
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

1110 התשס"ז-2007 . . . . . . . . .   לחברה מנהלת), שנתית (אגרה גמל) (קופות פיננסיים על שירותים הפיקוח תקנות

1110   . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), ממבטח) הנדרש מינימלי עצמי (הון ביטוח עסקי על הפיקוח תקנות

נפט) לחיפושי בשותפות יחידות השתתפות של ומכירה החזקה בשל לחישוב המס (כללים הכנסה מס  תקנות
1111 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון),

1112 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   כפל) (מולדובה), (מניעת מסי הכנסה מס צו

1112 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(9 מס' (תיקון התעבורה תקנות

1113 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(10 מס' (תיקון התעבורה תקנות

1113 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), התשס"ה-2005 (תיקון), (3 מס' (תיקון התעבורה תקנות

(תיקון), (2007 מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת  תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר
1114   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007

1114 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . .   (תיקון), עוף) החי (מוצרי מן תוצרת ושל בעלי חיים של יצוא על לפיקוח תקנות

1114 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   אלונה), (מנשה והבניה התכנון צו

תשתית) מחירים לשירותי (עדכון הדלק) במשק תשתית (תעריפי ושירותים מצרכים על מחירי פיקוח  הודעת
1115   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007

,(4 מקרקעין) (מס' (תיאום סכומי שווי ורכישה) (מס רכישה) מקרקעין (שבח, מכירה  הודעת מיסוי
1116   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007

1116 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . .   ,(4 רכישה) (מס' מס סכומי (תיאום ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין הודעת מיסוי

,(4 שעה) (מס' בהוראת רכישה מס סכומי ורכישה) (תיאום מכירה (שבח, מקרקעין  הודעת מיסוי
1117   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007

1119 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . .   ,(4 (עדכון סכום) (מס' (מס רכישה) ורכישה) (שבח, מכירה הודעת מיסוי מקרקעין

1119   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,(2 הפקה) (מס' (עדכון היטלי הודעת המים

1120   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,(3 הפקה) (מס' (עדכון היטלי הודעת המים

1121 התשס"ז-2007. . . . . . . . .   (תיקון), ושאיריו) (נשיא המדינה ברשויות השלטון משרה לנושאי גמלאות החלטת

1122   . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,(2 מס' (תיקון ושאיריהם) (שרים השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות החלטת

1123   . התשס"ז-2007 (תיקון), ושאיריהם) שיפוטית השלטון (נושאי משרה ברשויות משרה לנושאי גמלאות החלטת

22 באוגוסט 2007 6610 התשס"ז באלול ח'
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מנהלת), לחברה שנתית (אגרה גמל) (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות
התשס"ז―2007

פיננסיים  שירותים על הפיקוח לחוק ו–60  ו–(ב) 58(א)(3) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור התשס"ה-12005, גמל), (קופות

 2,000 של בסכום שבניהולה גמל קופת כל בעד שנתית אגרה תשלם מנהלת חברה (א) .1
השנתית). האגרה - (להלן חדשים שקלים

בעד  שנתית אגרה מנהלת חברה תשלם לא (א), משנה בתקנת האמור אף על (ב)  
גמל כל קופת לגבי וכן חברה מנהלת, רישיון קיבלה השנה שבה בשל גמל שבניהולה, קופות

לראשונה. אושרה שבה השנה יותר, בשל בתקופה מאוחרת שאושרה שבניהולה חדשה

היא משולמת. שנה שבעדה כל בינואר של 15 מיום יאוחר השנתית תשולם לא האגרה .2
כהגדרתה שקלית ריבית בתוספת האגרה סכום ישולם במועד, שנתית אגרה שולמה לא .3

התשס"ג-22003. חישובה), ודרך הריבית שיעור (קביעת והצמדה ריבית פסיקת בתקנות

העדכון),  יום  - (להלן השנתית האגרה סכום יתעדכן שנה כל  של בינואר ב–1  (א) .4
שפורסם  המדד 2006 עד דצמבר בחודש שפורסם המדד מן במדד שחל השינוי שיעור לפי
הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד - "המדד" זה, לעניין העדכון; יום לפני לאחרונה

לסטטיסטיקה. המרכזית

של  מכפלה שהוא הקרוב לסכום יעוגל כאמור, שעודכן השנתית האגרה סכום (ב)  
חדשים. שקלים עשרה

ברשומות,  בהודעה יפרסם, האוצר במשרד וחיסכון ביטוח ההון, שוק על הממונה (ג)  
ו–(ב). (א) משנה בתקנת שעודכן כאמור השנתית האגרה סכום את

פרסומן. מיום שלושים ימים תקנות אלה של תחילתן .5
(30 ביולי 2007) התשס"ז באב ט"ו

ן בר–או ני ו ר  (3-3669 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 588.

