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הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון) ,התשע"א480 ����������������������������������������������������������� 2011-
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תיקוני טעויות ותיקוני טעויות דפוס

תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (סדרי דין בוועדת השגות ובבקשה
למינוי שמאי מכריע) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(ו) לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 11943 ,להלן -
הפקודה) בהתייעצות עם שר הבינוי והשיכון ובאישור שר האוצר ,אני מתקין תקנות אלה:
פרק א' :הגדרות
הגדרות

	.1

בתקנות אלה -
"אמצעי אלקטרוני"  -תקשורת בין מחשבים ,דיסקט מגנטי או אופטי או התקן אחר
שבאמצעותו ניתן להעביר מסמכים אל מערכת ממוכנת או ממנה;
"בעל זכויות"  -כל אחד מאלה:
()1

בעל הזכויות כמשמעותו בסעיף 9א לפקודה;

()2

בעל זכויות בקרקע כהגדרתו בסעיף 1(14ב)(א) לפקודה;

( )3בעל הקרקע כהגדרתו בסעיף 14ב(א);
"הודעת הפקעה"  -הודעה לפי סעיפים  7 ,5או  5ו– 7יחדיו לפקודה ביחס לקרקע
שלבעל הזכויות יש זכויות בכולה או בחלקה ,בין במשותף עם בעלי זכויות
אחרים ובין בנפרד מהם;
"הוועדה"  -ועדת ההשגות כמשמעותה בפקודה;
"הצעה לפיצוי"  -הצעה לתשלום פיצויי הפקעה כמשמעותה בסעיף 9א לפקודה;
"מזכיר"  -עובד המדינה שימונה בידי המנהל הכללי של משרד המשפטים למזכיר
ועדת ההשגות;
"מחיר רכישה"  -כמשמעותו בסעיף 14ב(ד)( )1לפקודה;
"פיצויי הפקעה"  -פיצויים שיש לשלמם לפי הפקודה או לפי חוק לתיקון דיני הרכישה
לצורכי ציבור ,התשכ"ד( 21964-להלן  -חוק לתיקון דרכי הרכישה) ,בשל רכישת
מקרקעין לפי הפקודה;
"שומת מקרקעין"  -כהגדרתה בחוק שמאי מקרקעין ,התשס"א( 32001-להלן  -חוק
שמאי מקרקעין) ,שנערכה לפי חוק שמאי מקרקעין לשם קביעת פיצויי הפקעה,
שווי השבחה ,או מחיר רכישה ,לפי העניין;
"שמאי מכריע"  -שמאי מקרקעין ששמו כלול ברשימת השמאים המכריעים לפי
הוראות סעיף 202ג לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה;41965-
"שמאי מקרקעין"  -כהגדרתו בחוק שמאי מקרקעין;
"תשלום בעד ההשבחה"  -כמשמעותו בסעיף ()2(14ד) לפקודה.
פרק ב' :סדרי דין בוועדת ההשגות
הגשת השגה לפני 	.2
ועדת השגות

(א) בעל זכויות החולק על הצעה לפיצוי ,תשלום בעד השבחה או מחיר רכישה,
לפי העניין (להלן  -קביעת שווי) ,רשאי להגיש השגה לוועדת ההשגות בתוך  90ימים
מיום שהובאה קביעת השווי לידיעתו; לעניין זה חזקה כי קביעת שווי שנשלחה בדואר
רשום עם אישור מסירה ,הובאה לידיעת בעל הזכות ביום מסירתה.

__________
1

2
3
4
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ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ'  ;32ס"ח התש"ע ,עמ' .346
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
ס"ח התשס"א ,עמ' .436
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ח ,עמ' .632
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(ב) השגה תוגש למזכירות הוועדה ,בכתב ,בחמישה עותקים; מזכיר הוועדה או מי
מטעמו ,יאשר ,בכתב ,את הגשת ההשגה; בכתב האישור יצוין תאריך ההגשה ומספר
תיק ההשגה.
(ג) רשות מקרקעי ישראל תהיה משיבה בהשגה; על אף האמור ,בהפקעות שנעשו על
פי הרשאה לפי סעיף  22לפקודה ,יהיה המשיב בעל ההרשאה ,ועותק מההשגה יועבר
גם לרשות מקרקעי ישראל ,הרשאית להודיע שהיא מתייצבת כמשיבה.
	.3

(א)

כתב ההשגה ,יהיה ערוך לפי טופס א' שבתוספת ויפורטו בו נימוקי ההשגה.

(ב)

לכתב ההשגה יצורפו כל אלה:
()1

פרטי ההשגה
ומסמכים נלווים

עותק מהודעת ההפקעה כפי שפורסמה ברשומות;

( )2נסח רישום בפנקסי המקרקעין ,או מסמך אחר המעיד על הזכות בנכס ,אם
הזכות איננה רשומה בפנקסי המקרקעין;
()3

עותק משומת המקרקעין שצורפה לקביעת השווי;

( )4שומת מקרקעין שנערכה מטעם בעל הזכויות; ואולם הוועדה רשאית,
לבקשת בעל הזכויות ,לפטור אותו מהגשת שומת מקרקעין כאמור ,אם מצאה כי
אינה נדרשת לשם הכרעה במחלוקת;
( )5תצהיר ,מאומת בידי עורך דין ,לאימות כל טענה עובדתית המועלית בכתב
ההשגה;
()6

כל מסמך אחר הנוגע לעניין ,שהמשיג מבקש להציג לפני הוועדה.

(ג) לא יתקבלו מסמכים מאלה המפורטים בתקנות משנה (א) ו–(ב) ,לאחר חלוף המועד
הקבוע בתקנה (2א) ,אלא באישור הוועדה.
(ד) לא המציא המשיג לידי הוועדה את המסמכים המפורטים בתקנה זו במועד
שנקבע בחוק ,או במועד שקבעה הוועדה לפי תקנת משנה (ג) ,יראו את המשיג כאילו
חזר בו מההשגה.
	.4

כתב ההשגה ,ואישור על הגשת ההשגה לוועדה כאמור בתקנה (2ב) ,יומצאו בידי מסירת העתק
המשיג ,בהקדם האפשרי לאחר הגשתו לוועדה ,לכל משיב ,ואם ההפקעה נעשתה על ההשגה למשיבה

פי הרשאה לפי סעיף  22לפקודה ,גם לרשות מקרקעי ישראל.
	.5

המשיבה תגיש תשובתה להשגה בתוך  45ימים מיום שהומצאה לה כאמור בתקנה  ,4תשובה להשגה

ובצירוף כל המסמכים שהיא מבקשת להציג לפני הוועדה; לא יוגשו מסמכים נוספים
לאחר המועד האמור בלא אישור הוועדה.
	.6

חלף המועד להגשת תשובה להשגה ,תדון הוועדה בהשגה בהתאם לחומר דיון בהעדר
תשובה בכתב

(א)
שלפניה ,אף אם המשיבה לא הגישה תשובה להשגה.

(ב) נתקבלה החלטה בהעדר כתב תשובה ,רשאית המשיבה להגיש לוועדה ,בתוך
חמישה עשר ימים מיום שהודעה לה ההחלטה ,בקשה מנומקת לביטול ההחלטה
ולמתן רשות להגיש כתב תשובה במועד שתקבע הוועדה; הוועדה רשאית לקבל
בקשה שהוגשה לפי תקנת משנה זו מטעמים מיוחדים שיירשמו.
	.7

הוועדה תקיים דיון בהשגה לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום הגשת זימון לדיון
בהשגה

(א)
התשובה מטעם המשיבה ,אם הוגשה ,או מיום שנקבע להגשתה ,לפי המוקדם.

