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__________
ס"ח התשס"א, עמ' 436   1
ק"ת התשס"ו, עמ' 424   2

ס"ח התשס"ח, עמ' 502   3

תקנות שמאי מקרקעין )בחינות( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)ג( ו–43)א()1( לחוק שמאי מקרקעין, התשס"א-12001, אני 
מתקינה תקנות אלה:

אחרי תקנה 1 לתקנות שמאי מקרקעין )בחינות(, התשס"ו-22006, יבוא:   1

"מועד בחינה  
 למשרתים
 במילואים

בקריאת פתע

בקריאת  מילואים  לשירות  שנקרא  מילואים  חייל  )א(  1א   
סופית  בחינה  או  מוקדמת  בחינה  נקבעה  שבו  במועד  פתע 
כאמור,  מילואים  חייל  של  זוג  בן  וכן   ,9 בתקנה  כמשמעותן 
ניגש  אם  בין  הבחינה,  אותה  של  מיוחד  למועד  זכאי  יהיה 

אליה ובין אם לאו, בכפוף להוראות תקנה זו 

מועד מיוחד לפי תקנת משנה )א( ייקבע אם זכאים לכך  )ב( 
10 נבחנים לפחות לגבי כל אחת מהבחינות המוקדמות ו–20 
שנקראו  הסופיות,  מהבחינות  אחת  כל  לגבי  לפחות  נבחנים 

לשירות מילואים בקריאת פתע 

לעניין תקנה זו -  )ג( 

משותף  ילד  ולהם  המילואים  חייל  של  זוג  בן   - זוג"  "בן 
אחד או יותר שגילו לא עולה על 18 שנים;   

יותר  או  אחד   - פתע"  בקריאת  מילואים  "שירות 
מאלה: 

שירות מילואים לפי סעיף 8 או 9 לחוק שירות  )א( 
שירות  חוק   - )להלן  התשס"ח-32008  המילואים, 
בחודשיים  יותר,  או  ימים   7 שמשכו  המילואים(, 

שקדמו למועד בחינה;

המילואים  שירות  חוק  לפי  מילואים  שירות  )ב( 
מ–72  קצרה  בהתראה  יותר  או  ימים   7 שמשכו 

שעות, וזאת בחודשיים שקדמו למועד בחינות;

שירות מילואים לפי סעיף 8 או 9 לחוק שירות  )ג( 
קצרה  בהתראה  מילואים  שירות  או  המילואים 
מ–72 שעות, שחל כולו או חלקו במועד הבחינות 

עצמו או בעשרת הימים שקדמו לו; 

זו  בתקנה  כמפורט  מיוחד  למועד  הזכאות  )ד( 
של  האינטרנט  באתר  הנבחנים  לידיעת  תובא 

המועצה "  

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן       2
י"ח באייר התשע"ו )26 במאי 2016(

)חמ 3-320-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

הוספת תקנה 1א

תחילה
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תקנות רואי חשבון )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4)ג( ו–17 לחוק רואי חשבון, התשט"ו-11955, אני מתקינה 
תקנות אלה:

בתקנה 4 לתקנות רואי חשבון, התשט"ז-21955, אחרי תקנת משנה )א( יבוא:    1
שבו  במועד  פתע  בקריאת  מילואים  לשירות  שנקרא  מילואים  חייל  ")א1( לעניין 

נקבעה בחינה, וכן בן זוג של חייל מילואים כאמור, יחולו הוראות אלה:

זו,  משנה  תקנת  להוראות  בכפוף  לבחינה  מיוחד  למועד  זכאי  יהיה  )1( הוא 
ובלבד שלא נבחן במועד הבחינה הרגיל;  

)2( מועד מיוחד לפי פסקה )1( ייקבע אם זכאים לכך 20 נבחנים לפחות שנקראו 
לשירות מילואים בקריאת פתע;  

)3( לעניין תקנת משנה זו -  

"בן זוג" - בן זוג של חייל המילואים ולהם ילד משותף אחד או יותר שגילו 
לא עולה על 18 שנים; 

שירות מילואים בקריאת פתע" - אחד או יותר מאלה: 

המילואים,  שירות  לחוק   9 או   8 סעיף  לפי  מילואים  )1( שירות 
או  ימים   7 שמשכו  מילואים(,  שירות  חוק   - )להלן  התשס"ח-32008 

