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תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' ,)5
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (12ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב) ,התשנ"ג ,11992-אני מתקינה תקנות אלה:
תיקון תקנה 33א

.1

בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג( 21993-להלן  -התקנות
העיקריות) ,בתקנה 33א -
( )1בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "ולעסקים חדשים";
( )2בתקנת משנה (ג ,)2בסופה יבוא "היה המחזיק עוסק שמתקיים לגביו האמור
בפסקאות משנה (א) ו–(ב) של סעיף ()2(8ב)( )1לחוק התכנית לסיוע כלכלי ונקבע
לגביו כי הוא זכאי למענק סיוע לגבי התקופה המפורטת בפסקה ( )4להגדרה "תקופת
הזכאות" כאמור  -תינתן ההנחה בתקופה העוקבת בשיעור של  ,100%ובלבד שלא
היה זכאי להנחה לגבי התקופה המפורטת בפסקה ( )3להגדרה "תקופת הזכאות"";
( )3אחרי תקנת משנה (ג )2יבוא:
"(ג )3מחזיק בנכס שהוא עוסק שהחל את פעילותו בין החודשים מרס וספטמבר
 2020בהתאם להודעה שמסר לפי סעיף  52לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו,31975-
זכאי להנחה בשיעור של  95%מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס
בתקופה העוקבת לתקופת הזכאות ולא יותר מ– 15אלף שקלים חדשים ,אם
התקיים לגביו אחד התנאים המפורטים בפסקאות ( )1עד ( )3שלהלן לתקופה
של  20ימים לפחות בתקופת הזכאות ,ובלבד שהרשות המקומית קיבלה אישור
מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים כי המחזיק זכאי להנחה לפי תקנה זו:
( )1הפעלתו של העסק נאסרה בהתאם להגבלות לפי חוק סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ,התש"ף( 42020-להלן
 חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה); ואם היה העסקבית אוכל  -גם אם הותרה הפעלתו בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית
האוכל ,ובכלל זה איסוף עצמי ,כאמור בתקנה  )17(7לתקנות סמכויות
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת
פעילות והוראות נוספות) ,התש"ף ,52020-כנוסחה בתקופת הזכאות;
( )2רוב פעילותו של העוסק מתבצעת בעסק שהפעלתו נאסרה בהתאם
להגבלות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה;
( )3ההגבלות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
אסרו על רוב לקוחותיו של העוסק לקיים פעילות;
בתקנת משנה זו" ,תקופת זכאות"  -התקופות האמורות בפסקאות ()5( ,)4( ,)3
ו–( )6להגדרה "תקופת הזכאות" בסעיף  7לחוק התכנית לסיוע כלכלי;".
( )4בתקנת משנה (ד)( ,)1בסופה יבוא "לצורך קבלת הנחה בארנונה לפי תקנת
משנה (ג ,)3יגיש המחזיק אישור מאת אדם המורשה לייצג נישומים לפי סעיף 236

1
2
3
4
5

ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;10התשנ"ו ,עמ' .23
ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;419התשפ"א ,עמ' .2990
ס"ח התשל"ו ,עמ' .52
ס"ח התש"ף ,עמ' .266
ק"ת התש"ף ,עמ' .2770
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לפקודת מס הכנסה 6לעניין מועד תחילת פעילותו וכן תצהיר מאומת כדין לעניין
עמידתו באחד התנאים המפורטים בפסקאות ( )1עד ( )3בתקנת המשנה האמורה
לתקופה של  20ימים לפחות בתקופת הזכאות".

