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תקנות המתווכים במקרקעין )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו–19 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-11996 )להלן 
- החוק(, לאחר התייעצות עם הרשם ועם הוועדה המייעצת לפי סעיף 4 לחוק, אני מתקינה 

תקנות אלה:

בתקנות המתווכים במקרקעין, התשנ"ז-21997, אחרי תקנה 3 יבוא:  .1

"מועד בחינה 
 למשרתים
 במילואים

בקריאת פתע

פתע  בקריאת  מילואים  לשירות  שנקרא  מילואים  חייל  )א(  3א.  
מילואים  חייל  של  זוג  בן  וכן  בחינה,  נקבעה  שבו  במועד 
כאמור, יהיה זכאי למועד מיוחד של אותה הבחינה, בין אם 
ובלבד  זו,  תקנה  להוראות  בכפוף  לאו,  אם  ובין  אליה  ניגש 
חודשים  ארבעה  בתוך  נוסף  בחינה  מועד  התקיים  שלא 

מהמועד שבו נקבעה אותה בחינה.

מועד מיוחד לפי תקנת משנה )א( ייקבע אם זכאים לכך  )ב( 
80 נבחנים לפחות שנקראו לשירות מילואים בקריאת פתע.

לעניין תקנה זו - )ג( 

"בן זוג" - בן זוג של חייל המילואים ולהם ילד משותף אחד 
או יותר שגילו לא עולה על 18 שנים;

"שירות מילואים בקריאת פתע" - אחד או יותר מאלה:

שירות  לחוק   9 או   8 סעיף  לפי  מילואים  שירות   )1(
שירות  חוק   - )להלן  התשס"ח-32008  המילואים, 
שקדמו  בחודשיים  יותר  או  ימים   7 שמשכו  מילואים( 

למועד בחינה;

שירות מילואים לפי חוק שירות מילואים שמשכו   )2(
7  ימים או יותר בהתראה קצרה מ–72 שעות, בחודשיים 

שקדמו למועד בחינה;

שירות  לחוק   9 או   8 סעיף  לפי  מילואים  שירות   )3(
מ–72  קצרה  בהתראה  מילואים  שירות  או  המילואים 
או  עצמו  הבחינה  במועד  חלקו  או  כולו  שחל  שעות, 

בעשרת הימים שקדמו לו.

הזכאות למועד מיוחד כמפורט בתקנה זו תובא לידיעת  )ד( 
הנבחנים באתר האינטרנט של הרשם." 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .2
כ"ב בחשוון התשע"ז )23 בנובמבר 2016(

)חמ 3-2797-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

הוספת תקנה 3א

תחילה

ס"ח התשנ"ו, עמ' 70.  1

2 ק"ת התשנ"ז, עמ' 1078.

3 ס"ח התשס"ח, עמ' 502.
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תקנות סדר דין האזרחי )תיקון(, התשע"ז-2017

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

בתקנה 114א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-21984 )להלן - התקנות העיקריות(,   .1
אחרי "לפי תקנה 112" יבוא "או 113".

בתקנה 136 לתקנות העיקריות, במקום "המומחה" יבוא "מומחה מטעם בית המשפט".  .2
בתקנה 214ט לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  .3

")א1( על אף האמור בתקנת משנה )א(, בעלי הדין לא יגישו תצהירי עדות ראשית 
שנגרם  נזק  בשל  לפיצויים  תובענה  שעניינה  מהיר  דין  בסדר  בתובענה  העדים  של 
דרכים,  תאונות  לנפגעי  הפיצויים  בחוק  כהגדרתה  דרכים  תאונת  עקב  לרכוש 

התשל"ה-31975, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת."

בתקנה 241 לתקנות העיקריות -  .4
)1( בתקנת משנה )ג(, אחרי "בית המשפט או הרשם" יבוא ")להלן - התשובה(";

)2( במקום תקנת משנה )ג1( יבוא:

בתוך  או  ימים  עשרה  בתוך  המשיב  תשובת  על  להגיב  רשאי  ")ג1( המבקש 
לתשובה(  התגובה   - )להלן  הרשם  או  המשפט  בית  הורה  שעליו  אחר  מועד 

ויחולו על התגובה לתשובה, בשינויים המחויבים, הוראות תקנת משנה )ג(."; 

)3( בתקנת משנה )ד(, במקום "והתשובות" יבוא "התשובה והתגובה לתשובה";

)4( בתקנת משנה )ה(, אחרי "נדחתה" יבוא "או נמחקה".

