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 תקנות למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )הוצאת רכוש מישראל(
)הוראת שעה(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7א)ב()3( ו–)ג()4( לחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, 
פנים,  לביטחון  השר  בהסכמת   -  11 עד   8 תקנות  ולעניין  החוק(,   - )להלן  התשי"ד-11954 
בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין 

תקנות אלה:

בתקנות אלה, "הוצאת רכוש מישראל" ו"רכוש" - כהגדרתם בסעיף 7א)א( לחוק    1

ביקש מסתנן להוציא מישראל רכוש שמתקיים בו האמור בסעיף 7א)ב( לחוק, יפנה    2
לפני  ימים   14 עד   ,7 לתקנה  בהתאם  שיפורסם  באופן  וההגירה,  האוכלוסין  לרשות 
יום יציאתו מישראל לצורך קבלת אישור בכתב, כמופיע בתוספת הראשונה )להלן 

- האישור(, בדבר -

)1( הסך המרבי של הרכוש שהוא זכאי להוציא מישראל;

)2( הרכוש שהוא זכאי להוציא מישראל בהתאם לסעיף 7א)ב()1()א( לחוק;

המסתנן ימציא מסמכים ויפרט ראיות אחרות שבידו המעידים על מקורו ושוויו, אם 
הדבר נדרש 

לא  הגבולות  ביקורת  ממונה  שלדעת  רכוש  מישראל  להוציא  מסתנן  )א( ביקש    3
הקובע  הסכום  על  עולה  ששוויו  או  לחוק  7א)ב()1()א(  בסעיף  האמור  בו  מתקיים 
האמור בסעיף 7א)ב()1()ב()1( לחוק )להלן - הסכום הקובע(, יערוך לו ממונה ביקורת 

הגבולות שימוע לבחינת הרכוש שמותר למסתנן להוציא  

)ב( שוכנע ממונה ביקורת הגבולות כי המסתנן זכאי להוציא מישראל רכוש כאמור 
בתקנת משנה )א( ייתן לו את האישור ובו יפרט את הסכום הנוסף על הסכום הקובע 
של שווי הרכוש שהוא זכאי להוציא מישראל ואת הרכוש האישי אשר מותר למסתנן 

להוציא 

רכוש  מישראל  להוציא  זכאי  המסתנן  כי  הגבולות  ביקורת  ממונה  שוכנע  )ג( לא 
כאמור בתקנת משנה )א(, ייתן לו את האישור ובו יפרט את שווי הרכוש אשר לדעת 
ממונה ביקורת הגבולות הוא זכאי להוציא מישראל ואת הרכוש האישי אשר מותר 

למסתנן להוציא  

המשמורת  במיתקן  הגבולות  ביקורת  ממונה  לו  יציע   - במשמורת  המוחזק  מסתנן    4
ביקורת  ממונה  מישראל;  יציאתו  בטרם  ו–3   2 בתקנות  כאמור  האישור  את  לקבל 
הגבולות יתעד בכתב את ההצעה וישמור אותה; המועד האמור בתקנה 2 לא יחול 

לעניין תקנה זו 

העתקי האישור וההצעה לקבל את האישור יועברו לידי משטרת ישראל והמכס    5

בעת היציאה מישראל, יציג מסתנן את האישור אשר ניתן לו לפני ממונה ביקורת    6
גבולות, שוטר או פקיד מכס, אם יידרש 

הודעה על זכותם של מסתננים להוציא רכוש מישראל כאמור בחוק ובתקנות אלה,    7
תפורסם במקום בולט לעין בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה ובמקומות המשמורת 

הגדרה

אישור להוצאת 
רכוש מישראל

הוצאת רכוש 
מישראל ששוויו 
עולה על הסכום 

הקובע

מסתנן המוחזק 
במשמורת

עדכון בדבר 
הוצאת רכוש

הצגת האישור

פרסום

__________
ס"ח התשי"ד, עמ' 160; התשע"ג, עמ' 78   1
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כהגדרתם בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-21952, ותתורגם לשפות הרווחות בקרב   
המוחזקים במקומות המשמורת, ובכלל זה אנגלית 

