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תקנות החומרים המסוכנים )הפחתה של סכום עיצום כספי(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	14ו	לחוק	החומרים	המסוכנים,	התשנ"ג-11993	)להלן	-	החוק(,	 	
ובהסכמת	שר	המשפטים,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

בתקנות	אלה	-	 	�1

"חוק	מע"מ"	-	חוק	מס	ערך	מוסף,	התשל"ו-21975;	

"מוסד	ללא	כוונת	רווח"	ו"עוסק"	-	כהגדרתם	בחוק	מע"מ;

"מחזור	מכירות	שנתי"	-	

	לעניין	עוסק	-	מחזור	עסקאות	של	עוסק	כהגדרתו	בחוק	מע"מ; )1(

לחוק	 השניה	 בתוספת	 כהגדרתו	 מחזור	 	- רווח	 כוונת	 ללא	 מוסד	 	לעניין	 )2(
העמותות,	התש"ם-31980;

"מפר"	-	כמשמעותו	בסעיף	14ב	לחוק�

	המנהל	רשאי	להפחית	למפר	את	סכום	העיצום	הכספי	בשיעורים	שלהלן,	אם	 )א( 	�2
נתקיימה	אחת	או	יותר	מנסיבות	אלה:	

	המפר	לא	הפר	הוראה	בחוק	בחמש	השנים	שקדמו	להפרה	-	20	אחוזים;	 )1(

	אם	המפר	הפר	הוראה	בחוק	בחמש	השנים	שקדמו	להפרה	ואולם	לא	ביצע	 )2(
בשנתיים	שקדמו	להפרה	את	כל	המפורט	להלן	-	10	אחוזים:	

	הפרה	של	הוראת	החוק	שבשלה	הוטל	עליו	העיצום	הכספי; )א(

	הפרה	של	הוראות	החוק	יותר	מפעם	אחת;	 )ב(

	המפר	הפסיק	את	ההפרה	מיוזמתו	ודיווח	עליה	לממונה	-	30	אחוזים; )3(

	המפר	נקט	פעולות	למניעת	הישנות	ההפרה	ולהקטנת	הנזק,	והכל	להנחת	 )4(
דעתו	של	המנהל	-	20	אחוזים;

אישיות	 נסיבות	 בשל	 נגרמה	 ההפרה	 כי	 המנהל	 ושוכנע	 יחיד	 הוא	 	המפר	 )5(
קשות	 אישיות	 נסיבות	 שנתקיימו	 או	 הכספי,	 העיצום	 של	 הפחתה	 המצדיקות	

המצדיקות	שלא	למצות	את	הדין	עם	המפר	-	15	אחוזים�

	התקיימו	לגבי	מפר	כמה	נסיבות	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	רשאי	המנהל	להפחית	 )ב(
במצטבר,	 נסיבות	 אותן	 לצד	 המנויים	 השיעורים	 את	 הכספי	 העיצום	 מסכום	 למפר	
ובלבד	ששיעור	ההפחתה	המצטבר	לא	יעלה	על	50%	מסכום	העיצום	הכספי	הקבוע	

בשל	אותה	הפרה�	

	המנהל	רשאי	להפחית	למפר	שהוא	אחד	מן	המפורטים	להלן,	את	סכום	העיצום	 )א( 	�3
הכספי	בשיעור	שלא	יעלה	על	השיעור	הנקוב	לצדו	מתוך	מחזור	המכירות	השנתי	של	

המפר:	

	לעוסק	-	20	אחוזים; )1(

	למוסד	ללא	כוונת	רווח	-	10	אחוזים�	 	)2(

הפחתת	סכומי	
העיצום	הכספי

__________
ס"ח	התשנ"ג,	עמ'	28;	התשס"ח,	עמ'	869� 	1

ס"ח	התשל"ו,	עמ'	52� 	2
ס"ח	התש"ם,	עמ'	210� 	3

הגדרות

הפחתה	בשל	
התחשבות	

במחזור	מכירות	
שנתי
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	תקנת	משנה	)א(	תחול	-	 )ב(

	בין	אם	הופחת	סכום	העיצום	הכספי	לפי	תקנה	2	ובין	אם	לאו; )1(

	רק	לגבי	מפר	שהוא	יחיד	או	תאגיד	כאמור	בסעיף	14ה)2()ב(	לחוק�	 )2(

	המנהל	רשאי,	על	פי	בקשתו	של	מפר,	להורות	על	פריסת	תשלום	עיצום	כספי,	בין	 )א( 	�4
אם	החליט	המנהל	על	הפחתת	סכום	העיצום	הכספי	לפי	תקנות	אלה,	ובין	אם	לאו�	

)א(,	לא	יעלה	מספר	התשלומים	על	עשרה	 	הורה	המנהל	כאמור	בתקנת	משנה	 )ב(
תשלומים	חודשיים;	לא	שילם	המפר	תשלום	חודשי	במועדו,	ישלם	את	העיצום	הכספי	

