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תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'  ,)7התשע"ב1692 �����������������������������������������������������������������������������������������2012-
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'  ,)8התשע"ב1693 �����������������������������������������������������������������������������������������2012-
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (שינויים בתוספת הראשונה והשלישית לחוק) ,התשע"ב1693 ����������2012-
צו הנמלים (הכרזת נמל אילת) ,התשע"ב1699 ������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה) ,התשע"ב1702 ���������2012-
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות) ,התשע"ב1702 ��������������������������������������������� 2012-

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'  ,)7התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  108לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד , 1984-אני
מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 1

 .1בתקנה  1לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד( 21984-להלן  -התקנות העיקריות),
במקום ההגדרה "מען"  יבוא:
""מען" ,לעניין המצאת כתב בי–דין  -כתובת מגוריו של נמען לפי סעיפים (2א)()11
ו–(11א) לחוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה ,31965-לרבות מספרי הטלפון
והפקסימילה באותו מען וכן כתובת דואר אלקטרוני ,אם ישנם; בהעדר שם לרחוב
או מספר לבית  -סימן זיהוי אחר;".

הוספת תקנה
497ו

תיקון תקנה 498

  .2לפני תקנה  498יבוא:
הגדרה לסימן ד'

"497ו .בסימן זה" ,מען חלקי"  -מען שמציין רחוב או שכונה או
עיר או אזור או חבר בני אדם שאיננו תאגיד ,בלא פירוט
מדויק יותר או סימן מזהה אחר".

 .3בתקנה  498לתקנות העיקריות -
()1

בתקנת משנה (א) -
(א) ברישה ,אחרי "כתב בי–דין" יבוא "למענו של נמען" ואחרי "בדרך שנקבעה"
יבוא "או שלנמען אין מען או שמענו חלקי".
(ב)

במקום פסקה ( )1יבוא:
"( )1בהדבקת עותק שלו במקום שלפי הידוע גר בו או עסק בו הנמען
לאחרונה או מקום נראה לעין הסמוך לאותו מקום;".

החלפת תקנה  .4 499במקום תקנה   499יבוא:
בקשה לתחליף
המצאה

"( .499א) בקשה להוראה על תחליף המצאה תוגש בכתב ויצורף
לה תצהיר לאימות הסיבה המונעת את ביצוע ההמצאה
בדרך שנקבעה וכן יחולו על המבקש ההוראות שלהלן:
( )1אם מדובר בנמען תושב ישראל שאין לו מען או שיש
לו מען חלקי ,יציין המבקש בתצהיר כי למיטב ידיעתו
הנמען נמצא בישראל ולא ידוע לו היכן בדיוק הוא
מתגורר ,ויצרף תדפיס של הנמען ממרשם האוכלוסין;
( )2אם הנמען איננו תושב ישראל ,יציין המבקש
בתצהיר כי למיטב ידיעתו הנמען נמצא בישראל ויצרף
ראיה על כך ,וכן יציין את הפעולות שנקט כדי להמציא
לו את כתב בי הדין;
( )3אם לנמען יש מען אך לא היה אפשר להמציא
לו את כתב בי הדין ,יציין המבקש בתצהיר כי למיטב
ידיעתו הוא נמצא בישראל ויצרף תדפיס ממרשם
האוכלוסין ,וכן יציין בתצהיר את הפעולות שנקט כדי
להמציא לו את כתב בי הדין.

__________
1
2
3

1692

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2220התשע"ב ,עמ'  ,21עמ'  ,160עמ'  ,1318עמ'  1560ועמ' .1648
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .270
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(ב) המבקש לא יהיה חייב להתייצב לדיון בבקשה אלא אם כן
בית המשפט או הרשם הזמין אותו להתייצב".
  .5תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תחילה

כ"ו באב התשע"ב ( 16באוגוסט )2012
(חמ    )3-1778
      

    י ע ק ב נ א מ ן
    שר המשפטים

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'  ,)8התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד-
 ,11984אני מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנה  512לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד ,21984-במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

