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התשס"ו-2006 ,(12 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

"לפי שיעור  התקנות), במקום התשכ"א-41961 (להלן - התעבורה, לתקנות 15א בתקנה .1
לצרכן". המחירים במדד השינוי ”לפי יבוא לצרכן" המחירים מדד עליית

ג' - בחלק לתקנות, הראשונה בתוספת  .2

יבוא: 2(ב1) פרט אחרי (1)

לרכב המצוין רישיון אגרה בעד (ב1), עד (א) משנה בפרטי האמור אף על ”(ב2)
קבוצת לפי תהיה כאמור, רישיון חידוש בעד או נהיגה לימוד כרכב ברישיונו
(א) משנה שבפרט בטבלה קבוצה כל לצד כקבוע ברישיונו, שנרשמה המחיר

חדשים"; שקלים 200 של ובהפחתה הענין, לפי (ה) עד (ב) בטורים

לימוד כרכב ברישיונו שצוין רכב  ”למעט יבוא  דיזל" ”מנוע אחרי 2(ג), בפרט (2)
נהיגה";

לימוד כרכב ברישיונו שצוין רכב  ”למעט יבוא  דיזל" ”מנוע אחרי 2(ד), בפרט (3)
נהיגה".

בסיון התשס"ו (1 ביוני 2006). ביום ה' תקנות אלה 3. תחילתן של

(27 באפריל 2006) התשס"ו בניסן כ"ט
שטרית מאיר  (3-83 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   
__________

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

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

.206 עמ' התשל"ה, 3 ס"ח

,698 עמ' ,597 עמ' ,498 עמ' ,416 עמ' ,252 עמ' ,207 עמ' ,205 עמ' ,204 עמ' התשס"ו, ;1425 עמ' התשכ"א, 4 ק"ת

765 ועמ' 772. עמ' ,764 עמ'

התשס"ו-2006 ,(2 מס' (תיקון הברזל (דמי נסיעה) מסילות תקנות

חדש], התשל"ב- [נוסח הברזל לפקודת מסילות ו–57 לפי סעיפים 56 בתוקף סמכותי  
אני  הרכבת), - חברת (להלן בע"מ רכבת ישראל חברת הצעת הפקודה), לפי - 11972 (להלן

אלה: תקנות מתקין

התקנות  - (להלן התשס"ה-22004  נסיעה)  (דמי  הברזל מסילות  לתקנות  1 בתקנה .1
יבוא: (10) פסקה אחרי פרברי", "קו בהגדרה העיקריות),

חיפה; - בנימינה קו (11)"

באר שבע; - גת קו קרית (12)

ת"א." - גת קרית (13)

__________
.421 עמ' התשס"ה, ;163 עמ' התשמ"ח, ס"ח ;485 עמ' ,23 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

.180 עמ' התשס"ו, 42 ועמ' 594; עמ' התשס"ה, 2 ק"ת

15א תיקון תקנה

התוספת תיקון
הראשונה

תחילה

1 תיקון תקנה
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יבוא: בסופה העיקריות, לתקנות 8 בתקנה .2
א' ב'טור ג'טור טור

נכים המאשרת10%"(9) תעודה
נכותו." את

(1 במאי 2006) באייר התשס"ו ג'
שטרית מאיר  (3-1055 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

(תיקון), בריאות) תאגיד לפעולת (כללים התקציב יסודות  תקנות
התשס"ו-2006

החוק),  - התשמ"ה-11985 (להלן התקציב, יסודות לחוק סעיף 31ג(ב) לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות אני מתקין המדינה, שירות נציב עם האוצר, ובהתייעצות שר באישור

בריאות), התשס"ב-22002, תאגיד לפעולת (כללים התקציב לתקנות יסודות 15 בתקנה .1
יבוא: תקנת משנה (ב) אחרי

מתוקצב או גוף נתמך גוף היה כאילו בריאות, תאגיד יחול לגבי לחוק 33א סעיף "(ג)
"בעל ההגדרה לענין  זה;  לענין  יחולו  לחוק ו–33ג 33ב וסעיפים סעיף, באותו כאמור
את היושב ראש יראו בריאות שהוא עמותה 33א(ד) לחוק, בתאגיד שבסעיף תפקיד"
חבר או דירקטוריון ראש הוא יושב כאילו ועד העמותה, חבר את או העמותה ועד של

דירקטוריון."

