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צו בתי המשפט )הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, אני 
מצווה לאמור:

בסעיף 2ב)ב( לצו בתי המשפט )הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם(, התש"ך-21960,    1
פסקה )2( - תימחק 

דיוני בית משפט השלום בקריות שנקבעו למקום המושב בנהריה יתקיימו מיום ט"ז    2
מושבו  שמקום  בקריות  השלום  משפט  בבית   )2014 בפברואר   16( התשע"ד  א'  באדר 

בקרית ביאליק 

י' באדר ב' התשע"ד )12 במרס 2014(
)חמ 3-544(

ני לב י  פ י צ  )2014-2415(

שרת המשפטים  

תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות )הפחתה של 
סכומי עיצום כספי ופריסת תשלומים(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 51)ב( ו–67 לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני 
ובסוללות, התשע"ב-12012 )להלן - החוק(, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה 

של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנות אלה -    1
"אישור רואה חשבון" - אישור שנתן רואה חשבון מבקר, שאינו מצוי בניגוד עניינים 
כלפי המפר ואינו תלוי בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לפי תקנות רואי חשבון 

)ניגוד עניינים ופגיעה באי–תלות כתוצאה מעיסוק אחר(, התשס"ח-22008;  

"הכנסה" - כהגדרתה בפקודת מס הכנסה3; 

"מחזור עסקאות" - 

לעניין תאגיד שאינו מלכ"ר - מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס   )1(
ערך מוסף, התשל"ו-41975 )בתקנות אלה - חוק מע"מ(;

העמותות,  לחוק  השנייה  בתוספת  מחזור  כהגדרת   - מלכ"ר  לעניין   )2(
התש"ם-51980;

"מלכ"ר" - כהגדרתו בחוק מע"מ; 

"מפר" - כמשמעותו בסעיף 47 לחוק  

תיקון סעיף 2ב

הגדרות

הוראת מעבר

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשס"ח, עמ' 248   1

ק"ת התש"ך, עמ' 664   2

__________
ס"ח התשע"ב, עמ' 530   1
ק"ת התשס"ח, עמ' 608   2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   3
ס"ח התשל"ו, עמ' 52   4

ס"ח התש"ם, עמ' 210   5
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המנהל רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם  )א(    2
התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה: 

שקדמו  השנים  בחמש  לפיו  או  החוק  מהוראות  הוראה  הפר  לא  המפר   )1(
להפרה - 20 אחוזים; לא הפר את אותה הוראה ולא הפר הוראה אחרת יותר 

מפעם אחת בשנתיים שקדמו להפרה - 10 אחוזים;

המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה למנהל - 30 אחוזים;  )2(

המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו   )3(
של המנהל- 20 אחוזים 

ראה המנהל, לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות    3
שלא  המצדיקות  קשות  אישיות  נסיבות  שהתקיימו  או  הכספי  העיצום  של  הפחתה 
הכספי  העיצום  סכום  את  למפר  להפחית  הוא  רשאי  המפר,  עם  הדין  את  למצות 

בשיעור של 25 אחוזים, וזאת בלי לגרוע מסמכותו לפי תקנה 2  

התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנות 2 ו–3, רשאי המנהל להפחית למפר    4
ובלבד  במצטבר,  נסיבות  אותן  לצד  המנויים  השיעורים  את  הכספי  העיצום  מסכום 
ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 85 אחוזים מסכום העיצום הכספי הקבוע 

בשל אותה הפרה  

המנהל רשאי להפחית למפר שהוא אחד מן המפורטים להלן את סכום העיצום  )א(    5
הכספי, כך שהעיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין: 

מיליון   10 על  עולה  אינו  שלו  העסקאות  ושמחזור  מלכ"ר  שאינו  לתאגיד   )1(
שקלים חדשים - 10 אחוזים ממחזור העסקאות השנתי של המפר;

 10 על  עולה  אינו  שלו  העסקאות  שמחזור  תאגיד,  שאינו  ולאדם  למלכ"ר   )2(
מיליון שקלים חדשים - 5 אחוזים ממחזור העסקאות השנתי של המפר;

לאדם אחר - 10 אחוזים מההכנסה בשנת הכספים שקדמה למועד מסירת   )3(
ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי 

)ב(    תקנת משנה )א( תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2 ו–3 ובין 
אם לאו  

מפר המבקש הפחתה של סכום עיצום כספי או פריסה של תשלום עיצום כספי  )א(    6
על  ההודעה  מסירת  ממועד  ימים   30 בתוך  למנהל,  יגיש  אלה,  תקנות  הוראות  לפי 
יסודן  שעל  העובדות  את  המאמתים  מסמכים  כספי,  עיצום  עליו  להטיל  הכוונה 

