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צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לתכשירים שהם 
תכשירי מרשם( )תיקון(, התשע"ח-2018

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  הפיקוח  לחוק  12)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, ולאחר שהתקבלה המלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13)א( 

לחוק, אנו מצווים לאמור:

בסעיף 1א לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לתכשירים שהם   .1
תכשירי מרשם(, התשס"א-22001, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

המחיר  בשל  בישראל  תכשיר  של  השיווק  להפסקת  חשש  יש  כי  המפקח  ")ג( סבר 
המחייב לקמעונאי שנקבע לו לפי סעיף זה, רשאי הוא להעלות את המחיר האמור 
בישראל;  התכשיר  של  השיווק  המשך  הבטחת  לצורך  הנדרש  בשיעור  התכשיר  של 
ואולם לא יעלה המפקח את מחיר התכשיר מעל המחיר המחייב לקמעונאי שפרסם 
לקמעונאי  המחייב  מחירו  פורסם  לא  ואם  האחרון,  במחירון  תכשיר  לאותו  המפקח 
היצרן  שפרסם  כפי  לקמעונאי  התכשיר  של  השיווק  מחיר  מעל   - האחרון  במחירון 

לבתי המרקחת.  

להפסקת  חשש  יש  כי  המפקח  סבר  )ג(,  קטן  סעיף  של  בסיפה  האמור  אף  )ד( על 
השיווק של תכשיר בישראל כאמור בסעיף קטן )ג(, וכי שיעור ההעלאה הנדרש לצורך 
הבטחת המשך השיווק של התכשיר בישראל יביא למחיר הגבוה מהמחיר המחייב 
מחירו  פורסם  לא  ואם  האחרון,  במחירון  תכשיר  לאותו  המפקח  שפרסם  לקמעונאי 
כפי  לקמעונאי  התכשיר  של  השיווק  ממחיר   - האחרון  במחירון  לקמעונאי  המחייב 
תכשיר  אותו  של  מחירו  את  להעלות  המפקח  רשאי  המרקחת,  בבתי  היצרן  שפרסם 

בשיעור ההעלאה הנדרש כאמור, באישור ועדת המחירים.

תחילתו של צו זה ביום י"ז בטבת התשע"ח )4 בינואר 2018(.  .2
י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(

)חמ 3-2722-ת4(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה ושר הבריאות

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמאי רכב(, התשע"ח-2018

בהתאם לסעיף 15)ג( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמאי רכב(, התש"ם-11980 
)להלן - הצו(, ובהתאם לסעיף 15)ב( לצו, אני מודיעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2018 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב   .1
פברואר 2017, יהיה נוסח התוספת לצו, מיום ט"ז בניסן התשע"ח )1 באפריל 2018(, 

כמפורט להלן:

התאמת שיעור 
אגרות

ק"ת התש"ם, עמ' 2182; התשמ"ג, עמ' 1783; התשס"ג, עמ' 76; התשע"ו, עמ' 824.  1

תיקון סעיף 1א

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

2 ק"ת התשס"א, עמ' 412; התשע"ו, עמ' 748.

תחילה
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"תוספת
)סעיף 15(

בשקלים חדשים

274)1( אגרה בעד רישום בפנקס השמאים

956)2( אגרה חמש שנתית בעד תעודת שמאי

274)3( אגרה בעד רישום מתמחה בפנקס

)4( אישור על תוצאות בחינה עיונית, בעל פה או בכתב,
        או בחינה מעשית

136

מחצית האגרה )5( כפל מסמך
ששולמה בעד 

המסמך המקורי"

ט' בניסן התשע"ח )25 במרס 2018(
)חמ 3-1871-ת2(  

ל י י א - ר נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית    

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(, 
התשע"ח-2018

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)ג( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה 
והסחר בהם(, התשמ"ג-11983 )להלן - הצו(, ובהתאם לסעיף 9)ב( לצו, אני מודיעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2018 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    .1
התשע"ח בניסן  ט"ז  מיום  לצו,  הראשונה  התוספת  נוסח  יהיה   ,2017  פברואר 

)1 באפריל 2018(, כמפורט להלן:

"תוספת ראשונה
)סעיף 9(

  בעד רישיון לייצר מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים )רכב שאינו מנועי(, רישיון 
לסחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 365 שקלים חדשים."

ט' בניסן התשע"ח )25 במרס 2018(
)חמ 3-202-ת2(  

ל י י א - ר נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית    

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   

התאמת שיעור 
אגרות

ק"ת התשמ"ג, עמ' 1090; התשע"ו, עמ' 826.  1
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הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(, 
התשע"ח-2018

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25)ג( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים 
לכלי רכב(, התש"ל-11970 )להלן - הצו(, ובהתאם לסעיף 25)ב( לצו, אני מודיעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2018 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב   .1
פברואר 2017, יהיה נוסח סעיף 25)א( לצו, מיום ט"ז בניסן התשע"ח )1 באפריל 2018(, 

כמפורט להלן:

")א( בעד מתן רישיון או אישור תשולם אגרה בשיעור כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

317)1( )א( רישיון למפעל העוסק במקצוע אחד

184)ב( לכל מקצוע נוסף

בכתב,  או  פה  בעל  עיונית,  בחינה  תוצאות  על  )2( אישור 
או בחינה מעשית

232

46)3( כפל מסמך המפורט בסימן )2(

מחצית האגרה )4( כפל מסמך אחר
ששולמה בעד 

המסמך המקורי"

ט' בניסן התשע"ח )25 במרס 2018(
)חמ 3-291-ת4(  

ל י י א - ר נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית    

     משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  

התאמת שיעור 
אגרות

ק"ת התש"ל, עמ' 2186; התשס"ג, עמ' 77; התשע"ו, עמ' 826.  1