(ב) המזכיר ישלח לבעלי הדין הזמנות לדיון בהשגה  14ימים לפחות לפני המועד שנקבע
לדיון; הזמנה כאמור יכול שתיעשה גם באמצעות טלפון ,פקסימילה או דואר אלקטרוני.
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דיון בהעדר צד

	.8

הוזמנו הצדדים לדיון ואחד מהם לא התייצב לדיון ,רשאית הוועדה לדון ולהחליט
בהשגה גם בהעדרו ובלבד שהוכח להנחת דעתה שהומצאה לו הזמנה כאמור בתקנה .7

איחוד השגות
ותשובות

	.9

(א) הוועדה רשאית להחליט על איחוד השגות ,התלויות ועומדות לפניה ,אם הוגשו
בידי אותו משיג ,או שהן באותו נושא או שמתעוררות בהן שאלות משפטיות או
עובדתיות דומות ,לאחר שהודיעה לצדדים על איחוד כאמור ואפשרה לצדדים לטעון
לפניה ,בכתב ,לעניין זה.

דחיית השגה

	.10

הוועדה רשאית ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,שלא לדון בהשגה ,אם שוכנעה כי אין
לה סמכות לדון בה ,או שההשגה אינה מגלה עילה ,או שהיא טורדנית או קנטרנית.

החלטה בהשגה
בלא דיון בנוכחות
הצדדים

	.11

(א) על אף האמור בתקנה (7א) ,הוועדה רשאית לדון ולהחליט בהשגה על פי טענות
וראיות שהוגשו לה בכתב בלבד ,אם מצאה כי בנסיבות העניין אין צורך בקיום דיון
בנוכחות הצדדים לשם בירור המחלוקת.

סדר הדיון
בהשגה

	.12

צירוף צד

	.13

(ב)
אחת.

החליטה הוועדה כאמור ,רשאית היא לדון בהשגות במשותף ולתת בהן החלטה

(ב) סברה הוועדה כי לא נדרש לקיים דיון בנוכחות הצדדים כאמור בתקנת משנה (א),
תודיע על כך לצדדים ,ותאפשר להם להגיש בכתב את טענותיהם לעניין הצורך בקיום
דיון כאמור ,בתוך  14ימים מיום ההודעה.
(ג) פעלה הוועדה כאמור בתקנת משנה (ב) ,והחליטה כי אין צורך בקיום דיון
בנוכחות הצדדים ,תודיע על כך לצדדים ותאפשר להם להשלים בכתב את טענותיהם
בכל עניין הנוגע לשאלה שבמחלוקת כפי שתקבע ,בתוך  14ימים מיום שהודיעה להם
כי אין מקום לקיים דיון כאמור ,וכן תתייחס בהחלטתה בהשגה גם לטענות שהועלו
לפניה כאמור לעניין הצורך בקיום דיון.
(א)

לא קבע יושב ראש הוועדה אחרת ,יהיה סדר הדיון בהשגה כמפורט להלן:
( )1בעל הזכויות או בא כוחו ,יציג את ההשגה ,את נימוקיה ואת המסמכים
שצירף להשגה;
( )2שמאי מטעם בעל הזכויות רשאי להציג שומת מקרקעין שנערכה על ידו,
ולהתייחס לכל סוגיה שמאית הנוגעת לעניין;
( )3כל אחד מהמשיבים או באי כוחם ,יציג את תשובתו ,את נימוקיו ואת
המסמכים שצירפו לתשובה ,לפי הסדר שיקבע יושב ראש הוועדה;
( )4שמאי מטעם המשיבה רשאי להציג שומת מקרקעין שנערכה על ידו,
ולהתייחס לכל סוגיה שמאית הנוגעת לעניין;
( )5הוועדה רשאית להתיר לאחד הצדדים טיעון נוסף בתשובה לטענות הצד
שכנגד.

(ב) לא יישמע בעל זכויות במהלך הדיון אלא לעניין טענות שהעלה בכתב ההשגה
ולא תישמע משיבה אלא לעניין טענות שהעלתה בתשובתה או שהועלו בכתב ההשגה,
ואולם הוועדה רשאית ,בכל שלב ,לאשר בקשה לתיקון כתב ההשגה או כתב תשובה
או להוספת טענות בעל–פה ,ובלבד שניתנה לצד שכנגד הזדמנות לטעון כנגד הבקשה
האמורה.
(ג) הוועדה רשאית לקצוב את הזמן לכל צד הטוען לפניה.

462

ראתה הוועדה כי יש מקום לצרף משיב נוסף להשגה ,רשאית היא ,בכל שלב ,להפסיק את
הדיון בהשגה עד צירופו ,ולתת לו הזדמנות נאותה להגיש תשובה בכתב ולהופיע לפניה.
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	.14

לא הוצגו לפני הוועדה מידע או תשתית עובדתית לטענה שהעלה צד ,רשאית המצאת מסמכים
וראיות נוספים

(א)
היא לדחות טענה זו ,כולה או חלקה מטעם זה בלבד.

(ב) הוועדה תהיה רשאית לדרוש מהמשיג או מהמשיבה להמציא לה ,בתוך מועד
שתקבע ,מסמכים וראיות נוספים הדרושים לדעתה לבירור ההשגה ,ולקבל חוות
דעת מומחה ,ככל שתראה לנכון; מסמך או ראיה כאמור יוגשו לוועדה בליווי תצהיר
מאומת בידי עורך דין.
(ג) לא הומצאו מסמכים או ידיעות כאמור ,רשאית הוועדה לדחות טענה שהמסמך או
הידיעה נועדו להוכחתם ,או לקבל טענה של הצד שכנגד בקשר למסמך או לידיעה.
	.15

ההוצאות הכרוכות בהמצאת מסמכים וידיעות כאמור בתקנה  14ישולמו על ידי הוצאות מיוחדות

המשיבה ,ואם היו כמה משיבים  -כולם או חלקם ,אלא אם כן קבעה הוועדה כי
המשיג ,ואם היו כמה משיגים  -כולם או חלקם ,יישאו בהוצאות.
	.16

כל עניין הנוגע לסדרי הדין בהשגה שלגביו לא נקבעה הוראה מפורשת בפקודה בחוק סמכות יושב ראש
הוועדה

לתיקון דיני הרכישה או בתקנות אלה ,רשאי יושב ראש הוועדה לתת הוראות לגביו.
	.17

יושב ראש הוועדה או מי שהוא מינה לכך ינהל פרוטוקול של עיקרי הדיון; הפרוטוקול פרוטוקול

(א)
ייחתם בידי יושב ראש הוועדה ומזכיר הוועדה או עובד אחר שקבע היושב ראש.
(ב) העתק הפרוטוקול יועבר לצדדים סמוך לאחר עריכתו.

	.18

החלטה בהשגה תינתן בתוך  90ימים מיום סיום הדיון בהשגה ,ואם לא התקיים מועד מתן החלטה

(א)
דיון בהשגה ,בתוך  90ימים מתום המועד הקבוע בתקנה (11ג).

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,קבעה הוועדה מועד להמצאת ראיות וידיעות
נוספות לפי תקנה  ,14תינתן ההחלטה לא יאוחר מתום  60ימים מהמועד שנקבע כאמור;
לא הומצאו ראיות במועד ,להנחת דעתה של הוועדה ,רשאית הוועדה לדחות את מתן
ההחלטה למועד שלא יאוחר מ– 60ימים מהמועד שבו הומצאו לה הראיות והידיעות
הנוספות כאמור.
	.19

החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות חברי הוועדה; באין רוב לדעה אחת ,תכריע החלטה בהשגה

(א)
דעת יושב ראש הוועדה.

