
רשומות

קובץ התקנות
15 בספטמבר 77132016י"ב באלול התשע"ו

עמוד

2250 צו מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי במסלול מיסוי(, התשע"ו-2016            

2250 תקנות להגנת חיית הבר )הוראת שעה( )תיקון מס' 6(, התשע"ו-2016                                                                    

כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך( )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, 
2251 התשע"ו-2016                                                                                                                                                     

2251 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמי זכיינות( )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016                    

2252 כללי ההגבלים העסקיים )הוראות והגדרות כלליות( )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016                    

2252 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג למיזמים משותפים( )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016               

2253 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית( )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016      

 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים בין חברות קשורות( )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, 
2254 התשע"ו-2016                                                                                                                                                     

 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח( )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(,
2255 התשע"ו-2016                                                                                                                                                     

כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות( )תיקון(, 
2255 התשע"ו-2016                                                                                                                                                     

2256 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית( )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016       
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צו מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי 
במסלול מיסוי(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותה לפי סעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-11963, 
ובהמלצת הוועדה כהגדרתה בסעיף האמור, מכריזה הממשלה לאמור: 

המתחמים שלהלן מוכרזים כמתחמים לפינוי לשם בינוי במסלול מיסוי:   1
בת ים - "כצנלסון": גוש 7131, חלקות 114 עד 119; )א( 

נתניה - "הרב קוק 1": גוש 8267, חלקות 666 עד 669; )ב( 

קריית אונו - "הכלנית": גוש 6491, חלקה 87; )ג( 

רמת גן - "יואב": גוש 6206, חלקות 50 עד 52; )ד( 

אור עקיבא - "שז"ר": גוש 10650, חלקות 79, 91, 93 ו–94; )ה( 

קריית אונו - "בר יהודה": גוש 6496, חלקות 96 עד 102; )ו( 

רמת גן - "נווה יהושע": גוש 6180, חלקות 512, 513; )ז( 

רעננה - "ויצמן": גוש 7654, חלקות 208 עד 211; )ח( 

קריית גת - "היסמין": גוש 1902, חלקות 17 עד 22; )ט( 

רמת גן - "רכסים": גוש 6158, חלקות 813 עד 816; )י( 

רמת גן - "רות הנהר ב'": גוש 6206, חלקה 155; )יא( 

אזור - "קפלן": גוש 6003, חלקה 188; )יב( 

תל אביב - "יפתח": גוש 6133, חלקות 494 עד 492  )יג( 

תחילתו של צו זה ביום ג' בסיוון התשע"ו )9 ביוני 2016( )להלן - יום התחילה( ותוקפו    2
לשש שנים מיום התחילה, אם לא בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן 

ח' באלול התשע"ו )11 בספטמבר 2016(
ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב )חמ 3-3349-ת3(  

ראש הממשלה  
__________

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשס"ב, עמ' 220; התשס"ה, עמ' 438; התשס"ז, עמ' 429   1

תקנות להגנת חיית הבר )הוראת שעה( )תיקון מס' 6(, התשע"ו-2016

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

בתקנה 1)א( לתקנות להגנת חיית הבר )הוראת שעה(, התשע"א-22010, ברישה, במקום    1
"כ"ז באלול התשע"ו )30 בספטמבר 2016(" יבוא "ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" 

ד' באלול התשע"ו )7 בספטמבר 2016(
)חמ 3-524-ת4(

ן י ק ל א ב  א ז  
השר להגנת הסביבה  __________

ס"ח התשט"ו, עמ' 10; התשס"ט, עמ' 2   1
ק"ת התשע"א, עמ' 35; התשע"ו, עמ' 1698   2

מתחמי פינוי ובינוי 
במסלול מיסוי

תחילה ותוקף

תיקון תקנה 1
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כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך( 
)הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 
הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי  פטור סוג אלה:

בסעיף 7 לכללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך(    1
 ")2016 בספטמבר   15( התשע"ו  באלול  "י"ב  במקום  התשס"ו-22006,  שעה(,  )הוראת 

יבוא "ט' בתשרי התשפ"ב )15 בספטמבר 2021("   

תחילתם של כללים אלה ביום י"ב באלול התשע"ו )15 בספטמבר 2016(     2
ד' באב התשע"ו )8 באוגוסט 2016(

