
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

1704 תקנות	סדר	הדין	האזרחי	)תיקון	מס'	9(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1705 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	ביטוח	בריאות	ממלכתי	)פטור	מתשלום	דמי	ביטוח	בריאות	לתורם	איבר(,	התשע"ב-2012

1706 צו	העבירות	המינהליות	)שינוי	התוספת	הראשונה	לחוק(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1706 תקנות	העבירות	המינהליות	)קנס	מינהלי	-	יועצי	השקעות	ומנהלי	תיקי	השקעות(	)ביטול(,	התשע"ב-2012		

תקנות	העבירות	המינהליות	)קנס	מינהלי	-	אי–דיווח	על	היערכות	לפתרון	בעיית	באג	2000(	)ביטול(,

1706 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 התשע"ב-2012 	

1707 תקנות	להגנת	חיית	הבר	)הוראת	שעה(	)תיקון	מס'	3(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1707 תקנות	התעבורה	)תיקון	מס'	11(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)החלת	החוק	וקביעת	רמת	פיקוח	לביצי	מאכל	מסוימות(,	
1707 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 התשע"ב-2012

1709 צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירים	מרביים	לביצי	מאכל(	)תיקון	מס'	2(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�		

1709 צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירים	מרביים	בתחנות	תדלוק(	)תיקון	מס'	3(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�		

1710 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	המים	)אמות	מידה	להקצאת	מים	לחקלאות(	)הוראת	שעה(	)תיקון(,	התשע"ב-2012

1710 תקנות	שירותי	הדת	היהודיים	)ניהול	מועצות(	)הוראת	שעה(	)תיקון	מס'	4(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		
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תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון מס' 9(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	108	לחוק	בתי	המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-11984,	אני	 	

מתקין	תקנות	אלה:

במקום	תקנה	265	לתקנות	סדר	הדין	האזרחי,	התשמ"ד-21984	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	 	�1
יבוא:

לו	"פסיקת	מזונות שיפסקו	 ומבקש	 למזונות	 תביעה	 שהגיש	 דין	 	בעל	 	)א( �265
)להלן	-	 זמניים	 יגיש	בקשה	לפסיקת	מזונות	 זמניים	 מזונות	
תצהיר	 ויצרף	 טיעוניו,	 את	 המבקש	 יפרט	 בבקשה	 הבקשה(;	

שבו	יאמת	את	העובדות	שביסוד	הבקשה	וכן	אסמכתאות�

ביניים	 לסעד	 כבקשה	 תוגש	 זמניים	 למזונות	 	בקשה	 )ב(
כאמור	בתקנה	258ד)ד(�

	המשיב	יגיש	את	תשובתו	לבקשה	בצירוף	הרצאת	פרטים	 )ג(
)להלן	-	התשובה(	בתוך	עשרה	ימים	מיום	שהבקשה	הומצאה	
לו	אלא	אם	כן	הגיש	עד	למועד	האמור	בקשה	ליישוב	סכסוך	
לעניין	המזונות	הזמניים;	בתשובה	יפרט	המשיב	את	טיעוניו	
ויצרף	תצהיר	שבו	יאמת	את	העובדות	שביסוד	הבקשה	וכן	

אסמכתאות�

בתקנת	 כאמור	 סכסוך	 ליישוב	 בקשה	 המשיב	 	הגיש	 )ד(
לפגישה	 הדין	 בעלי	 את	 הסיוע	 יחידת	 תזמין	 )ג(,	 משנה	
שתתקיים	בתוך	עשרה	ימים,	על	הפגישה	יחולו	תקנות	258כב	
ו–258כד;	סירב	המבקש	להופיע	לפני	יחידת	הסיוע	ונמסרה	
על	כך	הודעה	בכתב	לפי	סעיף	5)ג(	לחוק	בית	המשפט	לעניני	
משפחה,	התשנ"ה-31995	)להלן	-	ההודעה(,	או	שהמשיב	לא	
התייצב	לפגישה	ביחידת	הסיוע,	יגיש	המשיב	את	תשובתו	
כאמור	בתקנת	משנה	)ג(	בתוך	עשרה	ימים	מיום	שהומצאה	

