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תקנות האזרחות )סדרי הדין בבקשה לביטול אזרחות(, התשע"ז-2017

 - )להלן  התשי"ב-11952  האזרחות,  לחוק  ו–17)ב(  11)ז(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות אלה -   .1
"בית המשפט" - בית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בסעיף 3 לחוק בתי משפט 

לעניינים מינהליים, התש"ס-22000; 

"בקשה אחרת" - בקשת ביניים המוגשת במהלך הליכי הדיון בבקשת שר הפנים וכן 
בקשה לביטול לפי סעיף 11)ד3( לחוק;

"בקשת שר הפנים" - בקשה של שר הפנים לפי סעיף 11)ב( לחוק;

"המשיב" - כמשמעותו בתקנה 4. 

בקשת שר הפנים תוגש בכתב לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מענו הרשום  )א(   .2
במרשם האוכלוסין של המשיב.

בקשה שלא ניתן להגיש כאמור בתקנת משנה )א( בשל כך שלא נמצא לה מקום  )ב( 
השיפוט המתאים לפי תקנת המשנה האמורה, תוגש לבית המשפט בירושלים; ואולם 
תועבר  הבקשה  כי  להורות  דין,  בעל  לבקשת  העליון,  המשפט  בית  של  שופט  רשאי 

לבית משפט אחר.

בקשת שר הפנים תכלול את כל אלה: )א(   .3
שמכוחו  החוק  וסעיף  אזרחותו  הקניית  מועד  זהותו,  מספר  המשיב,  שם   )1(

הוקנתה לו האזרחות, תאריך ומקום לידתו;

מענו הרשום במרשם האוכלוסין של המשיב;  )2(

פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת בקשת שר הפנים;  )3(

קדמה להגשת הבקשה חוות דעת של הוועדה המייעצת לפי סעיף 11)ח(   )4(
לחוק - תצורף לה חוות הדעת של הוועדה המייעצת;

לבקשת שר הפנים שהיא בקשה לפי פסקה )2( שבסעיף 11)ב( לחוק - יצורף   )5(
לפי הנדרשת  לממשלה  המשפטי  היועץ  של  בכתב  הסכמתו  של  העתק   גם 

סעיף 11)ג( לחוק.

ואשר  לבקשה  יצורף  אשר  בתצהיר  יאומתו  הפנים  שר  שבבקשת  העובדות  )ב( 
יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת; בתצהיר תהיה הפרדה בין עובדות שהן בידיעתו 
שלגביהן  ואמונתו,  ידיעתו  מיטב  לפי  הנכונות  עובדות  לבין  המצהיר  של  האישית 

יציין את מקור ידיעתו ואמונתו.

המסמכים  כל  של  צילומיים  העתקים  שניתן,  ככל  יצורפו,  הפנים  שר  לבקשת  )ג( 
הנוגעים לעניין.

המשיב בבקשת שר הפנים הוא מי שלגביו הוגשה הבקשה לביטול אזרחותו.  .4
לו  הומצאה  שבו  מהיום  ימים  שלושים  בתוך  תשובה  כתב  בכתב  יגיש  המשיב  )א(   .5

בקשת שר הפנים אלא אם כן קבע בית המשפט מועד אחר.  

כתב תשובה יכלול את כל אלה: )ב( 

ס"ח התשי"ב, עמ' 146; התשע"ז, עמ' 460.  1

2 ס"ח התש"ס, עמ' 190.

הגדרות

מקום שיפוט

פרטי הבקשה

המשיב

כתב תשובה
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מען המשיב להמצאת כתבי בי–דין;  )1(

פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת התשובה.  )2(

העובדות שבכתב התשובה יאומתו בתצהיר אשר יצורף לכתב התשובה ואשר  )ג( 
יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת; בתצהיר תהיה הפרדה בין עובדות שהן בידיעתו 
שלגביהן  ואמונתו,  ידיעתו  מיטב  לפי  הנכונות  עובדות  לבין  המצהיר  של  האישית 

יציין את מקור ידיעתו ואמונתו.

