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עקיף) ונזק (נזק מלחמה פיצויים) (תשלום וקרן פיצויים רכוש מס תקנות
התשס"ו-2006  ,(2 מס' (תיקון

התשכ"א- פיצויים, וקרן רכוש מס לחוק ו–65 36(א) ,35 סעיפים  לפי  בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור ,11961

עקיף)  ונזק מלחמה (נזק פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן רכוש מס לתקנות  1 בתקנה .1
- השעה) הוראת - (להלן התשס"ו-22006 שעה), (הוראת

התשס"ו באב "כ' יבוא "(2006 ביולי   31) התשס"ו  באב  "ו' במקום  (1) ברישה, 
(14 באוגוסט 2006)";

- (2) בפסקה (1)

- (א) משנה בפסקת (א)

- המובאת בה משנה (ג) משנה (2)(ג), בפסקת (1) בפסקת

;"2006 יולי חודש "במהלך יבוא "הביטחוני" אחרי ,(1) משנה בפסקת (א)

- (2) משנה בפסקת (ב)

"הביטחוני" יבוא "במהלך אחרי ברישה, בפסקת משנה (א), (1)
"לענין יבוא (ב)" משנה פסקת "ולענין ובמקום "2006 יולי חודש

(2ד)"; עד (2א) משנה (ב) ולענין פסקאות משנה פסקת

יולי חודש (ב), אחרי "הימים" יבוא "במהלך משנה בפסקת (2)
;"2006

"במהלך יבוא  עובד"  של "המרבי אחרי (ד), משנה  בפסקת  (3)
;"2006 יולי חודש

חודש "במהלך יבוא  "הביטחוני"  אחרי (ה),  משנה  בפסקת (4)
;"2006 יולי

"הביטחוני" יבוא "במהלך אחרי ברישה, (ו), בפסקת משנה  (5)
;"2006 יולי חודש

יולי חודש (ז), אחרי "הביטחוני" יבוא "במהלך משנה בפסקת (6)
של  הממוצע היומי 145% מהשכר "ובתוספת יבוא ובסופה "2006
העובדים שלו ההיעדרות של ימי בסך כשהוא מוכפל עובד שלו,
בשל מעבודתם ושנעדרו  בפועל מעסיק אותו אצל  המועסקים
שהמעסיק ובלבד ,2006 אוגוסט חודש במהלך הביטחוני המצב
100% מהשכר היומי  המחזורים, כאשר במסלול בחר בפועל לא
והיתרה תשולם האדם כוח לקבלן ישולם עובד כל הממוצע של

סיעודי"; המעסיק עובד שאינו יחיד בפועל, ובלבד למעסיק

יבוא: (2) משנה פסקת אחרי (ג)

הפיצוי על נוסף לבחור רשאי (1) משנה בפסקת כאמור ניזוק "(2א)
אלה: משני באחד משנה פסקת באותה האמור

הניזוק,  של עובד של הממוצע  היומי מהשכר  145% (1)
של של כלל העובדים ההיעדרות מוכפל בסך ימי כשהוא

1 תיקון תקנה

__________
1 ס"ח התשכ"א, עמ' 100.

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 1022 ועמ' 1080.
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במהלך הביטחוני  המצב בשל מעבודתם שנעדרו הניזוק 
;2006 אוגוסט חודש

מעסיק הניזוק היה שאם ובלבד מחזורים, מסלול (2)
היומי השכר עלות את כוח האדם לקבלן שילם הוא בפועל
אצל העובד שלו לעובד האדם כוח קבלן ששילם הממוצע
כוח קבלן  שגובה העמלה בתוספת בפועל, מעסיק אותו 
בפועל" "מעסיק זה, לענין בפועל; מעסיק מאותו האדם
ידי על עובדים העסקת בחוק כהגדרתם אדם", כוח ו"קבלן

התשנ"ו-1996; אדם, כוח קבלני

על נוסף לבחור רשאי (2)(א) משנה בפסקת כאמור ניזוק (2ב)
אלה: משני באחד משנה פסקת באותה האמור הפיצוי

כשהיא מוכפלת במספר ליום סכום הכנסתו החייבת (1)
במהלך הביטחוני המצב בשל עסקו פעילות הפסקת ימי

וב–145%; 2006 אוגוסט חודש

מחזורים; מסלול (2)

על נוסף לבחור רשאי (2)(ב) משנה בפסקת כאמור ניזוק (2ג)
אלה: משני באחד משנה פסקת באותה האמור הפיצוי

מוכפלת  כשהיא ליום  החייבת הכנסתו  מסכום  50% (1)
ב'  2006 הנקובים בחלק אוגוסט חודש במהלך הימים במספר

וב–145%; עסקו בו לגבי האזור שמצוי השניה לתוספת

מחזורים; מסלול (2)

על נוסף לבחור רשאי (2)(ג) משנה בפסקת כאמור ניזוק (2ד)
אלה: משני באחד משנה פסקת באותה האמור הפיצוי

