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תקנות ההוצאה לפועל )תיקון מס' 3(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, 
ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 99 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-31979, בתקנת משנה )ב(, אחרי פרט )3(    1
יבוא:

")3א( לבקשה של תאגיד בנקאי לביצוע משכנתה שניתנה להבטחת הלוואה לדיור 
כהגדרתה בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-41992 )בתקנה זו - החוק(, יצורף תצהיר 
המעיד על כך שלפי רישומי התאגיד הבנקאי הוא פעל לפי סעיף 5א)ה( לחוק; לתצהיר 
יצורף העתק של אחת מהודעות הבנק ללווה לפי הסעיף האמור; אם החובה האמורה 

לא חלה על התאגיד הבנקאי, יצוין גם עניין זה בתצהיר "

תחילתן של תקנות אלה ביום  כ"ה באב התשע"ג )1 באוגוסט 2013(    2
ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(

)חמ 3-63-ת1(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 116   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198    2
ק"ת התש"ם, עמ' 386; התשע"ג, עמ' 796 ועמ' 1228   3

ס"ח התשנ"ב, עמ' 246   4

תקנות מכוני כושר )רישוי ופיקוח( )פטור מנוכחות מדריך בחדר כושר(, 
התשע"ג-2013

התשנ"ד-11994 ופיקוח(,  )רישוי  כושר  מכוני  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
)להלן - החוק(, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקינה תקנות 

אלה:

מכון  כושר המצוי  בבניין מגורים יהיה פטור מנוכחות מדריך אם הוא משמש את    1
המתגוררים בבניין באופן בלעדי ואינו פתוח לציבור הרחב 

מכון כושר במקום עבודה יהיה פטור מנוכחות מדריך אם מתקיימים בו כל אלה:   2
הוא משמש את עובדי מקום העבודה בלבד ואינו פתוח לציבור הרחב;  )1(

מספרם של העובדים באותו בניין או מתחם שבו מצוי מכון הכושר, אינו עולה   )2(
על 1,000 

מכון כושר המצוי בבית מלון, כהגדרתו בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-21976, יהיה    3
פטור מנוכחות מדריך אם מתקיימים בו כל אלה:

הוא משמש את אורחי בית המלון שאינם מחזיקים  במנוי לשימוש בחדר הכושר    )1(
ושאינם קטינים בלבד; לעניין סעיף זה, "מנוי" - הרשאה, בכל צורה שבה היא ניתנת, 
להשתמש במיתקני הכושר בחדר הכושר בלבד שלא כחלק מהתקשרות עם בית המלון 

לצורכי נופש;
__________

ס"ח התשנ"ד, עמ' 110   1
ס"ח התשל"ו, עמ' 228   2

תיקון תקנה 99

תחילה

פטור מנוכחות 
מדריך בבניין 

מגורים
פטור מנוכחות 
מדריך במקום 

עבודה

פטור מנוכחות 
מדריך בבתי מלון
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הנהלת בית המלון יידעה את המתארחים בו שהחוק אוסר על אימון קטינים בלא   )2(
שבעת  או  המלון  עם  ההתקשרות  על  החתימה  בעת  קטינים  לאימון  מדריך  נוכחות 
טופס  העניין,  לפי  המפתח,  למקבל  או  למתקשר  נמסר  המלון  לחדר  המפתח  מסירת 

הכולל את נוסח השלט האמור בתקנה 4   

בכניסה לחדר כושר שניתן לגביו  פטור כאמור בתקנות אלה,  במקום בולט לעין -  )א(    4
לאימון  מדריך  נוכחות  מחייב  החוק  "לידיעתך:  יהיה  ונוסחו  שלט  יוצב   )1(

קטינים בעת אימון קטינים בחדר הכושר"; 

בכל עת שאין נוכחות של מדריך לאימון קטינים בחדר הכושר - יוצב שלט   )2(
נוסף, או שהשלט האמור בפסקה )1( יכלול גם כיתוב בנוסח הזה: "לתשומת לבך: 

כעת לא נוכח מדריך לאימון קטינים בחדר הכושר" 

בשלט לפי סעיף קטן )א( יתקיימו התנאים האלה: )ב( 

השלט יהיה מחומר קשיח, למעט קרטון ומידותיו 50×40 סנטימטרים לפחות;  )1(

סנטימטרים   2 5×2 5 של  אחיד  שחור ובגודל  בצבע  יהיו  בשלט  )2(  האותיות 
לפחות;

