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תקנות הירושה )תיקון(, התשע"ה-2014

בית  לחוק   26 סעיף  התשכ"ה-11965,  הירושה,  לחוק   160 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   108 וסעיף  התשנ"ה-21995,  משפחה,  לענייני  המשפט 

התשמ"ד-31984, אני מתקינה תקנות אלה:

בהגדרה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשנ"ח-41998  הירושה,  לתקנות   1 בתקנה    1
"טופס", אחרי "שבתוספת" יבוא "הראשונה"   

בתקנה 14 לתקנות העיקריות -       2
בתקנת משנה )א(, אחרי "טופס 1 או 2" יבוא "או באופן מקוון לפי הוראות תקנת   )1(

משנה )ד(;     

אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:    )2(

המנויות  מהבקשות  בקשה  ירושה  לענייני  לרשם  להגיש  רשאי  ")ד( מבקש 
בתוספת השנייה באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי; 
ואולם היה המבקש מיוצג על ידי עורך דין, יוגשו בקשות כאמור מטעמו באופן 

מקוון בלבד; על הגשת בקשה כאמור בתקנת משנה זו יחולו הוראות אלה:  

כאמור  הנדרשים  המסמכים  יצורפו  מקוון,  באופן  הבקשה  הוגשה   )1(
בתקנות משנה )ב( ו–)ג(, למעט צוואה מקורית, באופן מקוון באמצעות אתר 
14)ב()3(  תקנה  להוראות  בהתאם  מקורית  צוואה  צירוף  האמור;  האינטרנט 
ייעשה בדרך של מסירתה לרשם לענייני ירושה בתוך 7 ימים ממועד הגשת 

הבקשה באופן מקוון כאמור; 

המבקש ישמור את המסמכים המקוריים שהעתק מהם צורף לבקשה   )2(
ויציגם לרשם לענייני ירושה אם יידרש לכך;

באופן  לשולח,  יומצא  מקוון,  באופן  שהוגשה  הבקשה  קליטת  עם   )3(
מקוון, אישור על הגשת הבקשה, שבו יצוין מועד קליטת הבקשה "

ראשונה"   "תוספת  יבוא  "תוספת"  במקום  בראשה,  העיקריות,  לתקנות  בתוספת    3
ואחריה יבוא: 

"תוספת שנייה 
)תקנה 14)ד((

בקשה לצו ירושה שמגישים ילדי המוריש וצאצאיהם או הוריו וצאצאיהם;      1

בקשה לצו קיום "       2

תחילתה של תקנה 14)ד( לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה, לעניין    4
בקשות המוגשות מטעם מבקשים המיוצגים על ידי עורכי דין, שנה מיום פרסומן של 

תקנות אלה   

י"א בתשרי התשע"ד )5 באוקטובר 2014(
)חמ 3-2874(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

תיקון תקנה 1

תיקון התוספת 
והוספת תוספת 

שנייה

תחילה

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 63; התשנ"ח, עמ' 240   1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393; התשנ"ח, עמ' 243   2
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשמ"ט, עמ' 48   3

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1256; התשס"ד, עמ' 928   4

תיקון תקנה 14
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תקנות המתווכים במקרקעין )סדרי דין בדיון לפני ועדת המשמעת ובערעור 
לבית משפט( )תיקון(, התשע"ה-2014 

התשנ"ו-11996  במקרקעין,  המתווכים  לחוק  ו–)2(  14כא)1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, אני מתקינה תקנות אלה:

אחרי תקנה 21 לתקנות המתווכים במקרקעין  )סדרי דין בדיון לפני ועדת המשמעת    1
ובערעור לבית משפט(, התשע"ד-22014, יבוא: 

"חיוב בתשלום 
הוצאות

לא  לחוק   )2( או  14כא)1(  סעיף  לפי  הוצאות  בתשלום  21א  חיוב 
יעלה על סכום של 6,000 שקלים חדשים "

י"א בתשרי התשע"ה )5 באוקטובר 2014(
)חמ 3-4663(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12)ב( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 
יעדי התקציב(, התשנ"ג-11992, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 3ג לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג-21993, במקום    1
תקנת משנה )א( יבוא:

")א( עיריית שדרות והרשויות המקומיות שבאזור שדרות רבתי ושבתחום היישובים 
מגורים  מסוג  לנכסים   45% של  בשיעור  הנחה  בתחומן  למחזיק  יקבעו  עזה,  סובבי 
והנחה בשיעור של 39% לנכסים מסוג תעשייה, מסחר, שירותים, משרדים, מלאכה 

וחקלאות, לשנות הכספים 2014 עד 2016 "

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(    2
ד' בחשוון התשע"ה )28 באוקטובר 2014(

)חמ 3-2278-ת2(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

הוספת תקנה 21א

תיקון תקנה 3ג

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 654   1

תחילה

__________
ס"ח התשנ"ג, עמ' 10; התשנ"ו, עמ' 23   1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 419; התשע"ד, עמ' 355; התשע"ה, עמ' 43   2
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צו הכניסה לישראל )פטור נציגי מדינות חוץ( )תיקון(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-11952, אני מצווה 
לאמור:

בתוספת לצו הכניסה לישראל )פטור נציגי מדינות חוץ(, התשמ"ח-21988 -   1
בטור א', אחרי "אורוגוואי" יבוא "אזרביג'אן";  )1(

בטור ב', אחרי "אורוגוואי" יבוא "אזרביג'אן"   )2(

ד' בתמוז התשע"ד )2 ביולי 2014(
)חמ 3-1082-ת2(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

צו הכניסה לישראל )פטור נציגי מדינות חוץ( )תיקון מס' 2(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-11952, אני מצווה 
לאמור:

בתוספת לצו הכניסה לישראל )פטור נציגי מדינות חוץ(, התשמ"ח-21988 -   1
בטור א', אחרי "גואטמלה" יבוא "גויאנה";  )1(

בטור ב', אחרי "גואטמלה" יבוא "גויאנה"   )2(

ט' באלול התשע"ד )4 בספטמבר 2014(
)חמ 3-1082-ת2(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

תקנות לימוד חובה )תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת( 
)תיקון(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7א ו–15 לחוק לימוד חובה, התש"ט-11949 )להלן - החוק(, 
השלטון  מרכז  עם  התייעצות  ולאחר  לחוק,   14 סעיף  לפי  החינוך  בוועד  היוועצות  לאחר 

המקומי ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

אחרת(,  מקומית  חינוך  ברשות  הלומדים  )תלמידים  חובה  לימוד  לתקנות  בפתיח    1
התשס"ה-22005 )להלן - התקנות העיקריות(, במקום "7א)א()4(" יבוא "7א"  

בתקנה 1 לתקנות העיקריות, אחרי ההגדרה "חטיבה עליונה" יבוא:   2
 ""תקן שעות" - כהגדרתו בתקנות חינוך ממלכתי )סדרי הפיקוח(, התשי"ז-31956 "

תיקון התוספת

תיקון התוספת

תיקון תקנה 1

תיקון הפתיח

__________
ס"ח התש"ט, עמ' 287; התשס"ב, עמ' 475   1

ק"ת התשס"ה, עמ' 569   2
ק"ת התשי"ז, עמ' 116   3

__________
ס"ח התשי"ב, עמ' 354   1

ק"ת התשמ"ח, עמ' 441; התשע"ד, עמ' 246   2

__________
ס"ח התשי"ב, עמ' 354   1

ק"ת התשמ"ח, עמ' 441; התשע"ה, עמ' 48   2
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בתקנה 2 לתקנות העיקריות -    3
בפסקה )1()א(, במקום "גן ילדים, בית ספר יסודי או חטיבת ביניים" יבוא "גן ילדים   )1(

ובית ספר יסודי";

אחרי פסקת משנה )א( יבוא:  )2(

")א1( חטיבת ביניים;" 

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -   4
בתקנת משנה )א( -  )1(

)א( בפסקה )1(, במקום "575 שקלים חדשים לשנה" יבוא "662 שקלים חדשים 
לשנה"; 

)ב( אחרי פסקה )1( יבוא:

")1א( לגבי תלמידים כמפורט בפסקאות משנה )א1( ו–)ה(  שבתקנה 2)1( - 
ביחס לתלמיד בחטיבת ביניים - 845  שקלים חדשים לשנה;";

