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תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(, התש"ף-2019

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984, אני מתקין תקנות אלה:

"ביום  במקום  ברישה,  180)ג(,  בתקנה  התשע"ט-22018,  האזרחי,  הדין  סדר  בתקנות   .1 
ז' בשבט התש"ף )2 בפברואר 2020(" יבוא "ביום י"ז באלול התש"ף )6 בספטמבר 2020(".

כ"ה בתשרי התש"ף )24 באוקטובר 2019(
)חמ 3-5000(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
שר המשפטים  

צו השאלת נכסי תרבות )הגבלת סמכות שיפוט(, התש"ף-2019

שיפוט(,  סמכות  )הגבלת  תרבות  נכסי  השאלת  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"ז-12007 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר החוץ  ועם שרת התרבות והספורט2, 
ולאחר שנחתמו הסכמים )להלן - ההסכמים( בין מוזאון תל אביב לבין המוזאון לאמנות 
אוונגרד אירופאית )MAGMA( ברוסיה )להלן - המשאיל(, להשאלת נכסי תרבות )להלן 
- הנכסים(, להצגה בתערוכה "בין שני עולמות: אוונגרד יהודי במאה ה–20" אשר עתידה 

להתקיים במוזאון תל אביב מיום ד' בניסן התש"ף )29 במרס 2020(, אני מצווה לאמור:

כל עוד הנכסים נמצאים בישראל מכוח ההסכמים, יחולו פסקאות )1( ו–)2( שבסעיף 3   .1
לחוק, ולפיכך - 

לא תהיה לבית משפט בישראל סמכות שיפוט בתביעות שעניינן זכות בעלות או   )1(
חזקה בנכסים או זכות אחרת הנוגדת את זכותו של המשאיל בנכסים;

לא ייתן בית משפט בישראל כל החלטה שיש בה כדי למנוע את השבת הנכסים   )2(
למשאיל בתום תקופת ההשאלה על פי ההסכמים.

תוקפו של צו זה למשך התקופה שבה נמצאים הנכסים בישראל מכוח ההסכמים.  .2
כ"ט בתשרי התש"ף )28 באוקטובר 2019(

)חמ 3-3795-ת1(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
שר המשפטים  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי(, התש"ף-2019

הבריאות,  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

ת"י 1888  - מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה,   .1
מנובמבר 22015 )להלן - התקן(, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2019.

הגבלת סמכות 
שיפוט

תוקף

שינוי תקן 

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 1353.  2

תיקון תקנה 180

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשמ"ט, עמ' 48.  1

ק"ת התשע"ט, עמ' 422 ועמ' 3258.  2

ס"ח התשס"ז, עמ' 137.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 4280.  2
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התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .2
להפקדת תקנים רשמיים3.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .3
כ"ט בתשרי התש"ף )28 באוקטובר 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

 הודעת כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת תשלומים(
)יקנעם סומך(, התש"ף-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 13)ב( לתקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת 
תשלומים( )יקנעם סומך(, התשע"ג-12013 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי, השתנה הסכום הנקוב בתקנה 4)א(   .1
לתקנות ומיום ב' בתשרי התש"ף )1 באוקטובר 2019( הוא 31 שקלים חדשים.

עקב שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי, השתנו הסכומים שבתוספת הראשונה   .2
לתקנות ומיום ב' בתשרי התש"ף )1 באוקטובר 2019( נוסח התוספת הראשונה לתקנות 

הוא כלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 12(

סכומי הפיצוי והחזר הוצאות הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

 )1( בשל אי–פירעון חשבון במועד, לגבי כל נסיעה בכביש
האגרה בתקופת החיוב נושא החשבון הכלולה -

7)א( בחשבון ראשון

14)ב( בחשבון שאינו חשבון ראשון

113)2( בשל עיכוב רכב

123)3( בשל גרירת רכב ופינויו

48)4( בשל אחסנת רכב שפונה, בשל כל 24 שעות או חלק מהן 

הפקדה

תחילה

שינוי סכום סך 
החיובים בתקופת 

החיוב הראשונה
שינוי סכומי הפיצוי 

והחזר הוצאות

ק"ת התשע"ג, עמ' 768; התשע"ט, עמ' 471.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3
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בשקלים חדשים

)5( בשל מעשה שיש בו כדי למנוע את זיהוי הרכב או את חיובו 
באגרה

768

154.")6( בשל שימוש בתג חיוב שאינו מתאים לרכב לפי תקנה 19
  

כ"ד בתשרי התש"ף )23 באוקטובר 2019(
)חמ 3-5728(

ל י י א ר  נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית  

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  

הודעת מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התש"ף-2019

  בהתאם לתקנה 5)ב( לתקנות מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ד-11984 )להלן 
- התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב ירידת המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2019 לעומת המדד שפורסם ביום י"ב   .1
באדר א' התשמ"ד )15 בפברואר 1984(, מיום ב' בתשרי התש"ף )1 באוקטובר 2019(, 
לתקנות,  5)א(  שבתקנה  לחידושו  או  להיתר  בקשה  להגשת  האגרה  סכום  השתנה 

והוא 1,244 שקלים חדשים.

כ"ה בתשרי התש"ף )24 באוקטובר 2019(
ן י ק ל א ב  א ז )חמ 3-1715(  

השר להגנת הסביבה   

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2120; התשע"ט, עמ' 3517.  1

הודעת הגנת חיית הבר )אגרת רישיון ציד(, התש"ף-2019

 - )להלן  התשל"ו-11976  הבר,  חיית  להגנת  לתקנות  ו–)ד(  )ג(  8)ב(,  לתקנה    בהתאם 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

1.  עקב שינוי המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש מרס 
שבתקנה  האגרות  סכומי  השתנו   ,)2019 באוקטובר   1( התש"ף  בתשרי  ב'  מיום   ,2019

8)א( לתקנות, והם כלהלן:

אגרה בעד הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת לפי תקנה 8)א()1( - 179 שקלים   )1(
חדשים;

אגרה בעד מבחן ציד לפי תקנה 8)א()2( - 307 שקלים חדשים;  )2(

אגרה בעד קבלת רישיון ציד לפי תקנה 8)א()3( - 1,364 שקלים חדשים.  )3(

כ"ה בתשרי התש"ף )24 באוקטובר 2019(
)חמ 3-524-ת2(

ן י ק ל א ב  א                   ז

                                                             השר להגנת הסביבה 

ק"ת התשל"ו, עמ' 2631; התשע"ז, עמ' 1410; התשע"ט, עמ' 3086.  1

עדכון אגרות

עדכון סכומים
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