לו	ההודעה	או	מהמועד	שנקבע	לפגישה	ביחידת	הסיוע�

	לא	הגיעו	בעלי	הדין	להסכמה	בפגישה	ביחידת	הסיוע	 )ה(
בעניין	הבקשה	או	להסדר	בגישור	לפי	תקנה	258כד	תודיע	
על	כך	יחידת	הסיוע	לבית	המשפט;	המשיב	יגיש	את	תשובתו	
הפגישה	 מיום	 ימים	 עשרה	 בתוך	 )ג(	 משנה	 בתקנת	 כאמור	
ביחידת	הסיוע	או	מיום	שהומצאה	לבית	המשפט	הודעה	על	
הפסקת	הגישור	לפי	תקנה	8)א(	או	8)ג(	לתקנות	בתי	המשפט	

)גישור(,	התשי"ג-41993�		

	לא	הגיש	המשיב	תשובה	במועד	כאמור	בתקנות	משנה	 )ו(
)ג(	עד	)ה(,	רשאי	בית	המשפט	לפסוק	מזונות	זמניים	על	יסוד	
הבקשה	ובלבד	שנוכח	בית	המשפט	שהיתה	המצאה	כדין	של	

הבקשה	למשיב�"

החלפת תקנה 265

__________
ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198� 	1

ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	2220;	התשע"ב,	עמ'	12,	עמ'	160)1398(,	עמ'	1318,	עמ'	1560,	עמ'	1672	ועמ'	1693� 	2
ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	393� 	3
ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	1042� 	4
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	בתקנה	266	לתקנות	העיקריות	- �2
	בתקנת	משנה	)א(,	המילים	"כתבי	הטענות"	-	יימחקו; )1(

	אחרי	תקנת	משנה	)ב(	יבוא: )2(

	החלטת	בית	המשפט	בבקשה	תינתן	מוקדם	ככל	האפשר�" ")ג(

תחילתן	של	תקנות	אלה	שלושים	ימים	מיום	פרסומן	)להלן	-	יום	התחילה(	והן	יחולו	 	�3
על	בקשה	למזונות	זמניים	שהוגשה	ביום	התחילה	או	לאחריו�	

י"ח	באב	התשע"ב	)6	באוגוסט	2012(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1778(

שר	המשפטים 	 	

 תקנות  ביטוח בריאות ממלכתי )פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות
לתורם איבר(, התשע"ב-2012 

)להלן	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	14)ז1(	לחוק	ביטוח	בריאות	ממלכתי,	התשנ"ד-11994	 	
-	החוק(,	ובהסכמת	שר	האוצר,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	אלה,	"המרכז	להשתלות",	"נתרם"	ו"תורם"	-		כהגדרתם	בחוק	השתלת	אברים,	 	�1
התשס"ח-22008�

תורם	שתרם	בישראל,	בחייו,	איבר	לנתרם	שהוא	תושב	ישראל,	יהיה	פטור	מתשלום	 	�2
חודשים	 	36 של	 לתקופה	 	 לחוק,	 	14 בסעיף	 כמשמעותם	 ממלכתי	 בריאות	 ביטוח	 דמי	
לנטילת	 הניתוח	 את	 בה	 שעבר	 השנה	 שלאחר	 הראשונה	 השנה	 בתחילת	 שתחילתה	

האיבר�

	המרכז	להשתלות	יעביר	למוסד	ב–31	בדצמבר	של	כל	שנה,	את	רשימת	התורמים	 )א( 	�3
כאמור	בתקנה	2,	אשר	תרמו	איבר	בחייהם	לנתרם	ישראלי	במהלך	אותה	שנה�

	העברת	המידע	תיעשה	בדרך	שמתבצעת	העברת	מידע	בין	גופים	ציבוריים	לפי	 )ב(
פרק	ד'	לחוק	הגנת	הפרטיות,	התשמ"א-31981�

תקנות	אלה	יחולו	גם	על	כל	מי	שתרם	איבר	מאבריו,	בחייו,	לנתרם	שהוא	תושב	ישראל,	 	�4
למן	יום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(�		

	על	אף	האמור	בתקנה	2,	תחל	תקופת	הפטור	מדמי	ביטוח	בריאות	ל–36	חודשים,		 )א( 	�5
	ביחס	לתורמים	שתרמו	איבר	מגופם	בשנים	2010	ו–2011,	ביום	ט"ז		בחשוון		התשע"ב

)1	באוקטובר	2012(�

	על	אף	האמור	בתקנה	3,	ייעשה	הדיווח	של	מרכז	ההשתלות	למוסד	בשנת	2012	 )ב(
בשני	מועדים:	