עסקו את פעילות והפסיק עובדים לו ניזוק שאין לגבי (1)
משוער דוח  לפי שחושבה ליום החייבת הכנסתו סכום  -
לפקודה,   133 בסעיף כמשמעותו  המקדימה,  לתקופה 
ולפני לפקודה 9(5)(א) סעיף לפי הפטורה הכנסתו בתוספת
פחות ולא  המרבי, מהשכר יותר לא והכל הפסדים, קיזוז 
התשמ"ז- מינימום, שכר חוק לפי ליום, המינימום משכר
פעילות הפסקת  ימי במספר מוכפלת כשהיא  ,1987
2006 אוגוסט חודש במהלך הביטחוני המצב בשל  עסקו
מתנהל אינו שעסקו עובדים, לו שאין ניזוק ולגבי וב–145%,
עסקאותיו ומחזור עסקו  פעילות את הפסיק  שלא בביתו,
שדווח כפי התשל"ו-1975, ערך מוסף, בחוק מס כמשמעותו
של הראשונים החודשים בששת בישראל המסים לרשות

חדשים  שקלים   180,000 על עולה אינו ,2006 המס שנת
דוח  לפי שחושבה ליום החייבת  הכנסתו מסכום  50% -
133 לפקודה,  בסעיף כמשמעותו המקדימה, לתקופה משוער
ולפני לפקודה 9(5)(א) סעיף לפי הפטורה הכנסתו בתוספת
פחות ולא  המרבי, מהשכר יותר לא והכל הפסדים, קיזוז 
התשמ"ז- מינימום, שכר חוק לפי ליום, המינימום משכר
חודש אוגוסט במהלך הימים במספר כשהיא מוכפלת ,1987
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שבו  האזור לגבי השניה לתוספת ב' בחלק הנקובים  2006
וב–145%; עסקו מצוי

מחזורים; מסלול (2)

על נוסף לבחור רשאי (2)(ד) משנה בפסקת כאמור ניזוק (2ה)
אלה: משני באחד משנה פסקת באותה האמור הפיצוי

הסכום בתוספת בפסקת משנה (2א)(1) כאמור (1) שווי הנזק
של עובד של הממוצע היומי השכר פעמיים מבין הנמוך
ימי ההיעדרות במספר מוכפל כשהוא המרבי, או השכר הניזוק

וב–145%; ,2006 אוגוסט חודש במהלך עובד של המרבי

מעסיק הניזוק היה שאם ובלבד מחזורים, מסלול (2)
השכר היומי עלות את האדם כוח לקבלן שילם בפועל, הוא
אצל העובד שלו לעובד האדם כוח קבלן ששילם הממוצע
כוח קבלן  שגובה העמלה בתוספת בפועל, מעסיק אותו 
בפועל" "מעסיק זה, לענין בפועל; מעסיק מאותו האדם
ידי על עובדים העסקת בחוק כהגדרתם אדם", כוח ו"קבלן

התשנ"ו-1996; אדם, כוח קבלני

על נוסף לבחור רשאי (2)(ה) משנה בפסקת כאמור ניזוק (2ו)
אלה: משני באחד משנה פסקת באותה האמור הפיצוי

סכום בתוספת בפסקת משנה (2א)(1) כאמור (1) שווי הנזק
עבודת "שווי זה, לענין הקיבוץ; חברי עבודת שווי שהוא
מחולק למשרת שכיר, הממוצע השכר סכום הקיבוץ" — חברי
שקלים   10 של  מכפלה שהוא הקרוב לסכום ומעוגל ב–22 
אוגוסט במהלך חודש ההיעדרות ימי ומוכפל בסך חדשים
במסחר או  בתעשיה, העובדים הקיבוץ חברי 2006 של כלל

הביטחוני; המצב בשל מעבודה שנעדרו בקיבוץ בשירותים

מעסיק הניזוק היה שאם ובלבד מחזורים, מסלול (2)
השכר היומי עלות את האדם כוח לקבלן שילם בפועל, הוא
אצל העובד שלו לעובד האדם כוח קבלן ששילם הממוצע
כוח קבלן  שגובה העמלה בתוספת בפועל, מעסיק אותו 
בפועל" "מעסיק זה, לענין בפועל; מעסיק מאותו האדם
ידי על עובדים העסקת בחוק כהגדרתם אדם", כוח ו"קבלן

התשנ"ו-1996; אדם, כוח קבלני

התנאים בו שמתקיימים (2)(ו) משנה בפסקת כאמור ניזוק (2ז)
פסקת האמור באותה הפיצוי נוסף על לבחור בה, רשאי הנקובים

משנה באחד משני אלה:

שלו, כשהוא  עובד הממוצע של היומי 100% מהשכר  (1)
שנעדרו שלו העובדים כלל של ההיעדרות ימי בסך מוכפל
;2006 חודש אוגוסט במהלך הביטחוני המצב מעבודתם בשל

פדיונות; מסלול (2)

