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תקנות הרוקחים )תנאים לייצור, לייבוא ולשיווק סיגריה אלקטרונית, 
מחסנית וחומר מילוי(, התשע"ט-2019

חדש[,  ]נוסח  הרוקחים  לפקודת  ו–67   )10(62 55ב)א()1(,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"א-11981 )להלן - הפקודה(, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, 

אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"חומר מילוי" - נוזל או חומר בצורה אחרת הנועד לשימוש בסיגריה אלקטרונית;

"מחסנית" - אבזר המורכב על גבי סיגריה אלקטרונית, המכיל חומר מילוי;

או  למקטרת  לסיגר,  לסיגריה,  הדומה  מוצר  זה  ובכלל  מוצר,   - אלקטרונית"  "סיגריה 
המופעל  ניקוטין,  המכילים  אדים  של  לצריכה  בו  להשתמש  שאפשר  לנרגילה, 
באמצעי אלקטרוני ומיועד לעישון, ויכול לשמש לצריכה חד–פעמית או לשימוש 

חוזר.

לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ישווק סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי, אם הם   .2
מכילים ניקוטין בריכוז העולה על 20 מיליגרם למיליליטר.

שנועדה  באריזה  אלא  מילוי  חומר  אדם  ישווק  לא   ,2 תקנה  מהוראות  לגרוע  בלי   .3
למנוע פתיחה בידי ילדים, שבר או דליפה; לעניין תקנה זו, "אריזה" - לרבות סיגריה 

אלקטרונית ומחסנית.

האמור בתקנות 2 ו–3 לא יחול על סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי שהם   .4
הכללים  לפי  המנהל  שנתן  היתר  לפי  המשווק  תכשיר  או  בפנקס  הרשום  תכשיר 

שנקבעו לפי סעיף 47א)ג( לפקודה.

תחילתן של תקנות אלה 15 ימים מיום פרסומן. )א(   .5
הוראות תקנות אלה אינן גורעות מהוראות שניתנו לפי סעיף 55ד לפקודה. )ב( 

י' בטבת התשע"ט )18 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5771(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר הבריאות  

תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ט-2019

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

התקנות   - )להלן  התשנ"ג-21993  מארנונה(,  )הנחה  המדינה  במשק  הסדרים  תקנות   .1
העיקריות(, במקום התוספת הראשונה יבוא:

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 419; התשע"ט, עמ' 1455.  2

החלפת התוספת 
הראשונה 

תנאים לעניין ריכוז 
ניקוטין  בסיגריה 

אלקטרונית, מחסנית 
וחומר מילוי 

תנאים לעניין 
אריזה של חומר 

מילוי 

סייג לתחולה 

תחילה ושמירת 
דינים 

הגדרות

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשע"ז, עמ' 49.  1
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"תוספת ראשונה
)תקנה 2)א()8((

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2018מס' נפשות

 מעל 2,847עד 12,847
עד 3,274

מעל 3,274 
עד 3,701

מעל 3,701 
עד 5,300

 מעל 4,270עד 24,270
עד 4,910

מעל 4,910 
עד 5,550

מעל 5,550 
עד 7,949

 מעל 4,952עד 34,952
עד 5,695

מעל 5,695 
עד 6,438

מעל 6,438 
עד 9,219

 מעל 5,636עד 45,636
עד 6,481

מעל 6,481 
עד 7,327

מעל 7,327 
עד 10,492

 מעל 7,028עד 57,028
עד 8,083

מעל 8,083 
עד 9,137

מעל 9,137 
עד 13,085

מעל 8,421עד 68,421
עד 9,684

מעל 9,684 
עד 10,947

מעל 10,947 
עד 15,677

עד 20%עד 40%עד 60%עד 80%שיעור ההנחה

מעל 9,813 עד 79,813
עד 11,285

מעל 11,285 
עד 12,757

מעל 12,757 
עד 18,269

מעל 11,206 עד 811,206
עד 12,886

מעל 12,886 
עד 14,567

מעל 14,567 
עד 20,862

מעל 12,598 עד 912,598
עד 14,488

מעל 14,488 
עד 16,377

מעל 16,377 
עד 23,454

עד 2,414 עד 1,781 לנפשעד 1,576 לנפשעד 1,370 לנפש10 ומעלה
לנפש

עד 30%".עד 50%עד 70%עד 90%שיעור ההנחה 

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בטפסים 1 ו–2 בכל מקום שבו נאמר -  .2
"2017" יבוא "2018";  )1(

"2018" יבוא "2019".    )2(

)2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  שמיום  בתקופה  אלה,  בתקנות  האמור  אף  על   .3 
עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019( -

