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צו סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( )מכסת מפוקחים בפיקוח 
אלקטרוני(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22יב לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 
שר  עם  בהתייעצות  האוצר,  שר  בהסכמת  המעצרים(,  חוק   - זה  )בצו  התשנ"ו-11996 
חוק  החוקה  ולוועדת  והטכנולוגיה  המדע  לוועדת  משותפת  ועדה  ובאישור  המשפטים, 

ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בפיקוח  אחת  ובעונה  בעת  עליהם  לפקח  שניתן  מפוקחים  של  המרבי  המספר  )א(   .1
אלקטרוני הוא 1,250 מפוקחים;

לחוק  22יב  בסעיף  כאמור  אסירים,  והן  עצורים  הן  כולל  כאמור  המרבי  המספר  )ב(   
המעצרים. 

ה' באלול התש"ף )25 באוגוסט 2020(
)חמ 3-6091(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
השר לביטחון הפנים  

 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( 
)הוראת שעה(, התש"ף-2020

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-41976.  )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(

מכסת מפוקחים 
בפיקוח אלקטרוני

קביעת תחנות 
משטרה

הכרזת תחנות 
משטרה

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשע"ה עמ' 68; התש"ף, עמ' 30.  1

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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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, ירושלים.  )10(

תוקפה של הכרזה זו מיום פרסומה עד יום כ"ב באב התשפ"א )31 ביולי 2021(.  .3
כ"ב באב התש"ף )12 באוגוסט 2020(

)חמ 3-1706(

ב צ ני  , ן ה כ י  ט ו מ  
ממלא מקום המפקח הכללי  

של משטרת ישראל  
                                                נתאשר.

ה נ ח ו א ר  י מ א
השר לביטחון הפנים

תקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס( )תיקון(, התש"ף-2020
לפי  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011  הטיס,  לחוק  3)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הצעת רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168)ב( לחוק, בהתאם לסעיף 197 לחוק, ובאישור 

ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

תקנות  במקום   ,31 בתקנה  התשמ"א-11981,  טיס(,  לעובדי  )רישיונות  הטיס  בתקנות   .1
משנה )ג( ו–)ד( יבוא:

מיום  חודשים   24 של  לתקופה  יהיה  עיוני  מבחן  כל  לגבי  אישור  של   ")ג( תוקפו 
טכנאי  רישיון  למבקש  מבחן  לגבי  יחולו  לא  זו  משנה  תקנת  הוראות  המבחן;  ביצוע 

לבדק כלי טיס, הגדר שבו או חידושו, שלגביו יחולו הוראות תקנה 226."

כ"ח באב התש"ף )18 באוגוסט 2020(
)חמ 3-669-ת1(

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים   

תוקף

תיקון תקנה 31

ס"ח התשע"א עמ' 830.  1

ק"ת התשמ"א, עמ' 510; התשע"ט, עמ' 2930.  2
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