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תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( )תיקון(, 
התשע"ט-2019

התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–265  145ג  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר(, התשע"ד-22014 )להלן -   .1
התקנות העיקריות(, בתקנה 1, אחרי ההגדרה "חוק גנים לאומיים" יבוא:

""חוק הפיקוח" - חוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו-31955;".

אחרי תקנה 22א לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"מיתקן נלווה 
להפעלת באר

באר  להפעלת  נלווה  מיתקן  המשמש  טכני  מבנה  הקמת  22ב. 
כהגדרתה בחוק הפיקוח )בתקנה זו - מבנה( פטורה מהיתר, 

ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:

)1( שטח המבנה לא יעלה על 12 מטרים מרובעים וגובהו 
לא יעלה על 3 מטרים;

חוק  לפי  קדיחה  רישיון  בעל  בידי  תבוצע  )2( העבודה 
הפיקוח, שהוא אחד מהמנויים בסעיף 261)ד()1( לחוק;

לפי  ערוכה  זו,  תקנה  לפי  עבודה  ביצוע  על  )3( הודעה 
ימים   45 בתוך  הרישוי  לרשות  תימסר  שבתוספת,  הטופס 
ממועד ביצועה ויצורף לה העתק מרישיון הקדיחה שניתן."

בתוספת לתקנות העיקריות, בכותרת, אחרי "22)ג(" יבוא "22ב)3(".  .3
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.  .4

י"ט באדר ב' התשע"ט )26 במרס 2019(
)חמ 3-4861(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, )כללים ותנאים למתן גמול או החזר 
הוצאות לחברי המינהלה(, התשע"ט-2019

דרכים,  תאונות  לנפגעי  פיצויים  לחוק  13א  סעיף  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ה-11975 )להלן - החוק(, ולאחר קבלת הסכמת שרת המשפטים, אני מתקין תקנות 

אלה:

בתקנות אלה -  .1
"הקרן" -  קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים שהוקמה לפי סעיף 10 לחוק;

"חבר המינהלה" - מי שמונה להיות חבר מינהלה בקרן, לפי סעיף 13)א( לחוק;

ס"ח התשל"ה, עמ' 234; התשע"ה, עמ' 24.  1

תיקון תקנה 1

הוספת תקנה 22ב

תיקון התוספת

תחילה

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

ק"ת התשע"ד, עמ' 1532; התשע"ח, עמ' 1733.  2
ס"ח התשט"ו, עמ' 84.  3

הגדרות
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ליושב  הוצאות  והחזר  גמול  תשלום  בדבר  חוזר   - השכר"  על  הממונה  "חוזר 
התשע"א באלול  ט"ז  מיום  הסטטוטוריים  בתאגידים  מועצה  וחברי   ראש 

)15 בספטמבר 2011(, כפי שיעודכן מזמן לזמן, שמתפרסם באתר האינטרנט של אגף 
השכר והסכמי עבודה משרד האוצר תחת הלשונית "חוזרים - כללי  העסקה", בכתובת 
http://mof.gov.il/Sachar/Instructions/Documents/StatutarimCorporation_

.Ruls_Payment.pdf

)א( חבר מינהלה שהתקיים בו האמור בסעיף 13א)א( לחוק זכאי לקבל מהקרן גמול   .2
בעד השתתפותו בישיבת המינהלה כמפורט בסעיף האמור.

המינהלה  ישיבת  בעד  לגמול  זכאי  )א(  משנה  בתקנה  כאמור  המינהלה  חבר  )ב( 
כקבוע בחוזר הממונה על השכר, לרבות לעניין סוג ישיבת המינהלה ומספר ישיבות 
לסיווג  הציבורית  הוועדה  ידי  על  הקרן  סיווג  לרמת  ובהתאם  המרבי,  המינהלה 
תאגידים סטטוטוריים שהוקמה מכוח החלטת ועדת שרים לענייני כלכלה מס' כל/218 

מיום י"ב באדר ב' התשנ"ה )14 במרס 1995(. 

ראש  יושב  אישר  אם  )ב(  משנה  בתקנת  כאמור  המינהלה  לחבר  ישולם  הגמול  )ג( 
המינהלה כי השתתף בישיבה כולה או רובה, לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש 

שבו התקיימה ישיבת המינהלה.  

בקשר  המינהלה  חבר  שהוציא  הוצאה  כל  של  כיסוי  כולל   2 תקנה  לפי  )א( גמול   .3
מוסף,  ערך  מס  בחוק  כמשמעותו  מוסף  ערך  מס  וכולל  בישיבה  להשתתפותו 

התשל"ו-1975.

החזר  הקרן  מאת  לקבל  זכאי   2 תקנה  לפי  לגמול  זכאי  שאינו  המינהלה  חבר  )ב( 
הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המינהלה, לפי הוראות חוזר הממונה 

על השכר, ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, החזר הוצאות.

