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צו שירותי שמירה )סוגי שמירה הטעונים רישיון( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18)ב( לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-11972, 
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בסעיף 1 לצו שירותי שמירה )סוגי שמירה הטעונים רישיון(, התשל"ב-21972, אחרי   .1
פסקה )19( יבוא:

")20( אתר להקמת תשתית, אתר בנייה או אתר איגום כלים לצורכי הקמת תשתית 
ובנייה."

י"א בכסלו התשע"ח )29 בנובמבר 2017(
)חמ 3-3890(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  1

ק"ת התשל"ב, עמ' 1336; התשל"ג, עמ' 12.  2

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על סולר לתחבורה 
וקביעת רמת פיקוח( )תיקון(, התשע"ח-2018

התשנ"ו-  ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק   18 סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
11996 )להלן - החוק(, ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 8 לחוק אנו מצווים לאמור:

וקביעת  לתחבורה  סולר  על  החוק  )החלת  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  בצו   .1
רמת הפיקוח(, התשע"ב-22012 להלן - הצו העיקרי(, במקוםסעיף 4 יבוא:

כל אחד מאלה ידווח על רווחיות ומחירים אחת לשנה, עד   .4
יום 1 באפריל של השנה העוקבת:

סולר  המוכר  תדלוק,  תחנות  של  מפעיל  או  )1( בעלים 
בשלוש תחנות תדלוק או יותר - בנוגע לתחנותיו;

)2( מי שעוסק בשיווק של סולר לתחבורה לתחנות תדלוק 
שאינן בבעלותו ושהוא אינו מפעילן )להלן - משווק( יכלול 
הנתונים  את  גם  שלו,  התחנות  נתוני  על  נוסף  בדיווח, 
המתייחסים לכל תחנה שהוא משווק לה סולר, אם מתקיים 

בה אחד התנאים שלהלן:

)א(  את התחנה מפעיל גורם קשור למשווק;

הדלק  של  המכירה  מחיר  את  קובע  המשווק  )ב(  
בתחנה; 

לעניין זה -

ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתם   - "שליטה"  שליטה",  "אמצעי 
התשכ"ח-31968;

"בעל זיקה", בתאגיד - כל אחד מאלה:

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התשע"ב, עמ' 1542; התשע"ג, עמ' 208.  2
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשמ"ח, עמ' 188.  3

תיקון סעיף 1

"חובת דיווח

החלפת סעיף 4
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מאמצעי  יותר  או  אחוזים  בעשרה  שמחזיק  מי   )1(
השליטה בתאגיד;

מי שזכאי, בין מכוח מניות ובין מכוח הסכם, למנות   )2(
תפקידים  בעלי  או  בחברה,  כללי  מנהל  או  דירקטור 
דומים בתאגיד שאינו חברה, או למנוע מינוי כאמור; 

לעניין זה חזקה כי -

)א( מי שמינה דירקטור בחברה או בעל תפקיד 
הזכות  בעל  הוא  חברה,  שאינו  בתאגיד  דומה 

למנותו;

)ב( תאגיד שנושא משרה בו התמנה לדירקטור 
שאינו  בתאגיד  דומה  תפקיד  לבעל  או  בחברה 

חברה, הוא בעל הזכות למנותו;

"גורם קשור למשווק" - כל אחד מאלה:

)1( בעל שליטה או בעל זיקה במשווק;

זיקה  בעל  או  במשווק  שליטה  שבעל  )2( תאגיד 
במשווק הוא בעל שליטה או בעל זיקה בו;

בו,  שליטה  באמצעי  מחזיק  שמשווק  )3( תאגיד 
במישרין או בעקיפין."

על אף האמור בסעיף 4 לצו העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לצו זה, מי שחייב בדיווח לפי   .2
סעיף 4 האמור, ידווח בתוך 30 ימים ממועד פרסום הודעה לפי סעיף 19)א( לחוק על 

תיקון מתכונת הדיווח לפי הצו העיקרי. 

י"ב בניסן התשע"ח )28 במרס 2018(
)חמ 3-2722-ת3(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האנרגיה

הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת שכר טרחת סניגור( )מס' 3(, 
התשע"ח-2018

   בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ו()4( לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-11974 )להלן -
התקנות(, אני מודיע לאמור:

התשע"ח בניסן  ט"ו  מיום  הם,  לתקנות  4)א(  תקנה  לפי  סניגור  טרחת  שכר  שיעורי   .1 
)1 באפריל 2018(, כדלקמן:

שינוי שיעורי שכר 
טרחת סניגורים

הוראת שעה

ק"ת התשל"ד, עמ' 1200; התשע"ח, עמ' 802.  1
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2,496)6( טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות                  

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
378משנה )א(, לכל ישיבה

2. בבית משפט מחוזי -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

927)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

1,664)2( מעצר עד תום ההליכים                          

3,369)3( משפט פלילי                          

)4( ערעור פלילי -                          

1,664)א( על פסק הדין                          

966)ב( על גזר הדין בלבד                          

)ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת 
787משנה )א(, לכל ישיבה                          

3. בבית המשפט העליון -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -
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י"א באייר התשע"ח )26 באפריל 2017(
ל ז ר מ ל  א יג )חמ 3-245-ת2(  

מנהל בתי המשפט   
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