
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

1038 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	שמאי	מקרקעין	)אגרות(,	התשע"ב-2012

1040 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	סדר	הדין	האזרחי	)הוראת	שעה(	)תיקון(,	התשע"ב-2012

1041 תקנות	בריאות	העם	)מעבדות	רפואיות(	)תיקון	מס'	2(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1041 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)בתי	קירור(	)ביטול(,	התשע"ב-2012

1041 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� כללי	החברות	הממשלתיות	)מינוי	רואי	חשבון	ושכרם(	)תיקון(,	התשע"ב-2012

1042 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 כללי	הבנקאות	)שירות	ללקוח(	)עמלת	פירעון	מוקדם	של	הלוואות	לדיור(,	התשע"ב-2012

1043 כללי	הרשות	השנייה	לטלוויזיה	ורדיו	)חסות	לתכניות(	)תיקון(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1044 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� הודעת	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירי	ניפוק	גפ"מ(,	התשע"ב-2012

תיקון	טעות

23 באפריל 2012 7111 א' באייר התשע"ב
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תקנות שמאי מקרקעין )אגרות(, התשע"ב-2012
ו–)6(	לחוק	שמאי	מקרקעין,	התשס"א-12001	 ו–43)א()5(	 	8 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	 	
)להלן	-	החוק(,	באישור	שר	האוצר	לפי	סעיף	39ב	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985,		

ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	ישולמו	אגרות,	כמפורט	להלן:	 �1

	סכום	האגרה
בשקלים	חדשים

	בעד	בקשה	להיבחן	בבחינות	לפי	תקנות	שמאי	מקרקעין	 )1(
)בחינות(,	התשס"ו-32006	-

	בחינות	מוקדמות,	לכל	בחינה		 282)א(

	בחינות	סופיות,	לכל	בחינה	 450)ב(

מקרקעין	 שמאי	 כללי	 לפי	 מבחינה	 לפטור	 בקשה	 	בעד	 )2(
138)פטור	מבחינות(,	התש"ם-41979	-	לכל	נושא

שמאי	 תקנות	 לפי	 ההתמחות	 במסגרת	 בקשות	 	בעד	 )3(
ההתמחות(,	 על	 ופיקוח	 אימונם	 מתמחים,	 )רישום	 מקרקעין	

התשס"ד-52004:

	בקשה	להירשם	כמתמחה	 )א(

התמחותו	 את	 יתחיל	 שמתמחה	 הכרח	 היה	 אם	 ואולם	
פשט	 או	 נפטר	 הקודם	 שהמאמן	 מפני	 אחר,	 מאמן	 אצל	
מיוחדות	 מסיבות	 או	 המקצוע,	 מן	 הסתלק	 או	 הרגל	 את	
שלדעת	יושב	ראש	מועצת	שמאי	המקרקעין	או	מי	שהוא	
מתמחה	 לאותו	 מאפשרות	 אינן	 מטעמו	 לכך	 הסמיך	
להמשיך	בהתמחותו	אצל	המאמן	הקודם	ומצדיקות	את	
פטירתו	מתשלום	אגרה,	אין	לשלם	אגרה	נוספת	עם	הגשת	
הבקשה	כאמור	בדבר	התמחות	אצל	המאמן	האחר,	ובלבד	
שלא	עברה	חצי	שנה	מיום	שהתמחותו	הופסקה	כאמור				

164

	בקשה	לאישור	על	סיום	התמחות	 164)ב(

	בעד	בקשה	להירשם	בפנקס	לפי	תקנות	שמאי	מקרקעין,	 )4(
654התשכ"ג-61963

	אגרה	תקופתית	בהתאם	להוראות	שלהלן:	 )5(

	לשמאי	מקרקעין	שבתחילת	השנה	שבעדה	משולמת	 )א(
810האגרה	הוא	בעל	ותק	של	עד	3	שנים	

	לשמאי	מקרקעין	שבתחילת	השנה	שבעדה	משולמת	 )ב(
1,200האגרה	הוא	בעל	ותק	של	מעל	3	שנים	

