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תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )מסירת מידע בנוגע 
להספקת גז(, התשע"ה-2015

חקיקה(,  )תיקוני  המדינה  במשק  הסדרים  לחוק  19)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ט-11989 )להלן - החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -     1
"גז", "המנהל", "ספק גז", "צרכן גז" ו"צרכן גז ביתי" - כהגדרתם בפרק ד' לחוק;

"מאגר גפ"מ במכלים מיטלטלים" - מצבור של מכלים מיטלטלים המחוברים ביניהם; 

"מכל מיטלטל" - כלי קיבול מיטלטל לאחסון גז;

"מכל נייח" - כלי קיבול לאחסון גז המותקן באופן קבוע וממולא במקום וכן מצבור 
קבוע של כלי קיבול כאמור המחוברים ביניהם;

"מערכת גז מרכזית" - מערכת להספקת גז שבאמצעותה מסופק גז לשני צרכני גז או יותר;

"תשלום קבוע" - תשלום שצרכן גז ביתי משלם בעד האפשרות לקבל שירות הספקת גז 

ספק גז חייב למסור לצרכן גז בחשבון הגז את כתובות צרכני הגז הקשורים לאותה    2
מערכת גז מרכזית, או קוד זיהוי לאתר האינטרנט של הספק המאפשר גישה לרשימת 

כתובות כאמור  

)א( בתחילת כל חודש, עד ליום השני בו, יעביר ספק גז למנהל דוח, באופן שיורה    3
לו המנהל, לפי הטופס וההוראות שבתוספת, ובו מחיר ממוצע של כל אחד משירותי 
הספקת גז כמפורט בטופס האמור, שספק הגז חייב בו את צרכני הגז הביתיים בתקופה 
הקובעת, בנוגע לכל אחד מסוגי מיתקני הגז המשמשים צרכנים כאמור, בכל רשות 

מקומית שבה הוא מספק גז; לעניין זה -

השלישי  בחודש  עשר  השישה  מהיום  חודשיים  של  תקופה   - הקובעת"  "התקופה 
שקדם למועד הדיווח עד היום החמישה עשר בחודש שקדם למועד הדיווח; 

"סוגי מיתקני הגז" - מכל מיטלטל שקיבולו 12 ק"ג גפ"מ, מכל מיטלטל שקיבולו 48 ק"ג 
גפ"מ, מאגר גפ"מ במכלים מיטלטלים ומכל נייח 

)ב(     המנהל רשאי לפרסם את הדוח שנמסר לו לפי תקנת משנה )א(, באתר האינטרנט 
של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים; נוסף על כך, ספק גז שיש לו אתר 
אינטרנט, יפרסם את הדוח באתר שלו בתחילת כל חודש, ולא יאוחר מהיום השני בו 

תחילתן של תקנות אלה 120 ימים מיום פרסומן    4

תוספת
)תקנה 3)א((

טופס דיווח על מחירי גז ממוצעים של שירותי הספקת גז לצרכני גז ביתיים

שם ספק הגז:                                                    

מועד הגשת הטופס:                                      

תקופת הדיווח: מיום 16 בחודש                         שנה                             

עד יום 15 בחודש                         שנה                              

הגדרות

חובת מסירת מידע 
בנוגע למחירי גז 

של צרכני גז ביתיים

תחילה

חובת מסירת מידע 
בנוגע לכתובות 

צרכני גז

__________
ס"ח התשמ"ט, עמ' 28; התשס"ח, עמ' 124   1
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שירות הספקת הגזסוג מיתקן הגזהרשות המקומית
 מחיר ממוצע
כולל מע"מ

 מכל מיטלטל  שקיבולו
 12 ק"ג גפ"מ 

התקנת מיתקן גז

חיבור מיתקן גז 

הספקת מכל גז

 מכל מיטלטל שקיבולו
 48 ק"ג גפ"מ

התקנת מיתקן גז

חיבור מיתקן גז

הספקת מכל גז

מאגר גפ"מ במכלים 
מיטלטלים

התקנת מיתקן הגז 

חיבור מיתקן גז

תשלום דו–חודשי 
קבוע

הספקת מ"ק גז

התקנת מיתקן הגז מכל נייח

חיבור מיתקן גז

תשלום דו–חודשי 
קבוע

הספקת מ"ק גז

הוראות לעניין חישוב המחיר הממוצע - 

המחירים יחושבו בנפרד לגבי  כל רשות מקומית;  1

מחיר ממוצע של התקנת מיתקן גז יחושב לפי הסכום  הכולל שספק הגז חייב בו את   2
הצרכנים בתקופת הדיווח, בעבור התקנת מיתקן גז חדש מסוג מסוים, כשהוא מחולק 

