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צו העבירות המינהליות )שינוי התוספת הראשונה לחוק(, התשע"ט-2019

 - )להלן  התשמ"ו-11985  המינהליות,  העבירות  לחוק   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  ובאישור  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר  בהסכמת  החוק(, 

הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לחוק, בסופה יבוא:   .1

טור ב'
 התקנות שבהן נקבעה עבירה

מינהלית לפי החוק או הפקודה
טור א'

שם החוק או הפקודה

תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - 
תוצרת לול(, התשע"ט-2019"

"חוק המועצה לענף הלול 
)ייצור ושיווק(, התשכ"ד-21963

י"ד באדר א' התשע"ט )19 בפברואר 2019(
)חמ 3-1922-ת2(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - תוצרת לול(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-11985 )להלן 
של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  ובאישור  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר  בהסכמת  החוק(,   -

הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

עבירה  היא  שבתוספת,  א'  בטור  כמפורט  החיקוקים  מהוראות  הוראה  על  עבירה   .1
מינהלית.

ב'  בטור  לצדה  כקבוע  קצוב,  מינהלי  קנס  יהיה   1 בתקנה  כאמור  מינהלית  לעבירה   .2
בתוספת.

הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2)ג( לחוק יהיה   .3
כפל הקנס האמור בתקנה 2, לפי העניין. 

תוספת
)תקנות 1 ו–2(

טור א'
העבירות המינהליות

טור ב'
קנס מינהלי קצוב
בשקלים חדשים

תקנות המועצה לענף הלול )1(
)הסדרת ייצור, מיון ושיווק(, 

התשכ"ח-21968 -

800 לכל 600 ביצים לא חתומות או חלק מהן;15)ה(

1,500 לכל 600 ביצים שהוחתמו שלא בתחנת 
מיון או חלק מהן

שינוי התוספת 
הראשונה לחוק

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74.  1

ס"ח התשכ"ד, עמ' 12.  2

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  1

ק"ת התשכ"ח, עמ' 1862.  2

עבירה מינהלית

קנס מינהלי קצוב

עבירה מינהלית 
חוזרת
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טור א'
העבירות המינהליות

טור ב'
קנס מינהלי קצוב
בשקלים חדשים

דגירה 45)1(, )3( ביצי  לרבות  ביצים   600 לכל   800
שמובלות בלא תעודת משלוח או חלק מהן;

הרשומים  לפרטים  בניגוד  להובלה   2,500
בתעודת המשלוח

1,000 לכל 100 עופות המובלים בלא תעודת 45)2(
משלוח או חלק מהם;

הרשומים  לפרטים  בניגוד  להובלה   2,500
בתעודת המשלוח

י"ד באדר א' התשע"ט )19 בפברואר 2019(
)חמ 3-1922-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

 צו תובענות ייצוגיות )הארכת תקופת פעילותה של הקרן למימון
תובענות ייצוגיות(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27)ו()1( לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-12006, אני מצווה 
לאמור:

חודשים  ל–18  בזה  תוארך  ייצוגיות  תובענות  למימון  הקרן  של  פעילותה  תקופת   .1
נוספים.

תחילתו של צו זה ביום ז' באדר ב' התשע"ט )14 במרס 2019(.  .2
כ' באדר א' התשע"ט )25 בפברואר 2019(

)חמ 3-4624(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

הודעת רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב )ייבוא רכב ושיווקו, תיווך 
בייבוא אישי ואגרות( )עדכון סכומים(, התשע"ט-2019 

רכב  )ייבוא  הרכב  בענף  ומקצועות  שירותים  רישוי  לתקנות  12)ה(  לתקנה  בהתאם 
מודיעה  אני  התקנות(,   - )להלן  התשע"ז-12016  ואגרות(,  אישי  בייבוא  תיווך  ושיווקו, 

לאמור: 

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2018 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב   .1
 נובמבר 2017, יהיה נוסח התוספת השלישית לתקנות, מיום כ"ה באדר ב' התשע"ט

)1 באפריל 2019(, כמפורט להלן:

עדכון סכומים

הארכת תקופה

תחילה

ס"ח התשס"ו, עמ' 264.  1

ק"ת התשע"ז, עמ' 10 ועמ' 1345; התשע"ח, עמ' 1041.  1
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"תוספת שלישית
)תקנה 12(

טור א'

אגרות
טור ב'

בשקלים חדשים

1. אגרות בעד בקשות לרישיון ייבוא רכב, לכל אב–טיפוס של דגם 
רכב:

)1( בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא גרור או נתמך עד 
3.5 טון

762

)2( בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא גרור או נתמך 
מעל 3.5 טון

935

)3( בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא רכב פרטי ומסחרי 
עד 3.5 טון, לגבי דגם רכב שטרם ניתן לגביו רישיון ייבוא 

באותה שנה

1,443

2,509)4( בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא רכב מעל 3.5 טון

)5( בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא אופנועים ורכב 
מסוג T2 )טרקטורונים(

914

711)6( בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא מכונה ניידת

254)7( בעד בקשה לרישיון לייבוא אישי כאמור בסעיף 33 לחוק   

2. אגרות בעד בקשות לרישיון יבואן מסחרי, לכל שנה של תקופת 
תוקף הרישיון או חלק ממנה:

1,575)1( בעד רישיון יבואן ישיר ורישיון יבואן עקיף

914)2( בעד רישיון יבואן זעיר 

320. אגרה בעד קבלת העתק מקור או עותק של רישיון

4. אגרת בחינה למתווך בייבוא אישי בעד השתתפות בבחינה 
לקבלת רישיון לתיווך בייבוא אישי

138

5. אגרה בעד בקשה לרישיון לתיווך בייבוא אישי לכל שנה של 
תקופת תוקף הרישיון או חלק ממנה

813

6. אגרות בעד בקשות לרישיונות סחר ברכב לפי פרק ו' לחוק, לכל 
שנה של תקופת תוקף הרישיון או חלק ממנה:

1,727)1( לרישיון סוחר ברכב מיבואן

1,422)2( לרישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן

)3( לרישיון סוחר ברכב מיבואן למי שהוא בעל רישיון סוחר 
ברכב שאינו רכב מיבואן )תוספת חד–פעמית(

."305

י"ב באדר א' התשע"ט )17 בפברואר 2019(
)חמ 3-5623(

ל י י א - ר נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית  

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  
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