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פנסיוני) ובשיווק פנסיוני פיננסיים (עיסוק בייעוץ שירותים על הפיקוח תקנות
התשס"ו-2006 (אגרות),

פנסיוני  (עיסוק בייעוץ פיננסיים על שירותים הפיקוח סעיף 42 לחוק לפי סמכותי בתוקף  
התשמ"ה-21985, התקציב, יסודות לחוק 39ב וסעיף התשס"ה-12005, פנסיוני),  ובשיווק 

אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור

עסקי על הפיקוח  בתקנות כמשמעותם - תאגיד" ו"סוכן יחיד" "סוכן אלה, בתקנות  .1
- תקנות האגרות). (להלן התשמ"ד-31984 (אגרות), הביטוח

האגרות תקנות הוראות יחולו פנסיוני שיווק סוכן ועל יחיד שהוא פנסיוני יועץ על .2
סוכן יחיד. כאילו היו

כאילו היה תקנות האגרות הוראות יחולו  או שותפות חברה פנסיוני שהוא יועץ על  .3
תאגיד. סוכן

(26 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ח
אולמרט אהוד  (3-3589 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.918 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח

.130 עמ' התשנ"א, ;60 עמ' התשמ"ה, 2 ס"ח

.1029 עמ' התשמ"ד, 3 ק"ת

או התמחות מחובת (פטור (ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות
פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני), של סוכני ביטוח, יועצים  בחינות

התשס"ו-2006

(ביטוח),  פיננסיים שירותים על הפיקוח ו–112 לחוק לפי סעיפים 25(ד) בתוקף סמכותי  
שירותים  על הפיקוח ו–44 לחוק הביטוח), וסעיפים 7 על הפיקוח - חוק התשמ"א-11981 (להלן
הייעוץ  חוק - (להלן התשס"ה-22005  פנסיוני), ובשיווק פנסיוני בייעוץ (עיסוק פיננסיים

אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור הפנסיוני), והשיווק

אלה - 1. בתקנות

בתקנות הפיקוח כמשמעותן - גמר" ו"בחינות הביטוח" ביסודות "בחינה "בחינות ביסודות",
סוכני של ובחינות התמחות הכשרה, לרישיון, (בקשה (ביטוח) פיננסיים שירותים על
תקנות   - (להלן  התשס"ו-32006  פנסיוני), שיווק וסוכני פנסיונים יועצים ביטוח,

ההכשרה);

אחד מאלה: "מוסד מוכר" -

להשכלה המועצה גבוהה בהתאם לחוק שהוכר כמוסד להשכלה בישראל מוסד (1)
התשי"ח-41958; גבוהה,

,(1) בפסקה  כאמור  מוכר מוסד שהיא בארץ, שאוניברסיטה לארץ בחוץ מוסד   (2)
אלה; תקנות לענין בו הכירה

__________
.859 עמ' התשס"ה, ;208 עמ' התשמ"א, 1 ס"ח

.918 עמ' התשס"ה, 2 ס"ח

.510 עמ' התשס"ו, 3 ק"ת

.191 עמ' התשי"ח, 4 ס"ח

הגדרות

פנסיוני יועץ
וסוכן יחיד שהוא

פנסיוני שיווק

פנסיוני יועץ
או חברה שהוא

שותפות

הגדרות
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התשנ"ט-51999; החברות, בחוק כהגדרתו - משרה" "נושא

שיווק פנסיוני; סוכן רישיון פנסיוני או יועץ ביטוח, רישיון סוכן רישיון "רישיון" -

או רישיון יועץ פנסיוני פנסיוני, רישיון ביטוח בענף סוכן ביטוח - רישיון "רישיון פנסיוני"
פנסיוני; שיווק סוכן

ממוסד מוכר; תואר - "תואר אקדמי"

התשמ"ד- על עסקי ביטוח (אגרות), הפיקוח תקנות - - לענין סוכן ביטוח האגרות" "תקנות
פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות שיווק פנסיוני - סוכן או פנסיוני יועץ ולענין ,61984

התשס"ו-72006. (אגרות), פנסיוני) ובשיווק פנסיוני בייעוץ (עיסוק

מאלה: אחד הוא אם ביסודות הביטוח, מבחינה יהיה פטור רישיון המבקש יחיד .2
במינהל בחשבונאות במסלול ביטוח או ביטוח, תואר אקדמי בכלכלה במסלול בעל (1)
בתחום קורסים תואר הכולל - ביטוח" במסלול "תואר זה, ביטוח; לענין במסלול עסקים
ימציא אישור המבקש  לפחות; אקדמאיות לימוד שעות חמישים הביטוח בהיקף של

ביטוח; במסלול האמור הוא התואר כי הממונה, של להנחת דעתו מוכר, ממוסד

בעל באקטואריה, התמחות עם בעל תואר אקדמי באקטואריה, אקדמי תואר בעל (2)
מוכרת; באגודה אקטוארית רשום אקטואר או מוכר באקטואריה ממוסד תעודה

בביטוח; אקדמי תואר בעל (3)

עסק זו ובתקופה לפחות מוסדי במשך ארבע שנים רצופות גוף ידי על מועסק היה (4)
של המקצועי וניסיונו שוכנע שידיעותיו רישיון, והממונה מבקש הוא שבו בענף כדין
של נושא הצהרה תצורף כאמור לבקשה פטור; הענקת מצדיקות האמור המבקש בענף
בענף כדין עיסוק היה האמורה בתקופה המבקש של עיסוקו עיקר כי מוסדי בגוף משרה

הממונה. שידרוש נוספים כפי ומסמכים פרטים הרישיון, וכן מבוקש שבו

מוסדי ידי גוף על היה מועסק אם התמחות מחובת פטור רישיון יהיה יחיד המבקש (א) .3
והממונה רישיון, הוא מבקש שבו בענף כדין עסק זו ובתקופה רצופות לפחות שנים ארבע במשך

הענקת פטור. מצדיקות האמור בענף המבקש של המקצועי וניסיונו שוכנע שידיעותיו

בגוף משרה נושא של הצהרה תצורף (א) משנה בתקנת כאמור רישיון לבקשת   (ב)
שבו מבוקש בענף כדין עיסוק המבקש בתקופה האמורה היה של עיסוקו עיקר המוסדי כי