יותר בחודשיים שקדמו למועד בחינה;

או  ימים   7 שמשכו  מילואים  שירות  חוק  לפי  מילואים  )2( שירות 
יותר בהתראה קצרה מ–72 שעות, בחודשיים שקדמו למועד בחינה;

או  המילואים  שירות  לחוק   9 או   8 סעיף  לפי  מילואים  )3( שירות 
חלקו  או  כולו  שחל  שעות,  מ–72  קצרה  בהתראה  מילואים  שירות 

במועד הבחינה עצמו או בעשרת הימים שקדמו לו;

זו תובא לידיעת הנבחנים  )4( הזכאות למועד מיוחד כמפורט בתקנת משנה 
באתר האינטרנט של המועצה "   

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן        2
י"ח באייר התשע"ו )26 במאי 2016(

)חמ 3-665-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 26   1

ק"ת התשט"ז, עמ' 34; התשע"ו, עמ' 732   2
ס"ח התשס"ח, עמ' 502   3

תיקון תקנה 4

תחילה
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תקנות לשכת עורכי הדין )סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה 
מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובמקצועות המעשיים( )תיקון(, 

התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 39 ו–110 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-11961, אני 
מתקינה תקנות אלה:

ישראל,  מדינת  בדיני  בחינות  )סדרי  הדין  עורכי  לשכת  לתקנות  15א  תקנה  אחרי    1
באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובמקצועות המעשיים(, התשכ"ג-21962,  

יבוא: 

"מועד בחינות 
למשרתים במילואים 

בקריאת פתע

הבחינות  ייערכו  15א,  בתקנה  מהאמור  לגרוע  15א1  )א( בלי 
המשפטים,  שר  שיורה  נוסף  במועד  מעשיים  במקצועות 
בהתייעצות עם המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין אם 
בכתב,  לבחינה  לגשת  זכאים  שהיו  לפחות  נבחנים  עשרים 
בין אם ניגשו לבחינה ובין אם לאו, נקראו לשירות מילואים 

בקריאת פתע  

לעניין תקנה זו - )ב( 

מעשיים  במקצועות  בכתב  בחינה   - בכתב"  "בחינה 
שנקראו  לאחר  לראשונה  שנערכה   15 תקנה  לפי 

לשירות מילואים כאמור;

יותר  או  אחד   - פתע"  בקריאת  מילואים  "שירות 
מאלה: 

)1( שירות מילואים לפי סעיף 8 או 9 לחוק שירות 
המילואים, התשס"ח-32008  )להלן - חוק שירות 
בחודשיים  יותר  או  ימים   7 שמשכו  מילואים(, 

שקדמו ליום הבחינה בכתב;

מילואים  שירות  חוק  לפי  מילואים  )2( שירות 
מ–72  קצרה  בהתראה  יותר  או  ימים   7 שמשכו 

שעות בחודשיים שקדמו  ליום הבחינה בכתב;

)3( שירות מילואים לפי סעיף 8 או 9 לחוק שירות 
קצרה  בהתראה  מילואים  שירות  או  המילואים 
הבחינה  ביום  חלקו  או  כולו  שחל  שעות,  מ–72 

בכתב עצמו או בעשרת הימים שקדמו לו 

יהיה  )א(,  משנה  תקנת  לפי  לבחינה  מיוחד  מועד  נקבע  )ג( 
פתע  בקריאת  מילואים  לשירות  שנקרא  מי  בו  להיבחן  זכאי 
וכן בן זוגו; לעניין זה, "בן זוג" - בן זוג של חייל המילואים 
 18 על  עולה  לא  שגילו  יותר  או  אחד  משותף  ילד  ולהם 

שנים  

__________
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662   1

ק"ת התשכ"ג, עמ' 704; התשע"ב, עמ' 1604   2
ס"ח התשס"ח, עמ' 502; התשע"א, עמ' 949   3

הוספת תקנה 15א1
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המנהל הכללי של הלשכה יפרסם באתר האינטרנט שלה  )ד( 
את המידע בדבר הזכאות למועד מיוחד כמפורט בתקנה זו "

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן      2
י"ח באייר התשע"ו )26 במאי 2016(

)חמ 3-1898-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 131)ב2()4( לפקודת מס הכנסה1, ובאישור ועדת הכספים של 
הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

