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תקנות התעבורה )תיקון מס' 11(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13א, 70 ו–71 לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, אני 
מתקין תקנות אלה:

אחרי תקנה 276ד לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - התקנות העיקריות(,    1
יבוא:

"דרך רישום פרטי  
הרישיון להפעלת 

מונית 

הרשום   רכב  ברישיון  רכב  כבעל  להירשם  276ה  )א( המבקש 
או המיועד להירשם כמונית, יפרט בהודעה לרשות הרישוי 
בטופס הערוך לפי טופס 5 בתוספת השלוש עשרה ושנחתם 
בפני עורך דין כמפורט בטופס, את מספר הרישיון להפעלת 
מונית שישמש להפעלתה )להלן בפרק זה - רישיון הפעלה(, 

וכן את שמו ומספר זהותו של בעל רישיון ההפעלה 

)ב(  רשות הרישוי תרשום ברישיון הרכב הרשום כמונית 
בתקנת  כאמור  בעליו  ופרטי  ההפעלה  רישיון  פרטי  את 

משנה )א( )להלן בפרק זה - פרטי רישיון ההפעלה( 

לפקודה  14ד  סעיף  לפי  התעבורה  על  המפקח  התיר  )ג( 
הרכב  ברישיון  המצוין  ההפעלה  רישיון  של  העברתו  את 
הרשום כמונית, יודיע על כך לרשות הרישוי; רשות הרישוי 
הרכב  ברישיון  ההפעלה  רישיון  בעל  פרטי  את  תשנה 
בהתאם להודעה האמורה ותשלח לבעל הרכב רישיון רכב 

שבו נרשם השינוי "

בתקנה 287)ה( לתקנות העיקריות, במקום "והיתר העברה בהתאם לתקנה 500 לגבי    2
מונית" יבוא "ולגבי מונית - אם מי שרישיון הרכב מועבר על שמו מסר פרטי רישיון 

הפעלה לפי תקנה 276ה" 

אחרי תקנה 287א לתקנות העיקריות יבוא:    3

"דרך שינוי פרטי 
הרישיון להפעלת 

מונית

287ב   )א( בעל רכב הרשום כמונית )להלן - בעל מונית( המבקש 
לשנות את רישיון ההפעלה שפרטיו רשומים ברישיון הרכב 
לפי תקנה 276ה, יגיש בקשה לרשות הרישוי בטופס הערוך 

לפי טופס 6 בתוספת השלוש עשרה ובצירוף אחד מאלה:

בטופס  לשינוי,  ההפעלה  רישיון  בעל  הסכמת   )1(
דין  עורך  בפני  שנחתם  הרישוי  רשות  שאישרה 

כמפורט בטופס; 

תצהיר ערוך כדין שלפיו הוא ביקש את הסכמת   )2(
בעל רישיון ההפעלה לשינוי, במסמך שנמסר אישית 
או בדואר רשום, 30 ימים לפחות לפני הגשת בקשתו 

לרשות הרישוי 

הוספת תקנה 276ה

הוספת תקנה 287ב

תיקון תקנה 287

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ד, עמ' 406   1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ד, עמ' 26, עמ' 303 עמ' 1056, עמ' 119, עמ' 1200 ועמ' 1626   2
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)א(,  משנה  בתקנת  כאמור  בקשה  המונית  בעל  הגיש  )ב( 
תמחק רשות הרישוי את  רישיון ההפעלה שפרטיו נרשמו 

ברישיון הרכב האמור 

כאמור  הפעלה  רישיון  רישום  הרישוי  רשות  מחקה  )ג( 
כאמור  בהודעה  יפרט  המונית  בעל  )ב(,  משנה  בתקנת 
ורשות  אחר  הפעלה  רישיון  של  פרטיו  את  276ה  בתקנה 
בתקנה  המפורטים  ובתנאים  בדרך  אותם  תרשום  הרישוי 
יופסק  ברכב  השימוש  האמור,  התקיים  לא  האמורה; 
ורישיונו יופקד בידי רשות הרישוי, עד להתקיימות האמור 
בתקנה 276ה, או עד לביטול רישומו של הרכב כמונית לפי 

תקנות אלה, לפי המוקדם 

)ד(  בעל רישיון הפעלה המבקש למחוק את רישום פרטי 
יגיש  כמונית,  הרשום  הרכב  מרישיון  ההפעלה  רישיון 
האמור  הטופס  לפי  הערוך  בטופס  הרישוי  לרשות  בקשה 

בתקנת משנה )א( ובצירוף אחד מאלה:

שאישרה  בטופס  למחיקה  המונית  בעל  הסכמת   )1(
רשות הרישוי ושנחתם בפני עורך דין כמפורט בטופס;

תצהיר ערוך כדין שלפיו הוא ביקש את הסכמת   )2(
או  אישית  שנמסר  במסמך  למחיקה,  המונית  בעל 
בקשתו  הגשת  לפני  לפחות  ימים   30 רשום,  בדואר 

לרשות הרישוי 

בתקנת כאמור  בקשה  הפעלה  רישיון  בעל  הגיש   )ה( 
בשינויים  ו–)ג(,  )ב(  משנה  תקנות  יחולו  )ד(,  משנה 
תשלח  כך,  בשל  הופסק  ברכב  השימוש  ואם  המחויבים, 
המונית  לבעל  כך  על  רשום  בדואר  הודעה  הרישוי  רשות 

בהקדם האפשרי " 

בתוספת השלוש עשרה לתקנות העיקריות -   4
בכותרת, במקום   )1(

")תקנה 309(

טפסים לעניין רכב שנגרם לו נזק או נזק בטיחותי"