הממונה. שידרוש נוספים כפי פרטים ומסמכים וכן הרישיון,

ידי על מועסק אם היה ובחינות התמחות מחובת פטור יהיה המבקש רישיון יחיד (א) .4
משרה נושא בהיותו כיהן יותר או שנים חמש מתוכן לפחות, שנים שמונה במשך מוסדי גוף
של המקצועי שידיעותיו וניסיונו שוכנע והממונה הרישיון, שבו מבוקש בתחום מוסדי בגוף

הענקת פטור. מצדיקות האמור המבקש בענף

של  הכללי מנהלו תצורף הצהרה של (א)  בתקנת משנה כאמור  רישיון  לבקשת (ב)  
הרישיון, מבוקש בענף שבו היה המבקש בתקופה האמורה של עיקר עיסוקו כי המוסדי הגוף

הממונה. שידרוש כפי נוספים ומסמכים פרטים וכן

לא יידרש אחר, פנסיוני רישיון המבקש הפנסיוניים הרישיונות מן באחד יחיד המחזיק .5
הפנסיוני האחר. קבלת הרישיון לצורך לעבור התמחות או לעמוד בבחינות

לפי פטור מבקש שעל ומסמכים פרטים  בדבר הודעות בציבור  לפרסם רשאי הממונה .6
להמציא. אלה תקנות

__________
.189 עמ' התשנ"ט, 5 ס"ח

.271 עמ' התש"ן, ;1029 עמ' התשמ"ד, 6 ק"ת

.568 עמ' התשס"ו, 7 ק"ת

מבחינה פטור
הביטוח ביסודות

מהתמחות פטור

מחובת פטור
ובחינות התמחות

מהתמחות פטור

פנסיוני רישיון

הוראות
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יצורף ,8 תקנה לפי בקשה אלה, למעט תקנות לפי התמחות מבחינה או פטור לבקשת .7
האגרות. לפי תקנות הפטור בקשת בעד האגרה של תשלום מקורי שובר

פרסומו ערב אשר התשס"ז (30 ביוני 2006), בתמוז ד' יום עד רישיון המבקש יחיד 8. (א)
גוף מוסדי, ועיקר על ידי היה מועסק יום הפרסום) - חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני (להלן של
תפקידו שבמסגרת או בישראל פנסיוני כדין היה בשיווק כאמור העסקתו במסגרת עיסוקו
ביטוח בענף סוכני ביטוח על או פנסיוני בשיווק שעסקו עובדים במישרין על אחראי היה
הפרסום, ליום שקדמו וחצי השנים שלוש במהלך שנים רצופות שלוש במשך וזאת חיים,

להוראות אלה: בהתאם ומהתמחות מבחינות יהיה פטור

ומחובת התמחות; ביסודות מהבחינות - פנסיוני רישיון לצורך קבלת (1)

הגמר. מבחינות גם - פנסיוני שיווק סוכן רישיון קבלת לצורך (2)

יום ערב אשר ,(2006 ביוני   30) התשס"ז  בתמוז ד' יום עד רישיון המבקש יחיד  (ב)
חמש במשך במסגרת העסקתו כאמור, עיסוקו ועיקר מוסדי, ידי גוף מועסק על היה הפרסום
בתחום מקצועי מנהל היה הפרסום, ליום שקדמו השנים וחצי חמש במהלך רצופות שנים

אלה: להוראות בהתאם מבחינות ומהתמחות פטור יהיה הפנסיוני,

התמחות; ומחובת ביסודות מהבחינות - פנסיוני רישיון קבלת לצורך (1)

הגמר. גם מבחינות - פנסיוני שיווק סוכן קבלת רישיון לצורך (2)

בגוף  משרה  נושא של הצהרה תצורף  ו–(ב), (א) משנה בתקנות  כאמור (ג) לבקשה  
ומסמכים פרטים וכן המשנה האמורות, בתקנות בתנאים הקבועים עומד המבקש כי המוסדי

הממונה. שידרוש כפי נוספים

לפי קיבל אותו פנסיוני שיווק סוכן ברישיון המחזיק יחיד בתקנה 5, האמור אף על (ד)  
יידרש פנסיוני בענף ביטוח ביטוח סוכן או פנסיוני יועץ רישיון (ב) המבקש או (א) משנה תקנת

לעמוד בבחינות הגמר.

יום ערב אשר ,(2006 ביוני   30) התשס"ז  בתמוז ד' יום עד רישיון המבקש יחיד  (ה)
וחצי במהלך שלוש רצופות שנים שלוש עיסוקו במשך ועיקר פנסיוני עסק בייעוץ הפרסום
של דעתו להנחת זאת והוכיח בישראל, פנסיוני בייעוץ היה הפרסום ליום שקדמו השנים

ביסודות. וכן מהבחינות התמחות פטור מחובת יהיה הממונה,

יום ערב אשר ,(2006 ביוני   30) התשס"ז  בתמוז ד' יום עד רישיון המבקש יחיד  (ו)
וחצי חמש במהלך רצופות שנים במשך חמש עיסוקו ועיקר  פנסיוני בייעוץ עסק הפרסום
של דעתו להנחת זאת והוכיח בישראל, פנסיוני  בייעוץ  היה הפרסום ליום שקדמו שנים

פנסיוני. יועץ רישיון לקבלת מהבחינות וכן התמחות מחובת פטור יהיה הממונה,

המנויים הגופים אחד  ידי  על  מועסק היה הפרסום יום  ערב  אשר  יחיד (ז)  
כאמור, עיסוקו במסגרת העסקתו ועיקר הפנסיוני, לחוק הייעוץ והשיווק ו–(ב) 50(א) בסעיף
האמור, בסעיף המפורטים העיסוקים באחד היה הפרסום, יום לפני בסמוך רצופה שנה במשך
פנסיוני רישיון סוכן שיווק לבקש (31 בדצמבר 2006), התשס"ז בטבת יום י' עד רשאי יהיה
יהיה פטור זה רישיון קבלת ולצורך זמני), רישיון - (להלן בלבד אחת שנה במשך שיהיה תקף
שלושה בתוך בהצלחה בהן ועמד ביסודות לבחינות שנרשם ובלבד גמר ומבחינות מהתמחות
ברישיון התקופה שהחזיק בה תוכר זמני, רישיון כאמור יחיד מיום הבקשה; קיבל חודשים

גמר. בבחינות יעמוד רישיון לקבלת וכתנאי התמחותו לצורך

(26 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ח
אולמרט אהוד  (3-3584 (חמ