לידי  התופס  ימסור  לחוק,  7א)ג()1(  בסעיף  כאמור  מסתנן,  אצל  שנמצא  רכוש  נתפס    8
המסתנן אישור בכתב על התפיסה ופרטי הרכוש שנתפס, כמפורט בתוספת השנייה, 
אשר יתורגם ככל האפשר, לשפה המובנת לו; הפקיד התופס רכוש לפי תקנה זאת 

יכין רשימת תפוסים נפרדת לפי הסעיף 

)א( תופס הרכוש יעבירו, בצירוף העתק אישור התפיסה, לשמירה במקום שעליו    9
יורה מנהל רשות המסים או המפקח הכללי של המשטרה, או מי שהם הסמיכו לעניין 
זה, לפי העניין; ההעברה תתבצע בהקדם האפשרי לאחר התפיסה ובהתאם לנהלים 

המקובלים להעברת חפצים שנתפסו בידי שוטר או פקיד מכס, לפי העניין 

)ב( המחזיק ברכוש שנתפס לפי תקנות אלה ינהל רישום מדויק של הרכוש הנשמר 
במקום וכל פעולה הנעשית בו 

אבדנו,  ולמניעת  לשמירתו  סבירים  אמצעים  ינקוט  שנתפס  ברכוש  )ג( המחזיק 
השחתתו או כל נזק לו, למעט בלאי סביר הנובע מעצם החזקתו 

)א( המסתנן שאצלו נתפס רכוש, כאמור בתקנה 8, רשאי למסור לתופס את פרטי    10
ההתקשרות עמו ויעדכן את הגורם הנקוב באישור שניתן לפי תקנה 2, בכתב, בחתימת 
ידו בכל מקרה של שינוי בפרטי ההתקשרות, וזאת לצורך השבתו של הרכוש; בתקנה 
זו, "פרטי התקשרות" - לרבות פרטים של אדם השוהה בישראל וניתן ליצור עמו קשר 

לשם איתור המסתנן בעתיד 

עדכן  לא  או  עמו,  ההתקשרות  פרטי  את  רכוש  נתפס  שאצלו  מסתנן  מסר  )ב( לא 
פרטים אלה, או שלא היה ניתן לאתרו בשקידה סבירה בהתאם לפרטים שמסר, יחולט 

הרכוש, בחלוף שנה מיום שקמה העילה להשבתו 

החליט בית משפט שלום על השבת סכום כסף שנתפס, או שפקע תוקפו של החוק    11
יושב  השעה(,  הוראת   - )להלן  התשע"ג-32013  שעה(,  )הוראת  הסתננות  למניעת 
ערך  מס  לחוק   93 בסעיף  כהגדרתם  וריבית,  הצמדה  הפרשי  בתוספת  הכסף  סכום 

מוסף, התשל"ו-41975 

פנייה לבית משפט שלום או לממונה ביקורת הגבולות להשבת התפוס לפי סעיף 7א)ג()5(   12 
למועדים  ובכפוף  השעה,  הוראת  של  תוקפה  פקיעת  לאחר  אף  תתאפשר  לחוק 

האמורים בסעיף 5)ב( להוראת השעה 

תוספת ראשונה
)תקנה 2(

אישור להוצאת רכוש מישראל

העתק טופס זה יועבר לידי:

מקור - המבקש

עותק 1 - תיק אישי

תפיסת רכוש

שמירת הרכוש 
הנתפס

דיווח על פרטי 
התקשרות

השבת סכום כסף 
שנתפס

פנייה להשבת 
התפוס

__________
ס"ח התשי"ב, עמ' 354   2
ס"ח התשע"ג, עמ' 78   3
ס"ח התשל"ו, עמ' 52   4
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עותק 2 - משטרת ישראל

עותק 3 - מכס

בהתאם לתקנה 2 לתקנות למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )הוצאת רכוש מישראל(
)הוראת שעה(, התשע"ד-2013, להלן אישור על הסך המרבי של נכסים פיננסיים ורכוש, 

