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תקנות הגנת הפרטיות )אגרות( )תיקון(, התשע"ה-2014 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36א לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 1 )להלן - החוק(, 
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 2, ובאישור ועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות הגנת הפרטיות )אגרות(, התשס"א-2000 3 )להלן - התקנות העיקריות(, 1  תיקון תקנה 1
אחרי ההגדרה "הרשם" יבוא:

""יחיד" - אדם למעט תאגיד;" 

במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:2  החלפת תקנה 3

הרשם יגבה אגרה תקופתית לתקופה של שנה, בעד 3 "אגרה תקופתית )א( 
שבבעלות  מידע  מאגר  למעט  בפנקס,  הרשום  מידע  מאגר 
המדינה, בסכומים המפורטים להלן )להלן - הסכום הבסיסי(:

בעד מאגר מידע בבעלות תאגיד שאינו מלכ"ר -   )1(
550 שקלים חדשים;

בעד מאגר מידע בבעלות מלכ"ר - 170 שקלים   )2(
חדשים;

)2(  ,)1( בפסקה  מנוי  שאינו  מידע  מאגר  בעד   )3( 
או )4( - 250 שקלים חדשים; 

מאגר מידע בבעלות יחיד שאינו למטרות עסק -   )4(
פטור; ובלבד שבעל המאגר הגיש תצהיר ולפיו המאגר 
אינו משמש למטרות עסק, והרשם שוכנע כי המאגר 

אינו משמש למטרות עסק כאמור 

אשר  מידע  מאגר  בעל  שישלם  התקופתית  האגרה  )ב( 
בבעלותו יותר ממאגר מידע אחד החייב באגרה תקופתית 
לא תעלה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מספר מאגרי 

המידע שבבעלותו החייבים באגרה תקופתית:

יותר מ–10 מאגרי מידע - פי ארבעה מן הסכום   )1(
הבסיסי;

פי   - מידע  מאגרי  מ–10  יותר  ולא  מ–5  יותר   )2(
שלושה מן הסכום הבסיסי;

עד 5 מאגרי מידע - כפל הסכום הבסיסי   )3(

האגרה התקופתית תשולם לא יאוחר מ–1 במאי של כל  )ג( 
שנה )להלן - מועד התשלום( 

תקנה זו לא תחול על השנה שבה נרשם המאגר " )ד( 

בתקנה 4)א( לתקנות העיקריות - 3 תיקון תקנה 4

60 ימים ממועד  30 באפריל של השנה" יבוא "בתוך  )1(, במקום "עד  )1(  בפסקה 
התשלום";

ס"ח התשמ"א, עמ' 128; התש"ס, עמ' 160   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   2

ק"ת התשס"א, עמ' 162   3
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)2(  בפסקה )2(, במקום "עד 30 ביוני של השנה" יבוא "החל מן היום ה–61 ממועד 
התשלום" 

תחילתן של תקנות אלה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( 4 תחילה 

י"ז בחשוון התשע"ה )10 בנובמבר 2014(

ני)חמ 3-3041( לב י  פ י צ
שרת המשפטים

 

תקנות המתווכים במקרקעין )תיקון(, התשע"ה-2014 

התשנ"ו-1996 1  במקרקעין,  המתווכים  לחוק  ו–19  5)ד(  סעיפים  לפי  סמכותי   בתוקף 
)להלן - החוק(, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

לפני 1  תיקון תקנה 1 העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשנ"ז-1997 2  במקרקעין,  המתווכים  בתקנות 
ההגדרה "בחינה" יבוא:

http://index justice gov  אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של הרשם שכתובתו""
 "il/Units/RashamHamtavchim/Pages/default aspx

בתקנה 11 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )ג( יבוא:2  תיקון תקנה 11

הרשם יפרסם באתר האינטרנט את רשימת שמות בעלי הרישיונות שבתוקף ואת  ")ג( 
מספרי הרישיונות שלהם 

הרשם יאפשר איתור פרטי ביטול באתר האינטרנט באמצעות שאילתה בודדת  )ד( 
לפי שם בעל הרישיון שרישיונו בוטל או מספר רישיונו 

