במקום  ג,  משנה  בפרט   ,9 )2( בפרט 
והתפתחות הילד" והמילים "יחידה להתפתחות הילד" - יימחקו;

ילדים  "נוירולוגית  יבוא  ילדים"  "נוירולוגיית  במקום  ד,  משנה  בפרט   ,10 )3( בפרט 
והתפתחות הילד";

)4( בפרט 11 -

)א( במקום פרט משנה א יבוא:

"א  2 שנים במחלקה פסיכיאטרית פעילה, ויכול שמתוכן שנה במחלקת 
שנה  חצי  שמתוכן  יכול  או  חולים,  בבית  או  בקהילה  פעילה  יום  טיפול 

תהיה במחלקה לפסיכיאטרייה של הילד והמתבגר;";

)ב( בפרט משנה ב, בסופו, הקטע החל במילים "או במחלקת טיפול" - יימחק;

)5( בפרט 18, בטור ב' -

)א( בפרט משנה ד, במקום "שלושה חודשים בכל אחד משניים מהמקצועות 
האלה" יבוא "שלושה חודשים באחד מהמקצועות שלהלן" והמילים "כירורגיה 

פלסטית" - יימחקו;

תוקף

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 9א

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 13

תיקון התוספת

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 394; ס"ח התש"ע, עמ' 98   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1924; התשע"ג, עמ' 239   2



קובץ התקנות 7328, ז' בשבט התשע"ד, 2014 1 8  512

)ב( אחרי פרט משנה ד יבוא:

"ה  שלושה חודשים כירורגיה פלסטית";

)6( בפרט 25, במקום "נוירולוגיית ילדים" יבוא "נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד" 
ואחרי "אנדוקרינולוגיית ילדים" יבוא "רפואה לשיכוך כאב";

)7( פרט 28 - בטל;

)8( בפרט 34 - 

)א( במקום פרט משנה א יבוא:

"א  1 שנה במרפאה פסיכיאטרית לילד ולמתבגר;";

)ב( במקום פרט משנה ב יבוא:

"ב  1 שנה במחלקה פסיכיאטרית לילד או במחלקה פסיכיאטרית למתבגר 
או במחלקה פסיכיאטרית לילד ולמתבגר, ויכול ש–3 חודשים ממנה יהיו 

במחלקת יום;";

ילדים  "נוירולוגית  יבוא  ילדים"  "נוירולוגיית  במקום  ו,  משנה  )ג( בפרט 
והתפתחות הילד ";

)9( בפרט 35 -

)א( בפרט משנה ב, אחרי "מינהל עסקים" יבוא "מינהל ציבורי;";

)ב( בפרט משנה ג, במקום פסקה )2( יבוא:

או  הבריאות  משרד  של  מחוזית  או  ראשית  בהנהלה  חודשים   18 )2("
יכול  מהם  חודשים  ו–6  חולים  קופת  של  מחוזית  או  ראשית  בהנהלה 
שיבוצעו במפקדת קצין רפואה ראשי של צה"ל; 6 חודשים בהנהלת בית 

חולים כללי;"; 

)10( בפרט 38 - 

שנים   2 25" יבוא  ראומטולוגיה"  שנים   2⅓" במקום  א,  משנה  )א( בפרט 
ראומטולוגיה";

)ב( בפרט משנה ג -

)1( במקום "1 שנה ראומטולוגיה - חובה" יבוא "25 1 שנה ראומטולוגיה 
- חובה;";

)2( המילים "3 חודשים - אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה - חובה" - יימחקו;

)3( בפסקה המתחילה ב–"3 חודשים באחד מאלה", אחרי "אימונולוגיה 
קלינית ואלרגולוגיה" יבוא "ראומטולוגיית ילדים";

)ג( בפרט משנה ד -

)1( במקום "1 שנה ראומטולוגיה - חובה" יבוא "25 1 שנה ראומטולוגיה 
- חובה";

 - חובה"   - ואלרגולוגיה  קלינית  אימונולוגיה  חודשים   3" )2( המילים 
יימחקו;

"אימונולוגיה  אחרי  מאלה"  באחד  חודשים  ב–"3  המתחילה  )3( בפסקה 
קלינית ואלרגולוגיה" יבוא "ראומטולוגיית ילדים"; 

)11( בפרט 42, אחרי "א א ג וכירורגיה של ראש וצוואר" יבוא "אימונולוגיה קלינית 
ואלרגולוגיה";
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)12( בפרט 44, במקום האמור בטור ב' יבוא -

