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__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ו, עמ' 358   1

ק"ת התשנ"ד, עמ' 502   2
ס"ח התשע"ד, עמ' 438   3

תקנות סדר הדין הפלילי )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 244)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב- 
11982, וסעיף 108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, אני מתקינה תקנות 

אלה:

בתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-31974, בטופס 8א שבתוספת, בפרט )ב()2(, בסופו    1
יבוא: 

"מובא בזה לידיעתך, כי אם תבקש/י להישפט - 

את  שביצעת  יימצא  אם  המשפט  בית  יטיל  שאותו  המזערי  הקנס  )א( סכום 
העבירה, לא יפחת מהסכום הנקוב בהודעת תשלום הקנס אלא אם כן ראה בית 

המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקות את הפחתתו;

בהודעת  הנקוב  מהקנס  החמור  עונש  עליך  להטיל  מוסמך  המשפט  )ב( בית 
תשלום הקנס, ובלבד שלא יעלה על העונש המרבי הקבוע לעבירה " 

י"ב בתמוז התשע"ו )18 ביולי 2016(
)חמ 3-245-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו סדר הדין הפלילי )קביעת בית משפט לעניין הגבלים עסקיים( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ג1( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982, 
אני מצווה לאמור:

עסקיים(,  הגבלים  לעניין  משפט  בית  )קביעת  הפלילי  הדין  סדר  לצו   1 בסעיף    1
חוק  לפי  בעבירה  נאשם  יידון  שבו  המחוזי  המשפט  "בית  אחרי  התשנ"ד-21994, 
ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988" יבוא "או בעבירה לפי פרק ב' או לפי סעיף 55 

לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-32014" 

ז' בתמוז התשע"ו )3 ביולי 2016(
)חמ 3-2502(

ד ק ש ת  ל י י א  

שרת המשפטים  

תיקון טופס 8א

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2
ק"ת התשל"ד, עמ' 1200; התשע"ג, עמ' 568   3

תיקון סעיף 1
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תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה )הפחתה של סכום העיצום 
הכספי( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ב( לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-12011 
ועדת  ובאישור  הארגונים  עם  בהתייעצות  המשפטים,  שרת  בהסכמת  החוק(,   - )להלן 

העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הכספי(,  העיצום  סכום  של  )הפחתה  העבודה  דיני  של  האכיפה  להגברת  בתקנות    1
יבוא  "מעביד"  במקום  מקום,  בכל  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשע"ב-22012 

"מעסיק" ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה 

אחרי תקנה 1 לתקנות העיקריות יבוא:   2

"הפחתה בשל 
התחשבות במחזור 

עסקאות

העיצום  סכום  את  למעסיק  להפחית  רשאי  הממונה  )א(  1א  
הכספי, לפי השיעורים שלהלן: 

לגבי מעסיק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על   )1(
10 מיליון שקלים חדשים - לסכום שלא יעלה על 5% 2 

ממחזור העסקאות שלו;

לגבי מעסיק שמחזור העסקאות שלו עולה על 10   )2(
 4 5% על  יעלה  שלא  לסכום   - חדשים  שקלים  מיליון 
ממחזור העסקאות שלו, ואינו עולה על סכומים כלהלן:

)א( למעסיק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה 
של סכום  על   - חדשים  שקלים  מיליון   100  על 

2 מיליון שקלים חדשים;

על  עולה  שלו  העסקאות  שמחזור  )ב( למעסיק 
 2 5 של  סכום  על   - חדשים  שקלים  מיליון   100

מיליון שקלים חדשים 

תקנת משנה )א( תחול בין אם כבר הופחת סכום העיצום  )ב( 
הכספי לפי תקנה 1 ובין אם לאו 

לפי  הכספי  העיצום  סכום  של  הפחתה  המבקש  מעסיק  )ג( 
העסקאות  מחזור  גובה  בדבר  אישור  לממונה  יגיש  זו,  תקנה 
על  ההודעה  מסירת  למועד  שקדמה  הכספים  בשנת  שלו 
כוונת חיוב, בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה על כוונת 
חיוב;  חלפה שנת כספים נוספת בטרם שלח הממונה דרישת 
אישור  להגיש  המעסיק  רשאי  לחוק,   7 סעיף  לפי  תשלום 
הנוספת,  הכספים  שנת  לגבי  זו  משנה  תקנת  לפי  עדכני 

לצורכי הפחתה לפי תקנה זו 

לא יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי לפי תקנת  )ד( 
בודק  של  אישור  המעסיק  המציא  כן  אם  אלא  )א(,  משנה 
שכר מוסמך ולפיו הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום 