בפרסום פרטי ביטול יישם הרשם אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כדי - )ה( 

למנוע העתקה אוטומטית של פרטי הביטול;   )1(

להקנות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב   )2(
או לחומר מחשב וכן רמה סבירה של זמינות למבקש לעיין בפרטי הביטול 

מאתר  הרשם  ימחק  הביטול,  פרטי  של  הפרסום  מיום  שנה  של  תקופה  בתום  )ו( 
האינטרנט  את פרטי הביטול שפורסמו לפי תקנה זאת 

בתקנה זו -  )ז( 

"חומר מחשב" ו"מחשב" - כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 3;

"פרטי ביטול" - שם בעל הרישיון  שרישיונו בוטל לפי סעיף 5)ב( לחוק ומספר רישיונו"  

ה' בכסלו התשע"ה )27 בנובמבר 2014(

ני)חמ 3-2797-ת1( לב י  פ י צ
שרת המשפטים

)2(  בפסקה )2(, במקום "עד 30 ביוני של השנה" יבוא "החל מן היום ה–61 ממועד 
התשלום" 

תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( 4 

י"ז בחשוון התשע"ה )10 בנובמבר 2014(

ני)חמ 3-3041( לב י  פ י צ
שרת המשפטים

 

תקנות המתווכים במקרקעין )תיקון(, התשע"ה-2014 

התשנ"ו-1996 1  במקרקעין,  המתווכים  לחוק  ו–19  5)ד(  סעיפים  לפי  סמכותי   בתוקף 
)להלן - החוק(, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

לפני 1   העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשנ"ז-1997 2  במקרקעין,  המתווכים  בתקנות 
ההגדרה "בחינה" יבוא:

תיקון תקנה 1

http://index justice gov  אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של הרשם שכתובתו""
 "il/Units/RashamHamtavchim/Pages/default aspx

תיקון תקנה 11בתקנה 11 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )ג( יבוא:2  

הרשם יפרסם באתר האינטרנט את רשימת שמות בעלי הרישיונות שבתוקף ואת  ")ג( 
מספרי הרישיונות שלהם 

הרשם יאפשר איתור פרטי ביטול באתר האינטרנט באמצעות שאילתה בודדת  )ד( 
לפי שם בעל הרישיון שרישיונו בוטל או מספר רישיונו 

בפרסום פרטי ביטול יישם הרשם אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כדי - )ה( 

למנוע העתקה אוטומטית של פרטי הביטול;   )1(

להקנות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב   )2(
או לחומר מחשב וכן רמה סבירה של זמינות למבקש לעיין בפרטי הביטול 

מאתר  הרשם  ימחק  הביטול,  פרטי  של  הפרסום  מיום  שנה  של  תקופה  בתום  )ו( 
האינטרנט  את פרטי הביטול שפורסמו לפי תקנה זאת 

בתקנה זו -  )ז( 

"חומר מחשב" ו"מחשב" - כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 3;

"פרטי ביטול" - שם בעל הרישיון  שרישיונו בוטל לפי סעיף 5)ב( לחוק ומספר רישיונו " 

ה' בכסלו התשע"ה )27 בנובמבר 2014(

ני)חמ 3-2797-ת1( לב י  פ י צ
שרת המשפטים

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

ק"ת התשנ"ז, עמ' 1078; התשס"ג, עמ' 122   2

ס"ח התשנ"ה, עמ' 366    3
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תקנות סימני מסחר )תיקון( )תיקון(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 71 לפקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב 1972, 1 אני 
מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 85 לתקנות סימני המסחר )תיקון(, התשע"ד-2013 2 - 1  תיקון תקנה 85

בתקנת משנה )א(, במקום "בתקנות משנה )ב( עד )ד(" יבוא "בתקנת משנה )ב(";  )1(

במקום תקנות משנה )ב( עד )ד( יבוא:    )2(

תחילתן של התקנות המפורטות להלן ביום י"ד בסיוון התשע"ה )1 ביוני  ")ב( 
- )2015

תקנה 6)ג( לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 5 לתקנות אלה;  )1(

תקנה 6ב)ב( לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 6 לתקנות אלה;  )2(