בפסקה )2(, במקום "644 שקלים חדשים לשנה" יבוא  "849 שקלים חדשים  )ג( 
לשנה;";

בתקנת משנה )ב(, במקום "1 בפברואר" יבוא "1 ביולי"    )2(

אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:   5

 "שעות לימוד
נוספות ושירותים 

נוספים  

3א  הרשות השולחת והרשות הקולטת רשאיות לקבוע, בהסכם, 
אלה  על  נוספים  בתשלומים  תשתתף  השולחת  שהרשות 
שקבועים בתקנות אלה, בשל שעות לימוד נוספות על תקן 
הקולטת  הרשות  שנותנת  נוספים,  שירותים  ובשל  שעות 
)להלן - פעילות נוספת(, ובלבד שתלמיד מהרשות השולחת 
לא ייפגע בשל פעילות נוספת ולא יידרשו תשלומים בשל 

פעילות נוספת מהתלמיד או מהוריו "

שנת  תחילת  ביום  אלה,  לתקנות   )2(4 בתקנה  כתיקונה  3)ב(,  תקנה  של  תחילתה    6
הלימודים התשע"ה    

4)1()ב(  בתקנה  כנוסחה  העיקריות,  לתקנות  3)א()1א(  בתקנה  האמור  אף  )א( על    7
חדשים  שקלים   845" במקום  כאילו  יראו  התשע"ד  הלמודים  בשנת  אלה,  לתקנות 

בשנה" בא "813 שקלים חדשים לשנה"  

)ב( על אף האמור בתקנה 3)א()2( לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 4)1()ג( לתקנות 
אלה, בשנת הלימודים התשע"ד יראו כאילו במקום "849 שקלים חדשים לשנה" בא 

"817 שקלים חדשים לשנה"  

כ' באלול התשע"ד )15 בספטמבר 2014(
)חמ 3-3314(

ן ו ר י פ י  ש  
שר החינוך  

תחילה

הוראת שעה

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

הוספת תקנה 3א
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תקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת תשלומים(, 
התשע"ה-2014

לישראל(,  ארצי  )כביש  אגרה  כביש  לחוק  ו–16   12 סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

התשנ"ט-21999,  תשלומים(,  )אכיפת  לישראל(  ארצי  )כביש  אגרה  כביש  בתקנות    1
במקום התוספת הראשונה יבוא:

תוספת ראשונה
)תקנה 11(

סכומי הפיצוי והחזר הוצאות הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

נסיעה  כל  לגבי  במועד,  חשבון  אי–פירעון  )1( בשל 
בכביש האגרה בתקופת החיוב נושא החשבון הכלולה -

12)א( בחשבון ראשוני

17)ב( בחשבון נוסף ראשון

34)ג( בחשבון נוסף שני

34)ג( בחשבון נוסף שלישי

191)2( בשל עיכוב רכב

142)3( בשל גרירת רכב ופינויו

)4( בשל אחסנת רכב שפונה -

פטור )א( בשל 12 שעות ראשונות 

51 )ב( בשל 12 שעות נוספות או חלק מהן 

51 )ג( בשל כל 24 שעות נוספות או חלק מהן

)5( בשל מעשה שיש בו כדי למנוע את זיהוי הרכב או 
חיובו באגרה

1,561

)6( בשל שימוש בתג חיוב שאינו מתאים לרכב לפי 
תקנה 19

 "568

י"ג בתשרי התשע"ה )7 באוקטובר 2014(
)חמ 3-2914(

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

           

החלפת התוספת 
הראשונה

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשנ"ח, עמ' 282; י"פ התש"ס, עמ' 1088   1

ק"ת התשנ"ט, עמ' 1074; התש"ע, עמ' 267; התשע"ג, עמ' 774   2
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תקנות בריאות העם )אישור תואר מומחה בסיעוד( )תיקון(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ד( לפקודת בריאות העם, 11940, אני מתקין תקנות אלה:

בסיעוד(,  מומחה  תואר  )אישור  העם  בריאות  לתקנות  הראשונה  בתוספת    1
ראשונית  רפואה  "ד   יבוא  אונקולוגיה"  "ג   אחרי  ג',  בטור   ,7 בפרט  התשע"ד-22013, 