.2

אחרי תקנה 33א לתקנות העיקריות יבוא:
"הנחה לעסקים
נוספים שאינם
זכאים למענק סיוע

הוספת תקנה 33ב

33ב( .א) בתקנה זו -
"חוק מס ערך מוסף"  -חוק מס ערך מוסף,
התשל"ו;71975-
"מחזור עסקאות"  -כהגדרתו בסעיף  7לחוק התכנית
לסיוע כלכלי ,ובלבד שלעניין עוסק הרשום
כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי סעיף  56לחוק
מס ערך מוסף  -יהיה מחזור העסקאות מחזור
העסקאות המאוחד של העוסקים הרשומים
יחד;
"עוסק"  -כהגדרתו בסעיף  7לחוק התכנית לסיוע
כלכלי ,לרבות מספר עוסקים אשר רשומים
כאחד לפי סעיף  56לחוק מס ערך מוסף;
"תקופת הזכאות"  -התקופה האמורה בפסקה ()3
או בפסקה ( )4להגדרה "תקופת הזכאות"
בסעיף  7לחוק התכנית לסיוע כלכלי ,על פי
בחירת המחזיק בנכס ,וכן התקופות האמורות
בפסקאות ( )5ו–( )6להגדרה האמורה;
"התקופה העוקבת"  -שני החודשים העוקבים
לחודשי תקופת הזכאות.
למונחים שלא הוגדרו בתקנה זו תהיה המשמעות
שניתנה להם בתקנה 33א.
(ב) מחזיק בנכס שהוא עוסק שהמנהל קבע בהתאם
לכללים החלים על קבלת מענק סיוע לפי חוק התכנית
לסיוע כלכלי ,בשינויים המחויבים ,שמתקיימים לגביו
התנאים המפורטים בפסקאות ( )1ו–( )2שלהלן ,וכן התנאים
המפורטים בסעיף  )5( ,)3(8ו–( )6לחוק התכנית לסיוע כלכלי,
בשינויים המחויבים ,לגבי תקופה מתקופות הזכאות,
זכאי להנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס
בתקופה העוקבת שתחושב בהתאם להוראות תקנת
משנה (ד) ,ובלבד שהרשות המקומית קיבלה אישור
מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ,בהתאם לנתוני רשות
המסים ,כי המחזיק זכאי להנחה לפי תקנה זו:
( )1מחזור עסקאותיו בשנת  2019עלה על  400מיליון
שקלים חדשים;

6
7
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 תונקתה ץבוקץבוק"י  9472,תונקתה ץבוקתה ץבוק
29/06/21

13:50

3529

( )2מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור
עסקאותיו בתקופת הבסיס בשיעור שנקבע לגבי
אותה תקופה לעניין קבלת הנחה למקבל מענק סיוע
לעוסק שמחזור עסקאותיו בשנת  2019עולה על 200
מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על  400מיליון
שקלים חדשים.
(ג) לצורך קבלת הנחה מארנונה לפי תקנה זו ,יגיש
המחזיק בנכס בקשה בהתאם להוראות תקנה 33א(ד) ויחולו
על הבקשה הוראות התקנה האמורה.
(ד) הנחה מסכום הארנונה הכללית לפי תקנה זו בכל
תקופה עוקבת תחושב בהתאם להוראות אלה:
( )1עם קבלת בקשה לקבלת הנחה לפי תקנה זו,
תפנה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לרשויות
המקומיות אשר העוסק ציין בבקשתו כי הוא מחזיק
בתחומן נכסים; בתוך  14ימים מיום הפנייה ,יעבירו
הרשויות לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מידע בדבר
גובה תשלום הארנונה אשר בו מחויב המחזיק בתקופה
העוקבת לתקופת הזכאות ,בעד הנכסים שצוינו על ידו
כאמור בבקשה (להלן  -הנכסים המדווחים במועד);
( )2הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תחשב
את הסכום המצרפי של כלל תשלומי הארנונה של
הנכסים המדווחים במועד ,לכל תקופה עוקבת (להלן
 סכום החיוב המצרפי);( )3שיעור ההנחה לגבי כל נכס מדווח במועד יהיה
 95%מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס
בתקופה העוקבת;
( )4על אף האמור בפסקה ( ,)3עלה סכום החיוב
המצרפי על  5מיליון שקלים חדשים ,שיעור ההנחה
מארנונה לגבי כל נכס מדווח במועד ,יהיה המנה
המתקבלת מחלוקת  5מיליון שקלים חדשים (להלן
 סכום ההנחה המקסימלית) בסכום החיוב המצרפי,ובכל מקרה לא יעלה על ;95%
( )5לא תינתן הנחה בעד נכס אשר רשות מקומית
לא העבירה לגביו מידע בדבר גובה תשלום הארנונה
כאמור בפסקה ( )1עד למועד האמור באותה פסקה;
( )6על אף האמור בפסקה ( ,)5אם הסכום הכולל
של ההנחה שניתנה לעוסק לפי הוראות פסקאות ()1
עד ( )4בעד הנכסים המדווחים במועד לא עלה על
סכום ההנחה המקסימלית ,יהיה זכאי העוסק להנחה
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מארנונה גם בעד נכס שלגביו העבירה רשות מקומית
מידע בדבר גובה תשלום הארנונה לאחר המועד
האמור בפסקה ( ;)1חישוב שיעור ההנחה מארנונה
לכל נכס נוסף כאמור ,ייעשה בהתאם למועד
העברת המידע על ידי הרשות; שיעור ההנחה יהיה
המנה המתקבלת מחלוקת החלק מסכום ההנחה
המקסימלית שטרם נוצל בגובה תשלום הארנונה של
הנכס ,ובכל מקרה לא יעלה על ".95%