תיקון תקנה 512

"(ג) בית המשפט או הרשם יכלול בתוך הסכום האמור בתקנת משנה (א) לעניין שכר
טרחת עורך דין ,סכום השווה למס ערך מוסף מקום שבו הזוכה שילם או מחויב לשלם מס
ערך מוסף לעורך דינו ,זולת אם ראה  בית המשפט או הרשם כי הזוכה רשאי לנכות את
מס התשומות שבשכר טרחת עורך דינו ,ובלבד שלא יפסוק סכום כאמור כרכיב נפרד".
י"ח באלול התשע"ב ( 5בספטמבר )2012
    י ע ק ב נ א מ ן
(חמ )3-1778
                                        שר המשפטים
__________
1
2

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2220התשע"ב ,עמ'  ,21עמ'  ,)1398(160עמ'  ,1318עמ'  1560ועמ' .1672

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (שינויים בתוספת הראשונה
והשלישית לחוק) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א1981-
(להלן  -החוק) ,לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

1

 .1בתוספת הראשונה לחוק -

תיקון התוספת
הראשונה לחוק

( )1בפרט (ד) ,במקום "חוק השופטים ,התשי"ג "1953-יבוא "חוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד "21984-בסופו יבוא "חוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו ,31955-וכן ועדה
למינוי שופטים צבאיים שיכהנו בבתי משפט צבאיים באזור ומנהל בתי המשפט ,ולגבי
בית דין צבאי ובית משפט צבאי  -גם מזכיר הוועדות;".
()2

במקום פרט (ד )1יבוא:
"(ד )1שר המשפטים ,שר התעשייה המסחר והתעסוקה ,הוועדה המייעצת
לעניין נציגי ציבור כמשמעותה בסעיף 16א לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט-
 ,41969ומנהל בתי המשפט לעניין סעיפים  11 ,10ו– 15לחוק האמור;".

__________
1
3
2
4

ס"ח התשמ"א ,עמ' .322
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ס"ח התשט"ו ,עמ' .171
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .70
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1693

()3

אחרי פרט (ד )1יבוא:
"(ד )2הממונה על הביטחון במערכת הביטחון (להלן  -מלמ"ב)  -לעניין ביצוע
תפקידיו על פי דין;
(ד)3

()4

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים  -לעניין ביצוע תפקידיו;".

במקום פרט (ה) יבוא:
"(ה) שר ,מנהל כללי או יועץ משפטי של משרד ממשלתי  -לעניין  מינוי לתפקיד
שלא בדרך של מכרז שנעשה בידי שר או בידי הממשלה או מינוי הטעון את
אישורה של הממשלה ,למעט מינויים הנבדקים על ידי הוועדה לבדיקת מינויים;
לעניין פרט זה ,מידע לפי סעיף  11יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב
אישום;".

( )5בפרט (ו) ,אחרי "נציב בתי הסוהר או מי שהוא הסמיך לכך  -לגבי עובדי" יבוא
"וסוהרי" ,המילים "וכן לגבי מנהל בית סוהר בניהול פרטי  ועובדי זכיין ,כהגדרתם בפרק
ג' 2לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] ,התשל"ב( 1971-בחוק זה  -פקודת בתי הסוהר)"
 יימחקו.()6

אחרי פרט (ו) יבוא:
"(ו )1היועץ המשפטי של רשות מקומית שהוא עובד הרשות  -לעניין מינוי
במכרז למשרות המנויות בסעיף (170ב )1()1לפקודת העיריות ובעלי תפקידים
נוספים שקבע שר הפנים לפי סעיף (170ב )2()1לפקודת העיריות ,5והיועץ המשפטי
של משרד הפנים  -לעניין מינוי במכרז למשרת יועץ משפטי של רשות מקומית;
בפרט זה" ,רשות מקומית"  -כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות (משמעת),
התשל"ח ,61978-למעט איגוד ערים; לעניין פרט זה ,מידע לפי סעיף  11יימסר רק
בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום;
(ו )2מנהל רשות החברות הממשלתיות וכן מנהל כללי של חברה ממשלתית -
לגבי מינוי של פקיד בכיר כמשמעותו בסעיף (32א)( )4לחוק החברות הממשלתיות,
התשל"ה ;71975-לעניין פרט זה ,מידע לפי סעיף  11יימסר רק בנוגע לתיקים
שהוגש בהם כתב אישום;
(ו )3מנהל רשות החברות הממשלתיות  -לגבי מינוי רואה חשבון בחברה
ממשלתית לפי סעיפים  44ו– 46לחוק החברות הממשלתיות ומינוי של יועץ
משפטי לחברה ממשלתית לפי סעיף  47לחוק האמור; לעניין פרט זה ,מידע לפי
סעיף  11יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום;