יבוא:

"חלק א': טפסים לעניין רכב שנגרם לו נזק או נזק בטיחותי

)תקנה 309("

בסופה יבוא:  )2(

תיקון התוספת 
השלוש עשרה
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"חלק ב': טפסים לעניין רישום רישיון הפעלה למונית ברישיון רכב
)תקנות 286ה ו–287ב(

טופס 5

טופס לעניין הודעה על רישיון הפעלה למונית
)לפי תקנה 286ה(

הרכב                                       בעל  של  הזהות  מס'  הרכב                                        של  הרישוי   מס' 
שם בעל הרכב                                          

מס' הרישיון להפעלת מונית )להלן - רישיון הפעלה(                                  

שם בעל רישיון ההפעלה                                  מס' הזהות  של בעל רישיון ההפעלה                          
מען בעל רישיון ההפעלה                                  

חתימת בעל הרכב                                 תאריך                                  

חתימת בעל רישיון ההפעלה                                     תאריך                                      

נחתם בפניי ביום                                 , 

                                     עורך דין, מס' רישיון                                   

חתימת עורך הדין                                  תאריך                               

טופס 6

טופס לעניין מחיקת רישיון הפעלה שפורט ברישיון רכב
)לפי תקנה 287ב( 

לעניין בקשת בעל הרכב - תקנה 287ב)א(:

 מס' הרישוי של הרכב                                     מס' הזהות של בעל הרכב                                          
שם בעל הרכב                                                 

מספר הרישיון להפעלת מונית )להלן - רישיון הפעלה(                                    

שם בעל רישיון ההפעלה                         מס' הזהות של בעל רישיון ההפעלה                            
מען בעל רישיון ההפעלה                                        

אני בעל הרכב שפורט לעיל מבקש בזה מאת רשות הרישוי למחוק את רישיון ההפעלה 
השימוש  הרישוי,  לרשות  זה  טופס  הגשת  מרגע  כי  לי  ידוע  הרכב   מרישיון  לעיל  שפורט 
ברכב יופסק ורישיונו יופקד בידי רשות הרישוי, עד להתקיימות האמור בתקנה 276ה, או 
עד לביטול רישומו של הרכב כמונית לפי תקנות אלה לפי המוקדם כאמור בתקנה 287ב)ג( 

לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 

חתימת המבקש                                   תאריך                                 

האמור  ההפעלה  רישיון  למחיקת  בזה  מסכים  לעיל  ההפעלה שפורט  רישיון  בעל  אני 
מרישיון הרכב שפורט לעיל, על ידי רשות הרישוי 

נחתם בפניי ביום                                    , 

                                     עורך דין, מס' רישיון                                  

חתימת עורך הדין                                   תאריך                               
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לעניין בקשת בעל רישיון ההפעלה - תקנה 287ב)ד(:

 מס' הרישוי של הרכב                                       מס' הזהות של בעל הרכב                                 
שם בעל הרכב                                                  

מס' הרישיון להפעלת מונית )להלן - רישיון הפעלה(                               

שם בעל רישיון ההפעלה                                   מס' הזהות של בעל רישיון ההפעלה                           
מען בעל רישיון ההפעלה                                  

את  למחוק  הרישוי  רשות  מאת  בזה  מבקש  לעיל  שפורט  ההפעלה  רישיון  בעל  אני 
רישיון ההפעלה שפורט לעיל מרישיון הרכב שפורט לעיל  

חתימת המבקש                                   תאריך                               

אני בעל רישיון הרכב שפורט לעיל מסכים בזה למחיקת רישיון ההפעלה שפורט לעיל 
מרישיון הרכב האמור, על ידי רשות הרישוי  ידוע לי כי מרגע הגשת טופס זה לרשות 

הרישוי, השימוש במוניות יופסק עד לרישום רישיון הפעלה אחר ברישיון הרכב  

נחתם בפניי ביום                                    , 

                                  עורך דין, מס' רישיון                              

חתימת עורך הדין                                 תאריך                           "

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 109(,    5
התשע"ד-32014 

י"א באב התשע"ד )7 באוגוסט 2014(
)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תקנות התעבורה )תיקון  מס' 12(, התשע"ד-2014

לפקודת  ו–)24(   )17(  ,)16(  ,)4( עד  ו–70)1(   18 10)א(,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
21א)א( סעיף  לפי  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת  ובאישור  הפקודה(,   - )להלן   התעבורה1 

לחוק–יסוד: הכנסת2, וסעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-31977, אני מתקין תקנות אלה:

אחרי  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשכ"א-41961  התעבורה,  לתקנות   1 בתקנה    1
ההגדרה "אופנוע להגשת עזרה ראשונה" יבוא: 

""אופניים עם מנוע עזר" - אופניים בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחר זה, שמותקן 
בהם מנוע חשמלי, ושהתקיימו בהם כל אלה:

ההספק המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט;  )1(

המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים;  )2(

כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות האופניים ומפסיק את פעולתו כאשר   )3(
מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש;

מותקן בהם:  )4(

תיקון תקנה 1

תחילה

__________
ס"ח התשע"ד, עמ' 406   3

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173   1
ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166   2
ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348   3

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ד, עמ' 1698   4
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)א( צופר או פעמון;

)ב( פנס קדמי בעל תאורה לבנה בהתאם לתקנה 132)1(;

)ג( פנס אחורי בעל תאורה אדומה בהתאם לתקנה 132)2(;

)ד( מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים בהתאם לתקנה 132)3(;

