
רשומות

קובץ התקנות
29 ביולי 72722013כ"ב באב התשע"ג

עמוד

 תקנות יישום תכנית ההתנתקות )מענק השקעה לעסק של חקלאות בשל העתקת פעילות( )תיקון(,
1554 התשע"ג-2013                                                                                                                                                     

 1554 תקנות מס הכנסה )פחת( )תיקון(, התשע"ג-2013                                                                                                      

1555 תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור-גומלין( )תיקון(, התשע"ג-2013                                  

1555 תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד שירותי בזק( )תיקון מס' 2(, התשע"ג-2013                             

1556 תקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח( )תיקון(, התשע"ג-2013                             

1556 תקנות רישוי שירותי התעופה )העברה, הסבה ופדיון של מסמך תובלה בטיסות סדירות( )ביטול(, התשע"ג-2013   

1556 צו התכנון והבנייה )יואב(, התשע"ג-2013                                                                                                                

1557 צו התכנון והבנייה )שפיר(, התשע"ג-2013                                                                                                               

1558 צו התכנון והבנייה )לכיש(, התשע"ג-2013                                                                                                               

1558 צו התכנון והבנייה )חוף אשקלון(, התשע"ג-2013                                                                                                    

1559 צו התכנון והבנייה )שקמים( )ביטול(, התשע"ג-2013                                                                                               

1559 הודעת הגנת הצומח )שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק(, התשע"ג-2013                                                          

1560 הודעת עידוד השקעות הון בחקלאות )אגרות(, התשע"ג-2013                                                                              

1560 הודעת החומרים המסוכנים )אגרת היתר רעלים(, התשע"ג-2013                                                                          
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תקנות יישום תכנית ההתנתקות )מענק השקעה לעסק של חקלאות בשל 
העתקת פעילות( )תיקון(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70)ג( לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-12005 )להלן 
- החוק(, ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

במקום תקנה 4 לתקנות יישום תכנית ההתנתקות )מענק השקעה לעסק של חקלאות    1
בשל העתקת פעילות(, התשס"ו-22006, יבוא:

 "מועד אחרון
להגשת בקשות

יוגשו  פעילות  להעתקת  תכנית  לאישור  4  )א( בקשות 
 )2013 בדצמבר   31( התשע"ד  בטבת  כ"ח  יום  עד  למינהלה 
)להלן - המועד האחרון(, למעט לגבי עסק שנקבע לו עד יום 
ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011( פיצוי בשיעור של 70% 
לפחות מכלל הפיצוי שנקבע לעסק עד המועד האחרון, ולא 
הגיש עד יום י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012( בקשה 
לקבלת מענק כאמור בסעיף 70)א( לחוק; לעניין זה, "פיצוי" - 

כהגדרתו בסעיף 70)ה( לחוק 

)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א(, לגבי מי שהוקצתה לו 
קרקע חקלאית לפי החוק יהיה המועד האחרון להגשת בקשה 
בקרקע  שהוקם  עסק  של  פעילות  להעתקת  תכנית  לאישור 
של  הפיתוח  עבודות  ביצוע  סיום  ממועד  שנתיים  האמורה, 
בפועל,  הקרקע  עיבוד  תחילת  ממועד  או  החקלאית  הקרקע 

המוקדם מביניהם "

י"ט באייר התשע"ג )29 באפריל 2013(
)חמ 3-3570(

ר י מ ש ר  י א י  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תקנות מס הכנסה )פחת( )תיקון(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לפקודת מס הכנסה1, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, 
אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות מס הכנסה )פחת(, 21941, בתוספת ב', בפרט III, בפרט משנה )3(יא -   1
;";)VIII( בסופה יבוא "למעט רכב המפורט בפסקה ,)IV( בפסקה  )1(

;";)VIII(–בסופה יבוא "ו ,)VI( בפסקה  )2(

אחרי פסקה )VII( יבוא:   )3(

")VIII( רכב שסיווגו M1 או N1, כאמור בתקנה 271א)ד( לתקנות התעבורה, 
שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב "השכרה/החכרה" - 16% "

__________
ס"ח התשס"ה, עמ' 142; התש"ע, עמ' 624; התשע"א, עמ' 1084   1

ק"ת התשס"ו, עמ' 642; התשע"א, עמ' 580   2

החלפת תקנה 4

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

ע"ר 1941, תוס' 2, עמ' 1261; ק"ת התש"ע, עמ' 1122   2

תיקון תוספת ב'
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יום   - )להלן   )2013 באוגוסט   1( התשע"ג  באב  כ"ה  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן    2
או  התחילה  ביום  להחכרה  לראשונה  לשמש  שהחל  רכב  על  יחולו  והן  התחילה( 

לאחריו 

י"ח באב התשע"ג )25 ביולי 2013(
)חמ 3-597(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור–גומלין( )תיקון(, 
התשע"ג-2013