( )7בפרט (ח) ,במקום הקטע החל במילים "הנהלת גוף שהממשלה" עד  המילה "דרושה
לה" יבוא "המנהל הכללי או ממונה הביטחון של גוף המנוי בתוספת הראשונה או
בתוספת השנייה של החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח ,"81998-אחרי
"שלגביו מבוקש המידע" יבוא "ולעניין ביצוע פעולות אבטחה כמפורט בחוק האמור;"
ובסופו יבוא "למעט אם אסור לפרסמה לפי כל דין; לעניין פרט זה ,מידע לפי סעיף 11
יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום ,למעט לעניין הגופים המונחים על
ידי שירות הביטחון הכללי ומלמ"ב בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים וכן גופי
תשתית ומעברי גבול המונחים על ידי המשטרה;";
__________
5
6
7
8

1694

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
ס"ח התשל"ח ,עמ' .153
ס"ח התשל"ה ,עמ' .132
ס"ח התשנ"ח ,עמ' .348
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()8

אחרי פרט (ט) יבוא:
"(ט )1שר הביטחון ,לעניין סמכויותיו לפי חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים),
התשל"ט ,91979-לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור ,התשס"ה-
 ,102005לפי סעיף  14לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,111982-לפי
סעיף  36לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו,121996-
לפי סעיף  30לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) ,התשי"ד ,131954-ולפי
סעיפים  120 ,84ו– 130לתקנות ההגנה (שעת חירום);141945 ,
(ט    )2שר הביטחון או ראש הממשלה ,לעניין סמכויותיהם לפי פרק ב' לחוק
האזנת סתר ,התשל"ט;151979-
(ט )3מפקד צבאי או מי שהוא הסמיך לכך ,לעניין סמכויותיו לפי סעיפים ,109
 110ו– 119לתקנות ההגנה (שעת חירום);161945 ,
(ט)4

שר המשפטים ,לעניין הענקת סמכויות חקירה לפי חוק;

(ט )5השר לביטחון הפנים ,לעניין הענקת סמכויות חקירה ,עיכוב ,מעצר או
חיפוש לפי חוק;";
( )9בפרט (יד) ,במקום "סניגורו של נאשם" יבוא "נאשם וסניגורו וכן עצור או בא כוחו"
ובמקום "מידע על נאשם" יבוא "מידע על הנאשם או העצור";
()10

במקום פרט (טו) יבוא:
"(טו) צוות מקצועי וועדת שחרורים לפי סעיפים  32 ,11ו– 33לחוק שחרור על–
תנאי ממאסר ,התשס"א ,172001-מי שהוסמך על ידי שר הבריאות להגיש חוות
דעת לפי סעיף (12א) לחוק האמור ,וכן ועדת שחרורים לפי סעיף  35לחוק הנוער
(שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א;";181971-

( )11בפרט (טז) ,במקום "רשות מאשרת לפי סעיף  ,441רשות מקלה לפי סעיף 444א"
יבוא "הגורם המוסמך להקל בעונש לפי סעיף ;"442
( )12בפרט (יט) ,במקום הסיפה החל במילים "מי שהוא הסמיך לכך" יבוא "או מי שהוא
הסמיך לכך כפי שייקבע בפקודות הצבא;";
()13

בפרט (כה) ,הסיפה החל במילים "ורשאי הנציב"  -תימחק;

( )14בפרט (כו) ,אחרי "או מי שהוא הסמיך לכך" יבוא "לפי פקודות צבא ההגנה
לישראל ,בקשר לענייני כוח אדם שייקבעו בפקודות הצבא";
()15

