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__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220, התשע"ו, עמ' 718 ועמ' 1154   2
ס"ח התשס"ט, עמ' 98   3

תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון מס' 4(, התשע"ו-2016

התשמ"ד- משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108 סעיפים  לפי  סמכותי   בתוקף 
11984, אני מתקינה תקנות אלה:

בתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-21984, במקום טופס 1 יבוא:   1
"טופס 1

)תקנה 7א)ב((

מדינת ישראל

בית משפט ה...........................      ב..................     תאריך...................

             

טופס 1 - פתיחת הליך אזרחי
)לפי תקנה 7א)ב( לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984(

סמן במשבצת המתאימה:

1  המסמך המוגש

□ תובענה 
עיקרית

□ ערעור
□ ערעור שכנגד

 □ בקשה בכתב□ תביעה שכנגד□ הודעה לצד ג'
 המוגשת לפני
פתיחת התיק 

העיקרי

2  )א( סוג תיק בהליך אזרחי

 בקשה  אבעיה
לאישור 

עיקול

 בקשה לפי 
חוק להגנה 

על עדים, 
התשס"ט- 

32008

 בקשה 
לתשלום 

תכוף

 הגבלים 
עסקיים

 הטרדה 
 מאיימת

וצו הגנה

 המרצת 
פתיחה

 המרצת 
פתיחה 
בוררות

 חוזה  ועדת ערר
אחיד

 חיקור דין 
אזרחי

 ניהול 
רכושם של 
נעדרים או 

שבויים

 ערעור 
אזרחי

 ערעור 
בחירות

 ערעור על 
בית דין 

למשמעת

 ערעור על 
בית דין 

משמעתי 
של 

רשויות 
מקומיות

 ערעור על 
בית דין 

 משמעתי
של עובדי 

המדינה

 ערעור על 
בית דין 

 משמעתי
של לשכת 

עורכי הדין

תיקון התוספת 
הראשונה
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 ערעור 
לפי חוק 
חיילים 
שנספו 

במערכה 
)תגמולים 
ושיקום(, 
התש"י- 

41950

 ערעור 
על 

החלטת 
ועדה

 ערעור 
מסים

 ערעור 
נוער 

אזרחי

 ערעור על 
החלטת 

רשם בית 
המשפט

 ערעור 
שונה 
אזרחי

 ערר על 
פי חוק 
המים, 

התשי"ט- 
51959

 עתירות 
אסירים

 פשיטת  פירוקים
רגל

  רשות
 ערעור
אזרחי

 רשות 
ערעור על 

החלטת 
רשם 

ההוצאה 
לפועל

 רשות 
ערעור על 

תביעות 
קטנות

 תיק  שכירות
אזרחי

  תיק 
אזרחי 

בסדר דין 
מהיר

 תיק אזרחי 
בסדר דין 

מקוצר

 תביעת 
בוררות

 תובענה 
ייצוגית

)ב( סוג תיק בהליך משפחה

 אכיפת פסק  אפוטרופסות אימוץ
חוץ

 בקשה 
לאישור עיקול

 הטרדה 
מאיימת וצו 

הגנה

 ערעור  יישוב סכסוך היתר נישואין
משפחה

  ערעור על
החלטת רשם

 רשות ערעור 
משפחה

 תביעת  שינוי שם
בוררות

 התרת  קביעת גיל
נישואין

 תיק הסכם

 תביעת  תיק משפחה
נזקקות

 ערעור משפחה  תיק עיזבונות
אימוץ

)ג( בקשה ליישוב סכסוך 

האם הוגשה בקשה ליישוב סכסוך בהליך מוקדם לפי חוק להסדר התדיינויות 
בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-62014 - כן/לא 

אם כן, ציין לאיזו ערכאה שיפוטית הוגשה                                                                          

אם הוגשה הבקשה ליישוב סכסוך לבית המשפט לענייני משפחה, ציין מהו מס' 
תיק הבקשה:                                                                                                                                      

אם הוגשה בקשה ליישוב סכסוך, מהי תוצאת ההליך:

 יישוב הסכסוך צלח )הושג הסדר(;

 יישוב הסכסוך לא צלח;

