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תקנות שירות המדינה )מינויים( )הצהרה על רכוש(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35 ו–55 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-11959 )להלן 
- החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"הצהרה על רכוש" - הצהרה לפי סעיף 35 לחוק שערוכה לפי טופס הצהרה;

"הצהרה קודמת" - הצהרה או דוח כמפורט להלן שעובד המדינה הגיש  בשש השנים 
על  הצהרה  להגיש  נדרש  הוא  שבשלהן  נסיבות  התקיימו  שבו  למועד  שקדמו 

רכוש כאמור בתקנה 2)א(: 

הצהרה שהגיש עובד המדינה לפי תקנה 2)א()1(;  )1(

הצהרת הון לפי אחד מחוקי נושאי משרה שיפוטית;  )2(

דוח שהוגש לרשות המסים בישראל לפי סעיף 135)1( לפקודת מס הכנסה2;  )3(

הצהרת הון שהוגשה לפי חוק הצהרות הון;  )4(

"חוק הצהרות הון" - חוק שירות הציבור )הצהרות הון(, התשע"ז-32016;

"חוקי נושאי משרה שיפוטית" - כהגדרתם בסעיף 21ג)ה( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
משולב[, התשמ"ד-41984;

"טופס הצהרה" - טופס הצהרת הון שבתוספת השנייה לחוק הצהרות הון;

התפקידים  לצורך   3 תקנה  לפי  אותו  מינה  המדינה  שירות  שנציב  מי   - "הממונה" 
המפורטים בתקנה האמורה;

"עובד מדינה" - עובד מדינה לפי סעיף 35 לחוק.

הנציב(,   - )להלן  המדינה  שירות  לנציב  רכוש  על  הצהרה  יגיש  מדינה  עובד  )א(   .2
באמצעות הממונה, במועדים המפורטים להלן:

בתוך 90 ימים מיום מינויו לעובד מדינה וטרם חלפו שש שנים מיום שהגיש   )1(
הצהרה קודמת; 

בתום כל שש שנים ממועד הגשת ההצהרה הקודמת; ואולם עובד המדינה   )2(
שש  חלפו  טרם  אם  גם  בתוכנה,  שינוי  חל  אם  להצהרתו  עדכון  להגיש  רשאי 

שנים כאמור;

בתוך 90 ימים מתום מינויו לעובד מדינה, זולת אם עבר לתפקיד אחר שבו   )3(
חלה עליו חובה להגיש הצהרת הון לפי חוק הצהרת הון או לפי אחד מחוקי 

נושאי משרה שיפוטית;

שינוי  או  למשרה  מינוי  כל  כולל   - מדינה"  לעובד  "מינויו  זו,  משנה  תקנת  לעניין 
בדרגה כאמור בסעיף 35 לחוק, לרבות באופן זמני או בפועל.

הצהרה על הרכוש תהיה מעודכנת למועדים המפורטים בתקנת משנה )א(, לפי  )ב( 
העניין, אלא אם כן נקבע אחרת בטופס ההצהרה, ואם לא ניתן לעשות כן - בסמוך 

ככל האפשר לאותו מועד.

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  2
ס"ח התשע"ז, עמ' 4.  3

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  4

הגדרות

הצהרה על רכוש
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של  עותק  להגיש  רשאי  מדינה  עובד  ו–)2(  )א()1(  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ג( 
הצהרה קודמת, ואולם אין באמור כדי לפטור אותו מהגשת הצהרה לפי תקנת משנה 
)א()2( אלא לתקופה של 6 שנים מהמועד שבו הוגשה ההצהרה הקודמת; לעניין זה, 

"הצהרה קודמת" - הצהרה כאמור בפסקאות )2( עד )4( להגדרה "הצהרה קודמת".

כאמור,  לעותק  יצרף  קודמת,  הצהרה  של  עותק  להגיש  מדינה  עובד  החליט  )ד( 
הצהרה ולפיה בהונו לא חל גידול של יותר ממיליון שקלים חדשים מסך ההון הכולל 

שעליו הוא הצהיר בהצהרה הקודמת.

עובד  של  לבקשתו  הממונה,  או  הנציב  רשאי  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ה( 
המדינה, להאריך את המועד להגשת הצהרה על רכוש לתקופה שלא תעלה על 90 
ימים, אם סבר כי נסיבות העניין מצדיקות זאת; ואולם אם עובד המדינה אמור לסיים 
את תפקידו ולהגיש הצהרה על רכוש לפי תקנת משנה )א()3( בתוך שנה מהמועד שבו 
היה צריך להגיש הצהרה על רכוש לפי תקנת משנה )א()2( - רשאי הנציב או הממונה 
על הצהרות רכוש להאריך את המועד להגשת הצהרת הרכוש לפי תקנת משנה )א()2( 

עד למועד הצפוי להגשת הצהרה על רכוש לפי תקנת משנה )א()3(.

הנציב ימנה מקרב עובדי נציבות שירות המדינה ממונה על הצהרות על  הרכוש,  )א(   .3
על  הצהרות  על  המידע  מאגר  את  וינהל  הרכוש  על  בהצהרות  הטיפול  את  שירכז 

הרכוש.

הממונה ינהל רישום בדבר ההצהרות על הרכוש לפי תקנות אלה, ישמור אותן  )ב( 
בנפרד מכל מידע אחר באופן שיש בו כדי להגן עליהן מפני חדירה או מפני כניסה 
למקום שמירתן בלא הרשאה; הצהרות הרכוש יישמרו רק לפרק הזמן הנדרש לצורך 

מילוי תקנות אלה, ויבוערו מיד לאחר מכן.

לשם מילוי תפקידו ופיקוח על ביצוע ההוראות לפי תקנות אלה רשאי הממונה - )ג( 

)1( לעיין בהצהרות על הרכוש שהוגשו;

לשם  הנדרש  מסמך  כל  הרכוש  להצהרת  לצרף  מדינה  מעובד  )2( לדרוש 
בחוק  כהגדרתו  פלט  לרבות   - "מסמך"  זו,  בפסקה  הרכוש;  על  ההצהרה  מילוי 

המחשבים, התשנ"ה-1995 5;

הנדרשים  והמסמכים  הפרטים  השלמת  בדבר  מדגמיות  בדיקות  )3( לערוך 
בהצהרות על הרכוש שהוגשו לפי תקנות אלה ועמידתן בהוראות התקנות.

הפר עובד המדינה את חובתו לפי תקנה 2 ידווח על כך הממונה לנציב שירות  )ד( 
המדינה, כדי שישקול אם לפעול בהתאם לסמכותו לפי חוק שירות המדינה )משמעת(, 

התשכ"ג-61963.

הסכום הנקוב בתקנה 2)ד( יעודכן ב–1 בינואר של כל שנה  )להלן - יום העדכון(,  )א(   .4
לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה )א(, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10  )ב( 
שקלים חדשים וסכום של 5 שקלים חדשים יעוגל כלפי מטה.

המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 2)ד(  )ג( 
כפי שהשתנה לפי תקנה זו.

הממונה

ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.  5

ס"ח התשכ"ג, עמ' 50.  6

עדכון סכומים
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)ד( בתקנה זו -

"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מדד חדש" - המדד הידוע ביום העדכון;

"מדד יסודי" - המדד שהיה ידוע ביום י"ח בסיוון התשע"ח )1 ביוני 2018(. 

תקנות שירות המדינה )מינויים( )הצהרה על רכוש(, התשס"ח-72008 - בטלות )להלן   .5
- התקנות המבוטלות(.

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.   .6
לפי  שהוגשה  רכוש  על  הצהרה  על  גם  יחולו  אלה  בתקנות  המפורטים  המועדים   .7

התקנות המבוטלות ויראוה כאילו הוגשה לפי תקנות אלה במועד שבו הוגשה.