ושידורים(,  )בזק  התקשורת  לחוק  ו–59  5)ב()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ב-11982, ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

קישור–גומלין(,  בעד  )תשלומים  ושידורים(  )בזק  התקשורת  לתקנות  3)א2()2(  בתקנה    1
יבוא חדשים "  שקלים   0 313" במקום  העיקריות(,  התקנות   - )להלן   התש"ס-22000 

"0643 0 שקלים חדשים "

 0 0643" יבוא  חדשים"  שקלים   0 313" במקום  העיקריות,  לתקנות  3ג)א1()2(  בתקנה   2
שקלים חדשים"   

כ"ט בתמוז התשע"ג )7 ביולי 2013(
)חמ 3-2801(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
שר התקשורת  

 תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד שירותי בזק(
)תיקון מס' 2(, התשע"ג-2013

ושידורים(   )בזק  התקשורת  לחוק  ו–59  15)א()1(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ב-11982, ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

בתוספת הראשונה לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד שירותי בזק(,    1
התשס"ז-22007, בחלק א', בסעיף 13)ג(, במקום "בתוספת 313 0 שקלים חדשים" יבוא 

"בתוספת 0643 0 שקלים חדשים"    

כ"ט בתמוז התשע"ג )7 ביולי 2013(
)חמ 3-2726(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
שר התקשורת  

תחילה ותחולה

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 3ג

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"א, עמ' 530   1

ק"ת התש"ס, עמ' 472; התשע"א, עמ' 986   2

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 218   1

ק"ת התשס"ז, עמ' 886; התשע"ג, עמ' 1374   2

 תיקון התוספת 
הראשונה
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תקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום   
דמי ביטוח( )תיקון(, התשע"ג-2013

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400   371 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ולאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, אני 

מתקין תקנות אלה:

בתקנה 11א לתקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(,    1
התשל"א-21971, במקום הסיפה החל במילים "תקופה של" יבוא "ועד המועד שהחל 

לשרת בו כאמור" 

תקנות אלה יחולו על תשלום דמי ביטוח בעד התקופה המתחילה ב–1 בחודש שלאחר    2
יום פרסומן  

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-912(

ן ה כ ר  י א מ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

תקנות רישוי שירותי התעופה )העברה, הסבה ופדיון של מסמך תובלה 
בטיסות סדירות( )ביטול(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 6 ו–23 לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-11963, 
ובהתייעצות עם רשות התעופה האזרחית, אני מתקין תקנות אלה:

בטיסות  תובלה  מסמך  של  ופדיון  הסבה  )העברה,  התעופה  שירותי  רישוי  תקנות    1
סדירות(, התשמ"ד-21983 - בטלות 

י' באב התשע"ג )17 ביולי 2013(
)חמ 3-1695(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה התשתיות הלאומיות  

והבטיחות בדרכים  

צו התכנון והבנייה )יואב(, התשע"ג-2013

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  13)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המחוזית  הוועדה  עם  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(, 

לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

השטח שבתחום מחוז הדרום ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי     1
יואב )להלן - מרחב התכנון המקומי( 

בקנה  הערוך  בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  המקומי  התכנון  מרחב  של  גבולותיו    2
מידה 1:30,000 והחתום בידי ביום ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013( 

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450   1

תיקון תקנה 11א

תחולה

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 207   1

ק"ת התשל"א, עמ' 1458   2

ביטול

 קביעת מרחב
תכנון מקומי

גבולות מרחב 
התכנון המקומי

__________
ס"ח התשכ"ג, עמ' 104   1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 318   2
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עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי     3
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה יואב, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    4
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    5
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי, תמשיך בהם הוועדה המקומית או רשות 
הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה מקומית" 

- לרבות ועדה מוועדותיה 

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-1113(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

צו התכנון והבנייה )שפיר(, התשע"ג-2013

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  13)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המחוזית  הוועדה  עם  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(, 

לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

השטח שבתחום מחוז הדרום ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי    1
שפיר )להלן - מרחב התכנון המקומי( 

בקנה  הערוך  בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  המקומי  התכנון  מרחב  של  גבולותיו    2
מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי     3
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה שפיר, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    4
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    5
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי, תמשיך בהם הוועדה המקומית או רשות 
הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה מקומית" 

- לרבות ועדה מוועדותיה 

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-1113(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450   1

 קביעת מרחב
תכנון מקומי

גבולות מרחב 
התכנון המקומי

עותקים

תחילה

הוראות מעבר

עותקים

תחילה

הוראות מעבר
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צו התכנון והבנייה )לכיש(, התשע"ג-2013   

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  13)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המחוזית  הוועדה  עם  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(, 

לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

השטח שבתחום מחוז הדרום ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי    1
לכיש )להלן - מרחב התכנון המקומי( 

