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תקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות()תיקון(,
התשנ״ט999-ו
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תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים()תיקון(,
התשנ״ט1999-
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תקנות ההוצאה לפועל)תיקון מם׳  ,(2התשנ״ט 999-ו

1068

תקנות בביש אגרה)כביש ארצי לישראל()אכיפת תשלומים( ,התשנ״ט 999-ו

1074

צו מם הכנסה)מניעת מסי בפל()אוזבקיסטן( ,התשנ״ט 999-ו

1082

תקנות הדיינים)החזרת פיקדונות בבתי דין רבניים( ,התשנ״ט 999-ו

1082

תקנות הטוענים הרבניים)תיקון מס׳  ,(2התשנ״ט 999-ו

1083

תקנות התכנון והבניה)בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות()תיקון מס׳  ,(4התשנ״ט999-ו

1083

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()יואב ,תיקון( ,התשני׳ט1999-

1084

תקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות
המקומיות()תיקון( ,ד.תשנ״ה999-ו
בתוקף הסמכות לפי סעיף 8ו)א( לחוק הארכיונים ,התשט״ו955-ו  ,שהועברה אלי
ולאחר התייעצות עם מועצת הארכיונים העליונה ,אני מתקין תקנות אלה:
י

תיקון התוספת
הראשונה

2

בתוספת הראשונה לתקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה
.1
וברשויות המקומיות( ,התשמ״ו986-ו -
3

)ו( בחלק ב׳  -מוסדות המדינה ,למעט מערבת הבטחון ,בפרט  - 18משרד החינוך
והתרבות  -אחרי פסקה ) (4יבוא:
טור א׳

טור ב׳

״) (5תיק אישי הדן בשקילת תארים
ודיפלומות מחו״ל ,למעט
תעודות מקוריות
)(2

בחלק ג׳  -רשויות מקומיות  -בפסקה ) 2ו( ,בסופה יבוא:
טור א'

טור ב׳

תיק מטופל שנפטר)(3

 3שנים״

 7שנים״

בחלק ד׳  -מוסדות מערכת הבטחון וצה׳׳ל -
)א( בפרט  - 9יחידות צה״ל  -בפסקה) ,(8בטור אי ,אחרי ״או פציעתו של חייל״
יבוא ״ניסיון איבוד לדעת״.

תחילה

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.
י״ג בתמוז התשנ״ט ) 27ביוני (1999

בנימין גתניהו
ראש הממשלה

<חמ (3-82

ט״ח התשט״ו ,עמי  ;14התשמ״א ,עמי .152
י״פ התשט״ו ,עט׳  ;639התשנ״ח ,עמ׳ .968
ק״ת התשמ״ו ,עמי  ;1190התשנ״א ,עמי 260ו; התשנ־ח ,עמי .970

תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם ש ל תיקי בתי המשבט ובתי דין דתיים(
)תיקון( ,התשנ״ט999-ו
בתוקף הסמכות לפי סעיף )18א( לחוק הארכיונים ,התשט״ו955-וי ,שהועברה אלי ,
ולאחר התייעצות עם מועצת הארכיונים העליונה ,אני מתקין תקנות אלה:
2

תיקון התוספת

בתוספת לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין
.1
דתיים( ,התשמ׳׳ו986-ו -
ג

סייח התשטיץ ,עמי  ;14התשמ״א ,עמי .152
י״פ התשט״ו ,עמי  ;639התשנ״ח ,עמי .968
ק״ת התשמ״ו ,עמי  ;1342התשנ״ה ,עמי .499
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)ו(

בפרט  - 7בית דין אזורי לעבודה ,אחרי פסקה )9ו( יבוא:
טור ב׳

טור א׳

״) (20תיק דמי טיפול ארגוני
)(2

 5שנים״

בפרט  - 8בתי דין דתיים -
)א(

בפסקה ) ,(2בטור ב׳ ,במקום ׳« 20שנים״ יבוא ״ 10שנים״,-

)ב(

בפסקה ) ,(5בטור ב׳ ,במקום ״ 20שנים״ יבוא ״ 10שנים״;

)ג(

במקום פסקה ) (7יבוא:
טור א׳

״)(7

טור ב׳

אפוטרופסות -
א.

תיק אפוטרופסות של הקדשות

ב.

תיק אפוטרופסות של קטינים

לצמיתות
 30שנים״,-

)ד(

בפסקה ) ,(10בטור בי ,במקום ״ 40שנים״ יבוא ״0ו שנים״.

)ה(

במקום פסקה ) (11יבוא:
טור א׳

״) (11תיק תביעת גירושין ,לרבות פסק
דין או הסבם גירושין שקיבל
תוקף של פסק דין

טור ב׳

 30שנים״;

)ו(

בפסקה ) 2ו( ,בטור ב׳ במקום ״ 40שנים״ יבוא ״ 30שנים״;

)ז(

בפסקה ) 3ו( ,בטור ב׳ ,במקום ״ 15שנים״ יבוא ״ 10שנים״;

)ח( בפסקה ) ,(14בטור ב׳ ,במקום ״ 20שנים״ יבוא ״ 30שנים״;
)ט(

בפסקה ) 5ו( ,בטור ב׳ ,במקום ״ 20שנים״ יבוא ״ 10שנים״;

)י(

אחרי פסקה ) 9ו( יבוא:
")(20

)(3

טור א׳
צו עיכוב יציאה וביטולו

טור ב׳
 5שנים

)ו(2

צו עיקול וביטולו

0ו שנים

)(22

צווים שונים

 10שנים

)(23

צו חלוקת רכוש

 10שנים

)(24

תיק אישור נישואין

 30שנים

)(25

תיק אישה מורדת

 30שנים״

בפרט  - 9לשכת הוצאה לפועל -
)א(

בפסקה )ד( ,בטור ב /במקום ״ 2שנים״ יבוא ״ 1שנה״;

)ב(

בפסקה ) ,(10בטור ב׳ ,במקום ״ 3שנים״ יבוא ״ 6חודשים״;

)ג( בפסקאות )וו( עד ) ,(15בטור בי ,במקום ״ 3שנים״ יבוא ,בכל מקום,
״ 2שנים״.
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אחרי פסקה )5ו( יבוא:
טור
״)(16

תחילה

.2

טור

א׳

טופס נקיטת הליכים מבצעיים
)רישום מעוקלים(

ב׳

 6חודשים

)דו(

אישורי מסירה לעיקולי צד ג׳

 6חודשים

)8ו(

בקשות לחקירת יכולת

 6חודשים

) 9ו(

אישורי מסירה להזמנה לחקירת יכולת

 6חודשים

)(20

בקשה להוצאת צו הבאה

 2שנים

)(21

בקשה להוצאת פקודת מאסר

 2שנים

)(22

רשימת הליכים לרשם

 2שנים״.

