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 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה(
)הוראת שעה(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, אני מצווה לאמור: 

לעניין  משטרה  תחנות  בזה  נקבעים   2 בסעיף  להלן  המנויים  המסים  רשות  משרדי    1
הדין  סדר  לחוק  ו–67   31  ,25 סעיפים  לפי  ושחרור  מעצר  עיכוב,  בסמכויות  שימוש 
הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-21996, אשר ניתנו לאדם לשם ביצוע 

סמכויותיו לפי חוקים אלה:

סעיף 227 לפקודת מס הכנסה3;  )1(

סעיף 109 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-41975   )2(

אלה משרדי רשות המסים המוכרזים כתחנות משטרה לפי סעיף 1:   2
פקיד שומה חקירות ירושלים - רח' יפו 236, מגדל דניאל, ירושלים;  )1(

פקיד שומה חקירות חיפה - רח' פל ים 15 חיפה, בניין קריית הממשלה;  )2(

פקיד שומה חקירות תל אביב - דרך מנחם בגין 125, תל אביב, קריית הממשלה;   )3(

פקיד שומה חקירות מרכז - רח' הצורף 5, חולון, בניין האחים עופר;  )4(

היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה - יהלום - רח' האילון 12, לוד;  )5(

חקירות מע"מ חיפה - רח' העצמאות 1, חיפה;  )6(

חקירות מע"מ תל אביב - רח' ישראל גלילי 3, ראשון לציון;  )7(

היחידה לחשיפת יעדים - רח' ז'בוטינסקי 5, בית אבגד, רמת גן;  )8(

חקירות מע"מ באר שבע - רח' שזר 31, באר שבע;  )9(

חקירות מע"מ ירושלים - רח' שלומציון המלכה 18   )10(

תוקפו של צו זה מיום פרסומו עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(    3
כ"ז בתמוז התשע"ו )2 באוגוסט 2016(

)חמ 3-1706(

ן ד ר א ד  ע ל ג

נתאשר  

השר לביטחון הפנים

ב צ ני רב   , ך י ש ל א ני  ו ר
המפקח הכללי של משטרת ישראל

 

קביעת תחנות 
משטרה

הכרזת תחנות 
משטרה

תוקף

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284   1

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338   2
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   3

ס"ח התשל"ו, עמ' 52   4
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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12)ב( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 
יעדי התקציב(, התשנ"ג-11992, אני מתקין תקנות אלה:

במקום תקנה 3ג לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג-21993    1
)להלן - התקנות העיקריות(, יבוא:

"הנחה מארנונה 
 לאזור שדרות

ועוטף עזה

עיריית שדרות, המועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון,  3ג  )א( 
היישובים  של  המקומיים  והוועדים  הנגב  ושער  נגב  שדות 
סובבי עזה, לפי העניין, יקבעו למחזיק בנכס בתחומם הנחה 
בשיעור של 45% לנכס מסוג מגורים והנחה בשיעור של 39% 

לנכס אחר, לשנות הכספים 2015 עד 2016  

בתקנה זו - )ב( 

כפי  ויישובים  "יישובים סובבי עזה" - עיריית שדרות 
שנקבעו בהחלטות הממשלה, המפורטים בתוספת 

השלישית; 

"נכס" - כהגדרתו בסעיף 269 לפקודת העיריות3, למעט 
אחד  בו  שמתקיים  המדינה,  ידי  על  המוחזק  נכס 

מאלה:

מצוי בתחום היישובים סובבי עזה;   )1(

מגדר  קילומטרים   7 עד  של  במרחק  מצוי   )2(
המערכת המקיפה את רצועת עזה, הכול בהתאם 
למרחק האווירי הקצר ביותר שבין גדר המערכת 

לבין הנכס "

פרט 1 לתוספת השלישית לתקנות העיקריות - בטל     2

תחילתן של תקנות אלה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(     3
כ"ה בתשרי התשע"ז )27 באוקטובר 2016(

)חמ 3-2278-ת2(

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

אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית עכו(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, ולאחר עיון בתסקיר 
של ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

במקום תחום עיריית עכו, המתואר בתוספת הראשונה לפקודה2 יבוא:   1
"הגושים 10412, 18001, 18002, 18003, 18004, 18005, 18006, 18007, 18008, 18015, 18016, 
 ,18035  ,18034  ,18033  ,18025  ,18024  ,18022  ,18021  ,18020  ,18019  ,18018  ,18017

