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__________
ס"ח התשע"ד, עמ' 750      1

תקנות קידום התחרות בענף המזון )הפחתה של סכום העיצום הכספי בשל 
אי–הצגת שקיפות מחירים(, התשע"ו-2016

התשע"ד-12014  המזון,  בענף  התחרות  קידום  לחוק  38)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, בהסכמת שרת המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין 

תקנות אלה:

אם  שלהלן,  בשיעורים  הכספי,  העיצום  סכום  את  למפר  להפחית  רשאי  הממונה       1
התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

המפר לא הפר כל הוראה מהוראות פרק ג' לחוק בחמש השנים שקדמו להפרה   )1(
-  20% או לא הפר את אותה הוראה בשלוש השנים שקדמו להפרה - 10%;

לתיקון  פעולות  ונקט  לממונה  עליה  דיווח  מיוזמתו,  ההפרה  את  הפסיק  המפר   )2(
הליקויים ולמניעת הישנות ההפרה להנחת דעתו של הממונה - 50%;

למפר מערכת נהלים פנימית, שנועדה לאתר ולמנוע ביצוע של ההפרה, וההפרה   )3(
מעידה על כשל נקודתי ולא על כשל מערכתי - 10%    

למפר  להפחית  הממונה  רשאי   ,1 בתקנה  כאמור  נסיבות  כמה  מפר  לגבי  התקיימו       2
ובלבד  במצטבר,  נסיבות  אותן  לצד  המנויים  השיעורים  את  הכספי  העיצום  מסכום 
אותה  בשל  הקבוע  הכספי  העיצום  מסכום   50% על  יעלה  לא  ההפחתה  ששיעור 

הפרה    

ט' באדר א' התשע"ו )18 בפברואר 2016(
)חמ 3-5057(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  
ושר הכלכלה  

                                         
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 

מתחם מועדף לדיור - עפולה צפון(, התשע"ו-2016

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:

מועדף  מתחם  בזה  מוכרז  המתחם(   - )להלן  זה  בצו  המתואר  צפון  עפולה  המתחם       1
לדיור    

גודלו של המתחם הוא כ–500 דונם, מיקומו בתחום מחוז הצפון; המתחם מצוי בתחום       2
 ,60 לכביש  מזרחית  עילית,  לעפולה  צפונית  עפולה;  המקומית  הרשות  של  השיפוט 
מערבית לאחוזת ברק ודרומית לתל עדשים; גבולותיו הם כמסומן במפה שהעתקים 
במשרד  לדיור  מועדפים  למתחמים  הוועדה  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדים  ממנה 
האוצר, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

הצפון ובמשרדי הרשות המקומית האמורה     

הפחתת סכומי 
העיצום הכספי

הכרזה על מתחם 
מועדף לדיור

 הפחתה בשל
כמה נסיבות

__________
ס"ח התשע"ד, עמ' 438      1

גודל המתחם, 
מקומו וגבולותיו
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המתחם המפורט בסעיף 1 כולל את הגושים והחלקות האלה:      3

חלק/ כל הגושמס' גוש
מספרי חלקות 

מספרי חלקות בחלקןבשלמותן

13-7, 21-17, 29-25, 33, 46, 47חלק16713

2, 3, 7חלק16723

1, 3חלק16724

1, 3, 4חלק16773

 22, 323, 437-435, 441, 442, 389, 395, 405חלק16774
479 ,474-472 ,468-465

4חלק16836

9, 20, 825חלק17022

7חלק17024

1, 26חלק17204

156, 164, 165חלק17763

132, 133, 129154, 142חלק17765

כ"ו באדר א' התשע"ו )6 במרס 2016(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור  

צו הכניסה לישראל )פטור נציגי מדינות חוץ( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-11952, אני מצווה 
לאמור:

בתוספת לצו הכניסה לישראל )פטור נציגי מדינות חוץ(, התשמ"ח-21988 -      1
בטור א', אחרי "בהאמס" יבוא "הרפובליקה של בוטסוואנה";  )1(