.3
.4

תחילתן של תקנות אלה ביום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר .)2020

תחילה

מחזיק בנכס שהוא עוסק שמתקיים לגביו האמור בפסקאות משנה (א) ו–(ב) של הוראת מעבר

סעיף ()2(8ב)( )1לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה),
התש"ף ,82020-וניתנה לו טרם פרסומן של תקנות אלה הנחה בתקופה העוקבת
לתקופה המפורטת בפסקה ( )4להגדרה "תקופת הזכאות" ,יגיש בקשה חדשה בהתאם
להוראות תקנה 33א(ד) לתקנות העיקריות לשם קבלת הנחה לפי תקנה 33א(ג)2
כנוסחה בתקנות אלה.
י"ח בתמוז התשפ"א ( 28ביוני )2021
(חמ -3-2278ת)2

איילת שקד
שרת הפנים
8

ס"ח התש"ף ,עמ' .298

הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' ,)2
התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (4ו)( )4לתקנות סדר הדין הפלילי ,התשל"ד( 11974-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:

.1

שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה (4א) לתקנות יהיו מיום כ"א בתמוז התשפ"א שינוי שיעורי שכר
טרחת סניגורים

( 1ביולי  )2021כלהלן:

בשקלים חדשים
" .1בבית משפט שלום -
(א)

1

לישיבה ראשונה בעניין -
( )1מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה

808

( )2מעצר עד תום ההליכים

991

( )3אישום בעבירה שהיא חטא

1,143

( )4אישום בעבירה אחרת

1,517

( )5אישום בעבירה של גרימת מוות

3,457

( )6טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות

2,561

ק"ת התשל"ד ,עמ'  ;1200התשפ"א ,עמ' .256
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(ב)

לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת

משנה (א) ,לכל ישיבה
.2

387

			

בבית משפט מחוזי -
(א) לישיבה ראשונה בעניין -
( )1מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה

951

( )2מעצר עד תום ההליכים

1,708

( )3משפט פלילי

3,457

( )4ערעור פלילי -
(אא)

על פסק הדין

1,708

(בב)

על גזר הדין בלבד

991

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
משנה (א) ,לכל ישיבה
.3

808

בבית המשפט העליון -
(א) לישיבה ראשונה בעניין -
1,708

( )1מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה
( )2ערעור פלילי -
(אא)

על פסק הדין

3,101

(בב)

על גזר הדין בלבד

1,708

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
משנה (א) ,לכל ישיבה

."1,375

י"ז בתמוז התשפ"א ( 27ביוני )2021
(חמ -3-245ת)2

יג א ל מ ר ז ל
מנהל בתי המשפט
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