יקראו את תקנה 2)א()8()ב( לתקנות העיקריות כאילו בהגדרה "הכנסה חודשית   )1(
ממוצעת", בפסקה )1(, במקום "בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה 
שנת  שלפני  דצמבר  נובמבר  אוקטובר,  החודשים  "בשלושת  יבוא  ההנחה"  נדרשת 
ההכנסה  ממוצע  בנכס,  המחזיק  לבקשת  או,  ההנחה  נדרשת  שבעדה  הכספים 

החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה";

יקראו את התוספת השנייה לתקנות העיקריות כאילו -  )2(

בטופס 1, בסעיף 1 - )א( 

תיקון התוספת 
השנייה

הוראת שעה
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המתחם כפר סבא צפון המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה מתחם מועדף   .1
לדיור.

מצוי  המתחם  המרכז;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–800  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
וכפר  ונוף  בית  לשכונות  צפונית  סבא,  כפר  המקומית  הרשות  של  השיפוט  בתחום 
סבא הצעירה, מזרחית למושב צופית, מערבית לשכונת קפלן ודרומית לבית ברל וניר 
אליהו; גבולותיו הם כמסומן במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי 
ירושלים,   ,12 הדפוס  בית  רח'  האוצר,  במשרד  לדיור  מועדפים  למתחמים  הוועדה 
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הרשות המקומית 

האמורה.

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

מספרי חלקות בחלקןמספרי חלקות בשלמותןגוש

753133 ,31 ,27 ,2532 ,30 ,28 ,26 ,24 ,22 ,19 ,4

753284-79 ,4748 ,41

753345 ,41 ,6 ,5 ,348

759391

75982 ,1

759948-9119 ,111 ,108 ,95 ,56 ,55 ,1

7604134 ,82 ,79

81914660 ,45

כ"ב בטבת התשע"ט )30 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - סירקין-מתחם א'(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3)א( ו–8 )ב()2( לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים 
ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהלת  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת  לדיור 

השרים שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם סירקין-מתחם א' המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה מתחם מועדף   .1
לדיור.

מצוי  המתחם  המרכז;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–2,100  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
מזרחית  סירקין,  לכפר  צפונית  תקווה,  פתח  המקומית  הרשות  של  השיפוט  בתחום 
לפתח תקווה, מערבית לראש העין ודרומית לגבעת השלושה; גבולותיו הם כמסומן 
במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים מועדפים 
לדיור במשרד האוצר, רח' בית הדפוס 12, ירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

ולבנייה מחוז מרכז ובמשרדי הרשות המקומית האמורה.

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1

מתחת לשורה המתחילה במילים "מצב כלכלי" נאמר:  )1(

"נא סמן X במשבצת המתאימה לפי בחירתך:

□ אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים 
אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2018.

□ אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים 
ינואר עד דצמבר 2018.";

בסעיף קטן )א( -  )2(

"בחודשים  נאמר   "2016 דצמבר  עד  ינואר  "בחודשים  )א( במקום 
אוקטובר עד דצמבר 2018 או בחודשים ינואר עד דצמבר 2018, לפי 

הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 1";

עד  ינואר  לחודשים  משכורת  תלושי  יצרף   - "שכיר  )ב( במקום 
דצמבר 2016" נאמר "שכיר - יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר, 
נובמבר, דצמבר 2018 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2018, לפי הבחירה 

שצוינה ברישה של סעיף 1";

ינואר  לחודשים  חודשי  ממוצע  לציין  "יש  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף   )3(
עד דצמבר 2016" נאמר "יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד 
שצוינה  הבחירה  לפי   ,2018 דצמבר  עד  ינואר  לחודשים  או   2018 דצמבר 

ברישה של סעיף 1";

בטופס 2, בסעיף קטן )א( - )ב( 

והכנסותיהם  בדירה  אתו  והמתגוררים  המחזיק  על  "הצהרה  במקום   )1(
בחודשים ינואר עד דצמבר 2016" נאמר  "הצהרה על המחזיק והמתגוררים 
אתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2018 או בחודשים 

ינואר עד דצמבר 2018, לפי בחירת המחזיק";

במקום "שכיר - יצרף תלושי משכורת לחודשים ינואר עד דצמבר 2016"   )2(
נאמר "שכיר - יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 

2018 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2018, לפי בחירתו".

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .4
כ"ו בטבת התשע"ט )3 בינואר 2019(

)חמ 3-2278-ת2(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

 צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(
)הכרזה על מתחם מועדף לדיור - כפר סבא צפון(, התשע"ט-2019

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהלת  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000024, התקבל ב - 06/01/2019



1775 קובץ התקנות 8144, כ"ט בטבת התשע"ט, 6.1.2019 

המתחם כפר סבא צפון המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה מתחם מועדף   .1
לדיור.