תקנה 8)ב( לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 7 לתקנות אלה "  )3(

י"ז בחשוון התשע"ה )10 בנובמבר 2014(

ני)חמ 3-1129-ת1( לב י  פ י צ
שרת המשפטים

כללי לשכת עורכי הדין )מתן סעד משפטי למעוטי אמצעים(, 
התשע"ה-2014

  מכוח סמכותה לפי סעיף 109 ו–109א לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 1 )להלן - 
החוק(, באישור שרת המשפטים ולעניין סעיפים 9 עד 11, 13 ו–14 וההגדרות בסעיף 1 הנוגעות 
להם, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה המועצה הארצית של לשכת 

עורכי הדין בישראל )להלן - הלשכה( כללים אלה:

בכללים אלה - 1 הגדרות

"הכנסה" - כהגדרתה בתקנות הסיוע;

"חוק הסיוע" - חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 2;

"יחידה לסיוע משפטי" - יחידה שהוקמה לפי סעיף 6  

"ייצוג משפטי" - ייצוג לפני ערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות;

"ממונה ארצי" - מי שהתמנה לפי  סעיף 5;

"ממונה מחוז" - מי שהתמנה לפי  סעיף 2;

"סעד משפטי" - ייעוץ משפטי, ייצוג משפטי או שניהם יחד; לעניין זה, "ייעוץ משפטי" 
- לרבות כתיבת מכתבים, מילוי טפסים ובקשות דחופות המופנות לערכאות 

שיפוטיות או מעין שיפוטיות;

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ע, עמ' 248

2  ס"ח התשל"ב, עמ' 95 

דיני מדינת ישראל,  נוסח חדש 26, עמ' 511; ס"ח התש"ע, עמ' 562   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 84    2
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"רכוש" - זכויות במיטלטלין או במקרקעין בזכות שבדין או בזכות שביושר, וכן כספים 
לרבות פיקדונות, איגרות חוב, ניירות ערך, קופות גמל או מסמכים סחירים אחרים; 
לעניין זה - לא יראו זכות בעלות או חכירה לדורות בדירת מגורים אחת כ"רכוש";

"השכר הממוצע" - כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 3;

"תחנה" או "תחנת יחידה לסיוע משפטי" - תחנה שהוקמה בידי ממונה המחוז לפי 
סעיף 2 שאליה פונה מבקש בבקשה לקבלת סעד משפטי לפי סעיף 7)א(;

"תקנות הסיוע" - תקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג-1973 4 

המנהל הכללי של הלשכה ימנה ממונה מחוז שהוא חבר בלשכה, לכל יחידה לסיוע 2 ממונה מחוז
משפטי במחוזות הלשכה ורשאי הוא למנות ממונה מחוז אחד לכמה מחוזות; ממונה 

מחוז יקים תחנת יחידה לסיוע משפטי, אחת או יותר לפי הצורך 

סעד משפטי יינתן בידי ממונה מחוז ביחידות הסיוע או בידי עורך דין שהוא מינה על 3 מתן סעד משפטי
פי כתב מינוי 

 שכר טרחת
עורך דין

)א(  לא ייגבה שכר טרחה בעד מתן סעד משפטי שהוענק לפי כללים אלה 4 

3 לא יגבה שכר טרחה בעבור עניינים  )ב(  חבר הלשכה שהתמנה כאמור בסעיף 
נוספים הקשורים במישרין או בעקיפין למינוי האמור במשך שנה מיום קבלת התיק 

לטיפולו 

)א(  המנהל הכללי של הלשכה ימנה ממונה ארצי, שהוא חבר הלשכה, לממונה על 5 ממונה ארצי
היחידות לסיוע משפטי במחוזות הלשכה 

)ב(  ממונה ארצי רשאי ליטול לעצמו כל סמכות הנתונה לממונה מחוז 

 יחידה לסיוע
משפטי

המנהל הכללי של הלשכה יקים יחידה לסיוע משפטי בכל אחד ממחוזות הלשכה 6 
שתפקידה מתן סעד משפטי למעוטי אמצעים שאינם זכאים לכך מהמדינה לפי חוק, 

