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תקנות שירותי הכבאות )אספקת מים וברזי כיבוי( )ביטול(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 128 ו–147)א()11( לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה 
התשע"ב-12012, אני מתקין תקנות אלה:

תקנות שירותי הכבאות )אספקת מים וברזי כיבוי(, התשל"א-21971 - בטלות.  .1
כ"ד בכסלו התשע"ט )2 בדצמבר 2018(

)חמ 3-4523(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר לביטחון הפנים  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )הוראת שעה(, 
התשע"ט-2018

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

בתקופה שעד יום ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(, נוסע שתחנת מוצאו  )א(   .1
נסיעה  דמי  מתשלום  פטור  נבון,  ירושלים-יצחק  תחנת  ויעדו  נתב"ג  תחנת  היא 
ובלבד שהכרטיס ששימש לנסיעה הוא כרטיס לנסיעה בודדת, שנרכש בתחנת נתב"ג 

באמצעות כרטיס נסיעה שאינו כרטיס נייר.

לפרסום  עד  או  )א(,  קטן  בסעיף  האמורה  התקופה  מתום  חודשים  של 9  בתקופה  )ב( 
הודעה ברשומות מטעם המנהל בדבר הארכת קו הנסיעה לתחנת השלום, לפי המוקדם 
מביניהם, נוסע שתחנת מוצאו היא תחנת נתב"ג ויעדו תחנת ירושלים-יצחק נבון זכאי 
להנחה של 50% מדמי הנסיעה ובלבד שהכרטיס ששימש לנסיעה הוא כרטיס לנסיעה 

בודדת, שנרכש בתחנת נתב"ג באמצעות כרטיס נסיעה שאינו כרטיס נייר.

א' בטבת התשע"ט )9 בדצמבר 2018(
)חמ 3-2722-ת2(

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

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

 צו התכנון והבנייה )תשלום היטל השבחה ששיעורו רבע ההשבחה(
)הוראת שעה(, התשע"ט-2018

והבנייה,  התכנון  לחוק  השלישית  בתוספת  19)ב()2(  סעיף  פי  על  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ה- 11965 )להלן - החוק(, ובהסכמת עיריית ירושלים, אנו מצווים לאמור:

בתקופת תוקפו של צו זה תחול חובת תשלום היטל השבחה ששיעורו רבע ההשבחה   .1
תחילתו  ערב  מבנה  עליהם  קיים  שהיה  מקרקעין  על  מגורים  דירת  של  בנייה  בשל 
של צו זה, או הרחבה של דירת מגורים במתחם המתואר בתוספת לצו זה )להלן - 

המתחם(.

הוראת שעה

 פטור חלקי
מהיטל השבחה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ו, עמ' 1244.  1

ביטול

ס"ח התשע"ב, עמ' 702.  1

ק"ת התשל"א, עמ' 1168.  2

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1
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תוקפו של צו זה עד יום כ"ה בתשרי התשפ"ד )10 באוקטובר 2023(, זולת אם בוטלה   .2
ההכרזה2, על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן.

תוספת
)סעיף 1(

גוש 30153 חלקות 49-47, 120-112, גוש 30155, ח"ח 42, במתחם המקשר בירושלים.

י' בכסלו התשע"ט )18 בנובמבר 2018(
)חמ 3-3634(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

ט נ ל ג ב  א ו י
שר הבינוי והשיכון

הודעת העמותות )גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת 
בעמותה(, התשע"ט-2018

בהתאם לתקנה 7 לתקנות העמותות )גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת 
ביקורת בעמותה(, התשס"ט-12009 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר   .1
2013, השתנו הסכומים הנקובים בתוספות הראשונה, השנייה והרביעית לתקנות, כך 
שנוסחן של התוספות האמורות מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, הוא כדלקמן: 

תוספת ראשונה
)תקנה 1(

דרגת העמותה

מחזור
דרגהבמיליוני שקלים חדשים

1עד 10.807175

2מעל 10.807175 עד 27.01794

3מעל 27.01794 עד 54.03588

4מעל 54.03588 עד 108.07176

5מעל 108.07176

תוספת שנייה
)תקנה 3)א((

גמול ישיבה ליושב ראש ועד, חבר ועד וחבר ועדת ביקורת

דרגה
גמול ישיבה לחבר ועד או לחבר 

ועדת ביקורת בשקלים חדשים
גמול ישיבה ליושב ראש  ועד

בשקלים חדשים

1545600

2655730

שינוי סכומים

תוקף

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ו, עמ' 1244.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 95.  2

ק"ת התשס"ט, עמ' 538; התשע"ד, עמ' 1033.  1
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דרגה
גמול ישיבה לחבר ועד או לחבר 

ועדת ביקורת בשקלים חדשים
גמול ישיבה ליושב ראש  ועד

בשקלים חדשים

38701,115

41,0701,330

51,2951,550

תוספת רביעית
)תקנה 4(

גמול שנתי ליושב ראש ועד

דרגה
גמול

בשקלים חדשים

116,210

222,820

344,565

479,440

597,930

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(
)חמ 3-3814-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

 הודעת העמותות )גמול ליושב ראש ועד בעמותה שמחזורה מעל
500 מיליון שקלים חדשים(, התשע"ט-2018

בהתאם לתקנה 4 לתקנות העמותות )גמול ליושב ראש ועד בעמותה שמחזורה מעל 
500 מיליון שקלים חדשים(, התש"ע-12010 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר   .1
2013, השתנו הסכום הקבוע בהגדרה "עמותה" שבתקנה 1 לתקנות והסכום הקבוע 

בתקנת משנה 3)א( לתקנות, והם מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, כלהלן: 

הסכום הקבוע בהגדרה "עמותה" בתקנה 1 - 533.215255 מיליון שקלים חדשים;  )1(

הסכום הקבוע בתקנת משנה 3)א( - 319,930 שקלים חדשים.  )2(

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(
)חמ 3-3814-ת2(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

שינוי סכומים

ק"ת התש"ע, עמ' 913; התשע"ד, עמ' 1033.  1
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