אחרי פרט (כז) יבוא:
"(כז )1מפקח עבודה אזורי ומפקח עבודה ראשי כמשמעותם בתקנות חומרי
נפץ (מסחר ,העברה ,ייצור ,החסנה ושימוש) ,התשנ"ד ,191994-לעניין מינוי ,מתן

__________
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ס"ח התשל"ט ,עמ' .76
ס"ח התשס"ה ,עמ' .758
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .338
ס"ח התשי"ד ,עמ' .160
ע"ר  ,1945תוס'  ,2עמ' .855
ס"ח התשל"ט ,עמ' .118
ע"ר  ,1945תוס'  ,2עמ' .855
ס"ח התשס"א ,עמ' .410
ס"ח התשל"א ,עמ' .134
ק"ת התשנ"ד ,עמ' .536
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1695

הסמכה או היתר לפי חוק חומרי נפץ ,התשי"ד ,201954-וכן מי שהשר מינה לצורך
מתן היתר לייבוא חומר נפץ לפי סעיף  9לאותו החוק;";
( )16בפרט (ל) ,המילה "או" תימחק ,ובסופו יבוא "עובד מבצעי של הרשות אשר
המידע דרוש לו במסגרת תכנית ההגנה ,כמשמעותה בחוק האמור ,או גורם מוסמך
במדינה אחרת אשר מנהל הרשות החליט כי העברת מידע אליו דרושה במסגרת תכנית
ההגנה;".
(  )17אחרי פרט (לא) יבוא:
"(לב) נגיד בנק ישראל ,המפקח על הבנקים ,עובד בנק ישראל שהוסמך על
ידי הנגיד לעניין רישוי ,מינוי או היתר ,וחברי ועדת הרישיונות  -לעניין רישוי
והיתר לפי סעיפים 34 ,34 ,8 ,6 ,4א ו–36יא לחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א-
 ,211981ולעניין מינוי לפי סעיף 11א לפקודת הבנקאות ,221943 ,והכל על פי נהלים
שייקבעו;
(לג) המנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה ,23ופקידי שומה שהוסמכו לערוך
חקירות לפי סעיף  227לפקודה האמורה ,לצורך חקירה בעבירות שהם מוסמכים
לחקור בהן על פי דין;
(לד) המנהל כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ,241975-ובפקודת המכס,25
והממונים האזוריים ,לצורך חקירה בעבירות שהוא מוסמך לחקור בהן על פי דין;
(לה) חוקר ברשות ניירות ערך שהסמיכו לכך יושב ראש הרשות כמשמעותו
בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,261968-לצורך חקירה בעבירות על החוק האמור
ובעבירות שהוא מוסמך לחקור בהן על פי דין;
(לו) חוקר ברשות הגבלים עסקיים כמשמעותו בסעיף (46א) לחוק ההגבלים
העסקיים ,התשמ"ח ,271988-לצורך חקירה בעבירות שהוא מוסמך לחקור בהן על
פי דין;
(לז) עובדי מערכת הביטחון שהוסמכו לערוך חקירות לפי סעיף  2לפקודת
הפרוצדורה הפלילית (עדות) ,28לצורך חקירה בעבירות שהם מוסמכים לחקור בהן
על פי דין;
(לח) מפקח הגנת הסביבה כמשמעותו בחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח
ואכיפה) ,התשע"א ,292011-שהוסמך לערוך חקירות לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה
הפלילית (עדות) ,30לצורך חקירה בעבירות שהוא מוסמך לחקור בהן על פי דין;
(לט) מבקר המשרד לביטחון הפנים והממונה על תלונות הציבור באותו משרד,
לשם בירור תלונה או ביצוע ביקורת בעניינים הנוגעים למרשם הפלילי;
(מ) המנהל הכללי של משרד החינוך (להלן  -המשרד) ,מנהל אגף בכיר לביטחון
במשרד או קצין הביטחון הארצי של המשרד ,היועץ המשפטי של המשרד או
עוזרו ומנהל אגף בכיר לכוח אדם בהוראה במשרד או מנהל גף הכפוף לו  -לעניין

