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צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול מיסוי( )הוראת שעה( )מס' 6(, התשע"ט-2019

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בדבר  הנוגעת  המקומית  הרשות  בהסכמת  יזם,  לבקשת  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 

ובהמלצת הוועדה כהגדרתה בסעיף 15)א( לחוק, אני מצווה לאמור:

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי:  .1
א. אשדוד "האצטדיון": גוש 2086, חלקות 70 עד 73;

ב. פתח תקווה "שלום אש'": גוש 6882, חלקות 9 עד 16;

ג. בני ברק "ברוט": גוש 7361, חלקות 76 עד 78.

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחמים קודם לכן.  .2
ט"ו בסיוון התשע"ט )18 ביוני 2019(

)חמ 3-5405(

ן ו ט י ב - א ש א ש ת  ע פ י  
שרת הבינוי והשיכון  

 אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער הקשת הגדולה(
)תיקון מס' 3(, התשע"ט-2019 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:

התשע"ה-22015,  הגדולה(,  הקשת  יער  )שמורת  ליער(  שמור  )אזור  היערות  באכרזת   .1
חלקה של  בשורה   ,16973 בגוש   ,1103 הסידורי  המספר  שתחת  בטבלה   בתוספת, 

מספר 12, בטור "שטח התכנית בחלקה )מ"ר(", אחרי "75,855" יבוא "למעט שטח בגודל 
300 מ"ר, לפי השטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה".

ח' בסיוון התשע"ט )11 ביוני 2019(
)חמ 3-262-ת1(

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

הודעת הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(, התשע"ט-2019

הכספיים(,  השירותים  בעד  )תשלומים  הדואר  לתקנות   6 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"א-12011 )להלן - התקנות העיקריות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מאי 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי 2018   .1
העיקריות,  התקנות  של  התוספת  נוסח  סכומים,  עיגול  ולאחר   ,1.013% של  בשיעור 

מיום כ"ח בסיוון התשע"ט )1 ביולי 2019(, הוא כלהלן:

עדכון התשלומים 
בעד השירותים 

הכספיים, ועיגול 
סכומים

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130.  1

ק"ת התשע"ה, עמ' 1006; התשע"ט, עמ' 2889 ו–3040.  2

מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול 

מיסוי

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

תוקף

תיקון התוספת

ק"ת התשע"א, עמ' 613; התשע"ח, עמ' 2564.  1
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"תוספת
)תקנות 2 עד 6(

תשלומים בעד השירותים הכספיים

טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

46.04 - התשלום ישולם בעשרה פתיחת חשבון סילוקים1. 
 תשלומים שווים במהלך שנים

עשר )12( החודשים הראשונים 
לפתיחת החשבון

בעל החשבון

ניהול חשבון סילוקים2.

בעל החשבוןבלא תשלוםחשבון סילוקים2.1

4.25 - בעבור כל 30 ימים החל חשבון סילוקים לא פעיל2.2
במועד שבו חשבון הסילוקים 

הפך לחשבון סילוקים לא פעיל 
ובכפוף לקיומה של יתרת זכות 

בחשבון סילוקים לא פעיל 
העומדת על 4.00 ש"ח ומעלה

בעל החשבון

הפקדת סכום לזכות חשבון סילוקים 3.
)הפקדה עצמית( -

בלא תשלוםעל ידי בעל חשבון פרטי3.1

על ידי בעל חשבון עסקי3.2

 5.36 - בעבור הפקדת כלהפקדת סכום במזומן3.2.1
סכום במזומן

בעל החשבון

5.36 - בעבור הפקדה של עד הפקדת המחאה3.2.2
10 המחאות ו–0.54 - בעבור 

הפקדה של כל המחאה נוספת 
מעבר ל–10 המחאות כאמור

בעל החשבון

הפקדת סכום לזכות חשבון מאת 4.
אדם אחר - 

תשלום סביר שגובה החברה בטופס שאישר אותו המנהל4.1
לפי סעיף 88יב לחוק

בעל החשבון

בטופס שלא אישר אותו 4.2
המנהל

תשלום סביר שגובה החברה 
לפי סעיף 88יב לחוק

בעל החשבון

החזרה או העברה של סכום מחשבון 5.
התשלומים השמורים

מבקש הסכום5.93

חיוב חשבון סילוקים בידי מי שאינו 6.
בעל החשבון לפי המחאה המשוכה 

על החברה הבת - 

בעל החשבון
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טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

