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תקנות מס ערך מוסף )תיקון(, התש"ע-2009

ובאישור	 מוסף,	התשל"ו-11975,	 ערך	 מס	 לחוק	 ו–145	 	12 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

העיקריות(,	 -	התקנות	 )להלן	 מוסף,	התשל"ו-21976	 ערך	 מס	 לתקנות	 3)א()1(	 בתקנה	 	�1
בסופה	יבוא:

תמיכה	 בגדר	 שהוא	 ממשלה,	 החלטות	 לפי	 בחקלאות	 לעוסק	 שניתן	 	תקבול	 ")יח(
בחקלאים	עקב	ירידה	בכמויות	המים	המוקצות	למטרת	חקלאות	או	עקב	ייקור	תעריפי	

המים�"

תקנה	3)א()1()יח(	לתקנות	העיקריות,	כנוסחה	בתקנה	1	לתקנות	אלה	תחול	לגבי	תקבול	 	�2
שניתן	לעוסק	ביום	ה'	באדר	התשס"ט	)1	במרס	2009(	ואילך�

כ"ב	בכסלו	התש"ע	)9	בדצמבר	2009(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-236(

שר	האוצר 	 	
__________

	ס"ח	התשל"ו,	עמ'	52;	התשס"ט,	עמ'	273� 1

	ק"ת	התשל"ו,	עמ'	1590;	התשס"ט,	עמ'	138	ועמ'	832� 2

תקנות מס ערך מוסף )הוראת שעה( )תיקון(, התש"ע-2009

התשל"ו-11975,	 מוסף,	 ערך	 מס	 לחוק	 ו–145	 	67 	,)2(29 	,1 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	1	לתקנות	מס	ערך	מוסף	)הוראת	שעה(,	התשס"ט-22008,	ברישה,	במקום	"י"ד	 	�1
בטבת	התש"ע	)31	בדצמבר	2009("	יבוא	"כ"ד	בטבת	התשע"א	)31	בדצמבר	2010("�

כ"ב	בכסלו	התש"ע	)9	בדצמבר	2009(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-236(

שר	האוצר 	 	
__________

	ס"ח	התשל"ו,	עמ'	52� 1

	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	286� 2

תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות( )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, 
התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	15	לחוק	שירותי	הדת	היהודיים	]נוסח	משולב[,	התשל"א- 	
11971,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

)ניהול	מועצות(	)הוראת	שעה(	התשס"ד- בתקנה	1	לתקנות	שירותי	הדת	היהודיים	 	�1
22004	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	בתקנה	26א	המובאת	בה,	בתקנת	משנה	)ג(,	במקום	
“גזבר	הרשות	המקומית"	יבוא	“ממונה	בעל	סמכות	הכרעה	במועצה	דתית	אחרת	בעלת	

מאפיינים	דומים"�

תיקון	תקנה	3

__________
ס"ח	התשל"א,	עמ'	130;	התשס"ד,	עמ'	143;	י"פ	התשס"ד,	עמ'	1642;	התשס"ח,	עמ'	1820� 	1

התשס"ח, 	;1094 ועמ'	 	855 עמ'	 	,608 עמ'	 התשס"ז,	 	;822 עמ'	 התשס"ו,	 	;928 ועמ'	 	704 עמ'	 התשס"ד,	 ק"ת	 	2	
עמ'	214;	התשס"ט,	עמ'	1081;	התש"ע,	עמ'	46�

תחולה

תיקון	תקנה	1

תיקון	תקנה	1



277קובץ	התקנות	6837,	ל'	בכסלו	התש"ע,	2009�12�17

בתקנה	2	לתקנות	העיקריות,	במקום	“חמש	שנים	וששה	חודשים"	יבוא	“חמש	שנים	 	�2
ותשעה	חודשים"�

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	ל'	בכסלו	התש"ע	)17	בדצמבר	2009(� 	�3

כ"ט	בכסלו	התש"ע	)16	בדצמבר	2009(
י מרג יעקב	 	 	 )חמ	3-244(

השר	לשירותי	דת 	 	

 תקנות הגנת הצומח )מניעת חדירה של נגעים לאזור הערבה(,
התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	2)1(	ו–3	לחוק	הגנת	הצומח,	התשט"ז-11956	)להלן	-	החוק(,	 	
לאחר	התייעצות	עם	הוועדה	המייעצת	לפי	סעיף	9	לחוק,	ובאישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת	
לפי	סעיף	21א)א(	לחוק–יסוד:	הכנסת2,	וסעיף	2)ב(	לחוק	העונשין,	התשל"ז-31977,	אני	מתקין	

ומצווה	לאמור:

בתקנות	אלה	-	 	�1

	,1:250,000 מידה	 בקנה	 הערוכה	 במפה	 אדום	 בקו	 המתוחם	 האזור	 	- הערבה"	 “אזור	
החתומה	ביד	המנהל	והמופקדת	לעיון	הציבור	בלא	תשלום,	במשרדו	ובמשרדי	
והמפורסמת	 לקהל,	 פתוחים	 אזורית,	בשעות	שהמשרדים	האמורים	 מועצה	 כל	
באתר	האינטרנט	של	משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר	)להלן	-	משרד	החקלאות(;

“המנהל"	-	מנהל	השירותים	להגנת	הצומח	ולביקורת	במשרד	החקלאות,	או	מי	שהוא	
הסמיכו,	מבין	עובדי	המשרד,	לעניין	תקנות	אלה;

“מועצה	אזורית"	-	כל	אחת	מאלה:	המועצה	האזורית	תמר;	המועצה	האזורית	חבל	
אילות;	המועצה	האזורית	הערבה	התיכונה;

“מפקח"	-	מפקח	על	הצמח	שמונה	לפי	סעיף	10	לחוק�

לא	יכניס	אדם	לאזור	הערבה,	לשם	מיון	ואריזה,	פירות	וירקות	טריים	מן	המפורטים	 	�2
בתוספת	)להלן	-	פונדקאים(,	אלא	בהיתר	של	המנהל	ולפי	תנאי	ההיתר�	

לעשות	 אדם	 לאותו	 להורות	 הוא	 רשאי	 	,2 לתקנה	 בניגוד	 פעל	 אדם	 כי	 מפקח	 ראה	 	�3
בפונדקאים,	על	חשבונו,	אחד	או	יותר	מאלה:

	להוציאם	אל	מחוץ	לגבולות	האזור,	בתוך	פרק	זמן	ובדרך	שיורה	המפקח;	 )1(

	להשמיד	את	הפונדקאים,	כולם	או	מקצתם,	במועד	ובדרך	שיורה	המפקח�	 )2(

השמדת	פונדקאים	לפי	תקנות	אלה	תיעשה	בכפוף	להוראות	הדינים	הנוגעים	בדבר�	 	�4

תחילתן	של	תקנות	אלה	שלושים	ימים	מיום	פרסומן� 	�5

תיקון	תקנה	2

תחילה

הגדרות

איסור	הכנסת	
פונדקאים	

למניעת	נגעים

הוראות	מפקח

שמירת	דינים

__________
	ס"ח	התשט"ז,	עמ'	79;	התש"ל,	עמ'	36;	התשמ"ב,	עמ'	204� 1

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

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

תחילה
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תוספת

)תקנה	2(

רשימת פונדקאים
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י"ב	בכסלו	התש"ע	)29	בנובמבר	2009(
ן שלום	שמחו 	 	 )חמ	3-3046(

שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר 	 	




