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תקנות שירות המדינה )משמעת( )סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט 
בית המשפט העליון( )תיקון(, התשע"ד-2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 43)ח( לחוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-11963, אני 
מתקינה תקנות אלה:

בראש תקנות שירות המדינה )משמעת( )סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית    1
"תקנות  השם  יבוא  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשכ"ד-21963  העליון(,  המשפט 
המשפט  בית  לשופט  בבקשה  או  בערעור  הדין  )סדרי  )משמעת(  המדינה  שירות 

המחוזי(, התשכ"ד-1963" 

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום "במשרד הרישום של בית המשפט העליון" יבוא    2
"במזכירות בית המשפט המחוזי" 

העליון"  המשפט  בית  של  הרישום  "למשרד  במקום  העיקריות,  לתקנות   16 בתקנה    3
יבוא "למזכירות בית המשפט המחוזי" 

תקנה 17 לתקנות העיקריות - בטלה    4

המשפט  "בית  במקום  הטופס,  שבראש  התקנות  בשם  העיקריות,  לתקנות  בתוספת    5
העליון" יבוא "בית המשפט המחוזי" 

תחילתן של תקנות אלה באחד בחודש שלאחר פרסומן    6

ו' בתשרי התשע"ד )10 בספטמבר 2013(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-4659(  

שרת המשפטים   2013-9994
__________

1 ס"ח התשכ"ג, עמ' 50 

2 ק"ת התשכ"ד, עמ' 302 

כללי מינוי דיינים )סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים( )תיקון(, 
התשע"ד-2013

הוועדה  קובעת  התשט"ו-11955,  הדיינים,  לחוק  7)ד(  סעיף  לפי  לסמכותה    בהתאם 
לבחירת דיינים כללים מנחים אלה:

דיינים(,  למינוי  הוועדה  של  העבודה  )סדרי  דיינים  מינוי  כללי  של  בשמם    1
התשנ"ח-21997 )להלן - הכללים העיקריים(, במקום "הוועדה למינוי דיינים" יבוא 

"הוועדה לבחירת דיינים" 

בפתיח לכללים העיקריים, במקום "הוועדה למינוי דיינים )להלן - ועדת המינויים("     2
יבוא "הוועדה לבחירת דיינים )להלן - ועדת הבחירה(" 

הבחירה",  "ועדת  יבוא  המינויים"  "ועדת  במקום  מקום,  בכל  העיקריים,  בכללים    3
ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה 

הוספת שם

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 16

ביטול תקנה 17

תיקון התוספת

תחילה

תיקון השם

תיקון הפתיח

שינוי מונח

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ג, עמ' 38   1

ק"ת התשנ"ח, עמ' 87; התשס"ח, עמ' 1291   2
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בסעיף 3 לכללים העיקריים -   4

)1( במקום סעיף קטן )א( יבוא:

")א( ועדת הבחירה תבחר מבין חבריה ועדת משנה, אחת או יותר, שחבריה 
חבר  הוועדה,  ראש  יושב  שישמש  הגדול  הדין  בית  דיין  והם:  לפחות  שלושה 

הכנסת, נציג לשכת עורכי הדין או הטוענת הרבנית";

)2( אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

")ג( בכל ועדת משנה תכהן אישה אחת לפחות "

י"א בתשרי התשע"ד )15 בספטמבר 2013(
ני לב י  פ י צ )חמ 3-403-ת1(  

שרת המשפטים   
יושבת ראש הוועדה לבחירת דיינים   

תקנות תכנון משק החלב )מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב(
)הוראת שעה(, התשע"ד-2013

 - התשע"א-12011 )להלן  החלב,  משק  תכנון  לחוק  44)ב(  סעיף  לפי  סמכותנו    בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

של  מזעריים  מחירים  לעדכון  )מנגנונים  החלב  משק  תכנון  בתקנות  האמור  אף  על    1
ליטר חלב(, התשע"ב-22012 )להלן - התקנות העיקריות( - 

)1( בשנים 2015 ו–2017 יראו כאילו בתקנה 1 לתקנות העיקריות, במקום ההגדרה 
"מדגם סטטיסטי מייצג" נאמר: 

""מדגם סטטיסטי מייצג" - מדגם סטטיסטי מייצג של כלל הרפתות או חלקן, 
שייקבע לפי תקנה 3";

)2( בשנים 2013 עד 2016 יראו כאילו בתקנה 1 לתקנות העיקריות, לפני ההגדרה 
"למ"ס מחירים" נאמר:

""הפחתת ההתייעלות המואצת" - 7 1 אגורות לליטר בשנה;";

)3( בשנת 2015 יראו כאילו בסופה של תקנה 3 לתקנות העיקריות נאמר: 

של  היקפו  ייקבע   2015 בשנת  ו–)ב(,  )א(  משנה  בתקנות  האמור  אף  ")ג( על 
המדגם הסטטיסטי המייצג כך שייכללו במדגם רק רפתות של יצרנים שמכסתם 
גבוהה מ–600 אלף ליטר, ובלבד שהיקף הרפתות שלא ייוצג במדגם לא יעלה על 

10% מהרפתות, והרפתות שלא ייוצגו במדגם יהיו הרפתות הקטנות ביותר;";

)4( בשנת 2017 יראו כאילו בסופה של תקנה 3 לתקנות העיקריות נאמר:

של  היקפו  ייקבע   2017 בשנת  ו–)ב(,  )א(  משנה  בתקנות  האמור  אף  ")ג( על 
המדגם הסטטיסטי המייצג כך שייכללו במדגם רק רפתות של יצרנים שמכסתם 
היא בגובה 700 אלף ליטר או יותר, ובלבד שעד מועד עריכת הסקר הוקצה כלל 

תיקון סעיף 3

הוראות שעה

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 762; התשע"ג, עמ' 206   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 1002   2
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התקציב לשם מתן מענקים ליצרנים פורשים או להסתגלות מיוחדת ליצרנים 
מיום   5177 מס'  הממשלה  החלטת  לפי  ליטר  אלף  מ–700  נמוכה   שמכסתם 

ה' בחשוון התשע"ג )21 באוקטובר 2012( ";

)א(  משנה  תקנת  אחרי  העיקריות,  לתקנות   5 בתקנה  כאילו  יראו   2013 )5( בשנת 
נאמר:

ויחולו   ,2013 בשנת  סקר  ייערך  לא  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  ")א1( על 
לעניין זה הוראות תקנת משנה )ז(";

)6( בשנים 2013 עד 2016 יראו כאילו בסופה של תקנה 7 לתקנות העיקריות נאמר: 

תנוכה,   2016 עד   2013 מהשנים  אחת  בכל   ,)4( בפסקה  האמור  אף  ")7( על 
השינוי  לפי  מעודכנת  כשהיא  המואצת  ההתייעלות  הפחתת  לשנה,  אחת 
המרכזית  הלשכה  שפרסמה   2012 ספטמבר  חודש  של  לצרכן  המחירים  במדד 
לסטטיסטיקה, מחישוב המחיר הרבעוני לליטר חלב; ניכוי הפחתת ההתייעלות 
המואצת יבוצע בשנת 2013 ביום 1 באוקטובר, ובשנים 2014 עד 2016 - ביום 

1 ביולי "

י"ג בתשרי התשע"ד )17 בספטמבר 2013(
)חמ 3-4292(

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

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר


