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תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )תיקון מס' 7(, 
התשס"ט-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	265	לחוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-11965,	ולאחר	התייעצות	 	
עם	המועצה	הארצית	לתכנון	ולבניה,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

במקום	תקנה	2א)6(	לתקנות	התכנון	והבניה	)בקשה	להיתר,	תנאיו	ואגרות(,	התש"ל- 	�1
21970	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	יבוא:

	בנכס	שהוא	מקרקעי	ישראל,	בין	אם	הוא	רשום	במרשם	המקרקעין		ובין	אם	לאו,	 )6("
ובעל	הזכות	אינו	אחד	מאלה	המנויים	בפסקאות	)1(	עד	)5(	לעיל,	והוא	אחד	מאלה:

	בעל	חוזה	חכירה	לדורות	עם	מינהל	מקרקעי	ישראל	אף	אם	עסקת	החכירה	 )א(
כאמור	לא	נגמרה	ברישום;

	מי	שמינהל	מקרקעי	ישראל	אישר	כי	הוא	בעל	זכות	בנכס	שחתימתו	דרושה;	 )ב(
אישור	כאמור	יכול	שיינתן	לסוגים	של	בעלי	זכויות,	סוגים	של	נכסים	או	סוגים	

של	בקשות	להיתר�"

	אחרי	תקנה	2ג	לתקנות	העיקריות	יבוא: �2

“הודעת	מינהל	
מקרקעי	ישראל	
בטרם	מתן	היתר

בנכס	 היתר	 יינתן	 לא	 ו–2ג,	 2א)6(	 בתקנות	 האמור	 אף	 	על	 	)א( 2ג1�
שהוא	מקרקעי	ישראל,	אלא	אם	כן	הודיע	מינהל	מקרקעי	ישראל	כי	אינו	

מתנגד	לבקשה�

אשר	 להיתר	 בבקשה	 רק	 יחול	 )א(	 משנה	 בתקנת	 	האמור	 	)ב( 	
מבוקשים	בה	שטח	רצפה	חדש	או	שימוש	אשר	טרם	ניתן	לו	היתר�"

להיתר	 בקשה	 על	 יחולו	 והן	 פרסומן,	 מיום	 ימים	 שלושים	 אלה	 תקנות	 של	 תחילתן	 	�3
שהוגשה	לוועדה	מקומית	ביום	התחילה	או	לאחריו�

כ"ו	באדר	התשס"ט	)22	במרס	2009(
ר	שטרית מאי 	 	 )חמ	3-347(

שר	הפנים 	 	
__________

	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 1

	ק"ת	התש"ל,	עמ'	1841;	התשס"ט,	עמ'	12,	עמ'	74,	עמ'	390,	עמ'	595,	עמ'	598	ועמ'	646� 2

תקנות מס קניה )טובין( )תיקון(, התשס"ט-2009
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	4ב)א1(	ו–31)8(	לחוק	מס	קניה	)טובין	ושירותים(,	התשי"ב-		 	

11952	)להלן	-	החוק(,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

אחרי	תקנה	8ב	לתקנות	מס	קניה	)טובין(,	התשי"ג-21953	)להלן		-	התקנות	העיקריות(,	יבוא: 	�1

"מחירם	הסיטוני	
של	סיגריות

	 ,24�02�2000 בפרטים	 שסיווגם	 סיגריות	 של	 הסיטוני	 	מחירם	 	)א( 	8ג�
	9020�02�24	בתוספת	הראשונה	לצו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קניה	על
	טובין,	התשס"ז-32007	)בתקנה	זו	-	סיגריות(,	יהיה	כאמור	בסעיפים	4	ו–4א
	לחוק	והוא	יחושב	לפי	המחיר	הסיטוני	השכיח	ביותר	מבין	המחירים	של
	הסיגריות,	מאותו	הסוג,	שמוכר	החייב	במס	)בתקנה	זו	-	המחיר	הסיטוני
במועד הידוע	 השכיח	 הסיטוני	 המחיר	 	- מיובאות	 ובסיגריות	 	השכיח(,	

השחרור	מפיקוח	המכס�

תיקון תקנה 2א

הוספת תקנה 2ג1

תחילה ותחולה

__________
	ס"ח	התשי"ב,	עמ'	110	ועמ'	344� 1

	ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1364;	התשס"ח,	עמ'	173� 2

	ק"ת	-	מק"ח	התשס"ז,	עמ'	57� 3

הוספת תקנה 8ג
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	החייב	במס	ידווח	על	המחיר	הסיטוני	של	סיגריות	על	גבי	טופס	 	)ב( 	
טופס	 את	 יצרף	 יבואן,	 במס	 החייב	 היה	 החמישית;	 שבתוספת	 הצהרה	
ההצהרה	לכל	רשימון	יבוא	שיגיש;	חייב	במס	שאינו	יבואן,	יגיש	את	טופס	

ההצהרה	במועד	הדיווח�"

	אחרי	התוספת	הרביעית	לתקנות	העיקריות	יבוא: �2

"תוספת חמישית
)תקנה	8ג)ב((

מדינת	ישראל/רשות	המסים

הצהרה	על	מחיר	סיטוני	שכיח

לפי	סעיף	4ב)א1(	לחוק	מס	קניה	

)טובין	ושירותים(,	התשי"ב-1952	

שם	החייב	במס:

מס'	זהות/מס'	ח"פ:

מס'	עוסק	במס	ערך	מוסף:

כתובת:	

סוג	הסיגריות	
לרבות	השם	
המסחרי		

מס	רשימון	
שחרור/תאריך	
מכירת	סיגריות	
בייצור	מקומי

כמות	חפיסות	
הסיגריות	
ברשימון/	
הנמכרות

מחיר	סיטוני	שכיח	
בלא	מס	קנייה	

מס	הקנייה	המוטל	
על	חפיסת	סיגריות

מכפלת	מס	הקנייה	
המוטל	על	חפיסת	
סיגריות	בכמות	
חפיסות	הסיגריות

	אני	מצהיר	כי	כל	הפרטים	המופיעים	בטופס	זה	הם	נכונים	ומשקפים	נאמנה	את	המחיר	הסיטוני	השכיח	של	 �1
הסיגריות	הנמכרות	על	ידי�	

	ידוע	לי	כי	מסירת	פרטים	לא	נכונים	או	לא	מדויקים	וכן	הימנעות	מעדכון	המחיר	הסיטוני	השכיח	מהווה	עבירה	 �2
פלילית�

�������������������������������������������������										�������������������������������������					��������������������������������������					�����������������������������������				������������������
	תאריך										שם	החייב	במס									שם	החותם	ותפקידו						מס'	זהות	של	החותם						חתימה	וחותמת	של	החייב	במס"

	תחילתו	של	תיקון	זה	ביום	ט'	בסיוון	התשס"ט	)1	ביוני	2009(�	 �3

ד'	באייר	התשס"ט	)28	באפריל	2009(
ץ ני י בל	שטי ו 			י 	 )חמ	3-1341(	

					שר	האוצר 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

צו התקנים )פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי(, התשס"ט-2009
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	16)א()1(	לחוק	התקנים,	התשי"ג-11953,	אני	מצווה	לאמור:	 	

בתקן	ת"י	90	חלק	2	-	בנזין	לרכב	מנועי:	בנזין	נטול	עופרת,	מנובמבר	2007,	לא	יחולו	 	�1
למעט	 בבנזין,	 נדיפות	 לחץ	 לעניין	 	5�6�2 שבסעיף	 	4 מספר	 בטבלה	 הקבועות	 הדרישות	

הדרישות	לעניין	בנזין	חורפי�

תחילתו	של	צו	זה	מיום	ו'	באייר	התשס"ט	)30	באפריל	2009(	עד	יום	ח'	בתמוז	התשס"ט	 	�2
)30	ביוני	2009(,	והוא	יחול	לעניין	מכירת	מלאי	בנזין	נטול	עופרת	ורענונו	בלבד�

כ"ז	בניסן	התשס"ט	)21	באפריל	2009(
ר עז אלי 	 בן 	 ) פואד ( 	 ן מי 			בני 	 	 )חמ	3-95(

					שר	התעשיה	המסחר	והתעסוקה 	 	 	 	 	

הוספת תוספת 
חמישית

תחילה

__________
	ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשנ"ח,	עמ'	52� 1

פטור מדרישות 
תקן רשמי

תחילה ותחולה
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תקנות זכות מטפחים של זני צמחים )תשלום הוצאות חברי המועצה על 
השתתתפותם בפעולות המועצה(, התשס"ט-2009

זני	צמחים,	התשל"ג-11973	 זכות	מטפחים	של	 104)8(	לחוק	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	 	
)להלן	-	החוק(,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	אלה	-	1�הגדרות 

"החזר	הוצאות"	-	החזר	הוצאות	נסיעה	בשיעור	שנקבע	בהודעת	החשב	הכללי	מס'	
2�9�13,	בדבר	החזר	הוצאות	נסיעה	בתפקיד	לנותני	שירותים	חיצוניים	המתפרסמת	

באתר	האינטרנט	של	החשב	הכללי	במשרד	האוצר;

"חבר	מועצה"	-	שמונה	לפי	סעיף	10	לחוק;

ואשר		 בישראל	 הנערכים	 מקצועיים	 עיון	 וימי	 סיורים	 לרבות	 	- המועצה"	 "ישיבת	
נדרשים,	לדעת	המועצה,	למילוי	תפקידיה	לפי	החוק�

זכאות לתשלום 
הוצאות

חבר	מועצה	שאינו	מקבל	החזר	הוצאות	נסיעה	ממקור	אחר,	יהיה	זכאי	להחזר	הוצאות	2�
לישיבת	המועצה	ובחזרה	ממנה�	

מספר ישיבות 
מרבי

מספר	הישיבות	המרבי	שבעדן	יהיה	חבר	המועצה	זכאי	להחזר	הוצאות	לא	יעלה	על	3�
30	בשנה�

בקשה להחזר 
הוצאות נסיעה

חבר	מועצה	המבקש	לקבל	החזר	הוצאות	לישיבה	יגיש	לאישור	יושב	ראש	המועצה	4�
בקשה	לפי	הטופס	שבתוספת�	

אישר	יושב	ראש	המועצה	בקשה	כאמור	בתקנה	4	ישולם	החזר	הוצאות	הנסיעה	לא	5�מועד התשלום
יאוחר	מתום	החודש	שלאחר	החודש	שבו	התקיימה	הישיבה�

תוספת
)תקנה	4(

טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה

____________________	מבקש	לאשר	לי	תשלום	החזר	הוצאות	 _________________	ת"ז	 	אני	הח"מ	 �1
כאמור	בתקנה	2�

	אני	מצהיר	בזה	כי	-  �2

	ביצעתי	את	הנסיעות	המפורטות	בטבלה	שלהלן	)להלן	-	הנסיעות(; )א(

	הנסיעות	היו	כרוכות	בהוצאות	כספיות	מצדי; )ב(

	הנסיעות	בוצעו	לשם	השתתפותי	בישיבות	המועצה	לזכויות	מטפחים; )ג(

מספר	קילומטריםמקום	הישיבהמקום	תחילת	הנסיעהתאריך		

	לא	קיבלתי	החזר	הוצאות	נסיעה	בעד	כל	אחת	מהנסיעות	המפורטות	בטבלה� )ד(

	לא	דרשתי	ולא	אדרוש	"כפל	תשלום"	בגין	כל	אחת	מהנסיעות	בטבלה.  )ה(

	_________________ 																																																	_________________ 	
					חתימה 	 	 	 	 													תאריך	

כ"ה	בניסן	התשס"ט	)19	באפריל	2009(
ן שלום	שמחו 	 	 )חמ	3-3935(

שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר
	 	

__________
	ס"ח	התשל"ג,	עמ'	272� 1