האוצר שר                                                                                   

אגרות

שעה הוראת
מעבר והוראות
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התשס"ו-2006 מכירה), לאחר ושירות (אחריות הצרכן הגנת תקנות

 5 וסעיף התשמ"א-11981, הצרכן, הגנת לחוק ו–37 18א סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
הכנסת, של הכלכלה ועדת ובאישור התשי"ח-21957, ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק

אלה: תקנות מתקין אני

פרשנות א': פרק

אלה - בתקנות  .1

וחשמליים ברהיטים, מכניים מנגנונים לרבות חדשים, וגז אלקטרוניקה חשמל, - מוצרי "טובין"
שקלים חדשים; מ–150 גבוה לצרכן הטובין שמחיר ובלבד

לצורך למעבדה העברתם לשם מקולקלים, טובין של האיסוף מקום - שירות" "תחנת
תיקונם;

לצרכן, טובין שמכר העוסק ואת חיובי היצרן את חיובי המפרט מסמך - אחריות" "תעודת
מכירתם; לאחר השירות תקינות הטובין ומתן בדבר הצרכן, כלפי

;5 תקנה להוראות בכפוף הטובין לצרכן, מסירת מיום של שנה תקופה - האחריות" "תקופת

מן בעבודה העוסק או ידי אחרים ובין על בעצמו בייצור טובין, בין העוסק אדם - "יצרן"
או איכותם שינוי צורתם, טיבם או הדרושות לשם העבודות הדרושות לתהליך הייצור

טובין; של

קלקול. פגם או - ליקוי, "קלקול"

מכירה לאחר חיובים ב': פרק

כל קלקול אחר מטעמו, באמצעות או בעצמו יתקן, לצרכן שנמכרו של טובין יצרן (א)  .2
של החלפה התיקון במסגרת נדרשה בלא תמורה; האחריות, תקופת במהלך בטובין שנתגלה

תמורה. בלא ידי היצרן על ההחלפה תבוצע ממנו, חלקים כולו או טובין, פריט

בו  שתפורט בכתב לצרכן אישור ימסור החלפה, ביצע או את הקלקול יצרן תיקן (ב)  
ההחלפה. - מהות מהטובין חלקים החלפת התיקון, ולגבי מהות

בנזק מכוון שגרם  הקלקול מקור כי הוכיח היצרן משנה (א), בתקנת האמור אף על (ג)    
זו. תקנה לפי מחיוביו פטור יהא הצרכן,

לשם חלקי חילוף פי דרישת הצרכן, אשר נמכרו לצרכן יספק, על טובין יצרן של (א) .3
לטובין. שנקבעה האחריות תקופת תום עד הטובין, תיקון

הרכישה  במועד מחירם אשר טובין של יצרן (א), משנה בתקנת האמור מן לגרוע בלי (ב)  
לשם תיקון  חילוף שרכשם, חלקי הצרכן דרישת על פי יספק, 300 שקלים חדשים על עולה

לטובין. שנקבעה תקופת האחריות לאחר תום שנה תום עד הטובין

בתוספת  א' בטור טובין המפורטים יצרן של (א) ו–(ב), בתקנות משנה האמור אף על (ג)  
תום עד הטובין, תיקון לשם חילוף  חלקי  שרכשם, הצרכן  דרישת  פי על יספק הראשונה,

תוספת. ב' באותה בטור הקבועה לצדם התקופה

שנתן האחריות  תכלול ידו, על התקנה  ביצוע  טובין  להפעלת  כתנאי יצרן (א) דרש .4
או מי מטעמו. היצרן ידי על בוצעה שההתקנה ובלבד להתקנה לטובין גם אחריות

__________
.125 עמ' התשס"א, ;201 עמ' התש"ס, ;248 עמ' התשמ"א, 1 ס"ח

.24 עמ' התשי"ח, 2 ס"ח

הגדרות

יצרן אחריות
תיקונים לביצוע

אספקת חלקי
חילוף

התקנה חובת
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ההתקנה  את יבצע התקנה, ביצוע או מתן הדרכה טובין להפעלת כתנאי יצרן דרש (ב)  
לצרכן. הטובין מסירת מיום ימים שבוע תום עד הצרכן בבית ההדרכה את ייתן או

מתן  או ההתקנה לביצוע המועד על ליצרן יודיע הצרכן כי הצדדים בין הוסכם (ג)  
ימים שבעה תום עד הצרכן ההדרכה בבית את ייתן ההתקנה או את היצרן יבצע ההדרכה,
דרישת ועד יום לצרכן הטובין מסירת מיום שחלפה שהתקופה ובלבד דרישת הצרכן, מיום

ארוכה יותר. תקופה על הצדדים בין הוסכם אם זולת שנה, על לא תעלה הצרכן

לצרכן. בפועל הטובין מסירת עם מתחילים אלה תקנות לפי היצרן חיובי (א) .5

ההדרכה  סיום במועד תקופת האחריות הדרכה, תחל התקנה או חובת היצרן קבע (ב)  
בטובין שימוש הצרכן עשה לא הטובין התקנת למועד שעד ובלבד המאוחר, לפי ההתקנה, או

לדרישות היצרן. העונים ראויים בתנאים נשמרו והטובין שנמסרו לו

היו אלמלא שבו את הטובין למצב יחזיר האחריות קלקול בטובין בתקופת תיקון (א)  .6
(ב). משנה להוראת תקנה בכפוף הקלקול,

החלקים  יהיו בהם, חלקים בהחלפת כרוך האחריות בתקופת הטובין תיקון היה (ב)  
וחדשים. מקוריים המחליפים

חדשים,  יספק לצרכן טובין ו–(ב), (א) משנה תקנות הוראות מילא היצרן אחר לא (ג)  
בחירת לפי בעדם, ששילם התמורה את לו ישיב או ערך, ושווי דומים ואיכות מסוג או זהים

היצרן.