בהתאם לכללים אלה 

בקשה לקבלת סעד 
משפטי

)א(  המבקש סעד משפטי, יגיש בקשה ליחידה לסיוע משפטי הנמצאת בתחום מחוז 7 
הלשכה שבו נמצא מקום מגוריו; הבקשה תהיה ערוכה בטופס שיימסר חינם בכל תחנה 

או באתר האינטרנט של הלשכה 

)ב(  המבקש יחתום על כתב התחייבות בלתי חוזרת ולפיו הוצאות משפט אשר ייפסקו 
לטובתו, יועברו לקרן "שכר מצווה בע"מ" 

)ג(  סעד משפטי יינתן אם נוכח ממונה המחוז או עורך הדין שהוא מינה לדעת, לפי 
אמות המידה הקבועות בסעיף 9, שאין ידו של המבקש משגת לשאת בהוצאות הסעד  

)ד(  ממונה מחוז או עורך הדין שהוא מינה רשאי לחקור את המבקש ולדרוש ממנו 
תצהיר ומידע, בעל פה ובכתב, להוכחת פרטי הבקשה; היקף החקירה והדרישה יכול 

שישתנה בהתאם לסעד המשפטי המבוקש 

החלטה בבקשה 
לקבלת סעד משפטי

)א(  ממונה מחוז או עורך הדין שהוא מינה ייתן בכתב את החלטתו בבקשה לקבלת 8 
סעד משפטי; החליט בחיוב - יציין את העניין שבו יינתן הסעד ואת היקפו; החליט 

בשלילה - טעונה החלטת הדחייה אישור ממונה ארצי אשר יציין את נימוקיו 

)ב(  הודעה בכתב על החלטה לפי סעיף זה תומצא לידי המבקש, בדואר רשום או 
במסירה ידנית 

"רכוש" - זכויות במיטלטלין או במקרקעין בזכות שבדין או בזכות שביושר, וכן כספים 
לרבות פיקדונות, איגרות חוב, ניירות ערך, קופות גמל או מסמכים סחירים אחרים; 
לעניין זה - לא יראו זכות בעלות או חכירה לדורות בדירת מגורים אחת כ"רכוש";

"השכר הממוצע" - כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 3;

"תחנה" או "תחנת יחידה לסיוע משפטי" - תחנה שהוקמה בידי ממונה המחוז לפי 
סעיף 2 שאליה פונה מבקש בבקשה לקבלת סעד משפטי לפי סעיף 7)א(;

"תקנות הסיוע" - תקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג-1973 4 

המנהל הכללי של הלשכה ימנה ממונה מחוז שהוא חבר בלשכה, לכל יחידה לסיוע 2 
משפטי במחוזות הלשכה ורשאי הוא למנות ממונה מחוז אחד לכמה מחוזות; ממונה 

מחוז יקים תחנת יחידה לסיוע משפטי, אחת או יותר לפי הצורך 

ממונה מחוז

סעד משפטי יינתן בידי ממונה מחוז ביחידות הסיוע או בידי עורך דין שהוא מינה על 3 
פי כתב מינוי 

מתן סעד משפטי

 שכר טרחת)א(  לא ייגבה שכר טרחה בעד מתן סעד משפטי שהוענק לפי כללים אלה 4 
עורך דין

3 לא יגבה שכר טרחה בעבור עניינים  )ב(  חבר הלשכה שהתמנה כאמור בסעיף 
נוספים הקשורים במישרין או בעקיפין למינוי האמור במשך שנה מיום קבלת התיק 

לטיפולו 

)א(  המנהל הכללי של הלשכה ימנה ממונה ארצי, שהוא חבר הלשכה, לממונה על 5 
היחידות לסיוע משפטי במחוזות הלשכה 

ממונה ארצי

)ב(  ממונה ארצי רשאי ליטול לעצמו כל סמכות הנתונה לממונה מחוז 

המנהל הכללי של הלשכה יקים יחידה לסיוע משפטי בכל אחד ממחוזות הלשכה 6 
שתפקידה מתן סעד משפטי למעוטי אמצעים שאינם זכאים לכך מהמדינה לפי חוק, 