מתבקשת ההפחתה או הפריסה כאמור  

הוראות לפי  הפחתה  המבקש  מפר  )א(,  משנה  תקנת  מהוראות  לגרוע  בלי   )ב( 
או  העסקאות  מחזור  גובה  לעניין  חשבון,  רואה  מאת  אישור  לבקשתו  יצרף   5 תקנה 
מנהל,  מאת  תעודה  גם   - 5)א()2(  תקנה  ולעניין  העניין,  לפי  המפר,  של  ההכנסה 

כהגדרתו בחוק מע"מ המעידה על רישומו כמלכ"ר לפי החוק האמור  

מפר,  של  בקשתו  לפי  כספי,  עיצום  תשלום  פריסת  על  להחליט  רשאי  המנהל  )א(    7
בין אם החליט המנהל על הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות אלה, ובין אם 
לאו, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על 10 תשלומים חודשיים ומועד התשלום 

הראשון לפי תקנה זו יהיה כאמור בסעיף 53)א( לחוק 

הפחתה בשל 
נסיבות אישיות

מסמכים מצורפים 
לבקשה

הפחתת סכומי 
העיצום הכספי

הפחתה בשל כמה 
נסיבות

הפחתה בשל 
התחשבות במחזור 

עסקאות

פריסה של תשלום 
עיצום כספי
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הצמדה  הפרשי  בתוספת  ישולם  )א(,  משנה  בתקנת  כאמור  החודשי  התשלום  )ב(   
וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-61961, עד מועד תשלומו; לא שילם 
המפר תשלום חודשי במועדו, יראו את החלטת המנהל לעניין פריסת התשלומים לפי 

תקנת משנה )א( כבטלה ויחול על יתרת התשלום האמור סעיף 54 לחוק  

י"א באדר ב' התשע"ד )13 במרס 2014(
)חמ 3-4654(

ץ ר פ ר  י מ ע  
השר להגנת הסביבה  

 צו הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם(
)שינוי התוספת השנייה לחוק(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה - חובות 
של  האינטרנט  באתר  שפרסמתי  לאחר  החוק(,   - )להלן  התשע"ב-12012  ומרשם(,  דיווח 
המשרד להגנת הסביבה הודעה לפי הסעיף האמור, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה 

של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בפרט 71 לתוספת השנייה לחוק -   1
בטור א', במקום "חקלאות ימית אינטנסיבית" יבוא "חקלאות מים";  )1(

)2(  בטור ב', אחרי "מיתקנים לגידול דגים או רכיכות," יבוא "בים או ביבשה"  

2014( )להלן - יום התחילה(;  )30 ביוני  תחילתו של צו זה ביום ב' בתמוז התשע"ד    2
ואולם בעל מפעל שהחוק הוחל עליו לראשונה לפי צו זה, ימסור דיווח שנתי ראשון 

לעניין שנת הכספים 2013 לפי סעיף 3 לחוק, עד יום התחילה 

כ"ה בשבט התשע"ד )26 בינואר 2014(
)חמ 3-4735(

ץ ר פ ר  י מ ע  
השר להגנת הסביבה  

תקנות מחלות בעלי חיים )הסדר ביטוחי חלופי לתשלום פיצויים(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985, 
אני מתקין תקנות אלה:    

לגבי סוג בעל חיים כנקוב בטור א' בטבלה שבתוספת ולגבי המחלה כנקוב בטור ב'    1
לצדו, קיים הסדר ביטוחי נאות לתשלום תגמולי ביטוח לבעלו של בעל החיים שהומת 

לפי הפקודה, שלפיו השתתפות המדינה בדמי הביטוח היא בשיעור הולם  
 

__________
ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשע"ד, עמ' 34   1

שינוי התוספת 
השנייה לחוק

__________
ס"ח התשכ"א, עמ' 192   6

תחילה והוראת 
מעבר

__________
ס"ח התשע"ב, עמ' 238   1

קביעת קיומו של 
הסדר ביטוחי 

חלופי לתשלום 
פיצויים
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תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(     2

תוספת
)תקנה 1(

טור א'
סוג בעל חיים

טור ב'
מחלה

תרנגולות, תרנגולי הודו וביצי דגירה שלהם, 
בשלוחות ההטלה, הפיטום והרבייה

ניוקאסל

   

ט"ז באדר ב' התשע"ד )18 במרס 2014(
)חמ 3-4779(

ר י מ ש ר  י א י  
            שר החקלאות ופיתוח הכפר 

תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר בחירת נציגי המגדלים( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

ושיווק(,  )ייצור  הלול  לענף  המועצה  לחוק  ו–72   9 סעיפים  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ד-11963, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: 

המגדלים(,  נציגי  בחירת  בדבר  )כללים  הלול  לענף  המועצה  לתקנות   1 בתקנה    1
התשס"ה-22005 )להלן - התקנות העיקריות(, בהגדרה "מגדל", בסופה יבוא "או מי 
לעניין  כחליפיהם  במועצה  רשומים  הבחירות  מועד  לפני  לפחות  חודשים  ששישה 

