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כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות( )תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ט לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-1981 1, ולאחר 
התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני קובעת כללים אלה: 

בסעיף 1 לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות(, התשס"ח-2008 2 )להלן - הכללים 1 תיקון סעיף 1
העיקריים( - 

בהגדרה "עסק קטן" - )1(

", למשך שנה אחת שתחילתה ב–1 בחודש שלאחר  )3(, במקום  )א( בפסקה 
מסירת הדוח השנתי כאמור" יבוא "; מסר תאגיד לתאגיד הבנקאי דוח שנתי 
כאמור, יסווגו התאגיד הבנקאי כעסק קטן החל מה–1 בחודש העוקב לחודש 
שבו נמסר הדוח השנתי והתאגיד לא יידרש למסור דוח שנתי נוסף; היה לתאגיד 
הבנקאי יסוד סביר להניח כי מחזור העסקים של אותו תאגיד בשנה האחרונה 
עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים, רשאי הוא לדרוש בכתב מאותו תאגיד 
למסור לו דוח שנתי; לא נענתה דרישתו זו, רשאי התאגיד הבנקאי לסווג את אותו 
תאגיד כעסק שאינו עסק קטן החל ב–1 בחודש  השני שלאחר משלוח הדרישה";  

)ב( אחרי פסקה )4( יבוא:  

")5( על אף האמור בפסקאות )2( עד )4(, לעניין חלקים 12 ו–13 לתוספת 
הראשונה יראו כעסק קטן עסק של יחיד או של תאגיד שטרם חלפה שנה 
מיום תחילת פעילותו או שמחזור הסליקה של עסקאות בכרטיסי חיוב 
שנעשית בעבורו על ידי התאגיד הבנקאי אינו עולה על שלושה מיליון 
שקלים חדשים בשנה; לעניין פסקה זו תקופה של שנה תימנה החל ב–1 
בחודש שלאחר תחילת ההתקשרות בין עסק כאמור לבין התאגיד הבנקאי ";

אחרי ההגדרה "עסק קטן" יבוא:  )2(

""פריטה" - מסירת שטר או מטבע או צירוף של שניהם כנגד קבלת שטר או מטבע 
או צירוף של שניהם בערך שווה לסכום הנקוב בהם, למעט החלפה של 

הילך חוקי ישן בהילך חוקי חדש בעריך זהה ";

בהגדרה "תחילת קבלת השירות", בסופה יבוא "; בסליקה של עסקאות בכרטיסי )3(
חיוב - בעת חתימת הלקוח על חוזה הסליקה" 

בסעיף 2 לכללים העיקריים, בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "למעט עמלה בעד שירות סליקה 2  תיקון סעיף 2
של עסקאות בכרטיס חיוב"   

בסעיף 3 לכללים העיקריים, אחרי פסקה )3( יבוא:  3  תיקון סעיף 3

בכרטיס עסקאות  של  סליקה  שירות  הבנקאי  מהתאגיד  המקבלים  ללקוחות   )4(" 
חיוב - כמפורט בתוספת החמישית "

בסעיף 4א לכללים העיקריים, במקום סעיפים קטנים )ב( עד )ד( יבוא: 4 תיקון סעיף 4א

מתן  באמצעות  המסלולים  לאחד  להצטרף  לקוח  לכל  יאפשר  בנקאי  תאגיד  ")ב( 
הודעה לתאגיד הבנקאי שתימסר בסניף התאגיד הבנקאי או באמצעות פקסימיליה או 
באמצעות חשבון הלקוח באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי או באמצעות שיחה 
מוקלטת )להלן - הודעת ההצטרפות(; ההצטרפות תיכנס לתוקף ב–1 בחודש שלאחר 

מועד מסירת הודעת ההצטרפות 

ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשס"ז, עמ' 376;  התשע"ד, עמ' 338   1

ק"ת התשס"ח, עמ' 310; התשע"ד, עמ' 282   2
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הצטרף לקוח לאחד המסלולים וחרג מהמכסה המרבית של הפעולות הכלולות  )ג( 
באותו מסלול כמפורט בפרט 1)ג( לחלק 1 לתוספת הראשונה, רשאי התאגיד הבנקאי 
לגבות עמלה בעד הפעולות הנוספות לפי התעריפון המלא; הערות 1 ו–2 המופיעות 
בטור "הערות" לצד פסקה )2( שבפרט 1)א( לחלק 1 לתוספת הראשונה יחולו על גביית 

עמלה בעד פעולות נוספות כאמור 

לקוח רשאי לבטל את הצטרפותו לאחד המסלולים באמצעות מתן הודעה לתאגיד  )ד( 
הבנקאי שתימסר בסניף התאגיד הבנקאי או באמצעות פקסימיליה או באמצעות חשבון 
הלקוח באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי או באמצעות שיחה מוקלטת )להלן 
- הודעת הביטול(; הביטול ייכנס לתוקף ב–1 בחודש שלאחר מועד מסירת הודעת 

