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תקנות ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות) (תיקון) ,התשס"ט1236 ���������������������������������������������������������������2009-
תקנות בתי המשפט (אגרות) (תיקון) ,התשס"ט1240 ����������������������������������������������������������������������������������������������2009-
תקנות בתי הדין לעבודה (אגרות) (תיקון) ,התשס"ט1240 ������������������������������������������������������������������������������������2009-
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט  -חוקי עזר לקרית עקרון) ,התשס"ט1241 ���������������������������������������������������2009-
תקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים) (הוראת שעה) ,התשס"ט1241 �������������������������2009-
תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) (תיקון) ,התשס"ט1243 �����������������������������������������������������������������������2009-
תקנות חובת המכרזים (הוראת שעה) ,התשס"ט1244 �������������������������������������������������������������������������������������������2009-
תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי) (תיקון) ,התשס"ט1244 ������������������������2009-
כללי הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (פריסת חובות) (תיקון) ,התשס"ט1245 ���������������������������������������������2009-
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) (מס'  ,)2התשס"ט1245 ����������������������������������������������������������������������������������2009-
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון מס'  ,)2התשס"ט1249 ���������������������������������������������������2009-
החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (הוראת שעה) ,התשס"ט1250 �������������������������������������������������2009-

תקנות ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות) (תיקון) ,התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ב(ז) ו– 88לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז ,11967-באישור
שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת החוקה חוק
ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
החלפת מונחים

.1

החלפת תקנה 1

 .2במקום תקנה  1לתקנות העיקריות יבוא:

בתקנות ההוצאה לפועל (אגרות ,שכר והוצאות) ,התשכ"ח( 31968-להלן  -התקנות
העיקריות) ,בכל מקום ,במקום "ראש ההוצאה לפועל" יבוא "רשם ההוצאה לפועל",
במקום "מנהל בתי המשפט" יבוא "מנהל מערכת ההוצאה לפועל" ובמקום "המוציא
לפועל" יבוא "מנהל לשכת ההוצאה לפועל" ,ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים
ייעשו לפי זה.

"פירוש מונחים

( .1א)

בתקנות אלה -

"חברה מנהלת" ו"קופת גמל"  -כהגדרתן   בחוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה;42005-
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
(ב) מונחים אחרים בתקנות אלה יתפרשו כמשמעותם בחוק
ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 1967-להלן  -החוק) ,ובתקנות
ההוצאה לפועל ,התש"ם ,1979-לפי העניין".
תיקון תקנה 2א

.3

בתקנה 2א לתקנות העיקריות ,במקום "בפרטים (א)( )1עד ( )6בתוספת" יבוא "בפרט
(א)( )1עד (6ב) בתוספת".

הוספת תקנה 3א  .4אחרי תקנה  3לתקנות העיקריות יבוא:
"אגרה במסלול
מקוצר

   

3א(   .א) הוגשה בקשה לביצוע הליך במסלול מקוצר לפי פרק א'1
לחוק ,תשולם אגרה כמפורט בפרט (א)(6א) ו–(6ב) בתוספת ,לפי
העניין .
(ב) הועבר תיק מהמסלול המקוצר למסלול הרגיל ,לא תוחזר
האגרה ששולמה במסלול המקוצר ויראו את ההליך כהליך
ששולמה בעדו אגרה לפי פרטים (א)( )1ו–(א)( )6במסלול
הרגיל.
(ג) נסגר תיק במסלול המקוצר או הועבר למסלול הרגיל ולא
ננקטו בו הליכים לפי סעיפים 7ב ו–20ה לחוק ,יוחזר לזוכה
סך של  60שקלים חדשים מתוך האגרה ששולמה לפי תקנת
משנה (א)".

תיקון תקנה 4א

 .5בתקנה 4א לתקנות העיקריות -
()1

בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "לעניין סעיף 49א לחוק";

( )2בתקנת משנה (ג) ,במקום "ברשומות" יבוא "ברשומות ובאתר האינטרנט של מערכת
ההוצאה לפועל"  ובמקום "להלן  -צד שלישי מוכר" יבוא "להלן בתקנה זו  -צד שלישי
מוכר";
__________
1
2
3
4
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( )3בתקנת משנה (ד) ,במקום "מיום פרסום שמו ברשומות" יבוא "מיום פרסום שמו
ברשומות ובאתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל";
()4

במקום תקנת משנה (ד )1יבוא:
"(ד )1על אף האמור בתקנת משנה (ד) ,הודיעה חברה מנהלת למנהל מערכת
ההוצאה לפועל כי ניתן להמציא צו עיקול על נכסי חייבים הנמצאים בקופות
הגמל שבניהולה ,לגוף הנותן שירותי תפעול לקופות הגמל שבניהולה ,לרבות
מרכז תאגיד בנקאי (להלן  -הגוף המתפעל) ,יועבר התשלום לגוף המתפעל;
הגוף המתפעל יהיה זכאי לתשלום אחד בעד כל החברות המנהלות שאותן הוא
מתפעל;".