(תיקון), ממבטח) הנדרש מינימלי עצמי (הון ביטוח עסקי על הפיקוח תקנות
התשס"ז―2007

התשמ"א- (ביטוח), פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 35 לפי סעיף בתוקף סמכותי
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור ,11981

התשנ"ח-21998  הנדרש ממבטח), ביטוח (הון עצמי מינימלי עסקי הפיקוח על בתקנות .1
"הפיקוח יבוא ביטוח" על עסקי "הפיקוח במקום התקנות, העיקריות), בשם התקנות - (להלן

(ביטוח)"; פיננסיים שירותים על

יבוא: (5) פסקה אחרי העיקריות, לתקנות 3 בתקנה .2
שלהלן: הסכומים מבין הגבוה (6)"

אלה: הנמוך מבין (א)

שנתית אגרה
לחברה מנהלת

התשלום מועד

בתשלום פיגור

עדכון האגרה

תחילה

השם תיקון

3 תיקון תקנה

__________
.279 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשמ"א, עמ' 208;

.88 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשנ"ח, עמ' 472;
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 2006 המס לשנת בדוח שנרשם כפי מיוחדים לסיכונים העתודה סכום (1)
הכנסה3; מס לפקודת 131 לפי סעיף שהגיש המבטח

התשס"ז בטבת י' ביום  למבטח הקיים בסיכון  מהסכום 0.17% (2) 
(31 בדצמבר 2006);

גידול  חל אם ואולם הדוח; בתאריך למבטח הקיים בסיכון 0.17% מהסכום (ב)
סכום ההון את להגדיל המבטח יידרש לקודמתה, אחת דיווח תקופת בסכום בין
בפסקה שנים; חמש תקופה של על פני בחלקים שווים משנה זו פסקת לפי הנדרש
שהתקשר מוות ביטוח למקרה בחוזי הביטוח סכומי כל סך בסיכון" - "הסכום זו,
הסכום למעט ביטוח, חוזי אותם בשל שנצברה העתודה בניכוי המבטח, בהם

משנה." בביטוח שבוטח

הפרסום ביום העצמי  והונו אלה,  תקנות של  פרסומן  יום לפני  רישיון שקיבל  מבטח .3
כנוסחה העיקריות, לתקנות 3 בתקנה (6) פסקה לפי הנדרש העצמי מההון קטן  האמור
התש"ע  בטבת י"ד יום כאמור, עד הנדרש לסכום חייב להגדילו יהיה אלה, 2 לתקנות בתקנה

אלה: בשיעורים יושלם שההפרש ובלבד (31 בדצמבר 2009),

(31 בדצמבר 2007); התשס"ח כ"ב בטבת יום עד מההפרש - לפחות 33% (1)

(31 בדצמבר 2008); התשס"ט ד' בטבת עד יום לפחות מההפרש - נוספים 33% (2)

התש"ע (31 בדצמבר 2009). י"ד בטבת יום עד ההפרש - (3) יתרת

(30 ביולי 2007) התשס"ז באב ט"ו
ן בר–או ני ו ר  (3-1074 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.64 עמ' התשס"ז, ;120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 3 דיני

יחידות של ומכירה החזקה בשל המס לחישוב (כללים הכנסה מס תקנות
(תיקון), התשס"ז―2007 נפט) לחיפושי השתתפות בשותפות

מס  לחוק  33 סעיף ולפי הכנסה1, מס לפקודת ו–98 31 ,20 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אני הכנסת, ועדת הכספים של ובאישור התשמ"ה-21985, בשל אינפלציה), (תיאומים הכנסה

אלה: תקנות מתקין

יחידות  של  ומכירה  החזקה בשל  המס לחישוב (כללים  הכנסה מס  לתקנות   8 בתקנה .1
התשס"ז (31 בדצמבר  בטבת "י' נפט), התשמ"ט-31988, במקום לחיפושי השתתפות בשותפות

(31 בדצמבר 2007)". התשס"ח בטבת "כ"ב יבוא "(2006

בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). ביום י"א תקנות אלה 2. תחילתן של
(30 ביולי 2007) התשס"ז באב ט"ו

ן בר–או ני ו ר  (3-2134 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 172.

.199 עמ' התשס"ו, 3 ק"ת התשמ"ט, עמ' 290;

מעבר הוראות

8 תיקון תקנה

תחילה
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התשס"ז―2007 כפל) (מולדובה), (מניעת מסי הכנסה מס צו

לאמור: ומצווה מודיע אני הכנסה1, מס לפקודת 196(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי

בכסלו התשס"ז (23 בנובמבר  ב' ביום שנעשתה לאמנה תוקף שיינתן הוא מן המועיל 1. (א)
מסי מניעת בדבר של מולדובה, הרפובליקה ממשלת ישראל לבין מדינת ממשלת בין ,(2006

האמנה). - (להלן הון ועל הכנסה על למסים בזיקה התחמקות ומניעת כפל

כ"ג בטבת  ביום המתחילה המס משנת מס, שנת לכל בישראל תוקף יהיה (ב) לאמנה  
ואילך. (1 בינואר 2008) התשס"ח

(22 ביולי 2007) התשס"ז באב ז'
ן בר–או ני ו ר  (3-1431 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

התשס"ז-2007 ,(9 מס' (תיקון התעבורה תקנות

אלה: תקנות מתקין אני לפקודת התעבורה1, ו–71 סעיפים 70 לפי סמכותי  בתוקף

העיקריות),  התקנות - (להלן התשכ"א-21961  התעבורה, לתקנות 313(א)(3) בתקנה .1
(ב) יבוא: משנה במקום פסקת

                 מטרים

;13.50 סרנים שני בעל אוטובוס "(ב)

".15.00 סרנים משני יותר בעל אוטובוס (ב1)

- העיקריות לתקנות 314 בתקנת .2
(א)(1) - משנה בתקנת (1)

אוטובוס";  "למעט יבוא "2 סרנים" אחרי (א), משנה בפסקת (א)

יבוא: אחרי פסקת משנה (א) (ב)