הכספי ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון 

לעניין תקנה זו - )ה( 

__________
ס"ח התשע"ב, עמ' 62   1
ק"ת התשע"ב, עמ' 28   2

שינוי מונח

הוספת תקנה 1א
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"אישור" - כל אחד מאלה:

לעניין מי שחייב לפי דין במינוי רואה חשבון מבקר   )1(
אישור   - התשנ"ט-31999  החברות,  בחוק  כמשמעותו 
שנתן רואה החשבון המבקר שמונה כאמור, המבקר את 

הדוחות הכספיים השנתיים;

לפי  אישור   - שיתופית  אגודה  שהוא  מי  לעניין   )2(
פסקה )1( או  אישור של מי שביקר את חשבונותיה לפי 

פקודת האגודות השיתופיות4;

 )2( או   )1( בפסקאות  כאמור  שאינו  מי  לעניין   )3(
לאמור  תואם  אישור  או  חשבון  רואה  שנתן  אישור   -

במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ מס;

"מחזור עסקאות" - 

עסק,  במסגרת  שלא  עובד  שמעסיק  יחיד  לעניין   )1(
כהגדרתה  הכנסה   - ציבורית  פעילות  או  יד  משלח 

בפקודת מס הכנסה5;

מוסף,  ערך  מס  בחוק  כהגדרתו  מלכ"ר  לעניין   )2(
השנייה  בתוספת  כהגדרתו  מחזור   - התשל"ו-61975 

לחוק העמותות, התש"ם-71980;

 - ו–)2(   )1( בפסקאות  כאמור  שאינו  מי  לעניין   )3(
מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, 

התשל"ו-1975 "

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")א(" ואחריו יבוא:   3
")ב( הממונה רשאי להפחית למזמין שירות את סכום העיצום הכספי, לפי השיעורים 

שלהלן:

לגבי מזמין שירות שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים   )1(
חדשים - לסך שלא יעלה על 5% 2 ממחזור העסקאות שלו;

שקלים  מיליון   10 על  עולה  שלו  העסקאות  שמחזור  שירות  מזמין  לגבי   )2(
על  עולה  ואינו  שלו,  העסקאות  ממחזור   4 5% על  יעלה  שלא  לסך   - חדשים 

סכומים כלהלן:

מיליון   100 על  עולה  אינו  שלו  העסקאות  שמחזור  שירות  )א( למזמין 
שקלים חדשים - על סכום של 2 מיליון שקלים חדשים;

)ב( למזמין שירות שמחזור העסקאות שלו עולה על 100 מיליון שקלים 
חדשים - על סכום של 5 2 מיליון שקלים חדשים 

תקנת לפי  הכספי  העיצום  סכום  הופחת  כבר  אם  בין  תחול  )ב(  משנה   )ג( תקנת 
משנה )א( ובין אם לאו 

)ד( מזמין שירות המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה )ב(, 
יגיש לממונה אישור בדבר גובה מחזור העסקאות שלו בשנת הכספים שקדמה למועד 

תיקון תקנה 2

__________
ס"ח התשנ"ט, עמ' 189   3

חוקי א"י, כרך א', עמ' 336   4
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   5

ס"ח התשל"ו, עמ' 52   6
ס"ח התש"ם, עמ' 210   7
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מסירת ההודעה על כוונת חיוב, בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; 
 7 סעיף  לפי  תשלום  דרישת  הממונה  שלח  בטרם  וזאת  נוספת  כספים  שנת  חלפה 
לחוק, רשאי מזמין השירות להגיש אישור עדכני לגבי שנת הכספים הנוספת, לצורכי 

הפחתה לפי תקנת משנה זו 

בשינויים  1א,  בתקנה  כהגדרתם   - עסקאות"  ו"מחזור  "אישור"  זו,  בתקנה  )ה( 
המחויבים "

ט"ו בתמוז התשע"ו )21 ביולי 2016(
)חמ 3-4502(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

ושר הכלכלה והתעשייה  

תקנות שירות ביטחון )קביעת תפקידים לשירות נשים בהתנדבות( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

התשמ"ו-11986,  משולב[,  ]נוסח  ביטחון  שירות  לחוק  16א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני קובע לאמור: 

בהתנדבות(,  נשים  לשירות  תפקידים  )קביעת  ביטחון  שירות  לתקנות   1 בתקנה    1
התשס"א-22001, אחרי פסקה )29( יבוא: 

")30( משרתת במערך המודיעיני בכלל צה"ל בתחומים ובתפקידים האלה: 