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

י״ג בתמוז התשנ״ט ) 27ביוני (1999
גחמ (3-82

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

תקנות ההועאה לפועל )תיקון מס׳  ,(2התשנ״ט999-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  88לחוק ההוצאה לפועל ,התשב״ז ,'1967-וסעיף 08ו לחוק
בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד , 1984-אני מתקין תקנות אלה:
2

תיקון תקנה 1

בתקנה ו לתקנות ההוצאה לפועל ,התש״ם) 1979-להלן  -התקנות העיקריות( ,אחרי
.1
ההגדרה ״לשכה״ יבוא:
ג

׳״׳לשכה מקורית״  -הלשכה שבה נפתח תיק לפי תקנה ;17״.
הוספת תקנות
2וא ו־2וב

.2

אחרי תקנה  2ו לתקנות העיקריות יבוא:

־חקירת יכולת

2וא) .א( הוזמן חייב להתייצב לחקירת יכולת לפי סעיף )67א (1לחוק,
יתייצב בלשכה הנוחה לו לפי בחירתו ,בשעות קבלת קהל.
)ב( התייצב חייב לחקירת יכולת כאמור בתקנת משנה)א( ,ישיב בו
במקום ,בהצהרה ,על שאלון בדבר יכולתו לפי טופס  22שבתוספת ,יחתום
על כתב ויתור על סודיות כאמור בסעיף 7א)אץ (2לחוק ,ייחקר בו במקום
בידי ראש ההוצאה לפועל ויקבל אישור על התייצבותו)להלן — אישור
התייצבות( .ראש ההוצאה לפועל ייתן לחייב צו תשלומים ,אלא אם בן
סבר שיש מקום להחלטה אחרת.
)ג( לא יראו בחייב שהתייצב ומילא אחר בל הדרישות האמורות
בתקנת משנה )ב( חייב המשתמט מתשלום חובותיו כאמור בסעיף )67ד(
לחוק ,אף אם לא נחקר ביום התייצבותו חקירת יכולת בידי ראש ההוצאה

ס״ח התשכ־ז ,עמ׳ .116
ס״ח התשמ־ד ,עמ׳ .198
ק״ת התש״ם ,עמי  ;386החשנ״ח ,עמי .32
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לפועל ,מסיבות שאינן תלויות בו ,ולפיכך יקבל החייב ,בו במקום ,אישור
התייצבות; ראש ההוצאה לפועל ייתן צו תשלומים לאחר שבדק את יכולת
החייב ,על יסוד העיון בבקשתו ובמסמכים שצורפו לה ובמסמכים נוספים
שהורה לחייב להמציא ,אלא אם כן ראה סיבה המצדיקה את הזמנת
החייב לחקירת יכולת ,לרבות לפי בקשת הזוכה ,באמור בסעיף )67בו(.
)ד( התייצב חייב ולא נחקר חקירת יכולת על ידי ראש ההוצאה
לפועל ,מסיבות שאינן תלויות בו ,ולא מילא אחר בל הדרישות האמורות
בתקנת משנה )ב( ,ימסרו לו ,בו במקום ,אישור התייצבות והזמנה לחקירת
יכולת בלשכה המקורית ,בשעות קבלת קהל ,בתוך  14ימים מיום
התייצבותו; בהזמנה יוזהר החייב בי אם לא יתייצב כנדרש יהיה צפוי
למאסר.
)ה( על אף האמור בתקנת משנה )א( ,לא יידרש חייב להתייצב
לחקירת יכולת על פי סעיף )67א (1לחוק ,במקרים אלה:
)ו(

הוא תאגיד;

)(2

הוא הוכרז חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ג לחוק:

) (3הוא הגיש ,בתוך  21ימים ממועד המצאת האזהרה לידיו,
בקשה בטענת ״פרעתי״ ,כל עוד בקשתו לא נדחתה:
) (4הוא הגיש במועד בקשת התנגדות לביצוע שטר ,כל עוד
בקשתו לא נדחתה:
) (5כאשר בקשת הביצוע היא לפסק דין למזונות ,למימוש
משכנתה ,למימוש משכון או לפסק דין שאין בו חיוב כספי.
בקעת חייב
לצו תשלומים

12ב) .א( הגיש חייב בתוך ו 2ימים מעת שהומצאה לו האזהרה ,בקשה
לצו תשלומים שמתקיימות בה כל הוראות סעיף 7א לחוק )להלן  -בקשה
לצו תשלומים( ,יראו אותו במי שהתייצב לחקירת יכולת לפי סעיף )67א(1
לחוק; ראש ההוצאה לפועל ייתן צו תשלומים לאחר שבדק את יכולת
החייב על יסוד העיון בבקשתו ובמסמכים שצורפו לה ובמסמכים נוספים
שהורה לחייב להמציא ,אלא אם בן ראה סיבה המצדיקה את הזמנת
החייב לחקירת יכולת לרבות לפי בקשת הזוכה ,כאמור בסעיף )67בו(.
)ב( הגיש החייב בקשה לצו תשלומים והחליט ראש ההוצאה
לפועל לדחותה או לא לדון בה ,יוזמן החייב להתייצב לחקירת יכולת
בלשכה המקורית ,בתוך  14ימים מיום המצאת ההזמנה ,בשעות קבלת
הקהל; ההזמנה תישלח לחייב בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה
אישית ,והיא תכלול אזהרה ,שאם לא יתייצב החייב לחקירת יכולת
במועד ,יראו אותו כחייב המשתמט מתשלום חובותיו והוא יהיה צפוי
למאסר.״

בתקנה )22א( לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא ״ובצירוף תמצית ממרשם האוכלוסין
.3
בדבר פרטי החייב שאת יציאתו מהארץ מבקשים לעכב״.
.4

אחרי תקנה  24לתקנות העיקריות יבוא:

־המצאת אזהרה

תיקון תקנה 22
הוספת תקנה 24א

24א .ביקש זוכה המיוצג על ידי עורך דין להמציא אזהרה בהמצאה
אישית כאמור בתקנה 475א)אץו( לתקנות סדר הדין ,לא יתיר ראש
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1069

ההוצאה לפועל המצאה באמור ,אלא אם כן נעשה תחילה ניסיון להמציא
את האזהרה בדואר רשום עם אישור מסירה ,ואישור המסירה מעיד כי
הכתב לא הומצא כדין לחייב או לא הומצא המצאה מלאה ,-הוכח לראש
ההוצאה לפועל ,כי יש נסיבות מיוחדות המצדיקות המצאה אישית מיד
עם הגשת בקשת הביצוע  -יאשר המצאה כאמור.״
הוספת תקנה 28א .5

אחרי תקנה  28לתקנות העיקריות יבוא:

־הגשת כמה
''
ש ט ר י ת

ב י צ י ע

28א .זוכה המבקש להוציא לפועל נגד חייב אחד כמה שטרות יגישם
לביצוע ,בכל הניתן ,במסגרת בקשת ביצוע אחת :ראה ראש ההוצאה
לפועל כי הזוכה הגיש לביצוע בתיקים נפרדים כמה שטרות נגד חייב
אחד ,רשאי הוא להורות ,מיוזמתו או על פי בקשת החייב ,בי שבר טרחתו
של בא כוח הזוכה בכל התיקים לא יעלה על שכר הטרחה שהיה מגיע לו
אילו הגיש את השטרות לביצוע בתיק אחד.״

בתקנה  40לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:

תיקון תקנה 40

.6

תיקון תקנה 52

.7

תיקון תקנה 62

.8

תיקון תקנה 64

בתקנה  64לתקנות העיקריות ,במקום ״שאושר על ידי בית משפט״ יבוא ״שניתן
.9
לטובת תובע שזכה בתביעתו ,כאמור בתקנה  372לתקנות סדר הדין האזרחי״.