לכתב התשובה יצורפו, ככל שניתן, העתקים צילומיים של כל המסמכים הנוגעים  )ד( 
לעניין.

ראה בית המשפט כי מסמך או פרט אחר דרוש לשם הכרעה בעניין שלפניו, רשאי  )א(   .6
המשפט  לבית  להגישו  ברשותו  נמצא  הפרט  או  שהמסמך  הדין  לבעל  להורות  הוא 

במועד שיקבע.

בעל הדין יגיש את המסמך או את הפרט האחר כאמור בתקנת משנה )א( לבית  )ב( 
המשפט ולבעל הדין האחר; בעל הדין האחר רשאי להגיש את הערותיו בכתב, ככל 

שהדבר נובע מהגשת המסמך או הפרט, במועד שקבע בית המשפט.

התנגד בעל הדין להגשת המסמך או הפרט האחר כאמור בתקנת משנה )א(, יודיע  )ג( 
לבית המשפט, במועד שיקבע בית המשפט לכך, את טעמי התנגדותו.

החליט בית המשפט לדחות את ההתנגדות יחול האמור בתקנת משנה )ב(. )ד( 

בית המשפט ידון בבקשת שר הפנים על פי מכלול הראיות שהובאו לפניו ובכלל  )א(   .7
זה ראיות שהוגשו לפי סעיף 11)ה( לחוק. 

בית המשפט רשאי, לבקשת בעל דין, להתיר חקירת מצהיר של בעל הדין שכנגד,  )ב( 
אם ראה כי הדבר דרוש לשם הכרעה בבקשת שר הפנים, ובלבד שהחקירה תתייחס 

לאמור בתצהירו של המצהיר שחקירתו הותרה לפי תקנת משנה זו.

בקשה לחקירת מצהיר תוגש לבית המשפט, בלא דיחוי ולא יאוחר משלושה ימים  )ג( 
יציין  המבקש  החקירה;  מתבקשת  שעליהם  הנושאים  את  ותפרט  הדיון,  מועד  לפני 
בבקשה כאמור את עמדתו של בעל הדין שמטעמו הוגש התצהיר, לעניין הבקשה, וכן 

יצרף את תגובתו של אותו בעל דין, אם התבקש לכך על ידו.

של  התייצבותו  על  יורה  מצהיר,  לחקירת  הבקשה  את  משפט  בית  דחה  לא  )ד( 
מתן  את  לדחות  הוא  רשאי  אך  הפנים,  שר  בבקשת  הדיון  במועד  לחקירה  המצהיר 
החלטתו למועד הדיון; החליט בית המשפט במהלך הדיון בבקשת שר הפנים להתיר 
את חקירת המצהיר, רשאי הוא להורות על חקירתו לאלתר, אם הוא נוכח בדיון, או 

לקבוע את המועד לקיום החקירה.

לא התייצב המצהיר בהתאם להחלטת בית המשפט, לא ישמש תצהירו כראיה  )ה( 
אלא ברשות בית המשפט.

הוא,  רשאי  הפנים,  שר  בבקשת  הכרעה  לשם  דרוש  שהדבר  המשפט  בית  ראה  )ו( 
לאחר שנתן לשאר בעלי הדין הזדמנות להגיב לבקשה, ומטעמים מיוחדים שיירשמו, 

להרשות השמעת עד שאינו מצהיר בנושא ובהיקף שיקבע בית המשפט.

שר הפנים יטען תחילה והמשיב יטען אחריו, אלא אם כן קבע בית המשפט סדר  )א(   .8
טיעון אחר.

הדין  בעל  לטענות  בתשובה  נוסף  טיעון  דין  לבעל  להתיר  רשאי  המשפט  בית  )ב( 
שכנגד.