פסקאות הוראות  יחולו מיוחד, ניזוק שהוא ניזוק לגבי  (2ח)
יראו מחזורים" "מסלול שבמקום ובלבד ו–(2ה), (2ב) (2א), משנה

מורחב"; מחזורים "מסלול נאמר כאילו
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ניזוק על יחולו לא ו–(2ח) (2ה) עד (2א) משנה פסקאות הוראות (2ט)
בפסקאות לפיצוי האמור זכאי יהיה והוא אחד מאלה בו שמתקיים
האמור בתוספת הענין, לפי (2)(ד), (2)(ג), (2)(ב), (2)(א), ,(1) משנה

הענין: לפי (2ה), עד משנה (2א) (1) לפסקאות משנה בפסקת

מוסף, ערך מס  בחוק כהגדרתו כספי מוסד  הוא (1)
התשל"ו-1975;

בפקודה; כהגדרתו גמל קופת הוא (2)

לפקודה; 88 בסעיף כהגדרתו נאמנות קרן הוא (3)

התשכ"ח- ערך, ניירות בחוק כהגדרתו בורסה חבר הוא (4)
;31968

מוסף, ערך מס  בחוק כהגדרתו פטור עוסק  הוא (5)
;2006 המס בשנת התשל"ו-1975,

על העסקת עובדים בחוק כהגדרתו אדם קבלן כוח הוא (6)
התשנ"ו-1996; אדם, כוח קבלני ידי

ההגבלה; באזור שלא מצוי עסקו (7)

מוסף,  ערך מס 33 לחוק סעיף לפי הפטור עליו שחל מי (8)
התשל"ו-1975;

על יחולו לא ו–(2ח) (2ה) עד (2א) משנה פסקאות הוראות (2י)
האמור זכאי לפיצוי יהיה והוא מאלה, אחד שמתקיים בו ניזוק
בתוספת הענין, לפי (2)(ד), (2)(ב), (2)(א), ,(1) משנה בפסקאות
לפי (2ה), עד (2א) משנה  לפסקאות  (1) משנה בפסקת האמור
גורם אותו תפוקה לגבי אבדן לפי שיחושב לסכום הנזק או הענין,

מיליון  מ–3  יותר ולא הנחסכות הייצור  הוצאות  בניכוי ייצור
חדשים: שקלים

עסקי מלאי המהווה במקרקעין זכות במכירת עיסוקו (1)
בידו;

לפקודה; 8א סעיף הוראות הכנסתו בחישוב חלות (2)

(ניהול הכנסה מס י"ד להוראות תוספת עליו שחלה מי (3)
להנחת הוכיח כן אם אלא התשל"ג-41973, חשבונות), פנקסי
ממחזור הקבועות  ההוצאות שיעור כי המנהל של  דעתו
שנת לגבי בישראל המסים לרשות שדווח כפי עסקאותיו
ממחזור האמור מהשיעור לפחות  שניים פי גדול ,2005

;";2005 בשנת במהותו לו הדומה עסק של העסקאות

- משנה (4)(ה) (2) בפסקת

- הפיצוי"  "תקופת (א) בהגדרה

(29 בספטמבר 2006)" בתשרי התשס"ז במקום "ז' (1) בפסקה (1),
(13 באוקטובר 2006)"; התשס"ז בתשרי "כ"א יבוא

__________
3 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

4 ק"ת התשל"ג, עמ' 626.
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"(2006 (21 באוגוסט  באב התשס"ו "כ"ז במקום  ,(2) (2) בפסקה 
(4 בספטמבר 2006)"; התשס"ז באלול "י"א יבוא

יבוא: בסופה (ב)

אוגוסט בחודש ההכנסה סכום - "2006 ""הכנסה בחודש אוגוסט
הציבורי  למוסד ששולמו  ותמיכות תרומות  בניכוי  2006

חשבון; בידי רואה זה לענין שאושר חודש,  באותו

 2005 המס בשנת ההכנסה סכום - "2005 המס בשנת "הכנסה
 131 סעיף לפי הציבורי המוסד שהגיש בדוח שדווחה כפי

ותרומות; תמיכות בניכוי לפקודה

עסקאותיו מחזור שבין  החיובי ההפרש - המחזורים"  "הפרש
עסקאותיו  מחזור לבין  2005 אוגוסט בחודש הניזוק של
מחזור על המדווח ניזוק ולגבי ,2006 בחודש האמור בשנת
שבין החיובי ההפרש - דו–חודשית בשיטה עסקאותיו
התשל"ו- מוסף, ערך מס בחוק כמשמעותו עסקאותיו, מחזור
מחזור  לבין  2005 ואוגוסט יולי בחודשים הניזוק של ,1975
מחזור היה ואם ,2006 בשנת האמורים בחודשים עסקאותיו
יופחתו סניפים, ממספר פעילות כולל הניזוק של עסקאותיו
באזור כלולים הסניפים שאינם העסקאות של מחזורי ממנו
לפי אחר עוסק עם כאחד רשום הניזוק היה ואם ההגבלה,
יופחת התשל"ו-1975, מוסף, ערך מס לחוק 56 סעיף הוראות