 יישוב הסכסוך צלח חלקית )הושג הסדר חלקי( 

__________
ס"ח התש"י, עמ' 162   4

ס"ח התשי"ט, עמ' 169   5
ס"ח התשע"ה, עמ' 116   6
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3  סכום התביעה

 )בתביעות כספיות בלבד(:                                                     

4  סוג עניין

 )יש למלא בהתאם להודעת מנהל בתי המשפט לפי תקנה 7א)ג( לתקנות סדר הדין 
האזרחי, התשמ"ד-1984, כפי שמתפרסמת ברשומות מזמן לזמן(7:

והאגרה  התיק,  באותו  אחד  עניין  מסוג  יותר  לבחור  )באפשרותך                                                      
שתשולם היא האגרה הגבוהה ביותר(

5  בעלי הדין - פרטי מגיש התובענה )די בציון פרטי בעל הדין הראשון(   קטין    חסוי

שם )פרטי ומשפחה/חברה/מוסד(
                                                                

מס' זהות/מס' ח"פ*
                                    

מס' טלפון
                          

כתובת
                          

התובענה  מגיש  בידי  אין  אם  התשמ"ד-1984,  האזרחי,  הדין  סדר  לתקנות  7א)ו(  לתקנה  בהתאם   *
 "מספר זהות" כהגדרתו בתקנות האמורות, עליו לפרט את הטעמים לכך  לפיכך, אם אין ברשותך 
מס' זהות, נא פרט:                                                                                                                                         

6  פרטי בעל–דין שכנגד8: )די בציון פרטי הנתבע הראשון( □ קטין   □ חסוי

שם )פרטי ומשפחה/חברה/מוסד(
                                                                

מס' זהות/מס' ח"פ
                                    

מס' טלפון
                          

כתובת
                          

בעניין עיזבון המנוח )בתיקי עיזבונות בלבד(
                                                                                                       

מס' זהות
                          

תאריך פטירה
                          

7  אחר:

)אגרות(,  המשפט  בתי  לתקנות  בהתאם  אגרה  מתשלום  לפטור  בקשה   הוגשה 
התשס"ז-92007, או תקנות בית המשפט לענייני משפחה )אגרות(, התשנ"ו-101995  

8  פרט בקשות שנפתחו לפני פתיחת ההליך הנוכחי:

תיאור                                                                                שם התיק                מס' תיק              

9  פרטי בא כוח )אם מגיש התובענה מיוצג(

 שם עורך הדין
)שם פרטי ושם משפחה(

 שם משרד
עורך הדין

מס' טלפוןמס' פקס'מס' רישיון

                                                                                                                                                          

אני מצהיר כי ידוע לי שסעיף 4 לטופס זה משמש, בין השאר, לצורך שומת אגרת בית 
משפט ואני מתחייב כי אין התובענה כוללת סוגי עניין שלא פורטו בסעיף 4 לטופס זה 

                                       
תאריך

"                                                    
חתימה

ג' באלול התשע"ו )6 בספטמבר 2016(
)חמ 3-1778-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7992   7

לפי תקנה 9)2( לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, פרטי הנתבע ימולאו עד כמה שניתן לבררם   8
ק"ת התשס"ז, עמ' 720   9

ק"ת התשנ"ו, עמ' 8   10
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צו התכנון והבנייה )צורכי ציבור נוספים(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 62א)א()3( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - 
החוק(, אני מצווה לאמור:

צורכי ציבור נוספים לעניין סעיף 62א לחוק, הם כמפורט להלן:   1
בתי אבות2;  )1(

מעונות למגורי אנשים עם מוגבלות3;  )2(

בתי משפט4;  )3(

משרדים ראשיים של רשויות מקומיות5   )4(

צורכי ציבור נוספים לעניין סעיף 62א)א1()5( ו–)6( לחוק, הם כמפורט להלן:   2
מעונות לסטודנטים6;  )1(

בית דיור מוגן7, כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע"ב-82012;  )2(

דיור בהישג יד להשכרה9   )3(

כ"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016(
)חמ 3-5302(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות רואי חשבון )תיקון מס' 5(, התשע"ו-2016 
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4)ג( ו–17 לחוק רואי חשבון, התשט"ו-11955, באישור שר 
האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של 

הכנסת לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 47)א()4( לתקנות רואי חשבון, התשט"ז-41955  -      1
בפסקת משנה )א(, במקום "3 שנים" יבוא "5 שנים" ובמקום "540" יבוא "405";  )1(