אגרות

__________
ס"ח	התשס"א,	עמ'	436;	התשס"ח,	עמ'	383� 	1

ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60� 	2
ק"ת	התשס"ו,	עמ'	424� 	3
ק"ת	התש"ם,	עמ'	98� 	4

ק"ת	התשס"ד,	עמ'	190� 	5
ק"ת	התשכ"ג,	עמ'	1443� 	6
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	סכום	האגרה
בשקלים	חדשים

שמאי	 של	 ותק	 	- ו–)ב(	 )א(	 משנה	 פסקאות	 	לעניין	 )ג(
מקרקעין	יימנה	מיום	רישומו	בפנקס;	תקופות	שבהן	היה	
בעילה	משמעתית	 מותלה	 המקרקעין	 רישומו	של	שמאי	
מניין	 לעניין	 בחשבון	 יבואו	 לחוק	 	37 או	 	32 סעיף	 לפי	

הוותק�		

	שולמה	האגרה	לפי	פסקאות	משנה	)א(	ו–)ב(	עד	תום	 )ד(
חודש	מרס	בשנה	שבעדה	משולמת	האגרה,	תהיה	האגרה	

בהתאם	להוראות	שלהלן:

שבעדה	 השנה	 שבתחילת	 מקרקעין	 	לשמאי	 )1(
800משולמת	האגרה	הוא	בעל	ותק	של	עד	3	שנים

שבעדה	 השנה	 שבתחילת	 מקרקעין	 	לשמאי	 )2(
1,000משולמת	האגרה	הוא	בעל	ותק	של	מעל	3	שנים	

	המבקש	להירשם	בפנקס	במהלך	שנה	ישלם	אגרה	 )ה(
תקופתית	יחסית	בשיעור	השווה	למכפלת	מספר	חודשי	
דצמבר	 חודש	 עד	 בפנקס	 רישומו	 מיום	 שנותרו	 השנה	
חלקי	שתים	 בסכום	האגרה	התקופתית	 אותה	שנה,	 של	

עשרה;	לעניין	זה,	דין	חלקי	חודש	כדין	חודש	שלם�

פי	 על	 בפנקס	 מקרקעי	 שמאי	 של	 רישומו	 	הותלה	 )ו(
האמור	בסעיף	8א	לחוק,	ותמה	תקופת	ההתליה	במהלך	
ישלם	שמאי	 תקופתית,	 אגרה	 בשלה	 שולמה	 שלא	 שנה	
אגרה	 בפנקס,	 רישומו	 לחידוש	 כתנאי	 המקרקעין,	
תקופתית	יחסית	בשיעור	השווה	למכפלת	מספר	חודשי	
השנה	שנותרו	מתום	תקופת	ההתליה	עד	חודש	דצמבר	
חלקי	שתים	 בסכום	האגרה	התקופתית	 אותה	שנה,	 של	

עשרה;	לעניין	זה,	דין	חלקי	חודש	כדין	חודש	שלם�

	סכומי	האגרות	שבתקנה	1	יתעדכנו	ב–1	בינואר	של	כל	שנה	)להלן	-	יום	העדכון(,	 )א( 	�2
שפורסם	 המדד	 לעומת	 לו,	 שקדם	 נובמבר	 בחודש	 שפורסם	 המדד	 שינוי	 שיעור	 לפי	
בחודש	נובמבר	שקדם	ליום	העדכון	הקודם,	אם	השתנה,	ולעניין	יום	העדכון	הראשון	

שלאחר	תחילתן	של	תקנות	אלה	-	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	שקדם	לו�

	עדכון	סכומים	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	ייעשה	על	בסיס	הסכומים	שנקבעו	ליום	 )ב(
העדכון	הקודם,	לפני	שעוגלו	לפי	תקנת	משנה	)ג(�

	סכום	מעודכן	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	יעוגל	לשקל	החדש	השלם	הקרוב,	וסכום	 )ג(
של	חמישים	אגורות	יעוגל	כלפי	מעלה�

		המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים	יפרסם	ברשומות	הודעה	ובה	נוסח	תקנה	1,	 )ד(
כפי	שהיא	מתוקנת	עקב	האמור	בתקנה	זו�	