האחר; העוסק המאוחד מחזורו של מהמחזור

- "2005 אוגוסט עסקאות בחודש "מחזור

מוסף, ערך מס בחוק כמשמעותו עסקאותיו, מחזור (1)
שידווח כפי ,2005 אוגוסט בחודש הניזוק של התשל"ו-1975,

(1 באוגוסט 2006); התשס"ו באב ז' יום עד

כ"ה בתמוז שמיום בתקופה עסקו את שפתח לגבי ניזוק (2)
 30) בתמוז התשס"ו  יום ד' (1 באוגוסט 2005) עד התשס"ה
פתיחת על בישראל  המסים לרשות והודיע  ,(2006 ביוני
מחזור ,(2006 ביוני   30) התשס"ו בתמוז ד'  יום עד עסקו
הניזוק היה ואם ב–12, מחולק 2005 המס בשנת עסקאותיו
- דו–חודשית בשיטה עסקאותיו מחזור על מדווח כאמור

ב–6; מחולק

- "2005 המס בשנת עסקאות "מחזור

מוסף, ערך מס בחוק כמשמעותו עסקאות מחזור (1)
;2005 המס שנת לגבי הנישום שדיווח כפי התשל"ו-1975,

בשבט כ"ב שמיום בתקופה עסקו את שפתח ניזוק לגבי (2)
התשס"ה בתמוז כ"ה  יום עד (2005 בפברואר   1)  התשס"ה
פתיחת בישראל על המסים והודיע לרשות (1 באוגוסט 2005),
מחזור - (1 באוגוסט 2005) התשס"ה בתמוז כ"ה יום עד עסקו
מוסף, התשל"ו-1975, ערך מס בחוק העסקאות כמשמעותו
במספר מחולק ,2005 המס שנת לגבי הנישום שדיווח כפי

ב–12; ומוכפל הפעילות חודשי
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כ"ה שמיום בתקופה עסקו  את שפתח  ניזוק לגבי (3)
התשס"ו בתמוז ד' יום עד (1 באוגוסט 2005) התשס"ה  בתמוז
פתיחת בישראל על המסים והודיע לרשות (30 ביוני 2006),
מחזור - (2006 ביוני   30) התשס"ו בתמוז ד'  יום עד עסקו
מוסף, התשל"ו-1975, ערך מס בחוק העסקאות כמשמעותו
באב ז' יום עד עסקו פתיחת מיום הנישום שדיווח כפי
מחולק במספר חודשי הפעילות (1 באוגוסט 2006), התשס"ו

ב–12; ומוכפל

מוכפל כשהוא  המחזורים הפרש סכום - מחזורים" "מסלול 
מחזור על  הניזוק מדווח ואם ההפחתה שיעור במשלים 
ימי במקדם התוצאה תוכפל דו–חודשית, בשיטה עסקאותיו

חדשים; שקלים מיליון מ–3 יותר לא והכל לוחמה,

עסקאותיו מחזור שבין החיובי ההפרש - מורחב" מחזורים "מסלול
הניזוק, של התשל"ו-1975, ערך מוסף, בחוק מס כמשמעותו
עסקאותיו  מחזור לבין  2005 וספטמבר אוגוסט בחודשים
היה מחזור עסקאותיו ואם ,2006 בשנת האמורים בחודשים
מחזורי ממנו יופחתו ממספר סניפים, פעילות כולל הניזוק של
ההגבלה, באזור כלולים שאינם הסניפים של העסקאות
הוראות לפי עוסק אחר עם  רשום כאחד הניזוק  היה  ואם
מהמחזור יופחת התשל"ו-1975, מוסף, ערך מס לחוק 56 סעיף
במשלים כשהוא מוכפל האחר, העוסק מחזורו של המאוחד
בתוספת המרבי הקבוע מהסכום יותר ההפחתה, ולא שיעור

הניזוק המיוחד; של העסק שיקום יום הרביעית לפי

המס בשנת ההכנסה שבין החיובי ההפרש - פדיונות" "מסלול
אוגוסט 2006, בחודש הכנסתו סכום ב–12 לבין מחולקת 2005
שההגדרה ובלבד ההפחתה שיעור במשלים מוכפל כשהוא
"מחזור במקום כאילו תיקרא ההפחתה" שיעור "משלים
2005 בתוספת תרומות  המס בשנת "הכנסה בה נאמר עסקאות"

חדשים; שקלים מיליון מ–3 יותר לא והכל ותמיכות",

באזורים המפורטים מצוי שעסקו ניזוק לגבי - ימי לוחמה" "מקדם
כאמור לצדם: - לתוספת השניה בחלק ב' להלן, והמנויים

;14/34 - 1 אזור (1)

2 או 3 - 14/33; אזור (2)

;14/31 - 4 אזור (3)

;14/30 - 5 אזור (4)

;1/2 - 6 אזור (5)

;14/29 - 7 אזור (6)

;14/18 - 8 אזור (7)