אשר הינך זכאי להוציא מישראל  

בהתאם למידע המצוי בידי רשות האוכלוסין וההגירה הינך נמצא בישראל מיום:                  

יש לסמן × במשבצת המתאימה:

הנך  התשי"ד-1954,  ושיפוט(,  )עבירות  הסתננות  למניעת  לחוק  7א)ב(  לסעיף  בהתאם 
רשאי להוציא מישראל נכסים פיננסיים ורכוש בשווי שאינו עולה על המכפלה של שכר 

המינימום לחודש, במספר חודשי שהייתך בישראל 

על כן, הסך הכולל של נכסים פיננסיים ורכוש אשר הינך רשאי להוציא מישראל הוא:

                                                                                ×                                                 =                                       
   הסכום הקובע             שכר המינימום             חודשי שהייה )לרבות חלקי חודש(

הסכום  על  עולה  ששווים  ורכוש  פיננסיים  נכסים  מישראל  להוציא  לבקשתך  בהתאם 
האמור, ולאחר שמיעת טענותיך בנושא, מצאתי כי הנכסים הפיננסיים והרכוש ששווים 

עולה על הסכום הקובע -

כן  ועל  אחר,  מסתנן  בעבור  מישראל  הוצאתם  לצורך  לך  ניתנו  ולא  כדין  לך  שייכים 
הנכסים או הסכום הנוסף אשר הינך רשאי להוציא מישראל, הם:

                                                                                                                                                                                  

אינם שייכים לך כדין או ניתנו לך לצורך הוצאתם מישראל בעבור מסתנן אחר, ועל כן 
אינך רשאי להוציא מישראל רכוש או נכסים בסכום נוסף על הסכום הקובע האמור לעיל 

להלן פירוט הנכסים הפיננסיים והרכוש לשימוש אישי סביר אשר הינך רשאי להוציא 
מישראל:                                                                                                                                                              

תוספת שנייה
)תקנה 8(

אישור על תפיסת רכוש

טופס זה יש למלא במקור וב–3 העתקים:

מקור - האדם שמידו נתפס הרכוש

עותק 1 - תיק התפיסה

עותק 2 - ממונה ביקורת הגבולות

עותק 3 - יחידה תופסת

בהתאם לתקנה 8 לתקנות למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )הוצאת רכוש מישראל(
מטה                                                    החתומים  אנחנו  התשע"ד-2013,  שעה(,  )הוראת 
נתפס להלן  המפורט  הרכוש  כי  בזה,  מאשרים  ישראל,  משטרת  המכס/שוטרי        פקידי 
ב–                                                                                                                                                                             

אצל -                                                                                                                                                                   



13 קובץ התקנות 7288, ח' בתשרי התשע"ד, 2013 9 12 

 שם האב:                           שנת לידה:                   מספר דרכון/צו גירוש:                                     

כתובת:                                                                            טל':                                                

לפי סעיף 7א)ג()1( לחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד-1954 

פירוט על אודות התפיסה:

 תיאור הנכסים
הפיננסיים והרכוש

מספר חודשי שהייה בישראל 
לפי אישור ממונה ביקורת 
הערותהגבולות לרבות חלקי חודש

אני מאשר כי התפיסה נערכה בנוכחותי וקיבלתי את האישור בדבר התפיסה

                                                                                                           
                                                               )שם מלא + חתימת האדם שמידו נתפס הרכוש(

תאריך:                               חתימת פקידי המכס/שוטרי משטרת ישראל:                                   

אם בכוונתך לבקש את קבלת הרכוש התפוס, עליך להגיש בקשה לבית משפט שלום  

של  תוקפו  פקיעת  מיום  שנה  לאחר  המשטרה  או  המכס  בידי  יימצא  אשר  תפוס  רכוש 
החוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )הוראת שעה(, התשע"ד-2013, יחולט למדינה 
אלא אם כן ניתנה לגביו החלטה אחרת של ממונה ביקורת הגבולות או של בית משפט 

שלום 

כדי שיהיה ניתן להשיב את הנכסים הפיננסיים והרכוש לחזקתך בהתאם להחלטת בית 
משפט או עם פקיעת תוקפו של החוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )הוראת שעה(, 

התשע"ד-2013, תוכל למסור פרטים לצורך התקשרות עתידית -

פרטי חשבון בנק בארץ או בחו"ל:                                                                                                       

מספר טלפון:                                                                                                  

מען בחו"ל:                                                                                                     

פרטיו של אדם השוהה בישראל שעמו ניתן ליצור קשר ואשר יוכל לאתר אותי -

שם:                                                                             

מען:                                                                             

טלפון:                                                                         

אני מצהיר כי אעדכן את                                                                   )פרטי היחידה התופסת( על 
פרטי  את  אמסור  לא  אם  כי  לי  וידוע  עמי  ההתקשרות  בפרטי  או  בכתובתי  שינוי  כל 
ההתקשרות עמי, או לא אעדכן פרטים אלה, או שלא יהיה ניתן לאתר אותי באופן סביר 
בהתאם לפרטים שמסרתי, יחולטו הנכסים הפיננסים והרכוש, בחלוף שנה מיום שקמה 

העילה להשבתם 

כ"ו באלול התשע"ג )1 בספטמבר 2013(
ר ע ס ן  ו ע ד ג )חמ 3-4692(  

שר הפנים   
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צו התכנון והבנייה )ראש העין - תיקון(, התשע"ד-2013
)להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–16   13 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הסמכות  בתוקף  עקרוניים  תכנוניים  לנושאים  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   -
שאצלה לה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי סעיף 6)א()3( לחוק, עם הוועדה המחוזית 

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

מרחב תכנון מקומי ראש העין )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)ראש העין(, התשנ"ה-21995, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום ג' בתמוז התשע"ג )11 ביוני 2013( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הוועדה    2
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראש 

העין וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו    3
זה בנוגע לשטח שהיתוסף למרחב 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 

ג' בתמוז התשע"ג )11 ביוני 2013(
)חמ 3-1113(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1
ק"ת התשנ"ה, עמ' 1448   2

צו התכנון והבנייה )קסם - תיקון(, התשע"ד-2013
)להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–16   13 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הסמכות  בתוקף  עקרוניים  תכנוניים  לנושאים  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   -
שאצלה לה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי סעיף 6)א()3( לחוק, עם הוועדה המחוזית 

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

והבנייה  התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  קסם  מקומי  תכנון  מרחב    1
הערוך  בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התשנ"א-21991,  )קסם(, 

בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום ג' בתמוז התשע"ג )11 ביוני 2013( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הוועדה    2
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות 

וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו    3
זה בנוגע לשטח שהיתוסף למרחב 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 

ג' בתמוז התשע"ג )11 ביוני 2013(
)חמ 3-1113(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

הוראות מעבר

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

הוראות מעבר

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1
ק"ת התשנ"א, עמ' 938   2
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צו לימוד חובה )החלה בכיתות י"א וי"ב(, התשע"ד-2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק לימוד חובה )תיקון מס' 29(, התשס"ז-12007 )להלן 
- תיקון מס' 29(, בהתייעצות עם שר הכלכלה, בהסכמת שר האוצר, באישור ועדת החינוך 
התרבות והספורט של הכנסת, ובהתייעצות עם ועד החינוך לפי סעיף 14 לחוק לימוד חובה, 

התש"ט-21949 )להלן - חוק לימוד חובה(, אני מצווה לאמור:

הוראות חוק לימוד חובה והוראות סעיף 20 לחוק חינוך ממלכתי כנוסחן בתיקון מס'    1
29 יחולו על תלמידים בכיתות י"א וי"ב, המתגוררים ברשויות המקומיות שבטור א' 

בטבלה להלן לפי המפורט לצדן בטור ב':