במספר ההתקנות של אותו סוג מיתקן;

מחיר ממוצע של חיבור מיתקן גז יחושב לפי הסכום הכולל שספק הגז חייב בו את   3
הצרכנים בתקופת הדיווח, בעבור חיבור מיתקן גז של צרכן מסוג מסוים למערכת גז 

קיימת, כשהוא מחולק במספר החיבורים לאותו סוג מיתקן;

מחיר ממוצע של תשלום דו–חודשי קבוע יחושב לפי הסכום הכולל שספק הגז חייב   4
ממיתקן  גז  הספקת  שירות  לקבל  האפשרות  בעד  הדיווח,  בתקופת  הצרכנים  את  בו 

מסוים, כשהוא מחולק במספר הצרכנים שצורכים גז מאותו סוג מיתקן;

את   5 בו  חייב  הגז  שספק  הכולל  הסכום  לפי  יחושב  גז  מ"ק  הספקת  של  ממוצע  מחיר 
הצרכנים בתקופת הדיווח, בעד גז שסופק לצרכן במאגר גפ"מ במכלים מיטלטלים או 
במכל נייח, לפי העניין, כשהוא מחולק  בסך מ"ק הגז  שסיפק ספק הגז לאותו סוג מיתקן 

ה' בשבט התשע"ה )25 בינואר 2015(
)חמ 3-4378(

ם ו ל ש ן  לב י ס  
שר התשתיות הלאומיות  

האנרגיה והמים  
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צו הסטטיסטיקה )מיפקד אוכלוסיית מוסדות(, התשע"ה-2015

התשל"ב-11972,  חדש[,  ]נוסח  הסטטיסטיקה  לפקודת   6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר התייעצות עם הסטטיסטיקן ועם המועצה, אני מצווה לאמור:

בצו זה -   1
"המיפקד" - מיפקד אוכלוסיית מוסדות;

"המועד הקובע" - י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( בשעה 00:00;

של  לתקופה  לפחות,  דיירים  לחמישה  ומזון  לינה  שירותי  המספק  מקום   - "מוסד" 
שלושה חודשים או יותר, לרבות פנימיות, מעונות לבני 18 ומעלה או מעונות 
אכסניות  אשפוז,  מוסדות  יהודיים,  ולא  יהודיים  דת  מוסדות  לקטינים, 
בתי  שירות  באחריות  מיתקנים  צבאיים,  בבסיסים  אזרחים  מגורי  )"הוסטלים"(, 

הסוהר, מרכזי קליטה, מגורי עובדים ומגורי סגל עובדים;

"מגורי סגל עובדים" - מגורי צוות העובדים שמטפל בדיירי המוסד;

"מגורי עובדים" - מגורים זמניים של קבוצת עובדים שלהם משימה משותפת;

"מעון" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-21965 

התשע"ה בתמוז  י"ג  יום  לבין  זה  צו  של  פרסומו  יום  שבין  בתקופה  ייערך  המיפקד    2 
)30 ביוני 2015(  

המיפקד יקיף את כל אוכלוסיית המוסדות במדינה במועד הקובע, למעט אוכלוסיית    3
קטינים המאושפזת באשפוזים פסיכיאטריים, דיירות מקלטים לנשים מוכות ומרכזי 

חירום, ובכפוף לאמור בסעיף 5)2( בנוגע למיתקנים שבאחריות שירות בתי הסוהר 

אוכלוסיית  על  דמוגרפיים  נתונים  הם  ושייאספו  בשאלונים  שייכללו  הנתונים    4
המוסדות במועד הקובע לפי הפירוט הזה:

מספר זהות או מספר דרכון בהעדר מספר זהות;   )1(

שם פרטי;   )2(

שם משפחה;   )3(

תאריך לידה;   )4(

ארץ לידה;   )5(

שנת עלייה;   )6(

מין;   )7(

שם אב    )8(

או  מינו  שהם  קשר  אנשי  או  המוסדות  מנהלי  יהיו  השאלונים  על  )א( המשיבים    5
שמינו מוסדות הגג שלהם, למעט משיבים כמפורט בסעיפים קטנים )ב(, )ג( ו–)ד(  

