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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון(, התשע"ח-2017

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

בתקנה 26א)ב( לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג-21993    .1
)להלן - התקנות העיקריות(, בכל מקום, במקום "י"ב בכסלו התשע"ח )30 בנובמבר 

2017(" יבוא "י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(".

מועצה שהחליטה ערב תחילתן של תקנות אלה על הפחתת סכום החוב לפי תקנה   .2
26א)ב( לתקנות העיקריות ומעוניינת בהארכת התקופה לפי התקנה האמורה כתיקונה 

בתקנות אלה, צריכה לקבל החלטה בעניין זה.   

כ"ד בחשוון התשע"ח )13 בנובמבר 2017(
)חמ 3-2278-ת2(

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

תקנות הרוקחים )תנאים למתן רישיון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5א)א( ו–67 לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-11981 
)להלן - הפקודה( לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור ועדת העבודה הרווחה 

והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

נוסף על התנאים הקבועים בסעיף 5א לפקודה, תנאים למתן רישיון למבקש שהוא בעל   .1
תואר אקדמי ברוקחות ממדינת חוץ שהוכר לפי הפקודה )להלן - המבקש( הם כי - 

)1( המבקש לא נכשל בבחינת רישוי או בבחינה אחרת לפי סעיף 4 לפקודה, לרבות 
בחינה כאמור שהתקיימה לפני תחילתן של תקנות אלה;

)2( הרוקח המורשה שפיקח על המבקש כאמור בסעיף 5א)א()4( לפקודה, למעט רוקח 
מורשה שהוא רוקח אחראי, פעל בהתאם להוראות הרוקח האחראי עליו; בפסקה זו, 

"הרוקח האחראי" - כמשמעו בסעיף 10 לפקודה.

)א( עיסוק ברוקחות במדינת חוץ ייחשב עיסוק כדין כאמור בסעיף 5א)3( לפקודה, אם   .2
המבקש הוכיח כי עסק ברוקחות בבית מרקחת במדינת חוץ ובלבד שהציג אישורים 

אלה:    

החל  הדין  לפי  תעודה  או  רישיון  תחת  לפעול  נדרש  המרקחת  בית  אם   )1(
באותה מדינה - רישיון או תעודה תקפים של בית המרקחת בשנים שבהן עסק 

ברוקחות;

ההעסקה  תקופת  לגבי  לרבות  עיסוקו  על  המעסיק  אישור  או  שכר  תלושי   )2(
וחלקיות המשרה שבה עבד בתקופת העיסוק או תשלום לרשויות המס על שם 

המבקש בתקופת העיסוק;

אם באותה מדינה קיים פנקס עבודה - רישום העיסוק בפנקס העבודה.  )3(

הנדרש  אחר  אישור  כל  מנומק,  ובאופן  בכתב  מהמבקש,  לדרוש  רשאי  )ב( המנהל 
להוכחת העיסוק ברוקחות, בתקופה שלה טוען המבקש, להנחת דעתו.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשע"ז, עמ' 334.  1

תיקון תקנה 26א

החלטת מועצה

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

2  ק"ת התשנ"ג, עמ' 419; התשע"ז, עמ' 992.

תנאים נוספים 
למתן רישיון

עיסוק כדין 
ברוקחות במדינת 

חוץ
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)א( עיסוק ברוקחות בישראל ייחשב עיסוק ברוקחות בפיקוח רוקח מורשה כאמור   .3
בסעיף 5א)א()4( לפקודה, אם התקיימו כל אלה:

)1( המנהל אישר מראש את בית המרקחת כמקום שבו המבקש יעסוק ברוקחות 
בישראל; 

5א)א()4(  בסעיף  כאמור  שנתן  המלצה  במסגרת  אישר,  המורשה  הרוקח     )2(
בפיקוח  העיסוק  בתקופת  מלאה  משרה  של  בהיקף  עבד  המבקש  כי  לפקודה, 

באותו בית מרקחת לפי הסעיף האמור;

)3(   הרוקח המורשה אישר, במסגרת המלצה שנתן כאמור, כי הוא נכח בעת 
עבודתו של המבקש ופיקח עליו;

)4( הרוקח האחראי אישר כי הרוקח המורשה פעל בהתאם להוראותיו כאמור 
בתקנה 1)2(; פסקה זו לא תחול אם הרוקח המורשה הוא רוקח אחראי.