                                      קילוגרמים

2 סרנים      19,000"; בעל אוטובוס "(א1)

(ב) - משנה (2) בתקנת

באוטובוס"; "למעט יבוא מניע" בודד "סרן אחרי ,(2) בפסקה (א)

יבוא: (2) פסקה אחרי (ב)

                                                קילוגרמים

."12,000 באוטובוס    "(2א) סרן בודד מניע

יבוא: (5) פסקה במקום (ג)

מתלה בו שמותקן מנועי ברכב סרנים צמד (5)"
מטר שלו בין  1.3 הסרנים בין שהמרחק או אוויר    
צד, מכל מותקן, המניע הסרן ועל מטר    לבין 1.8

שווה בין עומס חלוקת המאפשר ומתלה גלגלים צמד  

לאמנה תוקף מתן

313 תיקון תקנה

314 תיקון תקנה

__________
.173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

1076 ועמ' 1080. עמ' ,1075 עמ' ,754 עמ' ,753 עמ' ,582 עמ' ,407 עמ' התשס"ז, 2 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425;
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,96/53/EC  לדריקטיבה בהתאם המניעים, הסרנים   
אינו עולה   מניע כל סרן המרבי המותר על    כשהעומס

על 9,500 ק"ג           19,000"  

(9 באוגוסט 2007) התשס"ז באב כ"ה
פז מו ל  שאו  (3-83 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

התשס"ז-2007 ,(10 מס' (תיקון התעבורה תקנות

39ב סעיף לפי האוצר שר באישור התעבורה1, לפקודת  70 סעיף  לפי סמכותי  בתוקף
1(ב) סעיף הכנסת לפי של הכספים ובאישור ועדת התשמ"ה-21985, התקציב, יסודות  לחוק

אלה: תקנות מתקין אני המדינה3, לחוק–יסוד: משק

ג' - התשכ"א-41961, בחלק הראשונה לתקנות התעבורה, בתוספת .1
חדשים"; שקלים 400" שקלים חדשים" יבוא 849" במקום 2(ג), בפרט (1)

חדשים". שקלים 400" שקלים חדשים" יבוא 849" במקום 2(ד), בפרט (2)

באלול התשס"ז (1 בספטמבר 2007). י"ח ביום אלה תקנות 2. תחילתן של
(9 באוגוסט 2007) התשס"ז באב כ"ה

פז מו ל  שאו  (3-83 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   
__________

.173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

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

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

1080 ועמ'  עמ' ,1076 עמ' ,1075 עמ' ,754 עמ' ,753 עמ' ,582 עמ' ,407 עמ' התשס"ז, 4 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425;

.1112

התשס"ה-2005 (תיקון), (3 מס' (תיקון התעבורה  תקנות
התשס"ז-2007 (תיקון),

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

בטלה. - 11 תקנה התשס"ה-22005, (תיקון), (3 מס' (תיקון התעבורה בתקנות .1
התשס"ז-2007. ,(9 מס' התעבורה (תיקון של תקנות ביום תחילתן אלה של תקנות תחילתן .2

(9 באוגוסט 2007) התשס"ז באב כ"ה
פז מו ל  שאו  (3-83 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

__________

.173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 992.

התוספת תיקון
הראשונה

11 ביטול תקנה

תחילה

תחילה
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לשיווק לייצור ביצי מאכל מכסות בדבר (כללים המועצה לענף הלול תקנות
התשס"ז-2007 (תיקון), (2007 בשנת

התשכ"ד- ושיווק), (ייצור הלול לענף המועצה לחוק ו–53 סעיפים 31 לפי סמכותי  בתוקף
לפי  הכנסת של ועדת הכלכלה ובאישור המועצה עם לאחר התייעצות החוק), - 11963 (להלן
תקנות מתקין אני התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א סעיף

אלה:

מאכל לשיווק  ביצי מכסות לייצור בדבר הלול (כללים לענף 2 לתקנות המועצה בתקנה .1
יבוא "1,678,000,000" במקום העיקריות), התקנות - (להלן התשס"ז-42007 ,(2007 בשנת

."1,681,000,000"

מיליון". 10" יבוא מיליון" 7" לתקנות העיקריות, במקום 5 בתקנה .2
(13 באוגוסט 2007) התשס"ז באב כ"ט

ן                                                                                                שמחו שלום  (3-685 (חמ

                                                 שר החקלאות ופיתוח הכפר

__________

.455 עמ' התשס"ג, 1 ס"ח התשכ"ד, עמ' 12;

.166 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

4 ק"ת התשס"ז, עמ' 502.

(תיקון), עוף) (מוצרי החי תוצרת מן ושל בעלי חיים של יצוא על לפיקוח תקנות
התשס"ז-2007

מן החי,  תוצרת ושל חיים בעלי של ייצוא על סעיף 12 לחוק לפיקוח לפי סמכותי  בתוקף
סעיף 11  לפי שמונתה מייעצת ועדה עם התייעצות ולאחר החוק), - התשי"ז-11957 (להלן

אלה: תקנות מתקין אני לחוק,

עוף),  (מוצרי החי מן  תוצרת ושל חיים  בעלי  של יצוא על  לפיקוח לתקנות  1 בתקנה .1
"10" יבוא "12". ובמקום במקום "8" יבוא "10", ייצור" "משמרת התשל"ז-21976, בהגדרה

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .2
(5 באוגוסט 2007) התשס"ז באב כ"א

ן                                                                                                שמחו שלום  (3-420 (חמ

                                                 שר החקלאות ופיתוח הכפר
__________

1 ס"ח התשי"ד, עמ' 44.