 הגשת מסמך
לבית המשפט

ראיות

סדר הטיעון
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התיר בית המשפט חקירת מצהיר כאמור בתקנה 7)ב( או הרשה חקירת עד שאינו  )ג( 
ואולם  הדין,  בעלי  טענות  שמיעת  לפני  החקירה  תיערך  7)ו(,  בתקנה  כאמור  מצהיר 
רשאי בית המשפט, אם ראה טעם לכך, להתיר חקירת מצהיר בשלב אחר של הדיון; 

המצהיר מטעם שר הפנים ייחקר תחילה, אלא אם כן קבע בית המשפט סדר אחר.

בית המשפט רשאי להורות על השלמת טיעונים בכתב בעניינים שקבע, במקום  )ד( 
טיעון בעל פה.

בתום הדיון, או סמוך לאחריו, ככל האפשר בנסיבות העניין, ייתן בית המשפט את   .9
החלטתו בבקשת שר הפנים.

ראה בית המשפט כי נסיבות העניין מחייבות שלא להשהות את הדיון בבקשת שר   .10
ככל  אלה,  בתקנות  מהאמור  בסטייה  בדחיפות  בה  לדון  הוא  רשאי  שלפניו,  הפנים 

הנדרש. 

תוגש  המשפט,  בית  ברשות  הדיון  במהלך  המועלית  בקשה  למעט  אחרת,  בקשה   .11
בכתב, ואם היא מעלה טענות שבעובדה תהיה נתמכת בתצהיר אשר יצורף לה ואשר 
יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת; בתצהיר תהיה הפרדה בין עובדות שהן בידיעתו 
שלגביהן  ואמונתו,  ידיעתו  מיטב  לפי  הנכונות  עובדות  לבין  המצהיר  של  האישית 

יציין את מקור ידיעתו ואמונתו.

דין(,  )סדרי  מינהליים  לענינים  משפט  בתי  לתקנות  ו–ז'  ו'  ה',  בפרקים  האמור   .12
המחויבים,  בשינויים  הפנים,  שר  בבקשת  הדיון  הליכי  על  יחול  התשס"א-32000, 
ובלבד שאין בכך דבר שאינו מתיישב עם החוק, עם תקנות אלה או עם תקנות אחרות 

לפי החוק. 

תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-41984, לא יחולו על הליכי הדיון בבקשת שר  )א(   .13
הפנים; ואולם בעניין שלא הוסדר בתקנות אלה או בתקנות אחרות לפי החוק, רשאי 
בית המשפט לנהוג בבקשת שר הפנים לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, 

בשינויים המחויבים, אם ראה כי התקיימו כל אלה:

הדבר דרוש לצורך הכרעה בבקשת שר הפנים;  )1(

לעניינים  משפט  בתי  חוק  עם  החוק,  עם  מתיישב  שאינו  דבר  בכך  אין   )2(
עם  החוק,  לפי  אחרות  תקנות  עם  אלה,  תקנות  עם  התש"ס-2000,  מינהליים, 
תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים )סדרי דין(, התשס"א-2000, או עם מהות 

ההליך הִמינהלי;

אין בכך כדי לפגוע בקיום ההליך באופן הוגן ויעיל.  )3(

הדין  לבעלי  נתן  כן  אם  אלא  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  המשפט  בית  ינהג  לא  )ב( 
הזדמנות להשמיע את טענותיהם, ומטעמים שיירשמו.

תקנות האזרחות )סדר הדין בבקשה לביטול האזרחות(, התשל"א-51971 - בטלות.  .14

החלטה בבקשת שר 
הפנים

דיון דחוף

בקשה אחרת

תחולת תקנות בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים )סדרי דין(

סייג לתחולת 
תקנות סדר הדין 

האזרחי

ק"ת התשס"א, עמ' 171.  3

4 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220.

5 ק"ת התשל"א, עמ' 1426.

ביטול תקנות
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תוספת
)תקנות 3)ב(, 5)ג( ו–11(

טופס תצהיר מטעם שר הפנים/המשיב

בקשת שר הפנים מס' .................................... בבית משפט לעניינים מינהליים ב ............................. 

