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תקנות בתי משפט והוצאה לפועל )החזרת פיקדונות וקנסות( )תיקון(, 
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	108	ו–109	לחוק	בתי	המשפט,	התשמ"ד-11984,	סעיף	88	לחוק	 	
ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-21967,	סעיף	90	לחוק	העונשין,	התשל"ז-31977,	סעיף	43)ב(	לחוק	
בית	הדין	לעבודה,	התשכ"ט-41969,	ולאחר	התייעצות	עם	שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה5,	

אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	1	לתקנות	בתי	משפט	והוצאה	לפועל	)החזרת	פיקדונות	וקנסות(,	התשמ"א- 	�1
61981	)להלן	-	התקנות	העיקריות(	-	

	ההגדרה	"בית	משפט"	ו"רשם"	-	תימחק; )1(

	ההגדרה	"הפרשי	הצמדה"	-	תימחק; )2(

	ההגדרה	"מדד"	-	תימחק; )3(

	בסופה	יבוא:	 )4(

""ריבית"	-	ריבית	משתנה	בשיעור	ריבית	בנק	ישראל,	כפי	שקובעת	מזמן	לזמן	
הוועדה	המוניטרית	לפי	סעיף	15)3(	לחוק	בנק	ישראל,	התש"ע-72010;	סכום	

הריבית	ייקבע	לפי	חישוב	ריבית	דריבית	על	בסיס	יומי;"�

בתקנה	2	לתקנות	העיקריות	- 	�2
	במקום	תקנת	משנה	)ב(	יבוא: )1(

יום	תשלומה	 ריבית	לתקופה	שמיום	ההפקדה	עד	 	לסכום	היתרה	תצורף	 ")ב(
בפועל�";

	תקנת	משנה	)ג(	-	תימחק;	 )2(

	במקום	תקנת	משנה	)ד(	יבוא: )3(

	הוראת	תקנת	משנה	)ב(	לא	תחול	על	- ")ד(

	יתרה	ששולמה	בתוך	שלושה	חודשים	מיום	הפקדתה; )1(

קום	 יום	 עבר	 כבר	 	)1981 באוגוסט	 	2( באב	התשמ"א	 ב'	 שביום	 	יתרה	 )2(
הזכות	לגביה,

והן	ישולמו	בלא	תוספת	כלשהי�"	

במקום	תקנה	3	לתקנות	העיקריות	יבוא: 	�3

"אופן	תשלום	
היתרה

ממועד	3� ימים	 	60 מתום	 יאוחר	 לא	 לזכאי	 תשולם	 	היתרה	 )א(
קבלת	בקשת	ההחזר�

באתר	 שתפורסם	 בהודעה	 יורה	 המשפט	 בתי	 	מנהל	 )ב(
האינטרנט	של	מערכת	בתי	המשפט	את	דרך	תשלום	היתרה	על	

ידי	בתי	המשפט�

__________
ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198� 	1
ס"ח	התשכ"ז,	עמ'	116� 	2
ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226� 	3
ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	70� 	4

י"פ	התשס"ג,	עמ'	2084� 	5
ק"ת	התשמ"א,	עמ'	1240� 	6

ס"ח	התש"ע,	עמ'	452� 	7

תיקון	תקנה	1

תיקון	תקנה	2

החלפת	תקנה	3



963קובץ	התקנות	7001,	כ"ב	באייר	התשע"א,	2011�5�26

שתפורסם	 בהודעה	 יורה	 לפועל	 ההוצאה	 מערכת	 	מנהל	 )ג(
באתר	האינטרנט	של	מערכת	ההוצאה	לפועל	את	דרך	תשלום	

היתרה	על	ידי	מערכת	ההוצאה	לפועל�"

תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן	ברשומות	והן	יחולו	על	פיקדונות	קיימים	 	�4
ביום	תחילתן�

ט'	בניסן	התשע"א	)13	באפריל	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1450(

