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התשס"ו-2006  (לוקסמבורג), כפל) מסי (מניעת הכנסה מס צו

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

בטבת התשס"ה (13 בדצמבר  א' ביום שנעשתה לאמנה תוקף שיינתן הוא מן המועיל 1. (א)
ומניעת כפל מסי מניעת בדבר לוקסמבורג של הגדולה הדוכסות לבין ישראל מדינת בין ,(2004

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

ביום המתחילה המס בשנת  החל  מס, שנת לכל בישראל תוקף  יהיה  לאמנה (ב)  
ואילך. (1 בינואר 2004) התשס"ד בטבת ז'

(23 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז כ"ז
ן ו רשז הי אברהם  (3-1431 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

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

התשס"ו-2006  (לטביה), כפל) מסי (מניעת הכנסה מס צו

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

 20) התשס"ו  בשבט  כ"ב ביום שנעשתה לאמנה תוקף שיינתן הוא המועיל מן  1. (א)
בדבר מניעת לטביה של הרפובליקה ממשלת לבין ישראל מדינת בין ממשלת ,(2006 בפברואר

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

י"א  ביום המתחילה בשנת המס החל מס, שנת לכל תוקף בישראל יהיה לאמנה (ב)  
ואילך. (1 בינואר 2007) התשס"ז בטבת

(23 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז כ"ז
ן ו רשז הי אברהם  (3-1431 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

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

התשס"ו-2006  ,(3 מס' (תיקון הברזל (דמי נסיעה) מסילות תקנות

חדש], התשל"ב- [נוסח הברזל לפקודת מסילות ו–57 לפי סעיפים 56 בתוקף סמכותי  
אלה: מתקין תקנות רכבת ישראל בע"מ, אני הצעת חברת לפי ,11972

יבוא: א' חלק במקום התשס"ה-22004, (דמי נסיעה), הברזל לתקנות מסילות בתוספת .1

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

180 ועמ' 778. עמ' התשס"ו, 42 ועמ' 594; עמ' התשס"ה, 2 ק"ת

לאמנה תוקף מתן

לאמנה תוקף מתן

התוספת תיקון
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חדשים דמי הנסיעה בשקלים א': "חלק

ו–9(א)) 8 ,2 (תקנות

היציאה   תחנת

נהריה

עכו7.5עכו

קריות12.58.5קריות

המפרץ12.58.55.5חוצות המפרץ חוצ'

המפרץ המפרץ12.512.57.57.5לב לב

חיפה16.012.510.010.07.5חיפה

עתלית24.524.523.023.019.512.5עתלית
בנימינה/ 

חנה חנה31.531.524.524.524.519.512.5בנימינה/פרדס פרדס

חדרה31.531.524.524.524.519.519.57.5חדרה

ויתקין כ' ויתקין38.034.031.524.524.523.023.012.57.5כפר

נתניה38.034.031.531.524.523.023.019.512.57.5נתניה

יהושע 38.034.031.531.524.523.023.019.512.510.08.5בית
 בית

יהושע

הרצליה38.034.034.034.031.524.523.023.019.512.510.010.0הרצליה

בני ברק41.538.038.036.034.029.529.525.524.524.518.018.08.5בני ברק

43.540.040.036.036.031.531.529.524.524.520.520.512.05.5סגולה

העין 46.041.541.538.038.034.034.031.525.524.523.023.016.08.5ראש

46.041.541.538.038.034.034.031.525.524.523.023.012.511.0כפר סבא

אביב 38.034.034.034.031.524.524.523.019.519.512.512.57.55.5תל

46.542.038.538.538.534.534.532.025.025.023.523.516.516.5נתב"ג

חב"ד 46.041.538.038.038.034.034.031.524.524.523.023.016.016.0כפר

46.041.538.038.038.034.034.031.524.524.523.023.016.016.0לוד-רמלה

51.046.046.046.040.038.038.038.034.034.030.030.024.522.5בית שמש

53.049.048.048.042.041.041.038.036.036.031.531.526.524.5ירושלים

יעקב/ הראשונים 46.046.038.038.038.034.034.034.031.531.524.524.519.519.5ב'

51.046.046.046.038.038.034.034.031.531.524.524.519.518.0רחובות

51.046.046.046.038.038.034.034.031.531.524.524.519.518.0יבנה

51.046.046.046.038.038.038.034.031.531.524.524.523.019.5אשדוד

57.552.552.552.544.544.544.540.538.038.031.031.029.526.0אשקלון

גת 58.051.051.051.051.046.046.038.038.038.031.531.525.525.5קרית

63.558.058.058.058.051.051.046.046.046.038.038.034.031.5באר שבע

67.562.062.062.062.055.055.050.050.050.042.542.538.536.0דימונה
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היציאה תחנת

סגולהסגולה

העין העין5.5ראש ראש

כפר סבא11.010.0כפר סבא

אביב10.012.012.0תל-אביב תל

נתב"ג19.020.020.012.0נתב"ג

חב"ד חב"ד18.519.519.510.012.0כפר כפר

לוד-רמלה18.519.519.510.012.07.5לוד-רמלה

בית שמש25.028.528.518.018.018.012.5בית שמש

ירושלים28.530.530.519.019.019.016.57.0ירושלים

יעקב/הראשונים יעקב/הראשונים23.024.524.512.512.510.07.519.523.0ב' ב'

רחובות23.024.524.512.512.512.57.519.523.07.5רחובות

יבנה23.024.524.512.512.512.512.519.523.012.57.5יבנה

אשדוד23.024.524.516.016.012.512.523.025.012.512.512.5אשדוד

אשקלון29.531.031.022.522.519.019.024.528.519.019.019.09.0אשקלון

גת גת29.531.531.523.023.023.023.024.528.523.023.024.524.527.0קרית קרית

36.038.038.025.525.525.525.530.034.025.525.531.531.532.519.5באר שבע
באר
שבע

10.0"40.542.542.530.030.030.030.034.538.530.030.036.036.037.024.0דימונה

(2 ביולי 2006) בתמוז התשס"ו ו'
פז מו ל  שאו                                   (3-1055 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                        

מינוי רפואית, אחוזי נכות נכות) (קביעת הלאומי (ביטוח הביטוח תקנות
התשס"ו-2006  (תיקון), שונות) והוראות לעררים ועדות

משולב],  [נוסח הלאומי הביטוח בחוק ו–400  212 ,208 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
אני  לחוק,  12 סעיף  לפי המוסד במועצת  שנועצתי לאחר החוק),  - (להלן התשנ"ה-11995 

אלה: תקנות מתקין

ועדות לעררים  מינוי רפואית, נכות אחוזי (קביעת הלאומי 4 לתקנות הביטוח בתקנה .1
לו  הדומה "לפי ליקוי התקנות העיקריות), במקום - והוראות שונות), התשמ"ד-21984 (להלן

ברשימת". במבחנים שנקבעו "בהתחשב שברשימת" יבוא לדעתו,

לתקנות   4 בתקנה  כמשמעותה  רפואית,  ועדה החלטת  על יחולו   1 תקנה הוראות .2
לאחריו. או אלה תקנות של פרסומן ביום שהתקבלה העיקריות,

(18 ביוני 2006) התשס"ו בסיון כ"ב
אולמרט אהוד                                   (3-1726 (חמ

הרווחה ושר הממשלה ראש                                                                                        
__________

.95 עמ' התשס"ד, ;207 עמ' התשנ"ה, 1 ס"ח

.1116 עמ' התשנ"ט, ;1377 עמ' התשמ"ד, 2 ק"ת

4 תיקון תקנה

תחולה
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התשס"ו-2006 (תיקון), (מעבדות רפואיות) העם בריאות תקנות

תקנות מתקין אני ,11940 העם, בריאות לפקודת ו–70(1) לפי סעיפים 36(ב) בתוקף סמכותי  
אלה:

התקנות  - (להלן רפואיות), התשל"ז-21977  (מעבדות העם בריאות לתקנות  1 בתקנה .1
יבוא: "מעבדה" ההגדרה במקום העיקריות),

אדם, בבני שמקורן בדגימות בדיקות בו שנעשות מקום - "מעבדה" או רפואית" ""מעבדה
- למעט

חלב); (טיפת המשפחה לבריאות תחנה (1)

התשל"ז- חדש],  [נוסח  הרופאים בפקודת כמשמעותו מורשה, שרופא  מרפאה  (2)
בפיקוחו נעשות שהן או הרביעית, בתוספת כמפורט למטופליו בדיקות בה עושה ,31976

הישיר;

איכות; בקרת מעבדת או הוראה מעבדת מחקר, מעבדת (3)

ייצור ערכות של איכות בקרת לצורכי בדיקות בו שנעשות מקום - איכות" "מעבדת בקרת
האדם לרבות אחר, לאדם מזוהות בדיקה תוצאות העברת בלא בלבד, אבחנתיות

שנבדקה; הדגימה ממנו שנלקחה

בלא העברת בלבד, והדרכה לימוד לצורכי בדיקות בו שנעשות מקום - "מעבדת הוראה"
שנבדקה; הדגימה שנלקחה ממנו האדם לרבות אחר, מזוהות לאדם בדיקה תוצאות

העברת בלא  בלבד, ופיתוח מחקר לצורכי בדיקות בו שנעשות מקום - מחקר" "מעבדת 
שנבדקה;". הדגימה ממנו שנלקחה האדם לרבות אחר, לאדם מזוהות בדיקה תוצאות

יבוא: לתקנות העיקריות התוספת השלישית במקום .2

"תוספת שלישית
(66 (תקנה

הארציים  המרכזים רשימת

הבריאות משרד הציבור, לבריאות מעבדות .1

הציבור, ירושלים  בריאות שירותי המעבדות המרכזיות, א.