הביטול "

תיקון התוספת 
הראשונה

בתוספת הראשונה לכללים העיקריים -5 

בחלק 1 - )1(

בפרט 1)א( - )א(

יבוא  "במזומן"  במקום   ,4 בהערה  "הערות",  בטור    ,)2( בפסקה   )1(
"במזומנים על ידי פקיד";  

בפסקה )3(, בטור "הערות", במקום  "ומענה"  יבוא "מענה" ואחרי   )2(
")IVR(" יבוא "או בעד פעולת חיוב בכרטיס חיוב מיידי";  

בפסקה )8(, בטור "הערות", בסופו יבוא "פעולת פריטת מזומן כוללת   )3(
את משיכתו או הפקדתו; בעד פעולת פריטה הכוללת מטבעות ושטרות, 
רשאי התאגיד הבנקאי לגבות עמלה אחת בלבד, הגבוהה מבין העמלות 

בעד פעולות אלה ";

בפרט 1)ב(, בפסקה )5(, בטור "הערות" יבוא "במקרה של העברה בסכום של  )ב( 
עד 1 מיליון ש"ח, התאגיד הבנקאי יהיה רשאי לגבות בעדה עמלה בסכום שאינו 

עולה על מחיר שירות של פעולה אחת על ידי פקיד ";

בפרט 1)ג(, בפסקה )1(, בטור "מחיר" בסופו יבוא ")בפיקוח( "; )ג( 

בחלק 2 - )2(

)7(, אחרי "אישור  )4(, בטור "שירות", בפסקת משנה  2)א(, בפסקה  בפרט  )א( 
בעלות" יבוא ")החל מהאישור השני במהלך שנה(";

)ב(  בפרט 2)ב(, בפסקה )1(, בטור "הערות", בסופו יבוא ", מכשיר לקריאת כרטיס 
חיוב "  

בחלק 3, בפרט 3)א(, פסקאות )3( ו–)4( - יימחקו;)3(

בחלק 6 - )4(

בפרט 2, בטור "שירות", בסופו יבוא "בשל עסקאות שבוצעו עד יום י"א  )א( 
בשבט התשע"ה )31 בינואר 2015("; 

בפרט 7 -  )ב( 

בטור "שירות", במקום האמור בו יבוא "עסקאות במטבע חוץ";  )1(

בטור "מחיר", במקום האמור בו יבוא "    אחוז";  )2(

הצטרף לקוח לאחד המסלולים וחרג מהמכסה המרבית של הפעולות הכלולות  )ג( 
באותו מסלול כמפורט בפרט 1)ג( לחלק 1 לתוספת הראשונה, רשאי התאגיד הבנקאי 
לגבות עמלה בעד הפעולות הנוספות לפי התעריפון המלא; הערות 1 ו–2 המופיעות 
בטור "הערות" לצד פסקה )2( שבפרט 1)א( לחלק 1 לתוספת הראשונה יחולו על גביית 

עמלה בעד פעולות נוספות כאמור 

לקוח רשאי לבטל את הצטרפותו לאחד המסלולים באמצעות מתן הודעה לתאגיד  )ד( 
הבנקאי שתימסר בסניף התאגיד הבנקאי או באמצעות פקסימיליה או באמצעות חשבון 
הלקוח באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי או באמצעות שיחה מוקלטת )להלן 
- הודעת הביטול(; הביטול ייכנס לתוקף ב–1 בחודש שלאחר מועד מסירת הודעת 

הביטול "

תיקון התוספת בתוספת הראשונה לכללים העיקריים -5 
הראשונה

בחלק 1 - )1(

בפרט 1)א( - )א(

יבוא  "במזומן"  במקום   ,4 בהערה  "הערות",  בטור    ,)2( בפסקה   )1(
"במזומנים על ידי פקיד";  

בפסקה )3(, בטור "הערות", במקום  "ומענה"  יבוא "מענה" ואחרי   )2(
")IVR(" יבוא "או בעד פעולת חיוב בכרטיס חיוב מיידי";  

בפסקה )8(, בטור "הערות", בסופו יבוא "פעולת פריטת מזומן כוללת   )3(
את משיכתו או הפקדתו; בעד פעולת פריטה הכוללת מטבעות ושטרות, 
רשאי התאגיד הבנקאי לגבות עמלה אחת בלבד, הגבוהה מבין העמלות 

בעד פעולות אלה ";

בפרט 1)ב(, בפסקה )5(, בטור "הערות" יבוא "במקרה של העברה בסכום של  )ב( 
עד 1 מיליון ש"ח, התאגיד הבנקאי יהיה רשאי לגבות בעדה עמלה בסכום שאינו 