הסוהר  בתי  נציב  יהיה  הסוהר  בתי  שירות  באחריות  אשר  במיתקנים  )ב( המשיב 
שישיב על אלה:

הגדרות

נושאי המיפקד

תקופת המיפקד

היקף המיפקד

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמ' 500; ס"ח התשל"ח, עמ' 201   1

ס"ח התשכ"ח, עמ' 48   2

המשיבים על 
השאלונים
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על עצורים ששוהים במיתקן למעלה משלושה חודשים נכון למועד הקובע;  )1(

על שפוטים השוהים במיתקן נכון למועד הקובע;  )2(

)עבירות  הסתננות  למניעת  חוק  לפי  למסתננים  שהייה  במרכז  שוהים  על   )3(
ושיפוט(, התשי"ד-31954, נכון למועד הקובע 

)ג( המשיב בכל המוסדות שבהם מתבצעת השמה בידי משרד הרווחה והשירותים 
החברתיים יהיה משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אשר יעביר את המידע באופן 
מרוכז לפי הפירוט שבסעיף 4 בצירוף שם היישוב שבו נמצא המוסד בלבד, בלא קישור 

לסוג המוסד, לשם המוסד או לכל פרט אחר על אודותיו  

)ד( המשיב בנוגע למאושפזים הבגירים במחלקות לשהייה ממושכת בבתי חולים 
פסיכיאטריים יהיה משרד הבריאות, אשר יעביר את המידע באופן מרוכז  

בידי  המצוי  למידע  בהתאם  ידיעתו  למיטב  המיפקד  לשאלון  ישיב  משיב  )ה( כל 
המוסד, בלא פנייה אישית לאוכלוסיית המוסד  

תקינות  בדיקת  ויעברו  שיעובדו  לאחר   ,4 שבסעיף  הפירוט  לפי  שייאספו  הנתונים    6
בלשכה, יישמרו בה -

באופן מאובטח תוך שימוש בשיטות הצפנה מקובלות;  )1(

בתוספת שם היישוב שבו נמצא המוסד בלבד, בלא קישור לסוג המוסד, לשמו או   )2(
לכל פרט מזהה אחר על אודותיו 

הסטטיסטיקן  שימנה  פוקדים  בידי  ייאספו  5)א(  סעיף  לפי  שייאספו  )א( הנתונים    7
הממשלתי    

עובדים  עם  בתיאום  ייאספו  ו–)ד(  )ג(  5)ב(,  סעיפים  לפי  שייאספו  )ב( הנתונים 
מוסמכים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

)ג( איסוף הנתונים אפשרי גם באמצעות קבצים דיגיטליים    

ט' בשבט התשע"ה )29 בינואר 2015(
)חמ 3-5023(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לביצי מאכל( 
)תיקון(, התשע"ה-2015

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

אנו מצווים לאמור: 

ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו  והשנייה  הראשונה  התוספות  במקום    1
)מחירים מרביים לביצי מאכל(, התשס"ט-32008, יבוא:

שמירת הנתונים 
שייאספו

סידורי הפקידה

__________
ס"ח התשי"ד, עמ' 160   3

__________
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 ועמ' 1709;   3

התשע"ג, עמ' 163; התשע"ד, עמ' 961 

החלפת התוספות 
הראשונה והשנייה
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"תוספת ראשונה
)סעיף 2)א()1((

המחיר בשקלים חדשים באריזה קמעונית של 12 ביצים

טור א'
משקל הביצה בגרמים

טור ב'
גודל הביצה

טור ג'
במכירה, למעט באזור אילת

טור ד'
במכירה באזור אילת

לקמעונאי
בלא מע"מ

לצרכן
כולל מע"מ

לקמעונאי 
באזור אילת

לצרכן
באזור אילת

20 6311 209 6313 9ענק  )XL(מעל 73

25 8210 108 8212 8גדול  ) L(מעל 63 עד 73

50 159 208 1511 8בינוני ) M(מעל 53 עד 63

תוספת שנייה
)סעיף 2)א()3((

המחיר בשקלים חדשים לביצה באריזה סיטונית

טור א'
משקל הביצה בגרמים

טור ב'
גודל הביצה

טור ג'
לא כולל מע"מ ובאזור אילת

79 0ענק  )XL(מעל 73

71 0גדול  )L(מעל 63 עד 73

65 0בינוני ) M(מעל 53 עד 63

38 0 "קטן  )S(עד 53

2  תחילתו של צו זה ביום י"ג בשבט התשע"ה )2 בפברואר 2015( 
ח' בשבט התשע"ה )28 בינואר 2015(

