
רשומות

קובץ התקנות
12 בספטמבר 72892013ח' בתשרי התשע"ד

עמוד

18 צו מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי(, התשע"ד-2013                       

18 תקנות נכי המלחמה בנאצים )מבחנים לקביעת דרגת נכות( )תיקון(, התשע"ד-2013                                           

19 תקנות נכי רדיפות הנאצים )קביעת דרגת נכות( )תיקון(, התשע"ד-2013                                                               

תקנות הפטנטים )הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול( )תיקון(, 
19 התשע"ד-2013                                                                                                                                                    

 תקנות הפטנטים )נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות( )תיקון( )הפניה להפקדת חומר ביולוגי(, 
21 התשע"ד-2013                                                                                                                                                    

תקנות הרשויות המקומיות )ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה( )הוראת שעה(, 
21 התשע"ד-2013                                                                                                                                                    

 תקנות הרשויות המקומיות )ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ובענה(
23 )הוראת שעה(, התשע"ד-2013                                                                                                                           
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צו מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי 
במסלול מיסוי(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותה לפי סעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-11963, 
ובהמלצת הוועדה כהגדרתה בסעיף האמור, מכריזה הממשלה, לאמור:

המתחמים האלה מוכרזים במסלול מיסוי כמתחמים לפינוי לשם בינוי:   1

גבעתיים - מתחם "ערבי נחל": גוש 7105 חלקות 93, 94;  )1(

רמת גן - מתחם "החולה": גוש 6180 חלקות 531, 516 וגוש 6181 חלקה 638   )2(

תחילתו של צו זה ביום י' באב התשע"ג )17 ביולי 2013( )להלן - יום התחילה( ותוקפו    2
לשש שנים מיום התחילה, אם לא בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן 

כ"א באלול התשע"ג )27 באוגוסט 2013(
)חמ 3-3349(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תקנות נכי המלחמה בנאצים )מבחנים לקביעת דרגת נכות( )תיקון(, 
התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו–27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-11954, אני 
מתקין תקנות אלה:

נכות(,  דרגת  לקביעת  )מבחנים  בנאצים  המלחמה  נכי  לתקנות   2 תקנה  אחרי    1
התשט"ז-21956, יבוא:

המבוטאת "עיגול דרגות והדרגה  אלה,  תקנות  לפי  נכות  דרגת  2א  נקבעה 
בשבר אחר השלם, יעוגל השבר לשלם כלפי מעלה "

תחילתן של תקנות אלה ב–1 בחודש שלאחר פרסומן )להלן - יום התחילה(, והן יחולו    2
בעד התקופה שמיום התחילה ואילך 

כ"ב באלול התשע"ג )28 באוגוסט 2013(
)חמ 3-4687(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

מתחמי פינוי ובינוי 
במסלול מיסוי

הוספת תקנה 2א

תחילה ותחולה

תחילה ותוקף

__________
ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשס"ב, עמ' 220; התשס"ה, עמ' 438; התשס"ז, עמ' 429; התשס"ח, עמ' 202   1

__________
ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשכ"א, עמ' 162   1

ק"ת התשט"ז, עמ' 1014; התשל"ו, עמ' 2182   2
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תקנות נכי רדיפות הנאצים )קביעת דרגת נכות( )תיקון(, התשע"ד-2013

אני  התשי"ז-11957,  הנאצים,  רדיפות  נכי  לחוק  ו–24   8 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין תקנות אלה:

התשמ"ד-21983,  נכות(,  דרגת  )קביעת  הנאצים  רדיפות  נכי  לתקנות   2 תקנה  אחרי    1
יבוא:

מבוטאת "עיגול דרגות והדרגה  אלה,  תקנות  לפי  נכות  דרגת  2א  נקבעה 
בשבר אחר השלם, יעוגל השבר לשלם כלפי מעלה "

תחילתן של תקנות אלה ב–1 בחודש שלאחר פרסומן )להלן - יום התחילה(, והן יחולו    2
בעד התקופה שמיום התחילה ואילך 

כ"ב באלול התשע"ג )28 באוגוסט 2013(
)חמ 3-4686(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

תקנות הפטנטים )הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות 
לצו ובבקשה לביטול( )תיקון(, התשע"ד-2013

התשכ"ז-11967,  הפטנטים,  לחוק  ו–194)13(  64טו  64יג,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: 