2 ק"ת התשל"ז, עמ' 87.

התשס"ז-2007 אלונה), (מנשה והבניה התכנון צו
החוק), ולאחר  התשכ"ה-11965 (להלן - והבניה, התכנון לחוק סעיף 16 לפי סמכותי בתוקף  
לתכנון ולבניה, המועצה הארצית שליד עקרוניים תכנוניים המשנה לנושאים ועדת התייעצות עם
לחוק, עם הוועדה 6(א)(3) לפי סעיף ולבניה לתכנון הארצית המועצה לה שאצלה בתוקף הסמכות
לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות המקומיות הרשויות ועם חיפה מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

2 תיקון תקנה

5 תיקון תקנה

תיקון הגדרה

תחילה

__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשמ"ד, עמ' 537.



22.8.2007 התשס"ז, באלול ח' ,6610 התקנות 1115קובץ

והבניה התכנון צו לפי המקומי), - מרחב התכנון (להלן אלונה מנשה מקומי תכנון מרחב .1
בתשריטים כחול בקו כמסומן יהיה מגבולותיו וקטע ישונה התשמ"ד-21983, אלונה), (מנשה

(23 ביולי 2007). התשס"ז באב ח' ביום בידי והחתומים 1:20,000 מידה בקנה הערוכים

הוועדה  בירושלים, במשרדי במשרד הפנים 1 מופקדים בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
מנשה אלונה, ולבניה המקומית לתכנון הוועדה ובמשרדי מחוז חיפה ולבניה המחוזית לתכנון

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי מעוניין וכל

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3
צו תחילתו של ערב רישוי רשות או מקומית ועדה בהם שהחלה אחרת פעולה דיון או .4
הוועדה המקומית בהם תמשיך זה, צו לפי המקומי התכנון למרחב שהתווסף בנוגע לשטח זה
מקומית" זה, "ועדה בסעיף הגיעו; שאליו מהשלב המקומי התכנון מרחב הרישוי של רשות או

מוועדותיה. ועדה לרבות -

(23 ביולי 2007) התשס"ז באב ח'
שטרית מאיר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   

הדלק) תשתית במשק (תעריפי ושירותים מצרכים מחירי פיקוח על הודעת
תשתית), התשס"ז-2007 לשירותי (עדכון מחירים

תשתית  (תעריפי ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח סעיף 5 לצו לפי סמכותי בתוקף  
אני מודיע: הצו), (להלן - התשנ"ו-11995 הדלק), במשק

ט"ו בתמוז ביום החל נוסח התוספת לצו הדלק עודכנו ולפיכך במשק תעריפי התשתית .1
הוא כלהלן: (1 ביולי 2007), התשס"ז

"תוספת
ו–2) 1 (סעיפים

ד' טור
בשקלים תעריף

חדשים
טור ג'

יחידת חיוב
ב' טור
הערות

א' טור
שירות תשתית

6.20 ק"ל/חודש - נפט מוצרי אחסון .1

3.71 ט"מ/חודש - מזוט אחסון .2

6.63 ט"מ/חודש - במסוף גולמי נפט אחסון .3
הנפט בקרית חיים

1.32 × B  

- כאשר

חליפין שער - B
דולר המחאות של

לפי מכירה,
המחיר" "מבנה
מינהל שמפיץ
לחברות הדלק
והמצוי הדלק
במשרד לעיון
מינהל הדלק"

ק"ל הניפוק, במיתקן נעשה .1
למכליות; הניפוק בעת

להפחית יש זה מתעריף .2
ערך הבנזין שנגרע את

ואשר שווה והומר בתוסף,
ערך  ל–0.000225 ק"ל;

מחיר לפי יחושב הבנזין
ביטוח בתוספת בז"ן שער

בצינור; ודלף

לא זה בפרט התעריף .3
לצו. 2 סעיף לפי יעודכן

הוספת תוסף אשלגני .4
לבנזין עופרת מחליף

עופרת נטול אוקטן 96

מרחב  תיקון
תכנון מקומי

עותקים הפקדת

תחילה

מעבר הוראות

__________
1043 ועמ'  עמ' ,316 עמ' התשנ"ח, 416 ועמ' 704; עמ' ,218 עמ' התשנ"ז, 1 ק"ת התשנ"ו, עמ' 220 ועמ' 564;

התשס"ה, ;245 עמ' התשס"ד, ;391 עמ' התשס"ג, 1329 ועמ' 1334; עמ' התשס"ב, ;330 עמ' התשס"א, ;1044
.1047 עמ' התשס"ו, ;834 עמ'

תעריפי עדכון
תשתית
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ד' טור
בשקלים תעריף

חדשים טור ג'
יחידת חיוב

ב' טור
הערות

א' טור
שירות תשתית

12.89 ט"מ המיתקן הולכה עד כולל
תפעולי ואחסון המנפק
כולל לא הניפוק, לפני

שאיבה למיתקן המנפק

מזוט ניפוק .5
כביש למכליות

ולרכבות

5.94 ק"ל לצרכנים סופיים
בצנרת המחוברים

כולל אחסון למסוף, לא
תפעולי לפני הניפוק

נפט מוצרי ניפוק .6
ייעודיים לקווים

3.97 ט"מ המחוברים סופיים לצרכנים
אחסון כולל למסוף, בצנרת

תפעולי לפני הניפוק

ניפוק מזוט לקווים .7
ייעודיים

25,987 ק"מ/שנה המחוברים סופיים לצרכנים
החזר הון, כולל בצנרת למסוף,

קטודית והגנה קווים אחזקת

מוצרי הולכת .8
ומזוט דלק

ייעודיים, בקווים
איננה כשהצנרת

הצרכן בבעלות

אינו שאורכם בקווים למעט הזרמה,
מנקודת  2 קילומטרים, על עולה
שהורה הסופי היעד אל המוצא
השאיבה כל כולל הצרכן, עליו