באייר התשס"ו (1 במאי 2006). ביום ג' תקנות אלה 2. תחילתן של

(1 במאי 2006) באייר התשס"ו ג'
י אדר יעקב   (3-2850 (חמ

הבריאות שר                                                                                   
__________

.154 עמ' התשס"ב, ;60 עמ' התשמ"ה, 1 ס"ח

.325 עמ' התשס"ב, 2 ק"ת

נפט למוצרי (מחירים מרביים ושירותים מחירי מצרכים על פיקוח  צו
התשס"ו-2006 ,(2 (תיקון מס' בשער בז"ן)

התשנ"ו- ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק ו–12 לפי סעיפים 7 בתוקף סמכותנו  
מצווים  אנו לחוק,  13 סעיף  לפי המחירים ועדת עם ובהתייעצות החוק), - (להלן  11996

לאמור:

בז"ן), בשער נפט למוצרי מרביים (מחירים ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח בצו .1
זיקוק". בית "בשער יבוא בז"ן" "בשער במקום בשמו, העיקרי), הצו - (להלן התשנ"ג-21992

8 תיקון תקנה

השם תיקון

__________
.192 עמ' התשנ"ו, 1 ס"ח

התשס"ו, ;67 עמ' התשס"ד, 751 ועמ' 861; עמ' התשס"ג, 206 ועמ' 901; עמ' התשס"א, ;262 עמ' התשנ"ג, 2 ק"ת

.736 עמ'
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זיקוק". "בית במקומו יבוא "בז"ן" שנאמר העיקרי בצו מקום כל .2

יבוא: העיקרי לצו 1 סעיף במקום .3
רמת "קביעת

הפיקוח
התנאים מן תנאי נתקיים או אחד זיקוק בית במדינה פועל עוד כל (א) .1
שמוכר המנוי בתוספת, נפט מוצר מחיר על יחול (ג), בסעיף קטן המפורטים
בית בשער לחוק, והמחיר פרק ה' לפי קביעת מחירים פיקוח של זיקוק, בית

המרבי. יהיה מחירו כאמור, מוצר נפט לצד המפורט בתוספת זיקוק
בבעלות  מהם אחד לפחות, שכל זיקוק בתי במדינה שני פועלים (ב)  
על המכירה, יחול במערכות שיתוף כל אין הזיקוק בתי שני אחר ובין גורם
רווחיות על דיווח פיקוח של כאמור, נפט מוצר זיקוק של בית בשער מחירו
קטן בסעיף המפורטים מן נתקיים תנאי אם לא לחוק, ז' פרק לפי ומחירים
רווחיות" על "דיווח זה, לענין (א); קטן סעיף לפי עליהם הפיקוח להחזרת (ג),

ומחירים. שנמכרו כמויות על שנתי דוח -
בסעיף האמור  זיקוק בית בשער נפט מוצר מחיר על (ג) הפיקוח  
מן תנאי  בהתקיים  (א), קטן בסעיף כאמור פיקוח להיות יחזור (ב),  קטן 

להלן: המפורטים

חודש,  ה–10 בכל המחירים עד על למפקח דיווח לא בית זיקוק (1)
המפקח שהורה באופן ומחיריהם, שמכר נפט מוצרי כמויות על
מדיווח הזיקוק בית את המפקח פטר אם זולת שהורה, פירוט ולפי
שיאפשרו ובמועדים בהיקף מידע למפקח שמסר לאחר כאמור,
או (2) פסקה לפי הודעה זיקוק לבית למסור הצורך את לבחון לו

לחוק; ה' פרק לפי הפיקוח החזרת על השרים לפני להמליץ

מראש,  ימים  30 זיקוק, לבית  הודיע המחירים  על המפקח  (2)
נמכרו להודעתו, שקדמו הרצופים החודשים ששת במשך כי
הנפט, למעלה מוצר צריכת היקף מתוך הישראלי, בממוצע למשק
בית  בידי מ–15 אחוזים ופחות אחד, זיקוק בית בידי אחוזים מ–50

