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__________
ס"ח התשס"ה, עמ' 889   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 1290   2
ק"ת התשע"ד, עמ' 977   3

 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )משיכת כספים
מקופת גמל( )סכומים נמוכים(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23)ב()1( ו–)1א( ו–60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
אני  הכנסת,  של  הכספים  ועדת  ובאישור  החוק(,   - )להלן  התשס"ה-12005  גמל(,  )קופות 

מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -    1
"יתרה צבורה" - כהגדרתה בתקנות דמי ניהול; 

"קופת גמל מורשית" - קרן ותיקה, קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לחיסכון וקופת 
גמל אישית לפיצויים, שאינן קופת ביטוח; 

"תקנות דמי ניהול" - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )דמי ניהול(, 
התשע"ב-22012  

על אף הוראות לפי תקנות קופות גמל כהגדרתן בסעיף 86)א( לחוק, עמית שרשומים    2
על שמו כספים באחד מחשבונותיו בקופת גמל מורשית רשאי למשוך את הכספים 

מחשבונו בקופה בסכום חד–פעמי אם התקיימו התנאים האלה: 

בחשבונו בקופה לא הופקדו כספים מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(   )1(
ואילך; 

לא הועברו לחשבונו בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל   )2(
אחרת, לפי העניין, מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( ואילך; 

לא  הקובע  ביום  בקופה  חשבונותיו  בכל  העמית  של  הכוללת  הצבורה  היתרה   )3(
עלתה על הסכום האמור בסעיף 23)ב()1א( לחוק; לעניין זה, "היום הקובע" - 

 1 ביום  מוסדי  לגוף  עמית  בידי  שהוגשה  כספים  למשיכת  בקשה  לעניין  )א( 
באפריל או לאחריו בשנה מסוימת - יום 31 בדצמבר לשנה שקדמה לשנה שבה 

הוגשה הבקשה למשיכת הכספים )בפסקה זו - השנה הקודמת(;

לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי עד יום 31  )ב( 
במרס בשנה מסוימת - יום 31 לדצמבר לשנה שקדמה לשנה הקודמת;

כספים  למשיכת  בקשה  לעניין  ו–)ב(,  )א(  משנה  בפסקאות  האמור  אף  על  )ג( 
שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( עד יום 

ד' בניסן התשע"ז )31 במרס 2017( - יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015( 

לעניין כספים ממרכיב הפיצויים - התקיימו הוראות הדין לעניין משיכת כספי פיצויים;  )4(

לעניין תקנה זאת יראו קרן אשר קיבלה מהממונה יותר מאישור אחד כקופת גמל לפי 
סעיף 13 לחוק, כקופת גמל אחת  

חברה מנהלת של קופת גמל מורשית תשלח לעמית כאמור בתקנה 2 הודעה נפרדת,    3
במועד ובנוסח שעליו הורה הממונה לפי סעיף 35 לחוק, שבה יפורטו כל אלה: 

זכותו למשיכת כספים כאמור בתקנה 2;   )1(

לעניין קופת גמל מורשית שאינה קרן ותיקה - משמעות הותרת הכספים בקופה   )2(
גמל( )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  תקנות  לפי  ניהול  דמי  תשלום   לעניין 

)דמי ניהול( )תיקון(, התשע"ד-32014  

הגדרות

הודעה לעמיתים

משיכה מקופת גמל
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לפי  מיוחד  מנהל  לה  שמונה  ותיקה  קרן  לגבי  למעט  אלה,  תקנות  של  תחילתן  )א(    4
סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח )בתקנה זו - קרן ותיקה שבהסדר(, ביום כ' בטבת 

התשע"ו )1 בינואר 2016(  

תחילתן של תקנות אלה לגבי קרנות ותיקות שבהסדר מיום תחילתו של תיקון  )ב( 
לתקנון האחיד של הקרנות הוותיקות שבהסדר לפי סעיף 78י לחוק הפיקוח על הביטוח, 
ולפיו משיכה מקרן אחת שבהסדר לפי הוראות תקנות אלה, לא תגרע מזכויותיו בקרן 

ותיקה שבהסדר אחרת  

א' בשבט התשע"ו )11 בינואר 2016(
)חמ 3-5157(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )שיעורי פחת( )הוראת שעה(,  
התשע"ו-2016

