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קובץ התקנות
5 בספטמבר 77082016ב' באלול התשע"ו

עמוד

 צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על מתחם מועדף לדיור
2206 - באר יעקב-מתחם י"ב(, התשע"ו-2016                                                                                                          

2206 תקנות רשות שדות התעופה )אגרות במסופי המעבר היבשתיים( )תיקון(, התשע"ו-2016                                   

2207 צו מרשם האוכלוסין )הסמכת רשות מקומית לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין(, התשע"ו-2016                           

2208 הודעת מס ערך מוסף )תיאום ועדכון סכומים( )מס' 2(, התשע"ו-2016                                                                   

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן–גוריון(, 
 2208 התשע"ו-2016                                                                                                                                                     
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__________
ס"ח התשל"ז, עמ' 182   1

ס"ח התש"ם, עמ' 104; התשנ"ה, עמ' 20   2
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   3

ק"ת התשנ"ה, עמ' 399; התשע"א, עמ' 1027   4

צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( )הכרזה על 
מתחם מועדף לדיור - באר יעקב-מתחם י"ב(, התשע"ו-2016

לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השרים  ועדת  מכריזה  התכנון,  מינהל  מנהל  ובהמלצת  התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת 

שמונתה על ידי הממשלה לעניין זה, לאמור:

המתחם - באר יעקב-מתחם י"ב המתואר בצו זה )להלן - המתחם( מוכרז בזה מתחם    1
מועדף לדיור 

מצוי  המתחם  המרכז;  מחוז  בתחום  מיקומו  דונם,  כ–110  הוא  המתחם  של  גודלו    2
בתחום השיפוט של הרשות המקומית באר יעקב, צפונית לרחוב הרב משה שפירא, 
הם  גבולותיו   ;4313 לדרך  ודרומית  הרצל  למתחם  מערבית   ,4313 לדרך  מזרחית 
כמסומן במפה שהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרדי הוועדה למתחמים 
הוועדה  במשרדי  ירושלים,   ,22 נשרים  כנפי  רח'   - האוצר  במשרד  לדיור  מועדפים 

המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הרשות המקומית האמורה  

המתחם המפורט בסעיף 1 כולל את הגושים והחלקות האלה:   3

מספרי חלקות בשלמותןחלק/כל הגושגוש

7-5חלק4041

13חלק4245

י"ב באב התשע"ו )16 באוגוסט 2016(
)חמ 3-4988(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

                                                                   יושב ראש ועדת השרים לענייני הדיור

תקנות רשות שדות התעופה )אגרות במסופי המעבר היבשתיים( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

וסעיף התשל"ז-11977,  התעופה,  שדות  רשות  לחוק   29 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
2)ד()1( לחוק רשות שדות התעופה )הוראת שעה(, התש"ם-21980, לפי הצעת רשות שדות 
התקציב,  יסודות  לחוק   30 סעיף  לפי  האוצר  שר  באישור  הממשלה,  באישור  התעופה, 

התשמ"ה-31985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  

היבשתיים(,  המעבר  במסופי  )אגרות  התעופה  שדות  רשות  לתקנות   1 בתקנה    1
התשנ"ה-41994 )להלן - התקנות העיקריות( -

יבוא  לצרכן"  הכללי  המחירים  "מדד  במקום  הבסיסי",  "המדד  בהגדרה   )1(
 15 ביום  שהתפרסם  המדד   - 2)ד()5(  תקנה  לעניין  "ואולם  יבוא  "המדד"ובסופה 

בפברואר 2016 בשל חודש ינואר 2016";

מתחם מועדף לדיור

גודל המתחם, 
מיקומו וגבולותיו

פירוט גושים 
וחלקות במתחם

__________
ס"ח התשע"ד, עמ' 750   1

תיקון תקנה 1
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__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 270   1