)ה( מחזיר אור מאחור בהתאם לתקנה 130)3(;

)5( אם הם אופניים שנרכשו לפני יום ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014( )להלן 
בתקנה זו ובסימן ב'3 בפרק השני - המועד הקובע( -

)א( הם עומדים בדרישות תקן אירופי EN15194 )להלן - התקן האירופי(, 
בדרכים  והבטיחות  התחבורה  במשרד  הרכב  באגף  הציבור  לעיון  העומד 

בשעות עבודתו הרגילות ומשקלם הכולל אינו עולה על 30 ק"ג;

)ב( לא מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע 
באמצעות היד;  

)6(   אם הם אופניים שנרכשו במועד הקובע או לאחריו -

"אופניים  אופניים:   -  15194 ת"י  רשמי  תקן  בדרישות  עומדים  )א( הם 
עם מנוע עזר חשמלי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה"5 )להלן - התקן 
במשרדי  הציבור  לעיון  מופקד  שלו  שעותק  לזמן,  מזמן  כתוקפו  הרשמי(, 
מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד 
התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו www mot gov il; בהעדר הפניה 

כאמור לא יהיה תוקף לתקן הרשמי לעניין תקנות אלה;

המנוע  בהספק  רציפה  שליטה  המאפשרת  מצערת  בהם  מורכבת  )ב( 
באמצעות היד, המפסיקה את פעולתה במהירות העולה על 6 קמ"ש;

הרשמי  והתקן  האירופי  התקן  לדרישות  בהתאם  בתווית  מסומנים  )7( הם 
כאמור בפסקאות )5()א( ו–)6()א(, לפי העניין " 

אחרי תקנה 39טו לתקנות העיקריות יבוא:   2

"סימן ב'3: אופניים עם מנוע עזר

נהיגה והחזקה 
 באופניים עם

מנוע עזר

יחזיק  או  עזר  מנוע  מותקן  שבהם  באופניים  אדם  ינהג  39טז  לא 
)5()א( פסקאות  בהם  מתקיימות  אם  בין  בבעלותו,   בהם 
ו–)6()א( בהגדרת אופניים עם מנוע עזר ובין אם לאו, אלא אם כן -

מלאו לו ארבע עשרה שנים או יותר;  )1(

באופניים כאמור התקיימו הדרישות האלה:  )2(

אם נרכשו לפני המועד הקובע -   )א( 

דוושות  באמצעות  מופעל  החשמלי  המנוע   )1(
האופניים בלבד;

לפי  וסימון  השלדה  מספר  גביהם  על  מסומן   )2(
של  המרבי  ההספק  סימון  לרבות  האירופי,  התקן 
המנוע החשמלי והמהירות המרבית של האופניים;

יראו אופניים המסומנים לפי פסקת משנה )2( כאילו 
השלדה,  מספר  אם  זולת  הקובע  המועד  לפני  נרכשו 
האופניים  על  אחר  זיהוי  אמצעי  או  הייצור  תאריך 

מעידים אחרת;

הוספת סימן ב'3 
בפרק השני של 

חלק ב'

__________
ק"ת התשע"ג, עמ' 914   5
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אם נרכשו במועד הקובע או לאחריו -   )ב( 

רציפה  שליטה  מאפשרת  אינה  המצערת   )1(
בהספק המנוע במהירות העולה על 6 קמ"ש;

מסומן על גביהם מספר שלדה וסימון בר–   )2(
קיימא של המילים "אופניים עם מנוע עזר";

הודבקה עליהם תווית בהתאם למאפיינים   )3(
והמידות של הסימון שבתוספת השלוש עשרה, 
שתמוקם במקום מרכזי וגלוי לעין על גבי שלדת 

האופניים 

פטור מחובת רישום, 
רישוי ורישיון 

נהיגה 

39יז  נהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או החזיק בהם 
בבעלותו לפי תקנה 39טז, יהיה פטור - 

)1(  מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה;

)2(  מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10)א( לפקודה "

בתקנה 129)ב( לתקנות העיקריות -   3
)1( אחרי "שביל מיוחד" יבוא "או נתיב מיוחד";

)2( אחרי "אלא באותו שביל" יבוא "או נתיב )להלן - שביל אופניים(" 

אחרי התוספת השתים עשרה לתקנות העיקריות יבוא:   4

"תוספת שלוש עשרה
סימון אופניים עם מנוע עזר לפי התקן הרשמי

)תקנה 39טז)2()ב()3((

 4 

 תוספתהוספת 

 שלוש עשרה

 קנות העיקריות יבוא:תאחרי התוספת השתים עשרה ל .4

 

 "תוספת שלוש עשרה

 לפי התקן הרשמיאופניים עם מנוע עזר סימון 

 ((3()ב()4)טז39 )תקנה

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מילימטר 3 –מ גודל אות לא יפחת 

 יהיה גלוי ובר קיימא ויוותר קריא ללא קושי, לא ניתן יהיה דרישה: הסימון 

 "..להסיר בקלות את התווית ולא יראה סימון להסתלסלות

 מילימטר( 5-)גודל אות לא יפחת מ אופניים עם מנוע עזר
 

 

 

                       שם הדגם:

           שם היצרן:

 מילימטר( 3 –ודל אות לא יפחת מ )ג  כתובת היצרן: 

      ארץ הייצור: 

      שם היבואן: 

      כתובת היבואן:

 קמ"ש 05מהירות מרבית:  ,W052הספק מנוע 

 5-)גודל אות לא יפחת מ 14אסור לשימוש מתחת לגיל 

 מילימטר(

 
 לימטרמי 66 -לא יפחת מ 

מ 
ת 

פח
א י

ל
- 

56  

 
טר

ימ
יל

מ
 

תיקון תקנה 129

הוספת תוספת 
שלוש עשרה

אופניים עם מנוע עזר )גודל האות לא יפחת מ-5 מילימטר(

שם הדגם:

שם היצרן:

)גודל האות לא יפחת מ-3 מילימטר( כתובת היצרן:  

ארץ הייצור:

שם היבואן:

כתובת היבואן:

הספק מנוע 250W, מהירות מרבית: 25 קמ"ש

אסור לשימוש מתחת לגיל 14 )גודל האות לא יפחת מ-5 
מילימטר(

טר
מ

לי
מי

 5
0–

מ
ת 

ח
יפ

א 
ל

 דרישה: הסימון יהיה גלוי ובר-קיימא וייוותר קריא בלא קושי. לא יהיה ניתן 
להסיר בקלות את התווית ולא ייראה סימון להסתסלות."
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תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(    5
בתקופה שמיום התחילה עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(, יראו כאילו    6

אחרי תקנה 129)ג( בא:

")ד( לא ירכב אדם שגילו עולה על ארבע עשרה שנים ואינו עולה על שש עשרה 
שנים על אופניים עם מנוע עזר, אלא בשביל אופניים "

ב' באב התשע"ד )29 ביולי 2014(
)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות )הכשרה מעשית( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14, 17 ו–49)א( לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, 
התשס"ח-12008, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, ובאישור ועדת העבודה הרווחה 

והבריאות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 2 לתקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות )הכשרה מעשית(, התש"ע-22009,    1
אחרי פסקה )6( יבוא:

שעות

240" ")7( בקרימינולוגיה קלינית

י' בתמוז התשע"ד )8 ביולי 2014(
)חמ 3-3880(

ן מ ר ג ל  ע י  
שרת הבריאות  

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות )נושאי בחינות( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

במקצועות  העיסוק  הסדרת  לחוק  ו–49)א(   17 15)א5(,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועדת  ובאישור  המייעצת,  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  התשס"ח-12008,  הבריאות, 

העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בחינות(,  )נושאי  הבריאות  במקצועות  העיסוק  הסדרת  לתקנות   5 תקנה  אחרי    1
התש"ע-22009, יבוא:

"נושאי הבחינה 
בקרימינולוגיה 

קלינית

6  הבחינה בקרימינולוגיה קלינית תהיה בנושאים אלה:

תורת  בקרימינולוגיה  תאוריות   - בסיס  )1( מקצועות 
הענישה, סטייה חברתית ומבוא לפסיכולוגיה ולפיזיולוגיה;

סטיות  התמכרויות,  פסיכופתולוגיה,   - )2( דיאגנוסטיקה 
מיניות וכלי הערכה ואבחון;

תחילה

הוראת שעה

__________
ס"ח התשס"ח, עמ' 720; התשע"ב, עמ' 591   1

ק"ת התש"ע, עמ' 269   2

תיקון תקנה 2

__________
ס"ח התשס"ח, עמ' 720; התשע"ב, עמ' 591   1

ק"ת התש"ע, עמ' 270   2

הוספת תקנה 6
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)3( תרפיה - טיפול קוגנטיבי התנהגותי, טיפול דינמי, טיפול 
פרמקולוגי, התערבות שיקומית וסוגיות בפסיכותרפיה פורנסית;

משפטית,  פסיכיאטרייה  אתיקה,   - משפטיות  )4( סוגיות 
כשירות ואחריות פלילית, מערכת המשפט וחקיקה רלוונטית 

למקצוע הקרימינולוגיה "

י' בתמוז התשע"ד )8 ביולי 2014(
)חמ 3-3881(

ן מ ר ג ל  ע י  
                                            שרת הבריאות

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות )סדרי בחינות( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15)ב( ו–17 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, 
העבודה  ועדת  ובאישור  המייעצות,  הוועדות  עם  התייעצות  לאחר  התשס"ח-12008, 

הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות )סדרי בחינות(, התש"ע-22009,    1
בהגדרה "מקצוע בריאות", במקום "בפרטים 1 עד 4" יבוא "בפרטים 1 עד 5" 

כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(
)חמ 3-3882(

ק פ א ן  ו נ ר א  
                                     המנהל הכללי של משרד הבריאות

צו הבנקאות )עמלות פירעון מוקדם( )תיקון(, התשע"ד-2014
לאחר  הפקודה(,   - )להלן   11941 הבנקאות,  לפקודת   13 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם הוועדה המייעצת, באישור שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, 

אני מצווה לאמור:

בצו הבנקאות )עמלות פירעון מוקדם(, התשס"ב-22002 )להלן - הצו העיקרי(, בשם    1
הצו, במקום "עמלות פירעון מוקדם" יבוא "פירעון מוקדם של הלוואה לדיור"  

בסעיף 1 לצו העיקרי -   2
בהגדרה "הודעה מוקדמת", המילה "בכתב" - תימחק;  )1(

בהגדרה "הלוואה מוכוונת", אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה";  )2(

בהגדרה "הלוואה משלימה", בסופה יבוא "בלא תלות במועד שבו ניתנה ההלוואה;";  )3(

בהגדרה "ריבית ממוצעת", אחרי "שנתנו תאגידים בנקאיים" יבוא "או לפי חישוב   )4(
ריבית אחר, והכול", אחרי "כפי שקבע המפקח; יבוא "קביעת חישוב ריבית אחר תובא 