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197   1

ק"ת התש"י, עמ' 956; התשע"ג, עמ' 757   2

תיקון התוספת 
השלישית

החלפת תקנה 3ג

__________
ס"ח התשנ"ג, עמ' 10; התשנ"ו, עמ' 23   1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 419   2
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197   2

תחילה

תיקון התוספת
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 ,18107  ,18106  ,18105  ,18104  ,18103  ,18056  ,18040  ,18039  ,18038  ,18037  ,18036
 ,19968  ,19967  ,19962  ,19961  ,18949  ,18553  ,18550  ,18520  ,18112  ,18109  ,18108

19991, 19992, 19996, 21116 - בשלמותם;

גוש 10411 - חלק מחלקה 10 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה 
ממנה  שהעתקים   ,)2016 באוגוסט   11( התשע"ו  באב  ז'  ביום  הפנים  שר  ביד 
נצרת  הצפון,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים 

עילית, ובמשרדי עיריית עכו )להלן - המפה(;

גוש 10413 - חלק מחלקות 1 עד 3, 12, 19 כמסומן במפה;

גוש 10443 - חלקה 4 וחלק מחלקה 12 כמסומן במפה;

גוש 10524 - חלק מחלקות 38, 44, 50 כמסומן במפה;

גוש 10525 - חלקה 7 וחלק מחלקות 4, 6 כמסומן במפה;

גוש 12719 - חלק מחלקה 49 כמסומן במפה;

גוש 18030 - חלקות 4, 6, 24, 27 וחלק מחלקה 30 כמסומן במפה;

גוש 18031 - חלקות 1 עד 12, 14 עד 20, 22 עד 24, 26 וחלק מחלקות 28, 30, 32 כמסומן 
במפה;

גוש 18032 - חלקות 1 עד 4 וחלק מחלקות 17, 19, 21 כמסומן במפה;

גוש 18041 - פרט לחלק מחלקה 63 כמסומן במפה;

גוש 18042 - חלקות 24 עד 26, 34, 46, 48 עד 81, 84 עד 87, 92, 103, 121 עד 127 וחלק 
מחלקות 15, 21, 114, 116, 131, 136 כמסומן במפה;

גוש 18043 - פרט לחלק מחלקות 3, 34 כמסומן במפה;

גוש 18044 - חלקות 13 עד 17, 22, 40, 44 וחלק מחלקות 19, 43 כמסומן במפה;

גוש 18049 - חלקות 1, 3, 10, 13, 16, 19 וחלק מחלקה 20 כמסומן במפה;

גוש 18051 - פרט לחלק מחלקה 40 כמסומן במפה;

גוש 18057 - פרט לחלק מחלקות 16, 48 כמסומן במפה;

גוש 18058 - חלקות 4, 17, 20, 23, 25, 32 עד 34;

גוש 18110 - חלק מחלקות 14, 15 כמסומן במפה;

גוש 18111 - חלקות 4, 5, 19, 23 עד 29, 32, 38, 40, 42, 44 עד 69 וחלק מחלקות 10, 12, 
33 כמסומן במפה;

גושים לא מוסדרים כמסומן במפה;

שטחים הנמצאים בים כמסומן במפה "

ז' באב התשע"ו )11 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1926(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  
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אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע וגן לאומי - נחל תנינים( )תיקון(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי¹, לפי סעיפים 22 ו–26)ב( לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים 
גנים  מועצת  הסביבה,  להגנת  השר  בהסכמת  התשנ"ח-²1998,  הנצחה,  ואתרי  לאומיים 
לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, המועצה האזורית חוף הכרמל ובאישור ועדת 

הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

באכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע וגן    1
לאומי - נחל תנינים(, התשנ"ג-31992 )להלן - האכרזה העיקרית(, אחרי סעיף 1א יבוא:

השלישית,  בתוספת  המפורטים  השטחים  על  יחולו  לא   ,1 סעיף  "1ב  הוראות 
המוקפים בקו כחול דק ומקווקווים בקווים כחולים אלכסוניים ודקים, בתשריט בקנה 
מידה 1:2,500, מס' ש/חפ/תתל/31, החתום ביד שר האוצר ביום כ"ה באלול התשע"ו 