בתקנה 365 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  .5
")א1( בלי לגרוע מתקנה 241)ה(, בעל דין יציין בפתח הבקשה אם הגיש אותה בקשה 
הבקשה  פרטי  את  יציין   - כאמור  בקשה  הגיש  אם  העניין;  באופן  דומה  בקשה  או 

הקודמת." 

בתקנה 367)ד( לתקנות העיקריות, במקום "מתגובתו" יבוא "מתשובתו".    .6
בתקנה 371)ד( לתקנות העיקריות, אחרי "מהמועד שפקע הצו הזמני" יבוא "או בתוך   .7

60 ימים ממועד המצאת ההחלטה לנתבע ולמחזיק - אם ישנו".

בתקנה 471ג)ב( לתקנות העיקריות, במקום "התגובה" יבוא "התשובה".  .8
בתקנה 475א)א(, בפסקה )2( לתקנות העיקריות, במקום "ימציא" יבוא "ישלח" ובמקום   .9
"מיום שנמסר לידו לשם המצאה" יבוא "מיום שהוגש הכתב לבית המשפט או מיום 

שניתנה ההחלטה שלפיה על בעל דין להמציא כתב בי דין".

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .10
כ"ו בטבת התשע"ז )24 בינואר 2017(

)חמ 3-1778-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תיקון תקנה 114א

תיקון תקנה 136

תיקון תקנה 214ט

תיקון תקנה 241

תיקון תקנה 365

תיקון תקנה 367

תיקון תקנה 371

תיקון תקנה 471

תיקון תקנה 475

תחילה

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

2 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשע"ו, עמ' 1632.

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 234.
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צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר למועצה האזורית תמר( 
התשע"ז-2017

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-
11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק כ"ג לתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות   .1
)עבירות קנס(, התשל"ג-21973, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט. 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.  .2
כ"ו בטבת התשע"ז )24 בינואר 2017(

)חמ 3-1585(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו המועצות המקומיות )ג'סר אל–זרקא, תיקון(, התשע"ז-2017
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950, במקום פרט )קטז( יבוא:  .1
")קטז( המועצה המקומית ג'סר אל–זרקא.

 תאריך הקמתה: י"ט בתמוז התשכ"א )3 ביולי 1961(

תחום המועצה: גושים 10397, 10398, 10399, 10400 - בשלמותם.

שטחים המצויים בים כמסומן במפת תחום המועצה המקומית ג'סר אל–זרקא, הערוכה 
בקנה מידה 1:10,000, והחתומה בידי שר הפנים ביום ז' בחשוון התשע"ז )8 בנובמבר 
על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  ושהעתקים   ,)2016

המחוז, חיפה ובמשרד המועצה המקומית ג'סר אל–זרקא."

ז' בחשוון התשע"ז )8 בנובמבר 2016(
)חמ 3-269-ת1(

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

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשנ"ג, עמ' 115; התשע"ב, עמ' 136.  1

2 ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ז, עמ' 263.

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תמרוקים( )תיקון(, התשע"ז-2017
ושירותים,  מצרכים  על  הפיקוח  לחוק  ו–43   38  ,15  ,5 סעיפים  לפי  סמכותי  מתוקף 
התשי"ח-11957, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, 

וועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מצווה לאמור:

בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תמרוקים(, התשל"ג-41973 )להלן - הצו   .1
העיקרי(, בהגדרה "שיווק", המילה "יצוא" - תימחק.

קביעת עבירות של 
ברירת משפט

תחילה

החלפת פרט )קטז( 
בתוספת הראשונה

תיקון סעיף 1

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 24.

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 התשל"ג, עמ' 882; התשמ"ט, עמ' 715.

