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כספי עיצום לגבי החוק אגרות והוצאות (תחילת קנסות, לגביית המרכז צו
התשס"ז-2007  הון), הלבנת איסור חוק לפי עבירה בשל

התשנ"ה- והוצאות, אגרות קנסות, לגביית המרכז לחוק סעיף 14 לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: אני החוק), (להלן - 11995

הון, איסור הלבנת לחוק ה' פרק  לפי כספי עיצום חוב שהוא לגבי של החוק תחילתו .1
זה. צו שלושים ימים מיום פרסום תהיה התש"ס-22000,

(16 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ח
פרידמן דניאל  (3-3690 (חמ

המשפטים שר                                                                                   
__________

.568 עמ' התשס"ג, 1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 170;

.386 עמ' התשס"ב, 2 ס"ח התש"ס, עמ' 293;

לחוק) ו–(ג) 37(א) לפי סעיף החברה שירותי בעד (תשלומים תקנות הדואר
התשס"ז-2007  ,(3 מס' (תיקון (2 (מס' שעה) (הוראת

באישור התשמ"ו-11986, הדואר, לחוק ו–126(א) ו–(ג) לפי סעיפים 37(א) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני האוצר, שר

לחוק) ו–(ג) 37(א) סעיף  לפי החברה (תשלומים בעד שירותי הדואר 3 לתקנות בתקנה .1
התשס"ז (17 באפריל  בניסן עד יום כ"ט "ותוקפן התשס"ו-22006, במקום ,(2 (מס' שעה) (הוראת

(21 במאי 2007)". התשס"ז בסיון ד' יום עד "ותוקפן יבוא "(2007

(17 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ט
אטיאס אריאל   (3-2168 (חמ

התקשורת שר                                                                                   
__________

71 ועמ' 524. עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79;

.617 ועמ' (344) 258 עמ' התשס"ז, 2 ק"ת התשס"ו, עמ' 932;

(2 שעה) (מס' (הוראת הכספיים) השירותים בעד (תשלומים תקנות הדואר
התשס"ז-2007  ,(3 מס' (תיקון

האוצר שר בהסכמת הדואר, התשמ"ו-11986, סעיף 88י(א)(י) לחוק לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכלכלה ועדת ובאישור

(מס' 2), שעה) (הוראת בעד השירותים הכספיים) (תשלומים הדואר 3 לתקנות בתקנה .1
"ותוקפן יבוא התשס"ז (17 באפריל 2007)" בניסן עד יום כ"ט "ותוקפן התשס"ו-22006, במקום

(1 ביוני 2007)". התשס"ז בסיון ט"ו יום עד

(18 באפריל 2007) בניסן התשס"ז ל'
אטיאס אריאל   (3-3598 (חמ

התקשורת שר                                                                                   

תחילת החוק
לגבי עיצום כספי

__________
71 ועמ' 524. עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79,

258 ועמ' 617. עמ' התשס"ז, 2 ק"ת התשס"ו, עמ' 963,

3 תיקון תקנה

3 תיקון תקנה
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תדלוק) בתחנות מרביים (מחירים ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו
התשס"ז-2007  (תיקון),

התשנ"ו-11996  ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק סעיף 12 לפי סמכותנו בתוקף  
מצווים לאמור: לחוק, אנו 13 לפי סעיף המחירים ועדת ובהתייעצות עם החוק), (להלן -

תדלוק),  בתחנות מרביים (מחירים ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח לצו  2 בסעיף .1
- העיקרי) הצו - (להלן התשס"ב-22002

יבוא: פסקה (2) במקום (ב), קטן (1) בסעיף

ל–6.00 למחרת,  20.00 השעות בין תדלוק בנזין בתחנות מכירת בעד תשלום (2)"
"ימי מנוחה" לענין זה, ;6.00 למחרתו בשעה ועד מכניסתו המנוחה, וביום מימי
ויום התש"ח-31948, ומשפט, שלטון סדרי לפקודת 18א(א) בסעיף כמשמעותם -

התש"ט-41949."; העצמאות, יום בחוק כמשמעותו העצמאות,

יבוא: (ד) קטן סעיף במקום (2)

המרבי, המחיר על נוסף  תשלום כל בנזין בעד ייגבה לא תדלוק  בתחנת "(ד)
זה, "תג לענין התג; בעל בידי והנהוג התחנה, לעובד שהוצג נכה, תג מרכב הנושא

התשנ"ד-51993." כהגדרתו בחוק חניה לנכים, - נכה"

יבוא: בסופו העיקרי, לצו 3 בסעיף .2
בה שמתקיים כל זמן עצמי, לתדלוק משאבה בה אין כאילו תדלוק יראו תחנת "(ד)

מאלה: אחד

לתדלק ניתן לא שמסיבה כלשהי או פועלת, עצמי אינה לתדלוק המשאבה (1)
באמצעותה;