תעריף תשלום בעד קילומטר נסיעה שנסע חבר המינהלה לישיבה שבה השתתף  )ג( 
יהיה בהתאם לתעריף שבחוזר החשב הכללי של משרד האוצר בדבר החזר הוצאות 
התשס"ח  בתמוז  כ"ט  מיום  תעריפים,   - חיצוניים  שירותים  לנותני  בתפקיד  נסיעה 
)1 באוגוסט 2008(, שמתפרסם באתר החשב הכללי תחת הלשונית "הוראות תכ"ם - 
ניהול תקציבי שכר, גמלאות וכוח אדם - החזר הוצאות נסיעה בתפקיד ברכב פרטי" 

כפי שיעודכנו מזמן לזמן.

לתשלום  דרישה  יגיש   3 בתקנה  כאמור  הוצאות  להחזר  הזכאי  מינהלה  )א( חבר    .4
החזר הוצאות בסוף החודש שבו נשא בהוצאה.

מתום  יאוחר  לא  ישולם   3 תקנה  לפי  הוצאות  החזר  )א(  בתקנה  לאמור  )ב( בכפוף 
החודש שלאחר החודש שבו נשא בהוצאה.

ד' באדר ב' התשע"ט )11 במרס 2019(
)חמ 3-5525(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

גמול לחבר 
המינהלה

החזר הוצאות 
ישיבה

מועדים לעניין 
החזר הוצאות
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צו השאלת נכסי תרבות )הגבלת סמכות שיפוט( )מס' 4(, התשע"ט-2019

שיפוט(,  סמכות  )הגבלת  תרבות  נכסי  השאלת  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"ז-12007 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר החוץ  ועם שרת התרבות והספורט2, 
 The Louvre Museum ולאחר שנחתמו הסכמים )להלן - ההסכמים( בין מוזאון ישראל לבין
 National Trust–באתונה, יוון, ו Hellenic Ministry of Culture and Sports ,בפריז, צרפת
for Scotland באדינבורו, סקוטלנד )להלן - המשאילים(, להשאלת נכסי תרבות )להלן - 
הנכסים(, להצגה בתערוכה "מפאן לפיטר פן" אשר עתידה להתקיים במוזאון ישראל מיום 

כ"ה באייר התשע"ט )30 במאי 2019(, אני מצווה לאמור:

כל עוד הנכסים נמצאים בישראל מכוח ההסכמים, יחולו פסקאות )1( ו–)2( שבסעיף 3   .1
לחוק, ולפיכך - 

לא תהא לבית משפט בישראל סמכות שיפוט בתביעות שעניינן זכות בעלות או   )1(
חזקה בנכסים או זכות אחרת הנוגדת את זכותם של המשאילים בנכסים;

לא ייתן בית משפט בישראל כל החלטה שיש בה כדי למנוע את השבת הנכסים   )2(
למשאיל בתום תקופת ההשאלה על פי ההסכמים.

תוקפו של צו זה למשך התקופה שבה נמצאים הנכסים בישראל מכוח ההסכמים.  .2
כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019(

)חמ 3-3795-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים   

  צו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירות הפקדת שיק דחוי(
)הוראת שעה(, התשע"ט-2019

ללקוח(,  )שירות  הבנקאות  לחוק  ו–9יב)2(  9יא  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"א-11981 )להלן - החוק(, ולעניין סעיף 3, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, 

אני מצווה לאמור:

בצו זה, "שירות הפקדת שיק דחוי" - שירות כאמור בפרט 1)ב()3()1( לתוספת הראשונה   .1
לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות(, התשס"ח-22008, אשר ניתן ללקוח כהגדרתו 
בסעיף 9ט)ו( לחוק, לעניין שיק שהוסב והופקד בדלפק או בשידור; לעניין זה, העברת 

שיק לבנק לשם פירעונו לא תיחשב הסבה של שיק.

שירות הפקדת שיק דחוי מוכרז בזה שירות בר–פיקוח.  .2

סכום העמלה המרבי שניתן לגבות בעד שירות הפקדת שיק דחוי, יהיה שני שקלים   .3
חדשים לשיק.

תחילתו של צו זה ביום י' בניסן התשע"ט )15 באפריל 2019( ותוקפו עד יום כ"ז בסיוון   .4
התשע"ט )30 ביוני 2019(.

כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(
)חמ 3-5821(

ן ו ר י ר  י מ א  
נגיד בנק ישראל   

הגדרה

הכרזה על שירות 
בר–פיקוח

הגבלת סמכות 
שיפוט

תוקף

ס"ח התשס"ז, עמ' 137.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 4280.  2

סכום עמלה מרבי

תחילה ותוקף

ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשס"ז, עמ' 376.  1

ק"ת התשס"ח, עמ' 310.  2
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