
רשומות

קובץ התקנות
29 בנובמבר 75752015י"ז בכסלו התשע"ו

עמוד

196 צו העבירות המינהליות )שינוי התוספת הראשונה לחוק(, התשע"ו-2015                                                            

196 תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - חיקוקי מסים( )תיקון(, התשע"ו-2015                                              

199 תקנות המתווכים במקרקעין )תיקון(, התשע"ו-2015                                                                                                

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על מתחם מועדף לדיור - קריית גת מערב(, 
200 התשע"ו-2015                                                                                                                                                     

 צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על מתחם מועדף לדיור - מזרעה שכונה
201 צפונית(, התשע"ו-2015                                                                                                                                      

 צו התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים
201 2003 ו–2004( )שינוי התוספת לחוק(, התשע"ו-2015                                                                                        

202 תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי( )תיקון(, התשע"ו-2015                                                  

202 תקנות להגנת חיית הבר )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ו-2015                                                                              
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__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 35   1

ק"ת התשמ"ז, עמ' 906   2

צו העבירות המינהליות )שינוי התוספת הראשונה לחוק(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-11985  )להלן - החוק(, 
בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לחוק -   1
אחרי -

טור ב'טור א'

תקנות העבירות המינהליות "פקודת המכס
)קנס מינהלי - חיקוקי מסים(, 

התשמ"ז-1987"

יבוא: 

טור ב'טור א'

"סימן ו' לפרק כ"ז לחוק ההתייעלות הכלכלית 
)תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 

לשנים 2009 ו–2010(, התשס"ט-22009 

תקנות העבירות המינהליות 
)קנס מינהלי - חיקוקי מסים(, 

התשמ"ז-31987

 פרק ד'1 לחוק אזור סחר חפשי באילת
)פטורים והנחות ממסים(, התשמ"ה-41985

תקנות העבירות המינהליות 
)קנס מינהלי - חיקוקי מסים(, 

התשמ"ז-1987
תקנות העבירות המינהליות פקודת הטבק5

)קנס מינהלי - חיקוקי מסים(, 
התשמ"ז-1987"

ה' בכסלו התשע"ו )17 בנובמבר 2015(
)חמ 3-1922-ת2(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - חיקוקי מסים( )תיקון(, 
התשע"ו-2015

התשמ"ו-11985,  המינהליות,  העבירות  לחוק  ו–2   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
תקנות  מתקין  אני  הכנסת,  של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  ובאישור  האוצר,  שר  בהסכמת 

אלה:

התשמ"ז-21987 מסים(,  חיקוקי   - מינהלי  )קנס  המינהליות  העבירות  בתקנות    1 
)להלן - התקנות העיקריות(, בתוספת -

שינוי התוספת 
לחוק

__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 31   1

ס"ח התשס"ט, עמ' 157 ועמ' 278   2
ק"ת התשמ"ז, עמ' 906   3

ס"ח התשנ"ה, עמ' 204; התשע"ג, עמ' 171   4
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100   5

תיקון התוספת
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בחלק השני -  )1(

בסימן א', במקום פרטים 1 ו–2 יבוא: )א( 

טור א'
הסעיף בחוק

טור ב' 
סכום הקנס או שיעורו 
בשקלים חדשים          

"1   117)א( -

פסקאות )1( או )2(  )1(980

פסקה )4(  )2(3,000

פסקה )6( -   )3(

)א( לגבי דוח שסכום המס הנובע ממנו 
אינו עולה על 50,000 שקלים  חדשים

750

)ב( לגבי דוח שסכום המס הנובע ממנו 
עולה על 50,000 שקלים חדשים  אך אינו 

עולה על 500,000 שקלים חדשים

1,500

)ג( לגבי דוח שסכום המס הנובע ממנו 
עולה על 500,000 שקלים חדשים

5,000

3,000)ד( לגבי דוח כאמור בסעיף  70)ב( לחוק

5,000)ה( לגבי דוח כאמור בסעיף  71א לחוק

פסקה )6ב( -  )4(

)א( לגבי פרט או פרטים שסכומם הכולל 
אינו עולה על 10,000 שקלים חדשים 

500

)ב( לגבי פרט או פרטים שסכומם הכולל 
עולה על 10,000 שקלים חדשים אך אינו 

עולה על 25,000 שקלים חדשים

1,000

)ג( לגבי פרט או  פרטים שסכומם הכולל 
עולה על 25,000 שקלים חדשים

2,000

פסקה )7(  )5(3,000

פסקה )10(  )6(2,000

פסקה )12( -   )7(

4,390;לא יותר מפעם אחת בשנת מס פלונית

 - 118  2

לעניין סעיף 88 -  )1(300

מוסף  ערך  מס  לתקנות  8)א(  תקנה  לענין   )2(
)רישום(, התשל"ו-31976 )להלן - תקנות הרישום(