מצוי  המתחם  המרכז;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–800  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
וכפר  ונוף  בית  לשכונות  צפונית  סבא,  כפר  המקומית  הרשות  של  השיפוט  בתחום 
סבא הצעירה, מזרחית למושב צופית, מערבית לשכונת קפלן ודרומית לבית ברל וניר 
אליהו; גבולותיו הם כמסומן במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי 
ירושלים,   ,12 הדפוס  בית  רח'  האוצר,  במשרד  לדיור  מועדפים  למתחמים  הוועדה 
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הרשות המקומית 

האמורה.

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .3

מספרי חלקות בחלקןמספרי חלקות בשלמותןגוש

753133 ,31 ,27 ,2532 ,30 ,28 ,26 ,24 ,22 ,19 ,4

753284-79 ,4748 ,41

753345 ,41 ,6 ,5 ,348

759391

75982 ,1

759948-9119 ,111 ,108 ,95 ,56 ,55 ,1

7604134 ,82 ,79

81914660 ,45

כ"ב בטבת התשע"ט )30 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - סירקין-מתחם א'(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3)א( ו–8 )ב()2( לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים 
ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהלת  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת  לדיור 

השרים שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם סירקין-מתחם א' המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה מתחם מועדף   .1
לדיור.

מצוי  המתחם  המרכז;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–2,100  הוא  המתחם  של  גודלו   .2
מזרחית  סירקין,  לכפר  צפונית  תקווה,  פתח  המקומית  הרשות  של  השיפוט  בתחום 
לפתח תקווה, מערבית לראש העין ודרומית לגבעת השלושה; גבולותיו הם כמסומן 
במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים מועדפים 
לדיור במשרד האוצר, רח' בית הדפוס 12, ירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

ולבנייה מחוז מרכז ובמשרדי הרשות המקומית האמורה.

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000024, התקבל ב - 06/01/2019



קובץ התקנות 8144, כ"ט בטבת התשע"ט, 6.1.2019  1776

המועצה  סמכויות  לדיור  מועדפים  למתחמים  לוועדה  נתונות  יהיו  המתחם  לגבי   .3
הארצית לתכנון ולבנייה לפי תמ"א 35. 

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .4

מספרי חלקות בחלקןמספרי חלקות בשלמותןגוש

426419 ,17 ,16 ,6 ,3 ,2

4265,114 ,113 ,106-56 ,37-13 ,8-1 
119-117

 ,112 ,109-107 ,55-51 ,45-38 ,12 ,11 ,9
123 ,121 ,120 ,116 ,115

478233 ,30 ,24 ,22 ,17 ,8 ,7 ,3

631910-6166 ,161 ,12

6320219, 216

632155166 ,102 ,28 ,10 ,9 

632297 ,33-1677-75 ,1

632326 ,24-21 ,10-127 ,25 ,11

6326364 ,266 ,247 ,115-111 ,108-103

63316, 5 ,3

6399174 ,102 ,100

640038

640153 ,48-46 ,44 ,42 ,36 ,19 ,18 ,10-8

כ"ב בטבת התשע"ט )30 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 16(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, ולאחר 
שפורסמה הודעת הממונה על התקינה כנדרש סעיף 8)ה5()4()ב( לחוק, אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 314 - אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף, מיוני 2004, לרבות ג"ת מס' 1,   .1
מאוקטובר 22005, יבוא:

"ת"י 314 - אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, אפיונים וסימון, מדצמבר 2018."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 180 ימים מיום פרסומה.  .3

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

ק"ת התשנ"ו, עמ' 8; התשע"ח, עמ' 2251.  1

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1

י"פ התשס"ו, עמ' 565.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

הקניית סמכויות 
המועצה הארצית 

לפי תמ"א 35
פירוט גושים 

וחלקות במתחם

החלפת תקן רשמי

הפקדה

תחילה
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 17(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, ולאחר 
שפורסמה הודעת הממונה על התקינה כנדרש בסעיף 8)ה5()4()ב( לחוק, אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 1220 חלק 10 - מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע, ממאי 22013,   .1
יבוא:

"ת"י 1220 חלק 10 - מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע, מדצמבר 2018."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

הודעת בית המשפט לענייני משפחה )אגרות(, התשע"ט-2019

)אגרות(,  משפחה  לענייני  המשפט  בית  לתקנות  4)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ו-11995 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי   .1
התשע"ט בטבת  כ"ד  מיום  לתקנות,  והשנייה  הראשונה  התוספות  נוסח  יהיה   2018 