ט"ו בשבט התשע"ט )21 בינואר 2019(
)חמ 3-3532-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
 

ראש הממשלה  

תקנות הארכיונים )עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך( )תיקון(, 
התשע"ט-2019

החוק(,   - )להלן  התשט"ו-11955  הארכיונים,  לחוק  18)א(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שהועברה אלי2, ולאחר התייעצות עם מועצת הארכיונים העליונה לפי סעיף 18)ג( לחוק, 

אני מתקין תקנות אלה:

בתוספת  התש"ע-32010,  בגנזך(,  המופקד  ארכיוני  בחומר  )עיון  הארכיונים  בתקנות   .1
הראשונה, בפרט 6 ובפרט 7, בטור ב', במקום "70" יבוא "90".

בתוספת השנייה, בפרט 5, במקום "70" יבוא "90".  .2
ט"ו בשבט התשע"ט )21 בינואר 2019(

)חמ 3-832-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תקנות הבנקאות )שירות ללקוח( )העברת מידע ממנפיק לתאגיד בנקאי(, 
התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7ז)ג( לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-11981 )להלן - 
החוק(, בהסכמת שרת המשפטים ובהתייעצות עם נגיד בנק ישראל, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"גוף מתפעל" - תאגיד העוסק בתפעול הנפקה של כרטיסי חיוב של המנפיק;

"שם הכרטיס" - רצף ספרות או אותיות ייחודי המסמן את כרטיס החיוב המסוים;

"מבקש" - לקוח שביקש הצגת מידע על עסקאות שביצע, כאמור בסעיף 7ז)א( לחוק.

לידי  מבקש  של  החיוב  כרטיס  מנפיק  יעביר  לחוק,  7ז)א(  סעיף  לפי  בקשה  הוגשה   .2
התאגיד הבנקאי, לפי המועדים המפורטים בתקנה 3, את פרטי המידע שלהלן:

ביטול

תחילה

תחולה

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השנייה

הגדרות

ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשע"ז, עמ' 368.  1

ס"ח התשט"ו, עמ' 14; התשמ"א, עמ' 152.  1

י"פ התשט"ו, עמ' 639.  2
ק"ת התש"ע, עמ' 1462.  3

פרטי המידע 
שמנפיק יעביר 
לתאגיד בנקאי
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שם המנפיק;  )1(

שם הגוף המתפעל;  )2(

שם המבקש אשר לשימושו הונפק כרטיס החיוב;  )3(

מספר זהות של המבקש או מספר הדרכון שלו ושם המדינה שבה הונפק הדרכון   )4(
אם הוא תושב חוץ;

פרטי חשבון העובר ושב שמחויב בגין העסקאות שנעשו באמצעות כרטיס החיוב   )5(
של המבקש כמפורט להלן:

מספר הבנק; )א( 

מספר הסניף; )ב( 

מספר חשבון הבנק; )ג( 

ארבעה תווים אחרונים של שם הכרטיס המוטבע עליו;  )6(

סכום כולל שבו חויב המבקש במועד החיוב האחרון;  )7(

מועד החיוב האחרון;  )8(

)9( סכום כולל לחיוב המבקש במועד החיוב הבא, וזאת בהתאם למידע המעודכן 
שיש בידיו;

)10( מועד החיוב הבא;

)11( קישור מאובטח המפנה לאתר האינטרנט של המנפיק או לאתר האינטרנט של 
הגוף המתפעל, הכולל את המידע המעודכן על אודות עסקאותיו של המבקש בכרטיס 
החיוב, כאשר הגישה אל המידע האמור לא תצריך הזדהות נוספת על ידי המבקש 
מלבד להזדהות הנדרשת על ידו לצורך הגישה למידע על אודות חשבונו המוצג לו 

על ידי התאגיד הבנקאי. 

מנפיק יעביר לתאגיד בנקאי את פרטי המידע המפורטים בתקנה 2)1( עד )6(, בכל  )א(   .3
מועד שבו עליו להעביר מידע על אודות מבקש לפי תקנות משנה )ב( עד )ד(.  