בפסקת משנה )ב(, במקום "3 שנים" יבוא "5 שנים" ובמקום "757" יבוא "568"   )2(

תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2017(     2
י"ט בתמוז התשע"ו )25 ביולי 2016(

)חמ 3-665-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צורכי ציבור נוספים 
לעניין סעיף 62א 

לחוק

צורכי ציבור נוספים 
 לעניין

 סעיף 62א)א1()5(
ו–)6( לחוק

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474   1

י"פ התשמ"ב, עמ' 2631   2
י"פ התשס"ד, עמ' 3465   3
י"פ התשנ"ו, עמ' 3869   4
י"פ התשנ"ו, עמ' 3869   5

י"פ התשס"ד, עמ' 3349   6
י"פ התשמ"ב, עמ' 2631   7
ס"ח התשע"ב, עמ' 426   8
ק"ת התשע"ה, עמ' 56   9

__________
1 ס"ח התשט"ו, עמ' 26 

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130 

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשמ"ב, עמ' 170 

4 ק"ת התשט"ז, עמ' 34; התשע"ו, עמ' 48, עמ' 732, עמ' 1421 ועמ' 1432 

תיקון תקנה 47

תחילה
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תקנות התעבורה )תיקון מס' 7(, התשע"ו-2016

ועדת  ובאישור  הפקודה(,   - )להלן  התעבורה1  לפקודת   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
העונשין,  לחוק  2)ב(  וסעיף  הכנסת2,  לחוק–יסוד:  21א)א(  סעיף  לפי  הכנסת  של  הכלכלה 

התשל"ז-31977, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 284 לתקנות התעבורה, התשכ"א-41961 )להלן - התקנות העיקריות( -   1
בפסקה )א()2(, אחרי "כי אין הגבלה" יבוא "כמשמעותה בתקנה 283)א(";  )1(

יבוא   "291 בתקנה  "כהגדרתו  במקום  סחר",  רישיון  "בעל  אחרי  )א()2א(,  בפסקה   )2(
"כמשמעותו בתקנה 291)ב( )להלן - בעל רישיון סחר(";

בסופה יבוא:  )3(

זו, רשות הרישוי רשאית לאשר לבעל רישיון סחר,  על אף האמור בתקנה  ")ג( 
שלפי המידע שבידה ביקש לרשום לגבי כלי הרכב הרשומים על שמו או על שם 
רישיון סחר שבבעלותו מעל 1,500 שינויי בעלות בשנה בממוצע בשלוש השנים 
שקדמו למתן האישור, לבקש את רישום שינוי הבעלות בכלי רכב הרשומים על 

שמו לפי המפורט להלן: 

בעל רישיון הסחר )בתקנת משנה זו - המוכר( יחזיק מסוף מקוון אל   )1(
רשות הרישוי לצורך בקשת רישום שינוי בעלות בכלי רכב הרשומים על 

שמו ויתקשר עמה בהסכם לצורך זה )להלן - מסוף מקוון(;

נציג המוכר שרשות הרישוי אישרה לשם כך, יזהה את הקונה ויבדוק   )2(
באמצעות המסוף המקוון כי אין הגבלה כמשמעותה בתקנה 283)א(, לגבי 

רישום שינוי הבעלות; 

לא היתה הגבלה לגבי רישום שינוי הבעלות למעט הגבלה שנרשמה   )3(
לבקשת המוכר, יחתום הקונה בפני נציג המוכר על בקשה לרישום הרכב 
על שמו שבו יפורטו בין השאר פרטי הרכב ופרטי הקונה, ועל ייפוי כוח 
לטובת המוכר שמכוחו יוכל המוכר לבקש את שינוי רישום הבעלות; נציג 
המוכר ייתן לקונה עותק מהבקשה ומייפוי הכוח וכן ייתן לו התחייבות 

לפעול כאמור בפסקה )4(; לעניין פסקת משנה זו -

"פרטי הקונה" - לרבות שם, מספר זהות ומען;

 "פרטי הרכב" - לרבות תוצר, דגם, מספר רישוי, מספר שלדה ומועד עלייה 
לכביש; 