)ב( בתקנה זו, "משרה מלאה בתקופת העיסוק בפיקוח" - לרבות היקף עבודה שלא 
יפחת מ–124 שעות עבודה בחודש כמפורט להלן:

למבקש הנדרש לתקופת עיסוק בפיקוח של שנה לפי סעיף 5א)א()4( לפקודה   )1(
- בתקופה של שנה וחצי;

למבקש הנדרש לתקופת עיסוק בפיקוח של שנתיים לפי סעיף 5א)ב( לפקודה   )2(
- בתקופה של שלוש שנים.

בתקנת כאמור  ברוקחות  עיסוק  כמקום  מרקחת  בית  לאשר  רשאי   )ג( המנהל 
משנה )א()1( בהתחשב, בין השאר, בסוגים של הפעולות המקצועיות המבוצעות בבית 
שבוצעו  פיקוח  פעולות  ובממצאי  המבקש  של  ההעסקה  בתכנית  והיקפן,  המרקחת 

בבית המרקחת. 

)ד( בתקופת העיסוק בפיקוח כאמור בסעיף 5א)א()4( לפקודה, יראו מבקש לפי תקנות 
אלה כאילו קיבל רישיון לעבוד כעוזר רוקח כאמור בסעיף 5 לפקודה, לכל דבר ועניין.

כ"ט באב התשע"ז )21 באוגוסט 2017(
)חמ 3-5421(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )בנימינה-פרדס חנה וחדרה- 
עפולה( )מפרידן חנה( )ביטול תחולת הפקודה(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(, 11943 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  פקודת  לתיקון  לחוק  27)א(  לסעיף  ובהתאם  הפקודה(,   - )להלן 

ציבור( )מס' 3(, התש"ע-22010, אני מצווה לאמור:

להלן,  המפורטים  ולחלקות  לגושים  בנוגע  חנה3,  מפרידן  קטע  על  הפקודה  תחולת   .1
ואשר מסומנים במפה מס' פק/1/54 - בטלה:

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 40; ס"ח התשי"א, עמ' 74.  1

ס"ח התש"ע, עמ' 346.  2
ק"ת התשי"ד, עמ' 942; התשכ"ד, עמ' 513.  3

עיסוק ברוקחות 
בישראל

ביטול תחולת 
הפקודה
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גוש
חזרה חלקית מרכישת הקרקע 

בחלקה מספר
 שטח לחזרה מרכישה

)ביטול( מ"ר

101065291

6644

7490

114

העתק המפה נמצא במשרדי נתיבי ישראל החברה לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל   .2
שרון 3, אור יהודה, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בתיאום מראש, בטל' 03-7355742.

י"א בחשוון התשע"ח )31 באוקטובר 2017(
)חמ 3-162(

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

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש 90 )לשעבר כביש 41( - 
ראש פינה-מטולה( )קטע תל חצור( )ביטול תחולת הפקודה(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(, 11943 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  פקודת  לתיקון  לחוק  27)א(  לסעיף  ובהתאם  הפקודה(,  )להלן 

ציבור( )מס' 3(, התש"ע-22010, אני מצווה לאמור:

תחולת הפקודה על קטע עוקף תל חצור3, בנוגע לגושים ולחלקות המפורטים להלן,   .1
ואשר מסומנים במפה מס' כ/1/61/4578 - בטלה:

גוש

חזרה מלאה 
מרכישת הקרקע 

מס' גוש ישןבחלקה מס'
 מס' חלקה

ישן
שטח הכרזה לחזרה 

מרכישה )ביטול( במ"ר

1378427138168 ,6145

138064  2692

138065  3316

138066  7272

138068  1811

138069  165

1380613  268

1380620  35

13806211380672277

13806221380671897

1380813  2579

ביטול תחולת 
הפקודה

רשות לעיין במפה

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 40; ס"ח התשי"א, עמ' 74.  1

ס"ח התש"ע, עמ' 346.  2
ק"ת התשכ"ז, עמ' 3213; התשכ"ח, עמ' 467.  3
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גוש

חזרה מלאה 
מרכישת הקרקע 

מס' גוש ישןבחלקה מס'
 מס' חלקה

ישן
שטח הכרזה לחזרה 

מרכישה )ביטול( במ"ר

1380814  4991

1380815  2972

1380816  3357

1380817  2545

1380820  4797

1380821  5382

1380822  848

1380858  837

1380862  2748

138087113808193246

13808721380819 ,187377

13808731380818251

138091  11542

138092  1017

1380945  409

1380949  444

138148  8711

138142713814261398

138142913814262804

1381433138251496

1381515  2495

1381516  93

1381517  80

138151945

1381520  3840

1381522  714

138169  1764

1381614  8443

1381616  982

1381617  131

1381618  10013

1381623138164471

13816251381620506
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גוש

חזרה מלאה 
מרכישת הקרקע 

מס' גוש ישןבחלקה מס'
 מס' חלקה

ישן
שטח הכרזה לחזרה 

מרכישה )ביטול( במ"ר

138163413816 ,6 ,5 ,3 ,2 ,1
19 ,8 ,7

1602

העתק המפה נמצא במשרדי נתיבי ישראל החברה לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל   .2
שרון 3, אור יהודה, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בתיאום מראש, בטל' 03-7355742.