המפורטות מהבקשות	 בקשה	 הגשת	 עם	 ישולמו	 אלה	 תקנות	 לפי	 	האגרות	 )א( 	�3	
בתקנה	1)1(	עד	)5(�	

	הופק	שובר	תשלום	לתשלום	אגרה	תקופתית	לאחר	מועד	הפקת	שוברי	התשלום	 )ב(
התקופתיים	ושולמה	האגרה	בתוך	ארבעים	וחמישה	ימים	מיום	שהופק	שובר	התשלום	

הצמדה למדד

מועד התשלום



קובץ	התקנות	7111,	א'	באייר	התשע"ב,	2012�4�23 1040

בתקנה	 כאמור	 המופחתת	 האגרה	 תחול	 מביניהם,	 המאוחר	 מרס,	 חודש	 תום	 עד	 או	
1)5()ד(�	

השאר,	 בין	 בהתחשב,	 מיוחדים,	 במקרים	 רשאי,	 המקרקעין	 שמאי	 מועצת	 ראש	 יושב	 	�4
ביכולתו	הכלכלית	של	המבקש	ובנסיבות	אישיות	מיוחדות,	לפטור	מתשלום	האגרות	

לפי	תקנות	אלה,	כולן	או	מקצתן,	או	לדחות	את	תשלומן�

שולמה	אגרה	בעד	בקשה	להיבחן	בבחינה	מהבחינות	המוקדמות	או	הסופיות	כאמור	 	�5
בתקנה	1)1(,	ולפני	שחלף	המועד	האחרון	לרישום	לבחינה	מסר	משלם	האגרה	למזכיר	
מועצת	שמאי	המקרקעין	הודעה	בכתב	על	אי–התייצבותו	לבחינה,	תוחזר	לו	האגרה	

ששילם	בעד	אותה	בחינה�	

הפרק	השישי	בתקנות	שמאי	מקרקעין,	התשכ"ג-1963	-	בטל�		 	�6

תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן,	והן	יחולו	על	אגרות	שהשוברים	לתשלומן	 	�7
יופקו	לאחר	תחילתן�

כ"ט	באדר	התשע"ב	)23	במרס	2012(
נאמן יעקב	 	 )חמ	3-320-ת2(	

שר	המשפטים 	 	

תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ב-2012
משולב[,	 ]נוסח	 המשפט	 בתי	 לחוק	 ו–109	 	108 79ד)א(,	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

התשמ"ד-11984,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	1	לתקנות	סדר	הדין	האזרחי	)הוראת	שעה(,	התשס"ח-22007	)להלן	-	הוראת	 	�1
שעה(	-

	בתקנה	99ז	לתקנות	העיקריות	המובאת	בה,	בתקנת	משנה	)ב(,	אחרי	"בעל	תפקיד	 )1(
הבקיא	בפרטי	התובענה"	יבוא	"ומוסמך	להחליט	בדבר	העברת	התובענה	לגישור"�

	50,000" במקום	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 בה,	 המובאת	 העיקריות	 לתקנות	 99י	 	בתקנה	 )2(
שקלים	חדשים"	יבוא	"75,000	שקלים	חדשים"�

	בתקנה	4	להוראת	השעה,	במקום	"ותוקפן	לארבע	שנים"	יבוא	"ותוקפן	לשש	שנים"� �2
	תחילתה	של	תקנה	1	ביום	ט'	באייר	התשע"ב	)1	במאי	2012(� �3

כ"ד	בניסן	התשע"ב	)16	באפריל	2012(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1778(

שר	המשפטים 	 	

__________
ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198;	התשנ"ב,	עמ'	68;	התשס"א,	עמ'	498� 	1

ק"ת	התשס"ח,	עמ'	86	ועמ'	850;	התש"ע,	עמ'	876;	התשע"א,	עמ'	934� 	2

פטור מאגרות 
ודחייה

החזר אגרה

תיקון תקנות 
התשכ"ג

תחילה ותחולה

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 4

תחילה
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תקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות( )תיקון מס' 2(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	36)ב(	לפקודת	בריאות	העם,	11940,	אני	מתקין	תקנות	אלה: 	