(ב) החלטת הוועדה תהיה מנומקת ,תינתן בכתב ותיחתם ביד יושב ראש הוועדה;
בהחלטתה ,רשאית הוועדה לאשר את קביעת השווי ,לבטלה או לשנותה ,וכן להגדיל
או להפחית את סכום הפיצוי.
(ג) הוועדה רשאית לצרף להחלטתה שומת מקרקעין שנערכה בידי חבר הוועדה
המהווה בסיס לקביעת השווי על ידי הוועדה; צורפה שומה כאמור ,היא תהיה חלק
מהחלטת הוועדה.
(ד) העתק ההחלטה יומצא לצדדים ולחברי הוועדה על ידי המזכיר ,בהקדם האפשרי
ולא יאוחר משבעה ימים מיום שניתנה.
	.20

יושב ראש הוועדה רשאי להאריך מועד שקבע או שקבעה הוועדה ,ולהאריך ,מטעמים הארכת מועדים

מיוחדים שיירשמו ,מועד שנקבע בפקודה או בתקנות אלה.
פרק ג' :מינוי שמאי מכריע
	.21

(א) בעל זכויות המבקש להשיג על קביעת שווי לפני שמאי מכריע ולא לפני הוועדה הגשת בקשה
יפנה בכתב בתוך המועד הקבוע בתקנה (2א) ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין למינוי שמאי
מכריע להכרעה
בבקשה למנות שמאי מכריע לצורך הכרעה בהשגה (להלן  -בקשה למינוי שמאי בהשגה

מכריע) בקשה כאמור תהיה ערוכה לפי טופס ב' שבתוספת.
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(ב) לבקשה למינוי שמאי מכריע ,רשאי בעל הזכויות לצרף ,נוסף על כל כתב או
מסמך הקבוע בתקנות התכנון והבנייה (סדרי דין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע
או שמאי מייעץ) ,התשס"ט( 52008-להלן  -תקנות שמאי מכריע) ,כתב הסכמה ,הערוך
לפי טופס ג' שבתוספת ,מטעם בעלי זכויות נוספים בקרקע שלגביה פורסמה הודעת
ההפקעה ,החולקים על קביעת השווי ,שלפיו הם מסכימים להתדיין לפני שמאי מכריע
ומוותרים על זכותם להתדיין לפני הוועדה; לכתב ההסכמה כאמור יצורף נסח רישום
בפנקסי המקרקעין או מסמך אחר המעיד על הזכות בנכס ,אם הזכות איננה רשומה
בפנקסי המקרקעין.
(ג) נתקבלה בקשה למינוי שמאי מכריע -
( )1יפנה יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין לוועדת ההשגות לצורך בדיקה
אם הוגשה לה השגה מטעם בעל הזכויות או מטעם בעלי זכויות אחרים על
קביעת שווי ביחס לקרקע שלגביה פורסמה הודעת ההפקעה; העתק הפנייה
יועבר גם לשר האוצר או לבעל ההרשאה לפי העניין.
( )2לא נמצא כי הוגשה השגה כאמור בפסקה ( - )1יפנה יושב ראש מועצת
שמאי המקרקעין לשר האוצר או לבעל ההרשאה ,לפי העניין ,לצורך בדיקה אם
ידוע להם על בעלי זכויות אחרים החולקים על קביעת השווי; תשובת שר האוצר
או בעל ההרשאה תינתן בתוך  14ימים.
כללי הכרעה
ומינוי שמאי
מכריע

	.22

(א) הוגשה בקשה למינוי שמאי מכריע ,בצירוף מלוא המסמכים כמפורט בתקנה ,21
והוכח להנחת דעתו של יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין כי לא קיימים חולקים
נוספים ביחס לקרקע שבהודעת ההפקעה ,ימנה שמאי מכריע להכרעה בהשגה; לא
הונחה דעתו כאמור ,ידחה יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין את הבקשה ויודיע על
כך למבקש ,והכול בתוך  30ימים מיום שהוגשה הבקשה.
(ב) על מינוי השמאי המכריע והליך ההשגה לפניו יחולו הוראות תקנות שמאי
מכריע ,בשינויים המחויבים.

הפסקת דיון לפני 	.23
שמאי מכריע

מונה שמאי מכריע אך טרם החל הדיון לפניו ,ופנה בעל זכויות נוסף בקרקע שלגביה
פורסמה הודעת ההפקעה ,בהשגה לוועדת ההשגות ,יבטל יושב ראש מועצת שמאי
המקרקעין את מינוי השמאי המכריע ולא יהיה ניתן לקיים דיון לפניו.
פרק ד' :הוראות שונות

המצאה באמצעי
אלקטרוני

	.24

בכל מקום בתקנות אלה שבו נדרשת המצאת מסמכים ,הגשת בקשה ,הגשת תשובה,
פנייה או הודעה ,ניתן להמציא את המסמכים כאמור באמצעי אלקטרוני.

תחילה

	.25

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תוספת
טופס א'
(תקנה (3א))
טופס הגשת השגה על קביעת שווי מקרקעין לפי סעיף 9א לפקודה
	.1

פרטי המשיג:
שם ................................. :משפחה .................................. :מס' זהות............................................ :

__________
5
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כתובת ............................... :מס' טלפון .................................. :פקסימילה...................................... :
	.2

פרטי המקרקעין:
גוש ................................. :חלקה ..................................... :מגרש............................................ :
כתובת .................................................................................. :יישוב......................................... :
ועדת תכנון מחוז................................................................ :

	.3

טיב הזכות במקרקעין (יש לצרף נסח רישום בפנקסי המקרקעין או מסמך אחר המעיד על
הזכות של המשיג בנכס ,אם הזכות איננה רשומה בפנקסי המקרקעין)......................................... :
......................................................................................................................................................................................

	.4

גובה השומה מטעם המפקיע שצורפה לקביעת השווי....................................................... :
המועד הקובע לשומה.................................................................................................. :
גובה השומה שנערכה מטעם המשיג..................................................................... :
המועד הקובע לשומה.................................................................................................. :

	.5

שם השמאי/ב"כ מטעם המשיג................................................................................. :
מס' זהות ........................................... :כתובת................................................................ :
מס' רישיון............................................................... :
מס' טלפון ....................................... :מס' טלפון נייד............................................ :
פקסימילה................................................................. :
כתובת דואר אלקטרוני................................................................................................... :

	.6

כתובת להמצאת מסמכים בעבור המשיג................................................................ :
מס' טלפון ......................................... :פקסימילה...................................................... :
כתובת דואר אלקטרוני להמצאת מסמכים............................................................................... :

	.7

הסכום המבוקש בידי המשיג....................................................................................... :

	.8

נימוקי ההשגה...................................................................................................................................................... :
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

טופס ב'
(תקנה (21א))
בקשה למינוי שמאי מכריע לפי סעיף 9א לפקודה
	.1

פרטי המבקש:
שם ................................. :משפחה .................................. :מס' זהות............................................ :
כתובת ............................... :מס' טלפון .................................. :פקסימילה...................................... :

	.2

פרטי המקרקעין:
גוש ................................. :חלקה ..................................... :מגרש............................................ :
כתובת .................................................................................. :יישוב......................................... :
ועדת תכנון מחוז................................................................ :

	.3

הזכות במקרקעין (יש לצרף נסח רישום בפנקסי המקרקעין או מסמך אחר המעיד על הזכות
של המבקש בנכס ,אם הזכות איננה רשומה בפנקסי המקרקעין)...................................................... :
.......................................................................................................................................................................................
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	.4

סכום התביעה ליום הגשת בקשה זו............................................................................................ :

	.5

שם השמאי מטעם המבקש .............................................. :מס' זהות.................................................. :
כתובת ........................................................................................ :מס' רישיון.............................................. :
מס' טלפון ................................................ :מס' טלפון נייד...................................................... :
פקסימילה........................................................................ :
כתובת דואר אלקטרוני............................................................................................................................... :

	.6

מען להמצאת מסמכים בעבור המבקש............................................................................................... :
מס' טלפון ....................................... :פקסימילה............................................................. :
כתובת דואר אלקטרוני להמצאת מסמכים............................................................................................... :
הסכמה

  אני החתום מטה מסכים להתדיין לפני השמאי המכריע שימנה יושב ראש מועצת שמאי
המקרקעין ומוותר על זכותי להגיש השגה בעניין האמור לוועדת ההשגות.
שם המבקש  .......................................מס' זהות .........................................
חתימה ...............................................................................................................

