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תקנות הירושה )תיקון(, התשע"ט-2019

אני  התשכ"ה-11965,  הירושה,  לחוק  ו–160   76 73ד,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקינה תקנות אלה:

בתקנות הירושה, התשנ"ח-21998  )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 6 -  .1
"יתייצב  יבוא  בקשה"  לו  "יגיש  במילים  החל  הסיפה  במקום  )א(,  משנה  בתקנת   )1(
במשרדי הרשם לענייני ירושה כשבידו הצוואה המקורית; המצווה ייחקר על פרטי 
זהותו וימסור את הצוואה לעובד שהרשם הסמיך לשם כך )בתקנה זו - עובד הרשם(";

במקום תקנת משנה )ב( יבוא:  )2(

סריקה  באמצעות  תיסרק  הצוואה  הרשם,  אצל  במעטפה  הפקדתה  ")ב( לפני 
ממוחשבת לשם גיבוי הצוואה המקורית, באופן שמקיים דרישות אלה:

מהמקור  נסרק  שהמסמך  אישר  המסמך  את  שסרק  הרשם  עובד   )1(
בשלמותו;

ננקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח את שמירת קובץ המחשב בצורה   )2(
הנאמנה למקור ולא ניתן לשנות את תוכן המסמך לאחר מועד הסריקה;

מידע(,  )אבטחת  הפרטיות  הגנת  תקנות  מהוראות  לגרוע  בלי   )3(
התשע"ז-32017, ננקטו באופן סדיר אמצעי הגנה סבירים לאבטחת המסמך 
לפגום  העלולים  המחשב  בעבודת  ושיבוש  המחשב  לקובץ  חדירה  מפני 
בנאמנות קובץ המחשב למקור, ומפני עיון במסמך בידי אדם שאינו מוסמך 

לכך;

מצוין על גבי קובץ המחשב מועד סריקתו;  )4(

כדי  סבירים  אמצעים  ננקטו  לטכנולוגיה,  מטכנולוגיה  מעבר  חל  אם   )5(
הסריקה  מועד  נאמנות  ואת  למקור  המחשב  קובץ  נאמנות  את  להבטיח 

כאמור;

תועדו הפעולות המפורטות בפסקאות )1( עד )5(.";  )6(

במקום תקנת משנה )ג( יבוא:  )3(

לאחר סריקתה, הצוואה תוכנס למעטפה שתיסגר ותיחתם בחותמת הרשם  ")ג( 
לענייני ירושה או עובד הרשם שהוא הסמיכו לכך; על המעטפה יצוינו פרטי 
זהותו ומענו של המפקיד ותאריך ההפקדה ויחתמו עליה הרשם לענייני ירושה 

או עובד הרשם שהוא הסמיכו לכך והמפקיד.";

הסרוקה  הצוואה  את  המכיל  המחשב  "וקובץ  יבוא  בסופה  )ו(,  משנה  בתקנת   )4(
יימחק לצמיתות ממחשבי הרשם לענייני ירושה";

אחרי תקנת משנה )ו( יבוא:  )5(

3א  בתקנה  כהגדרתם   - מחשב"  ו"קובץ  ממוחשבת"  "סריקה  זו,  ")ז( בתקנה 
לתקנות העדות )העתקים צילומיים(, התש"ל-41969."

ס"ח התשכ"ה, עמ' 63; התשע"ח, עמ' 866.  1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 1256; התשע"ו, עמ' 1806.  2
ק"ת התשע"ז, עמ' 1022.  3

ק"ת התש"ל, עמ' 316.  4

תיקון תקנה 6
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בתקנה 9 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  .2
)א(,   משנה  בתקנת  כאמור  המצווה  של  מותו  על  ירושה  לענייני  לרשם  ")ג( נודע 
והצוואה המקורית שהופקדה הושמדה, הושחתה או שלא ניתן לאתרה, יפתח הרשם 
שנפתחה  סרוקה  צוואה  על  ויחולו  הסרוקה,  הצוואה  את  המכיל  המחשב  קובץ  את 

כאמור הוראות תקנות משנה )א( עד )ב(."

תחילתן של תקנות אלה שבעה חודשים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה( והן יחולו   .3
על צוואות שהופקדו לאחר יום התחילה.

