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תקנות הארכיונים )עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך( )תיקון(, 
התשפ"ב-2022

החוק(,   - )להלן  התשט"ו-11955  הארכיונים,  לחוק  18)א(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שהועברה אליי2, ולאחר התייעצות עם מועצת הארכיונים העליונה לפי סעיף 18)ג( לחוק, 

אני מתקין תקנות אלה:

 - )להלן  התש"ע-32010  בגנזך(,  המופקד  ארכיוני  בחומר  )עיון  הארכיונים  בתקנות   .1
התקנות העיקריות(, בתוספת הראשונה, אחרי פרט 8 יבוא:

טור א' - חומר ארכיוני שזכות העיון בו מוגבלת 

טור ב' - מספר השנים 
ממועד היווצרות החומר 
הארכיוני, וככל שמדובר 

במסמך - ממועד היווצרות 
המסמך האחרון בתיק

חומר של הועדה לאנרגיה אטומית לרבות מרכזי המחקר "9.
הגרעיני שבאחריותה, וכן חומר ארכיוני בעניינה שמצוי 

בידי מוסדות מדינה אחרים;

"90

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, פרט 3 - יימחק.  .2
ט"ו בשבט התשפ"ב )17 בינואר 2022(

)חמ 3-832-ת1(

ט נ ב י  תל פ נ  
ראש הממשלה  

תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )תיקון(, התשפ"ב-2022 

התשע"ה משפחה,  בסכסוכי  התדיינויות  להסדר  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
-12014 )להלן - החוק(, לפי סעיף 26 לחוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-21995, 
לפי סעיפים 107 עד 109 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-31984 )להלן - חוק 
חוק  החוקה  ועדת  באישור  התשט"ו-41955,  הדיינים,  לחוק   27 סעיף  ולפי  המשפט(,  בתי 
ומשפט של הכנסת לעניין תקנות 10 עד 15, ובהתייעצות עם ראשי בתי הדין הדתיים לעניין 

תקנות 2 ו־10 עד 15, אני מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשע"ו-52006  משפחה,  בסכסוכי  התדיינויות  להסדר  בתקנות   .1
העיקריות(, בתקנה 2א -

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השנייה

תיקון תקנה 2א

ס"ח התשט"ו, עמ' 14.  1

י"פ התשט"ו, עמ' 639.  2

ק"ת התש"ע,עמ' 1462; התשע"ט, עמ' 1964.  3

ס"ח התשע"ה, עמ' 116.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 153; התש"ף, עמ' 188.   2

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התש"ף, עמ' 226.  3

ס"ח התשט"ו, עמ' 254; התשע"ז, עמ' 94.  4

ק"ת התשע"ו, עמ' 1580; התשפ"א, עמ' 2870.  5
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)1( בתקנת משנה )א(, במקום ")2( ו–)4(" יבוא ")2(, )3ב( ו–)4(";

)2( בתקנת משנה )ב(, במקום "חלפו התקופות האמורות" יבוא "חלפה תקופת עיכוב 
ההליכים כמשמעותה".

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )ה(, במקום ")2( ו–)4(" יבוא ")2(, )3ב( ו–)4(".  .2
בתקנה 12 לתקנות העיקריות -  .3

בתקנת משנה )א(, אחרי פסקה )3( יבוא:   )1(

7)ג()5(  בסעיף  כהגדרתו  מוכות  לנשים  במקלט  ששוהה  אישה  של   ")3א( בקשה 
החלטות  ולקבל  עימה  בילדיה  להחזיק  התשי"ד-61954,  נשים,  עבודת  לחוק 

נדרשות לתקופת השהות; 

בסמוך  מוגשת  אשר  לימודים  למוסד  ילד  לרישום  דחוף  לסעד  )3ב( בקשה 
לתחילת הלימודים;";

בתקנת משנה )ד(, במקום ")2( ו–)4(" יבוא ")2(, )3ב( ו–)4(";  )2(

אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:  )3(

")ה( בקשה בעניין מזונות זמניים או הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו 
לא תוגש בתקופת עיכוב ההליכים אלא בדרך של בקשה לסעד דחוף לפי תקנה 

12)א()3(."