בתקנה	1	לתקנות	בריאות	העם	)מעבדות	רפואיות(,	התשל"ז-21977,	בהגדרה	"מקצוע	 	�1
בסיס",	אחרי	"גנטיקה"	יבוא	"הנדסת	ביוטכנולוגיה"�

י"א	בניסן	התשע"ב	)3	באפריל	2012(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-54-ת1(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	

__________
ע"ר	1940,	תוס'	1,	עמ'	191;	ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	10� 	1

ק"ת	התשל"ז,	עמ'	2460;	התשע"ב,	עמ'	686� 	2

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בתי קירור( )ביטול(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	5,	15	ו–38	לחוק	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים,	התשי"ח- 	
11957,	באישור	שר	האוצר	לפי	סעיף	39ב	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985,	ובאישור	

ועדת	הכספים	לפי	סעיף	1	לחוק–יסוד:	משק	המדינה3,	אני	מצווה	לאמור:

צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)בתי	קירור(,	התשי"ח-41957	-	בטל� 	�1

י"א	בניסן	התשע"ב	)3	באפריל	2012(
	 	 )חמ	3-1957(

הו נתני 	 ן מי בני
ראש	הממשלה	ושר	הבריאות

ן שלום	שמחו
שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

__________
ס"ח	התשי"ח,	עמ'	24� 	1

ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 	2
ס"ח	התשל"ה,	עמ'	206� 	3

ק"ת	התשי"ח,	עמ'	412;	התשמ"ז,	עמ'	1202� 	4

כללי החברות הממשלתיות )מינוי רואי חשבון ושכרם( )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	44)ג(	לחוק	החברות	הממשלתיות,	התשל"ה-11975,	ובאישור	 	

ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אנו	קובעים	כללים	אלה:	

בסעיף	1	לכללי	החברות	הממשלתיות	)מינוי	רואי	חשבון	ושכרם(,	התשנ"ד-21994	)להלן	 	�1
-	הכללים	העיקריים(,	ההגדרה	"הפקודה"	-	תימחק�	

	בסעיף	5	לכללים	העיקריים	-	 �2
	בסעיף	קטן	)א(,	במקום	"בסימן	ב'	של	פרק	ט'	לפקודה,	בכפוף	לכללים	אלה�"	יבוא	 )1(

"בסימן	א'	של	הפרק	החמישי	בחלק	רביעי	לחוק	החברות,	התשנ"ט-31999�";	

	בסעיף	קטן	)ד(,	אחרי	"של	החברה"	יבוא	"שעל	סדר	יומה	מינוי	רואה	חשבון"�	 )2(

	בסעיף	8	לכללים	העיקריים	-		 �3

תיקון תקנה 1

ביטול

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 5

__________
ס"ח	התשל"ה,	עמ'	132� 	1

ק"ת	התשנ"ד,	עמ'	590;	התשע"א,	עמ'	259� 	2
ס"ח	התשנ"ט,	עמ'	189� 	3

תיקון סעיף 8
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	במקום	סעיף	קטן	)א(	יבוא: )1(

	אישור	הרשות	למינוי	רואה	חשבון	לחברה	ממשלתית	יינתן	לתקופה	שתקבע	 ")א(
הרשות,	ובלבד	שהתקופה	הכוללת	של	המינוי	לא	תעלה	על	שש	שנים	רצופות	או	
שהמינוי	יחול	עד	תום	האסיפה	השנתית	שאחרי	האסיפה	השנתית	שנתמנה	בה,	

על	פי	המאוחר�";	

	בסעיף	קטן	)ב(	-	 )2(

	בפסקה	)1(,	במקום	"משש	תקופות	מינוי	רצופות"	יבוא	"משש	שנים	רצופות"; )א(

)2(,	במקום	"תקופת	מינוי	אחת	בנוסף	לשש	תקופות	המינוי,"	יבוא	 	בפסקה	 )ב(
"שנה	אחת	נוסף	על	שש	השנים";

