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תקנות הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות )החרגת סוגי עסקאות אשראי 
מתחולת החוק והחרגת הוצאות מגדר "תוספת"(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "הלוואה" ולפי פסקה )3( להגדרה "תוספת" שבסעיף 1 
לחוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-11993 )להלן - החוק(,  לפי הצעות המפקח 
האוצר  שר  בהסכמת   ,3 תקנה  לעניין  פיננסיים  שירותים  נותני  על  והמפקח  הבנקים,  על 
ונגיד בנק ישראל ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

בתקנות אלה -  .1
"מבטח" -  כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;

ששולט  מי   - תאגיד  המלווה  היה  ואם  המלווה;  של  משפחה  קרוב   - קשור"  "צד 
של  משפחה  וקרוב  בו  השולט  ידי  על  או  המלווה  ידי  על  שנשלט  מי  במלווה, 
לפי  הבנקים  על  המפקח  שקבע  אחר  גורם  וכן  יחיד,  הוא  אם  מאלה  אחד  כל 
סעיף 5)ג1( לפקודת הבנקאות, 21941, או המפקח על נותני שירותים פיננסיים לפי 
סעיף4)א( לחוק שירותים פיננסיים מוסדרים, או הממונה על שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון לפי סעיף 2)ב( לחוק הפיקוח על הביטוח או לפי סעיף 16)ג1( לחוק קופות 

גמל, לפי העניין;

"קרוב משפחה" - כמשמעותו בסעיף 15)א( לחוק;

"שליטה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-31968.

פרק ב': החרגת סוגי עסקאות אשראי מתחולת החוק

הוראות החוק לא יחולו על עסקאות אשראי אלה:  .2
זה,  לעניין  אשראי;  רכיב  בהן  שיש  בנגזרים,  עסקאות  או  ערך  בניירות  עסקאות   )1(

"נגזר" - כהגדרתו בחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-42006;

חוזה להעמדת ערבות, למעט על רכיב העמדת אשראי לצורך כיסוי חוב שנוצר   )2(
עקב מימוש הערבות האמורה; לעניין זה, "ערבות" -  התחייבות בלתי חוזרת בכתב 
של מלווה לבקשת לקוח, לשלם למוטב, עד לסכום הערבות, בהתאם ובכפוף לתנאי 

הערבות, לרבות ערבות בנקאית ואשראי דוקומנטרי;

הלוואה שמתקיימים בה שני אלה:   )3(

שר  שקבע  התאגידים  מסוג  שאינו  ולתאגיד,  ליחיד  במשותף  ניתנה  )א( היא 
המשפטים לפי סעיף 15ג לחוק; 

)ב( היא ניתנה שלא לשימוש אישי, ביתי או משפחתי. 

פרק ג': החרגת הוצאות מהגדרת תוספת

המפורט מסוג  העמדתה,  במועד  ההלוואה  העמדת  לשם  שנדרשות  הוצאות   .3 
בפסקה )1( להלן או בסכום המפורט בפסקה )2( להלן, לא ייכללו בהגדרה "תוספת" 
שבסעיף 1 לחוק, ובלבד שההלוואה לא פוצלה מהלוואה אחרת לשם גביית ההוצאות 

האמורות: 

ס"ח התשנ"ג, עמ' 174; התשע"ז, עמ' 1208.  1

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69.  2
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.  3
ס"ח התשס"ו, עמ' 286.  4

הגדרות 

החרגת סוגי 
עסקאות אשראי 
מתחולת החוק  

הוצאות שלא 
ייכללו בהגדרה 

"תוספת" 
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הוצאות שמשלם מלווה או לווה לצד שלישי בהתקיים כל התנאים שלהלן:  )1(

התשלום הוא בשל אחד מאלה: )א( 

אגרות לצורך רישום ובדיקת שעבודים וביטחונות במרשמים ציבוריים;  )1(

הערכת שמאי אגב שעבוד;  )2(

שירותי  ומתן  תצהיר  נוטריוני,  כוח  ייפוי  בעד  דין  עורך  טרחת  שכר   )3(
נאמנות; 

