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צו בית המשפט לענייני משפחה )הסמכת בתי משפט במחוזות ירושלים, 
חיפה, תל אביב והמרכז( )תיקון(, התשע"ה-2015

2)א( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 1,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני מצווה לאמור:

בסעיף 1)2( לצו בית המשפט לענייני משפחה )הסמכת בתי משפט במחוזות ירושלים, 1  תיקון סעיף 1
חיפה, תל אביב והמרכז(, התשנ"ח- 21998, במקום "שמקום מושבו רמת גן ושייקרא" 

יבוא "שייקרא" 

תחילתו של צו זה ביום ט' בשבט התשע"ה )29 בינואר 2015( 2 תחילה

וכ"ט בכסלו התשע"ה )21 בדצמבר 2014( ה ני ת נ ן  י מ ני ב
 ראש הממשלה

וממלא מקום שר המשפטים
)חמ 3-2663-ת1(

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393   1

ק"ת  התשנ"ח, עמ' 1296; התשע"ב, עמ' 1592   2

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - אפולוניה הרצליה(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3)א( לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת 
שמינתה  השרים  ועדת  מצווה  התכנון,  מינהל  מנהל  ובהמלצת  התשע"ד-2014 1,  שעה(, 

הממשלה לעניין זה, לאמור:

הכרזה על מתחם 
מועדף לדיור

המתחם אפולוניה הרצליה המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה מתחם מועדף 1  
לדיור 

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

גודלו של המתחם הוא כ–932 דונם, ומצוי במחוז תל אביב; גובל מצפון בארסוף, ממערב 2 
2, בתחום שיפוט  בחוף הים, מדרום בשכונת נוף ים בהרצליה וממזרח בכביש מס' 
הרשות המקומית הרצליה; גבולותיו הם כמסומן במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון 
הציבור במשרדי הוועדה למתחמים מועדפים לדיור במשרד הפנים, קריית הממשלה, 
רח' קפלן 2, ירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי 

הרשות המקומית האמורה 

 פירוט גושים
וחלקות במתחם

המתחם כולל גושים וחלקות אלה:3 

סוג גושגוש

חלק/כל 

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןהגוש

52-46, 55, 56, 59, 60, 70, חלקמוסדר6670
162 ,161 ,130

 ,160 ,127 ,104 ,69 ,7 ,2 ,1
302 ,290 ,283 ,278

207-192, 211, 262-260, 299-264, חלקמוסדר6675
,347-324 ,322-317 ,312 

 ,524 ,516 ,515 ,360 ,354-349
600 ,598 ,596 ,594 ,592 ,578

 ,348 ,263 ,210 ,152 ,7 ,5 ,3 ,1
 ,529 ,527 ,525 ,520 ,361 ,355
 ,541 ,539 ,537 ,535 ,533 ,531

610 ,608 ,606 ,604 ,602

וכ"ג בטבת התשע"ה )14 בינואר 2015( ה ני ת נ ן  י מ ני ב
 ראש הממשלה

וממלא מקום שר האוצר
)חמ 3-4988(

ס"ח התשע"ד, עמ' 750   1
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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - פרדס בחיסכון - אור יהודה(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3)א( לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת 
שמינתה  השרים  ועדת  מצווה  התכנון,  מינהל  מנהל  ובהמלצת  התשע"ד-2014 1,  שעה(, 

הממשלה לעניין זה, לאמור:

הכרזה על מתחם 
מועדף לדיור

המתחם אור יהודה-פרדס בחיסכון המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה 1 
מתחם מועדף לדיור 

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

גודלו של המתחם הוא כ–339 דונם, מיקומו בתחום מחוז תל אביב, באזור שיפוט אור 2 
יהודה, קרית אונו ושטח גלילי   

גבולות המתחם: מצפון - גבול מחנה תל השומר, מדרום - כביש 461, ממערב - גבול 
מחנה תל השומר, ממזרח - גבול מוניציפלי עם קרית אונו  

