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צו לשכת עורכי הדין )תפקידי השירות המשפטי( )תיקון(, התשע"ט-2019

אני  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת  לחוק  29)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מצווה לאמור:

התשכ"ב-21962,  המשפטי(,  השירות  )תפקידי  הדין  עורכי  לשכת  לצו  1)א(  בסעיף   .1
בסופו יבוא:

כהגדרתה משנה  ועדת  ראש  כיושב  המשמש  המשפטים  משרד   ")21( עובד 
הארצית  המועצה  אצלה  שלה  התשכ"ה-31965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  6)א(  בסעיף 
לתכנון ולבנייה )להלן - המועצה(, את סמכויותיה לגבי הדיון וההחלטה בערר בפני 
המועצה לפי סעיף 6)א()3( לחוק האמור, או עובד משרד המשפטים המשמש כיושב 

ראש ועדת משנה שנבחרה לפי סעיף 6)ג( לחוק האמור.".

ב' באדר א' התשע"ט )7 בפברואר 2019(
)חמ 3-62(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות מס הכנסה )שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות( )תיקון(, 
התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת מס הכנסה1, לאחר התייעצות עם שר הכלכלה, 
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

התשמ"ז-21986,  במשמרות(,  עבודה  בעד  הכנסה  מס  )שיעור  הכנסה  מס  בתקנות   .1
בתקנה 3, במקום "2018" יבוא "2020".

ח' בשבט התשע"ט )14 בינואר 2019(
)חמ 3-1408(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה( )תיקון(, התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - 

החוק(,  ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 121)ב( לתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-22016, במקום "כ"ד   .1
בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(" יבוא  "ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(".

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .2
י"ג באדר א' התשע"ט )18 בפברואר 2019(

)חמ 3-5221(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 121

תחילה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474; התשע"ה, עמ' 212.  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 1512; התשע"ח, עמ' 2628.  2

תיקון סעיף 1

ס"ח התשכ"א, עמ' 179; התשע"ז, עמ' 1199.  1

ק"ת התשכ"ב, עמ' 1905; התשע"ד, עמ' 1744.  2
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ח, עמ' 754.  3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשמ"ו, עמ' 240.  1

ק"ת התשמ"ז, עמ' 98; התשע"ז, עמ' 692.  2
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צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )חידוש תוקף הכרזה על 
מתחם לפינוי לשם בינוי לתקופה שלישית במסלול רשויות מקומיות(

)הוראת שעה(, התשע"ט-2019

להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)ב()3()א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עירונית, התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, ובהמלצת הוועדה המייעצת להתחדשות עירונית, 

אני מצווה לאמור:

בזה  מחודש  בינוי  לשם  לפינוי  כמתחם  להלן2,  המפורט  המתחם  על  ההכרזה  תוקף   .1
לתקופה שלישית: 

קריית מוצקין - יוספטל.

המקומית  הרשות  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדת   ,1 בסעיף  המפורט  המתחם  מפת   .2
הנוגעת בדבר. 

תחילתו של צו זה ביום כ"ז בטבת התשע"ט )4 בינואר 2019( )להלן - יום התחילה(,   .3
ותוקפו לשש שנים מיום התחילה.

ה' באדר א' התשע"ט )10 בפברואר 2019(
)חמ 3-5406(

ן ו ט י ב - א ש א ש ת  ע פ י  
שרת הבינוי והשיכון  

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול מיסוי( )הוראת שעה מס' 2(, 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:

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי:  .1
)1( תל אביב "הטייסים 6 ,8, 10": גוש 6164 חלקות 15, 16, 117;

)2( בת ים "מצדה": גוש 7128 חלקות 69-68;

)3( ראשון לציון "סלע": גוש 3930 חלקות 470, 471, 475, 743;

)4( בת ים "יוספטל איילון": גוש 7156 חלקות 40, 43;

)5( ירושלים "קולומביה 28-29": גוש 30435 חלקות 41-39;

)6( חדרה "הנשיא/ששת הימים": גוש 10036 חלקות 208-206.

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.  .2
ה' באדר א' התשע"ט )10 בפברואר 2019(

)חמ 3-5405(

ן ו ט י ב - א ש א ש ת  ע פ י  
שרת הבינוי והשיכון  

חידוש תוקף 
ההכרזה

הפקדת מפות

תחילה ותוקף

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

ק"ת התשס"ז, עמ' 684; התשע"ג, עמ' 860.  2

מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול 

מיסוי

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

תוקף
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953, בהסכמת שר הבריאות, 
מכריז אני  לחוק,  8)ה5()4()ב(  סעיף  לפי  התקינה,  על  הממונה  הודעת  שפורסמה   ולאחר 

לאמור:

רשמיות הפסקה "הנפח ברוטו נמדד עד לדפנות הנגישות של המכשיר", בסעיף 7.2.2   .1
- DETERMINATION OF GROSS VOLUME, בתקן ת"י 62552  מכשירי קירור 

ביתיים מאפיינים ושיטות בדיקה, מספטמבר 22014 - בטלה.  