בעניין:

שר הפנים  

נגד

    המשיב

תצהיר מטעם שר הפנים/המשיב

אני החתום מטה .......................... מס' זהות ......................... לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את 
האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

מצהיר בזה לאמור:

נא לתאר את תפקידו של המצהיר או תיאור המצהיר, לפי העניין, וזיקתו לעניינים   .1
מושא בקשת שר הפנים/כתב התשובה/הבקשה  ......................................................................

תצהירי זה ניתן לתמיכה בבקשת שר הפנים/בכתב התשובה/בבקשה אחרת מטעם   .2
............................. ולאימות האמור בה.

האמור בסעיפים ......................... שבבקשת שר הפנים/שבכתב התשובה/שבבקשה הוא   .3
בידיעתי האישית.

....................... שבבקשת שר הפנים/שבכתב התשובה/שבבקשה הוא  האמור בסעיפים   .4
נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי. המקור לידיעתי ולאמונתי הוא ...........................................

אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי   .5
זה אמת. 

............................................
      חתימת המצהיר   

אישור

אני החתום מטה ..............................., עורך דין, מאשר בזה כי ביום ........................... הופיע לפניי 
................................... המוכר לי אישית/שזיהיתי אותו לפי תעודת זהות מס' .................................... 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים 

הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי.

......................................................  
    חתימת מקבל התצהיר   

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-5044(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  
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כללי נתוני אשראי )רישוי לשכות(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7)ה(, 8, 11)ב( ו–61)ד( לחוק נתוני אשראי, התשע"ו-12016  
)להלן - החוק(, אני קובעת כללים אלה:

פרק א': פרשנות

בכללים אלה -   .1
"בעל רישיון" - מי שבידיו רישיון שירות נתוני אשראי או שירות מידע על עוסקים, 

לפי העניין;

"מבקש" - מי שהגיש בקשה לקבלת רישיון שירות נתוני אשראי לפי סעיף 7 לחוק או 
מי שהגיש בקשה לרישיון שירות מידע על עוסקים לפי סעיף 61 לחוק;

"ערובה" - כמשמעותה בסעיף 8 לחוק;

"רישיון" - רישיון שירות נתוני אשראי או רישיון שירות מידע על עוסקים, לפי העניין.

פרק ב': הגשת בקשה לרישיון לשכת אשראי ולשכת מידע על עוסקים

בקשה לרישיון תוגש לממונה, תיחתם ביד מי שהוסמך לחתום עליה בשמו של  )א(   .2
המבקש והיא תכלול, בין השאר, את אלה:

סוג הרישיון המבוקש והשירותים שייתן המבקש;  )1(

פרטי הזיהוי של המבקש ושל נושאי המשרה שבו;  )2(

החזקתם  ושיעור  במבקש,  השליטה  ובעלי  העניין  בעלי  של  הזיהוי  פרטי   )3(
באמצעי השליטה בו;

פירוט ניסיונו המקצועי של המבקש ושל נושאי המשרה בו;  )4(

פירוט משאבים ותכנית עסקית של המבקש;  )5(

הנתונים הדרושים לשם חישוב סכום הערובה או הביטוח לפי פרק ג'.  )6(

לבקשה לרישיון יצורף תצהיר לאימות העובדות שעליהן היא מתבססת. )ב( 

)ג(  ניתן להגיש בקשה לפי הטופס שיכין הממונה לפי סעיף זה ושמפורסם באתר 
האינטרנט של בנק ישראל. 

המבקש להפעיל שירות נתוני אשראי ושירות מידע על עוסקים, יגיש לממונה  )ד( 
שתי בקשות נפרדות על גבי טפסים נפרדים ויצרף לכל אחת מהבקשות את המסמכים 

הנוגעים לו לפי כללים אלה.

נבצר   ;2 סעיף  לפי  הנדרשים  הפרטים  כל  את  לרישיון  בבקשה  יציין  המבקש  )א(   .3
מהמבקש לציין פרט - יפרט את הנימוקים לכך.