עולה על מחיר שירות של פעולה אחת על ידי פקיד ";

בפרט 1)ג(, בפסקה )1(, בטור "מחיר" בסופו יבוא ")בפיקוח( "; )ג( 

בחלק 2 - )2(

)7(, אחרי "אישור  )4(, בטור "שירות", בפסקת משנה  2)א(, בפסקה  בפרט  )א( 
בעלות" יבוא ")החל מהאישור השני במהלך שנה(";

)ב(  בפרט 2)ב(, בפסקה )1(, בטור "הערות", בסופו יבוא ", מכשיר לקריאת כרטיס 
חיוב "  

בחלק 3, בפרט 3)א(, פסקאות )3( ו–)4( - יימחקו;)3(

בחלק 6 - )4(

בפרט 2, בטור "שירות", בסופו יבוא "בשל עסקאות שבוצעו עד יום י"א  )א( 
בשבט התשע"ה )31 בינואר 2015("; 

בפרט 7 -  )ב( 

בטור "שירות", במקום האמור בו יבוא "עסקאות במטבע חוץ";  )1(

בטור "מחיר", במקום האמור בו יבוא "    אחוז";  )2(
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בטור "הערות", במקום האמור בו יבוא "העמלה תחושב לפי השער   )3(
היציג של סכום ההמרה במטבע המקורי שלפיו בוצעה העסקה; בהעדר 
שער יציג תחושב העמלה לפי סכום החיוב במטבע ההמרה של הסולק 

הבין–לאומי ";

בפרט 8 - )ג(

)1(  בטור "שירות", במקום "משיכה" יבוא "משיכת מטבע חוץ";

בטור "מחיר", במקום האמור בו יבוא:  )2(

"משיכת מזומן ממכשיר אוטומטי   אחוז

בדלפק בלא הצגת כרטיס   אחוז

בדלפק בהצגת כרטיס    אחוז";

בטור "הערות", במקום האמור בו יבוא "העמלה תחושב לפי השער   )3(
היציג של סכום ההמרה במטבע המקורי שלפיו בוצעה העסקה; בהעדר 
שער יציג תחושב העמלה לפי סכום החיוב במטבע ההמרה של הסולק 

הבין–לאומי ";

בחלק 9, בטור "מחיר", בסופו יבוא "טיפול בהמחאת זכות ";  )5(

בחלק 11, בטור "מחיר", בסופו יבוא "שימוש במכשירים לקריאת כרטיסי חיוב";  )6(

)7(  במקום חלק 12 יבוא:

"חלק 12 - סליקה של עסקאות בכרטיס חיוב

הערותמועד הגבייהמחירשירות

דמי ניהול )1(
חשבון 
סליקה

בית עסק פעיל 
-     ש"ח

בתחילת החודש 
בעד החודש 

שקדם לו

"בית עסק פעיל" - בית עסק 
שנסלקה בעבורו פעולת 

סליקה אחת לפחות במהלך 
חודש; תאגיד בנקאי לא 

יגבה מבית עסק פעיל עמלה 
זו אם סך עמלות הסליקה 
באותו חודש גבוה ממנה, 

ובכל מקרה סכומה לא יעלה 
על ההפרש שבינה לבין סך 

עמלות הסליקה; העמלה 
תחושב פעם אחת בחודש 

בעבור כל סוגי כרטיסי החיוב 
הנסלקים יחד, ובהתייחס 

לכלל העסקאות, לרבות 
עסקאות שנוכו על ידי נותן 

שירותי ניכיון כהגדרתו בסעיף 
7א לחוק הבנקאות )שירות 

ללקוח(,  התשמ"א-31981

ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשע"א, עמ' 1102   3
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הערותמועד הגבייהמחירשירות

דמי )2(
הצטרפות 

של בית עסק 
אלקטרוני

"בית עסק אלקטרוני" - בית      ש"ח
עסק המאפשר ביצוע פעולות 

מכירה או קנייה, שהתשלום 
בעדן מבוצע באמצעות 

האינטרנט או באמצעות 
הטלפון הנייד )הסלולרי(

שירותי אימות )3(
פרטים וביטוח

ביטוח עסקה - 
    ש"ח לעסקה
אימות פרטים 

לכרטיס -     ש"ח  
לעסקה

    ש"ח לעסקהביטול עסקה)4(

החזר חיוב )5(
 Charge(

)Back

     ש"ח לעסקה

עיבוד שובר )6(
ידני

    ש"ח לשובר

לפי פירוט שייקבע בהסכם עמלת סליקה)7(
ההתקשרות עם בית העסק"