בתקנה 1 לתקנות הפטנטים )הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות    1
לצו ובבקשה לביטול(, התשנ"ח-31998 )להלן - התקנות העיקריות(, בסופה יבוא:

דין,  סדרי  הרשות,  )נוהלי  הפטנטים  תקנות   - הרשות"  נוהלי  הפטנטים  ""תקנות 
מסמכים ואגרות(, התשכ"ח-41968 "

ואגרות(,  מסמכים  דין,  סדרי  הלשכה,  )נוהלי  הפטנטים  "לתקנות  במקום  3)ד(,  בתקנה    2
התשכ"ח-1968 )להלן - תקנות נוהלי הלשכה(" יבוא "לתקנות הפטנטים נוהלי הרשות" 

3  בתקנה 7 לתקנות העיקריות -
החודשים  שלושת  "במהלך  יבוא  דלקמן"  "המועדים  במקום  )א(,  משנה  בתקנת   )1(

שלפני המועדים דלקמן"; 

בתקנת משנה )ג( -   )2(

)א( המילים "וב–1 ביולי" - יימחקו; 

)ב( בהגדרה "המדד החדש", במקום "לאחרונה לפני יום השינוי" יבוא "בחודש 
נובמבר שקדם ליום השינוי"; 

הוספת תקנה 2א

תחילה ותחולה

__________
ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשס"ח, עמ' 81   1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 26   2

הוספת הגדרה

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 7

__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 148; התשס"ו, עמ' 195   1
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   2

ק"ת התשנ"ח, עמ' 996   3
ק"ת התשכ"ח, עמ' 1104; התשע"ג, עמ' 214   4
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)ג( במקום ההגדרה "המדד היסודי" יבוא:

השינוי  ליום  שקדם  נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד   - היסודי"  ""המדד 
תקנות  של  תחילתן  שלאחר  הראשון  השינוי  יום  ולעניין  הקודם; 
הפטנטים )הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות 
שפורסם  המדד  התשע"ד-52013,  )תיקון(,  לביטול(  ובבקשה  לצו 

בחודש נובמבר 2012;"; 

במקום תקנת משנה )ד( יבוא:   )3(

")ד( סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה )ג( יעוגל -

הקרוב,  השלם  החדש  לשקל   - חדשים  שקלים  מ–10  גבוה  הוא  אם   )1(
וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה;

אם הוא נמוך מ–10 שקלים חדשים - לעשר האגורות הקרובות ";  )2(

אחרי תקנה משנה )ד( יבוא:   )4(

")ה( המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות את נוסח התוספת 
השנייה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו "

במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא:   4

תוספת
)תקנות 3 ו–7)ב((

אגרת בקשה ואגרות הארכה

סכום האגרה
בשקלים חדשים

1,080)1( אגרת בקשה )תקנה 2)ב()5((

2,901)2( אגרת הארכה )תקנה 7)א()1((

)3( אגרת הארכה )תקנה 7)א()2(( -

לפני תום שנת הארכה ראשונה 3,481)א( 

לפני תום שנת הארכה שנייה 4,177)ב( 

לפני תום שנת הארכה שלישית 5,012)ג( 

לפני תום שנת הארכה רביעית 6,015)ד( 

30 )4( אגרת התנגדות )תקנה 3)א(( סעיף  לעניין  הקבועה  האגרה 
השנייה  לתוספת   11 בפרט  לחוק 

בתקנות הפטנטים נוהלי הרשות

כפל האגרה האמורה בפרט )3()5( בקשה לביטול )תקנה 4(

תחילתן של תקנות אלה ב–1 בחודש שלאחר יום פרסומן    5
כ"ד באב התשע"ג )31 ביולי 2013(

)חמ 3-2846(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

__________
ק"ת התשע"ד, עמ' 19   5

החלפת התוספת

תחילה
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 תקנות הפטנטים )נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות( )תיקון(
)הפניה להפקדת חומר ביולוגי(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 194 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק( ובאישור 
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 20)א( לתקנות הפטנטים )נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות(, התשכ"ח-    1
21968, יבוא:

במוסד  ביולוגי  חומר  להפקדת  להפנות  המבקש  "בחר  יבוא  בסופה   ,)2( בפסקה   )1(
הפקדה לפי סעיף 12)ב( לחוק, תיעשה ההפניה לפי תקנת משנה )א1(;"; 

