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__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 63; התשע"ו, עמ' 832   1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393; התשע"א, עמ' 920   2
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ו, עמ' 886   3

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1256; התשע"ה, עמ' 210   4
ס"ח התשל"ט, עמ' 128; התשס"ז, עמ' 349   5

תקנות הירושה )תיקון(, התשע"ו-2016

בית  לחוק   26 סעיף  התשכ"ה-11965,  הירושה,  לחוק   160 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   108 וסעיף  התשנ"ה-21995,  משפחה,  לענייני  המשפט 

התשמ"ד-31984, אני מתקינה תקנות אלה: 

בתקנה 14)ב( לתקנות הירושה, התשנ"ח-41998 )להלן - התקנות העיקריות(, במקום    1
פסקה )4( יבוא:     

")4( צורף אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת בקשה לצו קיום או הגשת בקשה 
לצו ירושה, לפי העניין, בדואר רשום או תצהיר של המבקש או של אדם אחר כי הוא 
מסר אישית הודעה כאמור ליורשים, לזוכים או לבני משפחה כמפורט בפסקאות משנה 

)א( או )ב( )בפסקה זו - אישור מסירה(; הודעות כאמור יישלחו כמפורט להלן:  

לפי שנערכו  הצוואה  פי  על  לזוכים  הודעות  יימסרו  קיום,  לצו  בבקשה   )א( 
ליורשים  הודעות  יימסרו  ירושה,  לצו  בבקשה  הראשונה;  לתוספת   3 טופס 
שנשלחה  הודעה  הראשונה;  לתוספת  3א  טופס  לפי  שנערכו  בבקשה  שפורטו 
האמור,   3 בטופס  כמפורט  הצוואה  של  העתק  תכלול  הצוואה  פי  על  לזוכים 
והודעה שנשלחה ליורש לפי דין תכלול פירוט בדבר חלקו של היורש בעיזבון 

כמפורט בטופס 3א האמור;  

המוריש,  של  ילדים  מאלה:  אחד  הצוואה  פי  על  הזוכים  בין  היה  לא  )ב( 
צאצאיהם, הורי המוריש, צאצאיהם, או בן זוג של המוריש - יצורף גם אישור 
מסירה לילדי המוריש ולמי שהיה במות המוריש בן זוגו; לא הניח המוריש בן זוג 
או ילדים, יצורף אישור מסירה להורי המוריש, ואם גם לא הניח הורים, יצורף 
אישור המסירה לאחיו; הודעה לפי פסקת משנה זו תהיה ערוכה לפי טופס 3ב 

לתוספת הראשונה;" 

בתקנה 54 לתקנות העיקריות -   2
)1(  בתקנת משנה )א(, במקום "לבית משפט, לבית דין דתי או לרשם לענייני ירושה" 

יבוא "לבית משפט או לבית דין דתי";      

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:        )2(

לענייני  לרשם  המוגשות  להלן,  כמפורט  תובענה  או  מבקשה  ")א1( העתק 
האפוטרופוס  במשרד  לממשלה,  המשפטי  היועץ  של  כוחו  לבא  יומצא  ירושה, 

הכללי שבאזור פעולתו של הרשם, בכל אחד מאלה:     

בקשה או תובענה לצו קיום צוואה המייעדת את נכסי העיזבון, כולם   )1(
כמשמעותו  ציבורי  הקדש  המקימה  או  ציבורי,  עניין  לקידום  חלקם,  או 

בחוק הנאמנות, התשל"ט-51979;    

בקשה או תובענה לצו קיום צוואה בעל פה כמשמעותה בסעיף 23 לחוק;  )2(

בצורתה  חסר  או  פגם  אף  על  צוואה  קיום  לצו  תובענה  או  בקשה   )3(
כמשמעותם בסעיף 25 לחוק;    

כל בקשה או תובענה בענייני ירושה, אם -     )4(

תיקון תקנה 14

תיקון תקנה 54
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מחלקם  להסתלק  המבקשים  או  הזוכים,  היורשים,  מבין  )א( מי 
בעיזבון, לפי העניין, הוא קטין, נעדר, מי שמונה לו אפוטרופוס לפי 
מי  או  התשכ"ב-61962,  והאפוטרופסות,  המשפטית  הכשרות  חוק 
שהוגשה לבית המשפט בקשה למנות לו אפוטרופוס כאמור, וכן מי 

שייפוי כוח מתמשך שנתן לפי החוק האמור נכנס לתוקף;  

מי  העניין,  לפי  הצוואה,  פי  על  הזוכים  או  היורשים  בין  )ב( אין 
שנמנה על ילדי המוריש, צאצאיהם, הורי המוריש וצאצאיהם או בן 

זוגו של המוריש ";  

אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:        )3(

על  להורות  שיירשמו,  מיוחדים  מטעמים  רשאי,  ירושה  לענייני  ")ד( הרשם 
העברת בקשה או תובענה שהובאה לפניו לתגובת בא כוחו של היועץ המשפטי 
לממשלה אף אם לא התקיימו הוראות תקנת משנה )א1(, ויחולו הוראות תקנות 

משנה )ב( ו–)ג( 

בהתאם  לממשלה  המשפטי  היועץ  כוח  בא  לתגובת  בקשה  )ה( הועברה 
הבקשה  העברת  על  ירושה  לענייני  הרשם  והורה  )ד(,  או  )א1(  משנה  לתקנות 
לבית המשפט לפי סעיף 67א לחוק, יגיש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה את 

תגובתו ישירות לבית המשפט שאליו הועברה הבקשה כאמור "   
 

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -   3
בטופס 3 ובטופס 3א, בכל מקום, במקום "תקנה 14)ב()4(" יבוא "תקנה 14)ב()4()א("   )1(

אחרי טופס 3א יבוא:       )2(

"טופס 3ב 
)תקנה 14)ב()4()ב((

שם השולח                      

מענו                                  

התאריך                           

לכבוד                                                      

הנדון: צוואת המנוח 

הודעה לבן משפחה בדבר הגשת בקשה למתן צו לקיום הצוואה

בהתאם לתקנה 14)ב()4()ב( לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998, הנני מביא בזה לידיעתך כי 
בכוונתי להגיש עתה לרשם לענייני ירושה/ לבית הדין הדתי*                      ב                               
בקשה למתן צו לקיום הצוואה, וזאת על פי ענייני בה כ                                                                     

   

              בכבוד רב,  

          חתימת השולח 
*מחק את המיותר"                                                                 

__________
ס"ח התשכ"ב, עמ' 120; התשע"ו, עמ' 798   6

תיקון התוספת 
הראשונה
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תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה )ב(, 90 ימים מיום פרסומן  )א(    4
)להלן - יום התחילה(, והן יחולו על בקשות שהוגשו ביום התחילה או לאחריו   

לתקנות   2 בתקנה  כנוסחה  העיקריות  לתקנות  54)א1()4()א(  תקנה  של  תחילתה  )ב( 
הקבוע התחילה  במועד  לתוקף,  נכנס  שנתן  מתמשך  כוח  שייפוי  מי  לעניין   אלה, 

בסעיף 53)2( לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )תיקון מס' 18(, התשע"ו-72016  

ז' בתמוז התשע"ו )13 ביולי 2016(

)חמ 3-2874-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים   

תקנות בריאות העם )טופסי הסכמה( )ביטול(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכות המנהל הכללי של משרד הבריאות לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 
11940 )להלן - הפקודה(, ובתוקף סמכות שר הבריאות לפי סעיף 70 לפקודת מותקנות תקנות 

אלה:

תקנות בריאות העם )טופסי הסכמה(, התשמ"ד-21984 - בטלות    1
י"א בתמוז התשע"ו )17 ביולי 2016(

)חמ 3-1720(

משה בר סימן טוב
המנהל הכללי של משרד הבריאות

ן מ צ י ל ב  ק ע י         
             שר הבריאות

תקנות הבחירות לכנסת )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 145 לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-11969, 
ולפי המלצת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשל"ג-21973  לכנסת,  הבחירות  לתקנות  5)א(  תקנה  אחרי    1
העיקריות(, יבוא: 