אם  גם   - מבטח  שהוא  מלווה  ולעניין  נכס;  ביטוח  או  חיים  ביטוח   )4(
התשלום אינו משולם לצד שלישי אלא למבטח;

הקצאת בטוחה שמעמידה המדינה, או מעמיד מוסד ללא כוונת רווח   )5(
או גורם אחר שקבע המפקח על הבנקים לפי סעיף 5)ג1( לפקודת הבנקאות, 
לחוק  4)א(  סעיף  לפי  פיננסיים  שירותים  נותני  על  המפקח  או   ,1941
 שירותים פיננסיים מוסדרים, או הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לפי

סעיף 2)ב( לחוק הפיקוח על הביטוח או לפי סעיף 16)ג1( לחוק קופות גמל, 
לפי העניין;

ייעוץ מיוחד הנדרש לצורך העמדת ההלוואה בשל מטרתה המיוחדת,   )6(
וההוצאות  מלווה,  אותו  של  הרגיל  העסקים  במהלך  שלא  הניתנת 
משולמות למי שאינו צד קשור; בפסקה זו, "ייעוץ מיוחד" - לרבות שכר 
טרחה המשולם לעורך דין, ובלבד שמתקיימות לגביו שאר הוראות פסקה 

זו;

משלוח שיק לשם ניכיונו;  )7(

ההוצאות הן הוצאות סבירות שהוצאו בפועל; )ב( 

תשלום  את  העביר  המלווה  המלווה,  באמצעות  הועבר  התשלום  אם  )ג( 
ההוצאות במלואו לאותו צד שלישי; 

אחר,  מגורם  בעצמו  לקבל  ללווה  מאפשר  שהמלווה  שירות  בשל  הוצאות  )ד( 
למעט בשל הקצאת בטוחה כאמור בפסקת משנה )א()5( או בשל ייעוץ מיוחד 

כאמור בפסקת משנה )א()6(;

)2(  הוצאות בסכום הגבוה מבין אלה למעט אם מדובר בהלוואה שניתנה לתקופה 
העולה על שנה ובסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים: 

30 שקלים חדשים; )א( 

בהתאם לסכום ההלוואה כמפורט להלן:  )ב( 

הלוואה שסכומה עד 10,000 שקלים חדשים - 1.5% מסכום ההלוואה   )1(
אך לא יותר מ–100 שקלים חדשים;

)2(  הלוואה שסכומה עולה על 10,000 שקלים חדשים -

)א( אם היא ניתנה לפרק זמן שאינו עולה על 10 ימים - 1% מסכום 
ההלוואה;

מסכום   1%  - ימים   10 על  העולה  זמן  לפרק  ניתנה  היא  )ב( אם 
ההלוואה אך לא יותר מ–500 שקלים חדשים.
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יום   - )להלן  שנה  כל  של  בינואר   1 ביום  יתעדכנו   )2(3 בתקנה  הנקובים  הסכומים   .4
המרכזית  הלשכה  שמפרסמת  לצרכן  המחירים  מדד  שינוי  שיעור  לפי  העדכון(, 
 ,2018 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת  העדכון,  ביום  הידוע  לסטטיסטיקה, 
ברשומות  יפרסם  המשפטים  משרד  של  הכללי  המנהל  השלם;  הקרוב  לשקל  ויעוגל 

הודעה על הסכום המעודכן. 

תחילתן של תקנות אלה, למעט לעניין מלווה מוסדי כאמור בסעיף 23)ב( לחוק המתקן,   .5
שישה חודשים מיום פרסומן; בתקנה זו, "החוק המתקן" - חוק הסדרת הלוואות חוץ– 

בנקאיות )תיקון מס' 5(, התשע"ז-52017.

ב' באדר א' התשע"ט )7 בפברואר 2019(
)חמ 3-5703(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים   

 תקנות הכניסה לישראל )פטור מהיתר למתן אשרה ורישיון ישיבה
לסוגי עובדים זרים( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ט-2019

מתקין  אני  התשי"ב-11952,  לישראל,  הכניסה  לחוק  2)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תקנות אלה:

בתקנה 2 לתקנות הכניסה לישראל )פטור מהיתר למתן אשרה ורישיון ישיבה לסוגי   .1
של  "תוקפן  יבוא  בה  האמור  במקום  התשע"ח-22018,  שעה(,  )הוראת  זרים(  עובדים 

תקנות אלה עד יום כ"א באדר א' התשפ"ד )1 במרס 2024(".

י"ב באדר א' התשע"ט )17 בפברואר 2019(
)חמ 3-4543(

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

צו הכניסה לישראל )תחנות גבול( )תיקון(, התשע"ט-2019 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-11952, אני מצווה לאמור:

ראש  "מעבר  אחרי  התשמ"ז-21987,  גבול(,  )תחנות  לישראל  הכניסה  לצו   1 בסעיף   .1
הנקרה" יבוא "שדה התעופה רמון על שם אילן ואסף רמון".

ט"ו בשבט התשע"ט )21 בינואר 2019(
)חמ 3-1111(

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

עדכון סכומים 

תחילה 

ס"ח התשע"ז, עמ' 1208.  5

תיקון תקנה 2 

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 926.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 952.  2

תיקון סעיף 1

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"ח, עמ' 668.  1

ק"ת התשמ"ז, עמ' 1219; התשע"ח, עמ' 2263.  2
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תקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס( )תיקון(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)ב()2(, 47 ו–168 לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - 
החוק(, לפי הצעת הרשות לפי סעיף 168)ב( לחוק, בהתאם לסעיף 197 לחוק, ובאישור ועדת 

הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס(, התשמ"א-21981 )להלן - התקנות העיקריות(,   .1
בכל מקום, במקום "דגם" יבוא "טיפוס", ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו 

לפי העניין.

בתקנה 1 לתקנות העיקריות -  .2
אחרי ההגדרה "הגדר" יבוא:  )1(

")UPRT( מהם  והיחלצות  חריגים  טיסה  ממצבי  הימנעות  בדבר   ""הדרכה 
שבהם  טיסה  ממצבי  הימנעות  בדבר  זוגית  והדרכה  קרקעית  הדרכה   -
בדרך  טיסה  שמאפיינים  מהמדדים  מכוון,  בלתי  באופן  חורג,  אווירון 
 )UPRT - Upset Prevention and כאמור  טיסה  ממצבי  והיחלצות  כלל 

;";)Recovery Training

במקום ההגדרה "טיפוס" יבוא:  )2(

""טיפוס" )type(, לעניין כלי טיס - כלי טיס הנמנה עם כלי טיס שיש להם אותו 
בתכונות  לשינוי  גורמים  שאינם  זה  בתכן  שינויים  לרבות  בסיסי,  תכן 

הטיסה או ההטסה של כלי הטיס;".

בתקנה 115 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )7( יבוא:  .3
")8( הימנעות ממצבי טיסה חריגים והיחלצות מהם; לעניין זה, "מצבי טיסה חריגים" 
- כמשמעותם בהגדרה "הדרכה בדבר הימנעות ממצבי טיסה חריגים והיחלצות מהם 

".")UPRT(

אחרי תקנה 129 לתקנות העיקריות יבוא:  .4

"תדריכי קרקע 
והדרכת טיסה 

129א. )א(  מבקש רישיון טייס תובלה בנתיבי אוויר ובו הגדר 
תדריכי  מתאים  הגדר  בעל  טיסה  ממדריך  יקבל  אווירון 
קרקע והדרכת טיסה באווירון בנושאים המפורטים בתקנות 

115 ו–188א. 

הגדר  ובו  אוויר  בנתיבי  תובלה  טייס  רישיון  מבקש  )ב( 
הליקופטר יקבל ממדריך טיסה בעל הגדר מתאים תדריכי 
המפורטים  בנושאים  בהליקופטר  טיסה  והדרכת  קרקע 

בתקנה 117.