__________
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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ס"ח התשי"ד ,עמ' .64
ס"ח התשמ"א ,עמ' .232
ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ד ,עמ' .514
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ס"ח התשל"ו ,עמ' .52
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,3עמ' .39
ס"ח התשכ"ח ,עמ' .234
ס"ח התשמ"ח ,עמ' .128
חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
ס"ח התשע"א ,עמ' .738
חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
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מתן אישור העסקה לעובד חינוך לפי סעיף  16לחוק פיקוח על בתי ספר ,התשכ"ט-
 ,311969לשם הגנה על שלומם וביטחונם של קטינים;
(מא) הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ,עובד משרד האוצר
שהוסמך לעסוק ברישוי וחברי הוועדה המייעצת  לעניין רישוי מבטח לפי סעיפים
 22 ,17ו–41י לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א( 321981-להלן
 חוק הפיקוח על הביטוח) ,ולעניין רישוי חברה מנהלת לפי סעיפים  4ו– 8לחוקהפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה( 332005-להלן  -חוק קופות
גמל) ,מידע על נושאי משרה ומנהלי העסקים בתאגיד מבקש או במקרה של
מבטח חוץ ,מנהליו ומורשיו בישראל; וכן לעניין היתר לפי סעיפים  32ו–33א לחוק
הפיקוח על הביטוח וסעיף  9לחוק קופות גמל ,והכל על פי נהלים שייקבעו;   
(מב) הממונה על ענייני ההתמחות בלשכת עורכי הדין ,לצורך קבלת החלטה
בדבר רישום מתמחה ובדבר חברות בלשכת עורכי הדין בישראל לפי סעיפים ,27
 51 ,44ו– 52לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ;341961-לעניין פרט זה ,מידע לפי
סעיף  11יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום;
(מג) מפקח לפי סעיף (7א) לחוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"ה ,351965-שהשר
מינה לעניין זה ,לשם הגנה על שלומם וביטחונם של קטינים וחוסים אחרים
במסגרות הנתונות לפיקוחו;
(מד) הוועדה למינוי קונסול כבוד במשרד החוץ  -לעניין אישור מינוי קונסול
כבוד של מדינה זרה;
(מה) ראש הרשות המוסמכת כמשמעותה בסעיף (29א) לחוק איסור הלבנת הון,
התש"ס ,362000-לצורך קבלת החלטה בדבר העברת מידע ממאגר המידע לפי סעיף
(30ב) עד (ג( ,)1ה) ו–(ו) לחוק האמור ,והכל על פי נהלים שייקבעו; לעניין פרט זה,
מידע לפי סעיף  11יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום;
(מו) יושב ראש רשות ניירות ערך ,חברי הרשות שמונו לפי סעיף  3לחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח( 371968-להלן  -חוק ניירות ערך) ועובד רשות ניירות ערך שהוסמך
לעסוק ברישוי  -לעניין רישוי יועץ ,משווק או מנהל תיקים שהוא תאגיד ,לפי
סעיפים (7ד)(8 ,ג) ,ו–(10א )1לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק
השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה ,381995-ולעניין רישיון זירה לפי
סעיפים 44יג44 ,כג44 ,כד ו–44כו לחוק ניירות ערך כנוסחם בחוק ניירות ערך (תיקון
מס'  ,)42התש"ע ,392010-מידע על בעל השליטה ונושאי משרה בתאגיד המבקש,
ובעל שליטה בכל אחד מהם ,והכל על פי נהלים שייקבעו;
(מז) יושב ראש רשות ניירות ערך ,עובד רשות ניירות ערך שהוסמך לעסוק
ברישוי ,וחברי ועדת רישיונות שמונו לפי סעיף 12א לחוק השקעות משותפות
בנאמנות התשנ"ד - 401994-לעניין אישור נאמן לקרן ,אישור מנהל קרן ומתן היתר
__________
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .180
ס"ח התשמ"א ,עמ' .208
ס"ח התשס"ה ,עמ' .889
ס"ח התשכ"א ,עמ' .178
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .48
ס"ח התש"ס ,עמ' .293
ס"ח התשכ"ח ,עמ' .234
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .416
ס"ח התש"ע ,עמ' .536
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .308