)חמ 3-3090-ת9(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים  

נתאשר 

ן ו ל ח כ ה  ש מ
                                              שר הכלכלה והתעשייה

 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמי זכיינות( )הוראת שעה(
)תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 
הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי  פטור סוג אלה:

בכללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמי זכיינות( )הוראת שעה(, התשס"א-22001    1
)להלן - הכללים העיקריים(, בסעיף 2)ב()2(, אחרי "התחייבות בעל הזיכיון" יבוא "אדם 
השולט בו או תאגיד הנשלט על ידי מי מהם," ובסופו יבוא "בסעיף זה, "שליטה" - 

כהגדרתה בחוק;"   

אחרי סעיף 4 לכללים העיקריים יבוא:   2
"סייג לתחולת כללי 
ההגבלים העסקיים 

)הוראות והגדרות 
כלליות(

)הוראות  העסקיים  ההגבלים  לכללי   9 סעיף  הוראת  4א  
והגדרות כלליות(, התשס"ו-32006, לא תחול על כללי פטור 

סוג זה "

בסעיף 5 לכללים העיקריים, במקום "י"ב באלול התשע"ו )15 בספטמבר 2016(" יבוא    3
"ט' בתשרי התשפ"ב )15 בספטמבר 2021("   

תחילתם של כללים אלה ביום י"ב באלול התשע"ו )15 בספטמבר 2016(      4
ד' באב התשע"ו )8 באוגוסט 2016(

)חמ 3-3090-ת6(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים  

        נתאשר 
ן ו ל ח כ ה  ש מ  

שר הכלכלה והתעשייה          

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 7

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113   1
ק"ת התשס"ו, עמ' 796; התשע"ו, עמ' 846   2

הוספת סעיף 4א

תיקון סעיף 5

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113   1

ק"ת התשס"א, עמ' 672; התשע"א, עמ' 845   2
ק"ת התשס"ו, עמ' 786; התשע"ו, עמ' 845   3
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 כללי ההגבלים העסקיים )הוראות והגדרות כלליות( )הוראת שעה(
)תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 
הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי  פטור סוג אלה:   

שעה(,  )הוראת  כלליות(  והגדרות  )הוראות  העסקיים  ההגבלים  לכללי   4 סעיף     1
התשס"ו-22006 )להלן - הכללים העיקריים( - יימחק    

בסעיף 8)ב( לכללים העיקריים -    2
בפסקה )1(, במקום "מעבר לשיעור הקבוע באותם כללי פטור סוג" יבוא "מתוך   )1(

נתח השוק המרבי הקבוע בתנאי";    

)2(, במקום "העולה על 10% מעבר לשיעור הקבוע באותם כללי פטור  )2(  בפסקה 
סוג" יבוא "העולה על 10% מתוך נתח השוק המרבי הקבוע בתנאי"   

")2016 בספטמבר   15( התשע"ו  באלול  "ב'  במקום  העיקריים,  לכללים   10 בסעיף    3 
יבוא "ט' בתשרי התשפ"ב )15 בספטמבר 2021(" 

תחילתם של כללים אלה, ביום ב' באלול התשע"ו )15 בספטמבר 2016( )להלן -  )א(    4
יום התחילה( 

)ב(  על אף האמור בסעיף קטן )א(, תחילתו של סעיף 8)ב(  לכללים העיקריים, כתיקונו 
בסעיף 2 לכללים אלה, לעניין הסכם שעמד בתוקפו ערב כניסתם לתוקף של כללים 

אלה - שישה חודשים מיום התחילה      

ד' באב התשע"ו )8 באוגוסט 2016(
)חמ 3-3090-ת10(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים  

נתאשר 

ן ו ל ח כ ה  ש מ
                                              שר הכלכלה והתעשייה

כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג למיזמים משותפים( )הוראת שעה( 
)תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 
הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי  פטור סוג אלה:  

שעה(,  )הוראת  משותפים(  למיזמים  סוג  )פטור  העסקיים  ההגבלים  בכללי    1
התשס"ו-22006 )להלן - הכללים העיקריים(, בסעיף 2)ב( - 

תיקון סעיף 2

ביטול סעיף 4

תיקון סעיף 8

תיקון סעיף 10

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113   1
ק"ת התשס"ו, עמ' 786; התשע"ו, עמ' 845   2