ידווח   ,)3( בפסקה  כאמור  הכוח  ייפוי  ועל  הבקשה  על  הקונה  חתם   )4(
על  המקוון,  המסוף  באמצעות  מיידי,  באופן  הרישוי  לרשות  המוכר 
המכירה, וממועד זה ועד לרישום שינוי הבעלות ברכב, לא תרשום לגביו 

רשות הרישוי הגבלה כמשמעותה בתקנה 283)א(; 

המוכר יבטל כל הגבלה מטעמו על העברת הבעלות ויבקש באמצעות   )5(
המסוף המקוון את שינוי רישום הבעלות, ורשות הרישוי תרשום את שינוי 
הבעלות ותמסור למוכר אסמכתה מקוונת על כך, והכול בתוך שישה ימי 

עסקים ממועד ביצוע המכירה; 

תיקון תקנה 284

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173   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 התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ו, עמ' 514, עמ' 732, עמ' 776, עמ' 1050, עמ' 1575 ועמ' 1694   4



2267 קובץ התקנות 7715, י"ט באלול התשע"ו, 2016 9 22 

האסמכתה  קבלת  עם  ביניהם  שהוסכמה  בדרך  לקונה  יודיע  המוכר   )6(
)5(, וכן ימסור לקונה עותק מהאסמכתה כאמור  המקוונת כאמור בפסקה 

בתוך שבעה ימים;

רשות הרישוי תשלח למוכר אחת לחודש את פירוט סך כל האגרות   )7(
בתוספת  ג'  לחלק   1 בפרט  לאגרה  הקבוע  השיעור  לפי  לשלם,  שעליו 
בחודש  זו  משנה  בתקנת  כאמור  שנרשמו  בעלות  שינויי  בעד  הראשונה, 
בתוך  שבפירוט  האגרות  סכום  את  ישלם  והמוכר  הפירוט  להגשת  שקדם 

שבעה ימים מיום קבלתו; 

עד היום העשירי בכל חודש יעביר המוכר לרשות הרישוי קובץ ובו   )8(
בעלות  שינויי  לגבי   )3( בפסקה  האמורים  המסמכים  של  סרוקים  עותקים 

שביקש לרשום בחודש שקדם להעברה לרשות 

נרשם שינוי בעלות כאמור בתקנת משנה )ג(, תשלח רשות הרישוי לקונה  )ד( 
אישור בדבר רישום הבעלות על שמו, לא יאוחר משלושים ימים לאחר שנרשם 

השינוי 

רשות הרישוי רשאית לבטל אישור לבצע העברת בעלות באמצעות מסוף  )ה( 
מקוון שנתנה לפי תקנת משנה )ג(, אם במשך שנתיים רצופות  ממתן האישור 
האמור, פחת מספר שינויי הבעלות שרשם בעל רישיון סחר מ–1,500 בממוצע, 
תקנת הוראות  את  אחת  שנה  במהלך  יותר  או  פעמים   3 שהפר  מצאה  אם   או 

משנה )ג(, ובלבד שנתנה התראה על אפשרות הביטול, לאחר ההפרה השנייה 
שמצאה "

תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(    2

ד' באלול התשע"ו )7 בספטמבר 2016(
)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

צו המועצות המקומיות )א( )תיקון מס' 3(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

 ,121 בסעיף  העיקרי(,  הצו   - )להלן  התשי"א-21950  )א(,  המקומיות  המועצות  בצו    1
במקום "וכל עוד לא ביטל הוראתו" יבוא "לפי סעיף 2א)ב( לתוספת השנייה" 

בתוספת השנייה לצו העיקרי -   2
בסעיף 1 -   )1(

יבוא  המשמש"  המועצה  "בתחום  במקום  חקלאית",  "אדמה  בהגדרה  )א( 
"המשמשת" והקטע החל במילים "ושטחה שני דונמים לפחות" עד סופה - יימחק;

במקום ההגדרה "חקלאי" יבוא: )ב( 

""חקלאי" -  אחד מאלה:

תחילה

תיקון סעיף 121

תיקון התוספת 
השנייה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   1

ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 1464   2
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)1( מי שהוא בעל אדמה חקלאית שהיא בתחום המועצה, ושטחה 
שני דונם לפחות והיא אינה מוחזקת בידי אחר, להוציא שטחו של 

בניין כהגדרתו בסעיף 1 לצו שאינו משמש למטרות חקלאיות;