קובץ התקנות  ,7163כ"ו באלול התשע"ב13.9.2012 ,

1697

שליטה במנהל קרן לפי סעיפים 10 ,9א23 ,15 ,13 ,ב ו–23ד לחוק האמור ,מידע על
בעל שליטה ונושא משרה בתאגיד המבקש ,ובעל השליטה בכל אחד מהם ואדם
שמשתתף בקבלת החלטות הנוגעות לניהול קרן שבניהול מנהל הקרן ,והכל על פי
נהלים שייקבעו".
שינוי התוספת
השלישית לחוק

 .2בתוספת השלישית לחוק העיקרי -
( )1בפרט (ד) ,המילה "או" תימחק ,ובסופו יבוא "עובד מבצעי של הרשות אשר
המידע דרוש לו במסגרת תכנית ההגנה ,כמשמעותה בחוק האמור ,או גורם מוסמך
במדינה אחרת אשר מנהל הרשות החליט כי העברת מידע אליו דרושה במסגרת תכנית
ההגנה;".
()2

אחרי פרט (ו) יבוא:
"(ז)

פרקליט צבאי ,תובע צבאי;

(ח) ראש המטה הכללי וראש אגף כוח אדם בצבא ההגנה לישראל או מי שהוא
הסמיך לכך בהתאם לפקודות הצבא ,לעניין תפקידים בעלי רגישות מיוחדת ,כפי
שייקבע בפקודות הצבא;
(ט) הממונה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ"ב)  -לעניין ביצוע תפקידיו
על פי דין;
(י)

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים  -לעניין ביצוע תפקידיו;

(יא) מפקח עבודה ראשי כמשמעותו בתקנות חומרי נפץ (מסחר ,העברה ,ייצור,
החסנה ושימוש) ,התשנ"ד ,1994-לעניין מינוי ,מתן הסמכה או היתר לפי חוק
חומרי נפץ ,התשי"ד;1954-
(יב) נציב בתי הסוהר או ראש חטיבת המודיעין לגבי סוהרים בשירות בתי
הסוהר ,לעניין מינוי או ביטול מינוי וכן לעניין עבודה;
(יג) צוות מקצועי לפי סעיף  11לחוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א-
 ,2001לעניין שחרור על–תנאי של אסירים הנושאים עונש מאסר בשל עבירה מן
העבירות המנויות בתוספת לאותו חוק".
תחילה

(  .3א)

תחילתן של תקנות אלה ,למעט האמור בתקנת משנה (ב) 90 ,ימים מיום פרסומן.

(ב) תחילתם של פרטים (ה)( ,ו( ,)1ו( ,)2ו( ,)3ח) בתוספת הראשונה לחוק לעניין גופים
המונחים על ידי המשטרה בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים שאינם גופי
תשתיות או מעברי גבול ,ופרטים (מב) ו–(מה) לתוספת האמורה ,כנוסחם בתקנה ,)4(1
( )7( ,)6ו–( )17לתקנות אלה ,ביום כ' בניסן התשע"ג ( 31במרס .)2013
י"ח באב התשע"ב ( 6באוגוסט )2012
(חמ    )3-3766
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צו הנמלים (הכרזת נמל אילת) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הנמלים [נוסח חדש] ,התשל"א( 1971-להלן -
הפקודה) ,אני מצווה לאמור:
1

.1

בצו זה" ,מפה"  -מפת "נמל אילת" ,הערוכה בקנה מידה של  ,1:12,000אשר נחתמה הגדרה

בידי שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ביום ד' באלול התשע"ב
( 22באוגוסט  ,)2012ואשר תעמוד לעיון הציבור במשרדי רשות הספנות והנמלים
ובמשרד הממונה על מחוז הדרום במשרד הפנים.
.2

חוף נמל אילת והמים הסמוכים לו יהיו נמל לצורך פקודת הנמלים ,וייקרא "נמל נמל אילת

אילת".
.3

תחום נמל אילת ביבשה ובים הוא כפי שמסומן בקווים בצבע כחול וחום במפה ,תחום הנמל

המתוחם בנקודות ציון אלה  :
( )1בים:
(א)

מנקודה 1

(ב)