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113   1
ק"ת התשס"ו, עמ' 793; התשע"ו, עמ' 848   2
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)1( במקום פסקה )1( יבוא:  

כי  מהם,  מי  ידי  על  הנשלט  תאגיד  או  בו  השולט  אדם  צד,  ")1( התחייבות 
טובין  בייצור  יתחרה  לא  הוא  טובין,  ייצור  שעניינו  משותף  מיזם  בתקופת 

תחליפיים לטובין שמייצר צד אחר שהופקד על ייצור הטובין;"; 

)2( בפסקה )8(, אחרי "צד" יבוא "אדם השולט בו או תאגיד הנשלט על ידי מי 
מהם"  

")2016 בספטמבר   15( התשע"ו  באלול  "י"ב  במקום  העיקריים,  לכללים   10 בסעיף    2 
יבוא "ט' בתשרי התשפ"ב )15 בספטמבר 2021("   

תחילתם של כללים אלה ביום י"ב באלול התשע"ו )15 בספטמבר 2016(     3
ד' באב התשע"ו )8 באוגוסט 2016(

)חמ 3-3090-ת8(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים  

נתאשר 

ן ו ל ח כ ה  ש מ
                                              שר הכלכלה והתעשייה

 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 
הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי  פטור סוג אלה:

שעה(,  )הוראת  בלעדית(  רכישה  להסכמי  סוג  )פטור  העסקיים  ההגבלים  בכללי    1
"התחייבות  אחרי  2)ב()1(,  בסעיף  העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התשס"א-22001 
המוכר" יבוא "אדם השולט בו או תאגיד הנשלט על ידי מי מהם" ובסופו יבוא "בסעיף 

זה, "שליטה" - כהגדרתה בחוק;"   

 - "טובין"  המילה  "הסוכן",  יבוא  "הספק"  במקום  העיקריים,  לכללים  4א)א(  בסעיף    2
תימחק ובמקום "באמצעות הסוכן" יבוא "טובין של הספק"   

אחרי סעיף 4א לכללים העיקריים יבוא:   3

"סייג לתחולת כללי 
ההגבלים העסקיים 

)הוראות והגדרות 
כלליות(

)הוראות  העסקיים  ההגבלים  לכללי   9 סעיף  הוראת  4ב  
והגדרות כלליות(, התשס"ו-32006, לא תחול על כללי פטור 

סוג זה "

")2016 בספטמבר   15( התשע"ו  באלול  "י"ב  במקום  העיקריים,  לכללים   5 בסעיף    4 
יבוא "ט' בתשרי התשפ"ב )15 בספטמבר 2021("   

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 10

תחילה

תיקון סעיף 4א

הוספת סעיף 4ב

תיקון סעיף 5

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113   1

ק"ת התשס"א, עמ' 668; התשע"ו, עמ' 847   2
ק"ת התשס"ו, עמ' 786; התשע"ו, עמ' 845   3
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תחילתם של כללים אלה ביום י"ב באלול התשע"ו )15 בספטמבר 2016(      5
ד' באב התשע"ו )8 באוגוסט 2016(

)חמ 3-3090-ת4(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים  

נתאשר 

ן ו ל ח כ ה  ש מ
                                              שר הכלכלה והתעשייה

 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים בין חברות קשורות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 
הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי  פטור סוג אלה:

בסעיף 1 לכללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים בין חברות קשורות( )הוראת     1
אחרי  אם",  "חברת  בהגדרה  העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התשע"א-22011  שעה(, 

"אדם" יבוא ", למעט מדינת ישראל או רשות מקומית,"      

במקום סעיף 4 לכללים העיקריים יבוא:   2

"סייג לתחולת כללי 
ההגבלים העסקיים 

)הוראות והגדרות 
כלליות(

)הוראות  העסקיים  ההגבלים  לכללי   9 סעיף  הוראת    4
והגדרות כלליות(, התשס"ו-32006, לא תחול על פטור סוג 

זה "

בסעיף 5 לכללים העיקריים, במקום "י"ב באלול התשע"ו )15 בספטמבר 2016(" יבוא   3 
"ט' בתשרי התשפ"ב )15 בספטמבר 2021("    