	בתוך	30	ימים	מיום	פרסומן	של	תקנות	אלה	-	לעניין		רשימת	התורמים	אשר	 )1(
תרמו	איבר	בכל	אחת	מן	השנים		2010	ו–2011;	

		ביום	31	בדצמבר	2012	-	לענין	רשימת	התורמים	אשר	תרמו	איבר	בשנת	 )2(
		�2012

ב'	באלול	התשע"ב	)20	באוגוסט	2012(
הו נתני 	 ן מי 												בני 	 	 )חמ	3-4422(

										ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	

תיקון תקנה 266

תחילה ותחולה

__________
ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	156� 	1
ס"ח	התשס"ח,	עמ'	394� 	2
ס"ח	התשמ"א,	עמ'	128� 	3

הגדרות

פטור מתשלום 
דמי ביטוח 

בריאות

העברת רשימת 
התורמים למוסד 

לביטוח לאומי

תחולה

הוראות שעה
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צו העבירות המינהליות )שינוי התוספת הראשונה לחוק(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	4	לחוק	העבירות	המינהליות,	התשמ"ו-11985	)להלן	-	החוק(,	 	

בהסכמת	שר	האוצר	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:		

"חוק	 ניירות	ערך,	התשכ"ח-21968",	 "חוק	 א',	המילים	 בתוספת	הראשונה	לחוק,	בטור	 	�1
השקעות	משותפות	בנאמנות,	התשנ"ד-31994"	ו"חוק	הסדרת	העיסוק	בייעוץ	השקעות,	
העבירות	 ותקנות	 	- התשנ"ה-41995"	 השקעות,	 תיקי	 ובניהול	 השקעות	 בשיווק	

המינהליות	שמולן	בטור	ב'	-	יימחקו�

י"ז	באב	התשע"ב	)5	באוגוסט	2012(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1922(

שר	המשפטים 	 	 	
__________

	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	31;	התשע"א,	עמ'	23� 1

	ס"ח	התשכ"ח,	עמ'	234� 2

	ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	308� 3

	ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	416� 4

 תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - יועצי השקעות
ומנהלי תיקי השקעות( )ביטול(, התשע"ב-2012

)להלן	 ו–2	לחוק	העבירות	המינהליות,	התשמ"ו-11985	 	1 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	 	
ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	 -	החוק(,	בהסכמת	שר	האוצר	

תקנות	אלה:		

ומנהלי	תיקי	השקעות(,	 יועצי	השקעות	 	- )קנס	מינהלי	 תקנות	העבירות	המינהליות	 	�1
התשס"ב-22001	-	בטלות�

י"ז	באב	התשע"ב	)5	באוגוסט	2012(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1922(

שר	המשפטים 	 	 	
__________

	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	31;	התשע"א,	עמ'	23� 1

	ק"ת	התשס"ב,	עמ'	148� 2

תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - אי–דיווח על היערכות לפתרון 
בעיית באג 2000( )ביטול(, התשע"ב-2012

)להלן	 ו–2	לחוק	העבירות	המינהליות,	התשמ"ו-11985	 	1 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	 	
ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	 -	החוק(,	בהסכמת	שר	האוצר	

תקנות	אלה:		

תקנות	העבירות	המינהליות	)קנס	מינהלי	-	אי–דיווח	על	היערכות	לפתרון	בעיית	באג	 	�1
2000(,	התש"ס-21999	-	בטלות�

י"ז	באב	התשע"ב	)5	באוגוסט	2012(
נאמן 			יעקב	 	 	 )חמ	3-1922(

	שר	המשפטים 	 	
__________

	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	31;	התשע"א,	עמ'	23� 1

	ק"ת	התש"ס,	עמ'	154� 2

שינוי התוספת 
הראשונה

ביטול

ביטול
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תקנות להגנת חיית הבר )הוראת שעה( )תיקון מס' 3(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	9	ו–16	לחוק	הגנת	חיית	הבר,	התשט"ו-11955,	אני	מתקין	 	

תקנות	אלה:		

"י"ד	 במקום	 התשע"א-22010,	 שעה(,	 )הוראת	 הבר	 חיית	 להגנת	 לתקנות	 1)א(	 בתקנה	 	�1
בתשרי	התשע"ג	)30	בספטמבר	2012("	יבוא	"כ'	בניסן	התשע"ג	)31	במרס	2013("�

ט"ו	באלול	התשע"ב	)2	בספטמבר	2012(
ארדן גלעד	 	 )חמ	3-524-ת4(	

השר	להגנת	הסביבה 	 	 	
__________

	ס"ח	התשט"ו,	עמ'	10;	התש"ן,	עמ'	180� 1

	ק"ת	התשע"א,	עמ'	35;	התשע"ב,	עמ'	2	ועמ'	974� 2

תקנות התעבורה )תיקון מס' 11(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	70	לפקודת	התעבורה1,	אני	מתקין	תקנות	אלה:		 	

בתקנה	266	לתקנות	התעבורה,	התשכ"א-21961	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	בהגדרה	 	�1
"שווי	רכב",	בסופה	יבוא	"ולעניין	רכב	מסוג	M1	ו–N1	שווי	הרכב	לפי	קוד	הדגם	המופיע	

ברישיון	הרכב"�

אחרי	תקנה	270ב	יבוא: 	�2

"ציון	קוד	דגם	
ברישיון	הרכב

	ברישיון	הרכב	יצוין	קוד	הדגם	של	הרכב	אשר	ייקבע	לפי	 270ג�
מנהל	 שקבע	 הרכב",	 שווי	 חישוב	 לצורך	 דגם	 קוד	 "קביעת	 נוהל	
אגף	הרכב	בהתייעצות	עם	סמנכ"ל	כלכלה	ברשות	המסים	במשרד	
האוצר,	המתפרסם	באתר	האינטרנט	של	משרד	התחבורה	ועומד	
העבודה	 בשעות	 התחבורה	 במשרד	 הרכב	 באגף	 הציבור	 לעיון	

הרגילות	של	המשרד�"

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ט	באדר	התשע"ג	)1	במרס	2013(� �3
ט"ו	באלול	התשע"ב	)2	בספטמבר	2012(

כ"ץ ישראל	 	 	 )חמ	3-83(

שר	התחבורה	התשתיות	הלאומיות 	 	 	

והבטיחות	בדרכים 	 	
__________

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 1

	ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425;	התשע"ב,	עמ'	200,	עמ'	528,	עמ'	529,	עמ'	687,	עמ'	999,	עמ'	1079,	עמ'	1141,	עמ'	 2

1390,	עמ'	1521	ועמ'	1632�

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק וקביעת רמת פיקוח 
לביצי מאכל מסוימות(, התשע"ב-2012

ושירותים,	 מצרכים	 מחירי	 על	 פיקוח	 לחוק	 ו–18	 	7 	,6 סעיפים	 לפי	 סמכותנו	 	בתוקף	 	
התשנ"ו-11996	)להלן	-	החוק(,	לאחר	שהתקבלה	המלצת	ועדת	המחירים	לפי	סעיף	8	לחוק,	

אנו	מצווים	לאמור:

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 266

הוספת תקנה 
270ג

תחילה

__________
	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 1
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	בצו	זה	- �1
"ביצה	המועשרת	באומגה	3	Ω-3(("-	ביצה	שמתקיים	לגביה	אחד	מאלה:

	היא	מכילה	600	מ"ג	חומצות	שומן	מסוג	אומגה	3	לכל	100	גרם	ביצה,	מתוכן	 )1(
ואיקוסאפנטאנואית	 	)DHA( דוקוסאהקסאנואית	 שומן	 חומצות	 לפחות	 מ"ג	 	80

;)EPA(

	)DHA( דוקוסאהקסאנואית	 שומן	 חומצות	 לפחות	 מ"ג	 	110 מכילה	 	היא	 )2(
ואיקוסאפנטאנואית	)EPA(	לכל	100	גרם	ביצה;

"חוק	המועצה	לענף	הלול"	-	חוק	המועצה	לענף	הלול	)ייצור	ושיווק(,	התשכ"ד-21963;

"חלקת	אימון"	-	חלקת	קרקע	פתוחה	המשמשת	לתנועה	חופשית	של	מטילות	ואשר	לא	
צומחים	בה	עשבים;

"חלקת	מרעה"	-	חלקה	שצומחים	בה	עשבים	היכולים	לשמש	להזנת	מטילות;

"מטילות"	-	תרנגולות	שגילן	עולה	על	חמישה	חודשים;