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110.  1

2 ק"ת התשל"ג, עמ' 1127; ק"ת-חש"ם, התשמ"א, עמ' 69; התשע"ו, עמ' 514.
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בסעיף 2 לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  .2
")א1( על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאי אדם לייצר תמרוק המיועד לייצוא בלבד, 

בתנאי שקיבל רישיון תמרוקים כללי מאת המנהל ובהתאם לתנאיו. 

)א2( לא ייצא אדם תמרוק אלא אם כן קיבל רישיון תמרוקים כללי מאת המנהל."

בסעיף 9 לצו העיקרי, אחרי "לא ישווק אדם" יבוא "ולא ייצא".  .3
בסעיף 10 לצו העיקרי, אחרי "לא ישווק" יבוא "או ייצא".  .4

ג' בשבט התשע"ז )30 בינואר 2017(
)חמ 3-1035-ת1(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

הודעת הסיוע המשפטי, התשע"ז-2017
בתוקף סמכותי לפי תקנה 11א)ג( לתקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג-11973 )להלן - 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2016 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  ירידת  עקב   .1
נובמבר 2015, נוסח תקנות 1א ו–3א)א(, התוספת הראשונה וסעיפים 1 ו–2 של התוספת 

השנייה לתקנות, מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, הוא כמפורט להלן:

1א. מי שראש הלשכה החליט בעניינו בחיוב, כאמור בתקנה 3 "אגרת  השתתפות
)להלן - המבקש(, ישלם ללשכה לסיוע משפטי אגרת השתתפות 

כמפורט להלן:
בשקלים 

חדשים

מחצית  על  עולה  אינה  שהכנסתו  )1( מבקש 
הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 

67

)2( מבקש שהכנסתו עולה על מחצית 
הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 

"135

"תשלום אגרת 
השתתפות

הלשכה  ראש  בה  יחליט  ולא  לגופה  בקשה  תטופל  3א. )א( לא 
כאמור בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 36 
שקלים חדשים; החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי 
כאמור בתקנה 3, ייזקף הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות."

"תוספת ראשונה
)תקנה 6)3((

)א( שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים ובלבד שהסכום 
לא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השנייה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-21984.

)ב( שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית המשפט.

)ג( צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 424 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.

)ד( תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 636 שקלים חדשים למבקש אחד.

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 9

תיקון סעיף 10

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ג, עמ' 2048; התשנ"ה, עמ' 1754; התשנ"ו, עמ' 1327; התשס"א, עמ' 848; התשע"ד, עמ' 476;  1 

     התשע"ז, עמ' 762.
2 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220.
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תוספת שנייה
)תקנה 11(

שכר הטרחה על בסיס הטיפול המשפטי

1. )א( בסעיף זה, "בית משפט" - אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן )ב(.

)ב( מי שהתמנה לתת שירות לפי תקנה 4)א()3(, יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים 
כמפורט להלן:

בית  דין אזורי לעבודה,  בית  בית משפט מחוזי,  )1( )א( בית משפט שלום, 
הדין הארצי לעבודה, בית המשפט העליון )התרת נישואין, בקשות 

לפני רשם בית המשפט העליון( -

לימוד 
עניינו

של מבקש

דיון
מוקדם/

קדם משפט

ישיבה
ראשונה

להוכחות
ישיבה 
נוספת

סיכומים 
בכתב

ישיבה לשמיעת 
פסק דין, ישיבה 
לאישור הסכם, 

ישיבה שלא 
מתקיימת

1,049433522433433176תביעה

1,049433522433433176הגנה

433264264264264176המרצות

433264264264264176הודעת צד ג'

)ב( דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום בכמה תביעות או 
המרצות בין אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון 

בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר בטבלה שלעיל.

)2( )א( בית משפט לענייני משפחה -

לימוד 
עניינו

של מבקש

דיון
מוקדם/

קדם משפט

ישיבה
ראשונה

להוכחות
ישיבה 
נוספת

סיכומים 
בכתב

ישיבה לשמיעת 
פסק דין, ישיבה 
לאישור הסכם, 

ישיבה שלא 
מתקיימת

תביעה בתיק 
עיקרי

1,049433522433433176

1,049433522433433176הגנה

433264264264264176המרצות

433264264264264176הודעת צד ג'

או  תביעות  בכמה  יום  באותו  המתנהל  משפט  בבית  ישיבה  או  )ב( דיון 
המרצות בין אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון בתיק 

אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר.