אינפלציה(,  בשל  )תיאומים  הכנסה  מס  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
התשמ"ה-11985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )שיעורי פחת(, התשמ"ו-21986    1
)להלן - התקנות העיקריות( -

בתקנת משנה )א( -  )1(

בפסקה )6(, במקום "15" יבוא "20"; )א( 

"22" ובמקום   "30" יבוא   "18" במקום   ,"20" יבוא   "15" במקום   ,)7( בפסקה   )ב( 
יבוא "40";

בתקנת משנה )ב(, בפסקה )2(, במקום פסקאות משנה )א( עד )ג( יבוא:  )2(

השנים  מ–4  אחת  בכל  לשנה   30%  - אחת  במשמרת  מופעל  הציוד  ")א( אם 
הראשונות וכל היתרה בשנה החמישית;

השנים  מ–3  אחת  בכל  לשנה   40%  - משמרות  בשתי  מופעל  הציוד  )ב( אם 
הראשונות וכל היתרה בשנה הרביעית;

השנים  מ–2  אחת  בכל  לשנה   50%  - משמרות  בשלוש  מופעל  הציוד  אם  )ג( 
הראשונות וכל היתרה בשנה השלישית "

תחולתן של תקנה 2)א()6( ו–)7( ותקנה 2)ב()2( לתקנות העיקריות, כתיקונן בתקנה 1    2
לתקנות אלה, לגבי נכסים שהשימוש בהם בישראל החל לראשונה בתקופה שמיום 

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( עד יום ב' בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2016(  

תחילתה של תקנה 2 לתקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(    3

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-1446-ת1(  

שר האוצר   

__________
ס"ח התשמ"ה, עמ' 172; התשס"ח, עמ' 224 )448(   1

ק"ת התשמ"ו, עמ' 1423; התשמ"ט, עמ' 1097; התשע"ב, עמ' 418   2

תחילה

תיקון תקנה 2

תחולה

תחילה
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תקנות התקשורת )דחיית המועד הקבוע בסעיף 6לד3)ב( לחוק(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6לד3)ג( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ד-11982 
)להלן - החוק(, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בשבט  כ"ג  ביום  יהיה  והוא  בשנתיים,  יידחה  לחוק  6לד3)ב(  בסעיף  האמור  המועד    1
התשע"ח )8 בפברואר 2018( 

א' בשבט התשע"ו )11 בינואר 2016(
)חמ 3-5178(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר התקשורת  

כללי מדידת מים )מדי–מים( )הוראת שעה(, התשע"ו-2016

מועצת  קובעת  התשט"ו-11955,  מים,  מדידת  לחוק   )1(13 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בכללי מדידת מים )מדי–מים(, התשמ"ח-21988 )להלן - הכללים העיקריים( -    1
בסעיף 44 -  )1(

באדר  כ"א  יום  עד   )2015 ביולי   1( התשע"ה   בתמוז  י"ד  שמיום  בתקופה  )א( 
א' התשע"ו  )1 במרס 2016( יראו כאילו בסעיף קטן )א()1(, בסופו נאמר: "ואולם 
 40 בגדלים  )מיינקה(,  סנסוס  תוצרת   ,WPD מדגם  מהירותי-וולטמן,  מד–מים 
מילימטרים עד 150 מילמטרים יימסר לבדיקה וכיול אחת לשלוש שנים לפחות;";

כאילו  יראו   ,)2017 באוקטובר   1( התשע"ח  בתשרי  י"א  יום  שעד  בתקופה  )ב( 
בסעיף קטן )א()3(, במקום "אחת לחמש שנים" נאמר "אחת לשש שנים";

בתקופה שמתום שלושה חודשים מיום פרסום כללים אלה עד יום י"א בתשרי   )2(
התשע"ח )1 באוקטובר 2017(, יראו כאילו  בסעיף 47 לכללים העיקריים בסופו נאמר: 

")ה( על אף האמור בסעיף קטן )ג(, על סטייה בבדיקה של מד–מים רב סילוני 
בגודל 5 1 מטרים מעוקבים עד 5 2 מטרים מעוקבים יחולו הוראות אלה:

המכשיר ייחשב כתקין אם הסטייה בכל תחומי המדידה לא תעלה על   )1(
הסטייה המותרת לפי הטבלה הזו:

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 82; התשס"ו, עמ' 350   1

ק"ת התשמ"ח, עמ' 1110; התשע"ה, עמ' 550   2

דחיית מועד

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"א, עמ' 334   1

הוראת שעה
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 טור א' גודל
מד–המים         

טור ב'
הספיקה בליטרים לשעה                   

טור ג'
כמות המים המזערית הנדרשת 

לביצוע הבדיקה בליטרים  

טור ד'
משך 

הזרמת 
המים 
בדקות

בדיקה ד'   בדיקה ג'  בדיקה ב'    בדיקה א'     בדיקה ד'   בדיקה ג'  בדיקה ב'    בדיקה א'        סימון*

1 5 )1(1,5005401203010050502 5

2 5 )2(2,5008002005010050502 5

)3( סטייה 
מותרת      

± 3%± 3%± 4%**

*  כמוגדר בתקן ת"י 363
** חייבת להראות תנועה רצופה במנגנון הספירה במשך תקופת הבדיקה 

מהסטייה  הגדולה   )1( פסקה  לפי  בלבד  אחת  בדיקה  תוצאת  )2( התקבלה 
המותרת, תבוצע בדיקה זו פעמיים נוספות; אם התקבלה באחת מהן תוצאה 
הראשונה  הבדיקה  של  הסטיות  ממוצע  אם  או  המותרת,  מהסטייה  הגדולה 
והשתיים החוזרות גדול מהסטייה המותרת, ייקבע כי מד–המים לא במצב תקין; 

הגדולות   )1( פסקה  לפי  יותר  או  בדיקות  תוצאות  שתי  )3( התקבלו 
מהסטייה המותרת, ייקבע כי מד–המים לא במצב תקין;

)4( נמצא בבדיקה ד' לפי טור ב' ו–ד' כי מד–המים אינו מודד, ייקבע כי 
מד–המים לא במצב תקין "

כ"ה בטבת התשע"ו )6 בינואר 2016(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-195-ת1(  

יושב ראש מועצת הרשות   

הממשלתית למים ולביוב   

כללי מדידת מים )מדי–מים( )תיקון(, התשע"ו-2016
מועצת  קובעת  התשט"ו-11955,  מים,  מדידת  לחוק   )1(13 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 

הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בסעיף 1 לכללי מדידת מים )מדי–מים(, התשמ"ח-21988 )להלן - הכללים העיקריים(,    1
בהגדרה "מד–מים", במקום "נציב" יבוא "מנהל הרשות הממשלתית" 

בסעיף 47  לכללים העיקריים, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:    2
")ד( בעל רישיון למבדקה יעביר למנהל הרשות הממשלתית עד לתאריכים 30 ביוני 
שבוצעו  מדי–המים  של  הבדיקות  תוצאות  כלל  פירוט  את  שנה,  בכל  בדצמבר  ו–31 

במבדקה לדרישת הצרכן במהלך ששת החודשים הקודמים למועד העברת הפירוט "

כ"ה בטבת התשע"ו )6 בינואר 2016(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-195-ת1(  

יושב ראש מועצת הרשות   

הממשלתית למים ולביוב   

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 47

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 82; התשס"ו, עמ' 350   1

__________
י"פ התשע"ב, עמ' 4522   3
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כללי לשכת עורכי הדין )רישום מתמחים ופיקוח על התמחות( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

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

התמחות(,  על  ופיקוח  מתמחים  )רישום  הדין  עורכי  לשכת  לכללי  8)ב(  בסעיף    1
התשכ"ב-21962 -

)1( אחרי "שופט" יבוא "או אצל רשם";

רשם  וכן  לחוק  29)א()3א(  בסעיף  כמשמעותו   - "רשם"  זה,  "לעניין  יבוא  )2( בסופו 
הוצאה לפועל שהתמנה לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-31967"  

תחילתם של כללים אלה 30 ימים מיום פרסומם     2
י"ז בטבת התשע"ו )29 בצדמבר 2015(

י ק צ ר מ - ר ר פ מ ל ק ה  ו ח )חמ 3-1568(  

יושבת ראש המועצה הארצית   

של לשכת עורכי הדין   

הודעת בתי המשפט )אגרות(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי תקנה 11 לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז-12007 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2015 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב    1
נובמבר 2014 יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, 