במונחים  וישתמש  וחד–משמעית  ברורה  לשון  המבקש  ינקוט  הפרטים  בציון  )ב( 
המשמשים בחוק ובכללים אלה, ככל האפשר.

לבקשה לרישיון יצורפו הצהרות ומסמכים המעידים על קיום התנאים לקבלת  )א(   .4
רישיון וכן מסמכים והצהרות, כמפורט להלן, לפי העניין:

המסמכים שלפיהם התאגד המבקש והמסמכים שלפיהם הוא פועל;  )1(

ס"ח התשע"ו, עמ' 838.  1

הגדרות

בקשה לרישיון

פרטי הבקשה

מסמכים נלווים 
לבקשת הרישיון
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נתונים בדבר האמצעים הכספיים, היקף ההשקעה הנדרש ומקורות המימון   )2(
של המבקש;

תרשים ההחזקות במבקש ותרשים החזקותיו של המבקש בגופים אחרים   )3(
והצהרה של המבקש כי מבנה ההחזקות עומד בדרישות סעיף 7)ב()2( לחוק;

השכלה  כישורים,  לגבי  פירוט  לרבות  במבקש,  המשרה  נושאי  רשימת   )4(
וניסיון הנוגע לרישיון המבוקש;

התכנית העסקית של המבקש, לרבות התייחסות למבנה הארגוני המפורט,   )5(
המשאבים התפעוליים ומשאבי כוח אדם, והתחזית התקציבית, לחמש השנים 

הראשונות של ההיערכות והפעלת השירות המבוקש;

מסמכי מדיניות החברה לטיפול בפניות הציבור, לרבות פרטי הממונה על   )6(
פניות הציבור אם כבר מונה בידי המבקש;

מסמכים המעידים על עמידה בתקנים של אבטחת מידע;  )7(

של  והסמכתו  בחברה  החתימה  זכויות  בדבר  דין,  עורך  ביד  חתום  אישור,   )8(
החותם להגיש את הבקשה;

הצהרות בדבר יושרו ויושרתו של המבקש, של בעל השליטה בו ושל נושאי   )9(
המשרה בו, חתומות בידם ומאומתות על ידי עורך דין;

אישור על רישום בפנקסי מאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות;  )10(

הצהרה בנוגע להתחייבותו של המבקש למנוע ניגוד עניינים במתן השירות   )11(
לפי הרישיון המבוקש;

הסכמה בכתב לכך שהממונה או מי מטעמו יקבל, בכל עת ולפי דרישתו,   )12(
מידע על המבקש ועל בעל השליטה בו או נושאי המשרה בו מן המרשם הפלילי 

כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-21981.

הממונה רשאי לדרוש מהמבקש נתונים ומסמכים נוספים הדרושים לדעתו לשם  )ב( 
בחינת הבקשה.

הבקשה והמסמכים הנלווים לה יישלחו לכתובת הממונה, כמפורסם באתר האינטרנט   .5
של בנק ישראל, בשני עותקים בדואר רשום או באמצעות שליח.

פרק ג': ערובה

ערבות  מסוג  הממונה  לטובת  ערובה  להפקיד  למבקש  להורות  רשאי  הממונה  )א(   .6
למתן  תנאים  ולהתנות  בנקאית  ערבות  במקום  אחרת  מתאימה  ערובה  או  בנקאית 

ערובה מתאימה כאמור.

הורה הממונה על הפקדת ערובה מתאימה אחרת במקום ערבות בנקאית כאמור  )ב( 
בסעיף קטן )א(, יחול על הערובה סעיף 8 בשינויים המחויבים.