הוועדה  חברי  מקרב  למנות,  רשאי  מקומו  ממלא  או  בכנסת  סיעה  ")א1( בא–כוח 
כאמור,  ארצי  מרכז  מונה  מקומו;  וממלא  ארצי  מרכז  מקומם,  ממלאי  או  המרכזית 
יראו אותו כמרכז הסיעה בכל אחת מהוועדות האזוריות, אלא אם כן הודיע בא–כוח 

הסיעה בכנסת אחרת  

ממלא  או  בא–הכוח  בחתימת  הודעה,  במסירת  יהיה  זו  בתקנה  כאמור  )א2( מינוי 
מקומו, ליושב ראש הוועדה המרכזית, ובמינוי של מרכז בוועדה אזורית גם ליושב 

ראש הוועדה האזורית " 

בתקנה 12 לתקנות העיקריות, אחרי "תקליטור" יבוא "או באמצעי ספרתי אחר, כפי    2
שימציא המנהל הכללי של הוועדה המרכזית"  

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 12

תחילה ותחולה

__________
ס"ח התשכ"ט, עמ' 103   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1978; התשע"ה, עמ' 22   2

__________
ס"ח התשע"ו, עמ' 798   7

ביטול

__________
ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשנ"ב, עמ' 10   1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2189   2
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ספרתי  אמצעי  של  "או  יבוא  "תקליטור"  אחרי  העיקריות,  לתקנות  16)א(  בתקנה    3
אחר"  

בתקנה 33 לתקנות העיקריות -    4
יושב–ראש  ובהעדר  הקלפי  ועדות  יושבי–ראש  "לידי  במקום  )א(,  משנה  בתקנת   )1(

ועדה - לידי מזכיר הועדה" יבוא "לידי מזכיר ועדת הקלפי"; 

בתקנת משנה )ב( -   )2(

בפסקה )4(, במקום "עץ" יבוא "קרטון או פלסטיק"; )א( 

במקום פסקה )19( יבוא: )ב( 

")19( פנס חשמלי וסוללות "

בתקנה 36)ב( לתקנות העיקריות, במקום "תדאג" יבוא "רשאית לדאוג"     5
ברישה לתקנה 41 לתקנות העיקריות, במקום "ליושב ראש" יבוא "למזכיר"     6

בתקנה 46 לתקנות העיקריות, במקום "יושב–ראש ועדת הקלפי" יבוא "מזכיר ועדת    7
הקלפי"  

בתוספת לתקנות העיקריות -    8
בטופס 2 -     )1(

המילים "המען                                      " - יימחקו; )א( 

אחרי "באזור מס'                            " יבוא "כתובת מקום הקלפי                           "; )ב( 

בטופס 2א -   )2(

המילים "המען                                                 " - יימחקו; )א( 

אחרי "בתחום                             " יבוא "כתובת מקום הקלפי                                "; )ב( 

בטופס 2ב -   )3(

המילים "המען                                      " - תימחק; )א( 

אחרי "בתחום                              " יבוא "כתובת מקום הקלפי                               "; )ב( 

בטופס 3 -   )4(

השורה "הגר)ה( ב–                               , רח'                                                " - תימחק; )א( 

אחרי "מס'                                   " יבוא "כתובת מקום הקלפי                                 "; )ב( 

בטופס 8 -   )5(

המילים "                                   - יימחקו; )א( 
מען"                                

אחרי "במקומות הקלפי הבאים" יבוא ")יש לציין את כתובת מקומות הקלפי  )ב( 
או את מספרם(";

במקום טופס 24 יבוא:   )6(

 

  

תיקון תקנה 16

תיקון תקנה 33

תיקון תקנה 36

תיקון תקנה 41

תיקון תקנה 46

תיקון התוספת
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ד' בתמוז התשע"ו )10 ביולי 2016(
)חמ 3-1419-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים   

 

 9 

 

 62טופס           "מדינת ישראל

 (31)תקנה                                    הבחירות לכנסת ה ____

 ועדת הבחירות האזורית:_________

 

 למזכיר(תמלא ותמסור אישור קבלת חומר ההצבעה מוועדת הקלפי )ועדת הקליטה 

 מאשרים בזה שקיבלנו מאת ועדת הקלפי של אזור מס':______ את חומר ההצבעה המפורט מטה:אנו  59תקנה פי ל

 מספר הקלפי

  