גבולותיו הם כמסומן במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה 
2, ירושלים,  למתחמים מועדפים לדיור במשרד הפנים, קריית הממשלה, רח' קפלן 
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הרשויות המקומיות 

האמורות 

 פירוט גושים
וחלקות במתחם

המתחם כולל גושים וחלקות אלה:3 

סוג גושגוש

חלק/כל 

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןהגוש

119-115, 124-122, 131-129, חלקמוסדר6231
152 ,145-142 ,138 ,137

  ,136 ,128 ,121 ,114-112
151 ,150 ,141

 93, 94, 97, 98, 104-102,חלקמוסדר6487
115-113 ,108-106

 ,116 ,109 ,105 ,100 ,99 ,95
132 ,127 ,124 ,122  121 ,119

כ"ג בטבת התשע"ה )14 בינואר 2015(

ו)חמ 3-4988( ה ני ת נ ן  י מ ני ב
 ראש הממשלה

וממלא מקום שר האוצר

ס"ח התשע"ד, עמ' 750   1

תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי 
זיהוי ובמאגר מידע )תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6)ג( ו–35)א( לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני 
זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009 1 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת 

השרים ליישומים ביומטריים וועדת הכנסת המשותפת, אני מתקין תקנות אלה:

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - פרדס בחיסכון - אור יהודה(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3)א( לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת 
שמינתה  השרים  ועדת  מצווה  התכנון,  מינהל  מנהל  ובהמלצת  התשע"ד-2014 1,  שעה(, 

הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם אור יהודה-פרדס בחיסכון המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה 1 
מתחם מועדף לדיור 

הכרזה על מתחם 
מועדף לדיור

גודלו של המתחם הוא כ–339 דונם, מיקומו בתחום מחוז תל אביב, באזור שיפוט אור 2 
יהודה, קרית אונו ושטח גלילי   

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

גבולות המתחם: מצפון - גבול מחנה תל השומר, מדרום - כביש 461, ממערב - גבול 
מחנה תל השומר, ממזרח - גבול מוניציפלי עם קרית אונו  

גבולותיו הם כמסומן במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה 
2, ירושלים,  למתחמים מועדפים לדיור במשרד הפנים, קריית הממשלה, רח' קפלן 
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הרשויות המקומיות 

האמורות 

 פירוט גושיםהמתחם כולל גושים וחלקות אלה:3 
וחלקות במתחם

סוג גושגוש

חלק/כל 

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןהגוש

119-115, 124-122, 131-129, חלקמוסדר6231
152 ,145-142 ,138 ,137

  ,136 ,128 ,121 ,114-112
151 ,150 ,141

 93, 94, 97, 98, 104-102,חלקמוסדר6487
115-113 ,108-106

 ,116 ,109 ,105 ,100 ,99 ,95
132 ,127 ,124 ,122  121 ,119

כ"ג בטבת התשע"ה )14 בינואר 2015(

ו)חמ 3-4988( ה ני ת נ ן  י מ ני ב
 ראש הממשלה

וממלא מקום שר האוצר

ס"ח התשע"ד, עמ' 750   1

תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי 
זיהוי ובמאגר מידע )תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6)ג( ו–35)א( לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני 
זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009 1 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת 

השרים ליישומים ביומטריים וועדת הכנסת המשותפת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 2 לתקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי 1  
תקנת במקום  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשע"א-2011 2  מידע,  ובמאגר   זיהוי 

משנה )א(  יבוא:

תיקון תקנה 2

ס"ח התש"ע, עמ' 256   1

ק"ת התשע"א, עמ' 1282   2
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בתקנה 2 לתקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי 1  תיקון תקנה 2
תקנת במקום  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשע"א-2011 2  מידע,  ובמאגר   זיהוי 

משנה )א( יבוא:

על אף האמור בתקנה 1, במקרה שבו התושב המבקש מסמך זיהוי ביומטרי הוא  ")א( 
קטין שטרם מלאו לו 14 שנים או חסוי, לא יתקיים הליך תשאול לגבי הקטין או החסוי; 
עובד רשות האוכלוסין ייטול אמצעי זיהוי ביומטריים מהמבקש לאחר שנציגו הזדהה 
כנדרש לפניו,  הציג ראיה בדבר היותו נציגו כאמור ועבר הליך תשאול כמשמעו בתקנה 

1)ב( ובלבד שעובד רשות האוכלוסין שוכנע בדבר זהות הקטין או החסוי "

האמור בתקנה 9 לתקנות העיקריות יסומן ")א(" ואחריו יבוא:2 תיקון תקנה 9

מסמך נסיעה לקטין עד גיל 6 יכלול תמונת תווי פנים שניטלה לפי תקנה 6 או  ")ב( 
תמונה מודפסת המקיימת את דרישות האיכות לפי תקנות אלה, שתובא ללשכת רשות 

האוכלוסין ותיסרק אל מערכת המידע "

)ו(, במקום "באמצעות שיחה טלפונית 3 תיקון תקנה 14  בתקנה 14 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה 
ובאמצעי" יבוא "באמצעי" 

 הוספת תקנות
15 ו–16

אחרי תקנה 14 לתקנות העיקריות יבוא:4 

לפי 15 "הכשרה השוואה  או  הפקה  נטילה,  סמכות  לו  שהוקנתה  מי 
הוראות פרק ג' לחוק, יידרש לעבור הכשרה בנושאים שלהלן, 

בטרם יעשה שימוש בסמכות שהוקנתה לו:

הפקת נתוני  זיהוי ביומטריים,  תהליך נטילת אמצעי   )1(
זיהוי ביומטריים  והשוואת האמצעים או הנתונים כאמור 
לאמצעים או לנתונים הביומטריים הכלולים במסמך הזיהוי 

של אותו אדם;

אבטחת מידע והגנת הפרטיות;  )2(

המאגר הביומטרי;  )3(

עקרונות החוק והתקנות והכרת נוהלי עבודה חדשים;  )4(

שמירה על כבוד האדם ומתן שירות  לאוכלוסיות בעלות   )5(
מאפיינים מיוחדים;

הדרכה מעשית-תפעולית;  )6(

בתקופת המבחן לפי סעיף 41)1( לחוק - עקרונות תקופת   )7(
המבחן 

סמכויות בעלי 
תפקידים שאינם 

עובדי המדינה

לצורך מסירת מסמכי זיהוי לתושב, יהיו בעלי התפקידים 16 
המפורטים מוסמכים ליטול ממנו אמצעי זיהוי ביומטריים, 
להפיק מהם באופן אוטומטי נתוני זיהוי ביומטריים ולהשוות 
לנתונים  או  לאמצעים  כאמור  הנתונים  או  האמצעים  את 

הכלולים במסמך הזיהוי של אותו תושב:

האוכלוסין  רשות  בלשכות  לאומי  שירות  בנות   )1(
המתנדבות במסגרת שירות לאומי כהגדרתן בתקנות הביטוח 

הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות(, התשס"ב-2002 3;

מתנדבים בלשכות רשות האוכלוסין בהתאם לפרק 6 16   )2(
לתקנון שירות המדינה;

ק"ת התשס"ב, עמ' 853   3
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 38 סעיף  לפי  בצו  שהוסמכו  מקומיות  רשויות  עובדי   )3( 
לחוק המרשם, לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין "

הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )כללים בדבר קביעת שכר 
לאפוטרופסים(, התשע"ה-2015

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5)א4( לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )כללים 
בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים(, התשמ"ט-11988 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

5)א(  בתקנה  הקבועים  הסכומים  ישתנו  5)א1(,  בתקנה  כאמור  המדד  שינוי  עקב    1
לתקנות ומיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, נוסחה יהיה כלהלן:

")א( בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על 527 
שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועל 1,057 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז "

כ' בטבת התשע"ה )11 בינואר 2015(
)חמ 3-2026-ת2(

ן א ה ד  ו ד  
האפוטרופוס הכללי  

__________
ק"ת התשמ"ט, עמ' 41; התשע"ד, עמ' 395   1

הודעת האפוטרופוס הכללי )שכר(, התשע"ה-2015
בתוקף סמכותי לפי תקנה 1)ב3( לתקנות האפוטרופוס הכללי )שכר(, התשל"ח-11978 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

התשע"ה בטבת  י'  מיום  ישתנו  לתקנות,  1)ב()2(  בתקנה  כאמור  המדד  שינוי  עקב  	.1	
1)ב(  לתקנה  ו–)ד(  )ב(  )1()א(,  משנה  בפסקאות  הנקובים  הסכומים   )2015 בינואר   1(

לתקנות ונוסחן של פסקאות המשנה האמורות יהיה כלהלן:

")ב( שכר ביקורת -

)1( בעד עבודת ביקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי 
בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל -

)א( כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי - 653 שקלים חדשים; כלל 
הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים 
הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון 
כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,671 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין 

וחשבון כספי של מנהל עיזבון - לא יעלה על 6,119 שקלים חדשים;

)ב( כשנושא הביקורת הוא פרטה או מסמך אחר - 326 שקלים חדשים;" 

")ד( בעד רישום בקשה למינוי מנהל עיזבון או אפוטרופוס וסיווגה 
לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום 

חד–פעמי של 437 שקלים חדשים "

 38 סעיף  לפי  בצו  שהוסמכו  מקומיות  רשויות  עובדי   )3( 
לחוק המרשם, לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין "

י"ח בכסלו התשע"ה )10 בדצמבר 2014(

ן)חמ 3-4099( ד ר א ד  ע ל ג
שר הפנים
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"תוספת
)תקנה 1)ב()1()א((

שכר בשקלים חדשיםתקבולים

164 בעד כל נכס;)1( מהשכרת נכסי מקרקעין

326 בעד כל עסקה;)2( מביצוע עסקה במקרקעין

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, 
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

)3( ממכירת מניות בחברה 
פרטית וממכירת זכויות 

יוצרים

653 בעד כל מכירה;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, 
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

)4( מירושה, כשלא נתמנה 
לעיזבון מנהל עיזבון

653 בעד כל עיזבון;

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, 
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה"

כ' בטבת התשע"ה )11 בינואר 2015(
ן א ה ד  ו ד )חמ 3-1708(  

האפוטרופוס הכללי   

הודעת האפוטרופוס הכללי )סדרי דין וביצוע(, התשע"ה-2015

דין  )סדרי  הכללי  האפוטרופוס  לתקנות  41א)ה(  לסעיף  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
וביצוע(, התשל"ח-11978 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בתקנות  הנקוב  הסכום  ישתנה  לתקנות,  41א)א(  בתקנה  כאמור  המדד  שינוי  עקב    1
 16)א(, 31)ב( ו–38)א()2( לתקנות, ונוסחן של התקנות האמורות מיום י' בטבת התשע"ה

)1 בינואר 2015(, הוא כדלקמן:

)1( תקנה 16א:

16א  לעניין סעיף 9)ג()2( לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך "אישור מכירת נכס
מראש  אישור  טעונה  חדשים  שקלים   89,592 על  עולה 

של בית המשפט ";

)2( תקנה 31)ב(:

 89,592 על  עולה  שאינו  בסכום  הכספי  בדוח  התקבולים  כלל  ")ב( הסתכמו 
שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדוח הכספי בלא אישור 

של רואה חשבון כאמור ";

)3( תקנה 38)א()2(:

")2( הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 89,592 
שקלים חדשים "