לא  והשלט  מהרצפה  מטרים   2 20 לבין  מטרים   1 80 בין  יהיה  השלט  גובה   )3(
יוסתר על ידי חפץ כלשהו 

אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראות סעיף 3)ב()1( לחוק המחייב נוכחות של    5
מדריך לאימון קטינים בכל עת שקטינים מתאמנים בחדר הכושר 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    6
ט"ז בתמוז התשע"ג )24 ביוני 2013(

)חמ 3-4032(

ת נ לב ר  ו מ י ל  
שרת התרבות והספורט  

צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה( )מס' 3(  
התשע"ג-2013

והבנייה,  התכנון  לחוק  השלישית  בתוספת  19)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
בזה  מכריזים  אנו  מונוסון,  יהוד-נווה  עיריית  ובהסכמת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 

ומצווים לאמור: 

בתקופת תוקפו של צו זה לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה או הרחבה    1
של דירת מגורים על מקרקעין מכוח תכנית יד/6185 במתחם המתואר בתוספת )להלן 

- המתחם(  

תוקפו של צו זה עד יום כ"ז בטבת התשע"ט )4 בינואר 2019(, זולת אם בוטלה ההכרזה2,    2
על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן 

חובת הצבת שלט

שמירת דינים

תחילה

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1
ק"ת התשע"ג, עמ' 860   2

פטור מהיטל 
השבחה

תוקף



קובץ התקנות 7270, ט"ו באב התשע"ג, 2013 7 22  1540

תוספת
)סעיף 1(

גוש 6502 חלקות 261 עד 271, במתחם התמר ביהוד-נווה מונוסון 

כ"ב בתמוז התשע"ג )30 ביוני 2013(
)חמ 3-3634(

ר ע ס ן  ו ע ד ג                            
שר הפנים

ל א י ר א י  ר ו א              
שר הבינוי והשיכון

 

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות 
באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית( )תיקון(, התשע"ג-2013

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו 

מצווים לאמור:

בקווי  נסיעה  )מחירי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו  הראשונה  בתוספת    1
השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית(, התשס"ג-22003 )להלן - הצו 

העיקרי(, בסעיף 14 - 

)1(  אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")א1( מחיר הנסיעה בתוספת זו בקווי שירות עירוניים שמחיר הנסיעה בהם 
לנסיעה בודדת בלא הנחות אינו עולה על 40 10 שקלים חדשים, ובשעות שאינן 
שעות שיא, כולל הובלת עגלת ילדים לא מקופלת; מחיר הנסיעה בעד הובלת 
עגלת ילדים לא מקופלת בקווי שירות עירוניים שמחיר הנסיעה בהם לנסיעה 
הוא  השיא,  בשעות  חדשים,  שקלים   10 40 על  עולה  אינו  הנחות  בלא  בודדת 
מחיר הנסיעה של נושא העגלה או ילד נלווה, לפי בחירת נושא העגלה; לעניין 

זה, "שעות שיא"  - השעות שבין השעה 07:00 לשעה 09:00 ";

בסעיף  קטן )ב( -   )2(

או  )א(  קטן  בסעיף  נכלל  שאינו  "מטען  יבוא  אחר"  "מטען  במקום  ברישה,  )א( 
הובלת עגלת ילדים לא מקופלת שלא בתנאים המפורטים בסעיף קטן )א1(";

 10 40" יבוא   "4 בסימול  זו  בתוספת  המסומן  "המחיר  במקום   ,)1( בפסקה  )ב( 
שקלים חדשים";

על  "עולה  יבוא   "4 בסימול  המסומן  המחיר  על  "עולה  במקום   ,)2( בפסקה  )ג( 
 "4 בסימול  זו  בתוספת  המסומן  מהמחיר  "נמוך  ובמקום  חדשים"  שקלים   10 40

יבוא "נמוך מ–40 10 שקלים חדשים" 

בתוספת השנייה לצו העיקרי, בסעיף 1, בסופו יבוא:   2
")5( בסעיף 14)א1(, בכל מקום - 

במקום "בקווי שירות עירוניים" ייקרא "בקווי הרכבת המקומית"; )א( 
__________

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192; התשס"ז, עמ' 79   1
ק"ת התשס"ג, עמ' 964; התשע"ב, עמ' 552 ועמ' 1359   2

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השנייה
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המילים "שמחיר הנסיעה בהם לנסיעה בודדת ללא הנחות אינו עולה על  )ב( 
40 10 שקלים חדשים" - לא ייקראו 

