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 צו התכנון והבנייה )תיקון מס' 101( )דחיית יום התחילה המאוחר
של החוק(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 81)ז( לחוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 101(, התשע"ד-12014  
)להלן - החוק המתקן(,  אני מצווה לאמור:

1.   יום התחילה המאוחר של ההוראות המפורטות להלן, יידחה ליום ט"ז בניסן התשע"ח 
)1 באפריל 2018(:

העיקרי(  החוק   - )להלן  התשכ"ה-21965  והבנייה,  התכנון  לחוק  145)ב3(  )1( סעיף 
כנוסחו בסעיף 51)3( לחוק המתקן;

)2( סעיף 157ב לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 58 לחוק המתקן;

)3( סעיף 158יח)ב( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 60 לחוק המתקן;

)4( סעיף 158כג)א( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 60 לחוק המתקן;

)5( סעיף 261)ה()3א( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 69)3( לחוק המתקן.

תחילתו של צו זה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .2
בקשה למתן היתר שהוגשה לפני יום התחילה המאוחר כאמור בסעיף 1, ימשיכו לדון   .3

בה על פי הוראות החוק העיקרי כפי שחלו על הבקשה במועד הגשתה.

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-5137(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

 הודעת הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(
)עדכון סכומים(, התשע"ח-2018

בתוקף הסמכות לפי תקנה 8 לתקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות 
גפ"מ(, התשס"ו-12006 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני   .1
2005, השתנו סכומי האגרה הנקובים בתוספת השלישית לתקנות והם מיום י"ד בטבת 

התשע"ח )1 בינואר 2018(, כמפורט להלן:

בשקלים חדשיםבעד -

141"1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות

2141. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות

3185. מתן רישיון

4148. חידוש רישיון שפג תוקפו

308"5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק, למעט פסקה )1( שבו

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-5034(

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י  
שר האנרגיה  

דחיית יום התחילה 
המאוחר

עדכון סכומים

תחילה

הוראת מעבר

ס"ח התשע"ד, עמ' 474; התשע"ה, עמ' 214; ק"ת התשע"ז, עמ' 1183; התשע"ח, עמ' 214.  1

2  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

ק"ת התשס"ו, עמ' 735; התשע"ז, עמ' 485.  1
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הודעת מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )שינוי התוספת לחוק(, 
התשע"ח-2018

)ייצור ושיווק(, התשל"ג-11973  בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לחוק מועצת הצמחים 
)להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם מועצת הצמחים והודעה מוקדמת לוועדת הכלכלה 

של הכנסת, אני מודיע לאמור:

בתוספת לחוק -      .1
תחת הכותרת "ענף הפירות", פרטים 4 עד 6, 8, 9, 11 עד 13, 17, 18, 23, 24 ו–28 עד   )1(

32 - בטלים; 

"בצל  "בורגו",  עלים(",  )עולש  "אנדיבה  המילים  הירקות",  "ענף  הכותרת  תחת   )2(
אשקלוני", "גרגיר הגינה", "לביסטיקום", "לופה", "לופה מצולעת", ו"קרמבה" - יימחקו. 

תחילתה של הודעה זו ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.     .2
ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(

)חמ 3-788(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לבנזין תעופתי 
בשדות התעופה(, התשע"ח-2018

  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 י"ד 
בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, עודכנו תעריפי השירות, ולפיכך נוסח התוספת הראשונה 

לצו הוא כדלקמן: 
"תוספת ראשונה

)סעיף 1(

מחיר הבנזין - 3.60 שקלים חדשים לליטר

תעריף שירות בסיסי - 12.46 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות עצמי - 99.46 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות מלא - 120.45 אגורות לליטר."

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(

ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722-ת3(  

מנהל מינהל הדלק והגז   

 

הודעת המפלגות )עדכון סכומים(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28יח1 לחוק המפלגות, התשנ"ב-11992 )להלן - החוק(, אני 
מודיע לאמור: 

תיקון התוספת

תחילה

ק"ת התשל"ג, עמ' 310; התשס"ז, עמ' 422 ועמ' 508.  1

ק"ת התשע"א, עמ' 858; התשע"ז, עמ' 1664.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשס"ח, עמ' 580; ק"ת התשע"ז, עמ' 589.  1
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקל חדש 

לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  שמפרסמת  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב   .1
ב'  בטור  בהם  הנקובים  הסכומים  להלן,  א'  בטור  המפורטים  החוק  בסעיפי  עודכנו 

להלן  והם מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, כמפורט בטור ג' לצדם:
טור א'
הסעיף

טור ב'
הסכום הקודם בשקלים חדשים

טור ג'
הסכום המעודכן בשקלים חדשים

2811,34311,380ו)א()1(

2811,34311,380ו)ב(

2834,00834,110ו)ב(

2845,33145,470ו)ג()2(

285,6725,690ח)א()1(

285,6725,690ח)א()2(

28175,682176,210ח)א()3(

28459,040460,420ח)א()4(

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
ס ו ב ו ל ג ל  י י )חמ 3-2424-ת1(     א

                רשם המפלגות  

הודעת המפלגות )אגרות(, התשע"ח-2018
 - )להלן  התשנ"ג-11993  )אגרות(,  המפלגות  לתקנות  2)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד נוסח התוספת לתקנות, מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(,   .1
הוא כדלהלן:

"תוספת
)תקנה 1(

בשקלים חדשים

1. בעד -

2,238)1( בקשה לרישום מפלגה או בקשה לשינוי רישום

65)2( רישום שינוי על פי דיווח

114)3( עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לה

65)4( עיון בפנקס המפלגות

318)4א( עיון בקובץ של הרשם

)5( קבלת מידע באמצעות -

65)א( דף מחשב עד 5 עמודים

8.95לכל עמוד נוסף

2.23)ב( צילום, לכל עמוד

8.95")6( אימות מסמך, לכל דף מחשב או עמוד צילום

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
ס ו ב ו ל ג ל  י י )חמ 3-2431-ת2(      א

                 רשם המפלגות  

 

עדכון סכומים

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ג, עמ' 730; התשע"א, עמ' 1108 ועמ' 1256; התשע"ז, עמ' 542.  1