()5

אחרי תקנת משנה (ו) יבוא:
"(ז) התשלום בעד עיקול מתחדש בתיק מזונות לפי סעיף 45ג לחוק ,ישולם פעם
אחת בשנה".

 .6אחרי תקנה 4א לתקנות העיקריות יבוא:
"תשלומים לצד
4א(   .1א) צד שלישי רשאי לפנות למנהל מערכת ההוצאה לפועל
שלישי לעניין סעיף
או למי שהוא הסמיכו לכך ,בבקשה להכיר בו כזכאי לתשלום
7ב לחוק
לעניין סעיף 7ב לחוק.

הוספת תקנות
4א 1עד 4א3

(ב) מנהל מערכת ההוצאה לפועל לא יאשר בקשה כאמור
בתקנת משנה (א) ,אלא אם כן ניתן להמציא ללשכת ההוצאה
לפועל בדרך ממוחשבת את צווי המידע והתשובות לצווים
האמורים.
(ג) אושרה בקשה כאמור בתקנת משנה (א) ,יפרסם מנהל
מערכת ההוצאה לפועל את שמו של הצד השלישי ברשומות
ובאתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל (להלן בתקנה זו
 צד שלישי מוכר).(ד) שיעור התשלום לצד שלישי מוכר הוא כאמור בפרטים (ז)
או (ט) בתוספת ,לפי העניין ,בין אם נמצא מידע כמבוקש בצו
בידי הצד השלישי המוכר ובין אם לאו.
(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד) ,הודיעה חברה מנהלת
למנהל מערכת ההוצאה לפועל כי ניתן להמציא צו מידע על
נכסי חייבים הנמצאים בקופות הגמל שבניהולה ,לגוף הנותן
שירותי תפעול לקופות הגמל שבניהולה ,לרבות מרכז תאגיד
בנקאי ,ישולם סך כאמור בפרט ז( )1בתוספת והוא יועבר
לגוף המתפעל; הגוף המתפעל יהיה זכאי לתשלום אחד בעד
כל החברות המנהלות שאותן הוא מתפעל; בתקנה זו" ,גוף
מתפעל"  -גוף המתפעל יותר משתי חברות מנהלות.
(ו) התשלום לצד השלישי המוכר יבוצע באמצעות לשכת
ההוצאה לפועל; חלפו עשרים ימים מיום משלוח צו המידע
לצד השלישי המוכר והוא לא השיב לצו ,יחזיר הצד השלישי,
לפי בקשת הזוכה ,את התשלום לזוכה באמצעות לשכת
ההוצאה לפועל.
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(ז) לשכת ההוצאה לפועל לא תזדקק לבקשת מידע אצל
צד שלישי מוכר אלא לאחר שמבקש המידע שילם לה את
התשלום האמור בתקנה זו; לשכת ההוצאה לפועל תעביר את
התשלום האמור לצד השלישי המוכר במועד שתמציא לו את
צו המידע או במועד אחר שהורה עליו מנהל מערכת ההוצאה
לפועל ,ולא יאוחר מ– 14ימים מיום המצאת צו המידע כאמור,
באמצעות מרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב) או באמצעות
מרכז סליקה של חברות הביטוח בע"מ.
אגרה לקבלת
מידע

4א( .2א) בקשה לקבלת מידע מגורם המנוי בפרט (ח) בתוספת,
תחויב באגרה כאמור בפרט (ח) בתוספת.
(ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על בקשה לקבלת מידע
מצד שלישי מוכר כמשמעותו בתקנה 4א.1

אגרה לקבלת
מידע בדבר
כתובת

4א .3בקשה לקבלת מידע בדבר כתובתו של חייב תחויב באגרה
כאמור בפרט (ט) בתוספת".

תיקון תקנה 5

.7

תיקון תקנה 8

 .8בתקנה  8לתקנות העיקריות -

בתקנה (5א) לתקנות העיקריות ,במקום "לפי תקנות  13או  19לתקנות בית משפט
(אגרות) ,התשמ"ח "1987-יבוא "לפי תקנה  14או  19לתקנות בתי המשפט (אגרות),
התשס"ז."52007-
()1

במקום תקנת משנה (א) יבוא:
"(א) מי שאינו פקיד בית המשפט או פקיד מערכת ההוצאה לפועל ,והוטלה
עליו פעולה מבצעית לפי סעיף  5לחוק ,יהיה זכאי לשכר שאישר מנהל לשכת
ההוצאה לפועל;".