ט' באב התשע"ג )16 ביולי 2013(
)חמ 3-2722(

ץ " כ ל  א ר ש י                                    
שר התחבורה התשתיות הלאומיות 

והבטיחות בדרכים

ד י פ ל ר  י א י      
שר האוצר

 

הודעת הקרינה הבלתי מייננת, התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ג( לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-12009 )להלן 
- התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב השינוי במדד שפורסם בחודש יוני 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 2012,    1
מיום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013( -

)1( נוסח תקנה 3)ה( לתקנות הוא:

")ה( בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה 
בסכום של 5,919 שקלים חדשים ";

)2( נוסח התוספת הראשונה לתקנות הוא:

"תוספת ראשונה
)תקנות 1, 2, 3 ו–4(

טור א'
סוגי מקורות קרינה

טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
 סכום האגרה

בשקלים חדשים

)UV( 591שלושה חודשיםהיתר הקמהקרינה על–סגולה

591שנההיתר הפעלה

היתר סוג למקור קרינה בעל 
צפיפות הספק משוקלל שאינו 

3x10-6W/cm2 עולה על

591 וכן - 237 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

591שלושה חודשיםהיתר הקמהקרינת לייזר

591שנההיתר הפעלה

 היתר סוג למקור קרינה 
Class 3 מסוג

591 וכן - 237 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

)IR( 591שלושה חודשיםהיתר הקמהקרינה תת–אדומה

591שנההיתר הפעלה

היתר סוג למקור קרינה בעל 
צפיפות הספק משוקלל שאינו 

100mW/cm2 עולה על

591 וכן - 237 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

ק"ת התשס"ט, עמ' 381; התשע"ב, עמ' 1469   1

שינוי סכומים
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טור א'
סוגי מקורות קרינה

טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
 סכום האגרה

בשקלים חדשים

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
בתדר הנמוך מ–10 מגה הרץ

591,822חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

29,591

היתר סוג למיתקנים בהספק 
שידור עד 14 וואט

591 וכן - 237 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
בתדר מ–10 מגה הרץ עד 

400 מגה הרץ

59,182חמש שניםהיתר הקמה

591 29חמש שניםהיתר הפעלה

היתר סוג למיתקנים בהספק 
שידור עד 14 וואט

591 וכן - 237 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
בתדר מעל 400 מגה הרץ

1,184שנההיתר הקמה

3,552חמש שניםהיתר הפעלה

היתר סוג למיתקנים בהספק 
שידור עד 5 וואט

1,184 וכן - 591 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
ממיתקן של חובבי רדיו

119שנההיתר הקמה

119חמש שניםהיתר הפעלה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן לייצור 

חשמל

591,822חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

295,910

היתר סוג למיתקן לייצור 
חשמל בהספק של עד 5 מגה 

וולט אמפר

591 וכן - 237 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן להולכת 
חשמל; לעניין זה ייחשב 

כל אחד מאלה מיתקן אחד: 
קו מתח–על מתחנת כוח 

לתחנת מיתוג, או קו מתח 
עליון מתחנת משנה או 

תחנת מיתוג לתחנת משנה

591,822חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

295,910

היתר סוג למיתקן להולכת 
חשמל בעל תצורה קבועה 

בלתי ניתנת לשינוי

עשרים וחמש 
שנה

2,957 וכן - 1,184 
בעד כל מקור 

קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן לחלוקה 

ולהספקה של חשמל; לעניין 
זה ייחשב כל אחד מאלה 

מיתקן אחד: קו מתח גבוה 
מתחנת משנה לשנאי חלוקה 

או קו מתח נמוך משנאי 
חלוקה לכניסה למונה לקוח

5,919חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

17,754

היתר סוג למיתקן לחלוקה 
ולהספקה של חשמל בעל 

תצורה קבועה בלתי ניתנת 
לשינוי

עשרים וחמש 
שנה

2,957 וכן - 1,184 
בעד כל מקור 

קרינה
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טור א'
סוגי מקורות קרינה

טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
 סכום האגרה

בשקלים חדשים

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן השנאה, 

לרבות תחנת מיתוג

5,919חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

17,754

היתר סוג למיתקן השנאה 
בעל תצורה קבועה בלתי 

ניתנת לשינוי

עשרים וחמש 
שנה

2,957 וכן - 1,184 
בעד כל מקור 

קרינה"