נדרשה הצרכן; של במענו יתוקנו השניה, בתוספת א' בטור המפורטים טובין (א) .7
הצרכן, של למענו ויחזירם למעבדה את הטובין היצרן יעביר התיקון, ביצוע לשם מעבדה

תמורה. בלא

לא  לשם תיקונם; השירות, לתחנות יובאו השניה בתוספת מפורטים טובין שאינם (ב)  
או נפחם גודלם, משקלם או מפאת השירות, לתחנות הטובין את להוביל באופן סביר ניתן
נדרשה מעבדה לשם ואם הצרכן של במענו היצרן יתקנם קבע, דרך מחמת היותם מחוברים

תמורה. בלא הצרכן, של למענו ויחזירם למעבדה הטובין את היצרן יעביר התיקון, ביצוע

בטובין לפי שביצע תיקון בעד תמורה לדרוש יצרן ו–6(ג), רשאי 2 אף האמור בתקנות על .8
התיקון, ביצוע אם הוכיח, לפני החלפתם, לפי הענין, בעד הובלתם או או הצרכן, דרישת

שלהלן: הסיבות מאחת כתוצאה נגרם בהם שהקלקול

הטובין לצרכן; שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת כוח עליון (1)

ובלבד השימוש להוראות בניגוד בטובין שימוש לרבות הצרכן, של רשלנות או זדון (2)
דין; כל להוראות בכפוף והכל הענין, בנסיבות סבירות השימוש שהוראות

שאינן בנסיבות היצרן,  מטעם  לכך  הורשה שלא מי בידי  בטובין  שנעשה  תיקון (3)
אלה. תקנות לפי היצרן חיובי מהפרת נובעות

ירושלים, הערים: מן  אחת בכל לפחות  אחת  שירות  תחנת  לקיים חייב  יצרן (א) .9 
שמכר עוסק על יחול לא חיוב כאמור הקרובה; בסביבתן שבע, או ובאר חיפה תל–אביב-יפו,

טובין לצרכן ואינו יצרן.

נקודת המכירה)  ובתקנה 10 - זו (בתקנה לצרכן הטובין את העוסק מכר שבו המקום (ב)  
(א); משנה תקנת לפי שירות תחנת מקום בקרבת קיימת כן אם אלא שירות, תחנת ישמש

15 קילומטרים.  על עולה מרחק שאינו - מקום" זו, "קרבת משנה בתקנת

חיובי תחילת
היצרן

ביצוע אופן
התיקונים

ביצוע מקום
התיקונים

לגביית תנאים
תשלום

לקיים חובה
תחנות שירות
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יאוחר מתום שבוע ימים אלה לא תקנות פי על טובין חובתו לתקן (א) יצרן ימלא את .10
השירות, הטובין לתחנת נמסרו מהיום שבו ימים מתום עשרה או כן נקרא לעשות שבו מהיום
את היצרן ימלא  9(ב), בתקנה כאמור בהתאם המכירה לנקודת הטובין נמסרו הענין; לפי

הטובין. נמסרו שבו מהיום שבועיים מתום יאוחר לא הטובין את לתקן חובתו

ימלא את חובתו בתוך תקופה של שלושה לפי תקנה 19, הטובין בתיקון עוסק (ב) חויב  
לפי הענין. המכירה, לנקודת נמסרו שהטובין מיום או כן לעשות שנקרא שבועות מיום

בתוספת  א' בטור המפורטים מהטובין חלק יתוקנו (א), משנה בתקנת האמור אף על (ג)  
העיקרי השימוש את מונע שהקלקול ובלבד לצדם, ב' בטור הנקוב הזמן פרק בתוך השניה,

טובין. אותם מיועדים שלשמו

השניה. בתוספת או זה בסעיף במנין התקופות שנקבעו יבואו לא וחגים שבתות (ד)

מכירת לאחר היצרן חיובי קיום לשם  הצרכן, של במענו  טכנאי ביקור נדרש (א) .11
הטובין, יתאם היצרן עם הצרכן את המועד ושעת הביקור.

בתקנת  כאמור שתואם שעתיים מעבר למועד לא יעלה על לטכנאי ההמתנה זמן (ב)  
משנה (א).

ויתאם עמו מועד  לצרכן היצרן על כך יודיע בביקור הטכנאי, איחור של (ג) בכל מקרה  
איחר הטכנאי למעלה ;10 תקנה פי על לתיקון שנקבע הזמן פרק בתוך התיקון לביצוע חדש
את שהפר כמי היצרן את יראו הטובין, לתיקון שנקבע הזמן פרק בתוך ברציפות מפעמיים

אלה. לפי תקנות חיוביו

אחריות תעודות ג': פרק

הצרכן, ואם דרש העברית בשפה אחריות תעודת לצרכן הנמכרים יצרף לטובין יצרן .12
הערבית. בשפה אחריות תעודת היצרן יצרף

במעמד היצרן אחריות מאת תעודת לו למסור חייב לצרכן טובין המוכר  עוסק (א) .13
הרכישה. תאריך ואת פרטיו את התעודה גבי על לציין וכן הטובין מסירת

העסקה. השלמת לפני עוד האחריות בתעודת לעיין לצרכן יאפשר עוסק (ב)

- יצוינו האחריות בתעודת (א) .14
הייצור; הדגם ושנת אם קיים, שם הטובין, תיאורם, מספרם הסידורי, שם (1)

לצרכן; את הטובין שמכר העוסק ופרטי רכישת הטובין תאריך (2)

שמו שלו, תאגיד זהות/מספר מספר כתובתו, שמו, היצרן: של המלאים פרטיו (3)
ליצרן המאפשר לצרכן לפנות אחר פרט כל וכן מספר טלפון ופקסימילה המסחרי,

שירות; קבלת לשם

9(א). בתקנה האמורות השירות תחנות של הטלפון ומספרי הכתובות (4)

ב'. פרק פי על לחיוביו והסייגים היצרן חיובי כן, כמו יפורטו, אחריות בתעודת (ב)

דין. כל לפי הצרכן זכויות יתנה יצרן על לא אחריות בתעודת (ג)

לרבות בתקנות אלה, המפורטים על אלה חיובים נוספים עצמו על יצרן, שנטל (א) .15
מסויגים הנוספים היו החיובים האחריות; בתעודת אותם יותר, יפרט ארוכה אחריות תקופת
לעין, בולטות ובאותיות בנפרד, האחריות בתעודת יצוינו בתקנות, המפורטים לאלה ביחס

מוגבלת". נוספת "אחריות הכותרת תחת

לביצוע מועדים
התיקונים

לגביית תנאים
תשלום

תעודת צירוף
אחריות

תעודת מסירת
אחריות

תעודת תוכן
האחריות

חיובים נוספים
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לכך,  מצדו  הסכמה בכך יראו (א), משנה  תקנת  הוראות  אחר היצרן מילא (ב) לא  
ב'. שלפי פרק יהיו זהים לחיובים שחיוביו הנוספים