( )2בתקנת משנה (ב) ,אחרי "פקיד בית המשפט" יבוא "או פקיד מערכת ההוצאה
לפועל";
( )3בתקנת משנה (ג) ,אחרי "פקיד בית המשפט" יבוא "או פקיד מערכת ההוצאה
לפועל";
( )4בתקנת משנה (ד) ,במקום "המוציא  לפועל  או של פקיד בית משפט" יבוא "מנהל
לשכת ההוצאה לפועל ,פקיד בית המשפט או פקיד מערכת ההוצאה לפועל" .
תיקון תקנה 10א

 .9בתקנה 10א לתקנות העיקריות ,תקנת משנה (א)  -תימחק.

תיקון התוספת

 .10בתוספת לתקנות העיקריות -
(     )1בפרט (א) -
(א)

אחרי פרט משנה ( )6יבוא:
בשקלים חדשים

"(6א)  בקשה לביצוע לפי פרט (א)()1
שהוגשה במסלול מקוצר  

 1%מהשווי בעת הגשת הבקשה
בתוספת  60שקלים חדשים ולא
פחות מ–  140

(6ב)    בקשה לביצוע לפי פרט (א)()6
שהוגשה במסלול מקוצר

 1.25%מהשווי בעת הגשת
הבקשה בתוספת  60שקלים
חדשים ולא פחות מ–"202

__________
5
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ק"ת התשס"ז ,עמ' .720

קובץ התקנות  ,6805ל' באב התשס"ט20.8.2009 ,

(ב) בפרט משנה ( ,)7במקום "בקשה בדרך המרצה ,לרבות" יבוא "בקשה בכתב,
לרבות";
(ג)

פרט משנה ( - )13יימחק;

(     )2בפרט (ב)( ,)7אחרי "לצד שלישי מוכר" יבוא "לעניין תקנה 4א";
()3

אחרי פרט (ו) יבוא:
בשקלים חדשים

"(ז) השכר למסירת מידע מצד שלישי מוכר לעניין תקנה
4א- 1
( )1גוף מתפעל ,חברת כרטיסי אשראי ,תאגיד בנקאי
וכן מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
6
(ביטוח) ,התשמ"א1981-

5

( )2חברה מנהלת

3

()3
(ח)

צד שלישי מוכר שאינו מנוי בפרטי משנה  ( )1ו–()2

4

אגרה בעד בקשה לקבלה של -
( )1מידע ממרשם האוכלוסין בדבר יציאותיו של חייב
מישראל וכניסותיו לישראל

3

( )2מידע מן המוסד לביטוח לאומי ,כונס הנכסים
הרשמי ,רשם האגודות השיתופיות ,רשם החברות
והשותפויות ,רשם כלי שיט ,רשם כלי טיס ,רשות
הרישוי ,הממונה על רישום צמ"ה במשרד התחבורה
והבטיחות בדרכים ,מינהל מקרקעי ישראל ,מרשם
המקרקעין ,תאגיד כמפורט בפרט  12לתוספת השניה
לחוק ,רשם המשכונות,הנהלת בתי המשפט

3

(ט) אגרה בעד בקשה לקבלת מידע בדבר כתובתו של חייב
מכל אחד מן הגורמים המפורטים בתוספת השלישית לחוק

".2

 .11בקשות שאישר מנהל בתי המשפט לפי תקנה 4א לתקנות העיקריות לפני תחילתן של הוראת מעבר

תקנות אלה ,יישארו בתוקפן .
 .12בתקופה שעד יום כ' באב התש"ע ( 31ביולי  )2010יקראו את האמור בפריטים (6א) ו–(6ב) הוראת שעה

באופן הבא:
"(6א) בקשה לביצוע לפי פרט (א)()1
שהוגשה במסלול מקוצר

 0.8%מהשווי בעת הגשת
הבקשה בתוספת  60שקלים
חדשים ולא פחות מ–  124
 1%מהשווי בעת הגשת הבקשה
בתוספת  60שקלים חדשים ולא
פחות מ–"174

כ' באב התשס"ט ( 10באוגוסט )2009
(חמ )3—88

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
6

ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;208התשס"ח ,עמ' .165

קובץ התקנות  ,6805ל' באב התשס"ט20.8.2009 ,
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תקנות בתי המשפט (אגרות) (תיקון) ,התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  83ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד, 1984-
סעיף  )1(13לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים ,התש"ס ,22000-סעיף  206לחוק החברות,
התשנ"ט ,31999-באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה,41985-
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 5