התשנ"ט באלול  י'  ביום  החל  ירושה  לענייני  הרשם  אצל  הופקדו  אשר  צוואות  )א(   .4 
)1 בספטמבר 1998( ועד יום התחילה, וכן צוואות שהופקדו בבתי המשפט לפני מועד 
לפי ממוחשבת  סריקה  באמצעות  ייסרקו  ירושה,  לענייני  לרשם  הועברו  אשר   זה 

תקנה 1, אלא אם כן ביקש המצווה שצוואתו לא תיסרק; בקשה כאמור תוגש לרשם 
בכתב או באמצעות דואר אלקטרוני.

ליום  עד  צוואה  שהפקיד  מי  כי  לציבור  הודעה  יפרסם  ירושה  לענייני  הרשם  )ב( 
התחילה רשאי לבקש בתוך שלושה חודשים מיום פרסום ההודעה )להלן - המועד 
הקובע(, שצוואתו לא תיסרק; לא הגיש המצווה בקשה כאמור בתוך המועד הקובע, 

תיסרק הצוואה.

פרסום כאמור בתקנת משנה )ב( ייעשה בשני עיתונים יומיים בשפה העברית וכן  )ג( 
בעיתונים יומיים בשפות הערבית, הרוסית והאנגלית, ובאתר האינטרנט של הרשם 

לענייני ירושה.

עת,  בכל  לבקש,  רשאי  יהיה  זו,  תקנה  הוראות  לפי  נסרקה  שצוואתו  מפקיד  )ד( 
שצוואתו הסרוקה תימחק; הוגשה בקשה כאמור, יימחק לצמיתות הקובץ המכיל את 

הצוואה הסרוקה ממחשבי הרשם לענייני ירושה. 

סריקת צוואה כאמור בתקנת משנה )ב( תיעשה בפיקוחו של עובד שהוסמך לשם  )ה( 
כך על ידי הרשם לענייני ירושה.

י"ט בטבת התשע"ט )27 בדצמבר 2018(
)חמ 3-2874-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות המתווכים במקרקעין )תיקון(, התשע"ט-2019 

התשנ"ו-11996,  במקרקעין,  המתווכים  לחוק  ו–19   18 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת 

הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 12 לתקנות המתווכים במקרקעין, התשנ"ז-31997, בתקנת משנה )א()3(, במקום   .1
הסכום הנקוב בה יבוא "217".

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .2
כ"ה בטבת התשע"ט )2 בינואר 2019(

)חמ 3-2797-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
          שרת המשפטים  

תיקון תקנה 9

תחילה ותחולה

הוראות מעבר

ס"ח התשנ"ו, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 654.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.  2
ק"ת התשנ"ז, עמ' 1078; התשע"ח, עמ' 839.  3

תיקון תקנה 12

תחילה
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צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )תחילת החוק לגבי קנסות 
המוטלים על ידי רשות שדות התעופה(, התשע"ט-2019

והוצאות,  אגרות  קנסות,  לגביית  המרכז  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, אני מצווה לאמור:

כמשמעותו  משפט  ברירת  של  עבירה  בשל  קנס  שהוא  חוב  לגבי  החוק  של  תחילתו   .1
עבירות  לעניין  התשמ"ב-21982,  משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק   228 בסעיף 
על תקנות 22)א(, 69)א(, )ג( ו–)ו(, 69א, 71, 72)א( עד )ג(, 73, 75, 76)ג( ו–516)ג( לתקנות 
התעבורה  בצו  אלה  לעבירות  הקבוע  קנס  בשיעור  התשכ"א-31961,  התעבורה, 
פרסומו  ביום  תהיה  גוריון,  בן  התעופה  נמל  בתחום  התשס"ב-42002,  קנס(,  )עבירות 

של צו זה, ובלבד שטרם החלו הליכי גבייתו. 