טופס ג'
(תקנה (21ב))
כתב הסכמה לבירור טענות על קביעת שווי לפני שמאי מכריע וויתור על בירור לפני
ועדת ההשגות
	.1

פרטי המבקש:
שם  ............................................משפחה  .....................................מס' זהות ...............................

	.2

פרטי המקרקעין :גוש  ..............................חלקה  ...........................מגרש ................................
כתובת  ...........................................................................................יישוב ........................................

	.3

הזכות במקרקעין (יש לצרף נסח רישום בפנקסי המקרקעין או מסמך אחר המעיד על הזכות
של המבקש בנכס ,אם הזכות איננה רשומה בפנקסי המקרקעין)...................................................... :
.......................................................................................................................................................................................
הסכמה

אני החתום מטה מסכים לבירור טענותיי על קביעת השווי לפני שמאי מכריע ומוותר בזה על
זכותי להגיש השגה בעניין האמור לוועדת ההשגות.
בעל הזכות  ......................................................ת"ז  ........................................חתימה ..................................................

כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3-4078
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שר המשפטים
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תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108 ,82ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד-
 ,11984אני מתקין תקנות אלה:
	.1

בתקופה של שנתיים מיום פרסומן של תקנות אלה ,יראו כאילו אחרי תקנה 497ד הוספת סעיף 497ה

לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד( 21984-להלן  -התקנות העיקריות) ,בא:
"המצאה
497ה( .א) על אף האמור בתקנות 497ב 1ו–497ג ,נשלח כתב בי–דין
אלקטרונית מבית
אלקטרוני מבית משפט אל כתובת דואר אלקטרוני שמסר עורך
המשפט
דין ,תיראה כל מערכת של הנמען המשמשת להעברת מסרים
אלקטרוניים כמערכת דואר אלקטרוני ,גם בלי שמתקיימים בה
התנאים האמורים בתקנה 497ב ,1ובלבד שהתקיימו התנאים
האלה:

( )1הנמען מפעיל אמצעים סבירים לצורך הגנה על
תיבת הדואר שלו מפני שיבוש בעבודתה העלול לפגום
במהימנות המידע שבה;
( )2הנמען ביקש לקבל כתבי בי–דין מבית המשפט אל
כתובת הדואר האלקטרוני.
(ב) שלח בית משפט כתב בי–דין בהתאם לתקנת משנה (א),
יראוהו ככתב שהומצא במסירה אישית לנמען ביום ובשעת
השליחה כפי שמופיעים בשעון פנימי שבמערכת המחשוב של
בתי המשפט המכויל על פי כללים מקובלים; ואולם לא יראו את
כתב בי–הדין שנשלח ככתב בי–דין שהומצא במסירה אישית
לנמען ביום המשלוח ,אם הגיש עורך הדין הנמען תצהיר בדבר
אי–הגעת כתב בי–הדין אל כתובת הדואר האלקטרוני שמסר".
כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3-1778

		
		

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2220התש"ע ,עמ' .42

תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108 ,82ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד-
 ,11984אני מתקין תקנות אלה:
	.1

בתקופה של שנתיים מיום פרסומן של תקנות אלה ,יראו כאילו בתקנה 21א לתקנות סדר תיקון תקנה 21א

הדין בבית המשפט הגבוה לצדק ,התשמ"ד ,21984-במקום "ו–497ד" בא "497ד ו–497ה".
כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3-1780

		
		

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ק"ת התשמ"ד ,עמ' .2321
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תקנות בתי המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) (הוראת שעה),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים ,התש"ס ,12000-וסעיפים
 108 ,82ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 44א

	.1

בתקופה של שנתיים מיום פרסומן של תקנות אלה ,יראו כאילו בתקנה 44א לתקנות
בתי המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) ,התשס"א ,32000-במקום "ו–497ד" בא
"497ד ו–497ה".

כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
		

(חמ )3-3079

		

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2
3

ס"ח התש"ס ,עמ' .190
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ק"ת התשס"א ,עמ' .171

תקנות חובת המכרזים (תיקון) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו– 7לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,11992-ובאישור ועדת
החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הוראת שעה

	.1

בתקופה שמיום תחילתן של תקנות אלה ועד יום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר ,)2012
יראו לגבי ועדת מכרזים בין–משרדית שמונתה לפי תקנה (8ד) לתקנות חובת המכרזים,
התשנ"ג( 21993-להלן  -התקנות העיקריות) ,לעניין התקשרויות לצורך שיקום הצפון
בעקבות נזקי השריפה בכרמל שאירעה מיום כ"ה בכסלו התשע"א ( 2בדצמבר )2010
עד יום כ"ט בכסלו התשע"א ( 6בדצמבר  ,)2010כאילו -
( )1בתקנה 10א לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה (45א)( )9לתקנות חובת המכרזים
(תיקון) ,התשס"ט- 32009-
(א)

תקנת משנה (ו)  -בטלה;

(ב)

במקום תקנת משנה (ח) יבוא:
"(ח) ועדת מכרזים שמונתה לפי תקנה (8ד) ,יראו אותה גם כוועדת פטור
משרדית לעניין החלטות שהתקבלו באותה ועדת מכרזים;".

( )2בתקנה  )28(3לתקנות העיקריות ,אחרי "מועצת מקרקעי ישראל" נאמר "ולעניין
התקשרויות של ועדת המכרזים הבין–משרדית שמונתה לפי תקנה (8ד) לגבי
התקשרויות לצורך שיקום הצפון בעקבות נזקי השריפה בכרמל שאירעה מיום כ"ה
בכסלו התשע"א ( 2בדצמבר  )2010עד יום כ"ט בכסלו התשע"א ( 6בדצמבר - )2010
ועדת המכרזים שמונתה כאמור".
כ' בטבת התשע"א ( 27בדצמבר )2010
		

(חמ )3-2385

		

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
1
2
3

468

ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;114התשס"ו ,עמ' .356
ק"ת התשנ"ג ,עמ' .826
ק"ת התשס"ט ,עמ' .442

קובץ התקנות  ,6962א' בשבט התשע"א6.1.2011 ,

צו שמירת הניקיון (שינוי התוספת לחוק) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 11יב לחוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד( 11984-להלן  -החוק),
בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
	.1

בתוספת לחוק -
( )1בהגדרה "בוצה תעשייתית" המילים "ואשר מכילה חומר מסוכן"  -יימחקו;
()2