)חמ 3-2722-ת5(  
ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב

ראש הממשלה
וממלא מקום שר האוצר

ר י מ ש ר  י א י
שר החקלאות ופיתוח הכפר

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר מרבי לגפ"מ בשער בית זיקוק( 
)תיקון(, התשע"ה-2015

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  ו–12)א()1(  סעיפים 7  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, ולאחר שהתקבלה המלצה של ועדת המחירים לפי סעיף 13 

לחוק, אנו מצווים לאמור:

בסעיף 3 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר מרבי לגפ"מ בשער בית זיקוק(,    1
התש"ס-22000, בסופו יבוא:

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192   1

ק"ת התש"ס, עמ' 354; התשס"ח, עמ' 580   2

תיקון סעיף 3

תחילה
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")ה( סעיפים קטנים )ב( עד )ד( לא יחולו על גפ"מ שאינו מכיל מרקפטן "

א' בשבט התשע"ה )21 בינואר 2015(
)חמ 3-2152-ת3(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה 

וממלא מקום שר האוצר

ם ו ל ש ן  לב י ס
שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

הודעת שירות לאומי-אזרחי )דמי כלכלה והיקף ההשתתפות של גוף 
מפעיל( )עדכון סכומים(, התשע"ה-2015

והיקף  כלכלה  )דמי  לאומי-אזרחי  שירות  לתקנות  1)ז(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
ההשתתפות של גוף מפעיל(, התשע"ד-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

ונוסחה  לתקנות,  הראשונה  בתוספת  הנקובים  הסכומים  השתנו  במדד  השינוי  עקב    1
מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, הוא כמפורט להלן:

תוספת ראשונה
)תקנה 1)ב(, )ו( ו–)ז((

דמי כלכלה בשקלים חדשים

טור א'
מצב משפחתי

טור ב'
מסלול 30 שעות

טור ג'
מסלול 20 שעות

טור ד'
מסלול אזרחי-ביטחוני

42 29430 39300 400רווק

18 883,243 32900 1,351נשוי

8 3,883"17 751,191 1,781נשוי+1  או יותר

כ"ב בטבת התשע"ה )13 בינואר 2015(
)חמ 3-5030(

י רב ' ג ם  ו ל ש – ר ש  
המנהל  

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לבנזין תעופתי 
בשדות התעופה(, התשע"ה-2015

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים 
י'  מיום  כי  מודיע  אני  הצו(,   - )להלן  התשע"א-12011  התעופה(,  בשדות  תעופתי  לבנזין 
בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, עודכנו תעריפי שירות ולפיכך נוסח התוספת הראשונה 

לצו הוא כדלקמן: 

__________
1 ק"ת התשע"א, עמ' 858 ועמ' 862; התשע"ד, עמ' 1666 

__________
ק"ת התשע"ד, עמ' 1476   1

עדכון סכומים
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"תוספת ראשונה
)סעיף 1(

מחיר הבנזין - 78 4 שקלים חדשים לליטר

תעריף שירות בסיסי - 44 13 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות עצמי - 60 104 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות מלא - 36 121 אגורות לליטר "

ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722-ת3(  

מנהל מינהל הדלק והגז   

הודעת המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשע"ה-2015

דירות(,  רוכשי  של  השקעות  )הבטחת  )דירות(  המכר  לחוק  4ו)ג(  לסעיף    בהתאם 
התשל"ה-11974 )להלן - החוק(, אני מודיע לאמור:

המדד  לעומת   ,)2015 בינואר   1( התשע"ה  בטבת  י'  ביום  הידוע  המדד  שינוי  עקב    1
הנקובים הסכומים  יעודכנו   ,)2008 באוקטובר   6( התשס"ט  בתשרי  ז'  ביום   הידוע 

בסעיף 4ב)א( לחוק כמפורט להלן:

סכום העיצום הכספי המעודכן בשקלים חדשיםבפסקה

)1(27,970 

)2(55,910

)3(55,910

)4(223,660

)5(447,310

י"ג בשבט התשע"ה )2 בפברואר 2015(
)חמ 3-3874(

ן י י ט ש נ י ב ו ר ה  ש מ   
הממונה לפי סעיף 3ד לחוק   

__________
ס"ח התשל"ה, עמ' 14; התשס"ח, עמ' 418; ; התשע"ד, עמ' 60 ועמ' 762   1

עדכון סכומים