)1 בינואר 2019(, כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנות 2)א( ו–)4((

בשקלים חדשים

1% מהסכום 1. תביעה לסכום כסף קצוב, למעט כאמור בפרט 1א
הנתבע כערכו ולא 

פחות מ–482
1א. תביעה בין בני זוג לסכום קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג 

שאינה תביעה לפי פרט 5
1% מהסכום 

הנתבע כערכו ולא 
פחות מ–303

תביעה  לרבות  קצוב,  כסף  לסכום  שאינה  רכוש  בענייני  תביעה  2. כל 
רכוש  בענייני  הצהרתי  דין  לפסק  שיתוף,  לפירוק  משאבים,  לאיזון 
ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 

למעט כאמור בפרט 2א

2,886

2א. כל תביעה בענייני רכוש בין בני זוג לסכום שאינו קצוב שנובעת 
מהקשר בין בני הזוג, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, 
מספר  יהיו  חשבונות,  ולמתן  רכוש  בענייני  הצהרתי  דין  לפסק 

הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו

505

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 5249.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

שינוי סכומים

המועצה  סמכויות  לדיור  מועדפים  למתחמים  לוועדה  נתונות  יהיו  המתחם  לגבי   .3
הארצית לתכנון ולבנייה לפי תמ"א 35. 

המתחם כולל את הגושים והחלקות האלה:  .4

מספרי חלקות בחלקןמספרי חלקות בשלמותןגוש

426419 ,17 ,16 ,6 ,3 ,2

4265,114 ,113 ,106-56 ,37-13 ,8-1 
119-117

 ,112 ,109-107 ,55-51 ,45-38 ,12 ,11 ,9
123 ,121 ,120 ,116 ,115

478233 ,30 ,24 ,22 ,17 ,8 ,7 ,3

631910-6166 ,161 ,12

6320219, 216

632155166 ,102 ,28 ,10 ,9 

632297 ,33-1677-75 ,1

632326 ,24-21 ,10-127 ,25 ,11

6326364 ,266 ,247 ,115-111 ,108-103

63316, 5 ,3

6399174 ,102 ,100

640038

640153 ,48-46 ,44 ,42 ,36 ,19 ,18 ,10-8

כ"ב בטבת התשע"ט )30 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 16(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, ולאחר 
שפורסמה הודעת הממונה על התקינה כנדרש סעיף 8)ה5()4()ב( לחוק, אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 314 - אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף, מיוני 2004, לרבות ג"ת מס' 1,   .1
מאוקטובר 22005, יבוא:

"ת"י 314 - אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, אפיונים וסימון, מדצמבר 2018."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 180 ימים מיום פרסומה.  .3

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

ק"ת התשנ"ו, עמ' 8; התשע"ח, עמ' 2251.  1

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1

י"פ התשס"ו, עמ' 565.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

החלפת תקן רשמי

הפקדה

תחילה
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

בשקלים חדשים

3. בוטל.

4968. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

4994א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה

4994ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון

5. תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, 
הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון 

או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה

238

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה 
ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה ולמעט 

אישור הסכם כאמור בפרט 6א

482

6א. אישור הסכם בין בני זוג שנובע מהקשר בין בני הזוג, כאשר אין 
לענייני  המשפט  בבית  ערעור  או  בעניין  ועומדת  תלויה  תביעה 

משפחה

455

6354ב. תביעה בעניין החזקת הילדים

7237. בקשה בכתב

8512. עשיית צוואה בפני שופט

9512. הוכחת צוואה לפי סעיף 68)ב( לחוק הירושה

10. )נמחק(.

5.21 לכל עמוד11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט

לענייני  רשם  או  לפועל  הוצאה  ראש  רשם,  החלטת  על  12. ערעור 
ירושה כמשמעותו בחוק הירושה

512

התדיינויות  להסדר  לחוק   3 סעיף  לפי  סכסוך  ליישוב  13. בקשה 
בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-2014

101

תוספת שנייה
)תקנות 2)א( ו–4)א((

בשקלים חדשים

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט 
הליכים לפי פרטים 8 ו–13 לתוספת הראשונה

."72

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
ל ז ר מ ל  א )חמ 3-2659(           יג

          מנהל בתי המשפט

תיקון טעות

בתקנות הדרכונים )תיקון(, התשע"ט-2018, שפורסם בקובץ התקנות 8139, התשע"ט, 
עמ' 1704, במקום "15 במרס" צריך להיות "בתוך שלושה חודשים ממועד התשלום" ובמקום 

"30 באפריל" צריך להיות "עד יום 30 באפריל באותה שנה".

)חמ 3-5106(
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