אחרי חלק 12 יבוא:  )8(

מחירשירות

    לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאיחלק 13 - שירותי ניכיון לבתי עסק

בהערת השוליים מס' 3, אחרי "לא כולל" יבוא "עמלות בעד שירות מסלול,"   )9(

תיקון התוספת 
השנייה

בתוספת השנייה לכללים העיקריים - 6  

בפרט 2 -   )1(

בטור "שירות", בפסקה )א(, בסופה יבוא "לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת  )א(  
מזומן, לקוח שהוא נכה ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל–4 פעולות על ידי פקיד, 

בחודש, במחיר פעולה בערוץ ישיר ";

בטור "שירות", בפסקה )ב(, אחרי "חיוב בכרטיס אשראי" יבוא "למעט כרטיס  )ב( 
לחיוב מיידי";

)2(  בפרט 3, בטור "מחיר", בסופו יבוא ")בפיקוח(";

)3(  בפרט 8, בטור "שירות", בפסקה )ב(, אחרי "אישור בעלות" יבוא ")החל מהאישור 
השני במהלך שנה(";

בפרט 10, בטור "מחיר", לצד פסקה )א(, אחרי "   ש"ח לחודש" יבוא ")בפיקוח("   )4(

תיקון התוספת 
השלישית

בתוספת השלישית לכללים העיקריים, פרט 3 - יימחק  7  

תיקון התוספת 
הרביעית

בתוספת הרביעית לכללים העיקריים - 8  

הערותמועד הגבייהמחירשירות

דמי )2(
הצטרפות 

של בית עסק 
אלקטרוני

"בית עסק אלקטרוני" - בית      ש"ח
עסק המאפשר ביצוע פעולות 

מכירה או קנייה, שהתשלום 
בעדן מבוצע באמצעות 

האינטרנט או באמצעות 
הטלפון הנייד )הסלולרי(

שירותי אימות )3(
פרטים וביטוח

ביטוח עסקה - 
    ש"ח לעסקה
אימות פרטים 

לכרטיס -     ש"ח  
לעסקה

    ש"ח לעסקהביטול עסקה)4(

החזר חיוב )5(
 Charge(

)Back

     ש"ח לעסקה

עיבוד שובר )6(
ידני

    ש"ח לשובר

לפי פירוט שייקבע בהסכם עמלת סליקה)7(
ההתקשרות עם בית העסק"

אחרי חלק 12 יבוא:  )8(

מחיר"שירות

   לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי";חלק 13 - שירותי ניכיון לבתי עסק

בהערת השוליים מס' 3, אחרי "לא כולל" יבוא "עמלות בעד שירות מסלול,"   )9(

תיקון התוספת בתוספת השנייה לכללים העיקריים - 6  
השנייה

בפרט 2 -   )1(

בטור "שירות", בפסקה )א(, בסופה יבוא "לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת  )א(  
מזומן, לקוח שהוא נכה ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל–4 פעולות על ידי פקיד, 

בחודש, במחיר פעולה בערוץ ישיר ";

בטור "שירות", בפסקה )ב(, אחרי "חיוב בכרטיס אשראי" יבוא "למעט כרטיס  )ב( 
לחיוב מיידי";

)2(  בפרט 3, בטור "מחיר", בסופו יבוא ")בפיקוח(";

)3(  בפרט 8, בטור "שירות", בפסקה )ב(, אחרי "אישור בעלות" יבוא ")החל מהאישור 
השני במהלך שנה(";

בפרט 10, בטור "מחיר", לצד פסקה )א(, אחרי "   ש"ח לחודש" יבוא ")בפיקוח("   )4(

תיקון התוספת בתוספת השלישית לכללים העיקריים, פרט 3 - יימחק  7  
השלישית

תיקון התוספת בתוספת הרביעית לכללים העיקריים - 8  
הרביעית
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בפרט 2, בטור "שירות", בסופו יבוא "בשל עסקאות שבוצעו עד יום י"א בשבט   )1(
התשע"ה )31 בינואר 2015(";

בפרט 4 -   )2(

בטור "שירות", בשם הפרט, המילים "בחוץ לארץ או" - יימחקו; )א( 

בטור "שירות", במקום פסקה )א( יבוא: )ב( 

עסקאות במט"ח"; ")א( 

בטור "מחיר", לצד פסקה )א( יבוא "    אחוז"; )ג( 

בטור "שירות", בפסקה )ב(, במקום "משיכה" יבוא "משיכת מזומן במט"ח";  )ד( 

בטור "מחיר", לצד פסקה )ב(, במקום "    דולר" יבוא "   אחוז";    )ה( 

בטור "שירות", בפסקה )ג(, לפני "כרטיס" יבוא "הצגת" ובפסקה )ד(, במקום  )ו( 
"עם כרטיס" יבוא "בהצגת כרטיס";