י' בחשוון התשע"ח )30 באוקטובר 2017(
)חמ 3-162(

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

כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר שעניינם 
שיווק קיבולת טיסה ליעדים הכפופים להסכמי שמים פתוחים( )תיקון(, 

התשע"ח-2017

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

בשמם של כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר שעניינם   .1
התשע"ג-22012 פתוחים(,  שמים  להסכמי  הכפופים  ליעדים  טיסה  קיבולת   שיווק 

)להלן - הכללים העיקריים(, לפני "התשע"ג-2012" יבוא  ")הוראת שעה(".

בסעיף 2 לכללים העיקריים, פסקה )4( - תימחק.    .2
במקום סעיף 4 לכללים העיקריים יבוא:  .3

תוקף כללים אלה עד יום כ"ב בתשרי התשפ"ג )9 בנובמבר "תוקף  .4
".)2022

ט"ז בחשוון התשע"ח )5 בנובמבר 2017(
)חמ 3-3090-ת1(

ץ ר ו ו ש י  ר ו א  
הממונה על הגבלים עסקיים )בפועל(  

                        נתאשר.

ן ה כ י  ל א
שר הכלכלה והתעשייה

רשות לעיין במפה

תיקון השם

תיקון סעיף 2

החלפת סעיף 4

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

ק"ת התשע"ג, עמ' 314.  2
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כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסדרים תפעוליים שעניינם תובלה 
בין–לאומית בים( )תיקון(, התשע"ח-2017

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

בשמם של כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג להסדרים תפעוליים שעניינם תובלה   .1
בין–לאומית בים(, התשע"ג-22012 )להלן - הכללים העיקריים(, לפני "התשע"ג-2012" 

יבוא ")הוראת שעה(".

יבוא  התחילה"  מיום  שנים  לחמש  "ותוקפם  במקום  העיקריים,  לכללים   6 בסעיף   .2
"ותוקפם עד יום כ"ב בתשרי התשפ"ג )17 באוקטובר 2022(".

י"ט בחשוון התשע"ח )8 בנובמבר 2017(
)חמ 3-3090-ת2(

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

                        נתאשר.

ן ה כ י  ל א
שר הכלכלה והתעשייה

צו נתוני אשראי )אגרות(, התשע"ח-2017

התשע"ו-22016  אשראי,  נתוני  לחוק  ו–116  ו–)ה(  38)ד(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת למעט לגבי 

הסעיפים בצו זה שלפי סעיף 38)ד( ו–)ה( לחוק, אני מצווה לאמור:    

אגרה בעד רישיון שירות נתוני אשראי או שירות מידע על עוסקים תהיה בסכום של   .1
50,000 שקלים חדשים. 

הראשונות  השנים  שלוש  בעד  ישלמו  עוסקים  על  מידע  ולשכת  אשראי  לשכת  )א(   .2
אשראי  לשכת  ואולם  חדשים;  שקלים   20,000 של  בסכום  שנתית  אגרה  לפעילותן 
ל–31  ביולי   1 שבין  בתקופה  רישיון  לראשונה  שקיבלה  עוסקים  על  מידע  לשכת  או 

בדצמבר, תשלם בעד אותה שנה מחצית מסכום האגרה השנתית האמורה.  

עוסקים  על  מידע  ולשכת  אשראי  לשכת  תשלם  לפעילותה  הרביעית  מהשנה  )ב( 
מבין  הגבוה  חדשים,  שקלים   20,000 או  מס  לפני  מהרווח   3% בגובה  שנתית  אגרה 
השניים; לעניין זה, "רווח לפני מס" - הרווח לפני מס של הלשכה לפי המוצג בדוח 

הכספי השנתי האחרון שלה. 