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:   )2(

")א1( הפניה לפי תקנת משנה )א()2( תיעשה בדרך המפורטת להלן: 

ומספר  מוסד  האמצאה  בתיאור  יצוין  לפטנט  הבקשה  הגשת  )1( בעת 
קבלת  אישור  יצורף  כן  כמו  ההפקדה;  נעשתה  שבו  והמועד  ההפקדה 
כפי  בודפשט,  אמנת  כללי  לפי  ההפקדה  מוסד  שנתן  הביולוגי  החומר 
רוחני לקניין  העולמי  הארגון  של  האינטרנט  באתר  מפורסמים   שהם 

)WIPO - World Intellectual Property Organization( )בתקנה זו - 
אישור הקבלה(;

בודפשט,  לאמנת   4 בסעיף  כמשמעותה  חדשה,  הפקדה  של  )2( במקרה 
של חומר ביולוגי שכבר הופקד, יעדכן בעל הבקשה או הפטנט, לפי העניין, 
בתוך  הקבלה  אישור  את  ויצרף  החדשה  ההפקדה  במספר  הרשות  את 
העניין,  לפי  הפטנט,  או  הבקשה  תיקון  על  שניתן;  מיום  חודשים  שלושה 

יחולו הוראות סעיפים 22, 29 ו–65 לחוק "

כ"ד באב התשע"ג )31 ביולי 2013(
)חמ 3-884(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 148; התשע"ב, עמ' 483   1

ק"ת התשכ"ח, עמ' 1104; התשע"ג, עמ' 214   2

תקנות הרשויות המקומיות )ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל 
כרמל ועוספיה( )הוראת שעה(, התשע"ד-2013 

המועצות  איחוד  )ביטול  המקומיות  הרשויות  לחוק   17 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה(, התשס"ט-12008 )להלן - החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

בתקנות אלה -   1
)שירות  המקומיות  המועצות  צו   - המקומיות"  במועצות  עובדים  קבלת  "דיני 
העובדים(, התשכ"ב-21962  )להלן - צו שירות עובדים(, צו המועצות המקומיות 
)נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז-31977 )להלן - צו נוהל קבלת עובדים(,  

תיקון תקנה 20

הגדרות

__________
ס"ח התשס"ט, עמ' 89   1

ק"ת התשכ"ב, עמ' 2562   2
ק"ת התשל"ז, עמ' 1832   2
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)ב(,  המקומיות  המועצות  וצו  התשי"א-41950,  )א(,  המקומיות  המועצות  צו 
התשי"ג-51953;

"המועצות המקומיות" - כהגדרתן בסעיף 2 לחוק;

"הרשות המאוחדת" - כהגדרתה בחוק;

"צו הפירוק" - צו הרשויות המקומיות )ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית 
אל כרמל ועוספיה(, התש"ע-62009;

המקומיות  ברשויות  העובדים  שירות  מינהל  ראש   - השירות"  מינהל  "ראש 
שמונה לפי סעיף 2 לצו שירות העובדים 

פרק ב': עובדי המועצות המקומיות

המועצות המקומיות ימנו מזכיר, גזבר, מבקר, מהנדס ומנהל מחלקת חינוך )להלן -    2
נושאי משרה( 

המועצות המקומיות ימנו מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות ועובדים לתפקידים אחרים    3
במועצה ככל שהם נדרשים לצורך פעילותה 

עובדים  קבלת  דיני  יחולו  ו–3,   2 תקנות  לפי  משרה  ונושאי  עובדים  מינוי  על  )א(    4
במועצות המקומיות, בשינויים אלה: 

ראשי המועצות יפרסמו מכרז פנימי לגבי המשרות, לאחר שקיבלו לכך את   )1(
אישורו של ראש מינהל השירות;

לא נמצא מועמד מתאים במכרז הפנימי, יפורסם לגבי המשרה מכרז פומבי   )2(

על אף האמור בתקנת משנה )א()1( ו–)2( לא תחול חובת מכרז פנימי או פומבי על -  )ב( 

סוגי משרות הפטורות ממכרז לפי דיני קבלת עובדים במועצות המקומיות;  )1(

משרתו  נחיצות  שאושרה  המאוחדת,  ברשות  לעבודה  כדין  שהתקבל  עובד   )2(
באחת המועצות המקומיות, ושמתח הדרגות המרבי של המשרה במועצה המקומית  
כאמור אינו עולה על 9 בדירוג המינהלי; עובדים כאמור ישובצו במועצות המקומיות 
לפי רשימה שיכין הממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים )להלן - הממונה על מחוז 