תחילתו של תיקון זה ביום ב' באלול התשע"ו )15 בספטמבר 2016(     4
ד' באב התשע"ו )8 באוגוסט 2016(

)חמ 3-3090-ת13(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים  

נתאשר 

ן ו ל ח כ ה  ש מ
       שר הכלכלה והתעשייה  

תחילה

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 5

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113   1

ק"ת התשע"א, עמ' 849; התשע"ו, עמ' 847   2
ק"ת התשס"ו, עמ' 786; התשע"ו, עמ' 845   3
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כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח( 
)הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 
הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי  פטור סוג אלה:

ופיתוח(  מחקר  לביצוע  להסכמים  סוג  )פטור  העסקיים  ההגבלים  לכללי   9 בסעיף    1
")2016 בספטמבר   15( התשע"ו  באלול  "י"ב  במקום  התשס"ו-22006,  שעה(,   )הוראת 

יבוא "ט' בתשרי התשפ"ב )15 בספטמבר 2021("   

תחילתם של כללים אלה ביום י"ב באלול התשע"ו )15 בספטמבר 2016(     2
ד' באב התשע"ו )8 באוגוסט 2016(

)חמ 3-3090-ת7(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים  

נתאשר 

ן ו ל ח כ ה  ש מ
       שר הכלכלה והתעשייה 

כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם 
כבילות מחיר מסוימות( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 
הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי  פטור סוג אלה:  

כבילות  בהם  ואין  אופקיים  שאינם  להסדרים  סוג  )פטור  העסקיים  ההגבלים  בכללי    1
מחיר מסוימות(, התשע"ג-22013 )להלן - הכללים העיקריים(, במקום סעיף 3 יבוא: 

"סייג לתחולת כללי 
ההגבלים העסקיים 

)הוראות והגדרות 
כלליות(

)הוראות  העסקיים  ההגבלים  לכללי   9 סעיף  הוראת    3
והגדרות כלליות( )הוראת שעה(, התשס"ו-32006, לא תחול 

על פטור סוג זה "

ד' באב התשע"ו )8 באוגוסט 2016(
)חמ 3-3090-ת3(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים  

נתאשר 

ן ו ל ח כ ה  ש מ
                                              שר הכלכלה והתעשייה

תיקון סעיף 9

תיקון סעיף 3

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113   1
ק"ת התשס"ו, עמ' 789; התשע"ו, עמ' 848   2

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 1549   2
ק"ת התשס"ו, עמ' 786; התשע"ו, עמ' 845   3
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כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית( )הוראת שעה( 
)תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 
הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי  פטור סוג אלה:

שעה(,  )הוראת  בלעדית(  הפצה  להסכמי  סוג  )פטור  העסקיים  ההגבלים  בכללי    1
"התחייבות  אחרי  2)ב()1(,  בסעיף  העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התשס"א-22001 
המפיץ" יבוא "אדם השולט בו או תאגיד הנשלט על ידי מי מהם" ובסופו יבוא "בסעיף 

זה, "שליטה" - כהגדרתה בחוק;"  

אחרי סעיף 4א לכללים העיקריים יבוא:    2

"סייג לתחולת כללי 
ההגבלים העסקיים 

)הוראות והגדרות 
כלליות(

)הוראות  העסקיים  ההגבלים  לכללי   9 סעיף  הוראת  4ב  
והגדרות כלליות(, התשס"ו-32006, לא תחול על כללי פטור 

סוג זה "

בסעיף 5 לכללים העיקריים, במקום "י"ב באלול התשע"ו )15 בספטמבר 2016(" יבוא    3
"ט' בתשרי התשפ"ב )15 בספטמבר 2021(" 

תחילתם של כללים אלה ביום י"ב באלול התשע"ו )15 בספטמבר 2016(    4
ד' באב התשע"ו )8 באוגוסט 2016(

)חמ 3-3090-ת5(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים  

נתאשר 

ן ו ל ח כ ה  ש מ
                                              שר הכלכלה והתעשייה

תיקון סעיף 2

הוספת סעיף 4ב

תיקון סעיף 5

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113   1

ק"ת התשס"א, עמ' 669; התשע"ו, עמ' 846   2
ק"ת התשס"ו, עמ' 786; התשע"ו, עמ' 845   3

תחילה