כ"ד בתמוז התשע"ג )2 ביולי 2013(
ו ר א ק - ר פ ש ה  נ ו ל א )חמ 3-1078(  

המנהלת הכללית של   

המשרד להגנת הסביבה   

הודעת הנפט )אגרות( )מס' 2(, התשע"ג-2013
 בהתאם לתקנה 66א לתקנות הנפט, התשי"ג-11953 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר    1
שבתקנות  האגרה  סכומי   ,)2013 ביולי   1( התשע"ג  בתמוז  כ"ג  ביום  השתנו   ,2012

ולפיכך נוסח תקנות 5ג, 11א)א( ו–)ב(, 37א)א( ו–69 לתקנות הוא כמפורט להלן:

 "אגרת זכות
קדימה

5ג  בעל היתר מוקדם שהוחלט להעניק לו זכות קדימה ישלם עם 
לכל  לחודש  חדשים  שקלים   5 96 בסך  אגרה  הקדימה  זכות  קבלת 
1,000 דונם שעליהם ניתנה לו זכות הקדימה; לעניין חישוב האגרה 

לזכות קדימה, דין חלק מ–1,000 דונם כדין 1,000 דונם "

11א  )א( בעל רישיון ישלם לגבי כל 1,000 דונם ביבשה אגרת "אגרת רישיון 
רישיון כלהלן:

)1( בעד השנה הראשונה והשנייה - 80 108 שקלים 
חדשים לכל שנה;

)2( בעד השנה השלישית - 05 181 שקלים חדשים;

)3( בעד השנה הרביעית - 25 361 שקלים חדשים;

)4( בעד השנה החמישית  ובעד כל שנה שלאחריה 
- 56 1,082 שקלים חדשים לכל שנה 

בימה  או  בים  דונם   1,000 כל  לגבי  ישלם  רישיון    )ב( בעל 
אגרת רישיון של 29 72 שקלים חדשים לכל שנה "

42 1,085 "אגרת חזקה  בסך  שנתית  חזקה  אגרת  ישלם  חזקה  37א  )א( בעל 
שקלים חדשים לכל 1,000 דונם 

)ב( לצורך חישוב האגרה, דין חלק מ–1,000 דונם כדין 1,000 
דונם ודין חלק משנה כדין שנה "

__________
ק"ת התשי"ג, עמ' 622; התשמ"ה, עמ' 1062 )1380(; התשע"ג, עמ' 781   1

שינוי סכומי אגרות
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"אגרה להעברת 
זכויות 

69  אגרת רישום להעברתה או לשעבודה של זכות הנפט, או של 
טובת הנאה בה, תהיה 08 109 שקלים חדשים "

כ"ד בתמוז התשע"ג )2 ביולי 2013(
י ק ס ב ש ר ו ו ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-1370(  

הממונה על ענייני הנפט   

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לבנזין תעופתי 
בשדות התעופה( )מס' 3(, התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים 
לבנזין תעופתי בשדות התעופה(, התשע"א-12011 )להלן - הצו(, אני מודיע כי מיום כ"ג 
בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(, עודכנו תעריפי שירות ולפיכך נוסח התוספת הראשונה לצו 

הוא כדלקמן: 
"תוספת ראשונה

)סעיף 1(

מחיר הבנזין - 33 5 שקלים חדשים לליטר

תעריף שירות בסיסי - 69 12 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות עצמי - 06 107 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות מלא - 25 117 אגורות לליטר "

כ"ב בתמוז התשע"ג )30 ביוני 2013(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722(  

מנהל מינהל הדלק והגז   
__________

ק"ת התשע"א, עמ' 858 ועמ' 862; התשע"ב, עמ' 726   1

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירותי תדלוק למטוסים 
בנמל התעופה בן גוריון( )מס' 2(, התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי שירותי 
תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון(, התשנ"ו-11996, אני מודיע כי מיום כ"ג בתמוז 

התשע"ג )1 ביולי 2013(, מחיר שירות תדלוק למטוסים הוא כמפורט להלן: 

 כמות תדלוק שנתית לצרכן סופי
מחיר בסנט לגאלון )באלפי גאלון(

בעד כל גאלון -

61 9מ–1 עד 300

90 6מ–301 עד 5,000

56 4מ–5,001 עד 25,000

25 2מעל 25,000

כ"ב בתמוז התשע"ג )30 ביוני 2013(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722(  

מנהל מינהל הדלק והגז   
__________

ק"ת התשנ"ו, עמ' 1530; התשס"ב, עמ' 463; התשע"ב, עמ' 747   1