	בפסקה	)3(,	במקום	"שבע	תקופות	מינוי	כאמור"	יבוא	"שבע	שנים	כאמור"� )ג(

	סעיפים	9	ו–10	לכללים	העיקריים	-	בטלים� �4

	בסעיף	11	לכללים	העיקריים	-		 �5
	בסעיף	קטן	)א(,	אחרי	"של	רואה	החשבון"	יבוא	"שניתן	לפי	סעיף	8";	 )1(

	במקום	סעיף	קטן	)ב(	יבוא: )2(

יומה	 סדר	 כללית	שעל	 אסיפה	 תזמן	החברה	 כאמור,	 המינוי	 אישור	 	בוטל	 ")ב(
סיום	כהונתו	של	רואה	החשבון	ומינוי	רואה	חשבון	אחר	במקומו�"		

י'	באדר	התשע"ב	)4	במרס	2012(
	 	 )חמ	3-124-ת1(

נאמן יעקב	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																																						שר	המשפטים

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלת פירעון מוקדם של הלוואות לדיור(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	9א1)ג(	לחוק	הבנקאות	)שירות	ללקוח(,	התשמ"א-11981	)להלן	 	
-	החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	הוועדה	המייעצת,	ובאישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת,	אני	

קובע	כללים	אלה:	

	בכללים	אלה	-	 �1
"המפקח"	-	לרבות		מי	שהוא	הסמיכו	לעניין	כללים	אלה;

"הצו"	-	צו	הבנקאות	)עמלות	פירעון	מוקדם(,	התשס"ב-22002�	

	עמלת	הפירעון	המוקדם	אשר	תאגיד	בנקאי	רשאי	לגבות	לפי	סעיף	9א1)ב(	לחוק	תחושב		 	�2
לפי	הוראות	סעיפים	3)3(,	4)1(	ו–)2(	ו–7)א(	לצו,	בשינויים	המחויבים�	

העמלה	הנגבית	על	פי	סעיף	2	תופחת	לפי	הוראות	סעיף	8	לצו,	לפי	העניין	ובשינויים	 	�3
המחויבים�		

	הסמכות	הנתונה	למפקח	בסעיף	9)א(	לצו,	נתונה	לו	גם	לעניין	כללים	אלה� �4

ג'	בניסן	התשע"ב	)26	במרס	2012(
פישר 	 לי 									סטנ 	 	 )חמ	3-4429(

										נגיד	בנק	ישראל	 	 	 	 	 	 	

ביטול סעיפים 
9 ו-10

תיקון סעיף 11

__________
ס"ח	התשמ"א,	עמ'	258;	התשע"ב,	עמ'	86� 	1

ק"ת	התשס"ב,	עמ'	915� 	2

הגדרות

עמלת הפירעון 
המוקדם

הפחתות 

סמכות המפקח
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 כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )חסות לתכניות( )תיקון(,
התשע"ב-2012

ולרדיו,	 לטלוויזיה	 השנייה	 הרשות	 לחוק	 ו–88	 82)ב(	 	,24 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 	בתוקף	 	
התש"ן-11990,	קובעת	מועצת	הרשות	השנייה	לטלוויזיה	ולרדיו	כללים	אלה:

בסעיף	3	לכללי	הרשות	השנייה	לטלוויזיה	ורדיו	)חסות	לתכניות(,	התש"ע-22009	)להלן	-	 	�1
הכללים	העיקריים(,	בסופו	יבוא:

על	 המחויבים,	 בשינויים	 יחולו,	 פרסומת	 שיבוץ	 לכללי	 ו–)ב(	 27)א(	 סעיף	 	הוראות	 ")ו(
	הודעות	חסות	שבהן	נותן	החסות	הוא	יצרן	או	משווק	של	משקאות	כאמור	בפסקאות	)1(

או	)2(	שבסעיף	27)א(	האמור�"

	בסעיף	4)ג(	לכללים	העיקריים	- �2
שיתקיימו	 ובלבד	 מוכרת,	 סיסמה	 "וכן	 יבוא	 בה"	 שיתקיימו	 "ובלבד	 במקום	 	ברישה,	 )1(

בהודעת	החסות";

	במקום	פסקאות	)2(	ו–)3(	יבוא: )2(

	היא	לא	תכלול	- )2("