.1

תיקון תקנה 6

 .2בתקנה  6לתקנות העיקריות -

בתקנה (5ב) לתקנות בתי המשפט (אגרות) ,התשס"ז( 52007-להלן  -התקנות העיקריות),
בפסקה ( ,)6במקום "על החזרת האגרה ששולמה ,כולה או חלקה בניכוי סכום כנקוב
בפרטים  34או  35בתוספת ,לפי העניין" יבוא "כי לא תשולם יתרת סכום האגרה האמורה
בתקנת משנה (א) ,ובלבד שלא יוחזר סכום האגרה ששולם כאמור בפסקה (.")1
( )1במקום הרישה לתקנת משנה (ב) ,יבוא "הסתיים הליך לפני שהסתיימה ישיבת
קדם המשפט השלישית ,ונתקיים אחד מאלה ,ינוכה מהאגרה ששולמה ,כערכה במועד
התשלום ,סכום כנקוב בפרט  34או  35בתוספת ,לפי העניין ,כערכו במועד התשלום ויתרת
האגרה ששולמה תוחזר ,בתוספת הפרשי הצמדה על היתרה כאמור בתקנה ;":17
( )2במקום תקנת משנה (ד) יבוא "הסתיים הליך בגישור או הועבר להכרעה בבוררות,
ולא חלה בעניין תקנת משנה (ב) ,רשאי בית המשפט להורות כי ינוכה מהאגרה ששולמה,
כערכה במועד התשלום ,סכום כנקוב בפרטים  34או  35בתוספת ,לפי העניין ,כערכו
במועד התשלום ותוחזר יתרת האגרה ששולמה ,בתוספת הפרשי הצמדה על היתרה
כאמור בתקנה ."17

תיקון תקנה 15

 .3בתקנה  15לתקנות העיקריות ,במקום "על החזר האגרה ,בניכוי הסכום הנקוב בפרט
 33בתוספת" יבוא "על ניכוי הסכום הנקוב בפרט  33בתוספת כערכו במועד התשלום
מהאגרה ששולמה ,כערכה במועד התשלום ועל החזרת יתרת האגרה ששולמה ,בתוספת
הפרשי הצמדה על היתרה ,כאמור בתקנה ."17

תחילה

 .4תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.
ט"ז באב התשס"ט ( 6באוגוסט )2009
(חמ )3—87

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2
3
4
5

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ס"ח התש"ס ,עמ' .190
ס"ח התשנ"ט ,עמ'  ;189התשס"ה ,עמ' .238
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ק"ת התשס"ז ,עמ' .720

תקנות בתי הדין לעבודה (אגרות) (תיקון) ,התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (43ב) לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט , 1969-לאחר
התייעצות עם שר התעשיה המסחר והתעסוקה ,באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק
יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף
(1ב) לחוק–יסוד :משק המדינה ,3אני מתקין תקנות אלה:
1

__________
1
2
3

1240

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .70
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ס"ח התשל"ה ,עמ' .206

קובץ התקנות  ,6805ל' באב התשס"ט20.8.2009 ,

.1

ברישה לתקנה  5לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) ,התשס"ח ,42008-במקום "תוחזר תיקון תקנה 5

האגרה ששולמה ,בניכוי הסכום הנקוב בפרט  10בתוספת הראשונה" יבוא "ינוכה
מהאגרה ששולמה ,כערכה במועד התשלום ,הסכום הנקוב בפרט  10בתוספת הראשונה,
כערכו במועד התשלום ותוחזר יתרת האגרה ששולמה ,בתוספת הפרשי הצמדה על
היתרה כאמור בתקנה ."13
 .2תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.
ט"ז באב התשס"ט ( 6באוגוסט )2009
(חמ )3—813

תחילה

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
ק"ת התשס"ח ,עמ' .1294

4

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט  -חוקי עזר לקרית עקרון) ,התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב-
 ,11982ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
.1

עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק ע' לצו המועצות המקומיות (עבירות קנס) ,התשל"ג -קביעת עבירות
של ברירת משפט
 ,21973נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט.