תחילתה של אכרזה זו עם פרסומה ברשומות.  .2
ב' באדר א' התשע"ט )7 בפברואר 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 36(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, בהסכמת 
לחוק, 8)ה5()4()ב(  סעיף  לפי  התקינה  על  הממונה  הודעת  שפורסמה  ולאחר  הבריאות,   שר 

אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 1836 - דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים, מפברואר 22010, יבוא:  .1
"ת"י -1836 דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים, מפברואר 2019 )להלן - התקן 
הוא  בהם  ההשחזה  "שחומר  למילים  פרט  רשמי  תקן  יהיה  החדש  התקן  החדש(, 

יהלום" בסעיף חלות התקן."

התקן החדש יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים   .2
רשמיים3.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3
ה' באדר א' התשע"ט )10 בפברואר 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 37(, התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, בהסכמת 
שר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4()ב( לחוק, אני 

מכריז לאמור:

  ,22002 מאוגוסט  ידנית,  מונעים  כיסאות  גלגלים:  כיסאות   -  1 חלק   1279 ת"י  במקום   .1
יבוא:

החלפת תקן רשמי

ביטול רשמיות

תחילה

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 1726.  2

החלפת תקן רשמי

הפקדה

תחילה

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התש"ע, עמ' 2281.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התשס"ב, עמ' 3735.  2
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"ת"י 1279 חלק  1 - כיסאות גלגלים: כיסאות מונעים ידנית, מפברואר 2019." 

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו שנה מיום פרסומה.  .3

ה' באדר א' התשע"ט )10 בפברואר 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 38(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, בהסכמת 
לחוק, 8)ה5()4()ב(  סעיף  לפי  התקינה  על  הממונה  הודעת  שפורסמה  ולאחר  הבריאות,   שר 

אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 1898 - משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים: דרישות בטיחות, ממאי 22011,    .1
יבוא:

"ת"י 1898 - משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים: דרישות, מפברואר 2019."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

ה' באדר א' התשע"ט )10 בפברואר 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

 אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער הקשת הגדולה(
)תיקון מס' 2(, התשע"ט-2019 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור: 

התשע"ה-22015,  הגדולה(,  הקשת  יער  )שמורת  ליער(  שמור  )אזור  היערות  באכרזת   .1
בתוספת, בטבלה שתחת המספר הסידורי 1103 -  

בגוש 16555 -    )1(

בטור "חלקה", במקום "147" יבוא "156";   )א( 

בטור "שטח התכנית בחלקה )מ"ר(", אחרי "9,696" יבוא "למעט שטח בגודל  )ב( 
1,440 מ"ר, בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי מפה המופקדת 

במשרדו של פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן - המפה(";

בגוש 16900 -    )2(

אחרי  )מ"ר(",  בחלקה  התכנית  "שטח  בטור   ,3 מספר  חלקה  של  בשורה  )א( 
"12,370" יבוא "למעט שטח בגודל 608 מ"ר, בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת 
אדומים על גבי מפה המופקדת במשרדו של פקיד היערות במשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר )להלן - המפה(";

הפקדה

תחילה

הפקדה

תחילה

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התשע"א, עמ' 4757.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130.  1

ק"ת התשע"ה, עמ' 1006.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

תיקון התוספת
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אחרי  )מ"ר(",  בחלקה  התכנית  "שטח  בטור   ,13 מספר  חלקה  של  בשורה  )ב( 
"423,999" יבוא "למעט שטח בגודל 6,266 מ"ר, בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת 
אדומים על גבי מפה המופקדת במשרדו של פקיד היערות במשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר )להלן - המפה(".

י"ב באדר א' התשע"ט )17 בפברואר 2019(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  

שר החקלאות ופיתוח הכפר  

הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים )אגרות(, התשע"ט-2019
)אגרות(,  הדרוזיים  הדתיים  הדין  בתי  לתקנות  2א)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשל"ג-11973 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

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

"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים 
חדשים

בעד תובענה בענייני -1.
254)א( נישואין
352)ב( גירושין

254)ג( שלום בית
237)ד( מזונות

241)ה( אפוטרופסות לפסול דין
241)ו( אפוטרופסות לקטין

354)ז( החזקת ילדים
1% מן הסכום )א( בעד תובענה בין בני זוג לחלוקת רכוש בסכום קצוב - 1א.