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5775(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )סמל הרשות(, התשע"ט-2019
והצלה,  לכבאות  הארצית  הרשות  לחוק  ו–128  3)ג(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשע"ב-12012, אני מתקין תקנות אלה:

סמל הרשות הארצית לכבאות והצלה יהיה כמתואר בתוספת.  .1
תוספת 
)תקנה 1(

 

 1 

 2019–תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )סמל הרשות(, התשע"ט

 

לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה,  128 -ו )ג(3בתוקף סמכותי לפי סעיפים  

2012–התשע"ב
1

 אני מתקין תקנות אלה:, 

 סמל הרשות הארצית לכבאות והצלה יהיה כמתואר בתוספת.  .1 קביעת הסמל

 תוספת   

 (1)תקנה 

  

 

 

 

 (                                                         ________________2019_______ התשע"ט ) ______   

 גלעד ארדן              (3 - 5773)חמ 

 השר לביטחון הפנים                

 

 

 

 

                                                                    
 .702ס"ח התשע"ב, עמ'  1

כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(
)חמ 3-5775(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר לביטחון הפנים  

תחילת החוק לעניין 
קנס על עבירת 

ברירת משפט

קביעת הסמל

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ח, עמ' 684.  1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500.  2
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ט, עמ' 498.  3

ק"ת התשס"ב, עמ' 932; התשע"ז, עמ' 366.  4

ס"ח התשע"ב, עמ' 702.  1
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הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, 
התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ב( לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק 
ציבורית של מפ"א(, התשע"ה-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2018 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב    .1
ובתוספת  3)ג(  בתקנה  הנקובים  הסכומים  לעניין   0.38% של  בשיעור   ,2014 נובמבר 
הראשונה, ועקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2018 לעומת המדד שפורסם 
בחודש נובמבר 2016, בשיעור של 1.39% לעניין הסכומים הנקובים בתוספת השנייה, 
ובתוספות  3)ג(  בתקנה  הנקובים  הסכומים  התעדכנו  לתקנות,   4 בסעיף  כאמור 

הראשונה והשנייה לתקנות, והם מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, כלהלן:

בתקנה 3)ג( לתקנות, במקום "157 שקלים חדשים" בא "159 שקלים חדשים";  )1(

הסכומים בתוספות הראשונה והשנייה לתקנות הם כלהלן:  )2(

תוספת ראשונה
)תקנות 3)א( ו–4)א((

לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת חברת "בזק"

רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

מיום תחילתן 
של התקנות עד 
יום י"ט בטבת 
התשע"ו )31 
בדצמבר 2015(

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2016

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2017

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה החל 
בשנת 2018 

ואילך
יחידת 
המדידה

תשלום חודשי )1( "ק"
קבוע בעד חיבור 

מבנה לקוח לרשת 
של מפ"א

מספר 19.2019.9020.5021.60
לקוחות

תשלום חודשי )2( "נ"
קבוע בעד אספקת 

שירות גישה רחבת 
פס מנוהלת

מספר 13.1012.6012.0010.80
לקוחות

תשלום חודשי )3( "ט"
קבוע בעד אספקת 

שירות טלפוניה 
סיטונאי

מספר 6.825.795.875.94
לקוחות

תשלום בעד שינוע )4( "ד"
דקת שיחה אל 

ומאת לקוח של 
בעל רישיון, בינו 

לבין נקודת חיבור 
ארצית ברשת 

מפ"א

דקות0.0100.0100.0100.010

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ה, עמ' 226; התשע"ז, עמ' 1251; התשע"ח, עמ' 2604; התשע"ט, עמ' 1319 ועמ' 1596.  1
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רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

מיום תחילתן 
של התקנות עד 
יום י"ט בטבת 
התשע"ו )31 
בדצמבר 2015(

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2016

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2017

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה החל 
בשנת 2018 

ואילך
יחידת 
המדידה

תשלום חודשי )5( "ת1"
בעד הקצאת 

קיבולת בעבור 
שינוע תנועת 

נתונים אל לקוח 
של בעל רישיון 

וממנו, בינו לבין 
נקודת חיבור 

ארצית ברשת 
מפ"א, באיכות 

שירות P0 כמפורט 
בתנאי רישיונו של 

מפ"א

מגהביט/30.1023.9018.5013.40
שנייה

תשלום חודשי בעד "ת5"
הקצאת קיבולת 

בעבור שינוע תנועת 
נתונים אל לקוח של 

בעל רישיון וממנו, 
בינו לבין נקודת 

חיבור ארצית ברשת 
מפ"א, באיכות 

שירות P5 כמפורט 
בתנאי רישיונו של 

מפ"א

מגהביט/30.1023.9018.5013.40
שנייה

תשלום חודשי "מ"
בעד שינוע תנועת 

נתונים בו–זמנית אל 
לקוחות המחוברים 

לנקודות חיבור 
מקומיות ברשת 

מפ"א ומהם 
כמפורט להלן:

מגהביט/    
שנייה

)א( עד 1,000 
נקודות חיבור

15,40012,2009,4006,800

)ב( עד 2,000 
נקודות חיבור

30,30024,10018,50013,600
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רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

מיום תחילתן 
של התקנות עד 
יום י"ט בטבת 
התשע"ו )31 
בדצמבר 2015(

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2016

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2017

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה החל 
בשנת 2018 

ואילך
יחידת 
המדידה

)ג( עד 3,000 
נקודות חיבור

44,80035,70027,50020,100

)ד( עד 4,000 
נקודות חיבור

58,80047,00036,40026,600

)ה( עד 5,000 
נקודות חיבור

72,30057,90044,90032,900

)ו( עד 6,000 
נקודות חיבור

85,40068,50053,30039,300

)ז( עד 7,000 
נקודות חיבור

98,00079,00061,60045,400

)ח( מעל 7,000 
נקודות חיבור

107,30086,60067,70051,500

תשלום חודשי בעד )6( "ס"
שירות סיב אפל

מטר0.4770.4770.4850.492

תשלום חודשי )7( "ס1"
בעד שירות סיב 

אפל נוסף

מטר0.0020.0020.0020.002

תשלום חודשי )8( "פ"
בעד שירות גישה 

לתשתית פסיבית

מטר0.3970.3970.3960.402

תוספת שנייה
)תקנות 3א)א( ו–4)א((

לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת "הוט"

רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים חדשים 
ליחידה מיום תחילתן של 
התקנות עד יום י"ג בטבת 
התשע"ח )31 בדצמבר 2017(

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 
החל בשנת 2018 

יחידת המדידהואילך

תשלום חודשי קבוע )1( "ק"
בעד חיבור מבנה 

לקוח לרשת של 
מפ"א בקצב מרבי 

משווק הנמוך מ–200 
מגהביט/שנייה

מספר לקוחות40.3141.60
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רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים חדשים 
ליחידה מיום תחילתן של 
התקנות עד יום י"ג בטבת 
התשע"ח )31 בדצמבר 2017(

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 
החל בשנת 2018 

יחידת המדידהואילך

תשלום חודשי 
קבוע בעד חיבור 

מבנה לקוח לרשת 
של מפ"א בקצב 
מרבי משווק של 

200 מגהביט/שנייה 
ומעלה

מספר לקוחות54.3155.80

תשלום חודשי בעד )2( "ת1"
הקצאת קיבולת 

בעבור שינוע תנועת 
נתונים אל לקוח של 

בעל רישיון וממנו, 
בינו לבין נקודת 

חיבור ארצית ברשת 
מפ"א, באיכות 

שירות P0 כמפורט 
בתנאי רישיונו של 

מפ"א

מגהבייט/שנייה17.6115.60

תשלום חודשי בעד "ת5"
הקצאת קיבולת 

בעבור שינוע תנועת 
נתונים אל לקוח של 

בעל רישיון וממנו, 
בינו לבין נקודת 

חיבור ארצית ברשת 
מפ"א, באיכות 

שירות P5 כמפורט 
בתנאי רישיונו של 

מפ"א

מגהבייט/שנייה17.6115.60

תשלום חודשי בעד )3( "ס"
שירות סיב אפל

מטר0.4850.492

תשלום חודשי בעד )4( "ס1"
שירות סיב אפל נוסף

מטר0.0020.002

תשלום חודשי )5( "פ"
בעד שירות גישה 

לתשתית פסיבית

מטר0.3960.402

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4928-ת2(

ן ה כ י  ת נ       
                                               המנהל הכללי של משרד התקשורת
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