כולו	בפירעון	מיידי�	

כ"ז	בשבט	התש"ע	)11	בפברואר	2010(
ארדן גלעד	 	 	 )חמ	3-4024(

השר	להגנת	הסביבה 	 	

תקנות הביטוח הלאומי )גביית דמי ביטוח( )תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	353	ו–400	לחוק	הביטוח	הלאומי	]נוסח	משולב[,	התשנ"ה- 	
11995	)להלן	-	החוק(,	ולאחר	התייעצות	עם	מועצת	המוסד	לפי	סעיף	12	לחוק,	אני	מתקין	

תקנות	אלה:	

	- )להלן	 התשי"ד-21954	 ביטוח(,	 דמי	 )גביית	 הלאומי	 הביטוח	 לתקנות	 1ב	 בתקנה	 	�1
התקנות	העיקריות(,	במקום	"שישה	חודשים"	יבוא	"שלושה	חודשים"�

במקום	תקנה	2א	לתקנות	העיקריות	יבוא: 	�2

	"מועדי	תשלום
בעד	עובד	במשק	

בית

מועדי	תשלום	דמי	ביטוח	בעד	עובד	במשק	בית	הם	כלהלן:2א�

אותה	 של	 מרס	 עד	 ינואר	 החודשים	 בעד	 	- באפריל	 	20	 )1(
שנה;

	20	ביולי	-	בעד	החודשים	אפריל	עד	יוני	של	אותה	שנה; )2(

	20	באוקטובר	-	בעד	החודשים	יולי	עד	ספטמבר	של	אותה	 )3(
שנה;

של	 דצמבר	 עד	 אוקטובר	 החודשים	 בעד	 	- בינואר	 	20	 )4(
השנה	הקודמת�"

הרבעון	 בעד	 בית	 במשק	 עובד	 בעד	 המשתלמים	 ביטוח	 דמי	 על	 יחולו	 אלה	 תקנות	 	�3
שתחילתו	לאחר	יום	תחילתן	של	תקנות	אלה	ולאחריו�

ט'	באדר	התש"ע	)23	בפברואר	2010(
הרצוג יצחק	 	 	 )חמ	3-299(

שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים 	 	
__________

ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	207� 	1
ק"ת	התשי"ד,	עמ'	649� 	2

פריסת	תשלום	
עיצום	כספי

תיקון	תקנה	1ב

החלפת	תקנה	2א

תחולה
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צו בריאות העם )שינוי תוספת ד' לפקודה(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	65ב)6(	לפקודת	בריאות	העם,	11940	)להלן	-	הפקודה(,	אנו	 	
מצווים	לאמור:

פרט	1	בתוספת	ד'	לפקודה	-	יימחק� 	�1

י"ח	באדר	התש"ע	)4	במרס	2010(
)חמ	3-2066(

הו נתני 	 ן מי בני
ראש	הממשלה	ושר	הבריאות

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר

__________
ע"ר	1940,	תוס'	1,	עמ'	191;	ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	64� 	1

צו התכנון והבניה )מבוא העמקים(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	16	לחוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-11965,	ולאחר	התייעצות	 	
עם	המועצה	הארצית	לתכנון	ולבניה,	עם	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבניה	מחוז	הצפון	ועם	

הרשויות	המקומיות	הנוגעות	בדבר,	אני	מצווה	לאמור:	

התכנון	 צו	 לפי	 המקומי(	 התכנון	 מרחב	 	- )להלן	 העמקים	 מבוא	 מקומי	 תכנון	 מרחב	 	�1
כחול	 בקו	 כמסומן	 יהיו	 וגבולותיו	 ישונה,	 )מבוא	העמקים(,	התשס"ח-22007,	 והבניה	
	14( התש"ע	 בתשרי	 כ"ו	 ביום	 בידי	 והחתום	 	1:10,000 מידה	 בקנה	 הערוך	 בתשריט	

באוקטובר	2009(�

בירושלים,	במשרדי	 מופקדים	במשרד	הפנים	 	1 עותקים	של	התשריט	האמור	בסעיף	 	�2
לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 ובמשרדי	 הצפון	 מחוז	 ולבניה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	
שהמשרדים	 ובשעות	 בימים	 בהם	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 העמקים	 מבוא	 ולבניה	

האמורים	פתוחים	לקהל�

תחילתו	של	צו	זה	בתוך	60	ימים	מיום	פרסומו� 	�3

כ"ד	בשבט	התש"ע	)8	בפברואר	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1113(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 	1
ק"ת	התשס"ח,	עמ'	59� 	2

שינוי	תוספת	ד'	
לפקודה

	תיקון	מרחב
תכנון	מקומי

הפקדת	עותקים

תחילה