תיקון התוספת
לחוק

במקום הטבלה יבוא:
"סכומי היטל הטמנה לפי סוגי פסולת וסוגי אתרים לסילוק פסולת

טור א'
סוג הפסולת

טור ב'
סוג האתר לסילוק
פסולת

טור ג'
סכום היטל ההטמנה (בשקלים חדשים לטון)
פברואר
בשנת בשנת בשנת בשנת ינואר עד דצמבר
2011
2011
2010
2009
2008
2007

 .1פסולת מעורבת או
פסולת יבשה

אתר לסילוק
פסולת מעורבת

10

20

30

40

50

50

 .2פסולת יבשה

אתר לסילוק
פסולת יבשה

0.80

1.60

2.40

3.20

4

10

 .3שאריות מיון פסולת אתר לסילוק
פסולת

0.80

1.60

2.40

3.20

4

50

 .4בוצה

אתר לסילוק
פסולת מעורבת

24

48

72

96

120

120

 .5בוצה תעשייתית

אתר לסילוק
פסולת

8

16

24

32

40

40

 .6פסולת בניין

אתר לסילוק
פסולת

0.80

1.60

2.40

3.20

4

4

סכומי היטל הטמנה לפי סוגי פסולת וסוגי אתרים לסילוק פסולת
טור ג'
סכום היטל ההטמנה (בשקלים חדשים לטון)
טור א'
סוג הפסולת

טור ב'
סוג האתר לסילוק
פסולת

בשנת 2015
ואילך
בשנת  2012בשנת  2013בשנת 2014

 .1פסולת מעורבת או אתר לסילוק פסולת
מעורבת
פסולת יבשה

60

70

85

90

אתר לסילוק פסולת
יבשה

20

30

45

60

 .3שאריות מיון פסולת אתר לסילוק פסולת

60

70

85

90

 .4בוצה

אתר לסילוק פסולת
מעורבת

120

120

120

120

 .5בוצה תעשייתית

אתר לסילוק פסולת

40

40

40

40

 .6פסולת בניין

אתר לסילוק פסולת

4

4

4

"4

 .2פסולת יבשה

__________
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;142התשס"ז ,עמ' .88

קובץ התקנות  ,6962א' בשבט התשע"א6.1.2011 ,
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תחילה

	.2

תחילתו של צו זה ביום ה– 1בחודש שלאחר פרסומו.

כ"ג בטבת התשע"א ( 30בדצמבר )2010
(חמ )3-4088

גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

		
		

תקנות הדיג (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לפקודת הדיג ,11937 ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1א

	.1

בתקנה 1א לתקנות הדיג ,21937 ,בסופה יבוא:
"פקיד הדיג הראשי"  -מנהל אגף בכיר לדיג ולחקלאות מים במשרד החקלאות ופיתוח
הכפר או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה".

י"ג בטבת התשע"א ( 20בדצמבר )2010
		

(חמ )3-849

		

שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

__________
1
2

ע"ר  ,1937תוס'  ,1עמ'  ;137ס"ח התשמ"א ,עמ' .48
ע"ר  ,1937תוס'  ,2עמ'  ;86התש"ע ,עמ' .1585

כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23ו– 37לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ולאחר
שקוימו הוראות סעיפים  38עד  40ו–124יח(ד) לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים
ולביוב (להלן  -מועצת הרשות) ,כללים אלה:
הגדרות

	.1

בכללים אלה -
"כמות גשם"  -ממוצע משוקלל במילימטרים של כמויות המשקעים ,שירדו ונמדדו
בתקופה שבין יום כ"ג בתשרי התשע"א ( 1באוקטובר  )2010לבין יום כ"ה באדר ב'
התשע"א ( 31במרס  )2011בתחנות המטאורולוגיות;
"מנהל הרשות הממשלתית"  -מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה לפי
סעיף 124יט לחוק;
"שנת הרישוי  - "2011השנה שתחילתה ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר )2011
וסיומה ביום ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר ;)2011
"תחנות מטאורולוגיות"  -התחנות המטאורולוגיות המפורטות ברשימה שיפרסם מנהל
הרשות הממשלתית באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב ועל
פי היחס ביניהן ,כפי שיקבע שם.

הקצאה לחקלאות 	.2

על אף האמור בכל דין ,בשנת הרישוי  2011הקצאת המים למטרת חקלאות ,תהיה -
()1

לעניין מים שפירים לחלוקה בכל הארץ למעט האזורים הנקובים בפסקה (- )4
(א) כמות של  400מיליון מטרים מעוקבים ,מתוכם  20מיליון מטרים מעוקבים
להפקה באזורים שנקבע לגביהם ,שתוספת הפקה מהם היא בגדר "הפקת בצורת",
כהגדרתה בסעיף  )6(7לתוספת השנייה לחוק;
(ב) עלתה כמות הגשם על  380מילימטרים ,רשאי מנהל הרשות הממשלתית
להוסיף על הכמות האמורה בפסקת משנה (א) תוספת של  7מיליון מטרים

__________
1
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ס"ח התשי"ט ,עמ' .169

קובץ התקנות  ,6962א' בשבט התשע"א6.1.2011 ,

מעוקבים של מים שפירים לכל תוספת של  10מילימטרים לכמות הגשם; החלטת
מנהל הרשות תהיה בהתחשב בתנאים ההידרולוגיים ,בשים לב לצורך בשיפור
מצב מקורות המים ,ובאישור מועצת הרשות ,ובלבד שסך התוספת האמורה לא
תעלה על  75מיליון מטרים מעוקבים;
( )2לעניין מי שפד"ן  -כמות של  131מיליון מטרים מעוקבים של מים ממפעל השפד"ן
של מקורות חברת מים בע"מ; ואולם מנהל הרשות הממשלתית רשאי להוסיף על
הכמות האמורה ,כמות שתקבע בהתאם למצאי המים במפעל השפד"ן;
( )3לעניין מי קולחין  -כמות של  205מיליון מטרים מעוקבים של מי קולחין ממפעלי
מים להשבת קולחין; ואולם מנהל הרשות הממשלתית רשאי להוסיף על הכמות
האמורה ,כמות שתיקבע בהתאם למצאי המים במפעלי המים להשבת קולחין;
( )4מים שפירים המופקים באזורים המנותקים המפורטים להלן -
(א)

באזור עמק בית שאן  -כמות של  32מיליון מטרים מעוקבים;

(ב) באזור הערבה ,מרכז ים המלח ודרומו  -כמות של  13מיליון מטרים מעוקבים;
(ג)

באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח  -כמות של  24מיליון מטרים מעוקבים;

(ד)

באזור עמק חרוד  -כמות של  18מיליון מטרים מעוקבים;

(ה) מצא מנהל הרשות הממשלתית ,כי מצאי המים באחד מן האזורים המנויים
בפסקאות משנה (א) עד (ד) מאפשר זאת ,רשאי הוא להוסיף על הכמות שהוקצתה
לאותו אזור כמות של עד  25%מן הכמות שצוינה בפסקאות משנה (א) עד (ד),
לפי העניין;
( )5הכמויות האמורות בפסקאות ( )1עד ( )4יוקצו בידי מנהל הרשות הממשלתית
בהתאם לאמות המידה שיקבע שר החקלאות ופיתוח הכפר ובשים לב ליכולת האספקה
ולמערכות ההולכה והאספקה הקיימות לגבי כל אחד ממקורות המים.
	.3

בשנת הרישוי  ,2011כמות המים המוקצית למטרת ערכי טבע ונוף ,כמשמעותה בסעיף הקצאה לטבע

