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תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים )סדרי דין( )תיקון(, התשע"ה-2015

התש"ס-12000  מינהליים,  לעניינים  משפט  בתי  לחוק   13 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  התשמ"ד-21984,  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   108 סעיף  ולפי  החוק(,   - )להלן 

מתקין תקנות אלה:

בתקנה 4 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים )סדרי דין(, התשס"א-32000 )להלן    1
- התקנות העיקריות(, במקום "המועד של ארבעים וחמישה ימים כאמור בתקנה 3)ב( 

או הוארך המועד להגשתה לפי תקנה 3)ג(" יבוא "אחד המועדים לפי תקנה 3"  

בתקנה 5)ב( לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )3( יבוא:   2
")3א( פירוט מקור הסמכות העניינית והמקומית של בית משפט לעניינים מינהליים 
הרשות  החלטת  התקבלה  שלפיו  המסמיך  החיקוק  הוראות  לרבות  בעתירה,  לדון 
שנגדה הוגשה העתירה, והפרט שבתוספת הראשונה לחוק שלפיו מוסמך בית המשפט 

לעניינים מינהליים לדון בעניין זה "

בתקנה 7 לתקנות העיקריות -    3
האמור בה יסומן )א(;  )1(

בתקנת משנה )א(, ברישה, אחרי "בהקדם האפשרי" יבוא "ולאחר המצאת אישור   )2(
המצאה לפי תקנת משנה )ב("; 

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:   )3(

")ב( לא תובא עתירה לעיון בית המשפט כאמור בתקנת משנה )א( אלא אם כן 
הגיש העותר לבית המשפט אישור בדבר המצאת העתירה כדין לפי תקנה 35 "

בתקנה 8)4( לתקנות העיקריות, בתחילתה יבוא "בלי לגרוע מהאמור בפסקה )2("    4
במקום תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:   5

בקשה למתן צו ביניים תוגש בנפרד מן העתירה, במועד "צו ביניים )א(    9
המשפט  בית  לעיון  ותובא  מכן,  לאחר  או  העתירה  הגשת 
והנימוקים  העובדות  יפורטו  בבקשה  האפשרי;  בהקדם 
התומכים בה, ויכול שתפנה לעובדות ולנימוקים שבעתירה 
יאומתו  הבקשה  בכתב  העובדות  הבקשה(;  כתב   - )להלן 

בתצהיר כאמור בתקנה 5)ג( 

בית המשפט רשאי לדחות את הבקשה על הסף  )ב( 

כאמור  הסף,  על  הבקשה  את  המשפט  בית  דחה  לא  )ג( 
בתקנת משנה )ב(, רשאי הוא -

שיקבע,  במועד  תגובה  להגיש  למשיב  להורות   )1(
יסוד  על  ביניים  לצו  בבקשה  להחליט  הוא  ורשאי 

הבקשה והתגובה בלבד;

הצדדים,  במעמד  בבקשה  לדיון  מועד  לקבוע   )2(
ורשאי הוא להכריע בבקשה על יסוד הדיון 

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 7

תיקון תקנה 8

תיקון תקנה 5

__________
ס"ח התש"ס, עמ' 190   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2
ק"ת התשס"א, עמ' 171; התשע"א, עמ' 508   3

החלפת תקנה 9
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למשיב  הזדמנות  שניתנה  בלי  ביניים  צו  יינתן  לא  )ד( 
להגיש תגובה, כאמור בתקנת משנה )ג()1(, או שהתקיים דיון 

במעמד הצדדים, כאמור בתקנת משנה )ג()2( 

בית המשפט רשאי להתנות מתן צו ביניים בערובה או  )ה( 
מהוצאת  למשיב  שייגרם  נזק  לפיצוי  שיקבע,  אחר  בתנאי 
בנסיבות  לנכון,  המשפט  בית  שיראה  צורך  לכל  או  הצו, 

העניין 

צו ביניים שניתן כאמור בתקנה )ג()1(, יהיה בתוקף עם  )ו( 
מכוון  הוא  שאליה  לרשות   ,35 לתקנה  בהתאם  המצאתו 

בצירוף עותק העתירה, אם טרם נמסרה לה " 

אחרי תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:   6

ראה בית המשפט כי השהיית ההחלטה בבקשה למתן "צו ארעי )א(  9א  
צו ביניים לפי תקנה 9, עלולה לגרום לנזק שאין לו תקנה או 
לנזק חמור, רשאי הוא לתת צו ארעי על יסוד הבקשה בלבד 
)להלן - צו ארעי(; משנתן בית המשפט צו ארעי, יקבע בו, 
ממועד  ימים  עשרה  מתום  יאוחר  ולא  האפשרי  בהקדם 
 מתן הצו, מועד למתן תגובה מטעם המשיב, כאמור בתקנה
 9)ג()1(, או לדיון במעמד הצדדים בבקשה לצו ביניים, כאמור