קוד 
 היישוב

 מספר ועדת קליטה לת המזכירשעת קב שם היישוב

 

 :אלההבדוק את הפריטים  –מצאות כל החומר ולקיחת חומר כללי )עדין( יבדיקת ה –בדיקה כמותית  .0

 בהתאמה   סמן  :והפעולות שלהלןבדוק את הפריטים יש ל

 והיא כוללת את הפרטים: , וידאתי שהיא צרורה וסגורה כדרוש,(הכלליחומר ה)חומר עדין  –השקית הצבעונית  וידאתי קבלת 

    פתקים כשרים(  61מעטפה(  60מעטפה  )פתקים ומעטפות פסולות(  62מעטפה  )מעטפות כשרות( זהותון     62מעטפה )מעטפת חרום( 

 

 : אלההבדוק וסמן את המסמכים  –בדיקה איכותית: בדיקת חומר יסודי )רגיש(  .6

 בהתאמה   סמן  :שלהלן והיא מכילה את המסמכים( 66 פרבדקתי את תכולת המעטפה הכתומה )מס
 .פרוטוקול "מקור" חתום  (א)
 .פרוטוקול "העתק" חתום  (ב)
 . )בקלפיות מצורפות: עותק נוסף של רשימת בוחרים(עותק רשימת הבוחרים )אלפון( שהמצביעים נמחקו בו לאחר ההצבעה  (ג)

 .V-ימנה בו את המצביעים בעותק רשימת הבוחרים )אלפון( שהוועדה ס  (ד)
 !(בתוך הפרוטוקול, לא לתלושהשאר מלא ותואם לאלפון המחיקות ) 1666טופס   (ה)
 ובה מעטפות הצבעה חיצוניות של מזכיר ושל חברי ועדת הקלפי. אדוםשקית פלסטיק ייעודית לבנה עם כיתוב   (ו)

 בקלפי נגישה מיוחדת:
   בה יושמו מעטפות הצבעה חיצוניות של מוגבלים בניידות.ש כחולשקית פלסטיק ייעודית לבנה עם כיתוב 
   בה יוכנסו פרוטוקול )רשימת בוחרים( הקלפי הנגישה ותצהירי המוגבלים בניידות.ש ירוקשקית פלסטיק ייעודית לבנה עם כיתוב 

 

 :לכל פריט ברשימה( מקור הוכנסו )רשום כמותפרוטוקול הכיס גב בש הקפדתי
 (עותקים 7צריכים להימצא גיליונות ספירת קולות כשרים ) __ (א)
 (עותקים 7צריכים להימצא פרוטוקול בדבר פסילת קולות ) __ (ב)
 לא מדים.ב. אישור הצבעה לשוטר (10תעודות הצבעה לשוטר, אם היו כאלה )טופס  __ (ג)
 ב(13 גיליון פרטי מלווים של מצביעים )טופס __ (ד)
 (9אישורי חילופי גברי של יו"ר ועדת קלפי )טופס  __ (ה)

 בנוסף יהיו בכיס הפרוטוקול:
 חומר מנהלי: ספח כתבי המינוי של המזכיר, הסדרן, השרת ושאר בעלי התפקידים בקלפי  (ו)
 רשימת נפטרים )דף צהוב(  (ז)

 

 :המפורט לעילמסרו לי את החומר  חברי ועדת הקלפי ששמותיהם מפורטים מטה .2

 חתימה שם פרטי שם משפחה מס' זיהוי  התפקיד

     מזכיר

     שב ראשיו

     יושב ראשסגן 

     חבר

 

 הערכתי את המזכיר  תאריך קבלה: _________שעת שחרור המזכיר ________      

 "___שם הקולט _____________    חתימת הקולט _____________חתימת חברי הוועדה: ____  

 

 _ _ _ _ _ _ _ ( ו  " ע ש ת ה  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7 6 1 0) 

מ 9-ח - 1 4 1  1ת-3

י ע ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר  א
ם י נ פ ה ר   ש
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תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין )תנאי קבלה ושהייה של 
מטופלים ותקן עובדים במרכז מורשה( )תיקון(, התשע"ו-2016