תיקון תקנה 100

 .10בתקנה  100לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה )א( ,בסופה יבוא ״אולם בלשכה
ממוכנת אין צורך לצרף לאזהרה את המסמכים האמורים ובלבד שבאזהרה עצמה נבללו
פרטי שטר המשכנתה.״

מה( היה למוציא לפועל ספק סביר בדבר הבעלות במיטלטלין ולא הוציא את
המיטלטלין ממקום הימצאם ,ידווח על כך ,בלא דיחוי ,לראש ההוצאה לפועל.״
בתקנה  32לתקנות העיקריות -

)(1

בכותרת השוליים ,המילה ״שאושר״  -תימחק;

) (2בתקנת משנה )א( ,במקום ״שאושר על ידי בית המשפט״ יבוא ״שניתן לטובת
תובע שזכה בתביעתו ,באמור בתקנה  372לתקנות סדר הדין האזרחי״.
בתקנה  62לתקנות העיקריות ,האמור בתקנת משנה )א( יסומן)או( ולפניה יבוא:
״)א( לבקשה לעיקול מקרקעין הרשומים על שם החייב בלשכת רישום מקרקעין
יצורף נסח רישום המוכיח כי המקרקעין רשומים על שם החייב.״

הוספת תקנה 114א

.11

אחרי תקנה  114לתקנות העיקריות יבוא:

•ביטול צו
מאסר

114א .צו מאסר לא יבוצע נגד חייב אשר שיעור החוב שבגינו הוצא צו
המאסר שולם לזוכה בתקופת ההתראה בכל דרך שהיא ,לרבות בדרך של
עיקול; כמו כן לא יבוצע צו מאסר נגד חייב ,אם הזוכה הקטין את קרן החוב
בתיק בתוך התקופה האמורה בשיעור החוב שבגינו הוצא צו המאסר.״

תיקון תקנה 119

.12

בתקנה 19ו)ה( לתקנות העיקריות ,במקום ״שבעה ימים״ יבוא ״חמישה עשר ימים״.

תיקון תקנה 127

.13

בתקנה  127לתקנות העיקריות ,במקום פסקה ) (2יבוא:
״) (2בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל  -מתום המועד הנקוב באזהרה לתשלום
החוב.״

1070

קובץ התקנות  ,5991ב׳ ב א ב התשנ״ט15.7.1999 ,

.14

בתוספת לתקנות העיקריות -
)(1

תיקון התוספת

במקום טופס  5יבוא:

מדמיו ישראל 8 -יוי «awn

לאזור חוו9ל 01דאג לוודא
 oחוויק 1סגר

לשנת הוזצאה  SSNASנ•
אל

אזהרה

יעיףז*»אזתוח1א(»»ק  munnnי»מיm9*awrt ,

ו מ ן 0וזהר/ת נזה ני תוך  20יו 0מקבלת אזהדה זו ,עליו לסלם לזונה את וזסנום
וזנקוב מזוני התשלום במק הזזאי נלנז.
וום אין ביכולתן לשלם את חסנום ומקוב בשובר ,עליו לשלמו בתשלומים לפי
ו ץ החיוב נתשלומיס המציב.
 011א ץ נינולתו לעמוי בתסלו• החוב הפסוק או בתשלומים סגקבעו ל ן בצו
החיוב בתשלומים הרצוף בזה ,עליו להתייצב באחת מלשכות ההוצאה לפועל לפי
ו וחיותן ,בימים א-ה בץ השעות  ,«»-11:30בתוך  21ימים מטס המצאת האזהרה
• נפ!י ראש הוצאה לפועל לשס חקירת יכולתן לשלם את החוב.
תיק הוצווה לפועל מסי

נ מ א ן לחקירת היכולת הנא עסו את המסמנים המפורטים בצידה השני של
אזחוח זו בסעיף «.

? ftwit P'Brtwitלון ולא תתייצב
 w> oyתשל 8את הו>P W B 8
 jivpiOינולונv ,או אותך נחייב • VMMMHIתשלו 0חובותיו ותהיה ו
^ן!  wבעיון ! UNזתעויות שבצידה מ ת י סל זזאזחו ה.

מסוג

בו אתה מופיע נחייב מספר

נפתח)גון נ 

ירי הזונה
המיוצג עיי עו״ד
שכתובתו
החוב ביום פתיחת התיק

ffl

שנר טרחת עויו־דין והוצאות

נתוספת :אנית הוצאה לפועל נ ס ו

W

תסנום הצולל לתשלום

צו חית בתשלומים
fitt

 .תשלום מלוא החוב יעשו! באמצעות שונו־ התשלום המצורף לאזתרה.
 1עליו :שלם את חונן לפי האמור נאזהרה ,סנוס חונן הוא
 181לתשלום מיידי.
,
 .2א 0אינן יכול לשלם את מלוא החוב ,עליו לשלם את חובו בתשלומים חודשיים צמודים .גובה התשלום הראשון
עלין ׳!שלם את חונן בשיעורים שנקבעו לעיל בתוספת הפרשי הצמדה .אם לא תשלמו אפשר שינקטו נגדן הליכים שונים .תשלום חלק מהחוב על־פי צו זה אינו מונע מ! חזונה
לפעונ ננדן בהליכים המפורטים בחוק ,ו נ ד חנרון בהוצאות שיגדילו את חונן נתיק.
לשם ו:יצוע התשלומים עלין לפנות אל מרכז המידע על־פי הפרטים בצידה השני של האזהרה ולקבל ש*ברי תשלום על־פי צו החיוב.

אזהרה

מעוגת בתי המשפט

הוזעמ זיכוי

ן שולם ע"׳

מיקוד

מסי ח •בין בבנק הדואר
<ןוד מוטב

חותנות הקיפה

ו—ו

₪

מסי תיק

מערכת נתי apwsn
 TfiHPשמור .על סבלני*!

מסי RTPY
מסי חשבון )31ק הדואןר

שולם לזמת לשנת ההוצאה ל«על ב

חותמת ו(»ק ״

מסמן זה ישמש קבלה רק לא9י
הגומר חותמת אי,ה0מת הש«ה

•pp
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:
^

IN
o

אישור מסירה
תיק:

)ביקיר ו (

 Dאני

וביקור (2

 Dאני

)ביקור (3

 Oאני.

^ובד רשות הד1אר/עובל ביהמ־ש
שם עובד רשות הדואר/עובד ביהנו״ש
שם עובד רש1ת וזדואר/ע1בד ביהנז״ש

 .מצהיר בזה ש ב ת א ר י ך ״

בשעה_

 .מצהיר בזה ש ב ת א ר י ך ״

בש)1ר_ .
בשעה״

_ מצהיר בזה ש ב ת א ר י ן _

 DMהאזהרה נמסרה ציי!  >/במשבצת המתאימה:

D

 .באתי לבית ש ל הג׳־ל

ואיש לא נ מ צ א בבית

״ באתי לבית ש ל הגי ל

1

 Cא י ש לא נ מ צ א בבית

 .באתי לבית ש ל הנ״ל

1

 L Jא ׳ ש לא נ מ צ א בבית

אם האזהרה לא נמסרה ציץ את הסיבה ב

אני מצהיר בזה כי; :
, .
 C Uה
4
 . 3 Cמסרתי א ת ההזמנה לידי הנמען
. C D
5
 . Oבהעדרו מסרתי את ההזמנה ליד׳
6
שם מלא
f7•0
"
1
שר!!א בן/בת משפחתו הגר  !»yונראה לי עיכולאו לו/ה  18שנח.
 .3 • 1סירב לקבל
—

 fבמשבצת המתאימה:

J

ע1ם עובד הדואר
ודאריך

-לכבוד —

2

1

רורניכות ע ו ב ד ר.ד1אך

K

n
n
n

ש
3

12

תיק:
חייב:

n
-ג

ה

ע

י

ז

ת

:

 . Iה1דבק על ה ד ל ת בביק!ר השלישי
רוחי דהורז׳

דוור! החזר אישור זה ללשכת ההוצאה לפועל ב:
במידה וזוהי ההמצאה הראשונה עליך להמציאה בדואר ושום עם מסירה.