)28 בספטמבר 2016( "

במקום סעיף 2 לאכרזה העיקרית יבוא:    2
"הפקדת העתקי 

התשריטים
העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1 מופקדים במשרדי מינהל    2
התכנון בירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה בחיפה ובמשרדי 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל " 

בתוספת הראשונה לאכרזה העיקרית, אחרי "למעט המפורט בתוספת השנייה" יבוא    3
"ולמעט המפורט בתוספת השלישית" 

אחרי התוספת השנייה לאכרזה העיקרית יבוא:   4

"תוספת שלישית
)סעיף 1ב(

גוש 10398 - חלקי חלקה 171;

גוש 10971 - חלקי חלקה 19;

גוש 10972 - חלקי חלקה 10 "

כ"ה באלול התשע"ו )28 בספטמבר 2016(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת 
טבע ברכת תמסח הרחבה, לפי תכנית מס' חכ/409( )תיקון(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי¹, לפי סעיפים 22 ו–26)ב( לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים 
לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-²1998, בהסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים 
לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, המועצה האזורית חוף הכרמל ובאישור ועדת 

הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

הוספת סעיף 1ב

החלפת סעיף 2

תיקון התוספת 
הראשונה

הוספת תוספת 
שלישית

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   2
ק"ת התשנ"ג, עמ' 119; התשע"ו, עמ' 531   3

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   2
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בסעיף 1 לאכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע    1
ברכת תמסח הרחבה, לפי תכנית מס' חכ/409(, התש"ע-32009 )להלן - האכרזה העיקרית(, 

האמור בו יסומן ")א(" ואחרי "השטח המתואר בתוספת" יבוא "הראשונה" ואחריו יבוא:

")ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על שטח הגשר שאינו במפלס הקרקע המפורט 
ושחורים  דקים  אלכסוניים  בקווים  מיוחדות"  כ"הוראות  ומסומן  השנייה,  בתוספת 
ש/חפ/תתל/31,  מס'   ,1:2,500 מידה  בקנה  בתשריט  כחול,  בצבע  אלכסוניים  ובקווים 

החתום ביד שר האוצר ביום כ"ה באלול התשע"ו )28 בספטמבר 2016( "

במקום סעיף 2 לאכרזה העיקרית יבוא:    2
"הפקדת העתקי 

התשריטים
העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1 מופקדים במשרדי מינהל    2
התכנון בירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה בחיפה ובמשרדי 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל " 

בתוספת לאכרזה העיקרית, במקום "תוספת" יבוא "תוספת ראשונה", במקום ")סעיף 1("    3
יבוא ")סעיף 1)א((" ובמקום "השטח האמור בסעיף 1" יבוא "השטח האמור בסעיף 1)א("  

אחרי התוספת הראשונה לאכרזה העיקרית יבוא:   4

"תוספת שנייה
)סעיף 1)ב((

גוש 10972 - חלק מחלקה 16;

גוש 10973 - חלק מחלקות 20 ו–23 "

כ"ה באלול התשע"ו )28 בספטמבר 2016(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
 

שר האוצר  

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)גן לאומי ושמורת טבע הר הכרמל( )תיקון(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי¹, לפי סעיפים 22 ו–26)ב( לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים 
לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-21998, בהסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים 
לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, המועצה האזורית חוף הכרמל, ובאישור ועדת 

הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

הנצחה ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לאכרזת   1 בסעיף    1 
העיקרית(,  האכרזה   - )להלן  התשל"א-31971  הכרמל(,  הר  טבע  ושמורת  לאומי  )גן 

אחרי סעיף קטן )ח( יבוא:

")ט( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על השטח המוקף בקו חום והמקווקו בקווים 
ג/חפ/ מס'   ,1:2,500 מידה  בקנה  בתשריט  חום  בצבע  ומצולבים  דקים  אלכסוניים 

חכ/71/ט/א, החתום ביד שר האוצר ביום ז' בתשרי התשע"ז )9 באוקטובר 2016( " 