בשנת עסקאותיו שמחזור לגבי ניזוק - ההפחתה" שיעור "משלים
 - 2005 המס
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;75% - חדשים 750,000 שקלים על עלה לא (1)

מיליון  על עלה ולא חדשים 750,000 שקלים על עלה (2)
;65% - חדשים שקלים וחצי

על עלה ולא חדשים שקלים וחצי מיליון על עלה (3) 
;55% - חדשים שקלים 10 מיליון

על עלה ולא חדשים שקלים מיליון 10 על עלה (4) 
;50% - חדשים שקלים 30 מיליון

;45% - חדשים שקלים 30 מיליון על עלה (5)

מאלה: אחד כל - מיוחד" "ניזוק

ישירה פיזית פגיעה נפגע שעסקו הגבלה באזור ניזוק (1)
בחלק הנקובים הימים במהלך אחד מלחמה מנזק כתוצאה
והושבת עסקו, מצוי שבו האזור לגבי השניה לתוספת ב'
כ' באב התשס"ו יום לאחר גם פגיעה מפעילות בשל אותה

(14 באוגוסט 2006);

המנהל של דעתו להנחת שהוכח הגבלה באזור ניזוק (2)
ואין ,(1) כאמור בפסקה ניזוק הוא עסקו של הספק העיקרי כי
של שיקומו מועד יראו את זה ולענין זמין,  חלופי ספק לו

הספק כאמור; של שיקומו הניזוק כמועד

כי המנהל של דעתו להנחת שהוכח הגבלה באזור ניזוק (3)
האזור לגבי השניה לתוספת ב' בחלק הנקובים הימים באחד
הביטחון כוחות  מאת  הוראה לו ניתנה עסקו,  מצוי  שבו
(חומרים  האזרחית ההתגוננות לתקנות  5 לתקנה בהתאם
גלם חומרי לרוקן עליו ולפיה התשנ"ב-51992, מסוכנים),
גלם חומרי של נוספת כמות מהכנסת ולהימנע שבעסקו
עסקו וכי אדם, סכנה לחיי כדי למנוע דרוש שהדבר משום
באב כ' יום לאחר גם הוראה אותה בשל מפעילות הושבת

(14 באוגוסט 2006);"; התשס"ו

למועד שקדם שביום יבוא "ובלבד הגבלה" אחרי "באזור (ב), משנה בפסקת (ב)
של עסקו בו שמצוי לגבי האזור השניה לתוספת בחלק ב' הנקוב ביותר המוקדם
אם פעיל, כעסק הניזוק של עסקו את יראו לא זה לענין פעיל; העסק היה הניזוק,
חייב שהיה האחרונים הדוחות שלושת את בישראל המסים לרשות הגיש לא הוא
חודש לפני ערך מוסף מס לצורכי התשל"ו-1975, מוסף, מס ערך חוק לפי בהגשתם
כמשמעותו עסקאות, מחזור על דיווח כאמור הדוחות שבשלושת או ,2006 אוגוסט
שעסקו המנהל, דעתו של להנחת הניזוק, הוכיח כן אם אפס, אלא האמור, בחוק

פעיל;"; היה

יבוא: בסופה (3) בפסקה (3)

שלא לפי לפיצוי תביעה הגיש הניזוק (ב), לא קטן בסעיף האמור על אף "(ב2)
בתשרי ט' ליום עד הענין, לפי  פדיונות, מסלול לפי  שלא או מחזורים מסלול
מסלול לפי או מסלול מחזורים פיצוי לפי לניזוק ישולם (1 באוקטובר 2006), התשס"ז
בסכום ויראו (1 בנובמבר 2006), בחשון התשס"ז י' מיום החל הענין, פדיונות, לפי
הוראות עליו ויחולו  תביעה הגשת לאחר שולם כאילו כאמור ששולם  הפיצוי

__________
.676 עמ' התשס"ב, 5 ק"ת התשנ"ב, עמ' 213;
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כאמור, תשלום הפיצוי לאחר גם רשאי, יהיה כך הניזוק על ונוסף 8 עד 12א, תקנות
פדיונות."; מסלול או מסלול מחזורים לפי שאינה תביעה להגיש

(4) בפסקה (5) - 

- בה המובאת השניה בתוספת (א)

יבוא: א' חלק במקום (1)

                  "חלק א'
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- ב', בטור "הגדרה" בחלק (2)

באב "כ' יבוא (31 ביולי 2006)" התשס"ו באב "ו' במקום מקום, בכל (א)
(14 באוגוסט 2006)"; התשס"ו

כולל כרמיאל עכו-עמיעד לכביש במקום "צפונית ,2 אזור לצד (ב)
המוגדר לקו צפונית הנמצא  "אזור יבוא "91 לכביש צפונית  ובהמשך 
צומת עד העיר עכו שיפוט והמזרחי של שטח הגבול הצפוני ידי על
השטח  את כולל עמיעד, לצומת עד  85 כביש על משם מזרח, עכו
ראש  לצומת 90 עד בכביש משם צפונית כרמיאל, של העיר המוניציפלי
על הירדן, משם צפונה נחל לתוואי עד מזרחה ישר בקו  משם  פינה,
על כביש צפונית מזרחית משם יעקב, בנות לגשר הירדן עד תוואי נחל