הליו:

ת״ד ערד בהוצל״פ:

ע ת י ק א ת מקום מגוריו למע! בלתייד1.ע
הנמען לא יד1ע במען שצו״! לעיל
לא נ ד ר ש
׳ מ ת אחרות
חת׳נות המקבל

וואו ושום

| _

R

ו

_ _°
קוד הליך

\
I

חותמת
הדואר

/
I

)(2
-

במקום טופס  22יבוא•.

טופס . 22
)תקנות 12א׳ ו 14אי(

ר.עדה 01,00.-7 =.1 :שהתןצה לפר0י 0ד0<»&.
א< 11מ<39ק,צרףדף »סן׳.

מספר התיק

שאלון

)לפי סעיף 7א)א() (1לחוק המוצאה לפועל ,התשכ״ז (1967 -

 .1פרטי החייב:
מספר זהות

ןעבנןשפחתי
ס רווק  0אלמן

המין
תאריך לידה
השם הפרטי
• זכר
מ וקבה
גר אצל 1צ<ין! שם סשפוזה ,פרטי ,דחי ,מסי 1י ,11ישוב ,מקוד(;
מס׳ טלפון

שם המשפחה

חמען המלא)ציץ רת׳ ,םסי בית ,ישוב ,מקוד>

 .2ציין בני משפחתן הגיים עמן וילדין הקטינים :
שם בן משפחה

לשכת ההוצאה לפועל ב_

יחס הקרבה

מספר זהות

שס בן משפחה

המל

נ .לשכירים ולעצמאים)אם אינן עובד ,רשום מקוס העבודה האחרון(:
כתובת מקום העבודה
שם מקום העבודה/המעביד |

ן
ן

החייב
בן/בתהזונ

;1

\ מ ק ו ם טגורימ ובעלות על מקרקעי! )בארץ ובחו״ל(:
פרטי המקרקעין

מספר זהות

שכר חודשי)ברוטו(

פרטי מקום המגורים

טוג המקרקעין :דירה/שטח קרקע/קוטני

מס׳ טלפ\ן

יחס הקרבה

הגיל

אם אינך עובד  -תמריד הפסקת חעבח־ד.

פרטי נכס אחר

טוג בעלות :בעלות/שנירות/דמי מפתח
שטח הדירה/חמקרקעין:
מיקןם :נןש/חלקה/או כתובת
 .3רכב)של החייב ,בן/בת זוגו ו מ י משפחתו הגרים עמו או עסקו של החייב(:
מספר רישוי

רכב ראשון

סוג

רשום על שם

שנת ייצור

רכב שני
 .6נסיעות לחו״ל)נ  * -השנים חאחרוגות(:

)(1

כמה ימים

תאריך

כמה ימי•

תאריך

תאריך

)(2

כמה ימים

)(3

בעל החשבון

כתובת הבנק

סוג החשביר

מספר חשבון

חשבון ג
חשבון 2
 .8פרטים על כרטיסי אשראי של החייב:
סוג הכרטיס

 .9חובות נוספים בתיקי הוצאה לפועל:

מספר הכרטיס

הלשכה

כרטיס 1

1

כרטיס 2

2

כרטיס 3

3

0ג .ריכוז הכנסות והוצאות בתקופה של חודש:
משכר דירה
טמשכורת/שבר עבודה

פנסיה/תגמולי•

מהביטוח הלאומי

מספר תיק

ממקורות אחרים <פרנ\(

סכום החוב)בש״ח(

סה״כ בש׳׳ח

הכנסות
שכר דירה/משכנתא

חשג״^

מים

׳ י< ״יייי״ |

ן

הוצאות

 .11יכולת זזחזר חודשי ״

.15

טלפון

ג

ש

״

ח

מ

ע

י

1

ף

<

1

ז

ל

ם

ג

ב

ל

ביטוח רפואי

]

ל

י

(

ן

ן

״

כלכלה

הוצאות אחרות

ן אני מצהיר כי כל הפרטים לעיל נכונים ,מלאים ימדוייקים.

תחילתן של תקנות  9,8 ,7 ,3ו־ 12בתוך  30ימים מיום פרסומן.

י״ז בתמוז התשנ״ט ) 1ביולי (1999
)חמ (3-65

קובץ התקנות  ,5991ב׳ באב התשנ׳׳ט15.7.1999 ,

סה״כ בש״ח

|

תחילה

צחי הנגבי
שר המשפטים
1073

תקנות כ ב י ש אגדה )כביש ארעי ל י ש ד א ל ( ) א כ י פ ת תשלומים(,
התשנ״ט999-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2ו ,נוב ו־6ו לחוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(,
התשנ״ה995-ו )להלן  -החוק( ,ובהסכמת שר האוצר ושר התחבורה ,אגי מתקין תקנות
אלה:
י

פרק א :פרשנות
הגדרות

.1

בתקנות אלה -

״אזהרה״  -הודעה לפי סעיף 2וד לחוק מטעם בעל הזיכיון או רשות הרישוי;
״בעל הזיכיון״  -לרבות מי שמפעיל מטעמו את כביש האגרה ,זולת מקום בתקנות אלה
שהמפעיל נזכר בנפרד;
״הסבם־  -הסכם בכתב בין בעל הזיכיון ובין בעל תג חיוב או חייב רשום ,בנוסח שאישרה
הרשות הממונה ,שלפיו ייפרעו החיובים באמצעות כרטיס אשראי ,הוראת קבע בבנק או
פיקדון ,לפי הענין;
״חיוב״  -חיוב בתשלום אגרה ,דמי גביה או פיצוי והחזר הוצאות;
״חייב״  -החייב ,לפי החוק ,בתשלום אגרה ,דמי גביה או פיצוי והחזר הוצאות:
״חייב חד פעמי /״חייב רגיל״ ,״חייב רשום״ ו״פרטים מזהים״  -כמשמעותם בתקנות כביש
אגרה )כביש ארצי לישראל()סכומי דמי גביה( ,התשנ״ט999-ו )להלן  -תקנות דמי
גביה(;
2

״חשבון״  -הודעה על חיוב או על כמה חיובים בתקופת חיוב מסוימת לגבי כלי רכב
מסויים;
״חשבון ראשוני״  -חשבון הנשלח לחייב ושעד למועד משלוחו פרע במלואם את כל
החשבונות שנשלחו אליו בשל תקופות חיוב קודמות;
״חשבון נוסף״  -חשבון הנשלח לחייב שטרם פרע במלואו עד למועד משלוחו חשבון קודם
של -
)ו(

תקופת חיוב קודמת אחת )חשבון נוסף ראשון(;

)(2

שתי תקופות חיוב קודמות)חשבון נוסף שני(;

)(3

שלוש תקופות חיוב קודמות או יותר )חשבון נוסף שלישי(;

״יום החיוב״  -יום בחודש שקבע בעל הזיכיון לגבי חייב לצורך חיובו;
״כרטיס אשראי״  -כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב ,התשמ״ו986-ו ;
ג

״מדד״  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
״מועד יצירת חיוב״  -כל אחד מאלה:
)(1

בחיוב בשל נסיעות  -מועד הנסיעה בכביש האגרה:

י ס־־ח התשנ״ה ,עגו  ;490התשנ״דז ,עמי .282
ק״ת התשנ״ט ,ענו .968
* סיח התשנ״ו ,עמי .69
2
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)(2

בחיוב בפיצוי והחזר הוצאות -
)א(

בשל אי פירעון חשבון  -המועד האחרון לפירעונו;

נב( בשל הפעלת סמכויות אכיפה של עיכוב רבב ,גרירה ,פינוי ואחסנה -
המועד שבוצעו ,ואט היתה סמכות האכיפה בעלת אופי מתמשך  -מועד
תחילת הפעלתה:
)ג( בשל מעשה שיש בו כדי למנוע את זיהוי הרכב או את החיוב באגרה -
המועד שבו נודע לבעל הזיכיון על המעשה:
״רשות הרישוי״  -כהגדרתה בפקודת התעבורה";
״פיצוי והחזר הוצאות״  -במשמעותם בסעיף )12ב^ לחוק;
״פיקדון״  -פיקדון בלא ציון שם ,כמשמעותו בתקנה ;3
״תקומת החיוב״  -תקופה המתחילה בחודש שקדם לחודש שבו יום החיוב ,ביום שמספרו
בחודש כמספר יום החיוב והמסתיימת ביום החיוב.
פרק ב :הודעות על חיובים וגבייתם
סימן א :חשבונות ומועדי תשלום
.2

חייב יבול שיחויב באחת מאלה:

אופן חיוב
חייבים

)ו(

בעל תג חיוב  -לפי הסכם:

)(2

חייב רשום  -לפי הסכם;

)(3

חייב חד פעמי  -לפי חשבון ,על סמך פרטים מזהים שמסר:

) (4חייב רגיל  -לפי חשבון ,על סמך פרטי הרכב והחייב ברישומי רשות הרישוי;
) (5בעל פיקדון  -בין שהוא בעל תג חיוב ובין שהוא חייב רשום ,בפירעון מתוך
הפיקדון ,לגבי חלק החיוב שהסכומים בפיקדון מספיקים לכיסויו.
)א( בעל רכב המבקש לשלם את חיוביו בלא מסירת שמו ומענו ,יהיה רשאי
.3
להפקיד ,מזמן לזמן ,סכום בחשבון אצל בעל הזיכיון לכיסוי חיוביו.

פיקדון

)ב( הופקד פיקדון כאמור ,ינכה ממנו בעל הזיכיון כל חיוב המגיע לו מבעל הרכב,
ואם לא נמצאו די סכומים בפיקדון לכיסוי החיוב ,ייגבו ממנו החיוב או יתרת החיוב ,לפי
העני[ /כאילו היה חייב רגיל.
)ג( בעל פיקדון יהא זכאי לקבל ,בכל עת ,פרטים על הסכומים שנותרו בפיקדונו:
מסירת פרטים כאמור תהיה באמצעות קוד זיהוי בלבד.
)א( לכל חייב ,למעט בעל פיקדון ,ימציא בעל הזיכיון חשבון בשל חיובים שלו
.4
שנוצרו בתקופת החיוב ,אחת או יותר ,ובשל חיובים שנצברו עד יום החיוב ולא נפרעו.

4

)ב(

לגבי כל רכב יומצא חשבון נפרד ,זולת אם נקבע אחרת בהסכם.

)ג(

בחשבון יפורטו כל אלה:
)ו(

מספר רישוי של הרכב ,שם החייב ,מספר זהותו ומענו לפי תקנה ;6

)(2

תקופה או תקופות החיוב בחשבון;

המצאת חשבון

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי 75ו.
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)(3

תאריך הוצאת החשבון:

)(4

סכום החיוב הכולל לתשלום:

)(5

מספר הנסיעות שבשלהן נדרשים אגרה ודמי גביה וסכומם הכולל;

) (6האירועים כאמור בתקנה וו שבשלהם נדרשים פיצוי והחזר הוצאות,
והסכום הנדרש בשל כל אחד מהם;
)(7

התראה בי לחיוב שלא ישולם במועדו ייווספו פיצוי והחזר הוצאות:

) (8הפרשי הצמדה ,תוספת פיגור ותוספת ריבית פיגורים במשמעותם בסעיף
12ג לחוק.
)ד( נשמט מחשבון חיוב שנוצר בתקופת החיוב ,רשאי בעל הזיכיון לבלול אותו
בחשבון מאוחר יותר שישלח לחייב.
דרך המצאת

.5

)א(

חשבון

חשבון יומצא לחייב -
)ו(

אם הוא בולל חיובים בשל נסיעות בלבד  -בדואר רגיל;

)(2

אם הוא בולל חיוב בשל פיצוי והחזר הוצאות  -בדואר רשום:

) (3אם הוא חשבון הנשלח לחייב על פי הסבם  -בבל דרך שנקבעה להמצאת
חשבונות בהסכם.
)ב( חשבון שנשלח בדואר רגיל ,לפי המען כאמור בתקנה  ,6ושולמו בעדו ,מראש,
דמי הדואר ,יראו כאילו הגיע לתעודתו ביום הרביעי שלאחר תאריך הוצאת החשבון.
)ג( חשבון שנשלח בדואר רשום ,רואים באילו הגיע לתעודתו ביום הרביעי שלאחר
תאריך הוצאת החשבון ,אף אם סירב או נמנע החייב מלקבלו; הערת פקיד הדואר או חותמת
בית הדואר בדבר הסירוב או ההימנעות יהוו ראיה לדבר.
)ד( חשבון יכול שיומצא גם בדרך שלא באמור בתקנת משנה )א( ,ויראו אותו
בחשבון שהומצא בדין ,אם הוכיח בעל הזיכיון את המצאתו.
המען להמצאת

.6

חשבון

המען להמצאת חשבון לחייב הוא אחד מאלה ,לפי הענין:
)ו(

חייב שיש לו הסכם  -המען שמסר בהסכם;

) (2חייב חד פעמי  -המען שמסר ,לפי תקנות דמי גביה ,בין הפרטים המזהים׳,
) (3חייב רגיל  -מענו הרשום ברישומי רשות הרישוי במועד יצירת החיוב האחרון
מבין החיובים הכלולים בחשבונו.
מועדי תשלום

.7

המועד לתשלום חיוב הוא אחד מאלה ,לפי הענין:
)ו( נגבה חיוב ,לפי הסבם ,באמצעות ברטים אשראי  -המועד שבו נפרעים
תשלומים לפי אותו כרטיס אשראי;
) (2נגבה החיוב ,לפי הסכם ,באמצעות הוראת קבע או מתוך פיקדון  -במועד שקבע
בעל הזיכיון ושלא יקדם מ־5ו ימים מיום החיוב;
) (3נגבה החיוב ,מחייב רגיל או מחייב חד פעמי ,לפי חשבון  -עד היום ה־5ו
מתאריך הוצאת החשבון.