מבקש רישיון כאמור בתקנות משנה )א( ו–)ב( שהוסמך  )ג( 
בחיל האוויר הישראלי בתור טייס בטיפוס כלי טיס מסוים 
ומשרת בו בשירות פעיל בתור טייס בעת הגשת הבקשה, 
יהיה פטור מהדרישות לפי תקנות המשנה האמורות, לגבי 

אותו טיפוס של כלי טיס."

החלפת מונחים 

תיקון תקנה 1  

תיקון תקנה 115 

הוספת תקנה 129א 

ס"ח התשע"א, עמ' 830; התשע"ו, עמ' 1263.  1

ק"ת התשמ"א, עמ' 510; התשע"ח, עמ' 451.  2
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בתקנה 173)ב( לתקנות העיקריות, במקום "תרשם ברישיון הטייס שלו הגבלה המתירה   .5
טיסות כטר"מ בלבד" יבוא "יירשם ברישיון הטיס שלו איסור על הטסת כלי הטיס לפי 

כט"מ".

אחרי תקנה 176 לתקנות העיקריות יבוא:  .6

"הדרכה בדבר 
הימנעות ממצבי 

טיסה חריגים 
והיחלצות מהם 

)UPRT( - הגדר 
אווירון קבוצה ג' 

176א. המבקש הגדר אווירון קבוצה ג' או טיפוס נוסף באווירון 
קבוצה ג', לגבי אווירון שהצוות המזערי הדרוש להפעלתו 
יקבל  יותר,  או  טייסים  שני  הוא  שלו  הסוג  תעודת  לפי 
והיחלצות  חריגים  טיסה  ממצבי  הימנעות  בדבר  הדרכה 
מבוקש  שלגביו  טיפוס  מאותו  אווירון  על   )UPRT( מהם 

ההגדר.".

אחרי תקנה 180 לתקנות העיקריות יבוא:   .7

""הדרכה בדבר 
הימנעות ממצבי 

טיסה חריגים 
והיחלצות מהם 

)UPRT( - הגדר 
אווירון קבוצה ד' 

180א. המבקש הגדר אווירון קבוצה ד' או טיפוס נוסף באווירון 
קבוצה ד', לגבי אווירון שהצוות המזערי הדרוש להפעלתו 
יקבל  יותר,  או  טייסים  שני  הוא  שלו  הסוג  תעודת  לפי 
והיחלצות  חריגים  טיסה  ממצבי  הימנעות  בדבר  הדרכה 
מבוקש  שלגביו  טיפוס  מאותו  אווירון  על   )UPRT( מהם 

ההגדר.".

בתקנה 188 לתקנות העיקריות -   .8
בפסקה )1(, המילים "125 שעות טיסה ומהן" - יימחקו;  )1(

במקום פסקאות )2( ו–)3( יבוא:  )2(

")2( 40 שעות הדרכה של זמן מכשירים בכלי טיס מאת מדריך טיסה בעל הגדר 
מתאים, מהן לא יותר מ–20 שעות של זמן טיסת מכשירים מדומה, או לא יותר 

מ–30 שעות כאמור אם ההדרכה מתבצעת במדמה שהמנהל אישר לעניין זה;

)3( 10 שעות לפחות מתוך זמן המכשירים כאמור בפסקה )2( יהיו זמן הדרכה 
זוגית בכלי טיס מהסוג שלגביו מבוקש ההגדר, בנושאים המפורטים בתקנה 188א."

אחרי תקנה 188 לתקנות העיקריות יבוא:   .9

"תדריכי קרקע 
והדרכת טיסה

בעל  טיסה  ממדריך  יקבל  מכשירים  הגדר  188א. )א( המבקש 
הגדר מתאים תדריכי קרקע והדרכת טיסה בנושאים אלה:

בספר  שימוש  לרבות  טיסה,  קדם  נוהלי   )1(
כמשמעותו אחר  מתאים  במסמך  או  לטיסה   העזר 

של  מתאימים  במסמכים  וכן  לחוק,  63)ב()3(  בסעיף 
שירותי נת"א לצורך הכנת תכנית טיסה לפי כט"מ;