לנקודה 2

(ג)

לנקודה 3

(ד)

לנקודה 4

(ה)

לנקודה 5

(ו)

לנקודה 6

(ז)

לנקודה 7

"  29º 32' 26.33צפון
" 34º 58' 34.03מזרח
" 29º 31' 09.81צפון
"  34º 57' 55.97מזרח
"  29º 28' 01.83צפון
" 34º 55' 57.49מזרח
"  29º 27' 21.77צפון
" 34º 55' 20.53מזרח
" 29º 29' 18.09צפון
" 34º 54' 13.65מזרח
" 29º 30' 52.23צפון
" 34º 55' 52.06מזרח
" 29º 31' 03.44צפון  
" 34º 55' 39.19מזרח

משם לאורך קו החוף צפונה
(ח)

לנקודה 17

(ט)

לנקודה 18

(י)

לנקודה 19

" 29º 32' 45.66צפון
" 34º 57' 09.09מזרח
" 29º 32' 42.76צפון
" 34º 57' 18.57מזרח
" 29º 32' 49.58צפון
" 34º 57' 22.45מזרח

__________
1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמ' .443
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ומשם לנקודת המוצא ,נקודה ;1
( )2ביבשה:
" 29º 31' 03.44צפון

(א)

מנקודה 7

(ב)

לנקודה 8

(ג)

לנקודה 9

(ד)

לנקודה 10

(ה)

לנקודה  29º 31' 57.16"                   11צפון

" 34º 55' 39.19מזרח
" 29º 31' 04.15צפון
" 34º 55' 38.37מזרח
" 29º 31' 45.47צפון
" 34º 56' 13.53מזרח
" 29º 31' 48.70צפון
" 34º 56' 06.84מזרח
" 34º 56' 11.27מזרח
(ו)

לנקודה 12

(ז)

לנקודה 13

(ח)

לנקודה 14

(ט)

לנקודה 1

(י)

לנקודה 16

" 29º 31' 59.10צפון
" 34º 56' 08.67מזרח
" 29º 32' 04.60צפון
" 34º 55' 57.14מזרח
" 29º 32' 18.76צפון
" 34º 56' 16.05מזרח
"29º 32' 13.42צפון
" 34º 56' 23.12מזרח
" 29º 32' 46.29צפון
" 34º 56' 56.46מזרח

(יא)

לנקודה 17

                                          

" 29º 32' 45.66צפון
" 34º 57' 09.09מזרח

ומשם לנקודת המוצא ,לאורך קו החוף דרומה ,לנקודה .7
חלוקת תחום
הנמל בים

.4

תחום נמל אילת בים יחולק לנמל פנימי ,נמל חיצוני ושטח עגינה בגבולות המתוארים
להלן:
 .1נמל פנימי :אותו חלק מתחום הנמל בים הנמצא ממערב לקו הישר המחבר בין
נקודות הציון שלהלן:
(א)   נקודה 1
   
(ב)

  "29º 32' 26.33צפון

                              "34º 58' 34.03מזרח
לנקודה 5

 "29º 29' 18.09צפון
 "34º 54' 13.65מזרח.
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 .2נמל חיצוני :אותו חלק מתחום הנמל בים שאיננו כלול בנמל הפנימי ואשר נמצא
ממזרח לקו הישר המחבר בין נקודות הציון שלהלן:
()1

נקודה 1

()2

לנקודה 5

"  29º 32' 26.33צפון
" 34º 58' 34.03מזרח
              " 29º 29' 18.09צפון
" 34º 54' 13.65מזרח.

 .3שטח עגינה :אותו חלק מתחום הנמל בים המהווה חלק מתחום הנמל הפנימי
ומתחום הנמל החיצוני ,התחום בין נקודות הציון שלהלן:
()1

נקודה 1

()2

נקודה 23

()3

נקודה 24

()4

נקודה 19

              "  29º 32' 26.33צפון
" 34º 58' 34.03מזרח
" 29º 31' 49.69צפון
" 34º 58' 15.78מזרח
" 29º 32' 30.08צפון
" 34º 57' 12.10מזרח
" 29º 32' 49.58צפון
" 34º 57' 22.45מזרח.