חיפה( ויחולו על מעברם כאמור, ההוראות הקבועות בסעיף 9)א( לחוק 

בתקנה זו, "מכרז פנימי" - מכרז שיוכלו לגשת אליו עובדים אשר התקבלו כדין  )ג( 
לפי  המקומיות  המועצות  מן  באחת  לעבוד  והועברו  המאוחדת,  ברשות  לעבודה 

החלוקה שנקבעה בצו הפירוק  

אין בצו זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 108 לצו נוהל קבלת עובדים   )ד( 

עובדים אשר התקבלו שלא כדין לעבודה ברשות המאוחדת או שלא שובצו בידי  )ה( 
הממונה על מחוז חיפה כאמור בצו הפירוק או שלא נבחרו במכרז באחת מן המועצות 
המקומיות, תופסק  העסקתם לא יאוחר מיום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(; 

תשלום תנאי פרישתם יהיה לפי הוראות הממונה על מחוז חיפה  

הרכב ועדת הבחינה למינוי עובדים ונושאי משרה המנויים בתקנות 2 ו–3, למעט  )א(    5
מנהל מחלקת חינוך ומנהל מחלקת רווחה, יהיה כמפורט להלן: 

ראש המועצה;  )1(

ראש מינהל השירות או נציגו;  )2(

מינוי נושאי משרה 
לפי הוראות כל 

דין

הרכב ועדות בחינה 
לעובדים ונושאי 

משרה

מינוי עובדים

דרכי מינוי עובדים 
ונושאי משרה

__________
ק"ת התשי"א, עמ' 178   4

ק"ת התשי"ג, עמ' 1174   5
ק"ת התש"ע, עמ' 120   6
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נושא משרה או עובד בתפקיד זהה או דומה ברשות מקומית אחרת שימנה   )3(
ראש מינהל השירות 

יהיה  רווחה  מחלקת  למנהל  או  חינוך  מחלקת  למנהל  הבחינה  ועדת  הרכב  )ב( 
כמפורט להלן:

ראש המועצה;   )1(

ראש מינהל השירות או נציגו;  )2(

והשירותים  הרווחה  במשרד  או  החינוך  במשרד  המחוז  על  ממונה   )3(
החברתיים, לפי העניין, או נציגיהם 

אין בתקנות משנה )א( ו–)ב( כדי למנוע את צירופו של נציג ארגון עובדים לוועדת  )ג( 
הבחינה מקום שהדבר נדרש על פי הסכם קיבוצי  

תוקף תקנות אלה עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(     6
כ"ב באב התשע"ג )29 ביולי 2013(

)חמ 3-3976(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

 תקנות הרשויות המקומיות )ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד
אל כרום, דיר אל אסד ובענה( )הוראת שעה(, התשע"ד-2013 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות )ביטול איחוד המועצות המקומיות 
מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ובענה(, התשס"ט-12008 )להלן - החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

בתקנות אלה -    1
"דיני קבלת עובדים במועצות המקומיות" - צו המועצות המקומיות )שירות העובדים(, 
התשכ"ב-21962  )להלן - צו שירות עובדים(, צו המועצות המקומיות )נוהל קבלת 
עובדים לעבודה(, התשל"ז-31977 )להלן - צו נוהל קבלת עובדים(,  צו המועצות 

המקומיות )א(, התשי"א-41950, וצו המועצות המקומיות )ב(, התשי"ג-51953;

"המועצות המקומיות" - כהגדרתן בסעיף 2 לחוק;

"הרשות המאוחדת" - כהגדרתה בחוק;

"צו הפירוק" - צו הרשויות המקומיות )ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד 
אל כרום, דיר אל אסד ובענה(, התש"ע-62009;

המקומיות  ברשויות  העובדים  שירות  מינהל  ראש   - השירות"  מינהל  "ראש 
שמונה לפי סעיף 2 לצו שירות העובדים 