אחר. זיקוק

ששת  במשך כי זיקוק, לבית המחירים על המפקח הודיע (ד)  
מן תנאי נפט במוצר להתקיים להודעתו, חדל שקדמו הרצופים החודשים

(ב)." קטן הוראות סעיף עליו לחול ישובו (ג), בסעיף קטן המפורטים

המרביים  המחירים יעודכנו חודש "ב–1 בכל במקום  ברישה, העיקרי, 2(א) לצו בסעיף .4
חל או 1(ב), בסעיף לחוק, כאמור ה' לפי פרק פיקוח "חל נפט" יבוא מוצר של כל בז"ן בשער
בתוספת, יחושב הקבוע המחיר על העולה במחיר נפט מוצר על מכירת 1(א) איסור לפי סעיף

החודש". אותו כל בעד בחודש ב–1 נפט למוצר המרבי המחיר

צו זה ביום ג' בניסן התשס"ו (1 באפריל 2006). 5. תחילתו של

(23 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ג
(3-2152 (חמ

אולמרט אהוד
האוצר שר

ן או בר ני ו ר
הלאומיות התשתיות שר

מונח שינוי

1 החלפת סעיף

2 תיקון סעיף

תחילה
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תיקון), מודיעין, (חבל אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות  צו
התשס"ו-2006

לאמור: מצווה אני המקומיות1, המועצות לפקודת ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  

בפרט התשי"ח-21958, אזוריות), (מועצות המקומיות המועצות לצו הראשונה בתוספת .1
- (לב)

התשנ"ח באייר הפנים ביום י' שר ביד "והחתום "מפה", אחרי המילים בהגדרה (1) 
ביד  1:20,000 והחתום מידה בקנה הערוך בתשריט שתוקנה "וכפי יבוא (6 במאי 1998)"

(27 במרס 2006)"; הפנים ביום כ"ז באדר התשס"ו שר

יבוא: "בית נחמיה" לצד היישוב בטור ב' השטח המתואר במקום (2)

 4816 ,4813 ,4800 ,4799 ,4794 ,4793 ,4786 ,4498 ,4493 ,4492 ,4145 ,4137 "הגושים:
בשלמותם; -

לחלקות 1 עד 5; 4791 פרט גוש

;154 ,82 ,81 ,73 ,55 38 עד 50, לחלקות 1 עד 36, 4792 פרט גוש

;4812 ,4790 ,4784 הגושים: חלקי

חלקה 23; - 4136 גוש

חלקות 1 עד 14; - 4138 גוש

56 עד 76; חלקות 39 עד 54, - 4144 גוש

במפה; כמסומן 120 מחלקות 113 עד 118, חלקה 119 וחלק - 4486 גוש

 132 ,109 מחלקות 97, 110 עד 115 וחלק 98 עד 108, ,96 ,92 חלקות 23, - 4496 גוש
במפה; כמסומן

חלקות 45 עד 47; - 4814 גוש

כמסומן  מחלקה 24  99 עד 120 וחלק ,30 23 עד 25, חלקות 1 עד 21, - 4815 גוש
במפה;

מחלקות 117, 91 עד 114 וחלק ,88 ,87 ,81 60 עד 68, חלקות 42 עד 50, - 4819 גוש
במפה; כמסומן 118

במפה; כמסומן 20 ,19 10 עד 12, מחלקות 2, 6 וחלק ,5 חלקות 4, - 4964 גוש

במפה." כמסומן מחלקה 8 חלקה 9 וחלק - 4965 גוש

יבוא: עריף" "בית היישוב לצד ב', בטור המתואר השטח במקום (3)

