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תקנות הטבק )תיקון( )תיקון(, התשע"ט-2019 

בתוקף סמכותי1,  לפי סעיף 73)5( לפקודת הטבק2, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 2 לתקנות הטבק )תיקון(, התשע"ט-32019, במקום "90 ימים מיום פרסומן" יבוא   .1
"ביום י"א בטבת התש"ף )8 בינואר 2020(".

י"ג בסיוון התשע"ט )16 ביוני 2019(
)חמ 3-5469(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע המכתש הקטן, לפי תכנית מס' 100/02/10(, התשע"ט-2019

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי¹,  בתוקף 
ואתרי  הנצחה, התשנ"ח-21998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת, הנמצא במכתש הקטן, דרומית-מזרחית לדימונה, הצבוע   .1
מס' בתשריט  ירוק  בקו  המוקף  ירוקים,  ומצולבים  אלכסוניים  בקווים  ומקווקו   בירוק 
התשע"ט בסיוון  ב'  ביום  והחתום   1:50,000 מידה  בקנה  הערוך   ש/דר/100/02/10, 

)5 ביוני 2019( ביד שר האוצר, הוא שמורת טבע.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום בבאר שבע, ובמשרדי הוועדה 
בהם  לעיין  רשאי  בדבר  המעוניין  וכל  זוהר,  בנווה  תמר  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית תמר, שבו 
חלה תכנית מס' 100/02/10, שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  
2946, מיום י"א באב התשמ"ג )21 ביולי 1983(, עמ' 2546, והוא כולל גושים וחלקות 

רישום קרקע אלה:

חלקי חלקה 1;גוש 39064 -

חלקות במלואן 4-2; חלקי חלקות 1, 5, 6;גוש 39065 -

חלקי חלקה 1.גוש 39074 -

ב' בסיוון התשע"ט )5 ביוני 2019(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

י"פ התשע"ה, עמ' 7720.  1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  2

תיקון תקנה 2

ע"ר 1948, עמ' 122.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100; ס"ח התשמ"ו, עמ' 42.  2
ק"ת התשע"ט, עמ' 2894.  3

 אכרזה על
שמורת טבע

הפקדת העתקי 
התשריט
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הודעת בית המשפט לענייני משפחה )אגרות( )מס' 2(, התשע"ט-2019
)אגרות(,  משפחה  לענייני  המשפט  בית  לתקנות  4)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשנ"ו-11995 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מאי 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
התשע"ט בסיוון  כ"ח  מיום  לתקנות,  והשנייה  הראשונה  התוספות  נוסח  יהיה   2018 

)1 ביולי 2019(, כדלהלן:
"תוספת ראשונה

)תקנות 2)א( ו–)4((

בשקלים חדשים

1% מהסכום 1.    תביעה לסכום כסף קצוב, למעט כאמור בפרט 1א
הנתבע כערכו ולא 

פחות מ–483
1א. תביעה בין בני זוג לסכום קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג 

שאינה תביעה לפי פרט 5
1% מהסכום 

הנתבע כערכו ולא 
פחות מ–304

תביעה  לרבות  קצוב,  כסף  לסכום  שאינה  רכוש  בענייני  תביעה  2. כל 
רכוש  בענייני  הצהרתי  דין  לפסק  שיתוף,  לפירוק  משאבים,  לאיזון 
ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 

למעט כאמור בפרט 2א

2,892

שנובעת  קצוב  שאינו  לסכום  זוג  בני  בין  רכוש  בענייני  תביעה  2א. כל 
מהקשר בין בני הזוג, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, 
מספר  יהיו  חשבונות,  ולמתן  רכוש  בענייני  הצהרתי  דין  לפסק 

הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו

506

3. בוטל.

4970. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

4996א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה

4996ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון

5. תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, 
הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון 

או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה

238

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה 
ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה ולמעט 

אישור הסכם כאמור בפרט 6א

483

6א.  אישור הסכם בין בני זוג שנובע מהקשר בין בני הזוג, כאשר אין תביעה 
תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה

456

6355ב. תביעה בעניין החזקת הילדים

7238. בקשה בכתב

8513. עשיית צוואה בפני שופט

9513. הוכחת צוואה לפי סעיף 68)ב( לחוק הירושה

10. )נמחק(.

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ו, עמ' 8; התשע"ט, עמ' 1777.  1
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקל חדש 

בשקלים חדשים

5.22 לכל עמוד11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט

לענייני  רשם  או  לפועל  הוצאה  ראש  רשם,  החלטת  על  12. ערעור 
ירושה כמשמעותו בחוק הירושה

513

התדיינויות  להסדר  לחוק   3 סעיף  לפי  סכסוך  ליישוב  13. בקשה 
בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-2014

101

תוספת שנייה
)תקנות 2)א( ו–4)א((

בשקלים חדשים

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט 
הליכים לפי פרטים 8 ו–13 לתוספת הראשונה

".72

ז' בסיוון התשע"ט )10 ביוני 2019(
ל ז ר מ ל  א )חמ 3-2659(           יג

          מנהל בתי המשפט

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת רמת פיקוח ומחירים 
מרביים לפיקדון בעד ציוד גז( )מס' 2(, התשע"ט-2019

רמת  )קביעת  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
פיקוח ומחירים מרביים לפיקדון בעד ציוד גז(, התשע"ה-12015 )להלן - הצו(, אני מודיע 
שבתוספת  גז  ציוד  בעד  לפיקדון  מרבי  מחיר   ,)2019 במאי   1( התשע"ט  בניסן  כ"ו  מיום  כי 

הראשונה הוא כמפורט כלהלן:

 טור א'
ציוד גז

טור ב'
סכום פיקדון 

בשקלים חדשים

טור ג'
 סכום פיקדון

בשקלים חדשים 
 במקרה של גניבה

או השחתה

מכל מיטלטל בקיבולת 12 ק"ג גפ"מ המשמש 
להספקת גז לצרכן גז יחיד

60.0784.50

מכל מיטלטל בקיבולת 48 ק"ג גפ"מ המשמש 
להספקת גז לצרכן גז יחיד

135.41189.37

67.1994.68מאגר גפ"מ במכלים מיטלטלים

צרכן  המשמש  מיליבר   30 שימוש  לחץ  וסת 
גז יחיד

13.2418.33

שני  המשמש  מיליבר   30 שימוש  לחץ  וסת 
צרכני גז או יותר

8.1411.20

14.2520.36וסת לחץ שימוש 100 מיליבר 

50.9071.27מונה גז

כ"ד בניסן התשע"ט )29 באפריל 2019(
)חמ 3-2722-ת3(

ף ס ו י ר  ב ן  ח  
מנהל מינהל הדלק  

ק"ת התשע"ו, עמ' 55; התשע"ט, עמ' 1331.  1
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