ביצוע  מפני  הציבור  על  הגנה  לחוק  ו–26)ד(  20טז)ה(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
עבירות מין, התשס"ו-12006 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת 
חוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק–יסוד: הכנסת2, וסעיף 2)ב( לחוק העונשין, 

התשל"ז-31977, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 6)ב( לתקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין )תנאי קבלה ושהייה של    1
מטופלים ותקן עובדים במרכז מורשה(, התשע"ד-42014 )להלן - התקנות העיקריות(, 

אחרי "בית המשפט" יבוא "או ועדת השחרורים, לפי העניין," 

בתקנה 10)א( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "או ועדת שחרורים, לפי העניין"    2
בתקנה 11 לתקנות העיקריות -   3

במקום תקנת משנה )א( יבוא:  )1(

")א( בחן המנהל את הפסקת הטיפול והשהות של מטופל במרכז מורשה יעשה 
זאת בהתייעצות עם הצוות הטיפולי ובשיתוף הגורם המקצועי המתאם ויודיע 
בעל  המנהל  היה  לא  זאת;  מאפשרות  הסיבות  אם  כאמור,  בחינה  על  למטופל 
חילוקי  היו  הטיפול;  רכז  בידי  תיעשה  כאמור  בחינה   - ייעודי  בטיפול  ניסיון 
דעות בין המנהל ובין הצוות יירשמו נימוקי החלטת המנהל בתיק המטופל, תוך 

ציון ההסתייגויות ";

לפי  שחרורים,  ועדת  "או  יבוא  המשפט"  בית  "אישור  אחרי  )ב(,  משנה  בתקנת   )2(
העניין,";

לפי  שחרורים,  ועדת  "או  יבוא  משפט"  בית  "אישור  אחרי  )ג()2(,  משנה  בתקנת   )3(
העניין,"   

י"ד בסיוון התשע"ו )20 ביוני 2016(
)חמ 3-4684(

ץ כ ם  י י ח  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

צו התכנון והבנייה )אשדוד( )תיקון(, התשע"ו-2016

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  16)ב(  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
החוק(, אני מצווה לאמור: 

התכנון  צו  לפי  המקומי(  התכנון  מרחב   - )להלן  אשדוד  מקומי  תכנון  מרחב    1
בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשע"ג-22013,  תיקון(,   - )אשדוד  והבנייה 
 כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום י"ד בסיוון התשע"ו

)20 ביוני 2016( 

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 11

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

__________
ס"ח התשס"ו, עמ' 234; התשע"א, עמ' 1144   1

ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166   2
ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348   3

ק"ת התשע"ד, עמ' 556   4

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 1055   2
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עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה אשדוד וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3

דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה 

י"ד בסיוון התשע"ו )20 ביוני 2016(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-1113(  

שר האוצר   

כללי משק החשמל )עסקאות עם ספק שירות חיוני( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותה לפי סעיף 20)ב( לחוק משק החשמל, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 
קובעת רשות החשמל את כללים אלה:

בסעיף 1 לכללי משק החשמל )עסקאות עם ספק שירות חיוני(, התש"ס-20002 )להלן    1
- הכללים העיקריים(, בהגדרה "רישיון מותנה", במקום "באישור השר" יבוא "לרבות 

באישור השר לפי סעיף 4)ב2( לחוק" 

בסעיף 3 לכללים העיקריים, בסעיף קטן )ב()3(, המילה "השר" - תימחק    2
בסעיף 4 לכללים העיקריים, בסעיף קטן )א()2()ב(, במקום "השר" יבוא "הרשות"    3

בסעיף 5 לכללים העיקריים, בסעיף קטן )ב(, במקום "השר" יבוא "הרשות"    4
"הרשות  יבוא  רשאי"  "השר  במקום  )ה(,  קטן  בסעיף  העיקריים,  לכללים   7 בסעיף    5

רשאית" ובמקום "לדעתו" יבוא "לדעתה" 

כ"א בתמוז התשע"ו )27 ביולי 2016(
)חמ 3-3029(

ת ל י א ף  ס א  
יושב ראש רשות החשמל   

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 5

תיקון סעיף 7

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 83   1

ק"ת התש"ס, עמ' 928; התשע"ב, עמ' 316   2