בשלמותם; - 4119 עד 4121 "הגושים

במפה; כמסומן 153 מחלקות 7 עד 12, לחלקות 1 עד 6 וחלק פרט - 4118 גוש

במפה; כמסומן 4614 ,4128 ,4123 הגושים: חלקי

8 עד 15"; חלקות 1 עד 6, - 4127 גוש

תיקון פרט (לב)
הראשונה בתוספת

__________
.256 עמ' ,9 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

;715 עמ' התשנ"ו, ;597 עמ' התשנ"ד, ;1092 עמ' התשנ"ג, ;488 עמ' התשמ"ח, ;1256 עמ' התשי"ח, 2 ק"ת

ו–982. (1050) 746 ,320 עמ' התשנ"ח, ;454 עמ' התשנ"ז,
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במקום "22 עד 65 בגוש 4609" החלקות, בקטע המפריד, לקו מתחת המתואר (4) בשטח
ובקטע  במפה"; בגוש 4609 כמסומן  63 ,42 ,41 ,39 34 עד 36, ,23 ,22 מחלקות "חלק יבוא
יבוא  במפה" מחלקה 42 כמסומן 108 וחלק לחלקות 1 עד 16, "4608 פרט הגושים, במקום
,135 ,133 ,131 ,129 ,127 ,125 ,123 ,121 ,119 ,117 ,115 ,113 ,111 לחלקות 109, "4608 פרט

במפה". כמסומן 57 ,56 ,52 מחלקות 42, 163 וחלק ,137

(27 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ז
אולמרט אהוד  (3-136 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ו-2006 תיקון), (שהם, (ב) המקומיות המועצות צו

לאמור: מצווה אני המקומיות1, המועצות לפקודת ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  

(קח) פרט במקום התשי"ג-21953, (ב), המקומיות המועצות לצו הראשונה בתוספת .1
יבוא:

שהם. המועצה המקומית "(קח)

(20 באוגוסט 1993). התשנ"ג באלול ג' הקמתה: תאריך

קרקע: רישום גושים וחלקות המועצה: תחום

 - 4805 ,4802 ,4787 ,4129 ,4125 ,6888 ,6864 ,6861 ,6859 ,6858 6845 עד 6856, הגושים
בשלמותם;

שהם הערוכה  המועצה המקומית 52 עד 57 כמסומן במפת מחלקות 42, חלק - 4608
(27 במרס  באדר התשס"ו כ"ז ביום הפנים שר והחתומה ביד 1:10,000 מידה בקנה
על הממונה במשרד ירושלים, הפנים, במשרד מופקדים ממנה שהעתקים (2006

המפה); - (להלן שהם המקומית המועצה ובמשרד רמלה, המרכז, מחוז

34 עד  מחלקות 22 עד 24, 64 וחלק 44 עד 62, ,40 ,38 ,37 חלקות 25 עד 33, - 4609
במפה; כמסומן 65 ,63 41 עד 43, ,39 ,36

במפה; כמסומן 86 ,82 מחלקות 22 עד 32, חלקות 63 עד 68 וחלק - 4616

מחלקות 20 עד  77 עד 94 וחלק ,67 45 עד 59, ,43 ,42 ,36 חלקות 30 עד 34, - 4617
במפה; כמסומן 76 ,70 ,68 60 עד 66, ,44 ,41 ,37 ,35 ,29 ,26

במפה; כמסומן 67 ,57 ,52 מחלקות 33, 66 וחלק ,55 ,31 חלקות 30, - 4618

במפה; כמסומן 74 ,47 ,46 ,44 ,6 ,2 מחלקות 1, חלקה 45 וחלק - 4619

,45 ,37 ,36 17 עד 27, מחלקות 1 עד 8, 57 וחלק 38 עד 44, חלקות 9 עד 16, - 4801
במפה; כמסומן 68 עד 74 ,64 ,61 ,60 ,58 53 עד 56, ,51

במפה; כמסומן 133 מחלקות 132, לחלק פרט - 4803

במפה; כמסומן 73 65 עד 70, מחלקות 3, חלק - 4804

 9 ,6 מחלקות 5, 102 וחלק ,35 ,34 18 עד 31, 12 עד 15, ,8 ,7 חלקות 2 עד 4, - 4806
במפה; כמסומן 106 39 עד 41, ,17 ,16 ,11 עד