 .2תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.
ו' באב התשס"ט ( 27ביולי )2009
(חמ )3—1585

תחילה

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1127ק"ת-חש"ם ,התשס"ב ,עמ' .108

1
2

תקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים) (הוראת שעה),
התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (14ב) ו– 23לחוק הסניגוריה הציבורית ,התשנ"ו,11995-
לאחר התייעצות עם לשכת עורכי הדין ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק
ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

על אף האמור בתקנה  5לתקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים) ,הוראת שעה

התשנ"ו ,21996-בתקופה שעד יום י"ד בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר  ,)2009יראו כאילו
בתקנה (1א) לתקנות האמורות -
()1

במקום פסקאות ( )1עד ( )3נאמר:
בשקלים חדשים

"()1

בבית משפט שלום -
(א)

לישיבה ראשונה בעניין -
( )1מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה

__________
1
2

()2

מעצר עד תום ההליכים

552
662

ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;8התשס"ה ,עמ' .422
ק"ת התשנ"ו ,עמ'  ;981התשס"ח ,עמ' .275

קובץ התקנות  ,6805ל' באב התשס"ט20.8.2009 ,

1241

בשקלים חדשים

(ב)

()2

()3

אישום בעבירה שהיא חטא

773

()4
יותר

אישום בעבירה שדינה  5שנות מאסר או

2,273

()5
יותר

אישום בעבירה שדינה  3שנות מאסר או

1,326

()6

אישום בעבירה אחרת

994

( )7אישום בעבירה של גרימת מוות

2,042

( )8הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

1,386

לישיבה נוספת -
( )1שהתקיים בה דיון מהותי ,בכל אחד
מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א) ,לרבות
ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק,
לכל ישיבה

421

( )2שלא התקיים בה דיון מהותי ,בכל אחד
מהעניינים כאמור בפסקת משנה (א) ,לרבות
ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק,
לכל ישיבה

284

בבית משפט מחוזי -
(א) לישיבה ראשונה בעניין -
()1

מעצר ,שחרור בערובה או הטלת ערובה

( )2מעצר עד תום ההליכים
()3

משפט פלילי

()4

ערעור פלילי -
(א)

1,379
2,762

על פסק הדין

2,553

(ב) על גזר הדין בלבד

1,276

( )5הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו
(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
משנה (א) ,לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול
בתיק ,לכל ישיבה
()3

827

1,817

692

בבית המשפט העליון -
(א) לישיבה ראשונה בעניין -
()1

מעצר ,שחרור בערובה או הטלת ערובה

()2

ערעור פלילי -
(אא)

1242

על פסק הדין

1,379

3,829

קובץ התקנות  ,6805ל' באב התשס"ט20.8.2009 ,

בשקלים חדשים

על גזר הדין בלבד

1,914

(בב)

הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

2,045

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור
בפסקת משנה (א) ,לרבות ישיבה בעניין הקשור
במישרין לטיפול בתיק ,לכל ישיבה

"1,105

()3

( )2בפסקה ( ,)4במקום פסקאות משנה (א) ו–(ב) נאמר:

()3

(א)

שעת תורנות בבית משפט

134

(ב)

שעת תורנות מחוץ לבית משפט

"50

במקום פסקאות (4א) עד (5א) נאמר:
"(4א)

.2

ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר

210

( )5שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או
מאסר או במקום אשפוז ,לשעה

88

(5א) שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות (4א)
ו–()5

"56

תקנות אלה יחולו על בקשות לשכר טרחה שאישרה הסניגוריה הציבורית בתקופת תחולה

(א)
תוקפן.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,התקנות לא יחולו על בקשת שכר טרחה שהוגשה
או שתוגש בגין הליך שהמינוי לו ניתן לעורך הדין בתקופה שתחילתה ביום ה' בטבת
התשס"ט ( 1בינואר  )2009וסיומה ביום כניסת התקנות לתוקפן.
כ' באב התשס"ט ( 10באוגוסט )2009
(חמ )3-2710

יעקב נאמן
שר המשפטים

תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) (תיקון) ,התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (62ב) 108 ,ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד-
 ,11984אני מתקין תקנות אלה:
.1

2
בתקנה (13ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) ,התשל"ז , 1976-במקום תיקון תקנה 13

"ניתן לחתימה אלקטרונית שאינה מאושרת" יבוא "ניתן להגשה בלא חתימה ,ובלבד
שצוינו בסופו שמו ומספר זהותו של מגישו ,למעט תצהיר שלגביו תחול הוראת תקנה
215ה(ג).".
כ"א באב התשס"ט ( 11באוגוסט )2009
(חמ )3—811

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ק"ת התשל"ז ,עמ' .510

קובץ התקנות  ,6805ל' באב התשס"ט20.8.2009 ,

1243

תקנות חובת המכרזים (הוראת שעה) ,התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו– 7לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,11992-ובאישור ועדת
החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
פטור ממכרז
בהתקשרות
לביצוע מיזם

.1

תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום ט' בסיוון התשס"ט ( 1ביוני .)2009

בתקופה שמיום התחילה עד יום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  ,)2010יראו כאילו בתקנה
 3לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,21993-בפסקה ( ,)30במקום פסקת משנה (א) ,נאמר:
"(א) ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך ממחצית עלות
ביצוע המיזם;".