כ"ב בשבט התשפ"ב )24 בינואר 2022(
)חמ 3-5250(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר המשפטים  

הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )דרכים להשקעת כספי חסוי(, 
התשפ"ב-2022

בהתאם לתקנה 8 לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )דרכים להשקעת כספי 
חסוי(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי שיעור המדד עודכן הסכום הנקוב בתקנה 4)א( לתקנות, והוא, מיום כ"ח   .1
בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(, 1,033,200 שקלים חדשים.

כ"ד בשבט התשפ"ב )26 בינואר 2022(
)חמ 3-2821-ת2(

י ד י ו ד ן  ר ע  
המנהל הכללי של משרד המשפטים  

תיקון תקנה 12

עדכון סכום

תיקון תקנה 3

ס"ח התשי"ד, עמ' 288; התשפ"א, עמ' 28.  6

ק"ת התש"ס, עמ' 609; התשע"ו, עמ' 740; התשפ"א, עמ' 1604.  1
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הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )כללים בדבר קביעת שכר 
לאפוטרופסים(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5)א4( לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )כללים 
בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים(, התשמ"ט-11988 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד נוסח התוספת השנייה לתקנות, מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר   .1
2022(, הוא כלהלן:

"תוספת שנייה
)תקנה 5(

שיעורי שכר מרביים לאפוטרופוס לפי תקנה 5, יהיו כמפורט להלן:

לוח א': תחילת מינוי

שעליו  הפעולות  כלל  בעד  למינוי  הראשונים  בחודשיים  לאפוטרופוס  מרבי  חודשי  שכר 
לבצע בתחילת המינוי, יהיה לפי הסכומים הקבועים בטבלה שלהלן, בהתאם לסוג המינוי 
השוטף  הטיפול  בעד  השכר  את  גם  כוללים  אלה  סכומים  האדם;  של  המגורים  ולמקום 

בחודשים אלה:

בשקלים חדשים

סוג המינוי
תשלום חודשי מרבי 

לאדם המתגורר בקהילה
תשלום חודשי מרבי 
לאדם המתגורר במעון

1,3381,266  מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים

1,1951,195מינוי לענייני רכוש בלבד

664592מינוי לעניינים אישיים בלבד

לוח ב': טיפול שוטף

שכר חודשי מרבי לאפוטרופוס החל מהחודש השלישי למינוי בעד כלל הפעולות שעליו 
לבצע בטיפול השוטף באדם במסגרת תפקידו, יהיה לפי הסכומים הקבועים בטבלה שלהלן, 

בהתאם לסוג המינוי ולמקום המגורים של האדם:

בשקלים חדשים

סוג המינוי
תשלום חודשי מרבי 

לאדם המתגורר בקהילה
תשלום חודשי מרבי 
לאדם המתגורר במעון

1,031602  מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים

408306מינוי לענייני רכוש בלבד

623419מינוי לעניינים אישיים בלבד

לוח ג': סיום מינוי

כאמור המינוי  סיום  לאחר  לבצע  שעליו  הפעולות  כלל  בעד  לאפוטרופוס  מרבי   שכר 
בסעיף 63 לחוק או ביטול המינוי, יהיה לפי הסכומים הקבועים בטבלה שלהלן, בהתאם 

לסוג המינוי ולסיבת סיום המינוי:

שינוי סכומים

ק"ת התשמ"ט, עמ' 41; התשע"ט, עמ' 1882; התשפ"א, עמ' 1866.  1
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בשקלים חדשים

סוג המינוי

 תשלום
חד–פעמי לאחר 

פטירת האדם

תשלום חד–פעמי 
לאחר החלפת 

האפוטרופוס

תשלום חד–פעמי 
לאחר ביטול 
האפוטרופסות

 מינוי לענייני רכוש
ולעניינים אישיים

653429439

602429439מינוי לענייני רכוש בלבד

214".225357מינוי לעניינים אישיים בלבד

כ"ד בשבט התשפ"ב )26 בינואר 2022(
)חמ 3-2026-ת2(

י ב ק ע י ל  ג י ס  
האפוטרופסה הכללית  

הודעת חדלות פירעון ושיקום כלכלי )אגרות(, התשפ"ב-2022

)אגרות(,  כלכלי  ושיקום  פירעון  חדלות  לתקנות  8)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ט-12019 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