לאישור ועדת הכספים של הכנסת;";

בסעיף 3 לצו העיקרי -   3

תיקון תקנה 1

__________
ס"ח התשס"ח, עמ' 720; התשע"ב, עמ' 591   1
ק"ת התש"ע, עמ' 271; התשע"ג, עמ' 1572   2

תיקון שם הצו

תיקון סעיף 1

__________
ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשע"ב, עמ' 210   1

ק"ת התשס"ב, עמ' 915   2

תיקון סעיף 3
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בפסקה )2(,  במקום הסיפה המתחילה במילים "; ואולם אם נתן התאגיד הבנקאי"   )1(
יבוא: "ואולם - 

נתן התאגיד הבנקאי הלוואה לצורך הפירעון המוקדם, לא תיגבה העמלה  )א( 
האמורה בפסקה זו לגבי סכום ההלוואה החדשה שנתן;

נפטר הלווה, לא תיגבה העמלה האמורה בפסקה זו;"; )ב( 

במקום פסקה )3( יבוא:     )2(

משיעור  נמוך  המוקדם  הפירעון  במועד  הממוצעת  הריבית  שיעור  אם   )3("
הריבית התקופתית החלה על ההלוואה במועד הפירעון המוקדם - עמלה שלא 
לפרוע  חפץ  שהלווה  העתידיים  התשלומים  שבין  ההפרש  כל  סך  על  תעלה 
לפי  המוקדם  הפירעון  ביום  הנוכחי  לערך  מהוונים  כשהם  מוקדם,  בפירעון 
לערך  מהוונים  כשהם  תשלומים,  אותם  לבין  זה,  ליום  נכון  הממוצעת  הריבית 
ההלוואה  על  החלה  התקופתית  הריבית  לפי  המוקדם  הפירעון  ביום  הנוכחי 
ביום הפירעון המוקדם; עמלה כאמור בפסקה זו תחושב לפי הנוסחה הקבועה 

בפרט ב לתוספת השנייה;

במועד  הממוצעת  הריבית  שיעור  אם   ,)3( משנה  בפסקת  האמור  אף  על    )4(
העמדת ההלוואה נמוך משיעור הריבית התקופתית החלה על ההלוואה במועד 
התשלומים  שבין  ההפרש  כל  סך  על  תעלה  שלא  עמלה   - ההלוואה  העמדת 
העתידיים שהלווה חפץ לפרוע בפירעון מוקדם, כשהם מהוונים לערך הנוכחי 
אותם  לבין  זה,  ליום  נכון  הממוצעת  הריבית  לפי  המוקדם  הפירעון  ביום 
הריבית  לפי  המוקדם  הפירעון  ביום  הנוכחי  לערך  מהוונים  כשהם  תשלומים, 
לפי  תחושב  זו  בפסקה  כאמור  עמלה  ההלוואה;  העמדת  במועד  הממוצעת 
הנוסחה הקבועה בפרט ב לתוספת השנייה; לא פורסמה הריבית הממוצעת נכון 
ההלוואה  על  החלה  התקופתית  הריבית  את  יראו  ההלוואה,  העמדת  למועד 

במועד העמדת ההלוואה כריבית הממוצעת נכון למועד העמדת ההלוואה;

כאמור  או   )3( משנה  בפסקת  כאמור  עמלה  לגבות  רשאי  בנקאי  תאגיד   )5(
בפסקת משנה )4(, אם קיימת, לפי הנמוכה מביניהן "; 

בסעיף 4 לצו העיקרי -    4
בפסקאות )1( ו–)2(, אחרי "בסעיף 3)3(" יבוא "ובסעיף 3)4(";   )1(

אחרי פסקה )3( יבוא:   )2(

")4( יראו לעניין הנוסחה הקבועה בפרט ב לתוספת השנייה ולעניין סעיף 7)ג(, 
את הריבית הממוצעת במועד שינוי הריבית האחרון כריבית הממוצעת במועד 

העמדת ההלוואה "   

בסעיף 7 לצו העיקרי -     5
בסעיף קטן )א(, אחרי "בסעיף 3)3(" יבוא "ובסעיף 3)4(" ובמקום "4)1(" יבוא 4;    )1(

יבוא  ההלוואה"  על  "הריבית  ואחרי  הממוצעת"  "הריבית  אחרי  )ב(,  קטן  בסעיף   )2(
"במועד הפירעון המוקדם";  

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:    )3(

הריבית  שיעור  היה   -  )4(3 סעיף  לעניין  )ב(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  ")ג( 
במועד  הממוצעת  הריבית  משיעור  נמוך  ההלוואה  העמדת  במועד  הממוצעת 

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 7
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הפירעון המוקדם או שווה לו, ייערך חישוב כאמור בסעיף 3)4(, ויתרת הסכום 
המהוון תקוזז מהסכומים כאמור בסעיפים 3 ו–5 " 

בסעיף 8 לצו העיקרי, בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, אחרי "סעיף 3)3(" יבוא "או לפי סעיף 3)4("     6
בסעיף 9 לצו העיקרי, בסעיף קטן )א(, אחרי "סעיף 3)3(" יבוא "וסעיף 3)4("      7

בסעיף 10 לצו העיקרי -    8
בסעיף קטן )א( -   )1(

בפסקה )1(, אחרי "במסירתה" יבוא "בכתב";  )א( 

אחרי פסקה )2( יבוא:  )ב( 

באמצעות פקסימילה;  )3("