בהתאם לכללים אלה 

 יחידה לסיוע
משפטי

)א(  המבקש סעד משפטי, יגיש בקשה ליחידה לסיוע משפטי הנמצאת בתחום מחוז 7 
הלשכה שבו נמצא מקום מגוריו; הבקשה תהיה ערוכה בטופס שיימסר חינם בכל תחנה 

או באתר האינטרנט של הלשכה 

בקשה לקבלת סעד 
משפטי

)ב(  המבקש יחתום על כתב התחייבות בלתי חוזרת ולפיו הוצאות משפט אשר ייפסקו 
לטובתו, יועברו לקרן "שכר מצווה בע"מ" 

)ג(  סעד משפטי יינתן אם נוכח ממונה המחוז או עורך הדין שהוא מינה לדעת, לפי 
אמות המידה הקבועות בסעיף 9, שאין ידו של המבקש משגת לשאת בהוצאות הסעד  

)ד(  ממונה מחוז או עורך הדין שהוא מינה רשאי לחקור את המבקש ולדרוש ממנו 
תצהיר ומידע, בעל פה ובכתב, להוכחת פרטי הבקשה; היקף החקירה והדרישה יכול 

שישתנה בהתאם לסעד המשפטי המבוקש 

)א(  ממונה מחוז או עורך הדין שהוא מינה ייתן בכתב את החלטתו בבקשה לקבלת 8 
סעד משפטי; החליט בחיוב - יציין את העניין שבו יינתן הסעד ואת היקפו; החליט 

בשלילה - טעונה החלטת הדחייה אישור ממונה ארצי אשר יציין את נימוקיו 

החלטה בבקשה 
לקבלת סעד 

משפטי

)ב(  הודעה בכתב על החלטה לפי סעיף זה תומצא לידי המבקש, בדואר רשום או 
במסירה ידנית 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210  3

4  ק"ת התשל"ג, עמ' 2048
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אמות מידה לזכאות 
לקבלת סעד משפטי

סעד משפטי יינתן למבקש שאיננו חבר בני אדם, ושאין לו רכוש ששוויו עולה על 9 
הנקוב בסעיף 9)2()ב( הניתן למימוש או שבשלו יוכל ליטול הלוואה, ובהתקיים כל אלה: 

הוא אינו זכאי לקבלת סיוע משפטי מהמדינה על פי חוק הסיוע ואם פנה לפני כן )1(
לקבלת סיוע משפטי מהמדינה, ימציא מכתב דחייה מאת הלשכה לסיוע משפטי;

התקיימו בו הוראות תקנה 2 לתקנות הסיוע בשינויים אלה:)2(

)א(  הכנסתו אינה עולה על 85% מהשכר הממוצע, או שהיא עד 20% מעל 
לתקרת ההכנסה המרבית הקבועה בתקנה 2 לתקנות הסיוע, לפי הגבוה מביניהם; 

)ב(  שווי רכושו אינו עולה על סכום של עד 6 פעמים השכר הממוצע         

 עניינים שבהם
יינתן סעד משפטי

סעד משפטי יינתן בעניינים שלהלן:10 

עניני משפחה כהגדרתם בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 5;  )1(

הגנת זכויות הנוגעות למגורים, לרבות בעלות, תביעות פינוי או סילוק–יד, דמי   )2(
שכירות, דמי מפתח ותיקוני המושכר, למעט רישום הקניית זכות במקרקעין או כל 

פעולה אחרת בקשר לכך;

עניינים כספיים, למעט תובע בתביעות נזיקין ולמעט עניינים לפי פקודת מס   )3(
הכנסה 6, חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 7, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-

1961 8, או חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963 9;

עניינים שבית הדין לעבודה מוסמך לדון בהם, למעט עניינים פליליים;  )4(

תביעות בכל עניין הנוגע לזכויות של חיילים משוחררים;  )5(

תביעות לפי חוק השבות, התש"י-1950 10, חוק האזרחות, התשי"ב-1952 11, חוק   )6(
מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 12;