שר	המשפטים 	 	

תקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין( )תיקון(, התשע"א-2011

ולאחר	 התשכ"ט-11969,	 לעבודה,	 הדין	 בית	 לחוק	 43)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
התייעצות	עם	שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה2,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

בתקנה	112ג	לתקנות	בית	הדין	לעבודה	)סדרי	דין(,	התשנ"ב-31991	-	 	�1

	במקום	תקנת	משנה	)א(	יבוא: )1(

	בעל	דין	שבדעתו	לערער	על	החלטה	בעניין	טענות	פסלות	או	בעניין	היתר	 ")א(
ייצוג	יודיע	על	כך	לבית	הדין,	ומשהודיע	כך,	יימשך	המשפט,	זולת	אם	החליט	

השופט	המותב	או	הרשם,	לפי	העניין,	מנימוקים	שיירשמו,	שיש	להפסיקו�";

	במקום	תקנת	משנה	)ג(	יבוא: )2(

	נשיא	בית	הדין	הארצי	לעבודה	או	מי	שדן	בערעור	רשאי	להורות	לבקשת	 ")ג(
המערער	בכתב	הערעור,	על	הפסקת	המשפט	עד	להחלטה	בערעור�"

תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	ממועד	פרסומן	ברשומות� 	�2

כ"ג	בניסן	התשע"א	)27	באפריל	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-2195(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	70� 	1
י"פ	התשס"ג,	עמ'	2084� 	2

ק"ת	התשנ"ב,	עמ'	345;	התשס"ד,	עמ'	757� 	3

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )יואב, תיקון(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור: 	

בתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)מועצות	אזוריות(,	התשי"ח-21958,	בפרט	 	�1
)כח(	יבוא:

	בהגדרה	"מפה",	אחרי	"והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	כ"ה	בכסלו	התשע"א	)2	 )1(
בדצמבר	2010("	יבוא	"וכפי	שתוקנה	בתשריט	הערוך	בקנה	מידה	1:5,000	והחתום	ביד	

שר	הפנים	ביום	ג'	בניסן	התשע"א	)7	באפריל	2011(	)להלן	-	המפה(";

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1

ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התשע"א,	עמ'	563� 	2

תחילה

תיקון	תקנה	112ג

תחילה

תיקון	פרט	)כח(	
בתוספת	הראשונה
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	בשטח	המתואר	מתחת	לקו,	במקום	"גוש	1860	-	חלקות	7,	28	וחלק	מחלקות	6,	 )2(
8,	13,	15,	29,	30,	46,	55,	62,	71,	92	כמסומן	במפה"	יבוא	"גוש	1860	-	חלקה	28	וחלק	

מחלקות	15,	29,	30,	46,	62,	71,	92	כמסומן	במפה"�

ג'	בניסן	התשע"א	)7	באפריל	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

שר	הפנים 	 	

אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית קרית גת(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	8	לפקודת	העיריות1,	ולאחר	עיון	בתסקיר	של	ועדת	החקירה	 	
בהתאם	להוראות	הסעיף	האמור,	אני	מכריז	לאמור:

באכרזה	על	עיריית	קרית	גת,	התשל"ג-21972,	במקום	פירוט	הגושים	והחלקות	בתוספת	 	�1
יבוא:

	,1781 	,1780 	,1606 	,1603 	,1602 	,1570 	,1565 1534,	1563	עד	 	,1533 	,1500 	,1499 "הגושים	
1830,	1832,	1833,	1839	עד	1841,	1855,	1857,	1861,	1863,	1866,	1901	עד	1911,	1913	
עד	1917,	1993,	2295,	2423,	2430,	2431,	2436,	2866,	2868,	3021	עד	3037,	3061,	3080,	

5841	עד	5845	-	בשלמותם;

גוש	1571	-	פרט	לחלקות	45,	48,	50,	55,	58,	59	וחלק	מחלקה	56	כמסומן	במפת	עיריית	קרית	
	גת	הערוכה	בקנה	מידה	של	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	ג'	בניסן	התשע"א
במשרד	 ירושלים,	 הפנים,	 במשרד	 מופקדים	 ממנה	 שהעתקים	 	,)2011 באפריל	 	7(