כדלקמן:

"תוספת
)תקנה 2(

אגרה בשקלים חדשים 
בית משפט שלום

5% 2 מהסכום הנתבע כערכו 1  תביעה לסכום כסף קצוב 
בעת הגשת התובענה ולא 

פחות מ–750

26,768  תביעה לפי תקנה 5 

2495א  תביעה לפי תקנה 5א

3650  תביעה לפי תקנה 3

41,690  תביעה אחרת 

5239  תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3

תיקון סעיף 8

תחילה

__________
ס"ח התשכ"א, עמ' 178   1

ק"ת התשכ"ב, עמ' 1956; התשע"ה, עמ' 962   2
ס"ח התשכ"ז, עמ' 116   3

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשס"ז, עמ' 720; התשע"ה, עמ' 704   1
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אגרה בשקלים חדשים 
על  וערעור  בר"ע(   - )להלן  ערעור  רשות  5א  בקשת 

החלטת ראש הוצאה לפועל
411

6650  ערעור או ערר למעט בערעור כאמור בפרט 6א

7245  בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה

בית משפט מחוזי

כערכו 8  תביעה לסכום כסף קצוב  הנתבע  מהסכום   2 5%
ו–1%  התובענה  הגשת  בעת 
מהסכום הנתבע בעבור כל סכום 

שמעל 23,997,280 שקלים חדשים

942,301  תביעה לפי תקנה 5  

9891א  תביעה לפי תקנה 5א

101,145  תביעה לפי תקנה 3 

113,159  תביעה אחרת 

12494  בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט שלום

13494  בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 

15  )נמחק(

161,389  ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 

השלום  משפט  בית  נשיא  החלטת  על  16א  ערעור 
שהוגש לפי סעיף 49)ב()3( לחוק

51 בעד כל תובענה שבשל 
העברתה לבית משפט אחר 

מוגש ערעור

17896  ערעור אחר או ערר 

18  עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או 
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר 

76

19492  בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה

בית משפט לעניינים מינהליים

1,955 20  עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א 

לתוספת   37 בפרט  כאמור  מינהלית,  20א  עתירה 
מינהליים,  לעניינים  משפט  בתי  לחוק  הראשונה 
שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן 
עתירה  למעט  העניין,  לפי  השירות,  מן  או  החיל 
שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן 

החיל בשל כל אחד מאלה:
)א( התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות 

משוטר או סוהר בדרגתו או במעמדו;

פלילית עבירה  בביצוע  משפט  בבית  סכום האגרה לפי פרט 6)ב( הרשעה 
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אגרה בשקלים חדשים 
211,389  ערעור מינהלי 

5% 2 מהסכום הנתבע כערכו בעת 22  תובענה מינהלית  
מהסכום  ו–1%  התובענה  הגשת 
שמעל  סכום  כל  בעבור  הנתבע 

23,997,280 שקלים חדשים

2376  עתירת אסיר

בית המשפט העליון

241,800  עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק

25  בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או 
בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 

494

26  בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או 
עתירה לדיון נוסף 

997

272,972  ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי  

בערעור  מחוזי  משפט  בית  של  דין  פסק  על  28  ערעור 
קבלת  )לאחר  נוסף  דיון  או  רשות(  קבלת  )לאחר 

העתירה לדיון נוסף(  

יש להשלים את סכום הבר"ע 
לסכום בעבור ערעור

29997  ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 

שהוגש  המשפט  בתי  מנהל  החלטת  על  29א  ערעור 
לפי סעיף 78א)ג()3( לחוק

72 בעד כל תובענה שבשל 
העברתה לבית משפט אחר 

מוגש ערעור

301,800  ערעור אחר או ערר 
31997  ערעור על החלטה בעניין פסלות שופט

כללי

3248  עשיית תצהיר

33494  סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 

34705  סכום לניכוי בבית משפט שלום 

1,200" 35  סכום לניכוי בבית משפט מחוזי  

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
ר צ י פ ש ל  א כ י )חמ 3-87-ת2(                     מ
                    מנהל בתי המשפט

 