ענייני רישוי עסקים, עיסוקים או מקצועות, והסדרתם מכוח חיקוק   )7(

דחיית הבקשה או 
הפסקת מתן הסעד 

המשפטי

על אף האמור בסעיף 10, רשאי ממונה מחוז לדחות בקשה לסעד משפטי, או 11  )א( 
להפסיק את מתן הסעד המשפטי שהוחל, אף אם התקיימו תנאי הזכאות הקבועים 

בסעיף 9, אם התקיים אחד מאלה:

נמצא כי עניינו של המבקש הוא טרדני או קנטרני, או שאין לו על מה לסמוך,   )1(
או שאין לו בסיס סביר מבחינת הדין, העובדות או הראיות;

המבקש לא התייצב לבירור הראשוני, לא חתם על כתב התחייבות לפי   )2(
סעיף 7)ב(, הוא אינו פועל לפי הדרישות לצורך בדיקת זכאותו לסעד משפטי, או 

שהתברר שמצבו הכלכלי אינו כפי שהצהיר והוא אינו עומד בתנאי הזכאות;

תנאי למתן הסעד המשפטי חדל מלהתקיים או שהסעד המשפטי לא היה   )3(
צריך שיינתן מלכתחילה;

ממונה המחוז לא ייתן החלטה כאמור בסעיף קטן )א(, אלא לאחר שנתן למבקש  )ב( 
הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393   5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   6

ס"ח התשל"ו, עמ' 52   7

ס"ח התשכ"א, עמ' 100   8

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156   9

ס"ח התש"י, עמ' 159   10

ס"ח התשי"ב, עמ' 146   11

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270   12
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הרואה את עצמו נפגע מהחלטה של ממונה מחוז רשאי לערור עליה לפני הממונה 12 ערר לממונה הארצי )א( 
הארצי בתוך תקופה של שלושים ימים מיום המצאת ההחלטה אליו 

הממונה הארצי רשאי להחליט בערר לפי המסמכים שהיו לפני ממונה מחוז בלי  )ב( 
לשמוע את הצדדים, ורשאי הוא לשמוע את הצדדים וכל אדם אחר, הכול כפי שימצא 

לנכון לבירור העניין 

הממונה הארצי ייתן את החלטתו בכתב לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום  )ג( 
קבלת הערר 

סעד משפטי זמני 
דחוף

על אף האמור בכללים אלה, ניתן להעניק סעד משפטי זמני, בנסיבות שאינן סובלות 13 
דיחוי ומטעמים שיירשמו, למבקש שהתקיימו בו לכאורה התנאים שבסעיפים 9 ו–10 

ועדת חריגים תפעל בכל אחד ממחוזות הלשכה, תכלול חמישה עד אחד עשר 14 ועדת חריגים )א( 
חברי לשכה, ובלבד שמספרם יהיה אי–זוגי ותמונה בידי הוועד המרכזי בהתייעצות 

עם יושב ראש ועד המחוז שבו תפעל הוועדה 

)ב(  ועדת חריגים רשאית להחליט על הענקת סעד משפטי למבקש שאינו עומד 
בתנאים שבסעיף 9)2(, אם בשל הנסיבות המיוחדות של המקרה מצאה לנכון לעשות 

כן, ובלבד שהתקיימו בו הוראות הסעיף האמור בשינויים אלה:

הכנסתו אינה עולה על השכר הממוצע או שהיא עד 25% מעל לתקרת   )1(ׁׁׁׂ
ההכנסה המרבית הקבועה בסעיף 9, לפי הגבוה מביניהם;

שווי רכושו אינו עולה על סכום של עד 10 פעמים השכר הממוצע   )2(

3, מוטלות עליו, בשינויים המחויבים, כל החובות 15 חובות עורכי דין עורך דין שמונה לפי סעיף  )א( 
וההתחייבויות הקבועות בחוק ובתקנות ובכללים שהותקנו לפיו 

)ב(  עורך דין שהתמנה כאמור, יעביר לממונה מחוז, אחת לשלושה חודשים, או 
במועד אחר שקבע ממונה מחוז לעניין פלוני, דין וחשבון על המשך טיפולו בכל עניין 