הערובה שיפקיד המבקש תבטיח את אלה:   .7
פיצויו של מי שנפגע ממעשה או ממחדל של בעל הרישיון או אם בעל הרישיון   )1(

לא קיים את חיובו כלפי הנפגע בדרך אחרת;

חילוט הערובה במקרה שבו נהג המבקש או בעל הרישיון בעורמה, בתכסיסנות   )2(
או בחוסר ניקיון כפיים, או אם מסר לממונה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

ס"ח התשמ"א, עמ' 322; התשע"ו, עמ' 1223.  2

אופן הגשת הבקשה

ערובה

מטרות הערבות 
והערובה
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גובה הערבות הבנקאית יהיה מחצית מגובה ביטוח האחריות המקצועית שקבע  )א(   .8
שקלים  ממיליון  יפחת  לא  הבנקאית  הערבות  שגובה  ובלבד   12 סעיף  לפי  הממונה 

חדשים.

או  שעבוד  לביטול,  ניתנת  תהיה  ולא  מותנית,  בלתי  תהיה  הבנקאית  הערבות  )ב( 
עיקול.

נוסח כתב הערבות הבנקאית יאושר בידי הממונה. )ג( 

הממונה רשאי לבחון מזמן לזמן את הצורך לעדכן את גובה הערבות הבנקאית,  )ד( 
לפי סעיף 8)ב( לחוק.

בעל הרישיון יבטיח כי בכל עת לא יפחת סכום הערבות הבנקאית מגובה הערבות  )ה( 
לפי סעיף קטן )א(, או מהסכום שקבע הממונה לפי סעיף קטן )ד(, לפי העניין.

מימוש הערבות הבנקאית או ערובה אחרת שדרש הממונה לצורך פיצויו של מי  )א(   .9
שנפגע ממעשה או מחדל של בעל רישיון במסגרת פעילותו לפי סעיף 7)1(, יהיה לפי 
קביעת בית המשפט, זולת אם קיים בעל הרישיון את חיובו כלפי הנפגע בדרך אחרת.

מי  את  לפצות  במטרה  אחרת  ערובה  או  הבנקאית  הערבות  את  יממש  הממונה  )ב( 
אחד  הצגת  עם  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  הרישיון  בעל  של  מחדל  או  ממעשה  שנפגע 

מאלה:

פסק דין חלוט של בית משפט בתובענה של הנפגע כנגד בעל הרישיון;  )1(

הסכם פשרה בין הנפגע לבין בעל הרישיון, שקיבל תוקף של פסק דין;  )2(

פסק בורר שאישר בית משפט בסכסוך בין נפגע לבעל הרישיון.  )3(

מצא הממונה כי בעל הרישיון נהג בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים  )א(   .10
או מסר לו מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק, יודיע על ממצאיו לבעל הרישיון 

ועל כוונתו לחלט את הערובה.

כפי  פה,  בעל  או  בכתב  הממונה,  לפני  טענותיו  את  לטעון  רשאי  הרישיון  בעל  )ב( 
והממונה  )א(,  קטן  סעיף  לפי  הממונה  הודעת  מיום  ימים   45 בתוך  הממונה,  שיורה 

רשאי, לבקשת המפר, להאריך תקופה זו בתקופה שלא תעלה על 45 ימים.

לא טען בעל הרישיון את טענותיו או שהממונה מצא כי אין בהן ממש - יחלט  )ג( 
הממונה את הערובה.

בעל הרישיון יערוך פוליסת ביטוח אחריות מקצועית, אצל מבטח כהגדרתו בחוק  )א(   .11
הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-31981, המכסה את חבותו כלפי מי 
שנפגע ממעשה או מחדל שלו בתקופת הפוליסה, גם אם הוגשה התביעה בתוך שנה 

מתום תקופת הפוליסה. 