כ' בטבת התשע"ה )11 בינואר 2015(
ן א ה ד  ו ד )חמ 3-218-ת2(  

האפוטרופוס הכללי   
__________

ק"ת התשל"ח, עמ' 1600; התשע"ד, עמ' 396   1

ק"ת התשל"ח, עמ' 1623; התשע"ד, עמ' 485 ועמ' 956   1
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הודעת השמות, התשע"ה-2015

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א)ד( לתקנות השמות, התשל"ה-11975 )להלן - התקנות(, 
אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2014 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב    1
אוקטובר 2013, יהיה נוסח התוספת לתקנות, החל ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 

2015(, כלהלן:

"תוספת
)תקנה 7(

טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

בקשה לשינוי שם )פרטי או משפחה( לפי סעיפים 10, 13    1
רישה ו–17ב לחוק

115

הודעה לבחירת שם משפחה למי שנישא או למי שנישואיו    2
פקעו, לפי סעיפים 6 ו–7 לחוק -

הודעה ראשונה לאחר שינוי המצב האישי פטורא  

כל הודעה נוספת 115ב  
תעודת שינוי שם/בחירת שם משפחה -   3

תעודה ראשונה מיד עם השינוי פטורא  
כל תעודה נוספת 15"ב  

כ"ו בכסלו התשע"ה )18 בדצמבר 2014(
)חמ 3-883-ת2(   

י מ ע – ן ב ן  ו נ מ א  
ראש רשות האוכלוסין וההגירה   

הודעת ההגבלים העסקיים )אגרות(, התשע"ה-2015
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ב( לתקנות ההגבלים העסקיים )אגרות(, התשמ"ט-11989 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2014 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
בינואר   1( התשע"ה  בטבת  י'  ביום  החל  התקנות  לפי  האגרות  ישתנו   ,2013 נובמבר 

2015(, כדלקמן:

)1( בתקנה 2)א(, הסכום הוא - 2,333 שקלים חדשים;

)2( בתקנה 2)ב(, הסכום הוא - 929 שקלים חדשים 

א' בטבת התשע"ה )23 בדצמבר 2014(
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"ד, עמ' 516 

שינוי אגרות
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ק"ת התשל"ה, עמ' 713; התשס"ט, עמ' 246; התשע"ב, עמ' 402   1

הגדלת סכומי 
אגרות
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הודעת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשע"ה-2015
ותשלומים(,  )הענקות  הכנסת  חברי  שכר  להחלטת  ו–51  1)א()4()א(  לסעיפים    בהתאם 

התשס"א-12001 )להלן - ההחלטה(, אני מודיע לאמור:

עקב ירידת מדד תעריפי התקשורת שפורסם בחודש דצמבר 2014 לעומת מדד תעריפי    1
התקשורת שפורסם בחודש דצמבר 2013, ועקב ירידת מדד המחירים לצרכן שפורסם 
 ,2013 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  מדד  לעומת   2014 דצמבר  בחודש 
התעדכנו הסכומים הקבועים בהחלטה, והם מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, 

כלהלן:

נושאסעיף בהחלטה
 סכום מעודכן

בשקלים חדשים

23,637רדיו-טלפון-נייד1)א()4(

615דואר ומברקים4)א(

3,295שכר דירה12

105כלכלה14)א(

2,665כלכלה 14)ב(

105כלכלה 14)ג(

1,470הוצאות נסיעה20)א(

5,422העסקת עובד בלשכה34)ב(

2,419הוצאה מהתקציב השנתי39)ה()1(

2,095ביגוד ליועץ פרלמנטרי40י)א()5(

27,115אירוח49

4,040לימודי שפה50א

914בדיקה רפואית50ד

י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(
)חמ 3-226-ת7(

ר ו ד י ב א ם  י י ח  
חשב הכנסת  

__________
ק"ת התשס"א, עמ' 916; התשע"ד, עמ' 546   1

עדכון סכומים
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