בתקנה 9)ג()2( 

)ב( בית המשפט רשאי להתנות מתן צו ארעי בערובה או 
מהוצאת  למשיב  שייגרם  נזק  לפיצוי  שיקבע,  אחר  בתנאי 
בנסיבות  לנכון  המשפט  בית  שיראה  צורך  לכל  או  הצו, 

העניין 

)ג( נתן בית המשפט צו ארעי, כאמור בתקנת משנה )א(, 
יורה למבקש להמציא כדין את העתירה, את הבקשה לצו 
בעלי  ולשאר  כוחה  לבא  לרשות,  הארעי  הצו  ואת  ביניים 
הדין לפי תקנה 35, בתוך עשרים וארבע שעות ממועד מתן 
אותו  בתוך  המשפט  לבית  כך  על  אישור  ולהמציא  הצו 

מועד 

המשפט  בית  ראה  )ג(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  )ד( על 
כי בשל נסיבות חריגות יש להמציא את הצו הארעי בתוך 
פחות מעשרים וארבע שעות, יורה למבקש להמציא כדין 
הארעי  הצו  ואת  ביניים  לצו  הבקשה  את  העתירה,  את 
לרשות, לבא כוחה ולשאר בעלי הדין לפי תקנה 35, בתוך 
המועד שיקבע לכך, ולהמציא אישור על כך לבית המשפט 

בתוך אותו מועד 

ארעי  צו  ו–)ד(,  )ג(  משנה  בתקנות  לאמור  )ה( בכפוף 
שניתן שלא במעמד המשיב יהיה בתוקף עם המצאתו לפי 
תקנה 35 לרשות שאליה הוא מכוון בצירוף עותק העתירה 

והבקשה לצו ביניים, אם טרם נמסרו לה "

 

הוספת תקנה 9א
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בתקנה 24)ב( לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )3( יבוא:   7
")3א( פירוט מקור הסמכות העניינית והמקומית של בית משפט לעניינים מינהליים 
הרשות  החלטת  התקבלה  שלפיו  המסמיך  החיקוק  הוראות  לרבות  בערעור,  לדון 
המשפט  בית  מוסמך  שלפיו  לחוק  השנייה  שבתוספת  והפרט  הערעור,  הוגש  שנגדה 

לעניינים מינהליים לדון בעניין זה " 

ח' בשבט התשע"ה )28 בינואר 2015(
)חמ 3-3079(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

וממלא מקום שר המשפטים  

תקנות ההוצאה לפועל )תיקון(, התשע"ה-2015

התשכ"ז-11967  לפועל,  ההוצאה  לחוק  ו–88  81א1)ב()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  התשמ"ד-21984,  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   108 סעיף  ולפי  החוק(,   - )להלן 

מתקין תקנות אלה:

בתקנה 109א לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-31979 )להלן - התקנות העיקריות(,    1
האמור בה יסומן )א(, ואחריה יבוא: 

")ב( הוגשה בקשה לבצע תביעה על סכום קצוב שעניינה תשלום שכר טרחה בעד 
טיפול בתביעה שאדם זכאי בשלה לסיוע משפטי לפי פרט 6)ג( או )ד( לתוספת לחוק 
כאמור  ההתראה  נוסח  על  נוסף  המבקש  יכלול  התשל"ב-41972,  המשפטי,  הסיוע 

בתקנת משנה )א( גם את הנוסח שבטופס 19א1 שבתוספת הראשונה "

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, אחרי טופס 19א יבוא:   2

"טופס 19א1
)תקנה 109א)ב((

תוספת להתראה בטרם הגשה לביצוע של תביעה על סכום קצוב 

דע לך כי אתה זכאי לקבלת סיוע משפטי מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, לפי 
פרט 6)ג( או )ד( לתוספת לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, בלא תלות בגובה הכנסתך;

המשפטים  במשרד  משפטי  לסיוע  האגף  של  המידע  למוקד  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 
שמספר הטלפון שלו הוא 1-700-70-60-44 שלוחה 4;

הודעה זו נמסרת לפי סעיף 81א1)ב()2( לחוק "

תחילתן של תקנות אלה ביום שלמחרת יום פרסומן    3
ח' בשבט התשע"ה )28 בינואר 2015(

)חמ 3-63-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

וממלא מקום שר המשפטים  

תיקון תקנה 24

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון תקנה 109א

תחילה

__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 140 ועמ' 142   1

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

ס"ח התשל"ב, עמ' 95; התשע"ה, עמ' 140 ועמ' 141   4



945 קובץ התקנות 7493, ל' בשבט התשע"ה, 2015 2 19 

 הודעת המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, התשע"ה-2015 

מרביות(,  הוצאות  )קביעת  )גבייה(  המסים  לתקנות  6)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"א-12011 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה 1 לתקנות מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(,    1
כדלקמן:

"קביעת הוצאות 
מרביות

ניתן  מס,  חוב  בשל  הפקודה  מכוח  אכיפה  אמצעי  הופעלו     1
להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת 
אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי 
האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה כמפורט 

בטור א', לא יעלה על הסכום הנקוב לצדה, בטור ב':

טור א'
סוג הפעולה

טור ב'
הוצאות בשקלים חדשים

)1( משלוח דרישה ראשונה בכתב

רשום  בדואר  בכתב  ראשונה  דרישה  משלוח 
ובלבד שנשלחה לאחר שנשלחה הודעה על החוב

 16

23

)2( משלוח דרישה נוספת בכתב

רשום  בדואר  בכתב  נוספת  דרישה  משלוח 
ובלבד שלא יישלחו יותר מ–3 דרישות בשנה

16

23

)3( עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני   

צו עיקול אלקטרוני

16

8

)4( משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי                

משלוח צו מסירה      

16

16

)5( איתור כתובת הסרבן כאשר זו שונה  מהכתובת 
המופיעה באחד מן המרשמים המנויים להלן, 
לפי העניין, מרשם האוכלוסין, רשם החברות, 
השיתופיות  האגודות  רשם  השותפויות,  רשם 

ורשם העמותות או מהכתובת שמסר בכתב   

127

הסרבן  של  מיטלטלין  רישום  באמצעות  )6( עיקול 
בבית מגוריו או במקום עסקו      

169

84 )7( עיקול רכב במשרד הרישוי              

)8( המצאת אזהרה, לרבות על ידי הדבקת הודעה 
מעוקלים  תפיסת  לשם  לפרוץ  כוונה  על 
והוצאתם, ואולם לא ייגבו הוצאות כאמור אם 
שבו  במועד  האזהרה  את  להמציא  ניתן  היה 
בוצע עיקול ברישום, כאמור בתקנת משנה 1)7(

   169

__________
ק"ת התשע"א, עמ' 948; התשע"ד, עמ' 684   1

תיאום סכומים
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טור א'
סוג הפעולה

טור ב'
הוצאות בשקלים חדשים

359)9( הובלה והוצאת מעוקלים                        

לצורך  שנדרשו  מעוקלים  של  והוצאה  )10( הובלה 
הוצאתם משאית וסבלים  

2,142

המנויות  מהפעולות  אחת  לבצע  )11( ניסיון 
צלח  לא  אשר   )10(1 עד   )6(1 משנה  בתקנות 

בשל אחד מאלה:

)1( הסרבן נקט פעולה כדי לסכל את העיקול;

)2( הכתובת שבה נעשה הניסיון כאמור אינה 
המרשמים  מן  אחד  לפי  החייב,  של  כתובתו 
המנויים בתקנת משנה 1)5( או לפי מה שנמסר 

על ידי הסרבן          

כמפורט באותן פסקאות

עלות העסקת שוטר בשכר )12(  השתתפות שוטר בשכר בעת ביצוע העיקול  
שלא  במסגרת פעילות 

המשטרה,  בהתאם לנוהלי 
משטרת ישראל

)13(  מכירת מיטלטלין במכירה פומבית או במכירה 
אחרת, שיתקבל בידי מי שאינו עובד המדינה

10% מהסכום שיתקבל 
ממכירת המיטלטלין לפי 

תקנה 14)ב( לתקנות המסים 
)גבייה(, התשל"ד-1974 )להלן 

- תקנות המסים )גבייה((

מכירה  של  קיומה  על  בעיתונות  פרסום  )14( הוצאות 
פקיד  עליה  שהורה  אחרת,  מכירה  או  פומבית 
הגבייה בהתאם לתקנה 12 לתקנות המסים )גבייה(,

של  קיומה  על  הודעה  פרסום  לגבי     ואולם 
מכירה של פריטים השייכים לסרבן ולסרבנים 
אחרים, יתחלק הסכום בין הסרבנים שפרטיהם 

מופיעים במודעה

       528                   

סכומים ושיעורים כאמור )15(  מכירת כל סוגי המקרקעין באמצעות כונס נכסים  
בתקנות ההוצאה לפועל 

)שכר טרחת עורכי דין וכונסי 
נכסים(, התשס"ב-2002, 

בשינויים המחויבים

)16( הוצאות גרירה של רכב -

עולה  אינו  שמשקלו  ומסחרי  פרטי  )א( רכב 
על 4 טון, למחסן הנמצא במרחק - 
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טור א'
סוג הפעולה