באמצעי תקשורת אחר שהתאגיד הבנקאי הציע, לפי בקשת הלקוח;";  )4( 

בסעיף קטן )ב(, במקום "משלושים" יבוא "מ–45"   )2(

בסעיף 12 לצו העיקרי -     9
בסעיף קטן )ב( -    )1(

בפסקה )1( -  )א( 

אחרי פסקת משנה )א( יבוא:   )1(

")א1( פרטי יצירת הקשר עם התאגיד הבנקאי לצורך מתן הודעה 
מוקדמת בכל אחת מהדרכים המנויות בסעיף 10)א(;"; 

בפסקת משנה )ב(, בסופה יבוא "לרבות שיעורי ההפחתות לפי צו זה   )2(
והסכם ההלוואה"; 

בפסקה )2( -  )ב( 

בפסקת משנה )א(, אחרי "סכום זה" יבוא "לרבות שיעורי ההפחתות   )1(
וסכומן לפי צו זה והסכם ההלוואה";  

אחרי פסקת משנה )א( יבוא:  )2(

עשרה  של  מוקדמת  הודעה  לתת  האפשרות  בדבר  ")א1( הבהרה 
ימים לפני מועד הפירעון וההשלכות של אי–מתן הודעה כאמור; 

הודעה  מתן  לצורך  הבנקאי  התאגיד  עם  הקשר  יצירת  )א2( פרטי 
מוקדמת בכל אחת מהדרכים המנויות בסעיף 10)א(;"; 

בסעיף קטן )ג(, במקום "לאחר" יבוא "בתוך 60 ימים ממועד" ואחרי "שגבה מהלווה   )2(
וסכומן," יבוא "לרבות שיעורי ההפחתות בפועל וסכומן לפי צו זה והסכם ההלוואה"   

בתוספת לצו העיקרי -    10
בכותרת, אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה";  )1(

במקום פרט 4 יבוא:  )2(

"עמיגור" - ניהול נכסים בע"מ ";    4"

אחרי התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא:    11

תיקון סעיף 8

תיקון סעיף 9

תיקון סעיף 10

תיקון סעיף 12

תיקון התוספת

הוספת התוספת 
השנייה
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"תוספת שנייה
)סעיף 3)3( וסעיף 3)4((

א  הגדרות

"A" - הריבית הממוצעת התקופתית ביום הפירעון המוקדם, כהגדרתה בסעיף 1 לצו זה;

"C" - הריבית הממוצעת התקופתית במועד העמדת ההלוואה, כהגדרתה בסעיף 1 
לצו זה;

"R" - הריבית התקופתית החלה על ההלוואה ביום הפירעון המוקדם;

ריבית  לרבות  ההלוואה  לתנאי  בהתאם  התקופתיים  העתידיים  התשלומים   -  "B
i
"

שתצטבר;

"i" - אינדקס לתקופה;

"n" - מספר תקופות מיום הפירעון המוקדם עד יום שינוי הריבית;

"N" - מספר תקופות מיום הפירעון המוקדם עד לתום תקופת ההלוואה;

"PV" - סכום הקרן הנפרע בפירעון מוקדם בתוספת הפרשי הצמדה או הפרשי שער 
ובתוספת ריבית, שנצברו עד יום הפירעון המוקדם;

כאשר  ההלוואה  תקופת  תום  עד  העתידיים  התשלומים  של  נוכחי  ערך   -  "PV)A("
התשלומים עד יום שינוי הריבית והקרן ביום שינוי הריבית מהוונים ליום הפירעון 

המוקדם לפי שיעור הריבית הממוצעת ביום הפירעון המוקדם;

כאשר  ההלוואה  תקופת  תום  עד  העתידיים  התשלומים  של  נוכחי  ערך   -  "PV)C("
התשלומים עד יום שינוי הריבית והקרן ביום שינוי הריבית מהוונים ליום הפירעון 

המוקדם לפי שיעור הריבית הממוצעת במועד העמדת ההלוואה 

ב  הנוסחה

סעיף 3)3( -

מחושבת לפי שיעור עמלה של 100% הפסד כלכלי בשל פירעון מוקדם:

 9 

  
 (1)1סעיף 

 :פירעון מוקדם שלבהפסד כלכלי  300%מחושבת לפי שיעור עמלה של 
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 הערות:

 הקרן ביום שינוי הריבית :
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nN אם   (יש  כלומר  )אין שינוי בריבית עד תום תקופת ההלוואה

להתעלם מהמרכיב השני בכל סוגריים מרובעים )כלומר להניח שהקרן 

 ;(ביום שינוי הריבית מתאפסת

 

ות בהפרשי זמן שווים )גם אם הנוסחה מתאימה גם להלוואות הנפרע

התשלומים אינם שווים( וגם להלוואות הנפרעות בהפרשי זמן תקופתיים 

אם התקופה מוגדרת כחודש, ניתן להפעיל את  כך למשל,לא שווים )

הנוסחה עבור הלוואה הנפרעת בהפרשי זמן של חודשים שלמים, גם אם 

לחודש ואחת לדוגמה: הלוואה הנפרעת אחת  ;הפרשי הזמן אינם שווים

 לשלושה חודשים לסירוגין(.