מנפיק יעביר לתאגיד בנקאי את פרטי המידע המפורטים בתקנה 2)7( ו–)8(, בסמוך  )ב( 
לאחר מועד החיוב בתאגיד הבנקאי ולא יאוחר מיום עסקים אחד ממועד החיוב.

ו–)10(,   )9(2 בתקנה  המפורטים  המידע  פרטי  את  הבנקאי  לתאגיד  יעביר  מנפיק  )ג( 
בסוף כל יום עסקים.

מנפיק יעביר לתאגיד הבנקאי את המידע המפורט בתקנה 2)11(, בתוך שלושה ימי  )ד( 
עסקים מיום קבלת בקשת המבקש אצל המנפיק; שינה המנפיק את כתובת הקישור 

המאובטח, יעדכן המנפיק את התאגיד הבנקאי בסמוך למועד השינוי.

מנפיק יעביר לתאגיד הבנקאי את פרטי המידע המפורטים בתקנה 2 באמצעות ממשק   .4
טכנולוגי מאובטח.

מבקש רשאי לחזור בו מבקשתו בכל עת, וזאת בהודעה לתאגיד הבנקאי או למנפיק   .5
כרטיס החיוב.

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של סעיף 7ז לחוק.  .6
כ"ד בשבט התשע"ט )30 בינואר 2019(

)חמ 3-5814(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

מועדי העברת 
המידע

אופן העברת 
המידע

חזרת מבקש 
 מבקשתו להציג

את המידע

תחילה
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קובץ התקנות 8162, כ"ח בשבט התשע"ט, 3.2.2019  1966

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול מיסוי( )הוראת שעה מס' 5( )תיקון(, התשע"ט-2019

עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בדבר  הנוגעת  המקומית  הרשות  בהסכמת  יזם,  לבקשת  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 

ובהמלצת הוועדה כהגדרתה בסעיף 15א לחוק, אני מצווה לאמור:

ובינוי  לפינוי  מתחמים  על  )הכרזה  עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  בצו   .1
במסלול מיסוי( )הוראת שעה מס' 5(, התשע"ח-22018, בסעיף 1)2(, במקום "גוש 6129, 
חלקות 41 עד 43, 45, 49 עד 54, 206, 210" יבוא "גוש 6129, חלקות 39 עד 45, 49 עד 52, 
56, 146, 157, 159, 160, 206, 210, 218 וחלקי חלקות 61, 148, 213, 215, 229, 234; גוש 6146, 

חלקי חלקות 219, 377".

כ"ה בטבת התשע"ט )2 בינואר 2019(
)חמ 3-5405(

ט נ ל ג ב  א ו י  
שר הבינוי והשיכון  

הודעת הנוטריונים )שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ(, התשע"ט-2019
בחוץ  בנציגויות  שירותים  )שכר  הנוטריונים  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 

לארץ(, התשס"ח-12008 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

התשע"ט בטבת  כ"ד  מיום  לתקנות   1 בתקנה  הטבלה  נוסח  במדד,  שינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2019(, הוא כדלקמן:

 "טור א'
השירות

 טור ב'
 סכום השכר

בשקלים חדשים

149.  )א( אימות חתימה לחתימה ראשונה
25 )ב( לכל חתימה נוספת

)ג( אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל 
חתימה, נוסף על השכר לפי פסקה )א( או )ב(

25

)ד( ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של 
 - בלעדיו  או  )ג(  בפסקה  כאמור  אישור  על  נוסף  מסמך,  אותו 

לכל העתק כאמור

25

2. אישור העתק צילומי של מסמך - לעמוד הראשון וכן לכל עמוד נוסף 
על העמוד הראשון

25

3. )א( אישור על נכונות של תרגום -
62)1( עד מאה המילים הראשונות במסמך המתורגם

הראשונות  המילים  מאת  על  נוספות  מילים  מאה  )2( לכל 
שבתרגום

62

לכל   - תרגום  לאותו  אחד  מאישור  יותר  אחד  במעמד  )ב( ניתן 
אישור נוסף על האישור הראשון

25

שינוי סכומים

תיקון סעיף 1

ס"ח התשע"ו, עמ' 123.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 2742.  2