בטור "מחיר", לצד פסקאות )ג( ו–)ד(, במקום "    דולר" יבוא "   אחוז"   )ז( 

הוספת התוספת 
החמישית

אחרי התוספת הרביעית יבוא:9 

"תוספת חמישית
)סעיף 3)4((

תעריפון סליקה של עסקאות בכרטיס חיוב

מחירשירות

בית עסק פעיל -     ש"חדמי ניהול חשבון סליקה1 

דמי הצטרפות של בית 2 
עסק אלקטרוני

 - אלקטרוני"  עסק  "בית 
בית עסק המאפשר ביצוע 
פעולות מכירה או קנייה, 
מבוצע  בעדן  שהתשלום 
או  האינטרנט  באמצעות 
באמצעות הטלפון הנייד 

)הסלולרי( 

         ש"ח

)א( שירותי אימות פרטים שירותים מיוחדים3 
וביטוח -

)1( ביטוח עסקה

)2( אימות פרטים 
לכרטיס

)ב( ביטול עסקה

 Charge( חיוב  )ג( החזר 
)Back

)ד( עיבוד שובר ידני

    ש"ח לעסקה

    ש"ח לעסקה

    ש"ח לעסקה

    ש"ח לעסקה

    ש"ח לשובר

)א( איתור והפקת מסמכיםמידע4 

)ב( קבלת מידע בתקשורת 
לבקשת לקוח

     ש"ח לבקשה בתוספת
     ש"ח לכל עמוד

    ש"ח
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מחירשירות

טיפול באשראי אשראי5 
ובביטחונות

הלוואות מעל מאה אלף 
ש"ח     אחוז )מינימום, 

מכסימום(,

ניכיון שיקים מעל 
50 אלף ש"ח     אחוז 
)מינימום, מכסימום(,

מסגרות אשראי לעסק 
קטן     אחוז )מינימום, 

מכסימום(  

לפי פירוט שייקבע עמלת סליקה6 
בהסכם ההתקשרות עם 

בית העסק

שירותים נוספים שירותים נוספים7 
הכלולים בתעריפון 

המלא, בכפוף לאישור 
מראש של המפקח על 

הבנקים"

תחילתם של סעיפים 1)1()א(, 1)2(, 5)1()א()3(, 5)1()ב(, 5)2()א(, 5)3(, 5)4()א( ו–8)1( 10 תחילה )א( 
ביום י"ב בשבט התשע"ה )1 בפברואר 2015( 

תחילתם של סעיפים 5)4()ב(, 5)4()ג( ו–8)2( ביום י"ב בניסן התשע"ה )1 באפריל 2015(  )ב( 

תחילתם של סעיפים 1)1()ב(, 1)3(, 2, 3, 5)7(, 5)8( ו–9 ביום י"ד בתמוז התשע"ה )1  )ג( 
ביולי 2015(  

קרנית פלוגא' בשבט התשע"ה )21 בינואר 2015(
נגידת בנק ישראל )חמ 3-3782(

כללי לשכת עורכי הדין )רישום מתמחים ופיקוח על התמחות( )הוראת 
שעה(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-11961 )להלן - החוק(, 
ובאישור שר המשפטים, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

על אף האמור בסעיף 11)א( לכללי לשכת עורכי הדין )רישום מתמחים ופיקוח על 1 הוראת שעה )א( 
התמחות(, התשכ"ב-1962 2, היעדרות ממקום התמחות של עד 20 ימי עבודה בתקופה 
הקובעת, של מתמחה שמקום מגוריו או מקום התמחותו המצוי בשטח שעליו חלה 
ההכרזה, לא תבוא במניין ימי ההעדרות הקבוע בסעיף האמור, אם התקיים אחד מאלה:

המאמן אישר כי בתקופה הקובעת לא היה ניתן לקיים את ההתמחות   )1(
כסדרה בשל המצב הביטחוני;

מחירשירות

טיפול באשראי אשראי5 
ובביטחונות

הלוואות מעל מאה אלף 
ש"ח     אחוז )מינימום, 

מכסימום(,

ניכיון שיקים מעל 
50 אלף ש"ח     אחוז 
)מינימום, מכסימום(,

מסגרות אשראי לעסק 
קטן     אחוז )מינימום, 

מכסימום(  

לפי פירוט שייקבע עמלת סליקה6 
בהסכם ההתקשרות עם 

בית העסק

שירותים נוספים שירותים נוספים7 
הכלולים בתעריפון 

המלא, בכפוף לאישור 
מראש של המפקח על 

הבנקים"

תחילתם של סעיפים 1)1()א(, 1)2(, 5)1()א()3(, 5)1()ב(, 5)2()א(, 5)3(, 5)4()א( ו–8)1( 10  )א( 
ביום י"ב בשבט התשע"ה )1 בפברואר 2015( 