ביחס  המסויגים  נוספים חיובים של קיומם מפורט שבו הטובין, של פרסום (ג) בכל  
מוגבלת. באחריות כי מדובר לעין, בולטות באותיות בתקנות, יצוין המפורטים לאלה

תום לאחר תשלום תמורת טובין תיקון של טווח ארוך שירות לצרכן, המציע עוסק, (א) .16
יצוינו: שבו בכתב, חוזה יערוך האחריות, תקופת

תיאור הטובין; (1)

שלו, תאגיד זהות/מספר מספר כתובתו, שמו, העוסק: של המלאים פרטיו (2)
לפנות אל לצרכן שיאפשר אחר פרט וכל ופקסימילה הטלפון מספר שמו המסחרי,

שירות; קבלת לשם העוסק

העוסק; של השירות הטלפון של תחנות ומספרי הכתובת (3)

השירות; יינתן שבה התקופה (4)

הצרכן; של העוסק כלפי חיוביו (5)

לעין; בולט שיצוינו באופן העוסק, לחיוביו של סייגים (6)

אופן ביטול החוזה. (7)

הטובין,  מכירת במעמד כבר טווח ארוך שירות לצרכן הציע או שהתחייב עוסק (ב)  
(א), משנה בתקנת המנויים הפרטים את מועד באותו לצרכן ימסור המכירה, עסקת במסגרת
תום עד טווח, ארוך מהעסקה לשירות בו לחזור כאמור בעסקת מכירה שהתחייב הצרכן וזכאי

לטובין. שנקבעה האחריות תקופת

נוספות הוראות ד': פרק

השירות, חוזה או האחריות תעודת פי על אלה או תקנות פי על לצרכן הנתונות זכויות .17
לנעבר. נתונות יהיו אחר, לצרכן הועברה בהם הבעלות אשר טובין לגבי

אלה. תקנות כיצרן לענין מי שייבא אותם את מיובאים יראו בטובין .18

במחיר העולה טובין לצרכן שמכר עוסק יחולו על אלה, בתקנות אחרת נאמר זולת אם .19
אפשרות  אין טובין, כאשר יצרן על אלה בתקנות המוטלים כל החיובים חדשים, 400 שקלים על

את היצרן. לאתר

לארץ. בחוץ למעשה המצויים טובין על יחולו לא אלה תקנות הוראות (א) .20

טובין המצויים  אלה על תקנות הוראות יחולו (א) משנה האמור בתקנת על אף (ב)  
(יהודה חירום שעת של תקנות להארכת תוקפן האזור, כמשמעותם בחוק תושב ישראלי בידי
הטובין נרכשו אם התשל"ח-31977, משפטית), ועזרה בעבירות שיפוט - עזה וחבל והשומרון

בישראל או באזור.

הצרכן. אלא לטובת אלו, תקנות הוראות להתנות על אין .21

דין. כל של מכוחו לגרוע באות אינן אלה תקנות הוראות .22

23. בטלים -
__________

.48 עמ' התשל"ח, 3 ס"ח

שירות מתן
תשלום תמורת

תקופת תום לאחר
האחריות

זכויות העברת
בטובין

יבואן של אחריות

עוסק של אחריות
טובין שמכר

לצרכן

מיוצא מוצר

לטובת - התניה
הצרכן

שמירת דינים

ביטולים
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ומקפיאים), ביתיים  חשמליים (מקררים ושירותים מצרכים על הפיקוח  צו (1)
התשל"ה-41975;

התשל"ג-51973; ביתיות), (מכונות כביסה מצרכים ושירותים על הפיקוח צו (2)

התשל"ב-61972; למקלטים), אחזקה ושירותים (שירותי מצרכים על הפיקוח צו (3)

הסקה דירתיים), התשל"ד-71974. (תנורי ושירותים על מצרכים צו הפיקוח (4)

פרסומן. מיום ימים 180 אלה תקנות של תחילתן .24

ראשונה תוספת
3(ג)) (תקנה

לטובין חילוף חלקי אספקת זמן משך

א' טור
הטובין

ב' טור
חילוף חלקי אספקת משך

וחשמל מגז לבישול כיריים
טלוויזיה מקלט
מכונת כביסה

מדיח כלים
מקפיא

מיקרוגל
מייבש כביסה

ואפיה בישול תנור
מקרר

מרכזי ומיני מרכזי מזגן
בגפ"מ או נוזלי בדלק הפועל דירתי הסקה תנור

את החופפת  שנה מהן שנים שבע 
האחריות תקופת

שניה תוספת 
ו–10(ג)) 7(א) (תקנות

הקריאה מרגע התיקון להשלמת הנדרש הזמן ופרק הצרכן של במעונו תיקונים ביצוע

א' טור
שתיקונם הטובין רשימת
של הצרכן ייעשה במעונו

ב' טור
להשלמת הנדרש הזמן פרק

התיקון מרגע הקריאה

יוםמקרר

יוםמקפיא

מגז ומחשמל יומייםכיריים לבישול,

ימיםמכונת כביסה 3

ימיםמזגן 3

דירתי הסקה תנור

תחילה

__________
.745 עמ' התשנ"ב, ;1866 עמ' התשל"ה, 4 ק"ת

.459 עמ' התשנ"ב, ;982 עמ' התשל"ג, 5 ק"ת

.847 עמ' התשנ"ד, ;662 עמ' התשל"ב, 6 ק"ת

.935 עמ' התשמ"ז, ;1223 עמ' התשל"ד, 7 ק"ת
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א' טור
שתיקונם הטובין רשימת
של הצרכן ייעשה במעונו

ב' טור
להשלמת הנדרש הזמן פרק

התיקון מרגע הקריאה

ואפיה בישול ימיםתנור 3

אינטש 20 על עולה שגודלו טלוויזיה ימיםמקלט 3

ימיםמדיח כלים 3

ימיםמייבש כביסה 3

(19 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"א
אולמרט אהוד  (3-3169 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

כללי למתן רישיון לקבלת ותנאים (הליכים ושידורים) (בזק תקנות התקשורת
(תיקון), התשס"ו-2006 נייחים) פנים–ארציים שירותי בזק

התשמ"ב-11982, (בזק ושידורים), התקשורת לחוק ו–59 לפי סעיפים 4 בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני

כללי רישיון לקבלת ותנאים (הליכים ושידורים) (בזק התקשורת לתקנות (1)20 בתקנה .1
- התש"ס-22000 בזק פנים–ארציים נייחים), שירותי למתן

יבוא: (א) משנה פסקת אחרי (1)

והשירותים פיתוח התשתיות בדרישת עמד בעל הרישיון כי המנהל ראה "(א1)
כך הרישיון, בעל לבקשת  הערבות, סכום  יופחת 18(ג)(3)(ב), מתקנה כמתחייב
הראשונית, הערבות מסכום אחוזים לשישים שווה יהיה חדשים בשקלים שהסכום

הענין;"; לפי

(ב)", או (א1) "בפסקאות משנה יבוא (ב)" משנה "בפסקת במקום (ג), בפסקת משנה (2)
הענין". לפי (ב), או (א1) משנה פסקאות "יחולו יבוא (ב)" משנה פסקת "תחול ובמקום

(16 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו י"ח
ן ו רשז הי אברהם  (3-2982 (חמ

התקשורת שר                                                                                   
__________

.407 עמ' התשס"ג, ;218 עמ' התשמ"ב, 1 ס"ח

.774 עמ' התשס"ד, ;886 עמ' התש"ס, 2 ק"ת

התשס"ו-2006 לחוק), התוספת (שינוי שעה) (הוראת התעופה שדות רשות צו

שעה), התש"ם- (הוראת התעופה שדות לחוק רשות סעיף 2(ד)(2) לפי סמכותי בתוקף  
הכנסת,  של הכלכלה ועדת ובאישור הרשות מועצת עם בהתייעצות החוק), - 11980 (להלן

לאמור: מצווה אני

יצחק רבין". "מסוף לחוק, במקום "מסוף ערבה" יבוא בתוספת בחלק ב' .1
(15 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו י"ז

שטרית מאיר  (3-1594 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   
__________

.104 עמ' התש"ם, 1 ס"ח

20 תיקון תקנה

שינוי שם מסוף
מעבר
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התשס"ו-2006 (תיקון), ואגרות) תנאיו להיתר, (בקשה והבניה התכנון תקנות

התייעצות ולאחר התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק סעיף 265 לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות אני מתקין ולבניה, הארצית לתכנון המועצה עם

התש"ל-21970 ואגרות), תנאיו להיתר,  (בקשה והבניה  התכנון לתקנות 1 בתקנה .1 
אש" יבוא: עמיד "אלמנט אחרי ההגדרה העיקריות), - התקנות (להלן

הציבור ובריאות תעסוקתית (גיהות בעבודה הבטיחות בתקנות כהגדרתו - ""אסבסט"
מזיק)." אבק תקנות - (להלן התשמ"ד-31984 מזיק), באבק והעובדים

יבוא: בסופה העיקריות, לתקנות 5(ב) בתקנה .2

שמצוי בו אסבסט." בנכס מקום העשויים אסבסט וכל בנינים בנינים או חלקי (20)"

יבוא:  (ג) משנה תקנת אחרי העיקריות, 9 לתקנות בתקנה .3

יסומנו אסבסט בנכס שמצוי בו מקום וכל אסבסט חלק מבנין העשוי או בנין כל "(ג1)
כמותו האסבסט, סוג הבניה תכניות גבי על יצוינו כן הבניה; בתכניות כתום בצבע

הפיזי." ומצבו

יבוא: בסופה העיקריות, לתקנות 16 בתקנה .4

או מנכס, אסבסט של אסבסט, לפינוי העשויים מבנין או חלק בנין להריסת בהיתר "(ד)
הוא העבודה לביצוע תנאי כי ייקבע אסבסט, מצוי בהם בקרקע או מבנין בחלק לבניה

מזיק." לתקנות אבק 29(ה) תקנה לפי הטכנית הוועדה אישור קבלת

ו–2 -  1 בטפסים העיקריות, לתקנות הראשונה בתוספת .5

הריסה" □" אחרי  המוצעים", או השימוש "סוג העבודה לצד "מיפרט", (1) בחלק
אסבסט"; פינוי □ אסבסט מבנין העשוי או חלק בנין הריסת □" יבוא

- תימחק. "אסבסט" המילה "גג", לצד הבניה", בחלק "חומרי (2)

העיקריות - לתקנות השניה 6. בתוספת

יימחקו; צמנט" - המילים "אסבסט 6.31(א)(1), בפרט (1)

יבוא: 7.73.00 פרט אחרי (2)

להתקנת "תנאים
אוויר מיזוג מערכת

בבנין

מזגנים  חלון, מזגני לרבות אוויר מיזוג מערכות התקנת 7.73.01 (א)
את שיאפשר באופן בבנין, תבוצע - מזגנים) (להלן ואחרים מפוצלים
של האדריכלי במראה מפגיעה הימנעות תוך במבנה, השתלבותם
איכות בתנאי  נאותה ועמידה תפעולם, בטיחות תובטח וכן הבנין, 

סביבה.

התנאים  בבנין המזגנים בהתקנת יתקיימו זה לצורך (ב)  
האלה:

והמערכות המזגנים התקנת מיקום יוצג בהיתר (1)
שישתלב באופן  המהנדס, שיורה כפי אותם המשרתות 

המגרש; או הבנין בחזות
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח

.30 עמ' התשס"ה, ;1841 עמ' התש"ל, 2 ק"ת

.718 עמ' התש"ס, ;722 עמ' התשמ"ד, 3 ק"ת

1 תיקון תקנה

5 תיקון תקנה

9 תיקון תקנה

16 תיקון תקנה

התוספת תיקון
הראשונה

התוספת תיקון
השניה
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מפוצלים מזגנים של עיבוי ויחידות חלון מזגני (2)
שייקבע כפי יוסתרו או ישולבו בחזיתות, המשולבים

בהיתר;

עם המאייד יחידת את המחברים והחיווט הצנרת (3)
ובין מחוץ הבנין בתוך בין במובילים, יותקנו יחידת המעבה
שתתמזג, בצורה תיעשה לבנין מחוץ המובילים התקנת לו;

הבנין; חזית עם האפשר, ככל

צינור ינוקז באמצעות לרבות חלקיו השונים,  המזגן, (4)
בהל"ת; 4.8 כמפורט בסעיף דלוחים עקיף

