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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על גפ"מ( )תיקון(, 
התשע"ט-2019 

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 18 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-11996 
)להלן - החוק(, אנו מצווים לאמור:

בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על גפ"מ(, התש"ע-22010 )להלן   .1
- הצו העיקרי(, בסעיף 3א)א(, במקום "1 ביוני" יבוא "15 באפריל".

על אף האמור בצו העיקרי ובצו זה, דיווח על רווחיות לפי סעיף 3א)א( לצו העיקרי,   .2
כתיקונו בסעיף 1 לצו זה, לגבי שנת 2016 ושנת 2017, יוגש בתוך חודשיים מיום פרסום 

צו זה. 

ו' באדר ב' התשע"ט )13 במרס 2019(
)חמ 3-2722-ת3(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האנרגיה

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת רמת פיקוח ומחירים מרביים 
לפיקדון בעד ציוד גז( )תיקון(, התשע"ט-2019

התשנ"ו-  ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק   29 סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
11996 )להלן - החוק(, אנו מצווים לאמור:

בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת רמת פיקוח ומחירים מרביים לפיקדון   .1
בעד ציוד גז(, התשע"ו-22015 )להלן - הצו העיקרי(, בפתיח, במקום "לפי סעיף 12)א()1(" 

יבוא "לפי סעיפים 12)א()1( ו–29".

אחרי סעיף 6 לצו העיקרי יבוא:  .2

פיקוח "דיווח על רווחיות בצו  הקבוע  במועד  רווחיות  על  ידווח  גז  6א.  ספק 
גפ"מ(,  על  החוק  )החלת  ושירותים  מצרכים  מחירי  על 

התש"ע-32010."

ו' באדר ב' התשע"ט )13 במרס 2019(
)חמ 3-2722-ת3(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האנרגיה

תיקון הפתיח

הוספת סעיף 6א

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 55; התשע"ח, עמ' 1990.  2
ק"ת התש"ע, עמ' 1127; התשע"ג, עמ' 1376; התשע"ט, עמ' 3080.  3

תיקון סעיף 3א

הוראת שעה

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התש"ע, עמ' 1127; התשע"ג, עמ' 1376.  2
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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על מכל גפ"מ נייח(
)תיקון(, התשע"ט-2019

התשנ"ו-  ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק   29 סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
11996 )להלן - החוק(, אנו מצווים לאמור:

נייח(,  גפ"מ  מכל  על  החוק  )החלת  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  בצו   .1
התשס"ט-22009 )להלן - הצו העיקרי(, בפתיח, במקום "לפי סעיפים 6 ו–7" יבוא "לפי 

סעיפים 6, 7 ו–29". 

אחרי סעיף 3 לצו העיקרי יבוא:  .2

פיקוח "דיווח על רווחיות בצו  הקבוע  במועד  רווחיות  על  ידווח  גז  4.  ספק 
גפ"מ(,  על  החוק  )החלת  ושירותים  מצרכים  מחירי  על 

התש"ע-32010."

ו' באדר ב' התשע"ט )13 במרס 2019(
)חמ 3-2722-ת3(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האנרגיה

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה במוניות( )תיקון(, 
התשע"ט-2019

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

אנו מצווים לאמור:

התשע"ח-22018  במוניות(,  נסיעה  )מחירי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  בצו   .1
)להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 4, במקום סעיף קטן )ב( יבוא:

")ב( המחירים המרביים -

)1( לעניין סעיף 2 לחלק ג' לתוספת שהתעדכנו כאמור בסעיף קטן )א(, יעוגלו 
ל–10 האגורות הקרובות;

)2( לעניין סעיף 3 לחלק ג' לתוספת שהתעדכנו כאמור בסעיף קטן )א(, יעוגלו 
לשקל החדש השלם הקרוב;

)3( לעניין חלק ד' לתוספת שהתעדכנו כאמור בסעיף קטן )א(, יעוגלו לאגורה 
השלמה הקרובה."

בסעיף 5 לצו העיקרי, במקום "כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019(" יבוא "ד' בטבת   .2
התש"ף )1 בינואר 2020(".

תיקון הפתיח

הוספת סעיף 4

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התשס"ט, עמ' 492.  2
ק"ת התש"ע, עמ' 1127; התשע"ג, עמ' 1376; התשע"ט, עמ' 3080.  3

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 5

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 2306.  2
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בסעיף 6 לצו העיקרי -   .3
)1( בסעיף קטן )א(, במקום "כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(" יבוא "ג' בטבת 

התש"ף )31 בדצמבר 2019(";

בטבת  "ט"ז  יבוא   ,")2020 במרס   31( התש"ף  בניסן  "ו'  במקום  )ג(,  קטן  )2( בסעיף 
התשפ"א )31 בדצמבר 2020(".