נוסח פוליסת הביטוח יהיה להנחת דעתו של הממונה. )ב( 

הממונה יקבע את גובה הביטוח בכל עת לכל בעל רישיון, לאחר שנתן לו הזדמנות  )א(   .12
סבירה למסור את עמדתו, ובהתחשב, בין השאר, בנתונים אלה:

הגבוה  לפי  למסור,  מתכוון  שהוא  או  מסר  הרישיון  שבעל  הדוחות  מספר   )1(
מבניהם;

סוג או סוגי הרישיונות שבהם מחזיק או מבקש להחזיק בעל הרישיון;  )2(

תנאי ערבות 
בנקאית

מימוש ערבות 
בנקאית או ערובה 

אחרת לצורך פיצוי 
מי שנפגע מבעל 

הרישיון

מימוש הערובה 
במקרה שבו נהג 

בעל הרישיון 
בערמה או בשל 

 מסירת מידע
מטעה לממונה

ביטוח אחריות 
מקצועית

גובה ביטוח אחריות 
מקצועית

ס"ח התשמ"א, עמ' 208.  3



1365 קובץ התקנות 7838, י"ט בתמוז התשע"ז, 13.7.2017 

סוג השירותים הניתנים בידי בעל הרישיון;  )3(

התקופה שבה החזיק בעל הרישיון ברישיון;  )4(

ניסיונו המקצועי של בעל הרישיון;  )5(

עם  בקשר  הרישיון  בעל  ששילם  אחרים  סכומים  או  הפיצויים  סכום   )6(
אחריותו למי שנפגע עקב מעשה או מחדל שלו, לרבות סכומים ששולמו כאמור 
בשל תביעות שהתבררו בבית משפט, וכמות הדרישות לתשלום פיצויים כאמור 

שנמסרו לאותו בעל הרישיון.

הממונה יבחן מזמן לזמן את הצורך לעדכן את גובה הביטוח הנדרש לפי סעיף 12 ולכל   .13
הפחות בתדירות של 5 שנים.

פרק ד': הוראות שונות

הודעה על ביטול רישיון או התלייתו תפורסם בשני עיתונים יומיים, וזאת נוסף על   .14
פרסום באתר האינטרנט של בנק ישראל לפי  סעיף 11)ב( לחוק.

כ"ד בסיוון התשע"ז )18 ביוני 2017(
)חמ 3-5340(

ג ו ל פ ית  נ ר ק  
נגידת בנק ישראל  

צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה עובדה( )תיקון(, 
התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5)א()4( ו–57 לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-11977, 
בהתייעצות עם מועצת הרשות, באישור שר הביטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת 

אני מצווה לאמור:

בסעיף 3 לצו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה עובדה(,  התש"ן-   .1
21989 )להלן - הצו(, במקום "עד יום כ"א בתמוז התשע"ז )15 ביולי 2017( או עד יום 
הפעלת שדה התעופה תמנע על שם אילן ואסף רמון, לפי המוקדם מביניהם" יבוא 
"עד תום 120 ימים מיום תחילת הפעילות התעופתית המסחרית בשדה התעופה רמון 
על שם אילן ואסף רמון; שר התחבורה והבטיחות בדרכים יפרסם באתר האינטרנט של 

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הודעה על מועד פקיעת תוקף הצו".

תחילתו של צו זה ביום כ"ב בתמוז התשע"ז )16 ביולי 2017(.  .2
י"ח בתמוז התשע"ז )12 ביולי 2017(

)חמ 3-1797(

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

                                        

עדכון גובה 
ביטוח האחריות 

המקצועית

פרסום הודעות על 
ביטול רישיון או 

התלייתו

תיקון סעיף 3

תחילה

ס"ח התשל"ז, עמ' 182; התשע"ב, עמ' 257.  1

ק"ת התש"ן, עמ' 88; התשע"ו, עמ' 1465.  2
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תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( )תיקון מס' 2(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 5, 7 ו–18 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-11961, אני 
מתקין תקנות אלה:

בתקנה 3)ב( לתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג-21992, אחרי פסקה )6(   .1
יבוא:

")7( ערב ראש השנה האזרחית."