או המזגן וקיבוע וחיווט צנרת לרבות מזגנים, התקנת (5)
תקן פי על תהיה הבנין, גג על או הבנין קירות על יחידותיו

התקנה4; אוויר: מזגני - 994 חלק 4 ת"י ישראלי,

מזגן בו שלא יותקן קומות לפחות, בן שלוש חדש בבנין (6)
העיבוי יחידות להתקנת מקום וייבנה יתוכנן הקמתו, בעת

בבנין; הדירות בעבור אותם, המשרתות והמערכות

התכניות להוראות בכפוף תהיה המזגנים התקנת (7)
במקום."; החלות

בסופו יבוא: בחלק י"ד, (3)

"סימן ג': אסבסט

איסור בניה
באסבסט

או  בנין להריסת היתר למעט באסבסט, לבניה היתר יינתן לא  14.02
מהנכס."; אסבסט אסבסט או לפינוי העשוי מבנין חלק

 - 17.18 בפרט (4)

דליק"; בלתי יבוא "מחומר אסבסט" "בד (א), במקום משנה בפרט (א)

יבוא אחר" דליק בלתי מחומר או אסבסט  "מבד  במקום (ב), משנה בפרט (ב)
"מחומר בלתי דליק".

שהוגשה  להיתר בקשה יחולו על והן  פרסומן מיום ימים  30 אלה תקנות של תחילתן .7
לאחריו. או תחילתן ביום מקומית לוועדה

(21 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ג
אולמרט אהוד                       (3-347 (חמ

הממשלה מקום ראש ממלא                                                               

              וממלא מקום שר הפנים
__________

.2388 עמ' התשס"ד, 4 י"פ

ממשיך מענק השקעה לעסק למתן (כללים יישום תכנית ההתנתקות תקנות
התשס"ו-2006 תעשייתי), מפעל שהוא

התשס"ה-12005 ההתנתקות, תכנית יישום לחוק 70(ב) סעיף  לפי סמכותי בתוקף   
אלה: תקנות מתקין אני האוצר, כשר סמכותי ובתוקף החוק), - (להלן

__________
.142 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח

ותחולה תחילה
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אלה - 1. בתקנות
לחוק; 70(ב) סעיף תעשייתי לפי למפעל - מענק "המענק"

התשי"ט-21959. השקעות הון, לעידוד חוק העידוד" - "חוק

לקיום ובכפוף שבו 18א(ג)(1) סעיף למעט מכוחו והכללים העידוד חוק לפי יינתן המענק .2
אלה: תנאים

כמשמעותם בגליל, או בנגב א' פיתוח לאזור פעילות העתקת בשל יינתן המענק (1)
בחוק;

"בעל שבהגדרה התנאים אחר למלא העסק בעל ממשיך הפעילות, העתקת לאחר (2)
לחוק; 62 שבסעיף עסק"

בחוק כמשמעותה ההשקעות מרכז למינהלת הוגשה המענק לקבלת בקשה (3)
בהתאם פיצויים לקבלת הזכאות בו שנקבעה מהמועד שנתיים מתום יאוחר לא  העידוד
מכוחו, בכללים שנקבעו או בחוק העידוד על האמור נוסף לחוק; שבפרק ה' ד' לסימן
ההשקעות מרכז מינהלת לכללי בהתאם הערוך כלכלי סקר צורף מענק לקבלת לבקשה
פי על קבלת הפיצויים בשל מסמכים, החלטות ואישורים מידע, העידוד וכן חוק שלפי

ההשקעות. מרכז מינהלת דרישת לפי החוק,

(26 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ח
אולמרט אהוד  (3-3515 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   
__________

.397 עמ' התשס"ה, ;234 עמ' התשי"ט, 2 ס"ח

התשס"ו-2006 השידור), בעבור רשות (תוספת אגרה התעבורה הודעת

כאמור: מודיע אני לפקודת התעבורה1, סעיף 84 לפי סמכותי בתוקף  

המדד  ב–1 בינואר 2006 לעומת ושינוי המדד שהיה ידוע 5% של בשיעור הפחתה עקב .1
רשות בעבור לרכב מנועי, רישיון הנוסף לאגרת הסכום יהיה ב–1 בינואר 2005, ידוע שהיה

(1 באפריל 2006). התשס"ו בניסן ג' ביום החל חדשים שקלים 114 של השידור, בסך

(20 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ב
בר אריה  (3-83 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל                                                                                   
__________

.330 עמ' התשס"ה, ק"ת ;415 עמ' התשס"ג, ס"ח ;173 עמ' ,7 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

רכישה מס סכומי (תיאום ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי הודעת
בהוראת השעה), התשס"ו-2006

ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין  מיסוי לחוק 9(ג3) סעיף  לפי סמכותי בתוקף   
הכנסה (מס' 147), מס פקודת ובהתאם לסעיף 78 לחוק לתיקון החוק), התשכ"ג-11963 (להלן -

לאמור: מודיע אני התשס"ה-22005,

בתמוז ביום ט' החל לחוק, והם 9(ד) בסעיף הנקובים תואמו הסכומים המדד שינוי עקב .1
להלן: כמפורט (16 ביולי 2005) התשס"ה

הגדרות

השקעה מענק

תוספת אגרה
בעבור רשות

השידור

__________
.156 עמ' התשכ"ג, 1 ס"ח

.766 עמ' התשס"ה, 2 ס"ח

עדכון סכומי שווי
הזכות
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שקלים   559,350" בא חדשים" שקלים 550,000" במקום ו–(2), (א)(1) קטן בסעיף (1)
חדשים";

שקלים   693,600" בא חדשים" שקלים 682,020" במקום ו–(3), (א)(2) קטן בסעיף (2)
חדשים".

(15 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו י"ז
יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   

רכישה מס סכומי (תיאום ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי הודעת
התשס"ו-2006 ,(2 (מס' השעה) בהוראת

ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין  מיסוי לחוק 9(ג3) סעיף  לפי סמכותי בתוקף   
הכנסה (מס' 147), מס פקודת ובהתאם לסעיף 78 לחוק לתיקון החוק), התשכ"ג-11963 (להלן -

לאמור: מודיע אני התשס"ה-22005,

בתשרי י"ג ביום החל והם לחוק, 9(ד) בסעיף הנקובים תואמו הסכומים המדד שינוי עקב .1
להלן: כמפורט (16 באוקטובר 2005) התשס"ו

שקלים   581,725" בא חדשים" שקלים 559,350" במקום ו–(2), (א)(1) קטן בסעיף (1)
חדשים";

שקלים   721,345" בא חדשים" שקלים 693,600" במקום ו–(3), (א)(2) קטן בסעיף (2)
חדשים".