תחילה

תחילתם של סעיפים 5)4()ב(, 5)4()ג( ו–8)2( ביום י"ב בניסן התשע"ה )1 באפריל 2015(  )ב( 

תחילתם של סעיפים 1)1()ב(, 1)3(, 2, 3, 5)7(, 5)8( ו–9 ביום י"ד בתמוז התשע"ה )1  )ג( 
ביולי 2015(  

קרנית פלוגא' בשבט התשע"ה )21 בינואר 2015(
נגידת בנק ישראל )חמ 3-3782(

 כללי לשכת עורכי הדין )רישום מתמחים ופיקוח על התמחות(
)הוראת שעה(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-11961 )להלן - החוק(, 
ובאישור שר המשפטים, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

על אף האמור בסעיף 11)א( לכללי לשכת עורכי הדין )רישום מתמחים ופיקוח על 1  )א( 
התמחות(, התשכ"ב-1962 2, היעדרות ממקום התמחות של עד 20 ימי עבודה בתקופה 
הקובעת, של מתמחה שמקום מגוריו או מקום התמחותו המצוי בשטח שעליו חלה 
ההכרזה, לא תבוא במניין ימי ההיעדרות הקבוע בסעיף האמור, אם התקיים אחד מאלה:

הוראת שעה

המאמן אישר כי בתקופה הקובעת לא היה ניתן לקיים את ההתמחות   )1(
כסדרה בשל המצב הביטחוני;

ס"ח התשכ"א, עמ' 178   1

ק"ת התשכ"ב, עמ' 1956; התשע"א, עמ' 1559   2
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היעדרות המתמחה היתה לצורך האמור בסעיף 2)ב( לחוק הגנה על עובדים   )2(
בשעת חירום, התשס"ו-2006 3 

בסעיף זה - )ב( 

"ההכרזה" - הכרזה על מצב מיוחד בעורף 4 מיום י' בתמוז התשע"ד )8 ביולי 2014(;

"התקופה הקובעת" - התקופה שמיום י' בתמוז התשע"ד )8 ביולי 2014( עד יום ל' באב 
התשע"ד )26 באוגוסט 2014(;

"ימי עבודה" - הימים שצוינו בתכנית ההתמחות שהגיש המתמחה ללשכה כימי 
ביצוע ההתמחות;

ל' בכסלו התשע"ה )22 בדצמבר 2014(

)חמ 3-1568(

ר  ש א ת ינ ק צ ר מ - ר ר פ מ ל ק ה  ו ח

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
 ראש הממשלה

וממלא מקום שר המשפטים

יושבת ראש המועצה הארצית
של לשכת עורכי הדין

ס"ח התשס"ו, עמ' 396   3

י"פ התשע"ד, עמ' 6669 ועמ' 7139   4

    

כללי לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית( )תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-11961 )להלן - החוק(, 
מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

אחרי סעיף 44 לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית(, התשמ"ו-21986 )להלן - 1 הוספת פרק י"ב
הכללים העיקריים(, יבוא: 

"פרק י"ב: הימנעות מסיוע להלבנת הון או מימון טרור

44א  בפרק זה -הגדרות לפרק י"ב

"החוק" - חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-32000;

"הצו" - צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, ניהול רישומים 
של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, 

התשע"ה-42014;

"מוסד פיננסי" - תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק או אחד הגופים 
המפורטים בפרטים 1 עד 4 ו–6 לתוספת השלישית לחוק;

"פעולה מחייבת" - כל אחת מאלה:

קנייה ומכירה של נכסי דלא–ניידי או של עסקים;   )1(

ס"ח התשכ"א, עמ' 178    1

ק"ת התשמ"ו עמ' 1373; התשע"ב, עמ' 1029   2

3  ס"ח התש"ס, עמ' 293 

4  ק"ת התשע"ה, עמ' 310 
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ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות   )2(
ערך או נכסים אחרים, לרבות ניהול חשבונות של לקוח 

במוסד פיננסי; 

גיוס כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגידים;   )3(

הקמה או ניהול של נאמנות;  )4(

הקמה או ניהול של תאגידים   )5(

אי–ביצוע עסקה 
ברמת סיכון גבוהה

לא יבצע עורך דין פעולה מחייבת שהתבקשה בשביל לקוח  44ב  
אם הוא מעריך, לפי סעיף 2)ג( לצו, שרמת הסיכון להלבנת הון 

או מימון טרור גבוהה "

תחילתם של כללים אלה ביום תחילתו של הצו כהגדרתו בסעיף 44א לכללים העיקריים 2 תחילה
כנוסחו בסעיף 1 לכללים אלה 

י"ח בכסלו התשע"ה )10 בדצמבר 2014(

)חמ 3-1241-ת1(

ר  ש א ת ינ ק צ ר מ - ר ר פ מ ל ק ה  ו ח

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
 ראש הממשלה

וממלא מקום שר המשפטים

יושבת ראש המועצה הארצית
של לשכת עורכי הדין

ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות   )2(
ערך או נכסים אחרים, לרבות ניהול חשבונות של לקוח 

במוסד פיננסי; 

גיוס כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגידים;   )3(

הקמה או ניהול של נאמנות;  )4(

הקמה או ניהול של תאגידים   )5(

אי–ביצוע עסקה 
ברמת סיכון גבוהה

לא יבצע עורך דין פעולה מחייבת שהתבקשה בשביל לקוח  44ב  
אם הוא מעריך, לפי סעיף 2)ג( לצו, שרמת הסיכון להלבנת הון 

או מימון טרור גבוהה "

תחילתם של כללים אלה ביום תחילתו של הצו כהגדרתו בסעיף 44א לכללים העיקריים 2 
כנוסחו בסעיף 1 לכללים אלה 

תחילה

י"ח בכסלו התשע"ה )10 בדצמבר 2014(

)חמ 3-1241-ת1(

ר  ש א ת ינ ק צ ר מ - ר ר פ מ ל ק ה  ו ח

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
 ראש הממשלה

וממלא מקום שר המשפטים

יושבת ראש המועצה הארצית
של לשכת עורכי הדין
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הודעת משכורת נשיא המדינה, התשע"ה-2015
  בהתאם לסעיף 3 להחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ"ב-11982, ולסעיף 10 לחוק 

שכר מינימום, התשמ"ז-21987, אני מודיע לאמור:

מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( תשולם לנשיא המדינה משכורת של 53,731    1
שקלים חדשים לחודש 

ז' בשבט התשע"ה )27 בינואר 2015(
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' 994 

2  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68 

הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשע"ה-2015
  בהתאם לסעיף 5 להחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב-11982, אני מודיע לאמור:

1  מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, ישולם שכר יסוד לחודש -
)1( לראש הממשלה 44,077 שקלים חדשים;

)2( לשר 39,236 שקלים חדשים;

)3( לסגן שר 35,993 שקלים חדשים 

ז' בשבט התשע"ה )27 בינואר 2015(
י ק ס נ י מ ו ל ס ן  ס ני )חמ 3-646(   

יושב ראש ועדת הכספים   __________
1  ק"ת התשמ"ב, עמ' 508; התשע"ד, עמ' 700 

שינוי משכורת 
הנשיא

שכר יסוד
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 הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה
שיפוטית ושאיריהם(, התשע"ה-2015

  בהתאם לסעיף 13ב להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה 
שיפוטית ושאיריהם(, התשמ"א-11981 )להלן - ההחלטה(, אני מודיע לאמור:

מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, שיעורי השכר של שופט עמית ודיין עמית    1
בתוספת להחלטה הם כמפורט להלן:

"תוספת
)סעיף 13א(

 תשלום בשקלים חדשים לכל שעת עבודה
)לא כולל מס ערך מוסף כשיעורו בחוק(

 שכר שופט עמית בבית
משפט מחוזי 

301 שקלים חדשים )להלן - סכום הבסיס(, בתוספת קבועה 
של דמי הכנה וכתיבה בשיעור של 10% מסכום הבסיס

תוספת  תשולם  מיוחדת  משפטית  מורכבות  בעלי  בתיקים 
בשיעור של 15% מסכום הבסיס באישור מנהל בתי המשפט

 שכר שופט עמית בבית
 משפט שלום ושכר דיין

עמית בבית דין רבני 
אזורי 

דמי  בתוספת  הבסיס(,  סכום   - )להלן  חדשים  שקלים   301
שתשולם  הבסיס  מסכום   10% של  בשיעור  וכתיבה  הכנה 
באישור מנהל בתי המשפט או מנהל בתי הדין הרבניים לפי 

העניין

 שכר שופט עמית בבית
הדין האזורי לעבודה 

 

דמי  בתוספת  הבסיס(,  סכום   - )להלן  חדשים  שקלים   301
שתשולם  הבסיס  מסכום   10% של  בשיעור  וכתיבה  הכנה 

באישור מנהל בתי המשפט"

ז' בשבט התשע"ה )27 בינואר 2015(
)חמ 3-628(

י ק ס נ י מ ו ל ס ן  ס ני  
יושב ראש ועדת הכספים  __________

1  ק"ת התשמ"א, עמ' 1440; התשע"ד, עמ' 1557 

הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשע"ה-2015

  בהתאם לסעיף 6)ה( להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ"א-11981 )להלן 
- ההחלטה(, ולסעיף 10 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-21987, אני מודיע לאמור: 