החלפת פרט (קח)
הראשונה בתוספת

__________
.256 עמ' ,9 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

.244 עמ' התשנ"ד, ;1091 עמ' התשנ"ג, ;1174 עמ' התשי"ג, 2 ק"ת
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במפה; כמסומן 26 מחלקות 18 עד 20, 34 וחלק 27 עד 29, 15 עד 17, חלקות 13, - 4964

במפה; כמסומן מחלקה 8 19 וחלק ,16 ,10 חלקות 4 עד 7, - 4965

במפה; כמסומן 11 מחלקות 7, חלק - 5521

במפה; כמסומן 5 מחלקות 1 עד 3, חלקה 4 וחלק - 5522

במפה." כמסומן מחלקה 60 45 וחלק לחלקות 44, פרט - 6860

(27 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ז
אולמרט אהוד  (3-701 (חמ

הפנים שר                                                                                   

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

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
בא  חדשים" שקלים  227,690" במקום ,(2006 באפריל   16) התשס"ו בניסן י"ח ביום והחל

חדשים". שקלים 228,175"

(26 באפריל 2006) התשס"ו בניסן כ"ח
יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   
__________

138 ועמ' 582. עמ' התשס"ו, ;317 עמ' התשס"ה, ;206 עמ' התשנ"ח, ;140 עמ' התשל"ה, 1 ק"ת

רכישה מס סכומי (תיאום ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי הודעת
התשס"ו-2006 ,(4 (מס' השעה) בהוראת

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

לאמור: מודיע אני ,22005

בניסן י"ח ביום החל והם לחוק, 9(ד) בסעיף הנקובים תואמו הסכומים המדד שינוי עקב .1
להלן: כמפורט (16 באפריל 2006) התשס"ו

שקלים   596,050" בא חדשים" שקלים 594,795" במקום ו–(2), (א)(1) קטן בסעיף (1)
חדשים";

שקלים   739,120" בא חדשים" שקלים 737,550" במקום ו–(3), (א)(2) קטן בסעיף (2)
חדשים".

(26 באפריל 2006) התשס"ו בניסן כ"ח
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

סכומים תיאום

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

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

י"ח ביום החל והם לחוק, 9(ג1א) בסעיף הנקובים תואמו הסכומים המדד שינוי עקב .1
להלן: כמפורט (16 באפריל 2006) התשס"ו בניסן

שקלים   739,120" בא חדשים" שקלים 737,550" במקום ו–(ב), (1)(א) (1) בפסקה 
חדשים";

שקלים   476,215" בא חדשים" שקלים 475,215" במקום ו–(2), (2)(א)(1) (2) בפסקה 
חדשים";

שקלים   739,120" בא חדשים" שקלים 737,550" במקום ו–(3), (2)(א)(2) (3) בפסקה 
חדשים".

(26 באפריל 2006) התשס"ו בניסן כ"ח
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 ,(3 סכום) (מס' (עדכון מקרקעין שבח הודעת מס

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

התשס"ו בניסן י"ח ביום והחל לתקנות, 12(ב) בתקנה הנקוב הסכום עודכן המדד שינוי עקב .1
חדשים". שקלים 1,115,570" בא חדשים" שקלים 1,113,230" במקום (16 באפריל 2006),

(26 באפריל 2006) התשס"ו בניסן כ"ח
יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   
__________

138 ועמ' 581. עמ' התשס"ו, ;317 עמ' התשס"ה, ;140 עמ' התשל"ה, 1 ק"ת

טעות תיקון

בשל  חקלאות של השקעה לעסק (מענק תכנית ההתנתקות יישום 1 לתקנות בתקנה   
בהגדרה ,642 עמ' התשס"ו, ,6472 התקנות בקובץ שפורסמו התשס"ו-2006, פעילות), העתקת
התשמ"א- הון בחקלאות, השקעות לעידוד "לחוק יבוא העידוד" במקום "לחוק "המינהלה",

העידוד)". חוק - (להלן 1980

(3-3570 (חמ

עדכון סכומי
הזכות שווי
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