הנדרשים לביצוע והשימוש בצנרת
והולכה ניפוק כולל (לא ההזרמה

ייעודיים); בקווים

נפט מוצרי הזרמת .9

לקילו מורכב מרכיב קבוע המחיר
הקבוע), הרכיב - (להלן ליטר
בעבור אחת פעם ישולם אשר
קילו ליטר, ורכיב משתנה כל
ההזרמה אורך לפי המשולם

בקילומטרים;

לחברת ישולם הקבוע הרכיב
למעט ואנרגיה, נפט תשתיות

תהליך כל שבהם מקרים
ושימוש (שאיבה ההזרמה

בתי זיקוק ידי על בצנרת) מבוצע
ובהם בז"ן) - (להלן בע"מ לנפט

הקבוע לבז"ן ישולם התשלום
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ד' טור
תעריף

בשקלים
חדשים

טור ג'
יחידת חיוב

ב' טור
הערות

א' טור
שירות תשתית

1.17 ק"ל רכיב קבוע הזיקוק מבתי (א)
בחיפה או מנמל

בחיפה הדלק
למיתקני הניפוק

שיווק חברות של
דלק בצפון

0.08 ק"ל/ק"מ משתנה רכיב

1.94 ק"ל רכיב קבוע שאר בכל הזרמה (ב)
0.07הקווים ק"ל/ק"מ משתנה רכיב

A × 4.321

- כאשר

הערך היציג = A 
ארה"ב דולר של

ביצוע ביום
התשלום

ט"מ יעוגל כלפי בסכום המחושב
שמעל סכום כל מעלה

סכום וכל האגורה, למחצית
יעוגל האגורה למחצית שעד

כלפי מטה;

יעודכן כאמור זה לא פרט
האמור  אף על 2 לצו, בסעיף

זה. בסעיף

דלק מוצרי הזרמת .10
אשל-שיזפון בקו

0.28 ק"ל נפט, כולל הזרמת מוצרי
שאורכה אינו שימוש בצנרת

וכן  2 קילומטרים על עולה
תשתית לחברת הניתן שירות
ידי נפט על המזרימה מוצרי

חברת תשתית אחרת

נפט מוצרי שאיבת .11

1.99 ט"מ לפני תפעולי אחסון כולל לא
השאיבה

מזוט שאיבת .12

0.08 תשתית  ק"ל×ק"מ לחברת הניתן שירות
ידי נפט על המזרימה מוצרי

חברת תשתית אחרת

בצנרת שימוש .13

1.37 ט"מ - גולמי נפט הזרמת .14
הנפט מסוף בין

בקרית חיים לבין
בחיפה הזיקוק בית

4.37 ט"מ אחסון כולל לא טעינה או פריקה .15
נפט מוצרי של

3.81 ט"מ אחסון כולל לא טעינה או פריקה .16
מזוט של

2.68 ט"מ אחסון כולל לא נפט פריקה של .17
גולמי במסוף הנפט

חיים בקרית
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ד' טור
בשקלים תעריף

חדשים
טור ג'

יחידת חיוב
ב' טור
הערות

א' טור
שירות תשתית

4.34 ט"מ לפני תפעולי אחסון כולל
השיט כלי מילוי

כלי ומילוי הזרמה .18
 שיט במוצרי נפט

במזוט או

"3.90 ט"מ - נטל פריקת מי .19
ים ממכליות

(28 ביוני 2007) התשס"ז בתמוז י"ב
יחיאלי ד  אהו (3-2651 (חמ

                                                          מנהל מינהל הדלק

סכומי (תיאום רכישה) (מס ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי הודעת
התשס"ז―2007 ,(4 (מס' מקרקעין) שווי

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

לתקנות, 16(ב) בתקנה ו–(3) (2) בפסקאות  הנקובים הסכומים תואמו המדד שינוי 1. עקב
 230,550" בא חדשים" שקלים 229,840" במקום (16 ביולי 2007), התשס"ז א' באב ביום והחל

חדשים". שקלים

(22 ביולי 2007) התשס"ז באב ז'
הו אלי ן  ו אהר  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   
__________

543 ועמ' 947. עמ' ,256 עמ' התשס"ז, ;317 עמ' התשס"ה, ;206 עמ' התשנ"ח, 1 ק"ת התשל"ה, עמ' 140;

רכישה) מס סכומי (תיאום מכירה ורכישה) (שבח, מקרקעין מיסוי הודעת
התשס"ז―2007 ,(4 (מס'

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

באב א' והם החל ביום לחוק, 9(ג1א) בסעיף הנקובים תואמו הסכומים המדד שינוי עקב .1
להלן: כמפורט (16 ביולי 2007), התשס"ז

שקלים   746,820" בא חדשים" שקלים 744,520" במקום ו–(ב), (1)(א) (1) בפסקה 
חדשים";

שקלים   481,180" בא חדשים" שקלים 479,695" במקום ו–(2), (2)(א)(1) (2) בפסקה 
חדשים";

שקלים   746,820" בא חדשים" שקלים 744,520" במקום ו–(3), (2)(א)(2) (3) בפסקה 
חדשים".