התש"ע-22010, מקוון(,  עצמאי  דוח  מהגשת  )פטור  הכנסה  מס  לתקנות   4 בתקנה    1 
פסקה )1( - תימחק 

תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, והן יחולו על דוח    2
שיש להגישו לגבי שנת המס 2016 ואילך 

י"א בניסן התשע"ו )19 באפריל 2016(
)חמ 3-4084-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות הרוקחים )הפחתה של סכום עיצום כספי(, התשע"ו-2016

התשמ"א-11981  חדש[,  ]נוסח  הרוקחים  לפקודת  60ט)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - הפקודה(, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 

הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -     1
"אישור" - כל אחד מאלה:

רואה  שנתן  אישור  מבקר,  חשבון  רואה  במינוי  דין,  לפי  חייב,  המפר  אם   )1(
חשבון המבקר שמונה כאמור, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים; 

פלוני  נתון  כי  מייצג  מס  יועץ  שנתן  אישור  או  חשבון  רואה  שנתן  אישור   )2(
תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ המס; 

מס,  יועצי  ידי  על  בייצוג  העיסוק  הסדרת  בחוק  כהגדרתו   - מייצג"  מס  "יועץ 
התשס"ה-22005; 

"מחזור עסקאות" - כהגדרת "מחזור עסקאות של עוסק" בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 
 ;31975

תחילה

תיקון תקנה 4

הגדרות

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשע"ו, עמ' 758   1

ס"ח התשס"ה, עמ' 114; התשע"א, עמ' 161   2
ס"ח התשל"ו, עמ' 52   3

תחילה ותחולה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ח, עמ' 92; התשע"ו, עמ' 238 ועמ' 687   1

ק"ת התש"ע, עמ' 1392)1456(   2
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"רואה חשבון מבקר" - כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-41999  

אם  שלהלן,  בשיעורים  הכספי,  העיצום  סכום  את  למפר  להפחית  רשאי  הממונה    2
התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה: 

שקדמו השנים  בחמש  לפיה  או  הפקודה  מהוראות  הוראה  כל  הפר  לא  המפר   )1( 
להפרה - 30%; לא הפר את אותה הוראה בשלוש השנים שקדמו להפרה - 20%;

המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לממונה - 40%;  )2(

של  דעתו  להנחת  הנזק,  ולהקטנת  ההפרה  הישנות  למניעת  פעולות  נקט  המפר   )3(
הממונה - 30% 

ראה הממונה, לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות    3
שלא  המצדיקות  קשות  אישיות  נסיבות  שהתקיימו  או  הכספי  העיצום  של  הפחתה 
הכספי  העיצום  סכום  את  למפר  להפחית  הוא  רשאי  המפר,  עם  הדין  את  למצות 

בשיעור של 40%  

התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנות 2 ו–3 רשאי הממונה להפחית למפר    4
ובלבד  במצטבר,  נסיבות  אותן  לצד  המנויים  השיעורים  את  הכספי  העיצום  מסכום 
אותה  בשל  הקבוע  הכספי  העיצום  מסכום   70% על  יעלה  לא  ההפחתה  ששיעור 

הפרה  

מצא הממונה שסכום העיצום הכספי עולה על 5% ממחזור העסקאות של המפר,  )א(    5
רשאי הוא להפחית את הסכום ל–5% ממחזור העסקאות שלו   

תקנת משנה )א( תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2 ו–3 ובין  )ב( 
אם לאו  

מפר המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי תקנה זו, יגיש לממונה אישור,  )ג( 
לעניין גובה מחזור העסקאות שלו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה 

להטיל עליו עיצום כספי  

הרוקחים פקודת  לתיקון  החוק  של  לתוקף  כניסתו  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן    6 
)מס' 24(, התשע"ו-52016  

ב' בסיוון התשע"ו )8 ביוני 2016(
)חמ 3-5205(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

__________
ס"ח התשנ"ט, עמ' 189   4
ס"ח התשע"ו, עמ' 758   5

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים )שינוי התוספת השלישית לחוק(, 
התשע"ו-2016

ציבוריים,  בגופים  הביטחון  להסדרת  לחוק  18)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם השר לשירותי דת ובאישור ועדת הפנים 

והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הפחתת סכומי 
העיצום הכספי 
בשל התנהגות 