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-2357(

ן י ק ל א ב  א ז  
השר להגנת הסביבה  

הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת שכר טרחת סניגור( )מס' 3(, 
התשע"ז-2017

- )להלן  התשל"ד-11974  הפלילי,  הדין  סדר  לתקנות  4)ו()4(  תקנה  לפי  סמכותי     בתוקף 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

התשע"ז בתמוז  ז'  מיום  הם,  לתקנות  4)א(  תקנה  לפי  סניגור  טרחת  שכר  שיעורי   .1 
)1 ביולי 2017(, כדלקמן:

בשקלים חדשים

"1. בבית משפט שלום -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

793)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

973)2( מעצר עד תום ההליכים                          

1,121)3( אישום בעבירה שהיא חטא                          

1,489)4( אישום בעבירה אחרת                          

3,393)5( אישום בעבירה של גרימת מוות                        

2,513)6( טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות                  

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
380משנה )א(, לכל ישיבה

2. בבית משפט מחוזי -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

933)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

1,676)2( מעצר עד תום ההליכים                          

3,393)3( משפט פלילי                          

העלאת שיעורי 
שכר טרחת 

סניגורים

תיקון תקנה 3

ס"ח התשכ"א, עמ' 58; התשנ"ז, עמ' 136; התשס"ח, עמ' 783.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 8; התשע"ז, עמ' 204.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 1200; התשע"ז, עמ' 1131.  1
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בשקלים חדשים

)4( ערעור פלילי -                          

1,676)אא( על פסק הדין                          

973)בב( על גזר הדין בלבד                          

)ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת 
793משנה )א(, לכל ישיבה                          

3. בבית המשפט העליון -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

1,676)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

)2( ערעור פלילי -

3,042)אא( על פסק הדין                          

1,676)בב( על גזר הדין בלבד                          

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
1,350".משנה )א(, לכל ישיבה

ג' בתמוז התשע"ז )27 ביוני 2017(
ר צ י פ ש ל  א כ י מ )חמ 3-245-ת2(  

מנהל בתי המשפט   

הודעת בית המשפט לענייני משפחה )אגרות( )מס' 2(, התשע"ז-2017

)אגרות(,  משפחה  לענייני  המשפט  בית  לתקנות  4)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ו-11995 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מאי 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
התשע"ז בתמוז  ז'  מיום  לתקנות,  והשנייה  הראשונה  התוספות  נוסח  יהיה   2016 

)1 ביולי 2017(, כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנות 2)א( ו–)4((

בשקלים חדשים

1% מהסכום 1. תביעה לסכום כסף קצוב
הנתבע כערכו ולא 

פחות מ–475
תביעה  לרבות  קצוב,  כסף  לסכום  שאינה  רכוש  בענייני  תביעה  2. כל 
רכוש  בענייני  הצהרתי  דין  לפסק  שיתוף,  לפירוק  משאבים,  לאיזון 
ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו

2,843

3. בוטל.

4953. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

4979א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ו, עמ' 8; התשנ"ח, עמ' 1293; התשע"ז, עמ' 491.  1
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בשקלים חדשים

4979ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון

5. תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, 
הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון 

או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה

234

תלויה  תביעה  אין  אם  הסכם  אישור  לרבות  אחרת  תביעה  6. כל 
ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה

475

7234. בקשה בכתב

8504. עשיית צוואה לפני שופט

9504. הוכחת צוואה לפי סעיף 68)ב( לחוק הירושה

10. )נמחק(.

5.14 לכל עמוד11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט

לענייני  רשם  או  לפועל  הוצאה  ראש  רשם,  החלטת  על  12. ערעור 
ירושה כמשמעותו בחוק הירושה

504

התדיינויות  להסדר  לחוק   3 סעיף  לפי  סכסוך  ליישוב  13. בקשה 
בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-2014

100

תוספת שנייה
)תקנות 2)א( ו–4)א((

בשקלים חדשים

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט 
הליכים לפי פרטים 8 ו–13 לתוספת הראשונה

."71

ג' בתמוז התשע"ז )27 ביוני 2017(
ר צ י פ ש ל  א כ י )חמ 3-2659(           מ

          מנהל בתי המשפט