תיוג,  ברשימות  שימוש  טיסה,  קדם  בדיקות   )2(
הסעה ובדיקות לפני המראה;

לפי  טיס  כלי  להפעלת  ותמרונים  טיסה  תהליכי   )3(
במצבים  בלבד,  הטיסה  מכשירי  על  בהסתמך  כט"מ, 
כולל  חירום,  ובמצבי  שגרתיים  לא  במצבים  רגילים, 

תהליכים ותמרונים אלה:

תיקון תקנה 173 

הוספת תקנה 176א

הוספת תקנה 180א 

תיקון תקנה 188 

הוספת תקנה 188א 
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מעבר לטיסת מכשירים תוך כדי המראה; )א( 

או  לעזיבה  סטנדרטיים  מכשירים  תהליכי  )ב( 
 Standard Instrument Departure( להצטרפות 
 Routes )SIDs(/Standard Arrival Routes

;))STARs(

תהליכים לפי כט"מ בנתיב; )ג( 

;)Holding( תהליכי המתנה )ד( 

גישות מכשירים למינימות מוגדרות; )ה( 

 ;)Missed approach( תהליכי הליכה סביב )ו( 

נחיתה בגישת מכשירים; )ז( 

תמרונים בטיסה ומאפייני טיסה מיוחדים.  )4(

בלי לגרוע מתקנת משנה )א(, המבקש הגדר מכשירים  )ב( 
לגבי סוג של כלי טיס רב–מנועי, יקבל ממדריך טיסה בעל 
טיס  בכלי  מכשירים  בטיסת  זוגית  הדרכה  מתאים,  הגדר 
רב–מנועי מהסוג המתאים, כשאחד ממנועיו אינו פועל או 

מדומה ככזה." 

בתקנה 189 לתקנות העיקריות, במקום פסקה )4( יבוא:  .10
")4( אם מבוקש הגדר לגבי סוג של כלי טיס רב–מנועי - הפעלת כלי טיס רב–מנועי 

מהסוג שלגביו מבוקש ההגדר כשאחד ממנועיו אינו פועל או מדומה ככזה."

בתקנה 190 לתקנות העיקריות, המילים "ולפי כטר"מ וכט"ר" - יימחקו.  .11
בתקנה 192 לתקנות העיקריות, תקנת משנה )א( - תימחק.  .12

בתקנה 195 לתקנות העיקריות -   .13
שלפני  ימים   60 בתוך  עבר,  המבקש  "אם  יבוא  עבר"  שהמבקש  "לאחר  במקום   )1(

פקיעת תוקפו של האישור";

הסיפה החל במילים "אם מחזיק האישור עובר" - תימחק.  )2(

תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה )ב(, 45 ימים מיום פרסומן. )א(   .14
על אף האמור בתקנת משנה )א( -  )ב( 

תחילתה של תקנה 195, כתיקונה בתקנה 13 לתקנות אלה, שישה חודשים   )1(
מיום פרסומן של תקנות אלה;

תחילתן של תקנות 115)8(, 176א ו–180א לתקנות העיקריות, כנוסחן בתקנות   )2(
3, 6 ו–7 לתקנות אלה, ביום כ"ו באדר א' התשע"ט )3 במרס 2019( )להלן - יום 

התחילה המאוחרת(.

מי שערב תחילתן של תקנות אלה החזיק ברישיון טייס פרטי, רישיון טייס מסחרי או   .15
אווירון  הגדר  וברישיונו  העיקריות,  התקנות  לפי  אוויר  בנתיבי  תובלה  טייס  רישיון 
קבוצה ג' או קבוצה ד', לגבי אווירון שהצוות המזערי הדרוש להפעלתו לפי תעודת 
הדרכה  קיבל  לא  המאוחרת  התחילה  יום  ועד  יותר,  או  טייסים  שני  הוא  שלו  הסוג 
בדבר הימנעות ממצבי טיסה חריגים והיחלצות מהם )UPRT(, כהגדרתה בתקנה 1 
לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה, או הדרכה שוות ערך לה שאישר 