"תואר מומחה ברפואת ילדים;

 3 שנים, מהן -

 25 1 שנים נוירולוגית ילדים; 

1 שנה התפתחות הילד;

3 חודשים נוירולוגיה )מבוגרים(; 

6 חודשים נוירולוגית ילדים בסיום התכנית"; 

)13( בפרט 51 - 

)א( במקום "¼2 שנים" יבוא "½2 שנים";

)ב( במקום "½ שנה" יבוא "3 חודשים" 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    6
יוכל  שלו,  ההתמחות  מתקופת  שליש  השלים  אלה  תקנות  של  תחילתן  שערב  מי    7
תחילת  בעת  עליו  שחלה  ההתמחות  תכנית  לפי  התמחותו  את  ולהשלים  להמשיך 

התמחותו 

כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(
ן מ ר ג ל  ע י )חמ 3-222-ת1(  

שרת הבריאות   

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )תיקון(, התשע"ד-2014

לביטחון  השר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הפנים ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

התקנים(,  אכרזת   - )להלן  התשע"ג-22013  רשמי(,  )תקן  התקנים  לאכרזת   1 בסעיף    1
במקום פסקה )5( יבוא: 

 Labelling and  -  6 בסעיף  הקבוע  נמוך("  )סיכון  ביתי  "לשימוש  )א(  קטן  ")5( סעיף 
" "identification

 Resistant to ignition source:" לעניין  "ואולם  יבוא  בסופו  התקנים,  לאכרזת   4 בסעיף    2
 "match flame equivalent as specified in Low hazard (domestic use( BS EN 597-2:1995
והקבוע ב–"Table 1" שבסעיף 1 1 4 ולעניין סימון "אש גלויה" לפי, "Figure 1" שבסעיף 6 
"Labelling and identification", תחילתה של אכרזה זו מיום י"ז בתמוז התשע"ד )15 ביולי 

" )2014

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
ט נ ב י  תל פ נ )חמ 3-95-ת1(  

שר הכלכלה   
__________

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52   1
ק"ת התשע"ג, עמ' 913   2

תחילה

הוראות מעבר

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 4
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כללי התקנים )עיבוד תקנים ישראליים( )תיקון(, התשע"ד-2014
הכלכלה,  שר  ובאישור  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   7 סעיף  לפי  סמכותו  בתוקף 

קובע מכון התקנים הישראלי כללים אלה:

בסעיף 11 לכללי התקנים )עיבוד תקנים ישראליים(, התשנ"א-21991, סעיף קטן )ב( -    1
בטל 

כ"ח בכסלו התשע"ד )1 בדצמבר 2013(
ן ה כ ן  ר )חמ 3-2263(  

ראש מכון התקנים הישראלי   
__________

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4   1
ק"ת התשנ"א, עמ' 998; התשנ"ח, עמ' 14   2

הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת תשלומים לעדים(, התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי תקנה 10א)ג( לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-11974 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
נובמבר 2012, נוסח פסקאות )1(, )2(, )3( ו–)4()א( בתקנה 10 לתקנות הוא החל ביום 

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, כמפורט להלן:

הסכומים 
בשקלים חדשים

)1( שכר בטלה -

עד 104)א( להתייצבות של עד 4 שעות

עד 206)ב( ליום התייצבות )מעל 4 שעות(

)2( דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו -

עד 136)א( אם המציא קבלה

בוטל)ב( ללא קבלה

)3( שכרו של מומחה מאוצר המדינה -

עד 45)א( כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט

משלושים  יותר  מרוחק  המומחה  של  הקבוע  עבודתו  מקום  אם  ואולם 
מתן  לצורך  המשפט  לבית  לבוא  עליו  והיה  המשפט  מבית  קילומטרים 

עד 12העדות בלבד, ייווספו לשכר האמור

עד 104)ב( כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט

)4( )א( שכרו של רופא כשהעדות הצריכה -

עד 80)1( בדיקה או ניתוח של גווייה

עד 136)2( בדיקה או ניתוח של גווייה שהוצאה מקברה

עד 33)3( תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה

עד 104")4( חוות דעת רפואית בכתב

כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(
ר צ י פ ש ל  א כ י מ )חמ 3-245-ת3(  

מנהל בתי המשפט  
__________

ק"ת התשל"ד, עמ' 1220, התשע"ג, עמ' 781   1

תיקון סעיף 11

עדכון סכומים
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הודעת סדר הדין האזרחי )עדכון התוספת השנייה(, התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי תקנה 187א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-11984 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
נובמבר 2012, נוסח התוספת השנייה לתקנות הוא החל ביום כ"ט בטבת התשע"ד 