)1(, ועיבד אותה  )2( מי שהחזיק אדמה חקלאית כמתואר בפסקה 
האחרונות  הבחירות  יום  לפני  בסמוך  אחת  שנה  סדיר  עיבוד 

למועצה;"; 

)ג( אחרי ההגדרה "עניין חקלאי" יבוא:

""שר החקלאות ופיתוח הכפר" - לרבות מי שהוא הסמיך לעניין תוספת זו ";

אחרי סעיף 2 יבוא:  )2(

"תנאים להקמת 
ועדה

)א( ועדה תוקם במועצה שמתקיים בה אחד מאלה: 2א  

יש בתחומה חמישים חקלאים לפחות;  )1(

של  בשטח  חקלאית  אדמה  בתחומה  יש   )2(
עשרים  בידי  המוחזקים  לפחות  דונם  אלף 

וחמישה אנשים לפחות;

מועצת המועצה החליטה על הקמת הוועדה   )3(

כהונת  תחילת  מיום  חודשים  שלושה  בתוך  )ב( 
המועצה, יבחן השר אם מתמלא לגבי המועצה תנאי 
מהתנאים האמורים בסעיף קטן )א(, ואם נוכח לדעת 
כי מתקיים בה תנאי כאמור, או החליט כי יש להקים 
בה ועדה אף שלא התמלאו התנאים האמורים, יורה 

לראש המועצה לפתוח בהליכים להקמתה 

אם  הוועדה,  וכן  הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר  )ג( 
הוקמה, ימסרו לראש המועצה לפי בקשתו כל ידיעה 
הדרושה לו לעניין סעיף זה, כולל ידיעה בדבר מספר 
החקלאית  האדמה  שטח  היקף  ובדבר  החקלאים 

במועצה ";

בסעיף 3 -   )3(

בפסקה )1(, במקום "תוך המועד שהורה השר" יבוא "לא יאוחר מהיום ה–22  )א( 
מיום הנחת ההעתקים מרשימת החקלאים כאמור בסעיף 24 )להלן - יום פרסום 

הרשימה(";

כך  על  הודעה  ויפרסם  בחירות  פקיד  השר  "ימנה  במקום   ,)3( בפסקה  )ב( 
ברשומות" יבוא "יקים ראש המועצה, בתוך 30 ימים מיום קבלת הוראת השר 
)בתוספת בוועדה  החקלאים  נציגי  בחירת  לניהול  צוות  2א)ב(,  בסעיף   כאמור 

זו - צוות הבחירות( שחבריו יהיו אלה:

מועצת  באישור  המועצה  ראש  שימנה  בכירים  מועצה  עובדי  )1( שני 
המועצה, ואחד מהם יהיה יושב ראש הצוות;

)2( היועץ המשפטי למועצה או עובד המועצה שהוא נציגו מקרב עובדי 
לשכתו; 
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)3( שני נציגים של ארגוני חקלאים שימנה יושב ראש הוועדה היוצאת, 
ואם מוקמת ועדה לראשונה - שני נציגים של ארגון חקלאים המייצג 25 
אחוזים לפחות מהחקלאים בתחום המועצה, שימנה ראש המועצה; מבקר 
צוות  עבודת  על  משקיף  ישמש  לשכתו  עובדי  מקרב  נציגו  או  המועצה 

הבחירות;";

"שתמסור  יבוא  הבחירות"  לפקיד  המועצה  "שתמסור  במקום   ,)5( בפסקה  )ג( 
המועצה לצוות הבחירות";

חברי  שבין  "הוותיק  יבוא  הבחירות"  "פקיד  במקום  )ג(,  קטן  בסעיף   ,4 בסעיף   )4(
הוועדה, ובין בעלי ותק שווה - הקשיש שבהם";

בסעיף 5, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "ראש המועצה";  )5(

בסעיף 6 -    )6(

במקום "עד תום שנתיים לאחר גמר" יבוא "כל"; )א( 

הקטע החל במילים "לא יאוחר משנתיים" עד המילים "בסעיף 3)3(" - יימחק; )ב( 

המועצה  כהונת  תחילת  מיום  חודשים  שבעה  תום  עד  "או  יבוא  בסופו  )ג( 
הנכנסת, לפי המוקדם";