תיקון תקנה 189 

תיקון תקנה 190 

תיקון תקנה 192 

תיקון תקנה 195 

תחילה  

הוראת מעבר 
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ההגדר  לגבי  שבידיו,  הרישיון  לפי  הזכויות  את  להפעיל  רשאי  יהיה  לא  המנהל,  לו 
כי  המנהל,  של  דעתו  להנחת  שיוכיח,  עד  ואילך,  המאוחרת  התחילה  מיום  האמור, 

קיבל הדרכה כאמור. 

ט' באדר א' התשע"ט )14 בפברואר 2019(
)חמ 3-669-ת1(

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

תקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס( )תיקון מס' 2(, התשע"ט-2019 

לפי  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011  הטיס,  לחוק  3)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הצעת רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168)ב( לחוק, בהתאם לסעיף 197 לחוק, ובאישור 

ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס(, התשמ"א-21981 )להלן - התקנות  העיקריות(,   .1
בתקנה 72, במקום פסקה )1( יבוא:

")1( מלאו לו 16 שנים ביום הגשת הבקשה לרישיון; ולגבי מבקש רישיון עם הגדר 
דאון - 15 שנים;".

בתקנה 87 לתקנות העיקריות, במקום פסקה )1( יבוא:   .2
")1( מלאו לו 17 שנים ביום הגשת הבקשה לרישיון; ולגבי מבקש רישיון טייס פרטי 

עם הגדר דאון - 16 שנים;".

ו' באדר א' התשע"ט )11 בפברואר 2019(
)חמ 3-669-ת1(

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

תקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס( )תיקון מס' 3(, התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)ב()1( ו–46)א()2( לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - 
החוק(, לפי הצעת הרשות לפי סעיף 168)ב( לחוק, ובהתאם לסעיף 197 לחוק, ובאישור ועדת 

הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 - )להלן  התשמ"א-21981  טיס(,  לעובדי  )רישיונות  הטיס  לתקנות  21א  תקנה  במקום   .1
התקנות העיקריות(, יבוא:

"גיל מרבי לטייס 
בתובלה אווירית 

מסחרית

)א( לא ישמש אדם טייס בתובלה אווירית מסחרית ולא  21א. 
יעסיק מפעיל אווירי טייס בתובלה כאמור -

)1( בכלי טיס המופעל על ידי טייס אחד - אם מלאו 
לטייס 60 שנים;

)2( בכלי טיס המופעל על ידי שני טייסים או יותר 
- אם מלאו לטייס 65 שנים.

תיקון תקנה 72 

תיקון תקנה 87  

ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1

ק"ת התשמ"א, עמ' 510; התשע"ח, עמ' 451.  2

ס"ח התשע"א, עמ' 830; התשע"ו, עמ' 1263.  1

ק"ת התשמ"א, עמ' 510; התשע"ח, עמ' 451.  2

החלפת תקנה 21א
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)ב( בתקנה זו - 

שבה  מסחרית  הפעלה   - מסחרית"  אווירית  "תובלה 
מסיעים בכלי טיס נוסעים או מובילים בו טובין, 
כאמור  הפעלה  למעט  דואר,  או  מטען  לרבות 
לתקנות   181 בתקנה  כהגדרתה  צניחה  לצורך 

ההפעלה."

תקנה 21ג לתקנות העיקריות - בטלה.   .2
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(.  .3

על אף הוראות תקנות אלה, בתקופה של שלוש שנים מיום התחילה, יראו את תקנה   .4
21א)א( לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, כאילו בפסקה )1(, בסופה 
נאמר "ואולם אם כלי הטיס הוא הליקופטר המופעל על ידי טייס אחד במרחב הפיקוח 

התעופתי של ישראל - אם מלאו לטייס 65 שנים."