,02-6551818/42 טל' ;91342 ירושלים ,34410 ת"ד ;94467 ירושלים ,9 אליאב יעקב רח'
.02-6528084 פקס'

הקליניות  המעבדות

02-6551840 טל' לאנטרובקטריאצאה, ארצי מרכז (1)

02-6551834 טל' לסלמונלה , מרכז ארצי (2)

02-6551846 טל'  וקמפילובקטר, לויבריו ארצי (3) מרכז

02-6551837 טל' והמופילוס, פנאומוקוקים לסטרפטוקוקים, ארצי מרכז (4)

02-6551836 טל' וליסטריה, לשיגלה ארצי מרכז (5)

02-6551840 טל' לאי–קולי–פתוגני, ארצי מרכז (6)

1 תיקון תקנה

התוספת החלפת
השלישית

__________
.10 עמ' התשנ"ב, ס"ח ;191 עמ' ,1 תוס' ,1940 1 ע"ר

.(484) 384 עמ' התשס"ה, ;677 עמ' התשנ"ט, ;2460 עמ' התשל"ז, 2 ק"ת

.594 עמ' ,30 נוסח חדש ישראל, 3 דיני מדינת
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02-6551809 טל' פתוגנים, של מולקולרית לביולוגיה ארצי מרכז (7)

ירושלים  הציבור לבריאות מחוזית מעבדה

02-6551821 טל' ומלריה, לאבחון טפילי מעיים ארצי מרכז (8)

02-6551846 טל' וטטנוס, דיפטריה לשעלת, ארצי מרכז (9)

אביב תל כביר, אבו הציבור, בריאות שירותי פליקס, שם על הציבור לבריאות המעבדה ב.

.03-6826996 פקס' ,03-5158686/60 טל' ,61080 ,8255 תל אביב, ת"ד ,69 צבי בן שד'

03-5152671 מרכז ארצי לעגבת (10)

03-5158672 לטוקסופלסמוזיס ארצי מרכז (11)

03-5158669 טל' למיקובקטריה, ארצי מרכז (12)

03-5158670 טל' לגונוריאה, ארצי מרכז (13)

שיבא ח' שם על רפואי מרכז הציבור, בריאות שירותי לנגיפים, מרכזית מעבדה ג.

.03-5302457 פקס' ,03-5302388/421 טל' ,52621 השומר תל

03-5302459 טל' וחזרת חצבת לאדמת, ארצי מרכז (14)

03-5302455 טל' דרכי הנשימה, ונגיפי לאומי לשפעת מרכז (15)

03-5302426 טל' אנטרו, ונגיפי לפוליו לאומי מרכז (16)

03-5302456 טל' לשלבקת, ארצי מרכז (17)

03-5302341 טל' שלשולים, לנגיפים גורמי ארצי מרכז (18)

03-5302458 טל' הדבקה באידס, ארצי לאימות מרכז (19)

03-5305268 טל' זואונוטיים, לנגיפים ארצי מרכז (20)

03-5303063 טל' בסביבה, לנגיפים ארצי מרכז (21)

משרד הבריאות חיפה הציבור, בריאות שירותי מחוזית, מעבדה לבריאות הציבור ד.

.04-8510172 פקס' ,04-8619724/808 טל' ,31094 חיפה ,9526 ת"ד ,15 הפרסים רח'

04-8619802 טל' סטפילוקוקים, של לאנטרוטוקסין ארצי מרכז (22)

הבריאות משרד חולים, בתי מעבדות .2

תל השומר הבריאות, משרד שיבא, ח' שם על המרכז הרפואי ה.

03-5302015 פקס' קלינית, למקרוביולוגיה מעבדה

03-5302304 טל' למנינגוקוקים, ארצי מרכז (23)

הבריאות משרד רמב"ם, האדם לבריאות הרפואית הקריה ו.

31096 חיפה גלים, בת

04-8542971 פקס' ,04-8542220/738 טל' לוירולוגיה, מעבדה

04-8542738 טל' נגיפית, כבד לדלקת ארצי מרכז (24)

04-8542087 פקס' ,04-8542876 טל' קלינית, למיקרויולוגיה מעבדה

04-8542876/3061 טל' למיקולוגיה, ארצי מרכז (25)

הבריאות משרד הרופא, אסף רפואי מרכז ז.

70300 צריפין

קלינית למיקרוביולוגיה מעבדה

08-9779865 פקס' ,08-9779862/70 טל' קליניות, לליגיונלה בדגימות ארצי מרכז (26)
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אחרים  מוסדות .3

הממשלה                         ראש משרד בישראל, ביולוגי למחקר המכון ט.