המדד  לעומת   2021 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב   .1
שפורסם בחודש דצמבר 2020, החל מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( נוסח 

התוספת לתקנות הוא כלהלן:   

"תוספת 
)ההגדרה "בקשה" בתקנה 1 ותקנה 2(

טור א'
הבקשה

טור ב'
סכום האגרה בשקלים חדשים

הליכים  לפתיחת  לצו  יחיד  )1( בקשת 
המוגשת לממונה או לרשם ההוצאה 

לפועל

1,434

31)2( הגשת תביעת חוב

)3( בקשת רישום לבחינה מקצועית לפי 
רשימת  גיבוש  לתקנות   19 תקנה 

נאמנים

410

ציבורית  לוועדה  השגה  )4( הגשת 
 20 תקנה  לפי  מקצועית  בחינה  על 

לתקנות גיבוש רשימת נאמנים

205

ברשימת  להיכלל  מועמדות  )5( הגשת 
שמגבשת  יותר,  או  אחת  נאמנים, 
תקנה  לפי  ליחידים,  ציבורית  ועדה 

23 לתקנות גיבוש רשימת נאמנים

512

שינוי סכומים 

ק"ת התשע"ט, עמ' 3598; התשפ"ב, עמ' 194.  1
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טור א'
הבקשה

טור ב'
סכום האגרה בשקלים חדשים

ברשימת  להיכלל  מועמדות  )6( הגשת 
שמגבשת  יותר,  או  אחת  נאמנים, 
ועדה ציבורית לתאגידים, לפי תקנה 

23 לתקנות גיבוש רשימת נאמנים

512

לפני  אישי  בריאיון  )7( השתתפות 
בתקנה  כמשמעותו  ציבורית  ועדה 
נאמנים,  רשימת  גיבוש  לתקנות   26
נאמנים  רשימת  עם  שמנוי  לנאמן 
ולא חייב באגרה לפי פרטים )5( ו־)6(

"512

כ"ג בשבט התשפ"ב )25 בינואר 2022(
)חמ 3-6183(

י ב ק ע י ל  ג י ס  
האפוטרופסה הכללית  

הממונה על הליכי חדלות  
פירעון ושיקום כלכלי  

הודעת החברות )כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם(, 
התשפ"ב-2022

נכסים  כונסי  מינוי  בדבר  )כללים  החברות  לתקנות  15)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
ומפרקים ושכרם(, התשמ"א-11981 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, כאמור בתקנה 15)א( לתקנות, השתנו הסכומים   .1
המשמשים בסיס לחישוב השכר לפי תקנות 7)א(, 8)א( ו–9א לתקנות, מיום כ"ח בטבת 

התשפ"ב )1 בינואר 2022(, כלהלן:

חודשים, 7."שכר ניהול בשלושה  מפעם  יותר  לא  ייקבע  תפקיד  )א( לבעל 
במזומנים  שהתקבלו  הכנסה  מתקבולי  באחוזים  ניהול  שכר 

בתקופה שבעדה הוא נקבע, כמפורט להלן:

)1( לגבי 473,076 השקלים החדשים הראשונים - 5%;

)2( לגבי 979,942 שקלים חדשים נוספים - 4%;

)3( לגבי 1,959,881 שקלים חדשים נוספים - 3%;

)4( לגבי 2,939,822 שקלים חדשים נוספים - 2%;

)5( לגבי 5,879,646 שקלים חדשים נוספים - 1%;

)6( לגבי 19,598,818 שקלים חדשים נוספים - 0.5%;

)7( לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.2%."