בטור ב', אחרי "בהאמס" יבוא "הרפובליקה של בוטסוואנה"      )2(

ז' באדר א' התשע"ו )16 בפברואר 2016(
)חמ 3-1084-ת2(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

 

__________
ס"ח התשי"ב, עמ' 354      1

ק"ת התשמ"ח, עמ' 441; התשע"ו, עמ' 16      2

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

תיקון התוספת
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צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

ולאחר  התשי"ב-11952,  לישראל,  הכניסה  לחוק  17)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

אחרי  התשל"ד-21974,  מאשרה(,  )פטור  לישראל  הכניסה  לצו  הראשונה  בתוספת       1
"בהאמס" יבוא "הרפובליקה של בוטסוואנה"    

ז' באדר א' התשע"ו )16 בפברואר 2016(
)חמ 3-1084-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון מס' 5(, 
התשע"ו-2016

ושירותים,   מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-11996, ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק האמור, אנו מצווים לאמור:

בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת(, התשס"ח-22008, במקום       1
פרט 2ה יבוא:

"2ה    )א( דמי נסיעה בשקלים חדשים בעד כרטיסים תקופתיים ל–30 ימים לנסיעה 
בפסקת  המפורטים  הנסיעה  באזורי  המקומית  וברכבת  באוטובוס  ברכבת,  משולבת 
משנה )א( להלן, וכן לנסיעה ברכבת בלבד בין אזורי הנסיעה המפורטים בפסקת משנה 

)ב( להלן:

אזורי נסיעה
 כרטיס תקופתי

ל–30 ימים

)א( נסיעה משולבת בתוך מטרופולין חיפה ובתוך )1(
מטרופולין גוש דן אשר יכלול לעניין זה את אזור 

ארצי 702;

)ב( נסיעה ברכבת בין מטרופולין חיפה לבין 
מטרופולין גוש דן אשר יכלול לעניין זה את אזור 

ארצי 702

684

)א( נסיעה משולבת בתוך מטרופולין גוש דן ובתוך )2(
מטרופולין באר שבע אשר יכלול לעניין זה את  אזור 

ארצי 801;

)ב( נסיעה ברכבת בין מטרופולין גוש דן לבין 
מטרופולין באר שבע  אשר יכלול לעניין זה את אזור 

ארצי 801  

624

)א( נסיעה משולבת בתוך מטרופולין ירושלים )3(
באזורי הנסיעה שלהלן וביניהם: 110, 121, 131, 132, 

ובתוך מטרופולין גוש דן באזורי הנסיעה שלהלן 
וביניהם: 210, 221, 222, 223, 232, 233;

 540

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192; התשס"ז, עמ' 79      4

ק"ת התשס"ח, עמ' 433; התשע"ו, עמ' 644      5

__________
ס"ח התשי"ב, עמ' 354      1

ק"ת התשל"ד, עמ' 976; התשע"ו, עמ' 257      2

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת
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אזורי נסיעה
 כרטיס תקופתי

ל–30 ימים

)ב( נסיעה ברכבת בין אזורי הנסיעה שלהלן 
שבמטרופולין ירושלים לבין אזורי הנסיעה שלהלן 
שבמטרופולין גוש דן: 110, 121, 131, 132, 210, 221, 

233 ,232 ,223 ,222

)א( נסיעה משולבת בתוך אזור 131, ובתוך )4(
מטרופולין גוש דן באזורי הנסיעה שלהלן וביניהם: 

;223 ,222 ,221 ,210

)ב( נסיעה ברכבת בין אזור 131 לבין אזורי 
הנסיעה שלהלן: 210, 221, 222, 223

367

)א( נסיעה משולבת בתוך מטרופולין גוש דן )5(
ובתוך אזור ארצי 802;

)ב( נסיעה ברכבת בין מטרופולין גוש דן  לבין 
אזור ארצי 802

423

)א( נסיעה משולבת בתוך אזור ארצי 802 ובתוך )6(
מטרופולין באר שבע אשר יכלול לעניין זה את אזור 

ארצי 1003; 