"קבלן	מורשה"	-	כמשמעותו	בסעיף	44	לחוק	המועצה	לענף	הלול�

החוק	יחול		על	ביצים	המנויות	בתוספת	)להלן	-	ביצים(,	ורמת	הפיקוח	תהיה	דיווח	על	 	�2
רווחיות	ומחירים	לפי	פרק	ז'	לחוק�

חובת	הדיווח	על	רווחיות	ומחירים	של	ביצים	תחול	על	קבלן	מורשה	ועל	רשת	שיווק	 	�3
קמעונאית�

קבלן	מורשה	ורשת	שיווק	קמעונאית	ידווחו	על	מחירי	ביצים	אחת	לשנה,	עד	1	ביולי	 	�4
של	השנה	העוקבת�

תוספת	
)סעיף	2(

מועשרות	 בו	 המיוצרת	 הביצים	 שכל	 בלול	 שהוטלו	 	3 באומגה	 המועשרות	 ביצים	 	)1(
באומגה	3,	זולת	אם	אישר	המפקח,	מטעמים	מיוחדים	שיירשמו,	גם	לול	שלא	מתקיים	

בו	האמור	בפרט	זה;

"ביצים	אורגניות"	שאישר	הארגון	הישראלי	לחקלאות	אורגנית; 	)2(

ביצים	שהוטלו	בגידול	חופשי	בלולי	חופש	בלא	כלובים,	ושהצפיפות	המרבית	למטילות	 	)3(
בחלקת	האימון	או	בחלקת	המרעה	היא	לא	יותר	מ–2	מטילות	למטר	רבוע,	ושהצפיפות	
המרבית	במבנה	הלול	היא	לא	יותר	מ–6	מטילות	למטר	רבוע,	שאורך	מדף	הלינה	למטילה	
לא	יפחת	מ–18	ס"מ	ושלכל	7	מטילות	יהיה	קן	הטלה	אחד	לפחות	או	שטח	של	120	סמ"ר	

לפחות	למטילה	בתא	הטלה	משפחתי�	

ו'	באב	התשע"ב	)25	ביולי	2012(
)חמ	3-2722(	

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

וקד נ רית	 או
שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר

__________
	ס"ח	התשכ"ד,	עמ'	12� 2

החלת החוק 
וקביעת רמת 

פיקוח

זהות המדווח

תדירות הדיווח 
על מחירים

הגדרות
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 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לביצי מאכל(
)תיקון מס' 2(, התשע"ב-2012

התשנ"ו- ושירותים,	 מצרכים	 מחירי	 על	 פיקוח	 לחוק	 	12 סעיף	 לפי	 סמכותנו	 	בתוקף	 	
11996	)להלן	-	החוק(,	לאחר	שנתקבלה	המלצת	ועדת	המחירים	לפי	סעיף	13	לחוק,	ובהתאם	
לסעיף	15)א()1(	לחוק	אזור	סחר	חופשי	באילת	)פטורים	והנחות	ממסים(,	התשמ"ה-21985,	אנו	

מצווים	לאמור:

מאכל(,	 לביצי	 מרביים	 )מחירים	 ושירותים	 מצרכים	 מחירי	 על	 פיקוח	 לצו	 	1 בסעיף	 	�1
	,")Ω	-	3(	3	באומגה	המעושרת	"ביצה	ההגדרות	,)העיקרי	הצו	-	)להלן	התשס"ט-32008

"חלקת	אימון",	חלקת	מרעה"	ו"מטילות"	-	יימחקו�

בסעיף	2)א(	לצו	העיקרי,	ברישה,	אחרי	"לביצים"	יבוא	"למעט	המפורטות	בתוספת	לצו	 	�2
מאכל	 לביצי	 פיקוח	 רמת	 וקביעת	 החוק	 )החלת	 ושירותים	 מצרכים	 מחירי	 על	 פיקוח	

מסוימות(,	התשע"ב-42012�

		סעיף	3	לצו	העיקרי	-	בטל� �3
ו'	באב	התשע"ב	)25	ביולי	2012(

)חמ	3-2722(	

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

וקד נ רית	 או
שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר

__________
	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 1

	ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	204� 2

	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	32,	עמ'	479	ועמ'	1073;	התשע"א,	עמ'	1371	ועמ'	1372;	התשע"ב,	עמ'	627� 3

	ק"ת	התשע"ב,	עמ'	1708� 4

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(
)תיקון מס' 3(, התשע"ב-2012