אי פירעון
חשבון
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)א( חייב שלא פרע חשבון ראשוני או חשבון נוסף במועד התשלום ,יחויב בפיצוי
.8
ובהחזר הוצאות בשל כל נסיעה בתקופת החיוב נושא החשבון שלא נפרע.
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)ב( בעל הזיכיון יודיע לחייב על חיובו בפיצוי ובהחזר הוצאות באמור ,בחשבון
שישלח למענו כאמור בתקנה  ,6בין יחד עם חיובים חדשים שנוצרו ובין בנפרד ,ואולם חיוב
בפיצוי והחזר הוצאות בשל אי תשלום חשבון ראשוני ,יהיה נפרד מחיובים חדשים שנוצרו
כאמור ,אף שיכול שיישלחו ,בחשבונות נפרדים ,במשלוח אחד בדרך האמורה בתקנה )5אץ(2
או) ,(3לפי הענין.
וא( נתברר לבעל הזיכיון בי רבב ,שחיוב בשל נסיעות בו לא נפרע ,אינו עוד בבעלות
.9
החייב ,רשאי הוא ,בלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לו לפי החוק או לפי תקנות אלה,
להודיע לחייב שאם לא ישולם החיוב ,הוא ייווסף לחשבון שיישלח לגבי רכב אחר
שבבעלותו שצוין בהודעה ,ואם אותה שעה לא היה בבעלותו רכב אחר  -לגבי רבב שיהיה
בבעלותו.

חייב שמכר את
רכבו

;ב( בתוך  30ימים מיום שהומצאה לו הודעת בעל הזיכיון כאמור בתקנת משנה)א(,
רשאי החייב לבקש מבעל הזיכיון ,בכתב ,כי החיוב שלא נפרע ייווסף לחשבון שיישלח בשל
רבב אחר שבבעלותו ,שאינו זה שצוין בהודעה ,ובעל הזיכיון יפעל במבוקש.
)ג( לא פרע החייב את החיוב ולא פעל באמור בתקנת משנה)ב( או לא ענה להודעת
^
בעל הזיכיון באמור בתקנת משנה )א( ,ייווסף סכום החיוב לחשבון שיישלח לגבי הרבב
שצויין בהודעה לפי תקנת משנה )א(.
)ד(
ההוספה.

החיוב שייווםף לחשבון הנשלח לגבי רכב אחר כאמור יהיה בסכומו הבולל ביום

סימן ב :גביית חוב חלוט
.10
חלוט

)א(

עיכב בעל הזיכיון יציאה מכביש האגרה של רכב שבשלו לא שולם חוב
) (1ימסור לנהג הודעה כי יציאתו מכביש האגרה מעוכבת עקב אי תשלום
חוב חלוט בשל הרכב;

עיכוב רכב,
גרירה ,פיגוי
ואחסגה

) (2יאפשר לנהג או לנוסע ברכב לפרוע לאלתר את החוב החלוט בצירוף פיצוי
והחזר הוצאות באמור בתקנה  ,(2)11אף אם אינו החייב ,אך אם פרע במקום
החייב ,יהיה מנוע מלתבוע את השבת מה שפרע מבעל הזיכיון; פירעון באמור
ייעשה במזומן או בכרטיס אשראי ,או בדרך אחרת המקובלת על בעל
הזיכיון:
) (3לא נפרעו החיובים כאמור בפסקה ) ,(2יורה לנהג לפנות את הרכב ממקום
הימצאו בכביש האגרה למקום אחסנה ,ואם סירב לפנות כאמור ,רשאי בעל
הזיכיון ,באמצעות גורר מורשה במשמעותו בסעיף 70א)ג( לפקודת התעבורה,
לגרור את הרבב ולפנותו מכביש האגרה למקום אחסנה :לענין זה ,״מקום
אחסנה״  -מקום לאחסנת כלי רכב סמוך לכביש האגרה ,שאישרה הרשות
הממונה.
)ב( רבב שעובב ,פונה ואוחםן ,לא ישוחרר מאחםנתו עד לתשלום מלוא החוב
החלוט כהגדרתו בסעיף 2וד לחוק ,בצירוף סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות; שולמו
התשלומים כאמור ונתבקש שחרור הרכב מאחםנתו ,ישוחרר לא יאוחר מתום שעתיים לאחר
התשלום והבקשה כאמור.
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)ג(

עוכבה יציאת רכב מכביש אגרה ,בעל הזיכיון -
) (1יאפשר לנהג או למי מנוסעי הרבב ,למסור הודעה על עיכוב היציאה מן
הכביש ועל מקום הימצאו ,לאדם אחר שניתן לאתרו באמצעי תקשורת הנמצא
במקום:
) (2יגרום להבאת הנהג ונוםעיו ,או מי מהם ,למקום שעוברת בו תחבורה
ציבורית ,אם אין בידם אפשרות להגיע אליו בכוחות עצמם.

)ד( לא תעוכב יציאת רכב מכביש האגרה ולא יפונה הרכב ממנו בידי בעל הזיכיון
אם נסיעתו בכביש האגרה ,באותה שעה ,היתה הכרחית להבאת אדם הנמצא ברכב לטיפול
רפואי דחוף ,זולת אם הועמד אמצעי אחר לרשות האדם האמור ,לשם הבאתו הדחופה
לטיפול הרפואי.
פרק ג :פיצוי והחזר הוצאות
תשלום פיצוי
והחזר הוצאות

.11

)א(

חייב יחויב בפיצוי ובהחזר הוצאות בעד כל אחד מאלה:
)ו( אי פרעון של חשבון ראשוני או חשבון נוסף במועד תשלומו ,כאמור
בתקנה ;8
)(2

עיכוב רבב שלא שולם בשלו חוב חלוט:

)(3

גרירת רבב ופינויו:

)(4

אחסנת רכב שפונה:

)(5

מעשה שעשה ושיש בו כדי למנוע זיהוי רכב או חיובו באגרה:

)(6

שימוש בתג חיוב שאינו מתאים לרכב.

)ב( נשתנה מענו של חייב רגיל ,והוא הודיע על בך לבעל הזיכיון או למשרד הפנים,
בתוך  30ימים מיום השינוי  -לא יחויב בפיצוי ובהחזר הוצאות בשל אי פירעון חשבון
שנשלח למענו הישן בין יום שינוי המען ליום מתן הודעתו כאמור.
סכומי פיצוי
והחזר הוצאות
עדכון סכומים

 .12סכומי פיצוי והחזר הוצאות שישלם חייב לפי תקנה וו ,יהיו כמפורט בתוספת
הראשונה ,בתוספת מס ערך מוסף ,כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף ,התשל״ו6-ד9ו .
־

) .13א( הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה יתעדכנו ב־  1באפריל וב־ ו באוקטובר
של כל שנה)להלן  -יום העדכון( ,לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי;
לענין זה -
״המדד החדש״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון:
״המדד היסודי״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם ,ולענין יום העדכון
הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה  -המדד שפורסם בחודש מאי .1996
)ב( סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה )א( ,יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב,
וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

שינוי סכומים

) .14א( הרשות הממונה תגיש לשר המלצות לשינוי סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות
שבתוספת הראשונה ,לאחר שבדקה את כלל הנתונים שבידי בעל הזיכיון לענין פעילויות
האכיפה ,במועדים כמפורט בתקנת משנה )ב( ,באופן שסכומי הפיצוי והחזר ההוצאות
5

 078ו

ס־ח התשל־ו ,עמי .52
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שייקבעו יהיו תואמים את סכומן הכולל של ההוצאות בפועל הכרוכות באכיפת הגביה של
הא:1רה ,אכיפת התשלומים ופיצוי בשל נזק שנגרם.
)ב( בעל הזיכיון יגיש לרשות הממונה ,לצורך הבדיקות האמורות בתקנת משנה)א(
את מלוא הנתונים והתחזיות לענין פעילויות האכיפה ,לרבות העלויות ,ההכנסות מאכיפה
והיקף סרבנות התשלום ,וזאת לא יאוחר מ־4ו ימים לאחר המועדים המפורטים להלן:
)ו(  30ביוני או ו 3בדצמבר הבא לאחר 2ו חודשים ממועד תחילת הפעלתו
בשלמות של כביש האגרה ,לפי המוקדם שביניהם:
) 31 (2בדצמבר של כל אחת משלוש השנים שלאחר המועד הקבוע
בפסקה )ו(;
) (3ו 3בדצמבר שבתום כל שנתיים שלאחר שלוש השנים האמורות
בפסקה ):(2
)(4

במועד אחר ,לפי דרישת השר.