סוריה"; עם לגבול עד 91

הכרמל טירת נשר, קריות, חיפה, "מתחם במקום ,3 אזור לצד (ג)
העיר עכו, השטח של המוניציפלי השטח את הכולל ועכו" יבוא "אזור
משם  אחיהוד, לצומת 85 עד על כביש מזרח עכו מצומת התחום בקו
החוצה  (מערבה) ישר בקו משם יגור, לצומת 70 עד כביש על דרומה
חוף לאורך צפונה משם (כולל), החותרים לקיבוץ עד הכרמל רכס את

עכו"; עד התיכון הים

לכנרת)"  היקפי כנרת (1 ק"מ וסובב "טבריה 4, במקום אזור לצד (ד)
טבריה העיר של השיפוט שטח כנרת, כולל את וסובב טבריה "אזור יבוא

הכנרת"; מחוף ק"מ 1 ושטח היקפי במרחק של

שיפוט שטח תחתון, גליל תעשיה "אזור במקום ,5 אזור לצד (ה)
גליל תחתון התעשיה  אזור "תחום יבוא  עילית" ונצרת נצרת  עיריית 

עילית"; ונצרת נצרת הערים של המוניציפלי והשטח

בדרום ,91 כביש בצפון הגולן - "דרום רמת במקום ,6 אזור לצד (ו)
של  המזרחי 90 והחוף כביש ובמערב סוריה גבול במזרח צמח, צומת
צמח לאורך מצומת בקו את השטח התחום הכולל "אזור הכנרת" יבוא
כביש על משם צפונה נחום, כפר לצומת עד של הכנרת המזרחי החוף
הירדן,  נחל לתוואי עד בקו ישר מזרחה משם פינה, ראש לצומת 90 עד
צפונית משם יעקב, לגשר בנות עד נחל הירדן תוואי על צפונה משם

הגבול  דרומה על קו משם לגבול עם סוריה, 91 עד כביש על מזרחית
98 עד  כביש מערבית על צפונית ומשם גדר חמת לצומת סוריה עד עם

לצומת צמח";

בדרום הכנרת" כנרת צומת ועד במקום "מהחותרים ,7 אזור לצד (ז)
לאורך דרומה יגור מצומת בקו  השטח התחום את הכולל "אזור יבוא
עדשים,  לצומת מזרחה עד ישר בקו התשבי, משם לצומת 70 עד כביש
65 עד  כביש על מזרחה משם תבור, לצומת עד מזרחה ישר בקו משם
משם  כנרת, לצומת 767 עד על כביש מזרחה משם תבור, לצומת כפר
צומת  עד מהחוף) 1 ק"מ של הכנרת (במרחק של חופה המערבי לאורך
כביש 85  על משם עמיעד, לצומת 90 עד כביש על צפונה משם נחום, כפר

יגור"; צומת עד 70 דרומה על כביש משם אחיהוד, מערבה עד צומת
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מוניציפלי)" (שטח עילית ועפולה עפולה "אזור במקום ,8 אזור לצד (ח)
(כולל עפולה העיר של המוניציפלי השטח את הכולל "אזור יבוא

עילית)"; עפולה

- בה המובאת השלישית בתוספת (ב)

יבוא: שונים" "זנים בשורה האמור במקום א', שבטור "תפוח" במין (1)

ב' טור
זן

ג' טור
סכום

הוצאות
ייצור

שנתיות
(בשקלים
חדשים)

ד' טור
מספר ימי

קטיף
ה' טור

קטיף תקופת

רויאל ”גלקסי,
אוברו גלה,

גלה

10/08/2006 עד 25/08/2006”;5,15216

יבוא:(2) שונים” ”זנים בשורה האמור במקום א', שבטור ”אגס” במין

מריה 25/07/2006 עד 5,1992215/08/2006”סנטה

דרוז 01/08/2006 עד 5,1992020/08/2006רד

(זנים נאשי
שונים)

10/07/2006 עד 01/09/2006”;5,19954

יבוא:(3) בשורה ”זנים שונים” האמור במקום ”אפרסק” שבטור א', במין

1/07/2006 עד 5,7032525/07/2006”פיתה

15/07/2006 עד 5,7031630/07/2006רמה/ג'ובלי

10/07/2006 עד 5,7031625/07/2006אורפז

95-ed-15,70317;”10/08/2006 25/07/2006 עד

יבוא:(4) שונים” ”זנים א', במקום האמור בשורה שבטור ”נקטרינה” במין

10/07/2006 עד 5,9991120/07/2006”אינדפנדנס

15/07/2006 עד 5,9991630/07/2006סנגלו

רד 01/08/2006 עד 5,9992020/08/2006אוגוסט

01/08/2006 עד 20/08/2006”;5,99920יפית

יבוא:(5) שונים” ”זנים בשורה האמור במקום א', שבטור יפני” ”שזיף במין

05/07/2006 עד 6,0512630/07/2006”לימון

05/07/2006 עד 6,0512125/07/2006בנדורה

קווין 10/07/2006 עד 6,0511625/07/2006ניו
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ב' טור
זן