 

 ג. פירעון מוקדם חלקי 
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סעיף 3)4( -

הערות:

הקרן ביום שינוי הריבית:

אם   N = n )כלומר, אין שינוי בריבית עד תום תקופת ההלוואה(, יש להתעלם מהמרכיב 
השני בכל סוגריים מרובעים )כלומר, להניח שהקרן ביום שינוי הריבית מתאפסת(;

אינם  התשלומים  אם  )גם  שווים  זמן  בהפרשי  הנפרעות  להלוואות  גם  מתאימה  הנוסחה 
שווים( וגם להלוואות הנפרעות בהפרשי זמן תקופתיים לא שווים )כך למשל, אם התקופה 
של  זמן  בהפרשי  הנפרעת  הלוואה  בעבור  הנוסחה  את  להפעיל  ניתן  כחודש,  מוגדרת 
חודשים שלמים, גם אם הפרשי הזמן אינם שווים; לדוגמה: הלוואה הנפרעת אחת לחודש 

ואחת לשלושה חודשים לסירוגין( 

ג  פירעון מוקדם חלקי

)כגון:  מסוימים  תקופתיים  תשלומים  נפרעו  שבמסגרתו  חלקי,  מוקדם  בפירעון   )1(
קיצור תקופת ההלוואה באמצעות פירעון מוקדם של התשלומים האחרונים(, רשאי 
התאגיד הבנקאי לחשב את העמלה, לפי הנוסחה, בשל ההפסד הכלכלי הנגרם בשל 
פירעון  בשל  העמלה  של  היחסי  כחלק  לחילופין  או  הוקדם,  שפירעונם  התשלומים 

מלא של ההלוואה;

תקופת  אך  התקופתיים,  התשלומים  קטנו  שבמסגרתו  חלקי  מוקדם  בפירעון   )2(
לפי  העמלה  את  הבנקאי  התאגיד  יחשב  שינוי,  בלא  נשארה  המקורית  ההלוואה 

הנוסחה, לפי החלק היחסי של ההלוואה שנפרע בפירעון מוקדם " 

תחילתו של צו זה 180 ימים מיום פרסומו      12
ט"ז באב התשע"ד )12 באוגוסט 2014(

)חמ 3-1512(

ג ו ל פ ית  נ ר ק  
נגידת בנק ישראל                                             נתאשר 

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר
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 הערות:

 הקרן ביום שינוי הריבית :
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nN אם   (יש  כלומר  )אין שינוי בריבית עד תום תקופת ההלוואה

להתעלם מהמרכיב השני בכל סוגריים מרובעים )כלומר להניח שהקרן 

 ;(ביום שינוי הריבית מתאפסת

 

ות בהפרשי זמן שווים )גם אם הנוסחה מתאימה גם להלוואות הנפרע

התשלומים אינם שווים( וגם להלוואות הנפרעות בהפרשי זמן תקופתיים 

אם התקופה מוגדרת כחודש, ניתן להפעיל את  כך למשל,לא שווים )

הנוסחה עבור הלוואה הנפרעת בהפרשי זמן של חודשים שלמים, גם אם 

לחודש ואחת לדוגמה: הלוואה הנפרעת אחת  ;הפרשי הזמן אינם שווים

 לשלושה חודשים לסירוגין(.

 

 ג. פירעון מוקדם חלקי 
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 הקרן ביום שינוי הריבית :
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nN אם   (יש  כלומר  )אין שינוי בריבית עד תום תקופת ההלוואה

להתעלם מהמרכיב השני בכל סוגריים מרובעים )כלומר להניח שהקרן 

 ;(ביום שינוי הריבית מתאפסת

 

ות בהפרשי זמן שווים )גם אם הנוסחה מתאימה גם להלוואות הנפרע

התשלומים אינם שווים( וגם להלוואות הנפרעות בהפרשי זמן תקופתיים 

אם התקופה מוגדרת כחודש, ניתן להפעיל את  כך למשל,לא שווים )

הנוסחה עבור הלוואה הנפרעת בהפרשי זמן של חודשים שלמים, גם אם 

לחודש ואחת לדוגמה: הלוואה הנפרעת אחת  ;הפרשי הזמן אינם שווים

 לשלושה חודשים לסירוגין(.

 

 ג. פירעון מוקדם חלקי 

תחילה
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צו מרשם האוכלוסין )הסמכת רשות מקומית לבצע תפקידי מרשם 
אוכלוסין(, התשע"ד-2014

מצווה  אני  התשכ"ה-11965,  האוכלוסין,  מרשם  לחוק   38 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לאמור:

עיריית נהריה מוסמכת לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין כמפורט להלן:   1
להנפיק כדין תעודות אלה:  )1(

ספח לתעודת זהות; )א( 

תעודת לידה; )ב( 

תעודת פטירה; )ג( 

תמצית רישום; )ד( 

תעודת חיים; )ה( 

תמצית פרטים על נוסע; )ו( 

לרשום במרשם האוכלוסין פרטים אלה:  )2(

שינוי מען; )א( 

שם פרטי ליילוד; )ב( 

כתובת למשלוח דואר; )ג( 

כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין; )ד( 

לקבל בקשות בנושאים אחרים שבטיפול מינהל האוכלוסין ולהעבירן לשם טיפול   )3(
ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה הקרובה 

במשרד  וההגירה  האוכלוסין  רשות  מנהל  באישור  רשאי,  נהריה  עיריית  ראש  )א(    2
הפנים, להסמיך, בכתב, עובד עיריית נהריה לבצע תפקידים כאמור בסעיף 1 

הנהוגים  העבודה  לנוהלי  כפוף  יהיה  כאמור,  הוסמך  אשר  נהריה  עיריית  עובד  )ב(   
רשות  בהודעות  לזמן  מזמן  כשינויים  הפנים,  במשרד  וההגירה  האוכלוסין  ברשות 

האוכלוסין וההגירה 

י"ז בסיוון התשע"ד )15 ביוני 2014(
)חמ 3-482-ת4(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 270   1