אך לא פחות 
מ–304

)ב( בעד תובענה בין בני זוג לחלוקת רכוש בסכום שאינו 
קצוב -

506

בה 2. שהדיון   ,1 בסעיף  האמורה  בתובענה  דיון  חידוש  בעד 
הופסק

167

בעד -3.
)א( ערעור על פסק דין של בית הדין הדתי הדרוזי בעניין 

תובענה כאמור בפרט 1)ב(, )ג(, )ד(, )ז( או 1א
658

הדין  בית  של  אחרת  החלטה  על  ערעור  רשות  )ב( בקשת 
הדתי הדרוזי שניתנה לעניין תובענה כאמור בפרט 1)ב(, )ג(, 

)ד(, )ז( או 1א                                      

506

)ג( ערעור שכנגד והתנגדות לפסק דין של בית הדין הדתי 
הדרוזי שניתן במעמד צד אחד לעניין תובענה כאמור בפרט 

1)ב(, )ג(, )ד(, )ז( או 1א

658

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ג, עמ' 1280; התשע"א, עמ' 1090; התשע"ח, עמ' 808 ועמ' 1955.  1
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האגרה בשקלים 
חדשים

בעד -3א.  
)א(  ערעור על פסק דין של בית הדין הדתי הדרוזי בעניין 

תובענה כאמור בפרט 1)א(, )ה( או )ו(       
193

)ב(  ערעור שכנגד והתנגדות לפסק דין של בית הדין הדתי 
הדרוזי שניתן במעמד צד אחד לעניין תובענה כאמור בפרט 

1)א(, )ה( או )ו(

193

תלויה 3ב.   תביעה  אין  כאשר  זוג  בני  בין  הסכם  אישור  בעד 
ועומדת או ערעור בעניין

455

הגשת 4. בעת  התבקשו  שלא  עזר,  וסעדי  ביניים  הליך  בעד 
התובענה העיקרית

120

238בעד רישום נישואין, למעט שכר טרחת מסדר הנישואין5.

5בעד אישור מסמכים, לכל עמוד6.

בעד כל עניין, פעולה או הליך, שלא נקבעה לו אגרה על פי 7.
תוספת זו

167

48".בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב8.

ג' בשבט התשע"ט )9 בינואר 2019(
ד ק ש ת  ל י י א )חמ 3-1691-ת2(  

שרת המשפטים   

הודעת בתי הדין השרעיים )אגרות(, התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א)ג( לתקנות בתי הדין השרעיים )אגרות(, התשכ"ח-11968 

)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

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

"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים 
חדשים

בעד תובענה בענייני -1.

254)א( נישואין

352)ב( גירושין

254)ג( שלום בית

237)ד( מזונות

241)ה( אפוטרופסות לפסול דין

241)ו( אפוטרופסות לקטין

354)ז( החזקת ילדים

354)ח( אימוץ

241)ט( הקדשות

שינוי סכומים

ק"ת התשכ"ח, עמ' 1955; התשע"א, עמ' 1091; התשע"ח, עמ' 809 ועמ' 1955.  1
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האגרה בשקלים 
חדשים

1% מן הסכום )א( בעד תובענה בין בני זוג לחלוקת רכוש בסכום קצוב - 1א.
אך לא פחות 

מ–304

)ב( בעד תובענה בין בני זוג לחלוקת רכוש בסכום שאינו 
קצוב -

506

בה 2. שהדיון   ,1 בסעיף  האמורה  בתובענה  דיון  חידוש  בעד 
הופסק

167

בעד -3.

)א( ערעור על פסק דין של בית הדין השרעי בעניין תובענה 
כאמור בפרט 1)ב(, )ג(, )ד(, )ז( או 1א

658

הדין  בית  של  אחרת  החלטה  על  ערעור  רשות  )ב( בקשת 
)ד(,  )ג(,  1)ב(,  בפרט  כאמור  תובענה  לעניין  שניתנה  השרעי 

)ז( או 1א                                      

506

הדין  בית  של  דין  לפסק  והתנגדות  שכנגד  )ג( ערעור 
השרעי שניתן במעמד צד אחד לעניין תובענה כאמור בפרט 

1)ב(, )ג(, )ד(, )ז( או 1א

658

בעד -3א.  

)א(  ערעור על פסק דין של בית הדין השרעי בעניין תובענה 
כאמור בפרט 1)א(, )ה(, )ו(, )ח( או )ט(      

193

)ב(  ערעור שכנגד והתנגדות לפסק דין של בית הדין השרעי 
1)א(,  בפרט  כאמור  תובענה  לעניין  אחד  צד  במעמד  שניתן 

)ה(, )ו(, )ח( או )ט(

193

תלויה 3ב.   תביעה  אין  כאשר  זוג  בני  בין  הסכם  אישור  בעד 
ועומדת או ערעור בעניין

455

הגשת 4. בעת  נתבקשו  שלא  עזר,  וסעדי  ביניים  הליך  בעד 
התובענה העיקרית  

120

478בעד רישיון שנתי של טוען שרעי5.

238בעד רישום נישואין, למעט שכר טרחת מסדר הנישואין6.

5בעד אישור מסמכים, לכל עמוד7.

בעד כל עניין, פעולה או הליך, שלא נקבעה לו אגרה על פי 8.
תוספת זו  

167

48בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב9.

בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות 10. 
בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-2014

."101

ג' בשבט התשע"ט )9 בינואר 2019(
ד ק ש ת  ל י י א )חמ 3-1690-ת2(  

שרת המשפטים   
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