500

750";)3( לעניין תקנה 15 לתקנות הרישום

__________
ק"ת התשל"ו, עמ' 946   3
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)ב(  אחרי סימן א' יבוא:

"סימן א'1: סימן ו' לפרק כ"ז לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה 
ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010(, התשס"ט-42009 )להלן 

בסימן זה - החוק(

טור א'
הסעיף בחוק

טור ב'
סכום הקנס או שיעורו 

בשקלים חדשים

1  175)א( -

אינו  הכולל  שסכומם  פרטים  או  פרט  לגבי  )א( 
עולה על 10,000 שקלים חדשים 

500

עולה  הכולל  שסכומם  פרטים  או  פרט  לגבי  )ב( 
על  עולה  אינו  אך  חדשים  שקלים   10,000 על 

25,000 ש"ח

1,000

עולה  הכולל  שסכומם  פרטים  או  פרט  לגבי  )ג( 
על 25,000 שקלים חדשים

2,000

22,000  175)ב(

סימן א'2: פרק ד'1 לחוק אזור סחר חפשי באילת )פטורים והנחות 
ממסים(, התשמ"ה-51985 )להלן בסימן זה - החוק(

טור א'
הסעיף בחוק

טור ב'
סכום הקנס או שיעורו 

בשקלים חדשים

2,500 1  13א 

2,500";2  13ב

)ג( אחרי סימן ג' יבוא:

"סימן ד': פקודת הטבק6

טור א'
הסעיף בפקודה

טור ב'
סכום הקנס או שיעורו 

בשקלים חדשים

 1  62)א()3(, לעניין אדם אשר מכר טבק
 מיוצר, למעט סיגריות, שלא בכלי קיבול

מן הסוג שנקבע

15,000 שקלים 
חדשים או פי 
שלושה ממס 

הקנייה המוטל על 
הטבק שנעברה 

לגביו העברה, 
הגבוה מביניהם

__________
ס"ח התשס"ט, עמ' 157   4

ס"ח התשנ"ה, עמ' 204; התשע"ג, עמ' 171   5
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100   6
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טור א'
הסעיף בפקודה

טור ב'
סכום הקנס או שיעורו 

בשקלים חדשים

62)א()3(, לעניין אדם אשר מכר   2 
סיגריות שלא בכלי קיבול מן הסוג שנקבע

4,000 שקלים 
חדשים או פי 
שלושה ממס 

הקנייה המוטל על 
הטבק שנעברה 

לגביו העברה, 
הגבוה מביניהם "

כ'  ביום  או  התחילה(,  יום   - )להלן  פרסומן  מיום  ימים   30 אלה  תקנות  של  תחילתן    2
בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, לפי המאוחר 

בתקופה שמיום התחילה עד לסיום התקופה האמורה בסעיף 3 לחוק מס ערך מוסף    3
)תיקון מס' 51(, התשע"ה-72015, יראו כאילו בפרט 1)3( בחלק השני לתוספת לתקנות 

העיקריות, אחרי פרט משנה )ה( בא:

טור א'
הסעיף בחוק

טור ב'
סכום הקנס או שיעורו 

בשקלים חדשים

 ")ו( לגבי דוח מיוחד לעוסק החייב בדיווח מפורט
כאמור בסעיף 67א לחוק                                                                  

"2,000

ט"ו בחשוון התשע"ו )28 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1922-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות המתווכים במקרקעין )תיקון(, התשע"ו-2015

 - )להלן  התשנ"ו-11996  במקרקעין,  המתווכים  לחוק   6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, לאחר התייעצות עם הרשם ועם הוועדה המייעצת לפי סעיף 4 לחוק, אני מתקינה 

תקנות אלה:

בתקנה 2)ד( לתקנות המתווכים במקרקעין, התשנ"ז-21997 )להלן - התקנות העיקריות(,    1
במקום "90 דקות" יבוא "שעתיים" 

לפחות"  יומיים  עיתונים  ובשני  "ברשומות  במקום  העיקריות,  לתקנות   )1(3 בתקנה    2
יבוא "באתר האינטרנט של הרשם" 

כ"ב בחשוון התשע"ו )4 בנובמבר 2015(
)חמ 3-2797-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תחילה

הוראת שעה

__________
ס"ח התשע"ה, עמ' 201   7

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 654   1

ק"ת התשנ"ז, עמ' 1078; התשע"ה, עמ' 371   2
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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - קריית גת מערב(, התשע"ו-2015

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהל  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם קריית גת מערב המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה מתחם מועדף    1
לדיור 

מצוי  המתחם  הדרום;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–4,425  הוא  המתחם  של  גודלו    2
בתחום השיפוט של המועצה המקומית שפיר, צפונית לאבן שמואל, מערבית לכביש 
40, דרומית ליער פלוגות ומזרחית ליישובים רחק וניר חן;  גבולותיו הם כמסומן במפה 
שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים מועדפים לדיור 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  ירושלים,   ,22 נשרים  כנפי  רח'  האוצר,  במשרד 

ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הרשות המקומית האמורה  

המתחם המפורט בסעיף 1 כולל את הגושים והחלקות האלה:   3

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק/ כל הגושגוש

102, 111-109, 116, 224חלק1499

74חלק1570

34, 45, 52, 58, 59, 68, 75, 78, 4379, 46, 56חלק1571

54, 5361חלק1572

73חלק1574

128, 144, 145חלק2430

2, 3, 104, 106, 110, 113חלק2431

22, 26חלק2995

1, 3, 4, 9-7, 1011חלק2996

3חלק2997

6חלק3002

62חלק3025

6-1חלק3032

13, 15, 16חלק3083

2, 4, 7, 10, 15, 16, 19, 1222, 13, 18, 21חלק3087

27, 28, 32, 1737, 25, 33, 36חלק3088

7, 8חלק3091

כ"ט בחשוון התשע"ו )11 בנובמבר 2015(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני דיור  

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

__________
ס"ח התשע"ד, עמ' 750   1
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צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - מזרעה שכונה צפונית(, התשע"ו-2015

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהל  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם מזרעה שכונה צפונית המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה מתחם    1
מועדף לדיור 

גודלו של המתחם הוא כ–237 דונם, מיקומו בתחום מחוז הצפון; המתחם מצוי בתחום    2
הם  גבולותיו  היישוב;  של  המזרחי  בחלקו  מזרעה  המקומית  המועצה  של  השיפוט 
כמסומן במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים 
במשרדי  ירושלים,   ,2 קפלן  רח'  הממשלה,  קריית  הפנים,  במשרד  לדיור  מועדפים 

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הרשות המקומית האמורה  

המתחם המפורט בסעיף 1 כולל את הגושים והחלקות האלה:   3

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק/ כל הגוש גוש

54, 56, 58חלק מהגוש18138

13, 18חלק מהגוש19947

2, 7-4, 811-9חלק מהגוש19951

כ"ט בחשוון התשע"ו )11 בנובמבר 2015(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני דיור  

צו התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו–2004( )שינוי התוספת לחוק(, 

התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 48)ב( לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה 
להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו–2004(, התשס"ג-12003 

)להלן - החוק(, אני מצווה לאמור: 

בתוספת לחוק, אחרי פרט 1 יבוא:   1
"2  הסדר בדבר תכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה 

הפדרלית של גרמניה2;

3  הסדר בדבר תכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה 
של קוריאה3;

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

__________
ס"ח התשע"ד, עמ' 750   1

__________
ס"ח התשס"ג, עמ' 386; התשע"א, עמ' 638; ק"ת התשע"א, עמ' 1061   1

אושרר ביום ד' בתשרי התשע"ו )17 בספטמבר 2015(   2
אושרר ביום כ"ו באלול התשע"ה )10 בספטמבר 2015(   3

שינוי התוספת 
לחוק
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4  הסדר בדבר תכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת אוסטרליה4 "

י' בכסלו התשע"ו )22 בנובמבר 2015(
)חמ 3-4229(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי( )תיקון(, 
התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 51)ד( ו–126)א( לחוק הדואר, התשמ"ו-11986, אני מתקין 
תקנות אלה:

בתקנה 2 לתקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי(, התשס"ו-22006    1
)להלן - התקנות העיקריות(, אחרי "שיעור התשלום האמור" יבוא "אינו" 

בתוספת לתקנות העיקריות, בטור "תשלום בשקלים חדשים" -   2
בפרט 1 -  )1(

בפרט משנה )א(, במקום "80 11" יבוא "0 10"; )א( 

בפרט משנה )ב(, במקום "80 4" יבוא "07 4"; )ב( 

בפרט 2, במקום "20 1" יבוא "02 1"   )2(

ה' בכסלו התשע"ו )17 בנובמבר 2015(
)חמ 3-1961-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב     
        שר התקשורת

תקנות להגנת חיית הבר )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו–16 לחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-11955, אני מתקין 
תקנות אלה:

ברישה,  התשע"א-22010,  שעה(,  )הוראת  הבר  חיית  להגנת  לתקנות  1)א(  בתקנה    1
התשע"ו א'  באדר  "כ'  יבוא   ")2015 בנובמבר   30( התשע"ו  בכסלו  "י"ח   במקום 

)29 בפברואר 2016(" 

ג' בכסלו התשע"ו )15 בנובמבר 2015(
)חמ 3-524-ת4(

י א ב ג י  ב א     
        השר להגנת הסביבה

תיקון התוספת

תיקון תקנה 1

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 10; התשס"ט, עמ' 2   1

ק"ת התשע"א, עמ' 35; התשע"ה, עמ' 1284   2

__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשס"ד, עמ' 71; ק"ת התשע"ב, עמ' 1566   1

ק"ת התשס"ו, עמ' 561; התשע"ה, עמ' 805   2

__________
אושרר ביום ט"ז בחשוון התשע"ו )29 באוקטובר 2015(   4

תיקון תקנה 2