המפר

הפחתה בשל 
נסיבות אישיות

 הפחתה בשל
כמה נסיבות

הפחתה בשל 
התחשבות במחזור 

עסקאות

__________
ס"ח התשנ"ח, עמ' 348; התשס"ה, עמ' 204   1

תחילה
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1   במקום פרט 5 לתוספת השלישית לחוק2, יבוא:
"5    המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים;" 

ט"ז באייר התשע"ו )24 במאי 2016(
)חמ 3-2948-ת1(

ן ד ר א ד  ע ל ג  

השר לביטחון הפנים  

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)גן לאומי עין כרם, לפי תכנית מי/200(, התשע"ו-2016

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי1,  בתוקף 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-21998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

כרם  עין  שכונת  של  המערביים  במורדות  הנמצאים  בתוספת  המתוארים  השטחים    1
ומוקפים  לבנים  ומצולבים  אלכסוניים  בקווים  ומקווקוים  בירוק  צבועים  בירושלים, 
א'  ביום  והחתום   1:2,500 מידה  בקנה  הערוך  ג/יר/מי/200,  מס'  בתשריט  כחול,  בקו 

באייר התשע"ו )9 במאי 2016( ביד שר האוצר, הוא גן לאומי 

העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  בירושלים  ירושלים  מחוז  על  הממונה 
ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל 

תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של עיריית ירושלים, שבו חלה 
תכנית מס' מי/200 שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2578, מיום 
כ"ה בחשוון התש"ם )15 בנובמבר 1979(, עמ' 284, והוא כולל גושים וחלקות רישום 

קרקע אלה:

חלקי חלקות  2, 4, 5, 7;גוש 30379 - 

חלקי חלקות  3, 7;גוש 30380 -

חלקי חלקה  1;גוש 30381 -

חלקי חלקות  1, 2, 3, 9;גוש 30774 -

חלקי חלקות 2, 3, 5;גוש 30854 -

חלקי חלקות 1, 2  גוש 30855 -

א' באייר התשע"ו )9 במאי 2016(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
              שר האוצר

שינוי התוספת 
השלישית לחוק

__________
ק"ת התשע"ה, עמ' 838   2

אכרזה על גן לאומי

הפקדת העתקי 
התשריט

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   1
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אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע עין ג'ינדה הרחבה, לפי תכנית ג/15900(, התשע"ו-2016

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי1,  בתוקף 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-21998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

צבועים  שאן,  בית  בבקעת  הירדן  לאורך  הנמצאים  בתוספת  המתוארים  השטחים    1
בתשריט  ירוק,  בקו  ומוקפים  ירוקים  ומצולבים  אלכסוניים  בקווים  ומקווקוים  בירוק 
התשע"ו בניסן  ל'  ביום  והחתום   1:5,000 מידה  בקנה  הערוך  ש/צפ/ג/15900,   מס' 

)8 במאי 2016( ביד שר האוצר, הוא שמורת טבע 

העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1, מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
הממונה על מחוז הצפון בנצרת עילית ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
עמק המעיינות, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

תוספת
)סעיף 1(

עמק  האזורית  המועצה  של  השיפוט  שטח  בתחום  נמצא   1 בסעיף  האמור  השטח 
המעיינות, שבו חלה תכנית מס' ג/15900 שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט 
כולל  והוא   ,4704 עמ'   ,)2012 ביוני   14( התשע"ב  בסיוון  כ"ד  מיום   ,6431 הפרסומים 

גושים וחלקות רישום קרקע אלה:

חלקי חלקות  5-3, 10-7, 17-13, 21, 22-19;גוש 23049 - 

חלקה במלואה 3, חלקי חלקות  2, 4, 10, 12;גוש 23050 -

חלקי חלקות  6-1, 9;גוש 23056 -

חלקי חלקות  12-1;גוש 23057 -

חלקי חלקות 1, 10-3, 14-12, 22-16; גוש 23058 -

חלקה במלואה 8, חלקי חלקות 7-1, 19-9; גוש 23060 -

חלקה במלואה 36, חלקי חלקות 7, 27, 28, 35-31, 37, 40, 42, 49, 50  גוש 23068 -

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  

              שר האוצר

אכרזה על שמורת 
טבע

הפקדת העתקי 
התשריט

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   1