)ג( בקשות לפטור מתשלום אגרת בית משפט המוגשות בתיק העיקרי, בתיקי 
משנה ובבקשות ביניים, יראו אותן כבקשה אחת לצורך חישוב שכר טרחה.

)ד( כל תביעה נוספת בתיק העיקרי במהלך שלושה חודשים מיום הגשת 
טרחה,  שכר  תשלום  לצורך  תיחשב  העיקרי,  בתיק  הראשונה  התביעה 

כלימוד עניינו של מבקש בהמרצה.

)3( בית דין רבני אזורי ובית הדין הרבני הגדול -
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לימוד עניינו 
סיכומים בכתבישיבהשל מבקש

ישיבה לשמיעת פסק דין או 
החלטה, ישיבה לאישור הסכם, 

ישיבה שלא מתקיימת

872346346140

)4( הוצאה לפועל -

בקשה לביצוע פסק דין, 
טענת "פרעתי", איחוד תיקים

בקשה להוצאה לפועל, 
למעט בקשה מסוג דחיית 

דיון הזמנת עדים
הופעה לפני ראש ההוצאה 

לפועל או לפני מי מטעמו

433346346

)5( בית המשפט העליון -

ישיבהלימוד עניינו של מבקשהגשת בג"צ

3,4851,218בג"ץ

1,3911,218ערעור

1,2181,049בקשת רשות ערעור

)6( פעולות נוספות בכל הערכאות - 

הודעה/
תגובה/בקשה 
)בלא תצהיר 

תומך(

ביקור במקום 
על פי צו בית 

משפט/בית 
דין או על פי 
הוראת ראש 

הלשכה
מסירה אישית 

בתוך העיר
מסירה אישית 

מחוץ לעיר
עריכת 
הסכם

תיקון הסכם 
לאחר חתימה

14126411014552292

)ג( מי שהתמנה לפי תקנה 4)א()3( לתת שירות, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר 
שבסעיף  בטבלה  הקבוע  הטרחה  משכר   100% עד   50% בשיעור  הגבוה   טרחה 
וכי  במיוחד  מרובה  עבודה  חייבה  עניין  באותו  ההכנה  כי  שוכנע  אם  )ב(,  קטן 

הטיפול בו היה קשה במיוחד.

)ד( )נמחק(.

2. )א( מי שהתמנה לפי תקנה 4)א()3( לתת שירות, למעט שירות כמפורט בסעיף 1)ב(, יקבל 
שכר טרחה כמפורט להלן:

טור א'
השירות

טור ב'
בשקלים חדשים

)1( התייעצות רגילה שאינה מצריכה מסמכים

)2( התייעצות רגילה עם בדיקת מסמכים           

)3( חוות דעת בכתב )כולל התייעצות(              

)4( מכתב התראה                                        

)5( עריכת תצהיר                                        

)6( הרשאה כללית, רגילה, או בלתי חוזרת        

176

346

522

60

176

176
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דרכים,  תאונות  לנפגעי  הפיצויים  חוק  לפי  שירות  לתת  שהתמנה  )ב( מי 
התשל"ה-31975, יקבל שכר טרחה לפי הקבוע בו.

)ג( מי שהתמנה לפי תקנה 4)א()3( והוא חייב בנסיעות לשם התייצבות בבית המשפט 
משרדו,  נמצא  שבה  המקומית  הרשות  לתחום  מחוץ   1 בסעיף  המפורטים  מן 
זכאי לקבל, לפי בחירתו, הוצאות נסיעה לפי התעריף הנהוג במונית שירות או 

באוטובוס."

ה' בטבת התשע"ז )3 בינואר 2017(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-237-ת2(  

המנהלת הכללי של משרד המשפטים   

 

ס"ח התשל"ה, עמ' 234.  3