כ"א באדר ב' התשע"ט )28 במרס 2019(
)חמ 3-2722-ת2(

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

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

 צו התכנון והבנייה )פטור מהיתר ומתכנית לצורך מיגון מיתקני
תשתית חיוניים( )הוראת שעה( )מס' 4(, התשע"ט-2019 

)להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  266ה)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
-החוק(, לאחר שהשתכנעתי שמדובר במיזם בעל חשיבות ודחיפות לאומית לפי הסעיף 

האמור ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מצווה לאמור: 

בצו זה -   .1
הביטחון  שמערכת  בתוספת  המפורט  גז  או  חשמל  מיתקן    - חיוני"  תשתית  "מיתקן 

החליטה שהוא חיוני;

"פיקוד העורף" - הגא כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-21951. 

העבודות והשימושים הנדרשים לצורך מיגון מיתקני תשתית חיוניים, פטורים מהיתר   .2
ובתנאים  בתוספת  המסומנים  השטחים  בגבולות  הכול  ומתכנית,  לחוק  ה'  פרק  לפי 

אלה: 

פיקוד העורף יאשר את עבודות ההקמה, יבצען וכן יהיה אחראי על בקרת תכן   )1(
ובקרת ביצוע לעבודות אלה;

למיתקן  האפשר,  ככל  צמוד,  שייבנו  קירות  הקמת  באמצעות  ייעשה  המיגון   )2(
תשתית חיוני  וגובהם לא יעלה על 9 מטרים;

השטח  את  ישקם  המיגון,  את  יפנה  העורף  פיקוד  זה,  צו  של  תוקפו  פקיעת  עם   )3(
ויחזיר את המצב לקדמותו, זאת אלא אם כן הוסדרו לפי כל דין;

עם גמר ביצוע העבודות והשימושים, תיערך תכנית עדות )AS MADE( ועותק   )4(
ממנה יועבר למשרדי הוועדות המחוזיות והוועדות המקומיות שבתחומן מצוי מיתקן 
השימושים  כן  אם  אלא  זאת  האוצר,  במשרד  התכנון  ולמינהל  החיוני  התשתית 

הוסדרו לפי כל דין.

תוקפו של צו זה עד יום ו' בניסן התשפ"א )19 במרס 2021(.    .3
תוספת
) סעיף 1(

תחמ"ג - אתר גן שורק  )1(

תיקון סעיף 6

הגדרות

פטור מהיתר 
ותכנית

תוקף

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

ס"ח התשי"א, עמ' 78.  2
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ג' בניסן התשע"ח )19 במרס 2018(
)חמ 3-5646(

ן ו ל ח כ ה  ש מ                                 
                                               שר האוצר
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 הודעת כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת תשלומים(
)יקנעם סומך( )מס' 3(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 13)ב( לתקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת 
תשלומים( )יקנעם סומך(, התשע"ג-12013 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

4)א(  בתקנה  הנקוב  הסכום  ישתנה  היסודי,  המדד  לעומת  החדש  המדד  שינוי  עקב   .1
לתקנות ומיום כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019( יהיה 30 שקלים חדשים.

עקב שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי, ישתנו הסכומים שבתוספת הראשונה   .2
הראשונה  התוספת  נוסח   )2019 באפריל   1( התשע"ט  ב'  באדר  כ"ה  ומיום  לתקנות 

לתקנות הוא כלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 12(

סכומי הפיצוי והחזר הוצאות הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

 )1( בשל אי–פירעון חשבון במועד, לגבי כל נסיעה בכביש
האגרה בתקופת החיוב נושא החשבון הכלולה -

7)א( בחשבון ראשון

14)ב( בחשבון שאינו חשבון ראשון

112)2( בשל עיכוב רכב

122)3( בשל גרירת רכב ופינויו

48)4( בשל אחסנת רכב שפונה, בשל כל 24 שעות או חלק מהן 

)5( בשל מעשה שיש בו כדי למנוע את זיהוי הרכב או את חיובו 
באגרה

762

152.")6( בשל שימוש בתג חיוב שאינו מתאים לרכב לפי תקנה 19
  

י"ח באדר ב' התשע"ט )25 במרס 2019(
)חמ 3-5728(

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

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  

הודעת כבישי אגרה )מנהרות הכרמל( )פיצוי והחזר הוצאות(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ד( לתקנות כבישי אגרה )מנהרות הכרמל( )פיצוי והחזר 
הוצאות(, התש"ע-12010 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי, התעדכנו הסכומים שבתוספת לתקנות   .1
ומיום כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019( נוסח התוספת לתקנות יהיה כלהלן:

שינוי סכום סך 
החיובים בתקופת 

החיוב הראשונה
שינוי סכומי הפיצוי 

והחזר הוצאות

עדכון סכומי 
הפיצוי והחזר 

הוצאות

ק"ת התשע"ג, עמ' 768; התשע"ט, עמ' 471.  1

ק"ת התשע"א, עמ' 56.  1
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"תוספת
)תקנה 1(

סכומי הפיצוי והחזר הוצאות הם כמפורט להלן:

טור א'
 פיצוי והחזר הוצאות לפי התקנה

המפורטת להלן 

טור ב'
 מהות העילה לחיוב בפיצוי

והחזר הוצאות

טור ג'
סכום הפיצוי והחזר 

 ההוצאות
בשקלים חדשים

83.02העדר הסכם שימוש תקף)1( 10)א()1( לתקנות חיוב באגרה

)2( 10)א()1(, אם התקיימו הנסיבות 
האמורות בתקנה 1)ג(

העדר הסכם שימוש תקף, 
בפעם הראשונה

20.76

39.33אי–פירעון חשבון במועד)3( 10)א()2( לתקנות חיוב באגרה

1,189.76מעשה למניעת זיהוי או חיוב)4( 10)א()3( לתקנות חיוב באגרה

יציאה מכביש מנהרות הכרמל )5( 10)א()4( לתקנות חיוב באגרה
שלא במקום שנקבע לכך

83.02

87.40טיפול בעיכוב רכב)6( 10)א()5( לתקנות חיוב באגרה

טיפול בפינוי רכב מכביש )7( 10)א()6( לתקנות חיוב באגרה
מנהרות הכרמל

"87.40

י"ח באדר ב' התשע"ט )25 במרס 2019(
)חמ 3-4170(

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

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  

הודעת מניעת זיהום הים )הטלת פסולת( )מס' 4(, התשע"ט-2019

  בהתאם לתקנה 5)ב( לתקנות מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ד-11984 )להלן 
- התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב ירידת המדד שפורסם בחודש מרס 2019 לעומת המדד שפורסם ביום י"ב באדר   .1
 ,)2019 באפריל   1( התשע"ט  ב'  באדר  כ"ה  מיום   ,)1984 בפברואר   15( התשמ"ד  א' 
לתקנות,  5)א(  שבתקנה  לחידושו  או  להיתר  בקשה  להגשת  האגרה  סכום  השתנה 

והוא 1,234 שקלים חדשים.

י"ט באדר ב' התשע"ט )26 במרס 2019(
ן י ק ל א ב  א ז )חמ 3-1715-ת2(  

השר להגנת הסביבה   

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2120; התשע"ט, עמ' 1598.  1

עדכון אגרות

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000267, התקבל ב - 31/03/2019
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הודעת הגנת חיית הבר )אגרת רישיון ציד(, התשע"ט-2019

 - )להלן  התשל"ו-11976  הבר,  חיית  להגנת  לתקנות  ו–)ד(  )ג(  8)ב(,  לתקנה    בהתאם 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

1.  עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מרס 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר 
2018, מיום כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019(, השתנו סכומי האגרות שבתקנה 

8)א(, והם כלהלן:

אגרה בעד הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת לפי תקנה 8)א()1( - 177 שקלים   )1(
חדשים;

אגרה בעד מבחן ציד לפי תקנה 8)א()2( - 304 שקלים חדשים;  )2(

אגרה בעד קבלת רישיון ציד לפי תקנה 8)א()3( - 1,353 שקלים חדשים.  )3(

י"ט באדר ב' התשע"ט )26 במרס 2019(
)חמ 3-524-ת2(

ן י ק ל א ב  א                   ז

                                                             השר להגנת הסביבה 

ק"ת התשל"ו, עמ' 2631; התשע"ז, עמ' 1410; התשע"ט, עמ' 1319.  1

תיקון טעות דפוס

בתקנות העמותות )טפסים( )תיקון(, התשע"ח-2018, שפורסמו בקובץ התקנות 8014, 
כלליים"  כספיים  נתונים  ")א(  לכותרת  מתחת   ,11 בסעיף  ב',  בחלק  7א',  בטופס   ,2127 עמ' 

צריכה לבוא הטבלה שלהלן: 

עדכון סכום

)חמ 3-3936(
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