שנמסר לטיפולו לפי כללים אלה 

ביטוח אחריות 
מקצועית

)א(  עורך דין שהתמנה  לפי סעיף 3 יהיה מבוטח בביטוח אחריות מקצועית 16 

)ב(  הלשכה תבטח בביטוח אחריות מקצועית עורך דין שאין ברשותו ביטוח אחריות 
מקצועית לצורך הטיפול בעניינים אשר הופנו לטיפולו לפי כללים אלה 

)א(  ממונה מחוז רשאי לבטל מינוי שנתן לחבר לשכה לפי סעיף 3, אם היה סבור כי 17 ביטול מינוי
מי שמונה אינו מסוגל להמשיך במתן הסעד המשפטי או שאינו מטפל כהלכה בעניין 
שלגביו התמנה; לא יבוטל מינוי כאמור, אלא לאחר שניתנה הזדמנות לנותן הסעד 

המשפטי להשמיע את טענותיו 

)ב(  בוטל המינוי, ימסור נותן הסעד המשפטי לממונה מחוז, או למי שממונה מחוז הורה, 
את כל המסמכים והמוצגים המתייחסים לעניינים שנמסרו לטיפולו לפי כללים אלה 

מתן סעד באזורי 
פעולה שונים

היה עניין המחייב מתן סעד משפטי ביותר ממחוז לשכה אחד, יובא העניין לידיעת 18 
הממונה הארצי ויתואם מתן הסעד המשפטי בין ממוני המחוזות 

ה' בחשוון התשע"ה )29 באוקטובר 2014(

י)חמ 3-4160( ק צ ר מ - ר ר פ מ ל ק ה  ו ח

ר  ש א ת יושבת ראש המועצה הארציתנ

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

הרואה את עצמו נפגע מהחלטה של ממונה מחוז רשאי לערור עליה לפני הממונה 12  )א( 
הארצי בתוך תקופה של שלושים ימים מיום המצאת ההחלטה אליו 

ערר לממונה 
הארצי

הממונה הארצי רשאי להחליט בערר לפי המסמכים שהיו לפני ממונה מחוז בלי  )ב( 
לשמוע את הצדדים, ורשאי הוא לשמוע את הצדדים וכל אדם אחר, הכול כפי שימצא 

לנכון לבירור העניין 

הממונה הארצי ייתן את החלטתו בכתב לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום  )ג( 
קבלת הערר 

על אף האמור בכללים אלה, ניתן להעניק סעד משפטי זמני, בנסיבות שאינן סובלות 13 
דיחוי ומטעמים שיירשמו, למבקש שהתקיימו בו לכאורה התנאים שבסעיפים 9 ו–10 

סעד משפטי זמני 
דחוף

ועדת חריגים תפעל בכל אחד ממחוזות הלשכה, תכלול חמישה עד אחד עשר 14  )א( 
חברי לשכה, ובלבד שמספרם יהיה אי–זוגי ותמונה בידי הוועד המרכזי בהתייעצות 

עם יושב ראש ועד המחוז שבו תפעל הוועדה 

ועדת חריגים

)ב(  ועדת חריגים רשאית להחליט על הענקת סעד משפטי למבקש שאינו עומד 
בתנאים שבסעיף 9)2(, אם בשל הנסיבות המיוחדות של המקרה מצאה לנכון לעשות 

כן, ובלבד שהתקיימו בו הוראות הסעיף האמור בשינויים אלה:

הכנסתו אינה עולה על השכר הממוצע או שהיא עד 25% מעל לתקרת   )1(ׁׁׁׂ
ההכנסה המרבית הקבועה בסעיף 9, לפי הגבוה מביניהם;

שווי רכושו אינו עולה על סכום של עד 10 פעמים השכר הממוצע   )2(

3, מוטלות עליו, בשינויים המחויבים, כל החובות 15  עורך דין שמונה לפי סעיף  )א( 
וההתחייבויות הקבועות בחוק ובתקנות ובכללים שהותקנו לפיו 

חובות עורכי דין

)ב(  עורך דין שהתמנה כאמור, יעביר לממונה מחוז, אחת לשלושה חודשים, או 
במועד אחר שקבע ממונה מחוז לעניין פלוני, דין וחשבון על המשך טיפולו בכל עניין 