הממונה	על	מחוז	הדרום,	באר	שבע,	ובמשרד	עיריית	קרית	גת	)להלן	-	המפה(;

גוש	1835	-	חלק	מחלקות	73,	74,	125,	132	כמסומן	במפה;

גוש	1837	-	חלקות	8,	9,	18,	83,	91	וחלק	מחלקות	58,	61,	70,	73,	75,	78,	81,	86,	89,	103,	
127	כמסומן	במפה;

גוש	1842	-	פרט	לחלק	מחלקות	34,	35	כמסומן	במפה;

גוש	1843	-	חלקות	25	עד	27,	30	עד	34,	37	עד	41,	50,	58,	60	עד	63	וחלק	מחלקות	5,	19,	
21	עד	24,	28,	29,	35,	36,	42,	47,	54,	57,	59,	64,	68,	70,	74	כמסומן	במפה;

גוש	1860	-	חלקות	2,	4	עד	11,	13,	31,	32,	35,	39,	40,	55	עד	60,	64,	66,	68,	70,	82,	88,	90,	
94	וחלק	מחלקות	15,	29,	30,	46,	62,	71,	92	כמסומן	במפה;

גוש	1862	-	חלקות	1,	3	עד	6,	18	עד	20	וחלק	מחלקות	2,	14	עד	16,	26	כמסומן	במפה;

גוש	2963	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	2964	-	חלקות	1,	3	עד	5	וחלק	מחלקות	2,	6	כמסומן	במפה;

גוש	3027	-	חלקות	2	עד	5,	9	עד	12,	14,	17	עד	21	וחלק	מחלקות	6,	8	כמסומן	במפה;

גוש	3030	-	חלקות	3	עד	7;

גוש	3033	-	חלקות	1,	2,	5	וחלק	מחלקות	3,	4,	9	כמסומן	במפה;

גוש	3087	-	חלקה	22;

גוש	3113	-	חלקה	1	וחלק	מחלקות	2	עד	4,	10,	46	כמסומן	במפה�"

ג'	בניסן	התשע"א	)7	באפריל	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1926(

שר	הפנים 	 	

החלפת	התוספת

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	1
ק"ת	התשל"ג,	עמ'	264;	התשס"א,	עמ'	903� 	2
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הודעת הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות 
מקומית בלא תאגיד( )עדכון סכומים(, התשע"א-2011

ביוב	 שירותי	 בעד	 )תעריפים	 )ביוב(	 המקומיות	 הרשויות	 לכללי	 	15 לסעיף	 	בהתאם	 	
המקומיות	 הרשויות	 כללי	 	— )להלן	 התשע"א-12010	 תאגיד(,	 בלא	 מקומית	 רשות	 שנותנת	

)ביוב((,	אני	מודיע	בזה	כדלקמן:

עקב	השינוי	של	מדד	נובמבר	2010	לעומת	מדד	יוני	2010	עודכנו	התעריפים	בתוספת	 	�1
השנייה	והשלישית	לכללי	הרשויות	המקומיות	)ביוב(,	והם	החל	ביום	1	בינואר	2011,	

כדלקמן:

תוספת שנייה

	מועצה אזורית גדרות �1

אופי	השטח
	סכום	למ"ר

בשקלים	חדשים

	שטח	בניין )1(175�42

	שטח	קרקע )2(22�56

	מועצה אזורית חוף הכרמל �2

הסכום	בשקלים	חדשים

מיתקן	טיהורביב	מאסףביב	ציבורייישוב	ואופי	הנכס

אורד,	 ימין	 החותרים,	 הבונים,	 אורן,	 	בית	 )1(
כפר	הנוער	גלים,	כפר	הנוער	סיתרין,	כלא	
הכרמל,	 יערות	 מלון	 שפיה,	 מאיר	 דמון,	
מעגן	מיכאל,	מעיין	צבי,	אורן	נחשולים,	ניר	