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

)מחירים	מרביים	בתחנות	תדלוק(,	 ושירותים	 פיקוח	על	מחירי	מצרכים	 לצו	 	3 בסעיף	 	�1
התשס"ב-22002	)להלן	-	הצו	העיקרי(,	במקום	סעיף	קטן	)א(	יבוא:	

התשע"ב באלול	 ט"ו	 ביום	 החל	 מלא	 שירות	 בעד	 והתוספת	 ההוצאות	 	סל	 	")א(
)2	בספטמבר	2012(	הם:

בשקלים	חדשים	לאלף	ליטריםמוצר	הדלק

638בנזין	95	אוקטן,	בשירות	עצמי

143"�תוספת	בעד	שירות	מלא

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	ט"ו	באלול	התשע"ב	)2	בספטמבר	2012( �2

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

ביטול סעיף 3

__________
	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 1

	ק"ת	התשס"ב,	עמ'	909;	התשע"א,	עמ'	1354;	התשע"ב,	עמ'	1224	ועמ'	1541� 2

תיקון סעיף 3

תחילה
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ההוצאות	 סל	 עדכון	 לעניין	 העיקרי,	 לצו	 ו–4)א()4(	 4)א()3(	 בסעיפים	 האמור	 אף	 על	 	�3
	- 	)2012 )2	באוקטובר	 ט"ז	בתשרי	התשע"ג	 ביום	 והתוספת	בעד	שירות	מלא	שייערך	
באב	 כ"ח	 ביום	 ידוע	 שהיה	 המדד	 יהיה	 הקודם	 העדכון	 ביום	 הידוע	 האחרון	 המדד	

התשע"ב	)16	באוגוסט	2012(�

י"א	באלול	התשע"ב	)29	באוגוסט	2012(
)חמ	3-2152(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

לנדאו 	 י ז עו
שר	האנרגיה	והמים

תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	37)ג(	לחוק	המים,	התשי"ט-11959,	אני	מתקינה	תקנות	אלה:		 	

שעה(,	 )הוראת	 לחקלאות(	 מים	 להקצאת	 מידה	 )אמות	 המים	 לתקנות	 2)ב()1(	 בתקנה	 	�1
התלת–אגני,	 באזור	 הצרכנים	 בין	 היתרה	 "תחולק	 במקום	 בסיפה,	 התשע"ב-22012,	

בשיעור	זהה"	יבוא	"תוקצה	היתרה	לפיתוח	לפי	תקנה	4"�

י"ט	באלול	התשע"ב	)6	בספטמבר	2012(
קד ו נ רית	 			או 	 	 )חמ	3-4025(

	שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר 	 	
__________

	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169;	התשס"ו,	עמ'	331� 1

	ק"ת	התשע"ב,	עמ'	1046� 2

תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות( )הוראת שעה( )תיקון מס' 4(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	15	לחוק	שירותי	הדת	היהודיים	]נוסח	משולב[,	התשל"א-	 	
11971,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

)הוראת	שעה(,	התשס"ד- )ניהול	מועצות(	 2	לתקנות	שירותי	הדת	היהודיים	 בתקנה	 	�1
22004,	במקום	"שמונה	שנים	ושלושה	חודשים"	"יבוא	"שמונה	שנים	ושישה	חודשים"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	א'	בתשרי	התשע"ג	)17	בספטמבר	2012(� �2
כ"ו	באלול	התשע"ב	)13	בספטמבר	2012(

י מרג 			יעקב	 	 	 )חמ	3-244-ת1(

	השר	לשירותי	דת 	 	
__________

	ס"ח	התשל"א,	עמ'	130;	התשס"ד,	עמ'	143;	י"פ	התשס"ד,	עמ'	1642;	התשס"ח,	עמ'	1820� 1

	ק"ת	התשס"ד,	עמ'	704	ועמ'	928;	התשס"ו,	עמ'	822;	התשס"ז,	עמ'	608,	עמ'	855	ועמ'	1094;	התשס"ח,	עמ'	 2

214;	התשס"ט,	עמ'	1081;	התש"ע,	עמ'	46,	עמ'	276,	עמ'	334,	עמ'	952,	עמ'	1194	ועמ'	1629;	התשע"א,	עמ'	
276,	עמ'	805,	עמ'	1062	ועמ'	1378;	התשע"ב,	עמ'	313,	עמ'	952	ועמ'	1232�

		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	
																																																												

הוראת שעה

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 2

תחילה
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