בסעיף 2 לאכרזה העיקרית, אחרי סעיף קטן )ח( יבוא:   2

תיקון סעיף 1

החלפת סעיף 2

תיקון התוספת

הוספת תוספת 
שנייה

תיקון סעיף 1

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   2
ק"ת התשל"א, עמ' 1299; התשנ"ח, עמ' 1253; התשס"ד, עמ' 81; התשס"ט, עמ' 666; התש"ע, עמ' 1436;   3

התשע"ב, עמ' 1420; התשע"ה, עמ' 1248; התשע"ו, עמ' 903 

__________
ק"ת התש"ע, עמ' 95   3

תיקון סעיף 2
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התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים  1)ט(  בסעיף  האמור  מהתשריט  ")ט( העתקים 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  בחיפה  חיפה  מחוז  על  הממונה  במשרדי  בירושלים, 
ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  בדבר  מעוניין  וכל  הכרמל,  חוף  ולבנייה  לתכנון 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל" 

בתוספת לאכרזה העיקרית -    3
בסעיף קטן )א(, אחרי "ובסעיף קטן )ח(" יבוא "ובסעיף קטן )ט("   )1(

אחרי סעיף קטן )ח( יבוא:  )2(

")ט( גוש 11738 - חלקי חלקה 2"    

ז' בתשרי התשע"ז )9 באוקטובר 2016(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
 

שר האוצר  

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)גן לאומי ושמורת טבע הר הכרמל( )תיקון מס' 2(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי¹, לפי סעיפים 22 ו–26)ב( לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים 
לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-21998, בהסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים 
לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, עיריית חיפה ועיריית נשר, ובאישור ועדת הפנים 

והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

הנצחה ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לאכרזת   1 בסעיף    1 
העיקרית(,  האכרזה   - )להלן  התשל"א-31971  הכרמל(,  הר  טבע  ושמורת  לאומי  )גן 

אחרי סעיף קטן )ט( יבוא:

בקווים  והמקווקו  חום  בקו  המוקף  השטח  על  יחולו  לא  )א(  קטן  סעיף  הוראות  ")י( 
ג/חפ/חפ/1020/י,  מס'   ,1:2,500 מידה  בקנה  בתשריט  שחור  בצבע  דקים  אלכסוניים 

החתום ביד שר האוצר ביום כ"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016( " 

בסעיף 2 לאכרזה העיקרית, אחרי סעיף קטן )ט( יבוא:   2
התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים  1)י(,  בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים  ")י( 
המקומית  הוועדה  במשרדי  בחיפה,  חיפה  מחוז  על  הממונה  במשרדי  בירושלים, 
לתכנון ולבנייה חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל, 

וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל "

בתוספת לאכרזה העיקרית -    3
בסעיף קטן )א(, אחרי "ובסעיף קטן )ט(" יבוא "ובסעיף קטן )י("   )1(

אחרי סעיף קטן )ט( יבוא:  )2(

ו–19,  18  ,6  ,5 חלקות  חלקי   ,47 עד   28  ,17 עד   7 חלקות   -  11882  ")י( גוש 
48 עד 50, 96 עד 99;

גוש 11885 - חלקות 1, 73, חלקי חלקות 80, 84;

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

תיקון התוספת

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   2
ק"ת התשל"א, עמ' 1299; התשנ"ח, עמ' 1253; התשס"ד, עמ' 81; התשס"ט, עמ' 666; התש"ע, עמ' 1436;   3

התשע"ב, עמ' 1420; התשע"ה, עמ' 1248; התשע"ו, עמ' 903; התשע"ז, עמ' 110 

תיקון התוספת
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גוש 11892 - חלקי חלקה 1;"   

כ"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

אכרזה על גן לאומי )נחל אלכסנדר( )תיקון(, התשע"ז-2016
בתוקף סמכותי¹, לפי סעיפים 22 ו–26)ב( לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים 
לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-21998, בהסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים 
ועדת  ובאישור  חפר,  עמק  האזורית  המועצה  לאומיים,  ואתרים  טבע  שמורות  לאומיים, 

הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

באכרזה על גן לאומי )נחל אלכסנדר(, התשמ"ב-31982 )להלן - האכרזה העיקרית(,    1
במקום שם האכרזה יבוא:

"אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )גן לאומי נחל 
אלכסנדר(, התשמ"ב-1982" 