שנמסר לטיפולו לפי כללים אלה 

ביטוח אחריות )א(  עורך דין שהתמנה  לפי סעיף 3 יהיה מבוטח בביטוח אחריות מקצועית 16 
מקצועית

)ב(  הלשכה תבטח בביטוח אחריות מקצועית עורך דין שאין ברשותו ביטוח אחריות 
מקצועית לצורך הטיפול בעניינים אשר הופנו לטיפולו לפי כללים אלה 

)א(  ממונה מחוז רשאי לבטל מינוי שנתן לחבר לשכה לפי סעיף 3, אם היה סבור כי 17 
מי שמונה אינו מסוגל להמשיך במתן הסעד המשפטי או שאינו מטפל כהלכה בעניין 
שלגביו התמנה; לא יבוטל מינוי כאמור, אלא לאחר שניתנה הזדמנות לנותן הסעד 

המשפטי להשמיע את טענותיו 

ביטול מינוי

)ב(  בוטל המינוי, ימסור נותן הסעד המשפטי לממונה מחוז, או למי שממונה מחוז הורה, 
את כל המסמכים והמוצגים המתייחסים לעניינים שנמסרו לטיפולו לפי כללים אלה 

היה עניין המחייב מתן סעד משפטי ביותר ממחוז לשכה אחד, יובא העניין לידיעת 18 
הממונה הארצי ויתואם מתן הסעד המשפטי בין ממוני המחוזות 

מתן סעד באזורי 
פעולה שונים

ה' בחשוון התשע"ה )29 באוקטובר 2014(

י)חמ 3-4160( ק צ ר מ - ר ר פ מ ל ק ה  ו ח

ר  ש א ת יושבת ראש המועצה הארציתנ

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים
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צו הסכמים קיבוציים )הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים(, 
התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)ב( לחוק הסכמים קיבוציים )תיקון מס' 6(, התשס"א-12001 
)להלן - החוק(, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

התקופה הנקובה בסעיף 3)ב( לחוק מוארכת לגבי עובדי המוסד למודיעין ולתפקידים 1 הארכת התקופה
מיוחדים, לתקופה נוספת של שנה, עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015( 

תחילתו של צו זה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( 2 תחילה

י"א בכסלו התשע"ה )3 בדצמבר 2014(

ט)חמ 3-3232( נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

כללי משק החשמל )אספקת חשמל לצרכנים( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 63 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-11996, אני מתקין  כללים אלה:

בכללי משק החשמל )אספקת חשמל לצרכנים( )הוראת שעה(, התשנ"ז-21996, בפתיח,    1
בטבת  י"ט  יום  "עד  יבוא   ")2014 בדצמבר   31( התשע"ה  בטבת  ט'  יום  "עד  במקום 

התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" 

ה' בכסלו התשע"ה )27 בנובמבר 2014(
ם)חמ 3-188-ת1( ו ל ש ן  לב י ס

                                              שר התשתיות הלאומיות  
האנרגיה והמים   

הודעת שירותי תיירות )מורי דרך(, התשע"ה-2014

12)ד( לתקנות שירותי תיירות )מורי דרך(, התשכ"ז-11967 )להלן -  בהתאם לתקנה 
2014 לעומת המדד  יוני  התקנות(, ועקב העלייה במדד המחירים לצרכן שפורסם לחודש 

שפורסם לחודש יוני 1990, אני מודיע לאמור:

מיום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2015( האגרה שתשולם בעד מתן רישיון לפי תקנה 1 עדכון אגרה
12)א( לתקנות תהיה 265 שקלים חדשים; בעד מתן רישיון או חידושו לתקופה קצרה 

משנתיים תשולם אגרה בשיעור יחסי 

כ"ט באב התשע"ד )25 באוגוסט 2014(
ו)חמ 3-325( א ד נ ל י  ז ו ע

שר התיירות

תיקון הפתיח

ק"ת התשכ"ז, עמ' 1156; התשנ"א, עמ' 241; התשס"ט, עמ' 147   1
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