)ב( נסיעה ברכבת בין אזור ארצי 802 לבין 
מטרופולין באר שבע אשר יכלול לעניין זה את  

אזור ארצי 1003 

354

)א( נסיעה משולבת בתוך אזורי הנסיעה 221 )7(
ו–231 וביניהם ובתוך אזור ארצי 702;

)ב( נסיעה ברכבת בין אזור ארצי 702 לבין אזורי 
הנסיעה 221 ו–231

363

)א( נסיעה משולבת באזורי הנסיעה 310, 322, 333 )8(
ו–334 שבמטרופולין חיפה אשר יכלול לעניין זה גם 

את אזור ארצי 702 ובין כל האזורים האמורים וכן 
בתוך אזור נסיעה 231;

)ב( נסיעה ברכבת בין אזורי הנסיעה 310, 322, 
333 ו–334 שבמטרופולין חיפה אשר יכלול לעניין 

זה גם את אזור ארצי 702 לבין אזור נסיעה 231

513

)ב( דמי נסיעה בעד כרטיס תקופתי ל–30 ימים לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוס 
וברכבת המקומית בתוך מטרופולין גוש דן, בתוך מטרופולין באר שבע, בתוך מטרופולין 
חיפה, בתוך מטרופולין ירושלים ובתוך האזורים הארציים ולנסיעה ברכבת בין כל 

התחנות הם 983 שקלים חדשים "  

כ' באדר א' התשע"ו )29 בפברואר 2016(
)חמ 3-2722-ת2(

ץ " כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר



קובץ התקנות 7632, ז' באדר ב' התשע"ו, 2016 3 17  854

 הודעת המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, התשע"ו-2016 

מרביות(,  הוצאות  )קביעת  )גבייה(  המסים  לתקנות  6)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"א-12011 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה 1 לתקנות מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(,       1
כדלקמן:

"קביעת הוצאות 
מרביות

1      הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן 
להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת 
אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי 
האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה כמפורט 

בטור א', לא יעלה על הסכום הנקוב לצדה, בטור ב':

טור א'
סוג הפעולה

טור ב'
הוצאות בשקלים חדשים

)1( משלוח דרישה ראשונה בכתב

רשום  בדואר  בכתב  ראשונה  דרישה  משלוח 
ובלבד שנשלחה לאחר שנשלחה הודעה על החוב

 16

23

)2( משלוח דרישה נוספת בכתב

רשום  בדואר  בכתב  נוספת  דרישה  משלוח 
ובלבד שלא יישלחו יותר מ–3 דרישות בשנה

16

23

)3( עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני   

צו עיקול אלקטרוני

16

8

)4( משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי                

משלוח צו מסירה      

16

16

)5( איתור כתובת הסרבן כאשר זו שונה  מהכתובת 
המופיעה באחד מן המרשמים המנויים להלן, 
לפי העניין, מרשם האוכלוסין, רשם החברות, 
השיתופיות  האגודות  רשם  השותפויות,  רשם 

ורשם העמותות או מהכתובת שמסר בכתב   

125

הסרבן  של  מיטלטלין  רישום  באמצעות  )6( עיקול 
בבית מגוריו או במקום עסקו      

167

84 )7( עיקול רכב במשרד הרישוי              

)8( המצאת אזהרה, לרבות על ידי הדבקת הודעה 
מעוקלים  תפיסת  לשם  לפרוץ  כוונה  על 
והוצאתם, ואולם לא ייגבו הוצאות כאמור אם 
שבו  במועד  האזהרה  את  להמציא  ניתן  היה 
בוצע עיקול ברישום, כאמור בתקנת משנה 1)7(

   167

356)9( הובלה והוצאת מעוקלים                        

תיאום סכומים

__________
ק"ת התשע"א, עמ' 948; התשע"ה, עמ' 945      1
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טור א'
סוג הפעולה

טור ב'
הוצאות בשקלים חדשים

לצורך  שנדרשו  מעוקלים  של  והוצאה  )10( הובלה 
הוצאתם משאית וסבלים  

2,123

המנויות  מהפעולות  אחת  לבצע  )11( ניסיון 
צלח  לא  אשר   )10(1 עד   )6(1 משנה  בתקנות 