בסעיף 1 לאכרזה העיקרית, האמור בו יסומן ")א(" ואחרי "השטח המתואר בתוספת"    2
יבוא "הראשונה" ואחריו יבוא:

")ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על שטח הגשר שאינו במפלס הקרקע המפורט 
בתוספת השנייה, ומסומן כ"הוראות מיוחדות" בקווים אלכסוניים דקים ושחורים, ועל 
השטחים המקווקווים בקווים אלכסוניים בצבע כחול, בתשריט מס' ג/מר/תתל/31 בקנה 

מידה 1:2,500, החתום ביד שר האוצר ביום כ"ה באלול התשע"ו )28 בספטמבר 2016( "

במקום סעיף 2 לאכרזה העיקרית יבוא:   3

"הפקדת העתקים 
התשריטים

העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1 מופקדים במשרדי    2
מינהל התכנון בירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז 
ברמלה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל " 

בתוספת לאכרזה העיקרית -   4
)1( במקום הכותרת יבוא:

"תוספת ראשונה
)סעיף 1)א((";

)2( אחרי "השטח" יבוא "האמור בסעיף 1)א("  

אחרי התוספת הראשונה לאכרזה העיקרית יבוא:   5
"תוספת שנייה

)סעיף 1)ב((

גוש 8337 -  חלק מחלקות 7 ו–64;

גוש 8338 - חלק מחלקות 78, 80, 81, 84, 110 ו–112;

החלפת שם 
האכרזה

תיקון סעיף 1

החלפת סעיף 2

תיקון התוספת

הוספת תוספת 
שנייה

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   2
ק"ת התשמ"ב, עמ' 1360   3
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גוש 8387 - חלק מחלקה 7;

גוש 8390 - חלק מחלקות 12, 15, 18, 19, 22 ו–23;

גוש 8391 - חלק מחלקה 8;

גוש 8392 - חלק מחלקות 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19 ו–20;

גוש 8414 - חלק מחלקות 263 ו–283;

גוש 10583 - חלק מחלקות 11 ו–21;

גוש 10584 - חלק מחלקה 13 "

כ"ה באלול התשע"ו )28 בספטמבר 2016(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הודעת שירותי הדת היהודיים )אגרות שירותים(, התשע"ז-2016

שירותים(,  )אגרות  היהודיים  הדת  שירותי  לתקנות  8)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ד-12013 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2015 לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר    1
2013, נוסח התוספת לתקנות החל ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( הוא כלהלן:

תוספת 
)תקנות 2 ו–8(

בשקלים חדשיםסוג השירות   

1  רישום נישואין וסידורם

709)א( רישום נישואין וסידורם

274)ב( אימות הסכם נישואין    

2  שירותים ותעודות שונות

176)א( פתיחת תיק נישואין )אם לא נערכו נישואין(  

152)ב( תעודת רווקות  

66 )ג( העתק תעודת נישואין

131)ד( אישורים שונים של הרבנות המקומית או של המועצה הדתית   

131)ה( העתק מאושר של המסמכים המפורטים בפרטי משנה )ב( ו–)ד(

)ו( כל העתק מאושר נוסף של המסמכים המפורטים בפרטי 
משנה )ב( עד )ד(

19

3  תעודות הכשר שנתיות )לשנת תקציב(  

)א( בתי אוכל
מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל 

שכושר הקליטה בו -  

524עד 20 איש 

__________
ק"ת התשע"ד, עמ' 48   1

עדכון סכומים
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בשקלים חדשיםסוג השירות   

753 21 עד 50 איש   

1,373 51 איש ומעלה  

)ב( בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים  

3,303 עד 70 חדרים

6,233 71  עד 130 חדרים  

8,804 131 עד 250 חדרים  

12,453 251 חדרים ומעלה   

2,267)ג( אכסניות נוער ובתי ספר שדה    

)ד( אולמות אירועים

כושר קליטה -

2,779 עד 450 איש  

4,173 451 עד 1,000 איש  

4,866   1,001 איש ומעלה   

)ה( מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות )כולל מאפיות, מגדניות 
ומפעלים להכנת אוכל מוכן )קייטרינג((     