עציון,	עין	כרמל	ושדות	ים	-

95�0550�22-שטח	בניין

73�5212�5-שטח	קרקע,	עד	500	מ"ר	לנכס

	כל	יישוב	שלא	נכלל	בפסקה	)1(	- )2(

95�0550�2022�68שטח	בניין

73�12"52�055�17שטח	קרקע,	עד	500	מ"ר	לנכס

תוספת שלישית

	מועצה אזורית בני שמעון �1

																							יישוב)ג(

הסכום	בשקלים	חדשים

מיתקן	טיהורביב	מאסףביב	ציבורי

-91�970�0ברוש,	תדהר	ותאשור)1(

שכונת	)2( למעט	 ואבשלום,	 קמה	 בית	
ההרחבה

-0�560�71

71�560�660�0שכונת	ההרחבה	בבית	קמה	ואבשלום)3(

__________
ק"ת	התשע"א,	עמ'	64� 	1

עדכון	סכומים
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																							יישוב

הסכום	בשקלים	חדשים

מיתקן	טיהורביב	מאסףביב	ציבורי

09�101�771�0נבטים)4(

07�721�0-קיבוץ	דביר,	למעט	שכונת	ההרחבה)5(

07�721�930�0שכונת	ההרחבה	בקיבוץ	דביר)6(

00�261�241�1גבעות	בר)7(

)ד(
																							יישוב

הסכום	בשקלים	חדשים

מיתקן	טיהורביב	מאסףביב	ציבורי

-92�5190�96ברוש,	תדהר	ותאשור)1(

)2(

)3(

52�25108�48109�77נבטים)4(

61�77106�72-קיבוץ	דביר,	למעט	שכונת	ההרחבה)5(

61�77106�7672�93שכונת	ההרחבה	בקיבוץ	דביר)6(

20�05100�17211�124גבעות	בר)7(

�2

	מועצה אזורית חבל מודיעין �3

	אגרת	הביוב	הדו–חודשית	-	15�154	שקלים	חדשים� )1(

	אגרת	הביוב	לנכס	אחר	-	38�3	שקלים	חדשים	למ"ק� )2(

	מועצה אזורית חוף הכרמל �4

יישוב
	הסכום

בשקלים	חדשים

	בית	אורן,	הבונים,	החותרים,	ימין	אורד,	כפר	הנוער	גלים,	 )1(
יערות	 מלון	 שפיה,	 מאיר	 דמון,	 כלא	 סיתרין,	 הנוער	 כפר	
הכרמל,	מעגן	מיכאל,	מעיין	צבי,	נחשולים,	ניר	עציון,	עין	

כרמל	ושדות	ים

2�94

	כל	יישוב	שלא	נכלל	בפסקה	)1( )2(3�68

	מועצה אזורית חוף השרון �5

ליחידת	דיור	-	סך	של	52�328	שקלים	חדשים�)1()א(

לנכס	אחר	-	סך	של	64�1	שקלים	חדשים�)2(

סכום	השווה	לרכיב	החזר	הון	-	20�1	שקלים	חדשים�)ב(

הסכום	בשקלים	חדשים)ג(

מיתקן	טיהורביב	מאסףביב	ציבורי

314�88115�45290�69
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סוג	הנכס)ד(

הסכום	בשקלים	חדשים

מיתקן	טיהורביב	מאסףביב	ציבורי

06�431�140�1יחידת	דיור

42�591�560�1נכס	אחר

	מועצה אזורית לב השרון �6

	ליחידת	דיור		—	01�93	שקלים	חדשים	לחודש; )1(

	לנכס	אחר	-	55�3	שקלים	חדשים	למ"ק� )2(

	מועצה אזורית מגידו �7

ליחידת דיור

											יישוב

הסכום	בשקלים	חדשים

ביב	מאסףביב	ציבורי
מט"ש	

אינטנסיבי
מט"ש	

אקסטנסיבי

02�00331�02528�73395�363יישובי	ההר

02�00331�09528�73172�363יישובי	העמק

למ"ק:

										יישוב

הסכום	בשקלים	חדשים

ביב	מאסףביב	ציבורי
מט"ש	

אינטנסיבי
מט"ש	

אקסטנסיבי

92�460�101�011�1יישובי	ההר

92�460�481�010�1יישובי	העמק

	מועצה אזורית עמק יזרעאל �8

לנפש:

סוג	המערכות	שהמועצה	מתחזקת)ג(
סכום	לנפש	

בשקלים	חדשים

נכס	שהמועצה	מתחזקת	את	הביוב	הציבורי	ואת	מערכת	 	)1(
המשמשים	 השפכים	 טיהור	 ומיתקני	 הראשי	 המאסף	

אותו

20�04

נכס	שהמועצה	מתחזקת	רק	את	הביוב	הציבורי	המשמש	 	)2(
אותו

4�16

נכס	שהמועצה	מתחזקת	רק	את	מערכת	המאסף	הראשי	 	)3(
ואת	מיתקני	טיהור	השפכים	המשמשים	אותו

15�88

למ"ק שפכים:

סוג	המערכות	שהמועצה	מתחזקת)ד(
סכום	למ"ק	

בשקלים	חדשים

הביוב	 את	 מתחזקת	 שהמועצה	 תעשייה	 בסיווג	 נכס	 	)1(
מיתקני	 ואת	 הראשי	 המאסף	 מערכת	 ואת	 הציבורי	

טיהור	השפכים	המשמשים	אותו

3�42
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סוג	המערכות	שהמועצה	מתחזקת)ד(
סכום	למ"ק	

בשקלים	חדשים

נכס	בסיווג	תעשייה	שהמועצה	מתחזקת	רק	את	הביוב	 	)2(
הציבורי	המשמש	אותו

0�71

נכס	בסיווג	תעשייה	שהמועצה	מתחזקת	רק	את	מערכת	 	)3(
המשמשים	 השפכים	 טיהור	 ומיתקני	 הראשי	 המאסף	

אותו

2�71

לפרה חולבת ולראש צאן

סוג	המערכות	שהמועצה	מתחזקת)ה(

סכום	לפרה	חולבת	
	ולראש	צאן

בשקלים	חדשים

ואת	 הציבורי	 הביוב	 את	 מתחזקת	 שהמועצה	 רפת	 	)1(
השפכים	 טיהור	 ומיתקני	 הראשי	 המאסף	 מערכת	

המשמשים	אותה

37�14

הציבורי	 הביוב	 את	 רק	 מתחזקת	 שהמועצה	 רפת	 	)2(
המשמש	אותה

7�70

המאסף	 מערכת	 את	 רק	 מתחזקת	 שהמועצה	 רפת	 	)3(
הראשי	ומיתקני	טיהור	השפכים	המשמשים	אותה

29�43

למ"ק:

סוג	המערכות	שהמועצה	מתחזקת)ו(

הסכום	בשקלים	חדשים

נכס	למעט	רפת	
ותעשייה

רפת	
ותעשייה

נכס	שהמועצה	מתחזקת	את	הביוב	הציבורי	 	)1(
מיתקני	 ואת	 הראשי	 המאסף	 מערכת	 ואת	

טיהור	השפכים	המשמשים	אותו

2�402�74

נכס	שהמועצה	מתחזקת	רק	את	הביוב	הציבורי	 	)2(
המשמש	אותו

0�500�57

מערכת	 את	 רק	 מתחזקת	 שהמועצה	 נכס	 	)3(
טיהור	השפכים	 מיתקני	 ואת	 המאסף	הראשי	

המשמשים	אותו

1�902�17

י'	באדר	ב'	התשע"א	)16	במרס	2011(
קסלר פי דד	 עו 	 	 )חמ	3-4091(

יושב	ראש	מועצת	הרשות 	 	

הממשלתית	למים	ולביוב 	 	