 )6(6לחוק ,תהיה -
()1

מים שפירים  10 -מיליון מטרים מעוקבים;

()2

מי קולחים  12 -מיליון מטרים מעוקבים;

( )3מנהל הרשות הממשלתית רשאי  -בשים לב למצב מקורות המים  -להוסיף
על הכמות האמורה בסעיפים קטנים (א) ו–(ב) כמות שלא תעלה על  5מיליון מטרים
מעוקבים של מי קולחין או מים שפירים ,כדי למנוע פגיעות חמורות וארוכות טווח
בערכי טבע ונוף;
( )4מנהל הרשות הממשלתית יקצה את הכמויות האמורות בסעיף זה לאחר
התייעצות עם המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה ועם מנהל הרשות לשמירת
הטבע והגנים הלאומיים ,כהגדרתה בחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה ,התשנ"ח ,21998-ובשים לב ליכולת האספקה ולמערכות ההולכה
והאספקה הקיימות לגבי כל אחד ממקורות המים.
כ"ג בטבת התשע"א ( 30בדצמבר )2010
(חמ 		 )3-3872
		

		

אורי שני
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב

__________
2

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
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הודעת החברות (אגרות) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (6ג) לתקנות החברות (אגרות) ,התשס"א( 12001-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
הגדלת סכומים

	.1

עקב עליית מדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום כ"ה בטבת
התשע"א ( 1בינואר  ,)2011כדלקמן:

"תוספת
בעד -

()1
()2

בשקלים חדשים

רישום חברה

2,491

רישום חברה לתועלת הציבור

827

עיון -
בתיק החברה

()3

46

בנסח חברה ,באינטרנט ,לכל חברה

10

בנסח חברה ,בלשכת רשם החברות ,והדפסה של עד 5
עמודי מחשב

46

הדפסת עמודים נוספים מנסח החברה ,בלשכת רשם
החברות ,לכל עמוד

2

בדואר

בלשכת רשם
החברות

קבלת תקליטור ( )CDצרוב של תיק חברה סרוק

61

66

לכל תקליטור ( )CDנוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי
להכיל את כל תיקי החברה)

21

26

קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת
התאגדות משוחזרת

10

()4

אישור שמסמך המקור מצוי בתיק החברה ,לכל עמוד

4

()5

צילום או הדפסה ,לכל עמוד

2

()6

אישור לגבי העתק מסמך ,שהמסמך או העתק ממנו
מצוי בתיק החברה ,לכל עמוד

4

()7

(נמחקה)

()8

הגשת הצעת מיזוג ,לכל חברה מתמזגת

2,491

(8א) הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור ,לכל
חברה מתמזגת
()9

אגרה שנתית

827
1,418
1,067

( )10אגרה שנתית מופחתת
כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3-1088

		
		

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

__________
1
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ק"ת התשס"א ,עמ'  ;230התש"ע ,עמ'  ,313התשע"א ,עמ' .122

קובץ התקנות  ,6962א' בשבט התשע"א6.1.2011 ,

הודעת העמותות (אגרות) ,התשע"א―2011
בתוקף סמכותי לפי תקנה (3ג) לתקנות העמותות (אגרות) ,התשנ"ח( 1998-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
1

	.1

עקב עליית מדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום כ"ה בטבת הגדלת סכומים

התשע"א ( 1בינואר  ,)2011כמפורט להלן:

"תוספת
(תקנה )2
האגרה בשקלים חדשים

 .1בקשה לרישום -
(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף  2לחוק,
לא כולל דמי פרסום ברשומות
(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה,
לפי סעיף  60לחוק ,לא כולל דמי פרסום ברשומות
(ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף  2לחוק
או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה,
לפי סעיף  60לחוק ,כאשר מצורף לבקשה תצהיר
חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי
נתמלאו כל התנאים האלה:
( )1התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של
 300,000שקלים חדשים;
( )2העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות
משכורת ,דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט
לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע
הפעולות הנדרשות על פי הדין
 .2אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום -
(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס
(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף
אותה שנה
(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה

(ד) ( )1עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של
 300,000שקלים חדשים;
( )2עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא
לרבות משכורת ,דמי גביית תרומות או דמי
ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך
ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי
השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה
על פי כל דין;
( )3כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו
תצהיר לאימות עובדות אלה;

827
827

414
1,241
1,517
לפי שיעור האגרה
המשתלמת לאחר סוף
חודש מרס של שנת
התשלום בפועל

פטור

__________
1

ק"ת התשנ"ח ,עמ'  ;974התש"ע ,עמ'  ;313התשע"א ,עמ' .124
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האגרה בשקלים חדשים

827

2א .הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד 2לחוק ,לכל עמותה
מתמזגת
 .3אגרות שונות בעד שירותי הרשם -
(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם
לסעיף (39ב) לחוק ,לגבי כל עמותה
(ב)

(נמחקה)

(ג)

הדפסה לכל עמוד

29
2

(ג )1קבלת תקליטור ( )CDצרוב של תיק חברה סרוק
לכל תקליטור ( )CDנוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי
להכיל את כל תיק החברה)

בדואר

בלשכת
הרשם

41
20

47
26

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים ,שמקורם מצוי בתיקי
העמותות ,לגבי כל עמוד
(ה)

(נמחקה)

(ו)

אישור לגבי העתק מסמך ,שהמסמך או העתק ממנו
מצוי בתיק העמותה ,לכל עמוד

4
"4

כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3-1088

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

		
		

הודעת השותפויות (רישום ואגרות) ,התשע"א―2011
בתוקף סמכותי לפי תקנה (3ג) לתקנות השותפויות (רישום ואגרות)( 1להלן  -התקנות),
אני מודיע לאמור:
	.1
הגדלת סכומים

עקב העלייה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום
כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  ,)2011כדלקמן:

"תוספת ראשונה
(תקנה )3
בשקלים חדשים
או באחוזים

()1

בעד הגשת פרטים לשם רישום שותפות:
(א)

בשותפות כללית

497

(ב)

בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת זרה -

497

על ההון המוגבל שעד  310,000שקלים חדשים

 1%אך לא
פחות מ–497

__________
1
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חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ'  ;1950ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;1269התש"ע ,עמ' .1353
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בשקלים חדשים
או באחוזים

(ג)
()2

על ההון המוגבל שמעל  310,000שקלים חדשים ועד
 1,000,000שקלים חדשים

0.6%

על ההון המוגבל שמעל  1,000,000שקלים חדשים

0.1%

בשותפות מוגבלת זרה

497

בעד הגשת הודעה על הגדלת הון מוגבל  -על סכום הגדלת  1%אך לא
פחות מ–497
ההון המוגבל שעד  310,000שקלים חדשים
על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל  310,000שקלים חדשים
ועד  1,000,000שקלים חדשים

0.6%

על ההון המוגבל שמעל  1,000,000שקלים חדשים

0.1%
לפי תעריף
שנקבע

()3

בעד פרסום ברשומות

()4

בעד עיון בפנקס השותפויות ,לכל שותפות

44

()5

בעד צילום מסמך ,לכל עמוד

1.00

()6

אגרה שנתית לשותפות רשומה ,שתשולם בעד כל שנה חוץ
מהשנה שבה נרשמה

733

אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף אותה שנה

1,238

אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה

לפי השיעור
שבתוקף בעת
התשלום"

כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3-905

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

		
		