בסעיף 14, לפני "כל ההכנסות" יבוא "במועצה שבה הוקמה ועדה";  )7(

בסעיף 16 -   )8(

המילים  עד  מינויו"  שביום  אדם  "כל  במילים  החל  הקטע  במקום  )א( 
"לפני כן היה חקלאי" יבוא "מי שהיה חקלאי ביום היבחרה של המועצה 

המכהנת";

במקום "שלפני היום הקובע" יבוא "שלפני יום היבחרה של המועצה  )ב( 
המכהנת";

)9( סעיף 17 - בטל; 

)10( במקום סעיף 18 יבוא:

היתה אדמה חקלאית בבעלות משותפת או בהחזקה "דין שותפות   18
היה  שאילו  בנסיבות  משותף  בעיבוד  או  משותפת 
יראו  חקלאי,  נחשב  היה  השותפים,  במקום  יחיד 
כחקלאי לעניין הבחירות כל שותף שהיה זכאי לשני 
דונם לפחות באדמה החקלאית אילו חולקה הבעלות 
או ההנאה בה בין השותפים; לא היה בנסיבות אלה 
יראו  לפחות,  דונם  לשני  זכאי  אחד  שותף  לא  אף 
במספר  השותפים,  את  הבחירות  לעניין  כחקלאים 
האדמה  של  הדונמים  מספר  מחילוק  המתקבל 
החקלאית בשתיים, שעל שמותיהם הסכימו כל שאר 
השותפים והודיעו בכתב לצוות הבחירות לפני יום 
פרסום הרשימה; באין הודעה כאמור, יראו כחקלאים 
לעניין הבחירות את השותפים שצוות הבחירות בחר 

בהם, במספר כאמור;";
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)11( סעיף 19 - בטל;

)12( במקום סעיף 20 יבוא:

"הכנת רשימת 
החקלאים 

שר החקלאות ופיתוח הכפר יעביר לצוות הבחירות,     20
להירשם  הזכאים  חקלאים  לגבי  מידע  בקשתו,  לפי 
ישתמש  החקלאים  רשימת  הכנת  לצורך  ברשימה; 
בספרי  לו,  שהועבר  האמור  במידע  הבחירות  צוות 

המועצה ובכל חומר אחר הדרוש לדעתו ";

)13( בסעיף 21, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות" ובכל מקום, המילים 
"או לשליחו" - יימחקו;

)14( בסעיף 22, בפסקה )1(, במקום פסקת משנה )ה( יבוא:

האוכלוסין,  מרשם  חוק  לפי  המתנהל  האוכלוסין  במרשם  הזהות  מספר  ")ה(  
התשכ"ה-31965 ";

)15( בסעיף 24 - 

צוות  הקמת  מיום  ה–15  "מהיום  יבוא  הקובע"  מהיום  יום  "מ–30  במקום  )א( 
הבחירות";

במקום "7 ימים" יבוא "10 ימים"; )ב( 

במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות"; )ג( 

)16( בסעיף 25, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות";

)17( בסעיף 26, במקום "40 יום מהיום הקובע" יבוא "10 ימים מיום פרסום הרשימה", 
במקום "לפקיד הבחירות", פעמיים, יבוא "לצוות הבחירות" ובמקום "ופקיד הבחירות" 

יבוא "וצוות הבחירות";

)18( בסעיף 27, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות" ובמקום "ה–48 לאחר 
היום הקובע" יבוא "ה–18 לאחר יום פרסום הרשימה";

)19( סעיפים 28 עד 30 - בטלים;

)20( במקום סעיף 31 יבוא: 

בהתאם "תיקון הרשימה  החקלאים  רשימת  את  יתקן  הבחירות  צוות    31
להחלטתו לפי סעיף 27 ";

)21( בסעיף 32, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "יושב ראש צוות הבחירות";

)22( במקום סעיף 36 יבוא:

הבחירות יקוימו ביום ובשעות שיקבע צוות הבחירות "מועד הבחירות    36
הקמת  יום  לאחר  ימים  מ–70  מאוחר  יהיה  ושלא 
המצדיקות  מסיבות  השר,  קבע  כן  אם  אלא  הצוות 

זאת לדעתו, מועד מאוחר יותר ";

)23( בסעיף 37, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות";

