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תקנות התעבורה )תיקון(, התש"ף-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו–70)5( לפקודת התעבורה, התשכ"א-11961, אני מתקין 
תקנות אלה:

בתקנות התעבורה, התשכ"א-21961, בתקנה 282)א()3(, אחרי פסקת משנה )ט( יבוא:   .1
")י( הרכב הוא רכב שהיה ברשותו של הכוח הרב–לאומי, כהגדרתו בחוק חסינויות 

וזכויות )הכוח הרב–לאומי(, התשמ"ב-31982, וטרם חלפו 8 שנים ממועד ייצורו."

כ"ד בכסלו התש"ף )22 בדצמבר 2019(
)חמ 3-83(

' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תקנות התעבורה )תיקון מס' 2(, התש"ף-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו–70 לפקודת התעבורה1, אני מתקין תקנות אלה: 

189)ד(,  בתקנה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשכ"א-21961  התעבורה,  בתקנות   .1
פסקה )2( - תימחק;

בתקנה 284 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ה( יבוא:    .2
")ו( במקרה של בעלים יחיד של רכב וקונה יחיד, העברת בעלות ברכב הרשום לפי 

הפקודה יכולה להתבצע באופן מקוון בהתקיים התנאים שלהלן:

אין  הגבלה כמשמעותה בתקנה 283)א( לגבי רישום שינוי הבעלות;  )1(

זהות הצדדים אומתה בתהליך העברת הבעלות;  )2(

שולמה אגרה בשיעור הקבוע בחלק ג' בתוספת הראשונה, לפי סוג הרכב;   )3(
רשות הרישוי תפרסם הודעה על האופן המקוון שבו ניתן לבצע העברת בעלות 

ברכב באתר האינטרנט של משרד התחבורה."

בתקנה 284א)1( לתקנות העיקריות, אחרי "בבנק מקוון" יבוא "או באופן מקוון".  .3
תחילתן של תקנות 2 ו–3 ביום ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020(.  .4

כ"ד בכסלו התש"ף )22 בדצמבר 2019(
)חמ 3-83(

' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תיקון תקנה 189 

תיקון תקנה 284  

תיקון תקנה 282

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 17.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ט, עמ' 4035.  2
ס"ח התשמ"ב, עמ' 30.  3

תיקון תקנה 284א 

תחילה 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התש"ף, עמ' 224.  2
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הודעת סדר הדין האזרחי )עדכון התוספת השנייה(, התש"ף-2019
בתוקף סמכותי לפי תקנה 187א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-11984 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2019 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
נובמבר 2018, נוסח התוספת השנייה לתקנות הוא מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 

2020(, כמפורט להלן:
"תוספת שנייה

)תקנה 187)ב((

שיעור התשלומים לעדים:
הסכומים 

בשקלים חדשים

)1( שכר בטלה -

עד 101)א( להתייצבות של עד 4 שעות

עד 202)ב( ליום התייצבות )מעל 4 שעות(

)2( דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו -

עד 132)א( אם המציא קבלה

)ב( )בטל(

)3( שכרו של מומחה מאוצר המדינה -

עד 44)א( כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט,

ואולם אם מקום עבודתו הקבוע של המומחה מרוחק יותר 
משלושים ק"מ מבית המשפט והיה עליו לבוא לבית המשפט 

עד 12לצורך מתן העדות בלבד, ייווספו לשכר האמור

עד 101)ב( כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט

)4( )א( שכרו של רופא כשהעדות הצריכה -

עד 80)1( בדיקה או ניתוח של גווייה

עד 132)2( בדיקה או ניתוח של גווייה שהוצאה מקברה

עד 32)3( תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה

עד 101)4( חוות דעת רפואית בכתב

עד 85)5( בדיקת גופו של אדם

)ב( בית המשפט רשאי להוסיף על הסכום הנקוב בפסקת משנה )א()3( 
או )4(, סכום שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים למאה ממנו, בשים 

לב למידת הטורח, להיקף או להעמקה שהיו כרוכים במתן השירות.

)ג( רופא שהעיד בבית המשפט על חוות דעת רפואית שנתן בכתב, 
יהיה זכאי גם לשכר כמומחה לפי הרישה של פסקה )3()א( ובית 

המשפט רשאי לפסוק לו שכר נוסף בשל נסיעות, לפי הסיפה של אותה 
פסקה וכן דמי לינה לפי פסקה )2(.

)5( שכר של מומחה רפואי בעד חוות דעת בכתב, כולל מתן עדות לעניין 
חוות הדעת בישיבה אחרת של בית המשפט

161 עד 668"

י"ח בכסלו התש"ף )16 בדצמבר 2019(
ל ז ר מ ל  א )חמ 3-1778-ת2(   יג

מנהל בתי המשפט  

עדכון סכומים

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשס"א, עמ' 475; התשע"ט, עמ' 1839.  1
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הודעת ברית הזוגיות לחסרי דת )אגרות(, התש"ף-2019
)אגרות(, דת  לחסרי  הזוגיות  ברית  לתקנות  2)ג(  סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 

התשע"א-12010 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(,   .1
כלהלן:

"תוספת
)תקנה 1)א((

חלק א': אגרות

טור א'
הפעולה או השירות

טור ב'
בשקלים חדשים

1646. בקשה לרישום במרשם הזוגיות

לפי  הזוגיות  במרשם  רישום  למחיקת  2. בקשה 
סעיף 10)א( לחוק

215

חלק ב': הנחות

שיעור ההנחה באחוזיםזכאים להנחה

אם אחד מבני הזוג הוא חייל בשירות חובה או )1(
משרת בשירות לאומי

40

40אם אחד מבני הזוג הוא סטודנט )2(

אם אחד מבני הזוג הוא עולה חדש בשנתיים )3(
הראשונות לעלייתו ארצה

40

אם אחד מבני הזוג זכאי להבטחת הכנסה לפי )4(
חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980

"40

כ"ה בכסלו התש"ף )23 בדצמבר 2019(
)חמ 3-4137-ת2(

ר ל ש ר ה ן  נ ח ל א ם  י י ח ף  ס ו י   
רשם הזוגיות   

תיקון טעויות

בתקנות העיצובים )יישום הסכם האג(, התש"ף-2019, שפורסם בקובץ התקנות 8300, 
התש"ף, עמ' 154 -

בתקנה 6)5(, במקום "תקנה 8 לתקנות אלה" צריך להיות "תקנה 9 לתקנות אלה";  )1(

בתקנה 12)2(, במקום "מבקשה לרישום ביטול" צריך להיות "מבקשה לרישום עיצוב".  )2(

)חמ 3-5798(

שינוי סכומים

ק"ת התשע"א, עמ' 146; התשע"ט, עמ' 1959.  1
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