 שינוי סכומי
בסיס לחישוב

ק"ת התשמ"א, עמ' 646; התשס"א, עמ' 131; התשע"ט, עמ' 2148.  1
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מתקבולי 8."שכר מימוש באחוזים  מימוש  שכר  ייקבע  תפקיד  )א( לבעל 
מימוש, כמפורט להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או 
שעמדו לזכותה ביום תחילת עבודתו בפועל של בעל התפקיד, 
ולמעט הכספים שהועברו לבעל התפקיד מכונס נכסים או מפרק 

אחר:

)1( לגבי 67,582 השקלים החדשים הראשונים - 20%;

)2( לגבי 675,820 שקלים חדשים נוספים - 10%;

)3( לגבי 3,379,103 שקלים חדשים נוספים - 5%;

)4( לגבי כל שקל חדש נוסף - 1%."

"בדיקת תביעות 
חוב של עובדים

לבעל תפקיד ישולם שכר בסכום של 317 שקלים חדשים בעד 9א.
תביעת חוב של עובד שהוגשה לו לפי סעיף 189 לחוק הביטוח 

הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-21995."

כ"ג בשבט התשפ"ב )25 בינואר 2022(
)חמ 3-1496-ת2(

י ב ק ע י ל  ג י ס  
האפוטרופסה הכללית  

הממונה על הליכי חדלות  
פירעון ושיקום כלכלי   

הודעת הנמלים )אגרות שירותי ספנות( )אגרות(, התשפ"ב-2022

בהתאם לתקנה 1א לתקנות הנמלים )אגרות שירותי ספנות(, התש"ך-11960 )להלן - 
התקנות(, נמסרת בזה הודעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2021 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
נובמבר 2020, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 1 לתקנות, ונוסחה, מיום כח' בטבת 

התשפ"ב )1 בינואר 2022(, הוא כמפורט להלן: 

"אגרות בעד 
שירותים

1. בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה 
בסך 117 שקלים חדשים:

)1( מתן יומן רדיו - טלפון;

)2( מתן יומן רדיו - טלגרף."

ז' בשבט התשפ"ב )9 בינואר 2022(
)חמ 3-137-ת3(

י ל א כ י מ רב  מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  2

עדכון סכומים

ק"ת התש"ך, עמ' 1955; התשס"ז, עמ' 332; התשפ"א, עמ' 1475.   1



1888  התקנות 9964, ל' בשבט התשפ"ב, 1.2.2022
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

 הודעת הספנות )כלי שיט( )מדידת תפוסתם של כלי שיט( )אגרות(,
התשפ"ב-2022

שיט(,  כלי  של  תפוסתם  )מדידת  שיט(  )כלי  הספנות  לתקנות   17 תקנה   לפי 
התשמ"ג-11983 )להלן - התקנות(, נמסרת בזה הודעה לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2021 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
 2020, השתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות, ונוסחה, מיום כ"ח בטבת התשפ"ב

)1 בינואר 2022(, הוא כמפורט להלן: 

"תוספת
)תקנה 17(

וכל  סימונה  התפוסה,  חישוב  תפוסתו,  קביעת  לצורכי  שיט  כלי  מדידת  בעד   .1
שירותי מדידה אחרים, תשולם האגרה כלהלן: 

האגרה בשקלים חדשים

כשתפוסת כלי השיט בטונות ברוטו - 

194עד 99

669מ–100 עד 499

4,082מ–500 ומעלה

תפוסתו  חישוב  במבנהו,  שינויים  שחלו  לאחר  מחדש  שיט  כלי  מדידת  בעד   .2
וסימונה, תשולם מחצית האגרה שלפי סעיף 1.

בעד מתן תעודת תפוסה שלפי האמנה, תשולם אגרה של 101 שקלים חדשים.   .3

אגרה שנקבעה בסעיפים 1 או 2 בעד כמה שירותים, תשולם גם אם ניתן אחד   .4
מהשירותים האמורים."

ז' בשבט התשפ"ב )9 בינואר 2022(
י ל א כ י מ רב  מ )חמ 3-815-ת3(  

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים   

עדכון סכומים

ק"ת התשמ"ג, עמ' 1046; התשס"ז, עמ' 333; התשפ"א, עמ' 1470.  1