לשכת אשראי תשלם למאגר אגרה בעד מסירת מידע כמפורט להלן:  )א(   .3
2 שקלים חדשים לשנה בעד מסירת מידע לנותן אשראי, על שינויים בנתוני   )1(

אשראי לגבי לקוח לפי סעיף 13)1()ב( לחוק;

2 שקלים חדשים לשנה בעד מסירת מידע ללקוח על שינויים בנתוני אשראי   )2(
לגביו הכלולים במאגר, לפי סעיף 13)2()ג( לחוק;

תיקון השם

תיקון סעיף 6

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

ק"ת התשע"ג, עמ' 114 )168(.  2

ס"ח התשע"ו, עמ' 838.  1

אגרה בעד רישיון

אגרה שנתית

אגרות בעד מסירת 
מידע מהמאגר
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שנמסרו  במאגר  השמורים  נתונים  של  מסירה  כל  בעד  חדשים  שקלים   5  )3(
ללשכת האשראי בעבר לפי סעיף 23)ב( לחוק;

לשם  לקוח  לגבי  אשראי  נתוני  של  בודדת  מסירה  בעד  חדשים  שקלים   3  )4(
עריכת דוח אשראי לפי סעיף 29 לחוק;

1 שקל חדש בעד מסירה בודדת של נתוני אשראי לגבי לקוח לשם מתן חיווי   )5(
אשראי לפי סעיף 35 לחוק;

100,000 שקלים חדשים בעד גישה שנתית למאגר המידע הבלתי מזוהה.  )6(

לקוח ישלם למאגר אגרה בעד מסירת מידע כמפורט להלן:  )ב( 

הראשון  הדוח  שאיננו  נתונים,  ריכוז  דוח  מסירת  בעד  חדשים  שקלים   30  )1(
לשנה מסוימת, שיישלח בצורה מקוונת, ו–40 שקלים חדשים בעד דוח כאמור 

שיישלח בדואר, לפי סעיף 38)ד( לחוק;

10 שקלים חדשים בעד עותק מדוח ריכוז נתונים שנמסר לו בעבר, שיישלח   )2(
בצורה מקוונת, ו–20 שקלים חדשים בעד דוח כאמור שיישלח בדואר;

נתונים,  ריכוז  דוח  במסגרת  שלא  מידע  מסירת  בעד  חדשים  שקלים   10  )3(
שיישלח בצורה מקוונת, ו–20 שקלים חדשים בעד דוח כאמור שיישלח בדואר, 

לפי סעיף 38)ה( לחוק.

סכומי האגרות יתעדכנו ב–1 בינואר של כל שנה )בסעיף קטן זה - יום העדכון(  )א(   .4
לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
שהוא  השלם  הקרוב  לסכום  ויעוגל   2017 ינואר  מדד  לעומת  העדכון  ביום  הידוע 
בנק  של  האינטרנט  באתר  יפורסם  המעודכן  הסכום  חדשים;  שקלים   10 של  מכפלה 

ישראל. 

האגרה בעד רישיון תשולם בתוך 15 ימים ממועד קבלת הרישיון.  )ב( 

אגרה שנתית תשולם עד 15 בינואר של השנה שבעדה משולמת האגרה; ואולם  )ג( 
אם ניתן הרישיון לאחר אותו יום, תשולם האגרה השנתית לפני מתן הרישיון. 

לפי  מהמאגר  מידע  מסירת  בעד  האשראי  לשכת  על  המוטלות  האגרות  כל  סך  )ד( 
סעיף 3 ישולמו עד 15 ימים מתום החודש שבעדו משולמות האגרות. 

לשכת אשראי תשלם את האגרות המוטלות עליה לפי צו זה באמצעות העברה  )ה( 
בנקאית לטובת בנק ישראל לחשבון שאת פרטיו ימסור חשב בנק ישראל למבקש או 
בכרטיס  או  בנקאית  בהעברה  האגרה  את  ישלם  לקוח  העניין;  לפי  הרישיון  לבעל 

אשראי באמצעות שרת התשלומים הממשלתי. 

לא שילמה לשכת האשראי או לשכת מידע על עוסקים את האגרה במועדה, ייווספו   .5
ריבית  פסיקת  בחוק  כהגדרתם  וריבית  הצמדה  הפרשי  הפיגור,  לתקופת  לאגרה, 

והצמדה, התשכ"א-21961, עד לתשלומה.

י"ח בחשוון התשע"ח )7 בנובמבר 2017(
)חמ 3-5294(

ג ו ל פ ית  נ ר ק  
נגידת בנק ישראל  

הצמדת סכומי 
האגרות, דרכי 

תשלום ומועדי 
תשלום

הפרשי הצמדה 
וריבית בשל אגרה 

שלא שולמה 
במועדה

ס"ח התשכ"א, עמ' 192; התשס"א, עמ' 206.  2