טור א'
שם הרשות

טור ב'
שם השבט או היישוב

כל היישובאבו גוש 

כל היישובאל בטוף

אבו בטין, אבו רוקייק, אל קאסום
אטרש )שבט(, אל סייד, 

אסד )שבט(, אפפיניש 
)שבט(, דריג'ת, הוזייל 

)שבט(, זבארגה, כחלה, 
מולדה, נצאצרה )שבט(, 

עוקבי )בנו עוקבה(, 
 קובעה )שבט(, קודייראת

 א-צאנה )שבט(,
קוואעין )שבט(

כל היישובים אשכול

כל היישובביר אל–מכסור

כל היישוביםבסמ"ה

כל היישוביםבועיינה-נג'יידאת

כל היישובבענה

כל היישובג'וליס

כל היישובגדרה

כל היישובגוש חלב

כל היישובגני תקווה

כל היישובדבוריה

כל היישובדייר אל–אסד

כל היישוביםהגליל העליון

כל היישוביםהערבה התיכונה

טור א'
שם הרשות

טור ב'
שם השבט או היישוב

כל היישובהרצליה

כל היישוביםזבולון

כל היישוביםזמר

כל היישוביםחבל אילות

כל היישוביםחבל מודיעין

כל היישוביםחוף השרון

כל היישובחורפיש

כל היישובחצור הגלילית 

כל היישוביבנאל

כל היישוביבנה 

כל היישוביםינוח-ג'ת

כל היישובירוחם

כל היישובירכא 

כל היישובכאבול

 כאוכב אבו
אל–היג'א

כל היישוב

כל היישובכפר ברא

כל היישובכפר יאסיף 

כל היישובכפר יונה

כל היישובכפר סבא

כל היישובכרמיאל

כל היישובמג'דל שמס

כל היישובמגדל

כל היישובמזרעה

כל היישוביםמטה אשר

__________
ס"ח התשס"ז, עמ' 392; התשס"ח, עמ' 121; התשס"ט, עמ' 196   1

ס"ח התש"ט, עמ' 287   2

החלת לימוד חובה 
על כיתות י"א וי"ב
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כ"ו באלול התשע"ג )1 בספטמבר 2013(

ן ו ר י פ י  ש )חמ 3-3853(  

שר החינוך   

 תקנות הגנת הדייר )דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות(,
התשע"ד-2013

  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 45 ו–47 לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב-11972, 
מתקינה הממשלה תקנות אלה:

דמי השכירות היסודיים של דירה יהיו דמי השכירות שהשתלמו ערב תחילתן של    1
תקנות אלה 

לדמי השכירות היסודיים של דירה ייווספו 20% 2    2
3  תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בחשוון התשע"ד )1 בנובמבר 2013( 

כ"ו באלול התשע"ג )1 בספטמבר 2013(
ט י ל לב ד נ מ י  ח י ב )חמ 3-707-ת1(           א

                                                                             מזכיר הממשלה
__________

1 ס"ח התשל"ב, עמ' 176; התש"ם, עמ' 165; ק"ת התשע"ב, עמ' 1702 

טור א'
שם הרשות

טור ב'
שם השבט או היישוב

כל היישובקצרין

כל היישובקרית ביאליק

כל היישובקרית טבעון

כל היישובקרית ים

כל היישובקרית יערים

כל היישובקרית מוצקין

כל היישובקרית שמונה

כל היישובראמה

כל היישובראש העין

כל היישובראשון לציון 
כל היישוברכסים 

כל היישוברמת גן

כל היישוביםרמת נגב

כל היישובשוקת

כל היישובשלומי

כל היישובשעב

כל היישובשער הנגב

כל היישוביםשפיר 

כל היישובתל אביב

כל היישוביםתמר

שינוי דמי השכירות 
היסודיים

דמי שכירות

תחילה

טור א'
שם הרשות

טור ב'
שם השבט או היישוב

כל היישוביםמנשה

כל היישובמסעדה

כל היישובמצפה רמון

כל היישוביםמרום הגליל

כל היישוביםמרחבים

אבו עמרה )שבט(נווה מדבר

כל היישובנחף

כל היישובסאג'ור

כל היישובסח'נין

כל היישובעג'ר

כל היישובעילבון

כל היישובעילוט

כל היישובעין מאה'ל

כל היישובעין קניה

כל היישובעמק חפר

כל היישובעמק יזרעאל

כל היישובערערה

כל היישובפסוטה

כל היישוביםפקיעין-בוקייעה

כל היישובקלנסווה