פרק ב': עובדי המועצות המקומיות

המועצות המקומיות ימנו מזכיר, גזבר, מבקר, מהנדס ומנהל מחלקת חינוך )להלן -    2
נושאי משרה( 

__________
ס"ח התשס"ט, עמ' 122   1

ק"ת התשכ"ב, עמ' 2562   2
ק"ת התשל"ז, עמ' 1832   3
ק"ת התשי"א, עמ' 178   4

ק"ת התשי"ג, עמ' 1174   5
ק"ת התש"ע, עמ' 123   6

תוקף

הגדרות

מינוי נושאי משרה 
לפי הוראות כל דין
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המועצות המקומיות ימנו מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות ועובדים לתפקידים אחרים    3
במועצה ככל שהם נדרשים לצורך פעילותה 

עובדים  קבלת  דיני  יחולו  ו–3,   2 תקנות  לפי  משרה  ונושאי  עובדים  מינוי  על  )א(    4
במועצות המקומיות, בשינויים אלה:

ראשי המועצות יפרסמו מכרז פנימי לגבי המשרות, לאחר שקיבלו לכך את   )1(
אישורו של ראש מינהל השירות;

לא נמצא מועמד מתאים במכרז הפנימי, יפורסם לגבי המשרה מכרז פומבי   )2(

על אף האמור בתקנת משנה )א()1( ו–)2( לא תחול חובת מכרז פנימי או פומבי על -  )ב( 

סוגי משרות הפטורות ממכרז לפי דיני קבלת עובדים במועצות המקומיות;  )1(

משרתו  נחיצות  שאושרה  המאוחדת,  ברשות  לעבודה  כדין  שהתקבל  עובד   )2(
באחת המועצות המקומיות ושמתח הדרגות המרבי של המשרה במועצה המקומית 
כאמור אינו עולה על 9 בדירוג המינהלי; עובדים כאמור ישובצו במועצות המקומיות  
לפי רשימה שיכין הממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים )להלן - הממונה על מחוז 

הצפון( ויחולו על מעברם כאמור, ההוראות הקבועות בסעיף 9)א( לחוק 

בתקנה זו, "מכרז פנימי" - מכרז שיוכלו לגשת אליו עובדים אשר התקבלו כדין  )ג( 
לפי  המקומיות  המועצות  מן  באחת  לעבוד  והועברו  המאוחדת,  ברשות  לעבודה 

החלוקה שנקבעה בצו הפירוק 

אין בצו זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 108 לצו נוהל קבלת עובדים   )ד( 

עובדים אשר התקבלו שלא כדין לעבודה ברשות המאוחדת או שלא שובצו בידי  )ה( 
הממונה על מחוז הצפון כאמור בצו הפירוק או שלא נבחרו במכרז באחת מן המועצות 
המקומיות, תופסק העסקתם לא יאוחר מיום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(; 

תשלום תנאי פרישתם יהיה לפי הוראות הממונה על מחוז הצפון  

הרכב ועדת הבחינה למינוי עובדים ונושאי משרה המנויים בתקנות 2 ו–3, למעט  )א(    5
מנהל מחלקת חינוך ומנהל מחלקת רווחה, יהיה כמפורט להלן: 

ראש המועצה;  )1(

ראש מינהל השירות או נציגו;  )2(

נושא משרה או עובד בתפקיד זהה או דומה ברשות מקומית אחרת שימנה   )3(
ראש מינהל השירות 

הרכב ועדת הבחינה למנהל מחלקת חינוך או למנהל מחלקת רווחה יהיה כמפורט  )ב( 
להלן: 

ראש המועצה;   )1(

ראש מינהל השירות או נציגו;  )2(

והשירותים  הרווחה  במשרד  או  החינוך  במשרד  המחוז  על  ממונה   )3(
החברתיים, לפי העניין, או נציגיהם 

אין בתקנות משנה )א( ו–)ב( כדי למנוע את צירופו של נציג ארגון עובדים לוועדת  )ג( 
הבחינה מקום שהדבר נדרש על פי הסכם קיבוצי  

תוקף תקנות אלה עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(     6
כ"ב באב התשע"ג )29 ביולי 2013(

)חמ 3-3979(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

מינוי עובדים

דרכי מינוי עובדים 
ונושאי משרה

תוקף

הרכב ועדות בחינה 
לעובדים ונושאי 

משרה