ו' באדר א' התשע"ט )11 בפברואר 2019(
)חמ 3-669-ת1(

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

הודעת הסיוע המשפטי, התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי תקנה 11א)ג( לתקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג-11973 )להלן - 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2018 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב   .1
נובמבר 2017, נוסח תקנות 1א ו–3א)א(, התוספת הראשונה וסעיפים 1 ו–2 של התוספת 

השנייה לתקנות, מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, 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 

68

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

"137

"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."

שינוי סכומים

ביטול תקנה 21ג

תחילה

הוראת שעה

ק"ת התשל"ג, עמ' 2048; התשס"א, עמ' 848; התשע"ז, עמ' 719.  1
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"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 431 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.

)ד( תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 647 שקלים חדשים למבקש אחד."

"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 

בפני 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

1,063439529439439178תביעה

1,063439529439439178הגנה

439268268268268178המרצות

439268268268268178הודעת 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

1,063439529439439178

1,063439529439439178הגנה

439268268268268178המרצות

439268268268268178הודעת צד ג'

2 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220.
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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:

לימוד עניינו 
סיכומים בכתבישיבהשל מבקש

ישיבה לשמיעת פסק דין או 
החלטה, ישיבה לאישור הסכם, 

ישיבה שלא מתקיימת

884351351142

)3א( הליכים לפי חוק להסדר התדיינויות:

בקשה  בהגשת  שהחלו  בהליכים  ו–)3(,   )2( בפסקאות  האמור  אף  )א( על 
ליישוב סכסוך לפי חוק להסדר התדיינויות יחולו תעריפי שכר הטרחה שלהלן:

ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים, 
לרבות הליכים חלופיים וייצוג 

בפני ערכאות  שיפוטיות  במהלך 
תקופת עיכוב ההליכים לפי חוק  

להסדר התדיינויות

עריכת הסכם בין  
צדדים לפי חוק 

להסדר התדיינויות

ייצוג בפני ערכאות  
שיפוטיות  לאחר 

תום תקופת עיכוב 
ההליכים לפי חוק   

להסדר התדיינויות

2,5351,0142,535

)ב(   האמור בפסקת משנה )א( לא יחול על ייצוג אדם שמונה לו אפוטרופוס 
המשפטית  הכשרות  בחוק  כאמור  אפוטרופוס,  לו  למנות  שניתן  או 

והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, או על ייצוג קטין.

)ג( על אף האמור בפסקת משנה )א(, ראש הלשכה לסיוע משפטי רשאי, 
במקרים חריגים, להחליט כי שכר טרחה על ייצוג בפני ערכאה שיפוטית 
יהיה לפי פסקה )2( או )3(, לפי העניין, אם מצא כי הטיפול באותו עניין 
ובהחלטה  חריגים  במקרים  הוא,  רשאי  וכן  במיוחד,  מרובה  עבודה  חייב 
חדשים  שקלים   558 של  לסכום  עד  הטרחה  שכר  את  להפחית  מנומקת, 

בנסיבות שבהן מצא כי אין הצדקה לתשלום הסכום המלא.

)4( הוצאה לפועל:

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

בקשה להוצאה לפועל, 
למעט בקשה מסוג דחיית 

דיון הזמנת עדים
הופעה בפני ראש ההוצאה 

לפועל או בפני מי מטעמו

439351351

)5( בית המשפט העליון:

ישיבהלימוד עניינו של מבקשהגשת בג"צ

3,5341,235בג"ץ

1,4111,235ערעור

1,2351,063בקשת רשות ערעור
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)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

14326811114852993

)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        

178

351

529

61

178

178

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

מי שהתמנה לפי תקנה 4)א()3( והוא חייב בנסיעות לשם התייצבות בבית המשפט מן   .3
המפורטים בסעיף 1 מחוץ לתחום הרשות המקומית שבה נמצא משרדו, זכאי לקבל, 

לפי בחירתו, הוצאות נסיעה לפי התעריף הנהוג במונית שירות או באוטובוס."

4. )בוטל(.

סימן ב' - שכר טרחה על בסיס חודשי

)בוטל(

ג' בשבט התשע"ט )9 בינואר 2019(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-237-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 234.
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