(22 ביולי 2007) התשס"ז באב ז'
הו אלי ן  ו אהר  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   

__________

542 ועמ' 947. עמ' ,256 עמ' התשס"ז, ק"ת 1 ס"ח התשכ"ג, עמ' 156;

סכומים תיאום

סכומי עדכון
הזכות שווי
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רכישה מס סכומי (תיאום ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי הודעת
התשס"ז―2007 ,(4 (מס' השעה) בהוראת

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

לאמור: מודיע אני ,22005

באב ביום א' החל והם לחוק,  9ד בסעיף הנקובים תואמו הסכומים המדד שינוי עקב .1
להלן: כמפורט (16 ביולי 2007), התשס"ז

חדשים"; שקלים 602,260" בא חדשים" שקלים 600,400" במקום ו–(2), (א)(1) קטן בסעיף (1)

שקלים   746,820" בא חדשים" שקלים 744,520" במקום ו–(3), (א)(2) קטן בסעיף (2)
חדשים".

(22 ביולי 2007) התשס"ז באב ז'

הו אלי ן  ו אהר  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   

__________

542 ועמ' 947. עמ' ,255 עמ' התשס"ז, ק"ת 1 ס"ח התשכ"ג, עמ' 156;

.65 עמ' התשס"ז, 2 ס"ח התשס"ה, עמ' 766;

סכום) (עדכון רכישה) (מס ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי הודעת
התשס"ז―2007 ,(4 (מס'

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

התשס"ז א' באב ביום לתקנות, והחל 12(ב) בתקנה הנקוב הסכום עודכן המדד שינוי עקב .1
חדשים". שקלים 1,127,190" בא חדשים" שקלים 1,123,730" במקום (16 ביולי 2007),

(22 ביולי 2007) התשס"ז באב ז'

הו אלי ן  ו אהר  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   

__________

543 ועמ' 948. עמ' ,256 עמ' התשס"ז, ;317 עמ' התשס"ה, 1 ק"ת התשל"ה, עמ' 140;

התשס"ז―2007 ,(2 הפקה) (מס' (עדכון היטלי הודעת המים
החוק),  - התשי"ט-11959 (להלן המים, לחוק השניה לתוספת 3(ד) לפי סעיף בתוקף סמכותי
והמדיניות  התקציב יעדי  להשגת חקיקה (תיקוני המדינה במשק  הסדרים לחוק  39 וסעיף
בסעיף האמורים התנאים שהתקיימו ולאחר התשס"ז-22007, ,(2007 הכלכלית לשנת הכספים

לאמור: אני מודיע בזה לתוספת השניה לחוק, 3(ג)

 עדכון סכומי
הזכות שווי

סכום עדכון

__________

.68 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח התשי"ט, עמ' 169;

2 ס"ח התשס"ז, עמ' 76.
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מאת המסופקים מים (תעריפי לצריכה ביתית בכללי המים מים לדמי שהתעריף היות .1
מים  מפיקי שישלמו ההפקה, היטלי שיעורי אג', ב–5.5-  עודכן התשמ"ז-31987, מקורות),
הארצית, המים מערכת באזור תעשיה או ביתית צריכה למטרות השפירים המים ממקורות

כלקמן: יהיו

בטבת התשס"ח (31 בדצמבר  יום כ"ב התשס"ז (16 במאי 2007) עד באייר כ"ח (1) מיום
:(2007

ההפקה סוג
הפקה היטלי

קוב) למטר חדשים (בשקלים

א' 0.155הפקה

ב' 2.795הפקה

אחידה 0.945הפקה

בטבת התשס"ט (31 בדצמבר  יום ד' התשס"ח (1 בינואר 2008) עד בטבת כ"ג (2) מיום
:(2008

ההפקה סוג
הפקה היטלי

קוב) למטר חדשים (בשקלים

א' 0.255הפקה

ב' 2.795הפקה

אחידה 1.015הפקה

התשס"ט (1 בינואר 2009): ה' בטבת ביום (3) החל

ההפקה סוג
הפקה היטלי

קוב) למטר חדשים (בשקלים

שימור 0.245הפקת

עידוד 1.945הפקת

חורגת 2.795הפקה

2.795הפקת חורף

אחידה 1.645הפקה

(29 ביולי 2007) התשס"ז באב י"ד
שני רי או  (3-3042 (חמ

ולביוב הרשות הממשלתית למים מנהל                                                                                   
__________

.784 עמ' התשס"ז, 3 ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109;

התשס"ז―2007 ,(3 הפקה) (מס' (עדכון היטלי הודעת המים

החוק),  - התשי"ט-11959 (להלן המים, לחוק ו–116(ג) 112א(ב) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
לאמור: מודיע אני

__________

.68 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח התשי"ט, עמ' 169;

היטלי עדכון
לצריכה הפקה

ותעשיה ביתית
מערכת באזור

הארצית המים
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לחוק2, השניה הפקה בתוספת היטלי שיעור קביעת מיום שישה חודשים שחלפו היות .1
החודשים האמורים שבתקופת ששת זו, והיות בהודעה  שפירים, כמפורט הפקת מים בעד
שיעור היטלי ההפקה, ,2.1%- של בשיעור לחוק 112א סעיף לפי בסל הקובע שינויים חלו
יהיו, לחוק, השניה לתוספת ו–7(1) 6 ,4 בסעיפים כאמור מים המפיקים מים, מפיקי שישלמו