)ג( לצורך המלצותיה לשינוי סכומים כאמור בתקנת משנה )א( תכיר הרשות
הממונה בעלויות אכיפה כמפורט להלן:
)ו( סכום שנתי קבוע של  3.5מיליון שקלים חדשים לכיסוי העלויות הפנימיות
של בעל הזיכיון כמפורט בתוספת השניה :הסכום האמור יתעדכן לפי המדד
באופן האמור בתקנה 3ו)א( ובמועדים כאמור בתקנת משנה )ב(.
) (2סכומים שישלם בעל הזיכיון לקבלן משנה או צד ג׳ בעד מצרכים או
שירותים הקשורים באכיפה ,ובלבד שנתקיימו לגביהם ,לדעת הרשות הממונה,
התנאים כמפורט להלן ,ואם לא נתקיימו במלואם  -חלק העלויות הכרוך בהם
שהרשות הממונה הכירה בו:
)א( המצרכים או השירותים כאמור יועדו באופן בלעדי לאכיפה ,ונותן
השירותים מועסק בידי בעל הזיכיון במתן שירותי אכיפה בלבד:
)ב( קבלן המשנה וצד ג׳ אינם בעלי ענין בבעל הזיכיון; לענין זה ,״בעל
ענין״  -בהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשב״ח; 1968-
6

)ג(

המצרך או השירות נרכש ומופעל באופן יעיל.

) (3עלויות של שירותים הנמנים מטבעם עם המפורטים בפסקה ) ,(2ואינם
כלולים בפסקה)ו( ,אך הרשות הממונה נתנה את הסכמתה ,מראש ,להכיר בהן
לצורכי בדיקה ושינוי סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות ,משום שלדעתה יש יתרון
בלבלי ותפעולי מובהק בביצוע אותם שירותים דווקא בידי בעל הזיכיון.
)ד( הפסד הכנסות של בעל הזיכיון בשל אי גביה או אי אכיפה ,לא יוכר כעלויות
אכיפה ,לצורך המלצת הרשות הממונה לשינוי סכומים.
פרק ד :אזהרות
.15

 14ימים לפחות לפני המועד למשלוח הודעות הקבוע בסעיף 2וד לחוק ,ישלח בעל

הזיכיון הודעה לרשות הרישוי על הצורך במתן אזהרה ל ל
ב ע

1

י

•

ר כ ב

ש צ ו י נ ו

ב

ה

ש

ם

ה ח י י ב

ומספר זהותו ,מענו הידוע לבעל הזיכיון במועד ההודעה וכן מספר הרישוי של הרכב שבשלו
נדרשת אזהרה.
*

הודעת בעל
הזיכיון לרשות
הרישוי

טיח התשכידו ,עמי .234
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דרך המצאת
אזהרות

) .16א( אזהרה לחייב בדבר אי חידוש רשיון רכבו כל עוד לא שולם מלוא החוב החלוט,
שיש להמציאה לפי החוק  90ימים לפחות לפני מועד החידוש ,תומצא -
)ו(

מטעם בעל הזיכיון  -בדואר רשום:

)(2

מטעם רשות הרישוי  -בדואר רגיל.

)ב( המען למשלוח אזהרה יהיה המען של החייב ברישומי רשות הרישוי או המען
שמסר לבעל הזיכיון בהסכם ,כפי שהיה רשום או שנמסר ,לפי הענין 3 ,ימים לפני מועד
המשלוח בידי בעל הזיכיון של אזהרה לחייב או של הודעה לרשות הרישוי לפי
תקנה .15
)ג(

על המצאת אזהרות יחולו הוראות תקנה )5ב( עד )ד( ,בשינויים המחויבים.
פרק ה :ערר וערעור

מושבן של
י
ע ד ו ת

ע ר ר

מועדים לערעור

 .17מקומות מושבן של ועדות הערר ,שנתמנו לפי סעיף 12ב)ב( לחוק ,יהיו ירושלים ,תל
אביב ,חיפה ,נצרת ובאר שבע ,ואזור שיפוטן כאזור השיפוט של בתי המשפט המחוזיים!
במקומות האמורים.
) .18א( המועד להגשת בקשת רשות ערעור לבית משפט מחוזי ,על החלטה סופית של
ועדת ערר ,הוא  5ו ימים מיום שניתנה ההחלטה.
)ב(

המועד להגשת ערעור הוא  15ימים מיום שניתנה הרשות לערער.
פרק ו :שונות

שימוש בתג
חיוב

) .19א( תג חיוב יותקן על השמשה הקדמית של הרכב או במקום אחר ברכב לפי
הוראות בעל הזיכיון שיינתנו מזמן לזמן.
)ב( השימוש בתג חיוב יהיה בהתאם לסוג הרכב לפי הוראות בעל הזיכיון שאישרה
הרשות הממונה.
)ג( בשל שימוש בתג חיוב שאינו מתאים לסוג הרכב באופן שהחיוב הנגבה לפיו
נמוך מהחיוב שהיה נגבה בשל שימוש בתג חיוב מתאים ,ישולמו פיצוי והחזר הוצאות.

תחילה

.20

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה
)תקנה (11

סכומי הפיצוי והחזר הוצאות הם כמפורט להלן:
בשקלים חדשים

)(1

בשל אי פירעון חשבון במועד ,לגבי בל נסיעה בכביש האגרה
בתקופת החיוב נושא החשבון הכלולה -
)א( בחשבון ראשוני

1080

)ב(

בחשבון נוסף ראשון

)ג(

בחשבון נוסף שני

)ד(

בחשבון נוסף שלישי

40
80
160
200
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בשקלים חדשים
)(2

בשל עיכוב רבב

400

)(3

בשל גרירת רבב ופינויו

180

)(4

בשל אחסנת רבב שפונה -
)א( בשל  2ו שעות ראשונות

פטור

)ב(

בשל 2ו שעות נוספות או חלק מהן

150

)ג(

בשל כל  24שעות נוספות או חלק מהן

100

)(5

בשל מעשה שיש בו כדי למנוע זיהוי הרכב או חיובו באגרה

2000

)(6

בשל שימוש בתג חיוב שאינו מתאים לרכב לפי תקנה 19

1000

תוספת שניה
)תקנה )14גאו((
העלויות הפנימיות הכלולות בסכום הקבוע:
)ו(
)(2

תקורה ,ציוד ועלויות העסקת עובדים של בעל הזיכיון;
עלויות העסקה של הנהלת המפעיל :המנהל הבללי ,המשנים ,סגנים ומנהלים אחרים
אף אם תוארם שונה ,לרבות עוזריהם ומזביריהם והציוד המשרת אותם,-

)(3

עלויות דיור ושירותי דיור של בעל הזיכיון ושל המפעיל;

)(4

ביטוח;

)(5

שירותי מערך ניהול תנועה;

)(6

עלויות מערך זיהוי של לוחיות רישוי בכלי רבב ,למעט עלויות הקשורות בלעדית
באכיפה:

)(7

עלויות מערך הפקת חשבונות ,למעט גידול בהן הנובע מחשבונות הכוללים פיצוי
והחזר הוצאות;

)(8

עלויות מערבת המחשב ,למעט גידול בהן הנובע מתמיכת המערבת בפעולות
אכיפה.