משרה  נושאי  של  היסוד  משכורת  שיעורי   ,)2015 בינואר   1( התשע"ה  בטבת  י'  1  מיום 
שיפוטית בתוספת הראשונה להחלטה הם כמפורט להלן:

“תוספת ראשונה
)סעיף 2(

משכורת יסוד בשקלים חדשיםהמשרה השיפוטית

שופטים:א 

44,187נשיא בית המשפט העליון

42,901משנה לנשיא בית המשפט העליון

39,893שופט בית המשפט העליון

שינוי משכורת 
שופט עמית ודיין 

עמית

שינוי משכורת 
נושאי משרה 

שיפוטית

__________
1  ק"ת התשמ"א, עמ' 1448; התשע"ד, עמ' 700 

2 ס"ח התשמ"ז, עמ' 68 
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משכורת יסוד בשקלים חדשיםהמשרה השיפוטית

32,601נשיא בית משפט מחוזי

31,791סגן נשיא בית משפט מחוזי

31,791שופט בכיר בבית משפט מחוזי

29,899שופט בית משפט מחוזי

29,167נשיא בית משפט שלום

28,020סגן נשיא בית משפט שלום

28,020שופט בכיר בבית משפט שלום

25,349שופט בית משפט שלום

שופטי בית הדין לעבודה:ב 

39,209נשיא בית הדין הארצי

37,040סגן נשיא בית הדין הארצי

37,040שופט בכיר בבית הדין הארצי

31,983שופט בית הדין הארצי

29,167נשיא בית דין אזורי

28,020סגן נשיא בית דין אזורי

28,020שופט בכיר בבית דין אזורי

25,349שופט בית דין אזורי

25,349שופטי תעבורהג 

דיינים:ד 

39,893רב ראשי לישראל

35,452חבר בית הדין הרבני הגדול

32,601ראש אבות בתי דין שאינו מכהן כרב של עיר

29,899ראש אבות בתי דין המכהן כרב של עיר

29,167אב בית דין אזורי

28,020דיין בכיר 

25,349חבר בית דין אזורי

קאדים:ה 

39,893ראש בית הדין לערעורים

35,452חבר בית הדין לערעורים

25,349קאדי

קאדים מד'הב:ו 

39,893ראש בית הדין לערעורים

35,452חבר בית הדין לערעורים

25,349"חבר בית הדין

יז' בשבט התשע"ה )27 בינואר 2015( ק ס נ י מ ו ל ס ן  ס ני
יושב ראש ועדת הכספים)חמ - 3-628-ה1(  
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הודעת מס הכנסה )פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון( )עדכון סכומים(, 
התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג( לתקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון(, 
התש"ע-12010 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  ידוע  שהיה  המדד  לעומת   2014 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
הוא   ,)2015 בינואר   1( התשע"ה  בטבת  י'  מיום  לתקנות   )1(1 תקנה  נוסח   ,2010 ינואר 

כדלקמן: 

מהגשת  פטור  יהיה   ,)2( או   )1( בפסקה  האמור  בו  שהתקיים  יחיד    1
דוח עצמאי מקוון לפי סעיף 131)ב2()1( לפקודה:

)1( התקיימו בו כל אלה:

)א( כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 
2)1(, )2( ו–)8( לפקודה אינה עולה על 81,250 שקלים חדשים;

)ב( הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2)1(, 
)2( ו–)8( לפקודה אינה עולה על 81,250 שקלים חדשים;

על  עולה  אינה  היחיד  של  החייבת  הכנסתו  כל  )ג( סך 
81,250 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג - סך כל הכנסתם 

החייבת אינה עולה על 162,490 שקלים חדשים;" 

ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(
ר ש א ה  ש מ )חמ 3-4084(  

מנהל רשות המסים בישראל   
__________

ק"ת התש"ע, עמ' 1392; התשע"ד, עמ' 458  1

הודעת מס הכנסה )סכומי עיצום כספי לעניין דוח מקוון(, התשע"ה-2015 
מודיע  אני  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה1  מס  לפקודת  195ה)ג(  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 

לאמור: 

עקב אי–עליית המדד הידוע ביום 1 בינואר 2015 לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר    1
2014, יישארו זהים הסכומים של העיצום הכספי שבסעיף 195ב לפקודה, מיום י' בטבת 

התשע"ה )1 בינואר 2015( 

ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(
)חמ 152-3-ת3(

ר ש א ה  ש מ   
מנהל רשות המסים בישראל   

__________
1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ח, 92; ק"ת התשע"ב, עמ' 502 

 

עדכון סכומים

 "פטור מהגשת
דוח מקוון

סכומי העיצום 
הכספי
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