בקנה  הערוך  בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  המקומי  התכנון  מרחב  של  גבולותיו    2
מידה 1:30,000 והחתום בידי ביום ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי     3
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה לכיש, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים  האמורים 

פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    4
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    5
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי, תמשיך בהם הוועדה המקומית או רשות 
הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה מקומית" 

- לרבות ועדה מוועדותיה 

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-1113(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

צו התכנון והבנייה )חוף אשקלון(, התשע"ג-2013

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  13)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המחוזית  הוועדה  עם  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(, 

לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

השטח שבתחום מחוז הדרום ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי    1
חוף אשקלון )להלן  - מרחב התכנון המקומי( 

בקנה  הערוך  בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  המקומי  התכנון  מרחב  של  גבולותיו    2
מידה 1:30,000 והחתום בידי ביום ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי     3
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
שהמשרדים   ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  אשקלון,  חוף  ולבנייה 

האמורים פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    4

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450   1

 קביעת מרחב
תכנון מקומי

גבולות מרחב 
התכנון המקומי

עותקים

תחילה

הוראות מעבר

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450   1

 קביעת מרחב
תכנון מקומי

גבולות מרחב 
התכנון המקומי

עותקים

תחילה
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דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    5
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי, תמשיך בהם הוועדה המקומית או רשות 
הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה מקומית" 

- לרבות ועדה מוועדותיה 

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-1113(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

צו התכנון והבנייה )שקמים( )ביטול(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13)א( ו–16 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן 
- החוק(, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי סעיף 6)א()3( לחוק, 
עם הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, 

אני מצווה לאמור:

צו התכנון והבנייה )שקמים(, התש"ס-21999 - בטל    1
תחילתו של צו זה ביום פרסומו    2

דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    3
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה 

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-1113(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

 

הודעת הגנת הצומח )שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק(, התשע"ג-2013

של   והחזקה  )שימוש  הצומח  הגנת  לתקנות  5א)ב()4(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
אלדיקרב-טמיק(, התשל"ח-11978 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בשל עליית המדד שפורסם בחודש מאי 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר    1
2013, יועלה מיום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(, סכום האגרה הקבוע בתקנה 

5א)א( לתקנות העיקריות לסך של 39 שקלים חדשים 

ט"ו בתמוז התשע"ג )23 ביוני 2013(
ן ה כ י  מ )חמ 3-139(                                                 ר

                                                                                   המנהל הכללי של משרד החקלאות

הוראות מעבר

ביטול

תחילה

הוראות מעבר

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450   1

ק"ת התש"ס, עמ' 391; התשס"ב, עמ' 629; התשס"ט, עמ' 238; התשע"ג, עמ' 1054   2

__________
ק"ת התשל"ח, עמ' 674; התשע"א, עמ' 1216   1

הגדלת האגרה
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הודעת עידוד השקעות הון בחקלאות )אגרות(, התשע"ג-2013

)אגרות(,  בחקלאות  הון  השקעות  עידוד  לתקנות  2)ב(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ח-11998 )להלן - התקנות העיקריות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי 2012    1
האגרות  סכום   )2013 ביולי   1( התשע"ג  בתמוז  כ"ג  מיום  יעלה  אחוזים,  ב–8042% 0 

הקבוע בתקנה 1 לתקנות העיקריות לשיעורים שלהלן:

)1( בעד בדיקת בקשה לאישור תכנית ישולמו במעמד הגשת הבקשה 850 שקלים 
חדשים;

 432 הבקשה  הגשת  במעמד  ישולמו  זוטא  תכנית  לאישור  בקשה  בדיקת  )2( בעד 
שקלים חדשים 

ט"ו בתמוז התשע"ג )23 ביוני 2013(
ן ה כ י  מ )חמ 3-2668(                                                 ר

                                                                                   המנהל הכללי של משרד החקלאות
__________

ק"ת התשנ"ח, עמ' 361; התשע"א, עמ' 1216   1

הודעת החומרים המסוכנים )אגרת היתר רעלים(, התשע"ג-2013
  בהתאם לסעיף 4 לצו החומרים המסוכנים )אגרת היתר רעלים(, התשנ"ז-11997, אני 

מודיע לאמור:

עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 2012,    1
מיום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(, השתנו סכומי האגרות שבסעיף 2, ולפיכך 

אגרה בעד היתר רעלים, שתוקפו כמפורט מטה, יהיה בסכום כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

646)1( שתוקפו פחות משנה

5,171)2( שתוקפו לשנה

4,265)3( שתוקפו לשנתיים

2,134)4( שתוקפו לשלוש שנים

כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(
ץ ר פ ר  י מ ע )חמ 3-2536(  

השר להגנת הסביבה   

__________
ק"ת התשנ"ז, עמ' 583; התשע"ב, עמ' 1506   1

הגדלת האגרה

עדכון אגרות