)1 בינואר 2014(, כמפורט להלן:

"תוספת שנייה
)תקנה 187)ב((

שיעור התשלומים לעדים:
הסכומים 

בשקלים חדשים

)1( שכר בטלה -

עד 101)א( להתייצבות של עד 4 שעות

עד 201)ב( ליום התייצבות )מעל 4 שעות(

)2( דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו -

עד 131)א( אם המציא קבלה

)ב( )בוטל(

)3( שכרו של מומחה מאוצר המדינה -

עד 44)א( כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט,

יותר  מרוחק  המומחה  של  הקבוע  עבודתו  מקום  אם  ואולם 
לבית  לבוא  עליו  והיה  המשפט  מבית  קילומטרים  משלושים 

עד 12המשפט לצורך מתן העדות בלבד, ייווספו לשכר האמור

עד 101)ב( כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט

)4( )א( שכרו של רופא כשהעדות הצריכה -

עד 79)1( בדיקה או ניתוח של גווייה

עד 131)2( בדיקה או ניתוח של גווייה שהוצאה מקברה

עד 32)3( תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה

עד 101)4( חוות דעת רפואית בכתב

עד 85)5( בדיקת גופו של אדם

)ב( בית המשפט רשאי להוסיף על הסכום הנקוב בפסקת משנה )א()3( 
או )4(, סכום שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים למאה ממנו, בשים 

לב למידת הטורח, להיקף או להעמקה שהיו כרוכים במתן השירות 

בכתב,  שנתן  רפואית  דעת  חוות  על  המשפט  בבית  שהעיד  )ג( רופא 
יהיה זכאי גם לשכר כמומחה לפי הרישה של פסקה )3()א( ובית המשפט 
רשאי לפסוק לו שכר נוסף בשל נסיעות, לפי הסיפה של אותה פסקה וכן 

דמי לינה לפי פסקה )2( 

)5( שכר של מומחה רפואי בעד חוות דעת בכתב, כולל מתן עדות לעניין 
חוות הדעת בישיבה אחרת של בית המשפט 

160 עד 665"

כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(
ר צ י פ ש ל  א כ י )חמ 3-1778(   מ

מנהל בתי המשפט  __________

עדכון סכומים

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220, התשס"א, עמ' 475; התש"ע, עמ' 598; התשע"ג, עמ' 582   1
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הודעת ההגבלים העסקיים )אגרות(, התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ב( לתקנות ההגבלים העסקיים )אגרות(, התשמ"ט-11989 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
נובמבר 2012, ישתנו האגרות לפי התקנות החל ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 

2014(, כדלקמן:

)1( בתקנה 2)א(, הסכום הוא - 2,340 שקלים חדשים;

)2( בתקנה 2)ב(, הסכום הוא - 932 שקלים חדשים 

כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(
ר צ י פ ש ל  א כ י מ )חמ 3-2123(  

מנהל בתי המשפט    
__________

1 ק"ת התשמ"ט, עמ' 473 ועמ' 598; התשע"ג, עמ' 587 

הודעת החברות )עדכון עיצום כספי(, התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי סעיף 355)ג( לחוק החברות, התשנ"ט-11999 )להלן - החוק(, אני 

מודיע לאמור:

תחילתו  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  לעומת  לצרכן  המחירים  במדד  העלייה  1  עקב 
של החוק, סכום העיצום הכספי הוא, החל ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, 

7,960 שקלים חדשים 

כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(
)חמ 3-3204(

ס ו ר ג י  ל ג   

רשם החברות   
__________

1 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; ק"ת התשע"ג, עמ' 586 

 הודעת הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופת גמל( )אגרה שנתית
לחברה מנהלת(, התשע"ד-2014

פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקנות  4)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  מודיעה  אני 
 )קופות גמל( )אגרה שנתית לחברה מנהלת(, התשס"ז-12007, כי החל ביום כ"ט בטבת התשע"ד

)1 בינואר 2014(, סכום האגרה השנתית הוא 2,420 שקלים חדשים 

כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(
ר ג נ י ל ס ת  י ר ו ד )חמ 3-3669(  

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון   

במשרד האוצר   
__________

1 ק"ת התשס"ז, עמ' 1110; התשע"ג, עמ' 526 

שינוי סכומים

עדכון סכומים