.5

השטח התחום בנקודות הציון שלהלן והמצוי מחוץ לתחום הנמל בים הוא שטח עתודה שטח עתודה

בים:
( )1נקודה                           1

"  29º 32' 26.33צפון
" 34º 58' 34.03מזרח

( )2נקודה  29º 32' 31.50"                              20צפון
" 34º 58' 18.95מזרח
( )3נקודה  29º 32' 42.06"                             21צפון
" 34º 58' 21.53מזרח
משם לאורך קו החוף מזרחה לנקודה 22
( )4נקודה 22

" 29º 32' 33.12צפון
" 34º 58' 41.43מזרח

ומנקודה  22חזרה לנקודה  .1
 .6צו נמל אילת (הכרזת נמל) ,התשי"ב - 21952-בטל.

ביטול

 .7תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.

תחילה

ד' באלול התשע"ב ( 22באוגוסט )2012
(חמ    )3-2553
      

__________
2

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

ק"ת התשי"ב ,עמ'  ;1100התשמ"ב ,עמ' .912
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תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים)
(הוראת שעה) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (7א)( )3ו– 17לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ"ט( 11969-להלן  -החוק) ,ובהתייעצות עם המועצה לעבודות הנדסה בנאיות ,אני
מתקין תקנות אלה:
הוראת שעה

.1

בתקופה שמיום ט"ו בתשרי התשע"ג ( 1באוקטובר  )2012עד יום ו' בתשרי התשע"ה
( 30בספטמבר  ,)2014יראו כאילו בתקנה 10א לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) ,התשמ"ח- 21988-
( )1בתקנת משנה (א) ,אחרי "בדיקת מעקב" בא "לענף" ובמקום הקטע החל במילים
"בסוג  2עד  "5עד סופה ,בא "בסוג  3עד  ,5אחת לשלוש שנים לפחות מהמועד האחרון
שבו אושר סיווגו בענף (להלן  -הנבדק); לעניין תקנה זו -
"קבלן"  -למעט קבלן יחיד ,שאינו תאגיד ,הרשום בפנקס הקבלנים על סמך
כישוריו וניסיונו האישיים לפי סעיף (4א)( )1עד ( )3לחוק ואשר סווג לאחר
שהוכיח סיום עבודות כנדרש בתקנה   ;3
"ענף"  -ענף ראשי או ענף משנה";
( )2בתקנת משנה (ב)( ,)1אחרי "הוא סיים לבצע" בא "במשך שש השנים שקדמו למועד
הבדיקה" ובמקום "אינו פחות מ– "40%בא "אינו פחות מ–;"30%
( )3בתקנת משנה (ב)( ,)2במקום "במשך שלוש השנים" בא "במשך שש השנים" ובמקום
"פחות מ–"120%בא "פחות מ–;"80%
()4

בתקנת משנה (ה) ,המילים "הנדסאי או"  -נמחקו.

ט"ז באלול התשע"ב ( 3בספטמבר )2012
   א ר י א ל א ט י א ס
(חמ )3-638
                                                                     שר הבינוי והשיכון
__________
1
2

ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;218התשס"ז ,עמ' .18
ק"ת התשמ"ח ,עמ'  ;1082התש"ע ,עמ'  44ועמ'  ;877התשע"א ,עמ' .63

תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  45ו– 47לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב] ,התשל"ב,11972-
מתקינה הממשלה תקנות אלה:
שינוי דמי
השכירות
היסודיים
דמי שכירות

.1

דמי השכירות היסודיים של דירה יהיו דמי השכירות שהשתלמו ערב תחילתן של
תקנות אלה.

.2

לדמי השכירות היסודיים של דירה ייווספו .1.35%

תחילה

 .3תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ז בחשוון התשע"ג ( 1בנובמבר .)2012
י"ב באלול התשע"ב ( 30באוגוסט )2012
       צ ב י ה א ו ז ר
(חמ )3-707
                                                                     מזכיר הממשלה
__________
1

1702

ס"ח התשל"ב ,עמ'  ;176התש"ם ,עמ'  ;165ק"ת התשע"א ,עמ' .1422
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