)בריאות הקהילה(" 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    2
כ"ו בתשרי התשע"ה )20 באוקטובר 2014(

)חמ 3-4672(

ק פ א ן  ו נ ר א  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

תקנות התעבורה )שינוי התוספות הראשונה, הרביעית, השביעית 
והתשיעית לפקודה(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, ובאישור ועדת 
הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

במקום פרט 1א  לתוספת הראשונה לפקודה יבוא:   1
"1א  עבירה לפי סעיף 12א1)ד( "

בתוספת הרביעית לפקודה -   2
בפרט 1, במקום "ב-36 ו–ב-37" יבוא "301 ו–302" ובמקום "ולתמרור ה-1" יבוא   )1(

"ולתמרור 701";

במקום פרט )10( יבוא:  )2(

")10( עבירה לפי סעיף 12א1)ד( לפקודה;" 

בתוספת השביעית לפקודה, בחלק א', בפרט 16, במקום "ה-1" יבוא "701"    3

בתוספת התשיעית לפקודה, בפרט 1, במקום "ג-43" יבוא "437"    4
ה' בתשרי התשע"ה )29 בספטמבר 2014(

)חמ 3-4501(
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שר התחבורה והבטיחות בדרכים  
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שינוי התוספת 
התשיעית

__________
ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 251   2

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשל"א, עמ' 83   1
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הודעת התעבורה )קביעת לוח תמרורים( )תיקון(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי תקנה 16)1( לתקנות התעבורה, התשכ"א-11961,  אני קובע לאמור:

בסעיף 3 בהודעת התעבורה )קביעת לוח תמרורים(, התשע"א-22010 )להלן - ההודעה    1
העיקרית(, במקום "ובהתאם לת"י 2247" יבוא "ובהתאם לת"י 312899"  

בתוספת להודעה העיקרית -    2
בחלק 2 בתמרור מס' 231 בטור 3, אחרי "כביש" יבוא "או";    )1(

)2( בחלק 5 - 

)א(   בתמרור מס'  505 - 

בטור 1, במקום התמונה יבוא:  )1(

"       

 
"                                   

בטור 3, בסופו יבוא " שולב סמל "נכה" - האוטובוסים בקו זה הותאמו   )2(
לאנשים עם מוגבלות; שולב סמל "רכבת" - הקו מוביל אל תחנת רכבת; 
שולב סמל "קווי תחבורה ציבורית בשעות הלילה" - האוטובוסים בקו זה 

פועלים בשעות הלילה ";      

בתמרור מס' 506, בטור 1, במקום תמונה יבוא: )ב( 

 "               

"          

 

ז' באלול התשע"ד )2 בספטמבר 2014(
)חמ 3-766-ת1(

ן ח ר  י א מ  
המפקח הארצי על התעבורה  

  
 
 
 

 

 2024-ה(, התשע"2מס'  הודעת התעבורה)קביעת לוח תמרורים()תיקון

 2612-( לתקנות התעבורה, התשכ"א2)21בתוקף סמכותי לפי תקנה 
1

 ,  אני קובע לאמור:
 

0212-התשע"א בהודעת התעבורה )קביעת לוח תמרורים(, 3בסעיף   .1 3תיקון סעיף 
2
 

בוא " י0022לת"י ובהתאם "במקום  ההודעה העיקרית( -)להלן

10811לת"י ובהתאם "
3

"; 

 - בתוספת להודעה העיקרית  .0 תיקון התוספת

 , אחרי "כביש" יבוא "או";3בטור  031בתמרור מס'  0בחלק  (1)  

  – 5בחלק (     0)  
 

 -525בתמרור מס'  )א(         

 , במקום התמונה יבוא:1בטור  (1)  
" 

                " 
בקו  האוטובוסים -"נכה", בסופו יבוא " שולב סמל 3בטור         (0)

הקו  -זה הותאמו לאנשים עם מוגבלות. שולב סמל "רכבת"        
שולב סמל "קווי תחבורה ציבורית ; מוביל אל תחנת רכבת        
אוטובוסים בקו זה פועלים בשעות ה –בשעות הלילה"         
      הלילה."        

 , במקום תמונה יבוא:1בטור  525בתמרור מס'  (ב)  
                " 

                " 
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