(15 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו י"ז
יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   
__________

.579 עמ' התשס"ו, ק"ת ;156 עמ' התשכ"ג, 1 ס"ח

.766 עמ' התשס"ה, 2 ס"ח

רכישה מס סכומי (תיאום ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי הודעת
התשס"ו-2006 ,(3 (מס' השעה) בהוראת

ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין  מיסוי לחוק 9(ג3) סעיף  לפי סמכותי בתוקף   
הכנסה (מס' 147), מס פקודת ובהתאם לסעיף 78 לחוק לתיקון החוק), התשכ"ג-11963 (להלן -

לאמור: מודיע אני התשס"ה-22005,

בטבת ביום ט"ז החל לחוק, והם 9(ד) בסעיף הנקובים תואמו הסכומים המדד שינוי עקב .1
להלן: כמפורט (16 בינואר 2006) התשס"ו

שקלים   594,795" בא חדשים" שקלים 581,725" במקום ו–(2), (א)(1) קטן בסעיף (1)
חדשים";

שקלים   737,550" בא חדשים" שקלים 721,345" במקום ו–(3), (א)(2) קטן בסעיף (2)
חדשים".

(15 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו י"ז
יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   
__________

579 ועמ' 580. עמ' התשס"ו, ק"ת ;156 עמ' התשכ"ג, 1 ס"ח

.766 עמ' התשס"ה, 2 ס"ח

עדכון סכומי שווי
הזכות

עדכון סכומי שווי
הזכות
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רכישה), סכומי מס (תיאום ורכישה) מכירה (שבח, מיסוי מקרקעין הודעת
התשס"ו-2006

התשכ"ג- ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי לחוק סעיף 9(ג3) לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני החוק), (להלן - 11963

ביום החל והם  לחוק,  9(ג1א) בסעיף הנקובים הסכומים תואמו  המדד שינוי עקב .1 
להלן: כמפורט (16 באוקטובר 2005) התשס"ו בתשרי י"ג

שקלים   721,345" בא חדשים" שקלים 693,600" במקום ו–(ב), (1)(א) (1) בפסקה 
חדשים";

שקלים   464,770" בא חדשים" שקלים 446,890" במקום ו–(2), (2)(א)(1) (2) בפסקה 
חדשים";

שקלים   721,345" בא חדשים" שקלים 693,600" במקום ו–(3), (2)(א)(2) (3) בפסקה 
חדשים".

(15 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו י"ז
יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   
__________

.942 עמ' התשס"ה, ק"ת ;156 עמ' התשכ"ג, 1 ס"ח

רכישה) מס סכומי (תיאום ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי  הודעת
התשס"ו-2006 ,(2 (מס'

התשכ"ג- ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי לחוק סעיף 9(ג3) לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני החוק), (להלן - 11963

ט"ז ביום החל והם לחוק, 9(ג1א) בסעיף הנקובים הסכומים תואמו  המדד שינוי עקב .1
להלן: כמפורט (16 בינואר 2006) התשס"ו בטבת

שקלים   737,550" בא חדשים" שקלים 721,345" במקום ו–(ב), (1)(א) (1) בפסקה 
חדשים";

שקלים   475,215" בא חדשים" שקלים 464,770" במקום ו–(2), (2)(א)(1) (2) בפסקה 
חדשים";

שקלים   737,550" בא חדשים" שקלים 721,345" במקום ו–(3), (2)(א)(2) (3) בפסקה 
חדשים".

(15 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו י"ז
יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   
__________

.581 עמ' התשס"ו, ק"ת ;156 עמ' התשכ"ג, 1 ס"ח

התשס"ו-2006 ,(2 סכום) (מס' (עדכון מקרקעין שבח הודעת מס

ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי לתקנות 12(ו) תקנה  לפי סמכותי בתוקף   
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - התשל"ה-11974 רכישה), (מס

__________

עדכון סכומי שווי
הזכות

עדכון סכומי שווי
הזכות

.138 עמ' התשס"ו, ;317 עמ' התשס"ה, 1 ק"ת התשל"ה, עמ' 140;
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בטבת ט"ז ביום והחל לתקנות, 12(ב) בתקנה הנקוב הסכום עודכן המדד שינוי עקב .1
שקלים   1,113,230" בא חדשים" שקלים 1,088,750" במקום ,(2006 בינואר   16) התשס"ו

חדשים".

(15 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו י"ז
יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   

התשס"ו-2006 ,(2 מקרקעין) (מס' שווי סכומי (תיאום מקרקעין שבח הודעת מס

ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי לתקנות 16א(ד) תקנה  לפי סמכותי בתוקף   
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - התשל"ה-11974 רכישה), (מס

לתקנות, 16(ב) בתקנה ו–(3) (2) בפסקאות  הנקובים הסכומים תואמו המדד שינוי 1. עקב
 227,690" בא חדשים" שקלים 222,685" במקום (16 בינואר 2006), התשס"ו ט"ז בטבת ביום והחל

חדשים". שקלים

(15 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו י"ז
יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   
__________

.138 עמ' התשס"ו, ;317 עמ' התשס"ה, ;206 עמ' התשנ"ח, 1 ק"ת התשל"ה, עמ' 140;

כשהמחיר סכומים (תיאום ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי הודעת
התשס"ו-2006 בניה), מתוספת מושפע

ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי לחוק 49ז(א)(5) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני החוק), (להלן - התשכ"ג-11963

ביום החל והם לחוק,  49(ז)(א) בסעיף הנקובים הסכומים תואמו  המדד שינוי עקב .1 
להלן: כמפורט (16 בינואר 2006) בטבת התשס"ו ט"ז

שקלים   1,359,800" בא פעמיים, חדשים" שקלים 1,272,900" במקום ,(2) בפסקה (א)
חדשים";

חדשים". שקלים 340,200" בא חדשים" שקלים 318,400" במקום ,(3) בפסקה (ב)

(15 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו י"ז
יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   
__________

.436 עמ' התשס"ה, ק"ת ;438 עמ' התשס"ה, ;156 עמ' התשכ"ג, 1 ס"ח

סכום עדכון

סכומים תיאום

סכומים תיאום