ג' באלול התשס"ט ( 23ביולי )2009
(חמ )3—2385

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .114
ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;826ק"ת התשס"ט ,עמ' .442

1
2

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי) (תיקון),
התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31ו– 243לפקודת מס הכנסה ,1ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

.1

תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בטבת התשס"ט ( 1בינואר ( )2009להלן  -יום התחילה),
והן יחולו על ההוצאות המפורטות בתקנה  3לתקנות העיקריות ,כתיקונה בתקנה 1
לתקנות אלה ,שהוצאו ביום התחילה ואילך.

בתקנה (3ב) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי),
התשס"ז- 22007-
( )1בפסקה ( ,)1במקום הקטע החל במילים "שאינו עולה" עד המילה "חדשים" יבוא
"שלא יעלה על  24שקלים חדשים";
( )2אחרי פסקה ( )1יבוא:
"(1א) הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית ששימשה את המתנדב לשם נסיעה
למקום פעילותו ההתנדבותית ,בסכום שלא יעלה על  200שקלים חדשים לחודש;";
( )3בפסקה ( ,)2במקום הקטע החל במילים "שלא יעלה" עד המילה "לחודש" יבוא "שלא
יעלה על  600שקלים חדשים לחודש בניכוי הסכום שהותר לפי פסקה (1א) ,לאותו חודש";
( )4בפסקה ( ,)3אחרי "מביתו" יבוא "או מרדיו טלפון נייד" ובמקום הקטע החל במילים
"שלא יעלה" עד המילה "לחודש" יבוא "שלא יעלה על  100שקלים חדשים לחודש".

ח' באב התשס"ט ( 29ביולי )2009
(חמ )3—3399

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
1
2

1244

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ק"ת התשס"ז ,עמ' .453

קובץ התקנות  ,6805ל' באב התשס"ט20.8.2009 ,

כללי הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (פריסת חובות) (תיקון),
התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (26ו)( )1לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) ,התשנ"ג-
( 11993להלן  -חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות)) ,ולפי סעיף  20לחוק מימון מפלגות,
התשל"ג( 21973-להלן  -חוק מימון מפלגות) ,אני קובע כללים אלה:
.1

בכללי הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (פריסת חובות) ,התשס"ח ,32008-בסעיף  ,2תיקון סעיף 2

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) מפלגה שבכוונתה להגיש בקשה לפריסת חוב ,רשאית לפנות בכתב ליושב ראש
הכנסת ,באמצעות חשב הכנסת ,כדי שיקבע כי ניכוי החוב יחל במועד מאוחר
מהמועד הקבוע בסעיף  ,1בשל הצורך לדון ולהחליט בבקשה כאמור; יושב
ראש הכנסת רשאי לקבוע כי תחילת ניכוי החוב תידחה לתקופה הקצרה ביותר
הנדרשת ,ובלבד שלא תעלה על ארבעה חודשים מהמועד האמור (בסעיף זה -
תקופת הדחייה); נקבעה תקופת דחייה ,ינוכו בה בכל חודש ,על חשבון החוב,
 20%מתוך כספי מימון ההוצאות השוטפות של סיעה לפי סעיף (2א)( )2לחוק
מימון מפלגות ,ויחולו הוראות סעיף ."5
כ"ב באב התשס"ט ( 12באוגוסט )2009
(חמ )3—3822

ר א וב ן ר ו ב י ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

__________
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .146
ס"ח התשל"ג ,עמ' .52
ק"ת התשס"ח ,עמ' .868

1
2
3

הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) (מס'  ,)2התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (4ד) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים) ,התשל"ט1978-
(להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:

1

.1

עקב עליית מדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה  1לתקנות ,החל ביום כ"ג בתמוז שינוי סכומים

התשס"ט ( 15ביולי  ,)2009כך:
"שכר שירותים

 .1בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א' ,יגבה נוטריון שכר
בשיעור הנקוב בטור ב' לצד אותו שירות ,בצירוף סכום השווה למס הערך
המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:
טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר
בשקלים חדשים

 .1אימות חתימה -
(א)

אימות חתימת יחיד כחותם ראשון

148

(ב)

כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך

59

(ג)

אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה
מוסמך לכך ,לכל חתימה נוסף על השכר לפי
פסקאות (א) או (ב)

59

__________
1

ק"ת התשל"ט ,עמ'  ;196התשס"ט ,עמ' .318
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טור ב'
שיעור השכר
בשקלים חדשים

טור א'
השירות

(ד)

ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם
על העתק של אותו מסמך ,נוסף על האישור
כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו ,לכל העתק כאמור

59

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך מחצית מן השכר הקבוע
בפרט (3א) ,בהתאם למספר
בתרגום המסמך בידי הנוטריון  -תיווסף
המילים שבאותו המסמך
( .2א)

אישור העתק צילומי של מסמך -
לעמוד הראשון

59

לכל עמוד נוסף

5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד,
לכל אישור נוסף על האישור הראשון -

( .3א)

לעמוד הראשון

19

לכל עמוד נוסף

5

אישור נכונות של תרגום -
()1

עד מאה המילים הראשונות בתרגום

186

( )2לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן ,עד
אלף מילים

148

( )3לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן ,מעל
אלף המילים הראשונות

72

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו
תרגום ,לכל אישור נוסף על האישור הראשון

59

 .4אישור צוואה הנערכת לפי סעיף  22לחוק הירושה,
התשכ"ה- 21965-
(א)

לחותם ראשון

215

(ב)

לכל חותם נוסף

111

(ג)

ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה
צוואה ,לכל אישור

66

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי
הנוטריון ,תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע
בפרט (3א) ,בהתאם למספר
המילים שבצוואה

 .5אישור שפלוני נמצא בחיים

148

 .6קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך
אחרת -
(א) למצהיר הראשון
(ב) לכל מצהיר נוסף

150
60

__________
2
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טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר
בשקלים חדשים

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו
תצהיר ,לכל אישור נוסף
59
(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון ,מחצית מן השכר הקבוע
תיווסף
בפרט (3א) ,בהתאם למספר
המילים שבתצהיר
 .7העדה של מסמך סחיר ,לרבות תרגום במידת הצורך -
(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו
עולה על  66,800שקלים חדשים

947

(ב) עלה הסכום האמור על  66,800שקלים חדשים
הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של
הנוטריון למקום ההעדה וחזרה

2,028

7א .רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי
תקנה  5לתקנות הנוטריונים ,התשל"ז( 31977-להלן -
תקנות הנוטריונים) -
(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק
של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון
לפי תקנה (5ג) לתקנות הנוטריונים

158

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך
אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה
(5ג) לתקנות הנוטריונים

57

(ג)

לכל העתק נוסף

57

 .8כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין ,הסכום שנקבע לפעולה
ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה
בתעריף המינימלי המומלץ
של לשכת עורכי הדין,
ובאין קביעה כאמור -
הסכום שנקבע בו לפעולה
הדומה לה ביותר ,ובאין
קביעה 239 -
( .9א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין,
שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת
של מקבל השירות לתתו במקום אחר  -למעט פעולה
שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו  -נוסף על השכר הנקוב
בפרטים  1עד  8ו– ,11לפי העניין ,ונוסף על הוצאות
הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה -
יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:
( )1לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת
הנוטריון ממשרדו ועד שובו
481
__________
3

ק"ת התשל"ז ,עמ' .1724
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טור ב'
שיעור השכר
בשקלים חדשים

טור א'
השירות

( )2לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה

148

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום ,בעת
ובעונה אחת ,בידי מספר בני אדם ,יהא חלקו של
כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה
כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות
באותו מעמד.
(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל
השירות ,לשם עשיית פעולה ,והפעולה שאותה
נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות
בו ,יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)()1
ו–( )2וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון
למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.
 .10ניתן השירות בין השעות  19.00עד  8.00למחרת או
בימי מנוחה ,למעט פעולה שבגדר פרט  - 9ייווסף לשכר
שיעור של  50%מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים  1עד
 8ו– ,11לפי העניין.
( .11א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף (2ג )1לחוק
4
יחסי ממון בין בני זוג ,התשל"ג1973-

329

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של
אותו הסכם ממון ,לכל אימות נוסף

57

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע
בפרט (3א) ,בהתאם למספר
הנוטריון ,תיווסף
המילים שבהסכם הממון
 .12ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים  1עד
 8ו– ,11לפי העניין ,בשפה לועזית ,שאינה ערבית או
אנגלית ,ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של

"79

ו' באב התשס"ט ( 27ביולי )2009
(חמ )3-1216

משה שילה
המנהל הכללי של משרד המשפטים

_________
4
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החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (תיקון מס'  ,)2התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  55לחוק הכנסת ,התשנ"ד ,11994-מחליטה ועדת הכנסת
לאמור:
.1

בסעיף (27ג) להחלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) ,התשס"א2001-
(להלן  -החלטת השכר) ,במקום "בסעיף (32א ")2יבוא "בסעיף (32א)"  .