תפקידים שתבצע 
רשות מקומית

הסמכת מבצע 
תפקיד
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כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 
 לשנים 2009 ו–2010( )תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות

שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים 
והביוב לחברה( )הוראת שעה( )תיקון מס' 5(, התשע"ד-2014

חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק  76)ב()3(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
לשינוי  בחוק  כניסוחו  התשס"ט-12009,  ו–2010(,   2009 לשנים  הכלכלית  התכנית  ליישום 
ו–2014(,   2013 לשנים  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  הלאומיים  העדיפויות  סדרי 

התשע"ג-22013, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

הכלכלית  התכנית  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לכללי   4 בסעיף    1
רשויות  שאינן  מקומיות  ברשויות  וביוב  מים  שירותי  )תעריפי  ו–2010(   2009 לשנים 
מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה( )הוראת שעה(, 
התשע"ד-32013, במקום "כ"ט באב התשע"ד )25 באוגוסט 2014(" יבוא "כ"ה בתשרי 

התשע"ה )19 באוקטובר 2014(" 

כ"ח באב התשע"ד )24 באוגוסט 2014(
)חמ 3-4764(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב  

אכרזת היערות )אזורים שמורים ליער(, התשכ"ו-1965 )תיקון מס' 2(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:

שתחת  בטבלה  התשכ"ו-21965,  ליער(,  שמורים  )אזורים  היערות  לאכרזת  בתוספת    1
המספר הסידורי    94 -

בשורה של חלקה מספר 17, בגוש 17493, בטור "השטח בדונמים מטריים", אחרי   )1(
"מפה מס' 2" יבוא "ולמעט שטח בגודל 4 12 דונם, בהתאם לשטח המסומן בקווי מיתאר 
אדומים על גבי מפה מס' 4 המופקדת במשרדו של פקיד היערות במשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר )להלן - מפה מס' 4(";

בשורה של חלקה מספר 61, בגוש 17496, בטור "השטח בדונמים מטריים", אחרי   )2(
"מפה מס' 2" יבוא "ולמעט שטח בגודל 7 דונם, בהתאם לשטח המסומן בקווי מיתאר 

אדומים על גבי מפה מס' 4"  

ח' באב התשע"ד )4 באוגוסט 2014(
)חמ 3-262-ת1(

ר י מ ש ר  י א י  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תיקון סעיף 4

__________
ס"ח התשס"ט, עמ' 157 ועמ' 220, התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193   1

ס"ח התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193   2
ק"ת התשע"ד, עמ' 391, עמ' 538, עמ' 677, עמ' 1082 ועמ' 1149   3

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 690   1

ק"ת התשכ"ו, עמ' 253   2

תיקון התוספת
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אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )מס' 4(, התשכ"ו-1966 )תיקון(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:  

בתוספת לאכרזת היערות )אזור שמור ליער( )מס' 4(, התשכ"ו-21966, בטבלה שתחת    1
המספר הסידורי    455 -

בשורה של חלקה מספר 2, בגוש 19244, בטור "השטח בדונם מטרי", אחרי "על גבי   )1(
מפה מס' 9" יבוא "ולמעט שטח בגודל 144 דונם, בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת 
ירוקים על גבי מפה מס' 11 המופקדת במשרדו של פקיד היערות במשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר )להלן - מפה מס' 11("; 

אחרי  מטרי",  בדונם  "השטח  בטור   ,19246 בגוש   ,10 מספר  חלקה  של  בשורה   )2(
רשת  בקווי  המסומן  לשטח  בהתאם  דונם,   225 7 בגודל  שטח  "למעט  יבוא   "660 374"

ירוקים על גבי מפה מס' 11"; 

אחרי  מטרי",  בדונם  "השטח  בטור   ,19247 בגוש   ,1 מספר  חלקה  של  בשורה    )3(
רשת  בקווי  המסומן  לשטח  בהתאם  דונם,   64 29 בגודל  שטח  "למעט  יבוא   "462 257"

ירוקים על גבי מפה מס' 11";

בגוש 19273 -   )4(

 "589 332" אחרי  מטרי",  בדונם  "השטח  בטור   ,13 מספר  חלקה  של  בשורה  )א( 
רשת  בקווי  המסומן  לשטח  בהתאם  דונם,   161 331 בגודל  שטח  "למעט  יבוא 

ירוקים על גבי מפה מס' 11";

בשורה של חלקה מספר 14, בטור "השטח בדונם מטרי", אחרי "057 41" יבוא  )ב( 
"למעט שטח בגודל 19 21 דונם, בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת ירוקים על 

גבי מפה מס' 11" 

ח' באב התשע"ד )4 באוגוסט 2014(
)חמ 3-262-ת1(

ר י מ ש ר  י א י  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

אכרזת היערות )אזור שמור ליער(, התשי"ז-1957 )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:  

בתוספת לאכרזת היערות )אזור שמור ליער(, התשי"ז-21957, בטבלה שתחת המספר    1
הסידורי    91 -

בשורה של חלקה מספר 8, בגוש 17555, בטור "השטח בדונם מטרי", אחרי "101 277" 
יבוא "למעט שטח בגודל 3 11 דונם, בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת ירוקים על גבי 

מפה מס' 7 המופקדת במשרדו של פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;"  

ח' באב התשע"ד )4 באוגוסט 2014(
)חמ 3-262-ת1(

ר י מ ש ר  י א י  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 690   1

ק"ת התשכ"ו, עמ' 2850   2

תיקון התוספת

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 690   1

ק"ת התשי"ז, עמ' 997   2

תיקון התוספת