לסקר	 התייחסות	 תכלול	 ולא	 שירות,	 או	של	 מוצר	 	תיאור	השוואתי	של	 )א(
ולתוצאותיו;

	מחיר	של	מוצר	או	של	שירות,	אופן	רכישתו,	כתובת	מקום	רכישתו	או	דרכי	 )ב(
שיווק	ישיר	שלו;

כגון	 במילים	 לרבות	 שירות,	 או	 מוצר	 לרכישת	 הזמנה	 או	 	עידוד,	תמריץ	 )ג(
"מבצע",	"חדש",	"מתנה",	"חינם"	ו"בלא	תשלום"�"

	במקום	סעיף	5	לכללים	העיקריים	יבוא: �3

	משך	השידור	של	הודעת	חסות	לא	יעלה	על	6	שניות�"זמן	הודעות	חסות 	)א( �5

בכל	 להודעות	חסות	 	זמן	השידור	המרבי	שניתן	להקצות	 )ב(
ניתן	 ו–00�24	 	20�00 השעות	 בין	 ואולם	 שניות;	 	54 הוא	 שעה	
בכפוף	 דעת,	 שיקול	 לפי	 חסות	 הודעות	 שידור	 זמן	 להקצות	
לסעיף	6,	ובלבד	שסך	כל	זמן	הודעות	החסות	בשעות	אלה	לא	

יעלה	על	3	דקות	ו–36	שניות�"

	תחילתם	של	כללים	אלה	30	ימים	מיום	פרסומם� �4

כ"ד	באדר	התשע"ב	)18	במרס	2012(
אבישר 	 לן 									אי 	 	 )חמ	3-2215(

		 			יושב	ראש	מועצת	הרשות	השנייה 	 	 	 	 	

							לטלוויזיה	ולרדיו	 	 	 											 	 	 	
__________

ס"ח	התש"ן,	עמ'	58;	התשע"א,	עמ'	302� 	1
ק"ת	התש"ע,	עמ'	37� 	2

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 4

החלפת סעיף 5

תחילה
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 הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי ניפוק גפ"מ(,
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	4	לצו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירי	ניפוק	גפ"מ(,	 	
התשנ"ט-11999	)להלן	-	הצו(,	אני	מודיע	לאמור:

בניסן	התשע"ב ט'	 ביום	 החל	 לצו,	 התוספת	 נוסח	 ולפיכך	 ניפוק	התעדכנו	 שירות	 מחירי	 	�1	
)1	באפריל	2012(,	הוא	כלהלן:

"תוספת

מחירי שירות ניפוק גפ"מ
)סעיף	2(

הערותבשקלים	חדשיםיחידת	חיובהשירות

	ניפוק	גפ"מ	למכליות המחיר	כולל	אחסון	תפעולי	53�18טונה1�
ופעולות	שאיבה	והזרמה	

הכרוכות	בשירות

	ניפוק	גפ"מ	בהזרמה המחיר	כולל	אחסון	תפעולי	86�10טונה2�
ופעולות	שאיבה	והזרמה	

הכרוכות	בשירות�"

ו'	בניסן	התשע"ב	)29	במרס	2012(
סף ו י 	 בר 	 חן 	 	 )חמ	3-2722(

																																																																																			מנהל	מינהל	הדלק
__________

ק"ת	התשנ"ט,	עמ'	720;	התשס"ז,	עמ'	946� 	1

תיקון טעות

בקובץ	 שפורסמו	 התשע"ב-2012,	 ביטוח(,	 )חובת	 )תיקון(	 אשראי	 נתוני	 שירות	 	בתקנות	 	
התקנות	7102,	התשע"ב,	עמ'	950	-

	בשם	התקנות,	במקום	")חובת	ביטוח("	צריך	להיות	")תיקון	מס'	2("; )1(

	בתקנה	1,	במקום	"אחרי	פרט	)3("	צריך	להיות	"אחרי	פרט	)2(",	ובמקום	")4(	הפרטים	 )2(
המנויים	בתקנה	69)ג()5("	צריך	להיות	")2א(	הפרטים	המנויים	בתקנה	69)ג()5("�

)חמ	3-3200(

עדכון מחירים