.08-9401404 פקס' ,08-9381411/656 טל' ;70450 ציונה נס ,19 ת"ד

08-9381517 טל' ללפטוספירוזיס, לאומי מרכז (27)

08-9381542/444 טל' לריקציאזיס, ארצי מרכז (28)

החקלאות קמרון, משרד שם וטרינרי על מכון י.

03-9681555 טל' ,50250 דגן בית ,12 ת"ד

03-9681698 טל' לברוצלה, ארצי מרכז (29)

03-9681675 טל' לבוטוליזם, ארצי מרכז (30)

03-9681727 טל' ארצי לכלבת, מרכז (31)

כללית  בריאות שירותי בילינסון), (קמפוס רבין חולים בית יא.

49151 תקוה פתח

03-9218466 פקס' ,03-9377377 טל' למיקרוביולוגיה, מעבדה

כגורמי ולקלאמידיות הפאג' בשיטת סטפילוקוקים של לטיפיזציה ארצי מרכז (32)
03-9376768 טל' מין, מחלות

."03-9376773 טל' למיקופלסמה, ארצי מרכז (33)

פרסומן. מיום ימים 14 אלה תקנות של תחילתן .3

(5 ביולי 2006) בתמוז התשס"ו ט'
רי ז י ן  ב יעקב   (3-54 (חמ

הבריאות שר                                                                                   

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

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

לתקנות, 16(ב) בתקנה ו–(3) (2) בפסקאות  הנקובים הסכומים תואמו המדד שינוי 1. עקב
 220,065" בא חדשים" שקלים 228,175" במקום (16 ביולי 2006), התשס"ו בתמוז כ' ביום והחל

חדשים". שקלים

(17 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז כ"א
יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   

התשס"ו-2006 ,(4 סכום) (מס' (עדכון מקרקעין שבח הודעת מס

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

תחילה

__________
582 ועמ' 783. עמ' ,138 עמ' התשס"ו, ;317 עמ' התשס"ה, ;206 עמ' התשנ"ח, ;140 עמ' התשל"ה, 1 ק"ת

סכומים תיאום

__________
581 ועמ' 784. עמ' ,138 עמ' התשס"ו, ;317 עמ' התשס"ה, ;140 עמ' התשל"ה, 1 ק"ת
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בתמוז כ' ביום והחל לתקנות, 12(ב) בתקנה הנקוב הסכום עודכן המדד שינוי עקב .1
חדשים". שקלים 1,075,925" בא חדשים" שקלים 1,115,570" במקום (16 ביולי 2006), התשס"ו

(17 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז כ"א
יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   

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

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

בתמוז כ' ביום החל והם לחוק, 9(ג1א) בסעיף הנקובים תואמו הסכומים המדד שינוי עקב .1
להלן: כמפורט (16 ביולי 2006) התשס"ו

חדשים"; שקלים 712,850" בא חדשים" שקלים 739,120" במקום ו–(ב), (1) בפסקה (1)(א)

חדשים"; שקלים 459,310" בא חדשים" שקלים 476,215" במקום ו–(2), (2) בפסקה (2)(א)(1)

חדשים". שקלים 712,850" בא חדשים" שקלים 739,120" במקום ו–(3), (3) בפסקה (2)(א)(2)

(17 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז כ"א
יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   
__________

581 ועמ' 784. עמ' התשס"ו, ק"ת ;156 עמ' התשכ"ג, 1 ס"ח

רכישה מס סכומי (תיאום ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי הודעת
התשס"ו-2006 ,(5 (מס' השעה) בהוראת

התשכ"ג-11963  ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי לחוק סעיף 9(ג3) לפי סמכותי בתוקף  
התשס"ה-22005, הכנסה (מס' 147), מס פקודת 78 לחוק לתיקון לסעיף ובהתאם החוק), - (להלן

לאמור: מודיע אני

בתמוז כ' ביום החל והם לחוק, 9ד בסעיף הנקובים תואמו הסכומים המדד שינוי עקב .1
להלן: כמפורט (16 ביולי 2006) התשס"ו

חדשים"; שקלים 574,865" בא חדשים" שקלים 596,050" במקום ו–(2), (א)(1) קטן בסעיף (1)

חדשים". שקלים 712,850" בא חדשים" שקלים 739,120" במקום ו–(3), (א)(2) קטן בסעיף (2)

(17 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז כ"א
יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   

עדכון סכומי שווי
הזכות

__________
580 ועמ' 783. עמ' ,579 עמ' התשס"ו, ק"ת ;156 עמ' התשכ"ג, 1 ס"ח

.766 עמ' התשס"ה, 2 ס"ח

עדכון סכומי שווי
הזכות

סכום עדכון
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