הודעת רישום שמות עסק ,התשע"א―2011
בתוקף סמכותי לפי תקנה (3ג) לתקנות רישום שמות עסק( 11935 ,להלן  -התקנות) ,אני
מודיע לאמור:
	.1

עקב העלייה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום כ"ה בטבת הגדלת סכומים

התשע"א ( 1בינואר  ,)2011כדלקמן:

"תוספת ראשונה
(תקנה )3
האגרה
בשקלים חדשים

()1

עם הגשת בקשה לרישום שם עסק

248

()2

עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום

248

()3

בעד כל תעודת רישום

122

__________
1

ע"ר תוס'  ,2עמ'  ;640ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;1241התשי"ז ,עמ'  ;334התש"ע ,עמ' .1355
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האגרה
בשקלים חדשים

()4

בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם

44

()5

בעד אישור העתק או קטע של תעודת רישום או של הודעה
רשומה ,לכל עמוד

2

()6

צילום ,לכל עמוד

1

()7

אישור צילום ,לכל עמוד

"2

כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3-1387

		
		

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

הודעת ביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים) (אגרות),
התשע"א―2011
בהתאם לתקנה 5א(ד) לתקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים),
התשל"ז( 11977-להלן  -התקנות) ,נמסרת בזה הודעה לאמור:
עדכון סכומי
אגרות

	.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר  2010לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר
 ,2009החל ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  ,)2011שיעור האגרה המעודכן בתקנה
5א(א) הוא  33שקלים חדשים.

כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3-666

		
		

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

__________
1

ק"ת התשל"ז ,עמ'  ;1940התשס"ח ,עמ'  ;618התש"ע ,עמ' .532

הודעת ההוצאה לפועל (התאמת אגרה מיוחדת) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ג) לתקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת) ,התשנ"ה1995-
(להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:

1

שינוי שיעור
אגרת מיוחדת

	.1

עקב השינוי במדד שפורסם בחודש נובמבר  2010לעומת המדד שפורסם בחודש
נובמבר  ,2009יהיה נוסח תקנה  1לתקנות ,החל ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר
 ,)2011כמפורט להלן:

"אגרה מיוחדת

 .1דמי הטיפול בעד ביצוע צו הבאה או צו מאסר (להלן  -אגרה מיוחדת)
לפי פרק ז 4לחוק  -יהיו כמפורט להלן:
( )1אגרה מיוחדת בעד ביצוע צו הבאה  163 -שקלים חדשים;
( )2אגרה מיוחדת בעד ביצוע צו מאסר  214 -שקלים חדשים".

כ' בטבת התשע"א ( 27בדצמבר )2010
(חמ )3-88

		

		

מ ש ה ג ל  ,שופט
מנהל בתי המשפט

__________
1

476

ק"ת התשנ"ה ,עמ'  ;1186התש"ע ,עמ' .416

קובץ התקנות  ,6962א' בשבט התשע"א6.1.2011 ,

הודעת הסיוע המשפטי ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 11א(ג) לתקנות הסיוע המשפטי ,התשל"ג( 11973-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
	.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר  2010לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר הגדלת סכומים

 ,2009נוסח תקנות 1א ו–3א(א) ,התוספת הראשונה וסעיפים  1ו– 2של התוספת השנייה
לתקנות ,החל ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  ,)2011כמפורט להלן:
1א .מי שראש הלשכה החליט בעניינו בחיוב ,כאמור בתקנה ( 3להלן -
המבקש) ,ישלם ללשכה לסיוע משפטי אגרת השתתפות כמפורט להלן:

"אגרת
השתתפות

בשקלים חדשים

"תשלום אגרת
השתתפות

( )1מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית
הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי

64

( )2מבקש שהכנסתו עולה על מחצית
הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי

"128

3א( .א) לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה כאמור
בתקנה  ,3אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של  34שקלים חדשים;
החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי כאמור בתקנה  ,3ייזקף
הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות".

"תוספת ראשונה
(תקנה ))3(6
(א) שכרם של עדים ,של עדים מומחים ,של רופאים ושל מומחים רפואיים ובלבד שהסכום לא
יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השנייה לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד.21984-
(ב)

שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית המשפט.

(ג)

צילום מסמכים ,בסכום שלא יעלה על  403שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.

(ד)

תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על  605שקלים חדשים למבקש אחד".

"תוספת שנייה
(תקנה )11
שכר הטרחה על בסיס הטיפול המשפטי
( .1א) בסעיף זה" ,בית משפט"  -אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן (ב).
(ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה (4א)( ,)3יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים
כמפורט להלן:
()1

__________
1
2

(א)

בית משפט שלום ,בית משפט מחוזי ,בית דין אזורי לעבודה ,בית הדין
הארצי לעבודה ,בית המשפט העליון (התרת נישואין ,בקשות לפני
רשם בית המשפט העליון):

ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;2048התשס"א ,עמ'  ;848התש"ע ,עמ' .347
ק"ת התשמ"ד ,עמ' .2220
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סיכומים
בכתב

ישיבה לשמיעת
פסק דין ,ישיבה
לאישור הסכם,
ישיבה שלא
מתקיימת

תביעה

997

412

496

412

412

167

הגנה

997

412

496

412

412

167

המרצות

412

251

251

251

251

167

הודעת צד ג'

412

251

251

251

251

167

ישיבה
דיון
לימוד
ראשונה
מוקדם/
עניינו
של מבקש קדם משפט להוכחות

ישיבה
נוספת

(ב) דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום בכמה תביעות או
המרצות בין אותם בעלי דין ,יראו ,לצורך תשלום שכר טרחה ,כדיון
בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר בטבלה שלעיל.
()2

(א) בית משפט לענייני משפחה:

סיכומים
בכתב

ישיבה לשמיעת
פסק דין ,ישיבה
לאישור הסכם,
ישיבה שלא
מתקיימת

תביעה בתיק
עיקרי

997

412

496

412

412

167

הגנה

997

412

496

412

412

167

המרצות

412

251

251

251

251

167

הודעת צד ג'

412

251

251

251

251

167

ישיבה
דיון
לימוד
ראשונה
מוקדם/
עניינו
של מבקש קדם משפט להוכחות

ישיבה
נוספת

(ב) דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום בכמה תביעות או
המרצות בין אותם בעלי דין ,יראו ,לצורך תשלום שכר טרחה ,כדיון
בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר.
(ג) בקשות לפטור מתשלום אגרת בית משפט המוגשות בתיק העיקרי,
בתיקי משנה ובבקשות ביניים ,יראו אותן כבקשה אחת לצורך חישוב
שכר טרחה.
(ד) כל תביעה נוספת בתיק העיקרי במהלך שלושה חודשים מיום הגשת
התביעה הראשונה בתיק העיקרי ,תיחשב לצורך תשלום שכר טרחה,
כלימוד עניינו של מבקש בהמרצה.
( )3בית דין רבני אזורי ובית הדין הרבני הגדול:
לימוד עניינו
של מבקש

ישיבה

סיכומים בכתב

ישיבה לשמיעת פסק דין או
החלטה ,ישיבה לאישור הסכם,
ישיבה שלא מתקיימת

829

329

329

133

()4

478

הוצאה לפועל:

בקשה לביצוע פסק דין,
טענת "פרעתי" ,איחוד תיקים

בקשה להוצאה לפועל,
למעט בקשה מסוג דחיית
דיון הזמנת עדים

הופעה לפני ראש ההוצאה
לפועל או לפני מי מטעמו

412

329

329
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( )5בית המשפט העליון:
הגשת בג"צ

בג"ץ

1,158

3,314

ערעור

1,323

1,158

בקשת רשות ערעור

1,158

997

()6

פעולות נוספות בכל הערכאות:

ביקור במקום
על פי צו בית
משפט/בית
הודעה/
תגובה/בקשה דין או על פי
(בלא תצהיר הוראת ראש מסירה אישית
בתוך העיר
הלשכה
תומך)

134

	.2

לימוד עניינו של
מבקש

ישיבה

251

מסירה אישית
מחוץ לעיר

עריכת
הסכם

תיקון הסכם
לאחר חתימה

138

496

87

105

(ג)

מי שנתמנה לפי תקנה (4א)( )3ליתן שירות רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר טרחה
הגבוה בשיעור  50%עד  100%משכר הטרחה הקבוע בטבלה שבסעיף קטן (ב) ,אם
שוכנע כי ההכנה באותו עניין חייבה עבודה מרובה במיוחד וכי הטיפול בו היה
קשה במיוחד.

