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 טיוטת תקנות 
 

 שם התקנות המוצעות  . א

 2020-(, התש"ף3דינה )הנחה מארנונה()תיקון מס'  הסדרים במשק המ טיוטת תקנות 

 

 מטרת התקנות המוצעות והצורך בהן .ב

  –)להלן  2020-(, התש"ף2דינה )הנחה מארנונה()תיקון מס'  הסדרים במשק המ פורסמו תקנות  21.4.2020ביום 

 בשל משבר הקורונה.  2020, לשם קביעת הוראות שעניינן הנחות בשנת (2תיקון מס' 

(  3פסקה )בתוך כך, , ובה פירוט סוגי נכסים אשר אינם זכאים להנחה. 31לצורך כך נקבעה בין היתר תקנה 

( לתקנות שעת חירום )נגיף  2)ב()5מחריגה מהזכאות להנחה מקומות שונים כאמור בתקנה  נכס"להגדרת "

, ביניהם חנות אופטיקה ומעבדה לתיקון  21.4.20כנוסחה ביום    2020-הגבלת פעילות(, התש"ף  –הקורונה החדש  

 מוצרי תקשורת או מחשבים. 

מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או  כן "ו  "קהבדבר "חנות אופטי הגדרות לשם הוספת  31תקנה  מוצע לתקן את

( לתקנות  1)א()5כמשמעותו בתקנה  למעט חנות או מעבדה כאמור המצויות בקניון" בגדרן ייקבע מחשבים" 

(  1)א()5נה זאת בשים לב להוראת תק ". 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף – שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 

,  חנות אופטיקה ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים בקניוניםעל הפעלתם של אוסרת אשר  ,האמורה

 .להגדרת "נכס" (3מיתר המקומות המנויים בפסקה ) יש לציין  בשונה וזאת 

 . 2, בהלימה לתחילה שנקבעה לגבי תיקון מס' 2020בינואר   1מוצע כי תקנות אלה יחולו מיום 

 

 

 להלן נוסח טיוטת התקנות המוצעות:  .ג

  



 : הפנים מטעם משרד יוטת תקנותט

 2020-(, התש"ף3תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה()תיקון מס' טיוטת 

)ב( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה  12בתוקף סמכותי לפי סעיף   

 , אני מתקין תקנות אלה:19921-להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג

,  31, בתקנה 19932-תשנ"גהתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, ב  .1 31תיקון תקנה 

 " יבוא: –אחרי "בפרק זה 

  – מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים" " ",חנות אופטיקה""   

כמשמעותו   בקניון ות המצויחנות או מעבדה כאמור למעט 

  – ( לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 1)א()5תקנה ב

 .";2020-הגבלת פעילות(, התש"ף

 (.2020בינואר  1תחילתן של תקנות אלה ביום ד' בטבת התש"ף )  .2 תחילה

 

 

 (20___ ב________ התש_______ )___ ב________ ____

 ]תאריך עברי[ )]תאריך לועזי[( 

 (2ת 3-_ 2278 )חמ

 

__________________ 

 אריה מכלוף דרעי 

 שר הפנים

 

ר ב ס ה י  ר ב  ד

(,  2הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה()תיקון מס'  פורסמו תקנות  21.4.2020ביום  1תקנה 

 בשל משבר הקורונה.  2020, לשם קביעת הוראות שעניינן הנחות בשנת  (2תיקון מס'    – )להלן    2020-התש"ף

(  3, ובה פירוט סוגי נכסים אשר אינם זכאים להנחה. בתוך כך, פסקה )31לצורך כך נקבעה בין היתר תקנה  

( לתקנות שעת חירום )נגיף 2)ב()5להגדרת "נכס" מחריגה מהזכאות להנחה מקומות שונים כאמור בתקנה  

ת אופטיקה ומעבדה  , ביניהם חנו21.4.20כנוסחה ביום  2020-הגבלת פעילות(, התש"ף – הקורונה החדש 

 לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים. 

הוספת הגדרות בדבר "חנות אופטיקה" וכן "מעבדה לתיקון מוצרי  לשם 31מוצע לתקן את תקנה 

תקנה  כמשמעותו ב "למעט חנות או מעבדה כאמור המצויות בקניון  בגדרן ייקבעתקשורת או מחשבים" 

". זאת בשים לב 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף – חדש ( לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה ה1)א()5

 
 .10ס"ח התשנ"ג, עמ'  1
 . 1194; התש"ף, עמ' 419ק"ת התשנ"ג, עמ'  2



חנות אופטיקה ומעבדה לתיקון מוצרי   , אשר אוסרת על הפעלתם של האמורה( 1)א()5להוראת תקנה 

( להגדרת 3בשונה יש לציין מיתר המקומות המנויים בפסקה )וזאת  תקשורת או מחשבים בקניונים, 

 "נכס".

 . 2, בהלימה לתחילה שנקבעה לגבי תיקון מס' 2020בינואר  1ום מוצע כי תקנות אלה יחולו מי 2תקנה 
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