ג' טור
סכום

הוצאות
ייצור

שנתיות
(בשקלים
חדשים)

ד' טור
מספר ימי

קטיף
ה' טור

קטיף תקופת

קווין זהבה
/זהבה/אוזי/

מירל/
אבנר/נמרוד/

בלק/קווין/
מריפוזה/

לרודה/
ארלמון

10/07/2006 עד 6,0512130/07/2006

ויקסון/קלסי/
גיינט/ זהבה

ארגמן

10/07/2006 עד 6,0512130/07/2006

ג'ינט/  בלק
A2/MG611

15/07/2006 עד 6,0512710/08/2006

יורקר/ ניו
סימקה/בלק

קווין

20/07/2006 עד 6,0511705/08/2006

אבא/סוויטי/
מוסקט

20/07/2006 עד 6,0511705/08/2006

אן/ קווין
בקלאוה

25/07/2006 עד 6,0511710/08/2006

לאטיציה/
גולד/  רד

פינק רוזה

28/07/2006 עד 6,0512420/08/2006

דורדו 28/07/2006 עד 6,0512420/08/2006אל

/  לריאן
K44-26

01/08/2006 עד 20/08/2006”;6,05120

יבוא:(6) שונים” ”זנים בשורה האמור במקום א', שבטור מאכל” ”כרם במין

10/07/2006 עד 6,2143220/07/2006”רוקי

01/08/2006 עד 6,2147615/10/2006תומפסון

01/08/2006 עד 15/10/2006”;6,21476אוטום רויאל



18.9.2006 התשס"ו, באלול כ"ה ,6519 התקנות 1201קובץ

יבוא: בסופה (7)

א' טור
מין

ב' טור
זן

ג' טור
הוצאות סכום
שנתיות ייצור

(בשקלים
חדשים)

ד' טור
מספר ימי

קטיף
ה' טור

קטיף תקופת

15/07/2006 עד 15/8/2006".4,00032תאנים"תאנים

יבוא: בסופה (ג)

"תוספת רביעית
מורחב") מחזורים "מסלול ההגדרה -            (תקנה 1

שיקום    בשקלים חדשים     תאריך סכום פיצוי   

14/8/2006 3,000,000 עד

15/08/2006 3,219,643

16/08/2006

17/08/2006

18/08/2006

19/08/2006

20/08/2006

21/08/2006

3,444,777

3,675,539

3,912,070

4,154,515

4,403,021

4,657,739

22/08/2006

23/08/2006

24/08/2006

25/08/2006

 4,918,825

5,186,439

5,460,743

5,741,904

26/08/2006

27/08/2006

28/08/2006

29/08/2006

30/08/2006

6,030,095

6,325,490

6,628,270

6,938,620

7,256,728

31/08/2006

01/09/2006

02/09/2006

03/09/2006

04/09/2006

05/09/2006

06/09/2006

7,582,789

7,917,002

8,259,569

8,610,702

8,970,612

9,339,520

9,717,651
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שיקום    בשקלים חדשים     תאריך סכום פיצוי   

07/09/2006

08/09/2006

09/09/2006

10/09/2006

11/09/2006

12/09/2006

13/09/2006

14/09/2006

15/09/2006

16/09/2006

17/09/2006

18/09/2006

19/09/2006

20/09/2006

21/09/2006

22/09/2006

23/09/2006

24/09/2006

25/09/2006

26/09/2006

27/09/2006

28/09/2006

29/09/2006

30/09/2006

10,105,235

10,502,509

10,909,714

11,327,100

11,754,921

12,193,436

12,642,915

13,103,631

13,575,865

14,059,904

14,556,044

15,064,588

15,585,846

16,120,135

16,667,781

17,229,119

17,804,489

18,394,245

18,998,744

19,618,355

20,253,457

20,904,436

21,571,690

"22,255,625

באב התשס"ו (1 באוגוסט 2006). ב' ביום אלה תקנות 2. תחילתן של

(14 בספטמבר 2006) התשס"ו באלול כ"א
(3-206) (חמ

ן ו רשז הי אברהם   

האוצר שר                                                                                   

תחילה
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התשס"ו-2006  מסכנת חנק), אזהרה (סימון (מזון) בריאות הציבור תקנות
התשמ"ג- חדש], [נוסח (מזון) הציבור בריאות לפקודת סעיף 3א לפי סמכותי בתוקף  

3 לפקודה  סעיף  לפי משרד הבריאות של הכללי המנהל הפקודה), וסמכות - (להלן  11983
הרווחה ועדת העבודה ובאישור הממשלה2, לחוק–יסוד: 34 לפי סעיף ,5 תקנה לענין שנטלתי

אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של והבריאות

אלה - 1. בתקנות
מוכנים לאכילה הנמכרים ופול, חומוס אפונה, סויה, כגון קטניות, גרגירי - "גרגירי קטניות"

יבשים; כשהם

לצרכן; לשיווק ידי יצרן על שנארז - מזון מראש" ארוז "מזון

ארוז מראש; - מזון שאינו "מזון בתפזורת"

קלופים; פיצוחים חתיכות המכילים שומני בסיס על ממרחים - "ממרחים"

חמניות, וגרעיני דלעת גרעיני אבטיח, גרעיני כגון גרעינים של שונים סוגים - "פיצוחים"
פקאן, מלך, אגוזי אגוזי לוז, אגוזי מקדמיה, אגוזי קשיו, אגוזי פיסטוק, כגון אגוזי ואגוזים

קוקוס; אגוזי (בוטנים), ולמעט ואגוזי אדמה ברזיל אגוזי

הזמינה המיועדת או אלקטרוניים, באמצעים או בדפוס בכתב, פה, בעל - פרסומת "פרסומת"
רדיו; ולמעט פרסומת בשידורי לציבור,

מדרכי ההעברה. דרך בכל לאחר העברה "שיווק" -

פיצוחים, קטניות, גרגירי יאחסן ולא ייבא לא ישווק, לא יארוז, לא אדם, ייצר לא (א) .2
ארוזים ממרחים פופקורן, וכן להכנת שנועדו תירס וגרעיני (פופקורן) תפוחים  תירס גרעיני
לילדים סכנת חנק "אזהרה: המילים: צוינו אריזתם על כן אם אלא למכירה קמעונאית, מראש
רקע על ברורות וקריאות, שחורות ובאותיות הצרכן לעין באופן בולט במסגרת, ,"5 לגיל מתחת

המזון. שם אותיות גודל שלישים משני יפחת לא שגודלן לבן,

בשפה  גם  בה, האמורות האריזות על  תצוין (א) משנה  בתקנת כאמור (ב) אזהרה  
הערבית.

ארוזות מראש יאחסן נקניקיות ייבא ולא לא לא ישווק, לא יארוז, אדם, ייצר (א) לא .3
מתחת לילדים הלב: "לתשומת המילים: צוינו אריזתן על כן אם אלא קמעונאית, למכירה
הצרכן  לעין בולט באופן במסגרת, לטבעות)", (ולא דקות לרצועות לאורך לחתוך 5 יש לגיל
גודל שלישים משני יפחת לא  שגודלן לבן, רקע על וקריאות, ברורות  שחורות ובאותיות

אותיות שם המזון.

בשפה  גם  בה, האמורות האריזות על  תצוין (א) משנה  בתקנת כאמור (ב) אזהרה  
הערבית.

האזהרה  תוצג בתפזורת, הנמכר ו–3  2 בתקנות המפורטים הסוגים מן מזון לגבי (א) .4
על באותיות שחורות, המזון, ליד לעין, בולט במקום שלט גבי על הענין, בהן, לפי האמורה

דפוס. נקודות מ–16 יפחת לא שגודלן לבן, רקע

גבי  על תסומן שהיא יכול משנה (א), בתקנת האזהרה כאמור את להציג במקום (ב)  
אריזתו. על שתוטבע בהדפסה אריזת המזון או על המוכר שידביק מדבקה

 

הגדרות

סימון חובת
במכירת אזהרה

ועוד פיצוחים

סימון חובת
במכירת אזהרה

נקניקיות

__________

.44 עמ' התשס"ה, ס"ח ;750 עמ' חדש 36, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ס"ח התשס"א, עמ' 158.

סימון חובת
במכירת אזהרה

בתפזורת מזון
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כלולה  כן אם ו–3 אלא 2 בתקנות המפורטים המזון לסוגי פרסומת אדם יעשה לא (א) .5
הפרסומת. מודעת בתחתית אחת בשורה הענין, לפי 2 או 3, שבתקנה הנוסח לפי אזהרה בה

 12 המזערי  שגודלן ברורות שחורות ובאותיות הפרסומת בשפת תהיה האזהרה (ב)  
שבאזהרה. האותיות כעובי שעוביה שחורה במסגרת המתוחם לבן, רקע על דפוס, נקודות

והאותיות יתפסו  הפרסומת מודעת כולה יהיה 5% לפחות משטח האזהרה (ג) שטח  
רוב שטח זה.

ממנו. ולא לגרוע דין כל על להוסיף אלה באות תקנות .6
שנארז  מראש ארוז מזון לענין ואולם פרסומן, מיום 6 חודשים אלה תקנות של תחילתן .7

פרסומן. מיום שנה תחילתן תהיה אלה, תקנות של פרסומן יום לפני

(6 בספטמבר 2006) התשס"ו באלול י"ג
(3-3603 (חמ

י ר ז י – בן יעקב   

הבריאות שר                                                                                   

של הכללה חובת
בפרסום אזהרה

שמירת דינים

תחילה