בשל אחד מאלה:

כמפורט באותן פסקאות

)1( הסרבן נקט פעולה כדי לסכל את העיקול;

)2( הכתובת שבה נעשה הניסיון כאמור אינה 
המרשמים  מן  אחד  לפי  החייב,  של  כתובתו 
המנויים בתקנת משנה 1)5( או לפי מה שנמסר 

על ידי הסרבן          

עלות העסקת שוטר בשכר )12(  השתתפות שוטר בשכר בעת ביצוע העיקול  
שלא  במסגרת פעילות 

המשטרה,  בהתאם לנוהלי 
משטרת ישראל

)13(  מכירת מיטלטלין במכירה פומבית או במכירה 
אחרת, שיתקבל בידי מי שאינו עובד המדינה

10% מהסכום שיתקבל 
ממכירת המיטלטלין לפי 

תקנה 14)ב( לתקנות המסים 
)גבייה(, התשל"ד-1974 )להלן 

- תקנות המסים )גבייה((

מכירה  של  קיומה  על  בעיתונות  פרסום  )14( הוצאות 
פקיד  עליה  שהורה  אחרת,  מכירה  או  פומבית 
המסים  לתקנות   12 לתקנה  בהתאם  הגבייה 
)גבייה(, ואולם לגבי פרסום הודעה על קיומה 
לסרבן  השייכים  פריטים  של  מכירה  של 
ולסרבנים אחרים, יתחלק הסכום בין הסרבנים 

שפרטיהם מופיעים במודעה
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סכומים ושיעורים כאמור )15(  מכירת כל סוגי המקרקעין באמצעות כונס נכסים  
בתקנות ההוצאה לפועל 

)שכר טרחת עורכי דין וכונסי 
נכסים(, התשס"ב-2002, 

בשינויים המחויבים

)16( הוצאות גרירה של רכב -

עולה  אינו  שמשקלו  ומסחרי  פרטי  )א( רכב 
על 4 טונות, למחסן הנמצא במרחק - 

418 )1( עד 35 ק"מ ממקום הגרירה      

497)2( מ–36 ק"מ עד 50 ק"מ ממקום הגרירה       
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טור א'
סוג הפעולה

טור ב'
הוצאות בשקלים חדשים

575)3( מ–51 ק"מ עד 75 ק"מ ממקום הגרירה             

648)4( מ–76 ק"מ ואילך ממקום הגרירה   

)ב( רכב מסחרי שמשקלו 4 טונות ומעלה, 
למחסן הנמצא במרחק -

993)1( עד 35 ק"מ ממקום הגרירה             

1,098)2( מ–36 ק"מ עד 50 ק"מ ממקום הגרירה      

1,286)3( מ–51 ק"מ עד 75 ק"מ ממקום הגרירה     

1,464)4( מ–76 ק"מ ואילך ממקום הגרירה     

157)17( פריצת דלת של רכב        

241)18( פריצת דלת  מבנה והחלפת מנעול רגיל         

669)19( פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול מיוחד      

)20( הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו -

 261 למטר מעוקב לחודש)א( מיטלטלין 
או חלקו;

)ב( כלי רכב -

)1( בעבור כלי רכב פרטי ומסחרי שמשקלו 
אינו עולה על 4 טונות     

42 ליום או חלק ממנו 

 4 שמשקלו  מסחרי  רכב  כלי  )2( בעבור 
טונות ומעלה 

105 ליום או חלק ממנו   

314)21( שמאות מיטלטלין לרבות רכב       

מוסף, ערך  מס  חוק  לפי  מוסף  ערך  מס  ייווסף  אלה  בתקנות  הקבועות   להוצאות 
התשל"ו-1976, ככל שהם חייבים במס כאמור "

כ"ט בטבת התשע"ו )10 בינואר 2016(
ר ש א ה  ש )חמ 3-1906(         מ

מנהל רשות המסים בישראל   

 