(ד)

(נמחקה).

(א) מי שנתמנה לפי תקנה (4א)( )3ליתן שירות ,למעט שירות המפורט בסעיף (1ב) ,יקבל
שכר טרחה כמפורט להלן:
טור ב'
בשקלים חדשים

טור א'
השירות

( )1התייעצות רגילה שאינה מצריכה מסמכים

167

( )2התייעצות רגילה עם בדיקת מסמכים

329

()3

חוות דעת בכתב (כולל התייעצות)

496

()4

מכתב התראה

57

()5

עריכת תצהיר

167

( )6הרשאה כללית ,רגילה ,או בלתי חוזרת

167

(ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה-
 ,31975יקבל שכר טרחה לפי הקבוע בו.
	.3

מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה (4א)( ,)3והוא חייב בנסיעות לשם התייצבות בבית
משפט מן המפורטים בסעיף  1מחוץ לתחום הרשות המקומית שבו נמצא משרדו ,זכאי
לקבל ,לפי בחירתו ,הוצאות נסיעה לפי התעריף הנהוג במונית שירות או באוטובוס".

כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3-237

		
		

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

__________
3

ס"ח התשל"ה ,עמ' .234
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הודעת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (אגרה בעד הגשת השגה),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (1ד) לתקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (אגרה בעד
הגשת השגה) ,התשע"א( 12010-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

	.1

עקב העלייה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנת משנה (א) החל ביום כ"ה בטבת
התשע"א ( 1בינואר  ,)2011כדלקמן:
"(א) בעד הגשת השגה לוועדת השגות תשולם אגרה בסכום של  1,060שקלים
חדשים".

כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
		

(חמ )3-4064

		

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

__________
ק"ת התשע"א ,עמ' .224

1

הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון) (מס'  ,)2התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (3ד) לתקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון) ,התשל"ז1977-
(להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
הגדלת סכומים

	.1

1

עקב העלייה במדד המחירים לצרכן ,יהיה נוסח תקנות  1ו– 2לתקנות החל ביום כ"ה
בטבת התשע"א ( 1בינואר  ,)2011כדלקמן:

"אגרת רישיון

 .1האגרה שעל נוטריון לשלם לפני שיתחיל לכהן כאמור בסעיף  5לחוק,
היא  987שקלים חדשים.

אגרה שנתית

( .2א) האגרה השנתית שעל נוטריון לשלם ,כאמור בסעיף (6א) לחוק
היא בסכום של  987שקלים חדשים.
(ב) בעל רישיון נוטריון שהוא בגיל שבעים שנה ויותר ,ישלם שליש
האגרה השנתית".

כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
		

(חמ )3-662

		

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

__________
1

ק"ת התשל"ז ,עמ'  ;1724התשמ"ז ,עמ'  ;1278התש"ע ,עמ' .1351

הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ג) לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון)
(מס'  ,)2התשל"ג( 11973-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
הגדלת סכומים

	.1

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה (2א) לתקנות החל ביום כ"ה
בטבת התשע"א ( 1בינואר  ,)2011כדלקמן:
"(א)

בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד–פעמית כמפורט להלן:

__________
1
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ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1540התשמ"ז ,עמ'  ;1240התש"ע ,עמ' .1352
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האגרה בשקלים חדשים

 .1רישיון חוקר פרטי לפי סעיף  3לחוק

987

 .2רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף  9לחוק

2,472

 .3רישיון לתאגיד לפי סעיף  13לחוק או לסניף של תאגיד כאמור

2,472

 .4רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה,
לפי סעיף (18א) לחוק

2,472

 .5רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר

"122

כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3-1172

גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

		
		

הודעת הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה) ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ג) לתקנות הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה) ,התשנ"ח-
( 11998להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
	.1

עקב השינוי במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש נובמבר  2010לעומת המדד שפורסם שינוי סכומים

בחודש מאי  2010יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר
 ,)2011כדלקמן:

"תוספת
(תקנה (1א))
טור ב'
בשקלים חדשים

טור א'
הפעולה או השירות

 .1בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

472

 .2בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

472

 .3בקשה למינוי מנהל עיזבון

472

 .4עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה

221

 .5הפקדה או החזרה של צוואה

100

 .6בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לענייני ירושה ,שהוגשה
בתוך  30ימים מיום מתן ההחלטה
 .7עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה

פטורה
29

 .8העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה
 .9כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים  1עד 8

 4.85לכל עמוד
"221

כ"ב בכסלו התשע"א ( 29בנובמבר )2010
(חמ )3-2872

		
		

		

שלמה שחר
האפוטרופוס הכללי
הממונה הארצי לענייני ירושה

__________
1

ק"ת התשנ"ח ,עמ'  ;1291התש"ע ,עמ' .360
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תיקוני טעויות
  בכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב)
(תיקון מס'  ,)2התשע"א ,2010-שפורסמו בק"ת  ,6957התשע"א ,עמ' ( 388להלן  -התיקון) -
( )1בסעיף  5לתיקון ,במקום פסקה (א) צריך להיות:
"(א) בסעיף קטן (א) ,במקום פסקאות ( )1ו–( )2יבוא:
"()1

לשירותי מים של חברה  0.824 -שקלים חדשים למ"ק;

( )2לשירותי ביוב  0.625 -שקלים חדשים למ"ק;"".
( )2בסעיף  6לתיקון -
()1

בפסקה ( ,)2במקום " "1.441צריך להיות " 1.441שקלים חדשים";

()2

בפסקה ( ,)3במקום " "1.729צריך להיות " 1.729שקלים חדשים";

()3

בפסקה ( ,)4במקום " "1.921צריך להיות " 1.1921שקלים חדשים".

(חמ )3-3869

תיקוני טעויות דפוס
( )1בהודעת הגנת הפרטיות (אגרות) ,התשע"א ,2010-שפורסמה בקובץ התקנות  ,6957בסעיף
(3א)(()1ב) ,בטור "שקלים חדשים" מול "אחר" צריך להיות "."251
(חמ )3-3041

()2

בתקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (שימוע לפני הוועדה המייעצת) ,התשע"א,2010-
שפורסמו בק"ת  ,6958בפתיח ,במקום "לפי סעיפים 5א ו–(2ב)" צריך להיות "לפי סעיפים 5א
ו–2(22ב)".
(חמ )3-4140

()3

בהודעת הספנות (כלי שיט) (בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות),
התשע"א ,2010-בסעיף  ,1במקום "( 1בינואר  ")2010צריך להיות "( 1בינואר .")2011
(חמ )3-815
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