בתחום המחקר: )א( 

עובדת חקר מודיעין;  )1(

חוקרת מבצעים מיוחדים )מ"מ(;  )2(

דסקאית מודיעין א';  )3(

מתרגמת מודיעין;  )4(

בתחום המודיעין הגלוי: )ב( 

מידענית;  )1(

מתרגמת מודיעין;  )2(

עובדת בינה רשתית; )ג( 

בתחום הדסקאות: )ד( 

דסקאית מודיעין פ';  )1(

מתרגמת מודיעין;  )2(

דסקאית מודיעין א';  )3(

רושמת א', ב', י' או פ' בתחום האלחוט; )ה( 

בתחום התרגום: )ו( 

תיקון תקנה 1

__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התש"ס, עמ' 64   1

ק"ת התשס"א, עמ' 230; התשס"ז, עמ' 882   2
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דסקאית מודיעין פ';  )1(

מתרגמת מודיעין;  )2(

מחברת ב' באולפן חיבור מיוחד, במסלול מודיעין או מחקר; )ז( 

מחברת ב' בתחום האבחון; )ח( 

מפעילת מודיעין אלקטרוני; )ט( 

במסלול  קומינט  מערכות  מפעילת   - )קומינט(  התקשורת  מודיעין  בתחום  )י( 
מש"ק טכנו מודיעין )מט"מ(, ממפה תקשורת נתונים )מת"ן( או מפעילים;

רושמת א' מימד; )יא( 

תצפיתנית מבצעים מיוחדים; )יב( 

מש"קית הדרכה א"ס;  )יג( 

סיירת אוויר; )יד( 

מפענחת תצלומי אוויר; )טו( 

טכנאית תצלומי אוויר; )טז( 

אנליסטית גאו-ויזואלי; )יז( 

מפעילת לוויין; )יח( 

בתחום הסייבר:  )יט( 

תוקפת סייבר;  )1(

מפתחת מערכות סייבר;  )2(

טכנולוגיית סייבר;  )3(

)31( מנוענית גוררת;

)32( ימאית גוררת;

)33( מדריכת טיפוס גלישה וחילוץ בבית הספר ללוחמה בטרור;

)34( מגנת סייבר;

)35( מנהלת תשתיות מערכות מחשוב;

)36( מטיסת כלי טיס בלתי מאויש חוץ;

)37( רכזת מודיעין במשטרה הצבאית;

)38( מפעילת מודיעין אלקטרוני;

)39( פקחית העמסה;

)40( רכזת התרעה;

)41( קצינת שליטה 500;

)42( סיירת קודקוד "

ט"ו בתמוז התשע"ו )21 ביולי 2016(
)חמ 3-3070-ת1(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר הביטחון  
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צו התכנון והבנייה )לב הגליל( )תיקון(, התשע"ו-2016
 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  16)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 

החוק(, אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון מקומי לב הגליל )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)לב הגליל(, התשנ"ו-21996, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  צפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה לב הגליל וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    4
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 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )יבנה(, התשע"ו-2016

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  16)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, אני מצווה לאמור:

והבנייה  התכנון  צו  לפי  המקומי(,  התכנון  מרחב   - )להלן  יבנה  מקומי  תכנון  מרחב    1
)יבנה(, התשע"ג-22013, ישונה, וגבולותיו יהיו תואמים באופן מלא לגבולות שיפוט 
של עיריית יבנה, כמפורט בצו ומסומן במפה כפי שנחתמו ביד שר הפנים ביום כ"ה 

באלול התשס"ט )14 בספטמבר 2009(3 

במשרדי  בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים   1 בסעיף  האמורה  המפה  של  עותקים    2
מחוז מרכז של משרד הפנים, ברשות המקומית יבנה, ובמינהל התכנון במשרד האוצר, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל; 

כן ניתן לעיין במפה באתר האינטרנט של מינהל התכנון4 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

תחילה

הוראות מעבר

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42   1

ק"ת התשנ"ו, עמ' 1439   2

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 1048   2
ק"ת התש"ע, עמ' 256   3

http://mavat moin gov il/MavatPS/Forms/SV3 aspx?tid=4&tnumb=%D7%92%D7%A9%2F%20   4
 %D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94

הפקדת עותקים



קובץ התקנות 7696, כ"ז בתמוז התשע"ו, 2016 8 2  1712
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 
מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה 

י"ד בסיוון התשע"ו )20 ביוני 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )שורקות(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 

אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון מקומי שורקות )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)שורקות(, התשע"ג-22013, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום י"ד בסיוון התשע"ו )20 ביוני 2016( 

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  מרכז  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה שורקות וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    4
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 

י"ד בסיוון התשע"ו )20 ביוני 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

 תיקון מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 1053   2