תיקון תקנה 2

בהגדרה "המדד הקובע", במקום "מדד המחירים הכללי לצרכן" יבוא "המדד"   )2(

בתקנה 2)ד( לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )4( יבוא:   2
לאחר  רבין  יצחק  מסוף  דרך  מישראל  היוצא  נוסע   ,)4( בפסקה  האמור  אף  ")5( על 
שנכנס אליה דרך מסוף זה באותו יום, והמחזיק ברישיון עבודה בישראל המאפשר 

העסקה בבתי המלון בעיר אילת, ישלם אגרה של 20 שקלים חדשים "

כ"ח בתמוז התשע"ו )3 באוגוסט 2016(
)חמ 3-128-ת1(

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

צו מרשם האוכלוסין )הסמכת רשות מקומית לבצע תפקידי מרשם 
אוכלוסין(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-11965, אני מצווה לאמור:

עיריית מודיעין עילית מוסמכת לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין, כמפורט להלן:   1
להנפיק כדין תעודות אלה:  )1(

ספח לתעודת זהות; )א( 

תעודת לידה; )ב( 

תעודת פטירה; )ג( 

תמצית רישום; )ד( 

תעודת חיים; )ה( 

תמצית פרטים על נוסע; )ו( 

לרשום במרשם האוכלוסין פרטים אלה:  )2(

שינוי מען; )א( 

שם פרטי ליילוד; )ב( 

כתובת למשלוח דואר; )ג( 

כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין; )ד( 

במשרד  וההגירה  האוכלוסין  רשות  שבטיפול  אחרים  בנושאים  בקשות  לקבל   )3(
הפנים ולהעבירן לשם טיפול ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה הקרובה 

ראש עיריית מודיעין עילית רשאי, באישור מנהל רשות האוכלוסין וההגירה במשרד  )א(    2
הפנים, להסמיך בכתב עובד עיריית מודיעין עילית לבצע תפקידים כאמור בסעיף 1 

העבודה  לנוהלי  כפוף  יהיה  כאמור,  הוסמך  אשר  עילית,  מודיעין  עיריית  עובד  )ב( 
הנהוגים ברשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, כשינויים מזמן לזמן בהודעות 

רשות האוכלוסין וההגירה 

י"א בתמוז התשע"ו )17 ביולי 2016(
)חמ 3-482-ת4(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

תפקידים שתבצע 
רשות מקומית

הסמכת מבצע 
התפקיד
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הודעת מס ערך מוסף )תיאום ועדכון סכומים( )מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי תקנה 23)ו( לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-11976 )להלן - תקנות 
מס ערך מוסף(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד, הסכום הנקוב בתקנה 23)ג( לתקנות מס ערך מוסף, מיום כ"ה בסיוון    1
התשע"ו )1 ביולי 2016(, הוא "18,561 שקלים חדשים", במקום "18,636 שקלים חדשים" 

ח' בתמוז התשע"ו )14 ביולי 2016(
)חמ 3-518-ת3(

ן ו ל ח כ ה  ש מ   

שר האוצר   
_________

1 ק"ת התשל"ו, עמ' 1590; התשע"ו, עמ' 801 

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירותי תשתית לתדלוק 
מטוסים בנמל התעופה בן–גוריון(, התשע"ו-2016 

שירותי  )מחירי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו   4 סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן–גוריון(, התשס"ח-12008 )להלן - הצו(, אני מודיע 

לאמור:

מיום כ"ו בתמוז התשע"ו )1 באוגוסט 2016(, מחיר שירות תשתית לתדלוק הוא 65 1    1
אגורות לליטר 

כ"ה בתמוז התשע"ו )31 ביולי 2016(
)חמ 3-2722-ת3(

ף ס ו י ר  ב ן  ח   

מנהל מינהל הדלק והגז   
_________

1 ק"ת התשס"ח, עמ' 426; התשע"ב, עמ' 1186 

תיאום סכומים

עדכון מחיר 
השירות