כלקמן: (1 ביולי 2007), בתמוז התשס"ז ביום ט"ו החל

- 4 בסעיף (1)

1 לוח
היטל בסיס

מהאזורים) אחד (בכל

האזור
היטל בסיס

קוב) למטר חדשים (בשקלים

מנותק 0.049אזור

0.245אזור סובב כנרת

הארצית המים מערכת 0.490אזור

- 6 בסעיף העליון, כאמור הגליל באזור עיליים שפירים למים היטל הפקה שיעור (2)

למ"ק אגורות 25.35 (1) למטרת חקלאות                   

למ"ק אגורות 84.33 תעשיה  צריכה ביתית או (2) למטרות

להשקיית נועדו ההפקה רישיון תנאי שלפי שפירים למים הפקה היטל שיעור (3)
- (1)7 בסעיף הכבול, כאמור אדמות

למ"ק אגורות 1.23 הרישיון   בתנאי (1) למפיק שעמד

למ"ק אגורות 25.35 הרישיון  בתנאי עמד שלא (2) למפיק

(29 ביולי 2007) התשס"ז באב י"ד
שני רי או  (3-3042 (חמ

ולביוב הרשות הממשלתית למים מנהל                                                                                   
__________

2 ס"ח התשס"ז, עמ' 68.

(תיקון), המדינה ושאיריו) ברשויות השלטון (נשיא לנושאי משרה גמלאות החלטת
התשס"ז-2007

התשכ"ט- השלטון, ברשויות משרה לנושאי גמלאות לחוק סעיף 1 לפי הסמכות בתוקף  
לאמור: הכנסת של הכספים ועדת מחליטה ,11969

התשמ"א- ושאיריו), המדינה (נשיא השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות בהחלטת .1
יבוא: סעיף 10 לפני העיקרית), ההחלטה - 21981 (להלן

היטלי עדכון
לחקלאות הפקה

במערכת
הארצית המים

ולתעשיה,
וצריכה חקלאות

באזור ביתית
או המנותק

כנרת בסובב

9א הוספת סעיף

__________

1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 98.

.608 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשמ"א, עמ' 1433;
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"שלילת
בשל תשלומים

הרשעה

פלילית בעבירה כהונתו תקופת לאחר שהורשע לשעבר, נשיא (א) 9א.
עם שיש המשפטי לממשלה, היועץ לבקשת או המשפט, ביוזמתו בית וקבע
5 עד 8א סעיפים לפי וההטבות התשלומים לו ישולמו לא קלון, העבירה

גמלאות לנושאי  החלטת של תחילתה 5 עד 9 כנוסחם ערב סעיפים לפי או
התשס"ו-32006, (תיקון), (נשיא המדינה ושאיריו) השלטון ברשויות משרה
חלוט דין פסק ניתן אם ואולם המשפט; בית קביעת מיום העניין, לפי
הנשיא יהיה קלון, או שהוחלט בו שאין עם העבירה  ההרשעה את שביטל
האמורים מיום שפסק הסעיפים לפי ולהטבות לשעבר זכאי לתשלומים
לרבות - "הורשע" זה, לעניין יום; שמאותו התקופה לגבי חלוט נעשה הדין
הרשעה. בלא העבירה את שהנשיא לשעבר ביצע המשפט בית של קביעה

לפי  לשעבר מנשיא  וההטבות התשלומים שנשללו מקום  (ב)  
גם קטן סעיף באותו כאמור וההטבות התשלומים יישללו (א), קטן סעיף

העניין." לפי לשעבר, נשיא מאלמנת

לשעבר  נשיא על  גם יחול זו,  1 להחלטה בסעיף כנוסחו העיקרית, להחלטה 9א סעיף .2
תחילתה ואילך. זו, מיום החלטה של תחילתה לפני באותו סעיף, שהורשע כאמור

(30 ביולי 2007) התשס"ז באב ט"ו
קוב ני ' סז מי סטס  (3-193 (חמ

הכספים ועדת ראש יושב                                                                                   
__________

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 608.

ושאיריהם) (שרים השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות  החלטת
התשס"ז-2007 ,(2 מס' (תיקון

התשכ"ט- השלטון, ברשויות משרה לנושאי גמלאות לחוק סעיף 1 לפי הסמכות בתוקף  
לאמור: הכנסת של הכספים ועדת מחליטה ,11969

התשמ"א-21981  ושאיריהם), (שרים השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות בהחלטת .1
יבוא: 23ה אחרי סעיף העיקרית), ההחלטה (להלן -

תשלומים "שלילת
הממשלה מראש
שהורשע לשעבר

בתקופת פלילית, בעבירה שהורשע לשעבר הממשלה ראש (א) 23ו.
היועץ לבקשת  או ביוזמתו המשפט, בית וקבע לאחריה, או כהונתו 
התשלומים לו ישולמו לא קלון, העבירה  עם שיש לממשלה, המשפטי
ו–23ב 23 סעיפים לפי או 23ה 23ב1, 23ב, ,23 ,21 וההטבות לפי סעיפים
ברשויות משרה לנושאי גמלאות  החלטת של  תחילתה ערב כנוסחם
מיום העניין,  לפי  התשס"ו-32006, (תיקון), ושאיריהם) (שרים השלטון
ההרשעה את חלוט שביטל פסק דין אם ניתן המשפט; ואולם בית קביעת
זכאי לשעבר הממשלה ראש העבירה קלון, יהיה עם שאין בו שהוחלט או
נעשה הדין שפסק מיום האמורים  הסעיפים  לפי  ולהטבות לתשלומים
של לרבות קביעה - "הורשע" זה, לעניין יום; שמאותו לגבי התקופה חלוט

הרשעה. בלא העבירה את ביצע לשעבר הממשלה שראש המשפט בית

תחולה

23ו הוספת סעיף

__________

1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 98.

