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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על גז טבעי וקביעת 
רמת פיקוח(, התשע"ג-2013

מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  ו–18   7 ו–)3(,  6)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותנו  בתוקף 
ושירותים, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 8 לחוק, ובלי 
לגרוע מסעיף 93 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-22002 )להלן - חוק משק הגז הטבעי(, 

אנו מצווים לאמור:

בצו זה -  .1
"גז טבעי" - כהגדרתו בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי;

"המפקח" -  המפקח על המחירים לעניין צו זה שמונה לפי סעיף 2 לחוק;

"חזקה" - כהגדרתה בחוק הנפט, התשי"ב-31952; 

"מחזיק" - מחזיק בחזקה; 

"מכר" - כהגדרתו בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי;

"משווק" - העוסק בשיווק; 

"רווחיות" - היחס בין רווח תפעולי לפני מימון לבין הכנסות הגורם המדווח ממכר 
או משיווק 

החוק יחול על גז טבעי    2
לפי  לחוק  ז'  פרק  לפי  ומחירים  רווחיות  על  דיווח  תהיה  טבעי  גז  על  הפיקוח  רמת    3

מתכונת הדיווח שיקבע המפקח בתוקף סמכותו לפי סעיף 19 לחוק 

חובת דיווח לפי צו זה תחול על מחזיק, על משווק או על מי שחתום על חוזה לשיווק    4
או למכר   

חובת הדיווח על מחירים לפי צו זה תהיה בתדירות של אחת לחצי שנה, עד יום 15    5
במאי ועד יום 15 בנובמבר בכל שנה 

י"ב באייר התשע"ג )22 באפריל 2013(

)חמ 3-2722( 

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ם ו ל ש ן  לב י ס
שר האנרגיה והמים

 __________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192   1
ס"ח התשס"ב, עמ' 55   2

ס"ח התשי"ב, עמ' 322   3

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, 
התשע"ג-2013

קבלנים  )סיווג  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לתקנות   6 לתקנה  בהתאם 
רשומים(, התשמ"ח-11988, אני מודיע לאמור:

__________
ק"ת התשמ"ח, עמ' 1082; התשנ"ב, עמ' 749; התשע"ב, עמ' 1163; התשע"ג, עמ' 47   1

הגדרות

החלת החוק

רמת הפיקוח

חובת דיווח

 תדירות דיווח
על מחירים
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עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מרס 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר    1
התשע"ג בניסן  כ"א  ביום  החל  והם  בתוספות,  הנקובים  הסכומים  עודכנו   ,2012 

)1 באפריל 2013(, כלהלן:

תוספת ראשונה
)תקנה 1(

באלפי שקלים חדשים

קבוצת סיווג א':

1,476סוג 1 - בהיקף כספי עד

2,952סוג 2 - בהיקף כספי עד

5,904סוג 3 - בהיקף כספי עד

11,809סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ב':

2,416סוג 1 - בהיקף כספי עד

4,836סוג 2 - בהיקף כספי עד

9,671סוג 3 - בהיקף כספי עד

19,341סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ג':

3,941סוג 1 - בהיקף כספי עד

7,125סוג 2 - בהיקף כספי עד

14,253סוג 3 - בהיקף כספי עד

28,503סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

תוספת שנייה
)תקנה 7)א()6((

היקף העבודות שביצע הקבלן

הסוג
בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבנייה 

למגורים )באלפי שקלים חדשים(

222,140

33,211

44,281

344,281

עדכון סכומים
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הסוג
בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבנייה 

למגורים )באלפי שקלים חדשים(

66,421

88,563

488,563

132,843

265,687

5265,687

398,530

797,058

כ"ג בניסן התשע"ג )3 באפריל 2013(
)חמ 3-638(      

ן ה כ ן  ו נ מ א  
ם  י נ ל ב ק ה ם  ש ר  

הודעת פקידי הממשלה )שינוי תארים(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פקידי הממשלה )שינוי תארים(, 11940 )להלן - 
הפקודה(, אני מודיע לאמור:

בתוספת לפקודה, בסופה2 יבוא:   1

טור ב'טור א'

"שר התעשייה המסחר והתעסוקה

שר המדע והטכנולוגיה

שר הכלכלה

שר המדע הטכנולוגיה והחלל"

ד' באייר התשע"ג )14 באפריל 2013(
)חמ 3-1513(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ה   ל ש מ מ ה ש  א ר  

   
__________

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 40   1
ק"ת התשע"א, עמ' 436   2

תיקון התוספת