ק"ת התשס"ח, עמ' 416; התשע"ז, עמ' 586.  1
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 "טור א'
השירות

 טור ב'
 סכום השכר

בשקלים חדשים

 - אחרת  בדרך  או  בשבועה  שניתן  תצהיר  של  ואישור  4. )א( קבלה 
לתצהיר הראשון

49

25)ב( לכל תצהיר נוסף 
)ג( ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור 

נוסף על הראשון
25

549.  אישור שפלוני נמצא בחיים
6.  כל פעולה נוטריונית אחרת שנציג קונסולרי או דיפלומטי של ישראל 

בחוץ לארץ מוסמך לה לפי כל דין ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה
49

7. עשיית פעולה שלא בין כותלי הנציגות ועל פי בקשתו המפורשת של 
מקבל השירות, לחתום במקום אחר - למעט פעולה שלפי טיבה אין 
לבצעה במשרד הנציגות - נוסף על השכר הנקוב בפריטים 1 עד 6 
לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנציגות למקום מתן 
השירות וחזרה - יהיה מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהיה - 

לכל שעת היעדרות ממשרד הנציגות או לחלק ממנה

98

חינם8. מתן אישור נוטריוני במסגרת עיזבונות או מתנות שהמדינה זוכה בהם
9. מתן אישור נוטריוני לעובד המדינה או למי שנמנה עם צה"ל הנושא 

דרכון רשמי, בעניין הקשור למילוי תפקידו בחוץ לארץ
חינם

חינם".10. מתן אישור נוטריוני לתושב ישראל מחוסר אמצעים לשם שיבתו ארצה

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-1216-ת3(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

הודעת ביצוע אמנת האג )ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים(, 
התשע"ט-2019

בהתאם לתקנה 5א)ד( לתקנות לביצוע אמנת האג )ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים(, 
התשל"ז-11977 )להלן - התקנות(, נמסרת בזה הודעה לאמור:

עקב שינוי המדד, מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( שיעור האגרה המעודכן   .1
בתקנה 5א)א( הוא 35 שקלים חדשים.

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-666-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ז, עמ' 1940; התשס"ח, עמ' 618; התשע"ז, עמ' 574.  1
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

הודעת סימני המסחר, התשע"ט-2019

אני  התקנות(,   - )להלן   11940 המסחר,  סימני  לתקנות  3א)ג(  תקנה  לפי  סמכותי   בתוקף 
מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום כ"ד בטבת התשע"ט   .1 
)1 בינואר 2019(, כדלקמן:

“תוספת ראשונה
)תקנה 3(

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר, לפי סעיף 7 לפקודה - 

1,623)א( בסוג טובין אחד

1,219)ב( לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן 
מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24)א(, 38 ו–41 לפקודה

817

3.  הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24)ו(, 29 ו–41)ב( 
לפקודה או לפי תקנה 73

762

4.  הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה -

2,893)א( לסוג טובין אחד

2,442)ב( לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה

574. אגרת פיגור לפי תקנה 52)2(, לחודש או חלק מחודש

61,122. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53)1(, לכל סוג טובין

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה 
לפי סעיפים 20, 36)א()3(, )4(, )5(, 49)א(, 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת 

בקשה לתיקון הפנקס שלגביו לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן

318

8. בעד חיפוש -

647)א( לפי תקנה 78)א(

)ב( )נמחק(

948. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6)ב( לפקודה

1074. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או לחלק ממנו, לכל סימן

11488. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 26

12762. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22)ג(, לכל סוג טובין

133.70. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד

48".14. בעד העתק סרוק של תיק רישום

ג' בטבת התשע"ט )11 בדצמבר 2018(
ן ו ל א ר  י פ ו א )חמ 3-1129-ת2(  

                                                                                   רשם סימני המסחר

ע"ר 1940, תוס' 2, עמ' 192; ק"ת התשע"א, עמ' 1093; התשע"ח, עמ' 817.  1

שינוי סכומים
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