.566 עמ' התשס"ז, 2 ק"ת התשמ"א, עמ' 1435;

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 611.
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לשעבר  הממשלה מראש התשלומים וההטבות שנשללו מקום (ב)  
קטן, סעיף באותו כאמור וההטבות התשלומים יישללו (א), קטן סעיף לפי

הענין." משאיריו, לפי גם

יבוא: העיקרית להחלטה 25 סעיף אחרי .2

תשלומים "שלילת
משר והטבות

שהורשע לשעבר

או כהונתו בתקופת פלילית, בעבירה שהורשע לשעבר שר (א) 25א.
לממשלה, המשפטי היועץ לבקשת או ביוזמתו המשפט, בית וקבע לאחריה,
סעיפים לפי התשלומים וההטבות לו ישולמו קלון, לא העבירה עם שיש
דין חלוט  פסק ניתן אם ואולם המשפט; בית ו–25, מיום קביעת 24א ,21 ,20
השר יהיה העבירה קלון, שאין עם שהוחלט בו ההרשעה או את שביטל
שפסק מיום  האמורים  הסעיפים לפי ולהטבות לתשלומים זכאי  לשעבר 
לרבות - "הורשע" זה, לעניין יום; שמאותו התקופה לגבי חלוט נעשה הדין
הרשעה. בלא העבירה את ביצע לשעבר שהשר המשפט בית של קביעה

לפי סעיף  לשעבר משר וההטבות התשלומים שנשללו (ב) מקום  
גם קטן,  סעיף  באותו כאמור וההטבות התשלומים יישללו (א),  קטן 

משאיריו, לפי העניין."

על ראש הממשלה  גם 1 להחלטה זו, יחול בסעיף כנוסחו העיקרית, להחלטה 23ו (א) סעיף .3
ואילך. תחילתה זו, מיום החלטה של תחילתה לפני סעיף, כאמור באותו שהורשע לשעבר

לשעבר  שר על גם יחול זו, 2 להחלטה בסעיף כנוסחו העיקרית, להחלטה (ב) סעיף 25א  
תחילתה ואילך. זו, מיום החלטה של תחילתה לפני באותו סעיף, שהורשע כאמור

(30 ביולי 2007) התשס"ז באב ט"ו
קוב ני ' סז מי סטס  (3-193 (חמ

הכספים ועדת ראש יושב                                                                                   

שיפוטית משרה (נושאי השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות החלטת
התשס"ז-2007 (תיקון), ושאיריהם)

התשכ"ט- השלטון, ברשויות משרה לנושאי גמלאות לחוק סעיף 1 לפי הסמכות בתוקף  
לאמור: הכנסת של הכספים ועדת מחליטה ,11969

ושאיריהם), שיפוטית משרה (נושאי השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות בהחלטת .1
יבוא: סעיף 27 אחרי הגמלאות), החלטת - התשמ"א-21981 (להלן

תשלומים "שלילת
מנושא משרה

לשעבר שיפוטית
שהורשע

פלילית, בעבירה שהורשע לשעבר שיפוטית משרה נושא (א) 27א.
לבקשת היועץ או ביוזמתו המשפט, בית וקבע לאחריה, או בתקופת כהונתו
התשלומים לו ישולמו לא קלון, העבירה  עם שיש לממשלה, המשפטי
אם ואולם בית המשפט; קביעת מיום ו–26, 25 ,23 ,22 וההטבות לפי סעיפים
העבירה עם שאין בו שהוחלט או ההרשעה את שביטל חלוט דין פסק ניתן
לפי ולהטבות זכאי לתשלומים לשעבר המשרה השיפוטית נושא יהיה קלון,
התקופה שמאותו לגבי חלוט נעשה הדין שפסק מיום הסעיפים האמורים
המשרה שנושא המשפט בית - לרבות קביעה של "הורשע" זה, לעניין יום;

הרשעה. בלא העבירה את ביצע לשעבר השיפוטית

תחולה

25א הוספת סעיף

27א הוספת סעיף

__________

1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 98.

.14 עמ' התשנ"ט, 2 ק"ת התשמ"א, עמ' 1440;
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שיפוטית  משרה מנושא וההטבות התשלומים שנשללו מקום  (ב)
באותו כאמור וההטבות התשלומים יישללו (א), קטן סעיף לפי לשעבר

לפי העניין." משאיריו, קטן, גם סעיף

משרה  נושא על גם יחול  זו, 1 להחלטה בסעיף כנוסחו העיקרית, להחלטה 27א סעיף .2
מיום תחילתה זו, החלטה של לפני תחילתה באותו סעיף, כאמור שהורשע שיפוטית לשעבר

ואילך.

(30 ביולי 2007) התשס"ז באב ט"ו
קוב ני ' סז מי סטס  (3-143 (חמ

הכספים ועדת ראש יושב                                                                                   

 

תחולה