מעסיקים - 

1,387 עד 10 עובדים  

2,779 11  עד 20 עובדים    

4,932 21 עד 30 עובדים   

318,804 עובדים ומעלה    

מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע )ואשר אינו נכלל  )ו( 
בקטגוריה אחרת בתוספת זו(

2,296

מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע )מטבח קצה(  )ז( 
)ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו(

1,373

)ח( מפעלים לייצור טליתות ושופרות 
מעסיקים  -

1,387 עד 10 עובדים   

112,779 עד 20 עובדים   

4,932 21 עד 30 עובדים   

318,804 עובדים ומעלה   

)ט( חנויות לתשמישי קדושה )ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות(
מעסיקים -

506 עד 2 עובדים    

1,064 3 עובדים ומעלה  

)י( יקבים
מעסיקים -

1,387 עד 5 עובדים  

4,932 6 עד 10 עובדים 
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בשקלים חדשיםסוג השירות   

119,170 עובדים ומעלה     

)יא( חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים   

1,387חנות או מחסן שאינם סיטונאיים   

4,932 חנות סיטונית או מחסן סיטוני  

)יב( משחטות   
משחטות ששטחן -

3,466 עד 500 מ"ר

6,540 501 עד 1,000 מ"ר        

1,0019,529 מ"ר ומעלה  

)יג( מרכולים
מרכולים ששטחם -

1,831 עד 250 מ"ר    

2513,466 עד 500 מ"ר  

5016,540 עד 1,000 מ"ר   

1,0019,507 מ"ר ומעלה   

)יד( מטעים וכרמים )ערלה, כלאיים, נטע רבעי(
שטח - 

274עד 20 דונמים   

824למעלה מ–20 דונמים עד 50 דונמים   

1,215 למעלה מ–50 דונמים עד 100 דונמים  

1,621למעלה מ–100 דונמים   

)טו( בתי אריזה לפירות  
מעסיקים -

1,465עד 10 עובדים  

112,747 עד 30 עובדים  

314,578 עובדים ומעלה   

)אם  אגרה בעד פתיחת תיק לקבלת תעודת הכשר שנתית  )טז( 
לא הונפקה תעודת הכשר(  

176

4  תעודות הכשר לפסח

)א( תעודת הכשר לתקופת הפסח בעד כל אחד מבתי העסק הנזכרים 
בפרט 3 )למעט פרטי משנה )ח(, )ט(, )יד( ו–)טו( שבו(  

233

)ב( רפתות ודירים

1,740משק שיתופי  

176משק משפחתי  

)ג( מרכזי מזון ומכוני תערובת
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__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשמ"ו, עמ' 129.  1

יש למחוק את המיותר.  2

סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

בשקלים חדשיםסוג השירות   

1,740עד 3,000 טונות לחודש

3,0014,552 עד 8,000 טונות לחודש  

8,0019,071 טונות ומעלה לחודש   

5  שימוש במקוואות

)א( נשים

15טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת

30טבילה במקווה כללית לנשים כולל אמבטיה  

51טבילה בתא מיוחד )מקווה כלות( 

51  טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים  

פטורכלות בשנה הראשונה לנישואיהן   

)ב( גברים

10טבילת שחרית בימי חול  

20טבילה בערבי שבתות וחגים כולל מקלחת

122מנוי חודשי לטבילה במקווה גברים  

כרטיס הכולל כמה אישורי כניסה למקווה בתשלום מראש 
)כרטיס פעימות( 

10% הנחה

)ג( טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות הרגילות של המקווה 

טבילה של אבלים )משפחה( שלא בשעות הפעילות הרגילות 
של מקווה הנשים או מקווה הגברים -

51לכל טובל/ת

לא יותר מ–253לכל המשפחה  

6  בתי הלוויות

)א( השימוש בבתי ההלוויות - בחדר הטהרה, באולם ההספדים 
או בשניהם  

304לכל נפטר     

)ב( אחסון בקירור

253עד 24 שעות ראשונות  

253כל 24 שעות נוספות או חלק מהן  

7     משגיח
37       שירותי משגיח המועסק על ידי מועצה דתית, לשעה      

                                                    

ד' באלול התשע"ו )7 בספטמבר 2016(

)חמ 3-5312(

ס ו ל פ ד  ד ו ע  
המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת  