ייצור ושיווק של אותה תוצרת לול;" 

בתקנה 20 לתקנות העיקריות -   2
במקום "12:00" יבוא "10:00";  )1(

בכל מקום, במקום "21:00" יבוא "19:30"   )2(

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ו בחשוון התשע"ד )30 באוקטובר 2013(    3
י' באדר ב' התשע"ד )12 במרס 2014(

)חמ 3-3426(

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ר י מ ש ר  י א י
שר החקלאות ופיתוח הכפר

הודעת אימוץ ילדים )הכרה בעמותה לאימוץ בין–ארצי(, התשע"ד-2014

בין–ארצי(,  לאימוץ  בעמותה  )הכרה  ילדים  אימוץ  לתקנות   3 לתקנה    בהתאם 
התשנ"ח-11998 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

__________
1 ק"ת התשנ"ח, עמ' 300; התשס"ח, עמ' 926; התשע"ג, עמ' 744 

תחילה

תיקון תקנה 1

תחילה

תיקון תקנה 20

__________
ס"ח התשכ"ד, עמ' 12; התשס"ג, עמ' 455   1

ק"ת התשס"ה, עמ' 828; התשס"ט, עמ' 230   2
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התשע"ד בטבת  כ"ט  מיום  לתקנות,   2 בתקנה   )5( פסקה  נוסח  המדד,  עליית  עקב    1 
)1 בינואר 2014(, הוא כדלקמן:

המרכזית,  הרשות  לטובת  חדשים  שקלים   588,275 31 סך  על  בנקאית  ")5( ערבות 
לצורך הבטחת תשלומים של המבקשים לאמץ ילד באמצעות העמותה; עלה מספר 
הבקשות שבהן מטפלת העמותה על עשרים וחמש, תדאג העמותה לערבות בנקאית, 
כאמור, בסך 01 23,531 שקלים חדשים נוספים לכל בקשה )להלן - ערבות משלימה(; 
פעילות  תקופת  כל  במשך  בתוקף  תהיה  הבנקאית  שהערבות  לכך  תדאג  העמותה 

העמותה ועד למילוי כל התחייבויותיה על פי החוק;" 

ד' באדר ב' התשע"ד )6 במרס 2014(
)חמ 3-2820(

ני לב י  פ י צ   
שרת המשפטים   

      

הודעת הירושה )דרכים להשקעת כספי עיזבון(, התשע"ד-2014
  בהתאם לסעיף 8)א( לתקנות הירושה )דרכים להשקעת כספי עיזבון(, התש"ס-12000 

)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

מיום והוא  לתקנות,   4 בתקנה  הנקוב  הסכום  עודכן  המדד  שיעור  עליית  עקב    1 
כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, 1,317,951 שקלים חדשים 

י"ט באדר א' התשע"ד )19 בפברואר 2014(
)חמ 3-930(

ני לב י  פ י צ   

שרת המשפטים   

הודעת שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )אגרות מורשי נגישות(, 
התשע"ד-2014

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ב( לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )אגרות 
מורשי נגישות(, התש"ע-12010 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 אוקטובר  בחודש  שפורסם  במדד  השינוי  עקב     1
אוקטובר 2012, מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( יהיה נוסח תקנות 1 עד 3 

לתקנות כמפורט להלן:

תשתיות "אגרה בעד רישום  מבנים,  לנגישות  מורשים  במדור  רישום  בעד     1
וסביבה בפנקס המהנדסים והאדריכלים או במדור מורשים 
ההנדסאים  בפנקס  וסביבה  תשתיות  מבנים,  לנגישות 
וסביבה  תשתיות  מבנים,  לנגישות  כמורשים  והטכנאים 
כמורשה  השירות  לנגישות  המורשים  בפנקס  רישום  ובעד 

לנגישות השירות, תשולם אגרה בסך 164 שקלים חדשים 

__________
ק"ת התש"ס, עמ' 608; התשע"ג, עמ' 606   1

שינוי סכומים

עדכון סכומים

עדכון סכומים

_________
1 ק"ת התש"ע, עמ' 643; התשע"ג, עמ' 613 



993 קובץ התקנות 7359, כ"ד באדר ב' התשע"ד, 2014 3 26 

אגרה בעד בחינת 
הכשרה עיונית

מבנים,   נגישות  למורשה  עיונית  הכשרה  בחינת  בעד     2
תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה 

בסך 458 שקלים חדשים 

אגרה בעד בחינת 
הכשרה מעשית  

מבנים,  נגישות  למורשה  מעשית  הכשרה  בחינת  בעד     3
תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה 

בסך 360 שקלים חדשים " 

ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014(
)חמ 3-3746(

ג נ ל ית  מ ע   

המנהל הכללי של משרד הכלכלה   

הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )דרכים להשקעת כספי חסוי(, 
התשע"ד-2014

  בהתאם לתקנה 8)א( לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )דרכים להשקעת 
כספי חסוי(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

מיום והוא  לתקנות,  4)א(  בתקנה  הנקוב  הסכום  עודכן  המדד  שיעור  עליית  עקב    1 
כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, 658,976 שקלים חדשים 

י"ט באדר א' התשע"ד )19 בפברואר 2014(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-2821(  

שרת המשפטים   
__________

ק"ת התש"ס, עמ' 609; התשע"ג, עמ' 614   1

הודעת נכי רדיפות הנאצים )הגבלת שכר טרחה(, התשע"ד-2014

טרחה(,  שכר  )הגבלת  הנאצים  רדיפות  נכי  לחוק  1ב)ד(  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
התשכ"א-11961 )להלן - הצו(, אני מודיעה לאמור:

1    עקב שינוי המדד, יהיה נוסח סעיף 1א לצו מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, 
כדלקמן:

 "הגבלת שכר
טרחה בתביעה 

להכרה באדם כנכה 
רדיפות הנאצים

על אף האמור בסעיף 1, מקסימום שכר הטרחה שמותר לקבל 1א 
הנאצים,  רדיפות  כנכה  באדם  להכרה  בתביעה  טיפול  בעד 
חדשים;  שקלים   7,013 הוא  בתוצאות,  מותנה  כשהשכר 
בסעיף זה, "תביעה להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים" - 

לרבות בקשה להכרה בנכות של 25% "

ד' באדר ב' התשע"ד )6 במרס 2014(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-4118(  

שרת המשפטים   
__________

ק"ת התשכ"א, עמ' 1868; התשע"ג, עמ' 614 )עמ' 646(   1

עדכון סכומים

שינוי סכומים
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 הודעת המקרקעין )הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית
בבית משותף(, התשע"ד-2014

מהמערכת  המתנתק  על  החלות  )הוצאות  המקרקעין  לתקנות  1)ב(  לתקנה  בהתאם 
המרכזית בבית משותף(, התשנ"א-11991 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי שיעור המדד, מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, הסכום הנקוב    1
בתקנה 1)ב( לתקנות הוא 31 780 שקלים חדשים 

ד' באדר ב' התשע"ד )6 במרס 2014(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-2142(  

שרת המשפטים   
__________

1 ק"ת התשנ"א, עמ' 450; התשנ"ב, עמ' 654; התשע"ג, עמ' 720 

הודעת משכורת נשיא המדינה )מס' 2(, התשע"ד-2014
  בהתאם לסעיף 3 להחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ"ב-11982, לסעיף 10 לחוק 
שכר מינימום, התשמ"ז-21987, ולסעיפים 6 ו–13 לחוק להשתתפותם של העובדים, נושאי 
המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה 

במהלך השנים 2013 ו–2014 )הוראת שעה(, התשע"ג-32013, אני מודיע לאמור:

מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( תשולם לנשיא המדינה משכורת של 51,738    1
שקלים חדשים לחודש 

כ"ח בשבט התשע"ד )29 בינואר 2014(
י ק ס נ י מ ו ל ס ן  ס ני )חמ 3-362(     

יושב ראש ועדת הכספים   
__________

1  ק"ת התשמ"ב, עמ' 1248; התשע"ד, עמ' 58 

2  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68 

3  ס"ח התשע"ג, עמ' 90 

הודעת שכר חברי הכנסת, התשע"ד-2014
ובהתאם  התשמ"ז-11987,  הכנסת,  חברי  שכר  להחלטת  5)ד(  לסעיף      בהתאם 
אחרים  תפקיד  ובעלי  המשרה  נושאי  העובדים,  של  להשתתפותם  לחוק  ו–13   6 לסעיפים 
ו–2014   2013 השנים  במהלך  במדינה  הפיסקלי  המצב  לייצוב  בצעדים  הציבורי,  בשירות 

)הוראת שעה(, התשע"ג-22013, אני מודיע לאמור:

1  מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, ישולם שכר יסוד כמפורט להלן:
בשקלים חדשים

44,999)1( ליושב ראש הכנסת

40,126)2( לראש האופוזיציה

37,443)3( לסגן יושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדה

35,489)4( לחבר כנסת

י"ט בשבט התשע"ד )20 בינואר 2014(
ר ו ד י ב א ם  י י )חמ 3-226(             ח

       חשב הכנסת
__________

1  ק"ת התשמ"ז, עמ' 368; התשע"ג, עמ' 749 ועמ' 1576 

2  ס"ח התשע"ג, עמ' 90 

שינוי סכומים

שינוי משכורת 
הנשיא

תשלום שכר יסוד