2

תיקון סעיף 27

 .2בסעיף (31ד)( )4להחלטת השכר ,המילים "ציבורי" ו"כנבחר"  -יימחקו.

תיקון סעיף 31

 .3במקום סעיף  32להחלטת השכר יבוא:

החלפת סעיף 32

"רכישת ריהוט
וציוד ללשכה
פרלמנטרית

( .32א) רכישת ריהוט וציוד ללשכה פרלמנטרית במסגרת התקציב
השנתי לפי סעיף  ,27תיעשה מבין הפריטים המנויים בתוספת
השביעית בלבד.
(ב) רכישה לפי סעיף קטן (א) תבוצע על ידי הכנסת ,לפי בקשת
חבר הכנסת ,מתוך רשימה של ריהוט וציוד שיקבע חשב הכנסת,
בהתאם למקובל בהתקשרויות של הכנסת עם ספקים; כן רשאי
חבר הכנסת לרכוש ריהוט וציוד הנמצאים במחסן הכנסת ,במחיר
שיקבע חשב הכנסת.
(ג) ריהוט וציוד שנרכשו לפי סעיף זה הם רכוש הכנסת ,ויוחזרו
לכנסת עם סיום כהונתו של חבר הכנסת ,או עם פינוי הלשכה
הפרלמנטרית ,או במועד מוקדם יותר לפי בקשת חבר הכנסת.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג) ,חבר הכנסת רשאי לרכוש עם סיום
כהונתו כחבר הכנסת את הריהוט והציוד שעליו להחזיר לכנסת,
לפי ערכם ביום שבו הודיע על כך לחשב הכנסת; על רכישה כאמור
יחולו הוראות פקודת מס הכנסה ,3ואולם סכום הפחת לא יעלה על
 20%לשנה מהמחיר שבו נרכשו ,ולא יותר ניכוי בעד פחת על ריהוט
וציוד שנרכשו בשנה האחרונה לכהונתו של חבר הכנסת".

 .4בסעיף  33להחלטת השכר ,הסיפה החל במילים "הוראה זו"  -תימחק.

תיקון סעיף 33

 .5בסעיף  39להחלטת השכר ,אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

תיקון סעיף 39

"(ד )1התשלום לחבר הכנסת בעבור רכישת ציוד משרדי לא יעלה על סכום שקבע
חשב הכנסת ,בהתאם למחיר שמשלמת הכנסת בהתקשרויותיה עם ספקים לציוד דומה
או לפי מחיר סביר אחר שיקבע".
 .6בתוספת החמישית להחלטת השכר ,בפסקה ( ,)5המילים "ציבורי" ו"כנבחר"  -יימחקו.

תיקון התוספת
החמישית

 .7בתוספת השביעית להחלטת השכר ,פסקה ( - )5תימחק.

תיקון התוספת
השביעית

א' באב התשס"ט ( 22ביולי )2009
(חמ )3-226

זאב אלקין
יושב ראש ועדת הכנסת

_________
1
2
3

ס"ח התשנ"ד ,עמ' .140
ק"ת התשס"א ,עמ'  ;916התשס"ט ,עמ' .115
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
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החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) (הוראת שעה) ,התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  55לחוק הכנסת ,התשנ"ד ,11994-מחליטה ועדת הכנסת
לאמור:
תיקון סעיף 40ח

.1

תחילה ותוקף

.2

בסעיף 40ח להחלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) ,התשס"א( 22001-להלן
 החלטת השכר) -()1

בסעיף קטן (א) ,אחרי פסקה ( )2יבוא:
"( )3יושב ראש ועדה קבועה של הכנסת מבין הוועדות המנויות בסעיף 13
לתקנון הכנסת 3בלבד;".

(  )2אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת זכאי להעסיק עוזר פרלמנטרי רביעי,
והוא יועסק כעוזר מקצועי אם מתקיים לגביו אחד מהתנאים המפורטים בסעיף
40ז".
(א) תחילתו של סעיף 40ח(א)( )3להחלטת השכר ,כנוסחו בסעיף  )1(1להחלטה זו ,ביום
י"ח בסיוון התשס"ט ( 10ביוני  ,)2009והוא יעמוד בתוקפו עד תום כהונתה של הכנסת
השמונה עשרה.
(ב) תחילתו של סעיף 40ח(א )1להחלטת השכר ,כנוסחו בסעיף  )2(1להחלטה זו ,ביום
תחילת כהונתה של הכנסת השמונה עשרה ,והוא יעמוד בתוקפו עד יום כ' באב התש"ע
( 31ביולי .)2010
א' באב התשס"ט ( 22ביולי )2009
(חמ )3-226

זאב אלקין
יושב ראש ועדת הכנסת

_________
1
2
3
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