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 צו מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )הכרזה על מתחם לפינוי ובינוי
במסלול מיסוי(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותה לפי סעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-11963, 
ובהמלצת הוועדה כהגדרתה בסעיף האמור, מכריזה הממשלה לאמור:

המתחם המפורט להלן מוכרז בזה מתחם לפינוי ובינוי במסלול מיסוי:   1
קרית אונו - מתחם "הכלנית": גוש 6491, חלקות 91-89 

תחילתו של צו זה ביום ו' בחשוון התשע"ד )10 באוקטובר 2013( )להלן - יום התחילה(,    2
ותוקפו לשש שנים מיום התחילה, אם לא בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן 

כ"ו באדר א' התשע"ד )26 בפברואר 2014(
)חמ 3-3349(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

צו מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי 
במסלול מיסוי( )מס' 2(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותה לפי סעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-11963, 
ובהמלצת הוועדה כהגדרתה בסעיף האמור, מכריזה הממשלה לאמור:

המתחמים האלה מוכרזים מתחמים במסלול מיסוי כמפורט להלן:   1
מתחמים לפינוי לשם בינוי:

יהוד - מתחם "מרכז יהוד": גוש 6729, חלקות 10, 14, 19, 20, 46, 56, 57, 75-60 וגוש   )1(
6692, חלקות 6-4, 11-9, 13, 15, 26, 27, 57;

רמת גן - מתחם "המתמיד": גוש 6128, חלקות 498, 499   )2(

מתחם לעיבוי הבנייה:

קרית אונו - מתחם "שטרן": גוש 6497, חלקות 307, 308   )3(

תחילתו של צו זה ביום ט"ו בטבת התשע"ד )18 בדצמבר 2013( )להלן - יום התחילה(,    2
ותוקפו לשש שנים מיום התחילה, אם לא בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן 

כ"ו באדר א' התשע"ד )26 בפברואר 2014(
)חמ 3-3349(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

מתחם פינוי ובינוי 
במסלול מיסוי

מתחמי פינוי ובינוי 
במסלול מיסוי

תחילה ותוקף

תחילה ותוקף

__________
ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשס"ב, עמ' 220; התשס"ה, עמ' 438; התשס"ז, עמ' 429; התשס"ח, עמ' 202   1

__________
ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשס"ב, עמ' 220; התשס"ה, עמ' 438; התשס"ז, עמ' 429; התשס"ח, עמ' 202   1
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צו התכנון והבנייה )הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותה לפי סעיף 33א)א( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהמלצת 
הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי, מכריזה הממשלה לאמור:

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי לשם בינוי:   1
גבעתיים - ההסתדרות צפון;

ירושלים - הארזים;

ירושלים - טהון;

נתניה - דורה 

המפות של המתחמים המפורטים בסעיף 1 מופקדות לעיון הציבור במשרדי הרשות    2
המקומית הנוגעת בדבר, לפי העניין 

תחילתו של צו זה ביום ט"ו בטבת התשע"ד )18 בדצמבר 2013( )להלן - יום התחילה(,    3
ותוקפו לשש שנים מיום התחילה, אם לא בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן 

כ"ו באדר א' התשע"ד )26 בפברואר 2014(
)חמ 3-3217(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תקנות הבלו על דלק )תיקון(, התשע"ד-2014

 - )להלן  התשי"ח-11958  דלק,  על  הבלו  לחוק  ו–31   21 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בראש תקנות הבלו על דלק, התש"ך-21960 )להלן - התקנות העיקריות(, יבוא "תקנות    1
הבלו על דלק, התש"ך-1960" 

בפתיח לתקנות העיקריות, אחרי "התשי"ח-1958" יבוא ")להלן - החוק("    2
במקום תקנה 1 לתקנות העיקריות יבוא:   3

"בקשה למתן רישיון 
ובקשה למתן אישור

בקשה למתן רישיון לפי סעיף 15 לחוק ובקשה למתן אישור    1
פרטי  את  ויכללו  בכתב  למנהל  יוגשו  לחוק   16 סעיף  לפי 

המבקש, נתונים הנוגעים לעסקו וכן פרטים אלה:

לעניין רישיון להפעלת אתר אחסון -  )1(

לאחסון  האמצעים  לרבות  האחסון  אתר  תיאור  )א( 
הדלק באתר;

כמות הדלק המוחזקת באתר האחסון; )ב( 

פרטים בדבר יצרן הדלק או כל אדם אחר לו שייך  )ג( 
דלק המוחזק באתר האחסון; 

מתחמים לפינוי 
לשם בינוי

הוספת שם

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ב, עמ' 157; התשס"ח, עמ' 840   1

הפקדת המפות

תחילה ותוקף

תיקון הפתיח

החלפת תקנה 1

__________
ס"ח התשי"ח, עמ' 160   1

ק"ת התש"ך, עמ' 618; התשס"ב, עמ' 572   2
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לעניין רישיון לייצור דלק -  )2(

האחסון  ואתר  הדלק  מיוצר  שבו  הייצור  מקום  )א( 
שבו מוחזק הדלק;

הייצור  ממקום  להוצאה  המיועדת  הדלק  כמות  )ב( 
ומאתר האחסון מדי חודש בחודשו " 

במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:   4

תוקף רישיון לפי סעיף 15 לחוק או אישור לפי סעיף 16 "תוקף רישיון ואישור  2   )א( 
לחוק יהיה עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן הרישיון או 
תקופה  לקבוע  רשאי  המנהל  ואולם  העניין;  לפי  האישור, 
שציין  כפי  אישור,  או  רישיון  של  לתוקפו  יותר  קצרה 

ברישיון או באישור 

גילה המנהל כי פרט שנכלל בבקשה שהוגשה כאמור  )ב( 
בתקנה 1 ועליו הסתמך המנהל במתן הרישיון או חידושו, 
רשאי  שגוי,  או  כוזב  היה  חידושו,  או  האישור  במתן  או 
את  להתלות  הבקשה,  את  לתקן  מהמבקש  לדרוש  המנהל 
הרישיון או האישור לפי העניין, עד לקבלת החלטה אחרת 
על תוקף הרישיון או האישור כאמור, בהסתמך על הנתונים 
שיש בידיו; לא יתלה המנהל רישיון או אישור לפי תקנת 
את  להשמיע  הבקשה  למגיש  שאפשר  בלי  זאת  משנה 

טענותיו "

במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:   5

 "אגרת רישיון
ואגרת אישור 

האגרה השנתית לרישיון לפי סעיף 15 לחוק ולאישור  )א(    3
לפי סעיף 16  לחוק היא כמפורט להלן:

ליצרן שאינו מפעיל אתר אחסון -  )1(

בשנה  יצרן  לאותו  רישיון  ניתן  לא  אם  )א( 
הקודמת - 55,167  שקלים חדשים;

בשנה  יצרן  לאותו  רישיון  ניתן  אם  )ב( 
הקודמת  - 3,299 שקלים חדשים;

למפעיל אתר אחסון, לרבות יצרן שמפעיל אתר   )2(
כאמור -

בשנה  מפעיל  לאותו  רישיון  ניתן  לא  אם  )א( 
הקודמת - 55,167  שקלים חדשים בעד כל אתר;

בשנה  מפעיל  לאותו  רישיון  ניתן  אם  )ב( 
הקודמת - 6,899 שקלים חדשים בעד כל  אתר 

)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( -

לא תיגבה אגרה בעד רישיון למפעיל אתר אחסון   )1(
אם הדלק המוחזק באתר משמש כולו כמלאי לשעת 

חירום על פי דין;

החלפת תקנה 2

החלפת תקנה 3 
והוספת תקנה 3א
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אתר  למפעיל  רישיון  בעד  אגרה  תיגבה  לא   )2(
אחסון אם שולמה אגרה בעד אותו אתר כמחסן רשוי 

כהגדרתו בפקודת המכס3, בעד אותה שנה;

החייב  אם  יצרן  רישיון  בעד  אגרה  תיגבה  לא   )3(
באגרה זו שילם אגרת רישיון מפעיל אתר אחסון בעד 

אותה שנה 

3א   )א( הסכומים הנקובים בתקנה 3 יתעדכנו ב–1 בספטמבר עדכון סכומים
של כל שנה )להלן - יום העדכון( לפי שיעור שינוי המדד 

החדש לעומת המדד היסודי 

יעוגל  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  שהתעדכן  )ב( סכום 
לשקל החדש השלם הקרוב 

)ג( המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 3)א( 
כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו 

)ד( בתקנה זו - 

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 
העדכון;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 
הראשון  העדכון  יום  ולעניין  הקודם;  העדכון 
שלאחר תחילתן של תקנות הבלו על דלק )תיקון(, 

התשע"ד-42014 - המדד שפורסם ביוני 2013;

הלשכה  שמפרסמת  לצרכן  המחירים  מדד   - "מדד" 
המרכזית לסטטיסטיקה "

בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום "היצרן" יבוא "בעל רישיון בלו"    6
ואחרי  אחסון"  אתר  למפעיל  "או  יבוא  "ליצרן"  אחרי  העיקריות,  לתקנות   5 בתקנה    7

"במקום ייצור" יבוא "או באתר אחסון" 

בתקנה 7 לתקנות העיקריות -   8
בתקנת משנה )א( -    )1(

ומפעיל  "יצרן  יבוא  בחצריו"  הנמצא  במחשב  ינהל  "יצרן  במקום  ברישה,  )א( 
אתר אחסון ינהלו במחשב הנמצא בחצריהם" ואחרי "אלה" יבוא "לפי העניין";

בפסקה )1(, אחרי "שייצר" יבוא "או שאחסן"; )ב( 

בפסקה )2(, אחרי "במקום הייצור" יבוא "או באתר האחסון ובמקום "ממנו"  )ג( 
יבוא "מהם";

בפסקה )3(, אחרי "במקום הייצור" יבוא "או באתר האחסון ובמקום "ממנו"  )ד( 
יבוא "מהם";

במקום תקנת משנה )ב( יבוא:  )2(

דוח   - )להלן  מקוון  חודשי  דוח  למנהל  יגישו  אחסון  אתר  ומפעיל  ")ב( יצרן 
חודשי(, כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה 

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 7

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39   3

ק"ת התשע"ד, עמ' 997   4
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אלקטרונית, התשס"א-52001, שיכלול, לעניין החודש שלגביו מוגש הדוח, את 
הפרטים כאמור בתקנת משנה )א()1( עד )6(, לפי העניין;

בתקנת משנה )ג(, במקום "היצרן" יבוא "בעל רישיון הבלו";  )3(

בתקנת משנה )ה(, במקום "יצרן" יבוא "בעל רישיון בלו";  )4(

תקנת משנה )ו( - בטלה;  )5(

בתקנת משנה )ז(, במקום "יצרן" יבוא "בעל רישיון בלו"      )6(

בתקנה 8 לתקנות העיקריות -   9
בתקנת משנה )א(, אחרי "יצרן" יבוא "ומפעיל אתר אחסון", במקום "יחזיק" יבוא   )1(

"יחזיקו" ואחרי "במקום הייצור" יבוא "או באתר האחסון";

בתקנת משנה )ב(, אחרי "יצרן" יבוא "ומפעיל אתר אחסון", במקום "ירשה" יבוא   )2(
"ירשו" ואחרי "במקום הייצור" יבוא "או באתר האחסון" 

בתקנה 9 לתקנות העיקריות -   10
בתקנת משנה )א(, אחרי "למקום ייצור" יבוא "או לאתר אחסון";  )1(

בתקנת משנה )ב(,  אחרי "למקום הייצור" יבוא "או לאתר האחסון" ואחרי "ממקום   )2(
הייצור" יבוא "או מאתר האחסון" 

תקנה 10 לתקנות העיקריות - בטלה    11
ז' באדר ב' התשע"ד )9 במרס 2014(

)חמ 3-764-ת3(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון מס' 3(, 
התשע"ד-2014

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

לאמור:

בתוספת לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת(, התשס"ח-22008,    1
בפרט 1ה, בסופו יבוא:

")4( סטודנט ישלם בעד כרטיס נסיעה הלוך וחזור באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת 
יעד שצוינו עליו, כאמור בטור ג' לצד פסקה )8( בטבלה שבתקנה 9)א( לתקנות דמי 
נסיעה - כפל דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לאותו קו בניכוי של 30%, כשהם 

מעוגלים כלפי מעלה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש "

י"ז באדר ב' התשע"ד )19 במרס 2014(
)חמ 3-2722(

ץ " כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

תיקון תקנה 8

תיקון תקנה 9

ביטול תקנה 10

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 210   5

תיקון התוספת

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192; התשס"ז, עמ' 79   1

ק"ת התשס"ח, עמ' 433; התשע"ד, עמ' 410   2
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צו הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואם )תיקון(, התשע"ד-2014

ושירותים,  מצרכים  על  הפיקוח  לחוק  ו–38   15  ,5 סעיפים  לפי  סמכותי1,  בתוקף 
התשל"ט-31979,  חדש[,  ]נוסח  והיצוא  היבוא  לפקודת  ו–6   2 וסעיפים  התשי"ח-21957, 
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-41985, ובאישור ועדת 

הכספים של הכנסת לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה5, אני מצווה לאמור:

 1 35" במקום  התשל"ט-61979,  ויצואם,  יבואם  יהלומים  על  הפיקוח  לצו  20ב  בסעיף    1
פרומיל" יבוא "0 1 פרומיל" 

י"א באדר ב' התשע"ד )13 במרס 2014(
)חמ 3-479-ת1(

ט נ ב י  תל פ נ  
שר הכלכלה   

צו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירות מסלול בסיסי(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9יא ו–9יב לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-11981, 
ולעניין סעיף 3, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מצווה לאמור:

)עמלות(,  ללקוח(  )שירות  הבנקאות  בכללי  כהגדרתו   - בסיסי"  "מסלול  זה,  בצו    1
התשס"ח-22008  

שירות מסלול בסיסי מוכרז בזה שירות בר–פיקוח    2

סכום העמלה המרבי, שניתן לגבות בעד שירות מסלול בסיסי, יהיה 10 שקלים חדשים     3
בחודש   

תחילתו של צו זה ביום א' בניסן התשע"ד )1 באפריל 2014(     4
כ' באדר ב' התשע"ד )24 במרס 2014(

)חמ 3-4828(

ג ו ל פ ית  נ ר ק  
נגידת בנק ישראל   

__________
ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשס"ז, עמ' 376   1
ק"ת התשס"ח, עמ' 310; התשע"ד, עמ' 282   2

תיקון סעיף 20ב

__________
י"פ התשס"ג, עמ' 2084; ק"ת התשע"ג, עמ' 966   1

ס"ח התשי"ח, עמ' 24   2
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625   3

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   4
ס"ח התשל"ה, עמ' 206   5

ק"ת התשל"ט, עמ' 445; התשס"ח, עמ' 603   6

הגדרה

הכרזה על שירות 
בר–פיקוח

פיקוח על שירות 
מסלול בסיסי

תחילה
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הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי ניפוק גפ"ם(, 
התשע"ד-2014

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

התשע"ד בניסן  א'  מיום  לצו,  התוספת  נוסח  ולפיכך  התעדכנו  ניפוק  שירות  מחירי    1 
)1 באפריל 2014(, הוא כלהלן:

"תוספת
)סעיף 2(

מחירי שירות ניפוק גפ"ם

הערותבשקלים חדשיםיחידת חיובהשירות

המחיר כולל אחסון תפעולי 66 16טונה1  ניפוק גפ"ם למכליות
ופעולות שאיבה והזרמה 

הכרוכות בשירות

המחיר כולל אחסון תפעולי 76 9טונה2  ניפוק גפ"ם בהזרמה
ופעולות שאיבה והזרמה 

הכרוכות בשירות "

ט"ז באדר ב' התשע"ד )18 במרס 2014(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722(  

                                                                                   מנהל מינהל הדלק והגז
_________

1 ק"ת התשנ"ט, עמ' 720; התשס"א, עמ' 321; התשע"ג, עמ' 1150 

תיקון טעות

בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון(, התשע"ד-2014, 
להיות צריך  ")תיקון("  במקום  הצו,  בשם   ,410 עמ'   ,7323 התקנות  בקובץ   שפורסם 

")תיקון מס' 2(" 

)חמ 3-2722(

עדכון מחירים