טור ב'
הוצאות בשקלים חדשים

422 )1( עד 35 ק"מ ממקום הגרירה      

501)2( מ–36 ק"מ עד 50 ק"מ ממקום הגרירה       

580)3( מ–51 ק"מ עד 75 ק"מ ממקום הגרירה             

654)4( מ–76 ק"מ ואילך ממקום הגרירה   

)ב( רכב מסחרי שמשקלו 4 טון ומעלה, 
למחסן הנמצא במרחק -

1,002)1( עד 35 ק"מ ממקום הגרירה             

1,108)2( מ–36 ק"מ עד 50 ק"מ ממקום הגרירה      

1,298)3( מ–51 ק"מ עד 75 ק"מ ממקום הגרירה     

1,477)4( מ–76 ק"מ ואילך ממקום הגרירה     

158)17( פריצת דלת של רכב        

243)18( פריצת דלת  מבנה והחלפת מנעול רגיל         

675)19( פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול מיוחד      

)20( הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו -

 264 למטר מעוקב לחודש)א( מיטלטלין 
או חלקו;

)ב( כלי רכב -

)1( בעבור כלי רכב פרטי ומסחרי שמשקלו 
אינו עולה על 4 טון     

42 ליום או חלק ממנו 

 4 שמשקלו  מסחרי  רכב  כלי  )2( בעבור 
טון ומעלה 

106 ליום או חלק ממנו   

317)21( שמאות מיטלטלין לרבות רכב       

מוסף, ערך  מס  חוק  לפי  מוסף  ערך  מס  ייווסף  אלה  בתקנות  הקבועות   להוצאות 
התשל"ו-1976, ככל שהם חייבים במס כאמור "

בהודעה שפורסמה בק"ת-מק"ח התשע"ד, עמ' 684 )להלן - ההודעה הקודמת(, נפלה   *
טעות בחישוב הסכומים בפרטים שלהלן, ואלה הסכומים הנכונים לגביה:

בטור ב' בטבלה -

בפרט 5, במקום "126" צריך להיות "127";  )1(

בפרט 7, במקום "85" צריך להיות "84";  )2(

בפרט 16)א()1(, במקום "423" צריך להיות "422";  )3(
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בפרט 16)א()2(, במקום "501" צריך להיות "502";  )4(

בפרט 16)ב()1(, במקום "1,004" צריך להיות "1,003"   )5(

העדכון בהודעה זו מתבסס על הסכומים הנכונים ולא על אלה שפורסמו בהודעה הקודמת 

י"ט בשבט התשע"ה )8 בפברואר 2015(
ר ש א ה  ש )חמ 3-1759-ת2(         מ

מנהל רשות המסים בישראל   

הודעת עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( 
)שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים(, התשע"ה-2015

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 
 - )להלן  התש"ס-12000  הולמים(,  מגורים  בעד  מהשכר  ניכויים  )שיעור  הוגנים(  תנאים 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

1   עקב שינוי מדד שכר הדירה שפורסם בחודש דצמבר 2014 לעומת מדד שכר הדירה 
נוסח  ,)2015 בינואר   1( התשע"ה  בטבת  י'  מיום   ,2013 דצמבר  בחודש   שפורסם 

תקנה 2)א( לתקנות הוא כמפורט להלן:

כהחזר  זר  עובד  של  החודשי  משכרו  לנכות  מעביד  שרשאי  המרבי  ")א( הסכום 
להלן  ב'  בטור  כמפורט  הוא  לחוק  1ה  סעיף  לפי  הולמים  למגורים  המעביד  הוצאות 

לצד כל אזור מגורים כמפורט בטור א':

טור א'
אזור מגורים

טור ב'
סכום בשקלים חדשים

68 393ירושלים
99 447תל אביב

69 298חיפה

69 298מרכז

52 265דרום

31 244"צפון

2   עקב שינוי מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2014 לעומת מדד המחירים 
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2013, מיום י' בטבת התשע"ד )1 בינואר 2015(, נוסח 

תקנה 3 לתקנות הוא כמפורט להלן:

"ניכוי בעד 
הוצאות נלוות

3  )א( נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי 
נלוות  הוצאות  בעד  זר  עובד  של  החודשי  משכרו  לנכות  הוא 

סכום מרבי של 27 92 שקלים חדשים 

לנכותו  שמותר  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  המרבי  )ב( הסכום    
משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 

33 79 שקלים חדשים "

י"ט בשבט התשע"ה )8 בפברואר 2015(
)חמ 3-3040(

ט נ ב י  תל פ נ  

שר הכלכלה  
__________

ק"ת התש"ס, עמ' 774; התשע"ד, עמ' 925   1

עדכון סכום החזר 
הוצאות

עדכון סכום 
הוצאות נלוות