)24( בסעיף 39, במקום "לפקיד הבחירות" יבוא "לצוות הבחירות";

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 270   3
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)25( בסעיף 40, במקום "לפקיד הבחירות" יבוא "לצוות הבחירות";

)26( בסעיף 43, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "יושב ראש צוות הבחירות";

)27( בסעיף 45, בכל מקום, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות";

)28( בסעיף 46, בכל מקום, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "יושב ראש צוות הבחירות";

)29( בסעיף 49, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות";

)30( בסעיף 50, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות";

)31( בסעיף 51, במקום "לפקיד הבחירות" יבוא "לצוות הבחירות";

"לפקיד  ובמקום  הבחירות"  "צוות  יבוא  הבחירות"  "פקיד  במקום   ,53 )32( בסעיף 
הבחירות" יבוא "לצוות הבחירות";

)33( בסעיף 54, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות";

)34( בסעיף 55, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "יושב ראש צוות הבחירות";

בסעיף 56 -   )35(

תושבים(,  )רישום  חירום  שעת  תקנות  לפי  שהוצא  זיהוי  "פנקס  המילים  )א( 
התש"ח-1948, או" - יימחקו;

אחרי המילים "תעודת זהות" יבוא "תקפה"; )ב( 

אחרי המילים "פקודת מרשם התושבים, התש"ט-1949" יבוא "או לפי חוק  )ג( 
מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, דרכון ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, 
התשי"ב-41952, או רישיון נהיגה תקף, הכולל את תמונת בעל הרישיון, שניתן 

לפי פקודת התעבורה5";

במקום "יקרא פקיד הבחירות" יבוא "יקרא אחד מחברי צוות הבחירות"; )ד( 

במקום "של פקיד הבחירות" יבוא "של יושב ראש צוות הבחירות"; )ה( 

)36( בסעיף 58 -

במקום "לפקיד הבחירות" יבוא "לצוות הבחירות"; )א( 

במקום "שהפקיד" יבוא "שהצוות"; )ב( 

במקום "פקיד הבחירות יציין" יבוא "אחד מחברי צוות הבחירות יציין"; )ג( 

)37( בסעיף 59, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "צוות הבחירות";

)38( בסעיף 61, בפסקה )1(, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "יושב ראש צוות הבחירות";

)39( בסעיף 64, בפסקה )4(, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "יושב ראש צוות הבחירות";

)40( בסעיף 65, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "יושב ראש צוות הבחירות";

)41( בסעיף 66, במקום "פקיד הבחירות" יבוא "יושב ראש צוות הבחירות" 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה(    3
על אף הוראות סעיף 2א)ב( לתוספת השנייה לצו העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לצו  )א(    4
התחילה  יום  לאחר  לראשונה  האמור  2א)ב(  סעיף  לפי  סמכותו  את  יפעיל  השר  זה, 

בתוך שלושה חודשים מיום התחילה 
__________

ס"ח התשי"ב, עמ' 260   4
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173   5

תחילה

הוראות מעבר
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על אף הוראות סעיף 6 לתוספת השנייה לצו העיקרי כתיקונו בסעיף 2 לצו זה,  )ב( 
ועדה שכיהנה ערב יום התחילה תמשיך בתפקידה עד שתורכב כדין ועדה חדשה או 

עד תום שבעה חודשים מיום התחילה, לפי המוקדם 

כ"ו באב התשע"ו )30 באוגוסט 2016(
)חמ 3-269-ת1(

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

צו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה( 
)שינוי התוספת הראשונה לחוק(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18)א( לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 
המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, בהסכמת שר הפנים ובאישור 

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לחוק, אחרי פרט 57 יבוא:      1
"58  באר יעקב

59  טירת כרמל

60  חולון

61  גן יבנה

62  בית שאן

63  אור עקיבא

64  נצרת עילית

65  יקנעם עילית

66  רהט

67  דלית אל–כרמל

68  נס ציונה

69  ראשון לציון

70  בית שמש

71  מעלות תרשיחא

72  תל שבע"

ג' באב התשע"ו )7 באוגוסט 2016(
)חמ 3-4476(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר לביטחון הפנים   

שינוי התוספת 
הראשונה לחוק

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 1057; ק"ת התשע"ה, עמ' 1213   1