המנהל; עליו שהורה באופן מסומנת אינה המשאבה (2)

מן המנהל עליו שהורה ברור באופן אליה הנכנסים את המכוון שלט בה אין (3)
התדלוק העצמי; משאבת הכניסה אל

בו המחיר בשירות עצמי; שצוין הכניסה לתחנה מן שלט הנראה לעין אין בה (4)

הדלק מינהל במשרדי הציבור לעיון  יעמדו זה, קטן  סעיף לפי המנהל הוראות
התשתיות הלאומיות. משרד של האינטרנט באתר בירושלים, ויפורסמו

מזומן, כסף באמצעות בה שהתשלום בין - עצמי" בתדלוק "משאבה זה, בסעיף (ה)
אשראי." כרטיס באמצעות שהוא ובין

יבוא: (ב) קטן במקום סעיף העיקרי, לצו 4 בסעיף .3
- יעודכן מרבי מחיר "(ב)

רכיביו של העדכונים הצטברות לפי חודש, בכל הראשון העבודה ביום (1)
ואולם, בסעיף קטן (א), כאמור

כאמור, ואם השינוי חל שבו יעודכן מחיר מרבי ביום המע"מ, ברכיב חל שינוי (2)
אם כאמור, זולת השינוי חל שבו ביום מרבי מחיר יעודכן המסים, שינוי ברכיב חל

".(1) פי פסקה על יעודכן שאזי בחודש, האחד חל ביום הוא

2 תיקון סעיף

3 תיקון סעיף

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

.246 עמ' התשס"ד, ;94 עמ' התשס"ג, 2 ק"ת התשס"ב, עמ' 909;

.10 עמ' התשי"ב, ס"ח ;1 עמ' התש"ח, תוס' א', 3 ע"ר 2,

.90 עמ' התשי"ח, 4 ס"ח התש"ט, עמ' 10;

5 ס"ח התשנ"ד, עמ' 28.

4 תיקון סעיף



18.4.2007 התשס"ז, בניסן ל' ,6580 התקנות קובץ 738
הממשלתי במדפיס והודפס המשפטים, משרד רשומות, במח' סודר ISSN 0334-7014 חדש 1.46 שקל המחיר

התשס"ז בכסלו ה'  ביום  (ב), קטן בסעיף כמפורט למעט זה צו של  תחילתו  (א) .4 
(26 בנובמבר 2006).

30 ימים  זה, בצו העיקרי, כנוסחן לצו 3(ד) בסעיף פסקאות (2) עד (4) של תחילתן  (ב)
האמור. הסעיף לפי המנהל הוראות פרסום מיום

(1 בנובמבר 2006) בחשון התשס"ז י'
 (3-2152 (חמ

ר עז אלי בן  פואד) ) ן  מי י  בנ
הלאומיות התשתיות שר

ן ו רשז הי  אברהם
האוצר שר

התשס"ז-2007 הגליל), (אצבע והבניה התכנון צו
התייעצות ולאחר התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק סעיף 16 לפי סמכותי בתוקף  
ולבניה, לתכנון הארצית המועצה שליד עקרוניים תכנוניים לנושאים המשנה ועדת עם
עם לחוק, 6(א)(3) לפי סעיף ולבניה לתכנון הארצית המועצה לה שאצלה בתוקף הסמכות
אני בדבר, הנוגעות המקומיות הרשויות הצפון ועם מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

לאמור: מצווה

והבניה התכנון צו לפי המקומי), - מרחב התכנון (להלן הגליל אצבע מקומי תכנון מרחב .1
בתשריט כחול  בקו  כמסומן יהיו מגבולותיו וקטע  ישונה  התשנ"ו-21996, הגליל), (אצבע

(8 באוגוסט 2006). התשס"ו י"ז באב בידי ביום והחתום 1:20,000 הערוך בקנה מידה

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה
פתוחים שהמשרדים האמורים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי וכל מעוניין הגליל, אצבע

לקהל.

התשס"ז-32006. העליון), (הגליל צו התכנון והבניה של תחילתו זה צו של תחילתו .3
צו תחילתו של ערב רישוי רשות או מקומית ועדה בהם שהחלה אחרת פעולה דיון או .4
הוועדה המקומית בהם תמשיך זה, צו לפי המקומי התכנון למרחב שהתווסף בנוגע לשטח זה
מקומית" זה, "ועדה בסעיף הגיעו; שאליו מהשלב המקומי התכנון מרחב הרישוי של רשות או

מוועדותיה. ועדה לרבות -

(11 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"א
ן בר–או ני ו ר  (3-1113 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשנ"ו, עמ' 1436.

.194 עמ' התשס"ז, 2   ק"ת

תחילה

תיקון מרחב
תכנון מקומי

עותקים הפקדת
התשריט של

תחילה

מעבר הוראות