כ׳ בתמוז התשנ״ט ) 4ביולי (1999
)חכ(3-2914 :
אני מסכים.
מאיר שטרית
שר האוצר

אריאל שרון
שר התשתיות הלאומיות
אני מסכים.
ש א ו ל יהלום
שר התחבורה
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זנו מס הכנסה )מניעת מסי כטל()אוזבקיסטן( ,הרנשנ״ט 999-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 96ו)א( לפקודת מס הכנסה  ,אני מודיע ומצווה לאמור:
י

מתן תוקף
להסכם

)א( מן המועיל הוא שיינתן תוקף להסכם שנעשה ביום י־׳ג באלול התשנ״ח )15
.1
בספטמבר  998ו( ,בין ממשלת ישראל לממשלת הרפובליקה של אוזבקיסטן בדבר מניעת מסי
כפל ומניעת התחמקות ממם לגבי מסים על הכנסה )להלן  -ההסכם(.
)ב( להסכם יהיה תוקף בישראל לכל שנת מם ,החל בשנת המס המתחילה ביום כ״ג
בטבת התש״ס )ו בינואר .(2000
ט׳׳ו בתמוז התשנ״ט ) 29ביוני (1999
)חמ (3-1431

מאיר שטרית
שר האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
תקנות הדיינים )החזרת פיקדונות בבתי דין רבניים( ,התשנ״ט999-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לחוק הדיינים ,התשט׳׳ו955-ו' ,ושאר םמכויותי לפי כל
דין ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

בתקנות אלה -

.1

״בית דין רבני״  -כמשמעותו בחוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין( ,התשי״ג-
 953ו ;
2

״הפרשי הצמדה״  -תוספת לסכום שיש להחזירו לפי תקנות אלה ,לפי שיעור העליה של
המדד ,מן המדד שפורסם סמוך לפגי יום ההפקדה ועד המדד שפורסם סמוך לפני יום
התשלום בפועל;
״זכאי״  -אדם שלשם הבטחת תשלום שיגיע לו הופקד פיקדון ,או האדם שהפקיד את
הפיקדון ,לפי הענין:
״מדד״  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת מדי פעם בפעם הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה:
״מפקיד״  -אדם שהפקיד פיקדון;
״פיקדון״  -פיקדון ,עירבון ,ערובה או ערבות ,שהופקדו לפי הוראת בית הדין הרבני.
החזרת פיקדונות

)א( הופקד פיקדון בקופת בית הדין או בחשבון בנק הדואר של המשרד לעניני דתות
.2
ובית הדין ציווה לשלמו ,בולו או מקצתו לזכאי ,או שהגיע המועד שבו קמה למפקיד או
אכאי הזכות לדרוש את יתרת הפיקדון)להלן  -היתרה( לזכאי או למפקיד ,תשולם היתרה
לזכאי או למפקיד בצירוף הפרשי הצמדה לתקופה שמיום ההפקדה עד יום תשלומה
בפועל.
)ב(
הצמדה.
י
2

1082

יתרה ששולמה בתוך שלושה חודשים מיום הפקדתה לא ייווספו עליה הפרשי

ס״ח התשט־ו ,עמי .68
ס־ח התשי־ג ,עמ׳ .165

קובץ התקנות  ,5991ב׳ באב התשנ״ט15.7.1999 ,

היתרה תשולם לזכאי או למפקיד בשיק או בהעברה בנקאית לחשבונו של הזכאי או
.3
המפקיד והתאריך המופיע על גבי השיק או תאריך ההעברה ייחשב כיום תשלום היתרה
בפועל.

ביצוע התשלום

.4

תקנות בתי הדין הרבניים )החזרת פקדונות וקנסות( ,התשמ׳׳ו985-ו  -בטלות.

ביטול

.5

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

ב

,
אליהו סויסה
,
השר לעניני דתות

כ׳ בתמוז התשנ״ט ) 4ביולי (1999
)חמ (3-2923
ק״ ת התשמ״ו ,עמ׳ .25

תקנות הטוענים הרבניים )תיקון מם׳  ,(2התשנ״ט 999-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לחוק הדיינים ,התשט״ז ,1955-ולאחר התייעצות עם
נשיא בית הדין הרבני הגדול ועם שר המשפטים ,אני מתקין תקנות אלה:
י

.1

אחרי תקנה 6ו לתקנות הטוענים הרבניים ,התשב״ח , 1967-יבוא:
2

״סדרי דין

הוספת תקנה 6וא

16א) .א( בית הדין הרבני הגדול יקבע כללים לסדרי הדין בבית הדין
המשמעתי :הכללים באמור יפורסמו ברשומות.
)ב( כל עוד לא הותקנו סדרי דין כאמור ,יקבע בית הדין המשמעתי
את סדר הדין לדיוניו.״
,
אליהו סויסה
,
השר לעניני דתות

ח׳ בתמוז התשנ״ט ) 22ביוני (1999
)חמ (3-21 > 7

2

ס״ ח התשט״ו ,עמי .68
ק״ת התשכ״ח ,עמי  ;16התשנ״ט ,עמי .10

תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות()תיקון מס׳ ,(4
התשג״ט1999-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  265לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה 1965-י ,ולאחר התייעצות
עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,אני מתקין תקנות אלה:
בפרט  8.01בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות(,
.1
התש״ל970-ו  ,בהגדרה ״בנין ציבורי א׳״ ,אחרי פסקה ) (8יבוא:
2

תיקון התוספת
ה ש נ י ה

״) (9בית נתיבות לנוסעים של נמל תעופה או נמל־ים ,תחנת רכבת ,תחנה מרכזית
ומסוף לנוסעים באוטובוסים.״
.2

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

ט״ו בתמוז התשנ״ט ) 29ביוני (1999
)חמ (3-3>7

J

תחילה
אליהו סויסה
שר הפנים

;.
ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;307התשנ״ה ,עמי .450
ק״ ת התש״ל ,עמי  ;1841התשנ״ט ,עמ׳  380 ,(204) 227ו־.966
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()יואב ,תיקון( ,התשנ״נ999-1ו

ר

בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
תיקון פרט <בח(
בתוספת

ה ו א ש ו נ ה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח958-ו ,
ו.
,י.,.,״ -
..,״״) ,כה(
בפרט
2

)ו( בהגדרה ״מפה״ ,אחרי ״ביום כ״ו בטבת התשנ״ו) 18בינואר 996ו(״ יבוא ״וכפי
שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה  1:20,000והחתום ביד שר הפנים ביום ט״ו בתמוז
התשנ״ט ) 29ביוני 999ו(״
;

)(2

מתחת לשם הישוב ״גת״ בטור א׳ והשטח המתואר לצדו בטור בי ,יבוא:
״ורדון

השטח המסומן במפה באות י״ח.״

) (5מתחת לקו המפריד ,במקום ״השטחים המסומנים במפה באותיות י״ג ,י״ד ,ט״ו,
ט״ז ,י״ח״ יבוא ״השטחים המסומנים במפה באותיות י״ג ,י״ד ,ט״ו ,ט״ז.״.
ט״ו בתמוז התשנ״ט ) 29ביוני (1999
)חמ (3-136

אליהו סויסה
שר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת התשי״ח ,עמ׳  ;1256התשל״א ,עמי  :1309התשנ״ו ,עמ• .557
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