בעל החשבון4.91הנפרעת באשנב במזומן6.1

שלא נפרעה באשנב במזומן -6.2

בלא תשלוםעל ידי בעל חשבון פרטי6.2.1

בעל החשבון1.05 בעבור כל המחאהעל ידי בעל חשבון עסקי6.2.2

בעל 7.  בידי  סילוקים  חשבון  חיוב 
המשוכה  המחאה  לפי  החשבון 
באשנב  הנפרעת  הבת,  החברה  על 

במזומן

בעל החשבון1.83

בעל 8. בידי  סילוקים  חשבון  חיוב 
הנפרע  קופה,  שובר  לפי  החשבון 

באשנב במזומן

בעל החשבון4.91

באמצעות 9. סילוקים  חשבון  חיוב 
רשימת  לפי  באשנב  במזומן  תשלום 
מוטבים או הוראת תשלום ממוגנטת 

בעל החשבון4.91

הרשאה 10. לפי  סילוקים  חשבון  חיוב 
לחיוב חשבון סילוקים

בעל החשבון0.93

חשבון 11.  לחיוב  בהרשאה  טיפול 
סילוקים שלא כובדה

בעל החשבון14.74

הוראת 12. לפי  סילוקים  חשבון  חיוב 
הניתנת  מראש,  מאושרת  תשלום 

לפירעון באשנב במזומן 

בעל החשבון4.91

פדיון 13. בעד  ליחיד  )א( תשלום 
המפורטים  החוקים  מכוח  מילוות 
המילוות  לחוק  הראשונה  בתוספת 
התשל"ח-21977,  שונות(,  )הוראות 
מילווה  תעודת  שהציג  ובלבד 
ישראל  מבנק  זכאות  הודעת  או 

הרשומה על שמו

0.87% מסכום הפדיון הכולל 
פדיון  פעולת  בכל  המשולם 
שסכום  ובלבד  מילוות, 
מבקש  שמשלם  התשלום 
מ–19.36  יפחת  לא  הפדיון 
מקרה  ובכל  חדשים,  שקלים 
 8.7% על  הסכום  יעלה  לא 

מסכום הפדיון הכולל

מבקש הפדיון

בנוגע  בכתב,  מידע  )ב( מסירת 
יותר,  או  אחת  מילווה  לתעודת 
הודעת  קיבל  שלא  יחיד  למבקש 
עדכון  לרבות  ישראל,  מבנק  זכאות 
פרטי המבקש לצורך העברתם לבנק 
את  המבקש  שהציג  ובלבד  ישראל, 

תעודת המילווה - לכל בירור

מבקש השירות17.71

הצהרה 14. כתב  על  חתימה  אימות 
והתחייבות בשל אובדן תעודת מילווה 

מבקש 4.91
ההצהרה

ס"ח התשל"ח, עמ' 18; התשס"ד, עמ' 92.  2
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טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

סילוקים 15. מחשבון  סכום  העברת 
לחשבון סילוקים אחר 

בלא תשלום

המחאת 16. באמצעות  כספים  העברת 
דואר  ביחידת  שירות  ממקבל  כסף, 
דואר  ביחידת  שירות  למקבל  אחת 
אחרת )מזומן בזמן(, בסכומים בשקלים 

חדשים, כמפורט להלן, לכל העברה -

מבקש 
ההעברה

15.65עד 16.11,000

21.18למעלה מ–1,000 עד 16.22,000

26.70למעלה מ–2,000 עד 16.33,000

32.21למעלה מ–3,000 עד 16.44,000

36.82למעלה מ–4,000 עד 16.55,000

42.35למעלה מ–5,000 עד 16.66,000

47.87למעלה מ–6,000 עד 16.77,000

53.41למעלה מ–7,000 עד 16.88,000

58.92למעלה מ–8,000 עד 16.99,000

63.54למעלה מ–9,000 עד 16.1010,000

ביטול המחאת כסף או המחאת דואר 17.
לפי בקשת השולח

השולח6.41

או 18. כסף  המחאת  של  תוקף  הארכת 
המחאת דואר שפקע תוקפה

מבקש 6.41
ההעברה

לכל 19. כובדה,  שלא  בהמחאה  טיפול 
המחאה - 

שהופקדה 19.1 המחאה  לעניין 
שעליו  והבנק  חשבון  לזכות 
נמשכה לא כיבדה, למעט בשל 

פגם טכני שקבע המנהל 

בעל החשבון11.97

על 19.2 משוכה  המחאה  לעניין 
החברה הבת, והחברה הבת לא 

כיבדה

בעל החשבון18.43

חקירה על אודות תשלום שנטען עליו 20.
ששולם בין תאריכים מסוימים - לכל 
שני  בין  הכלולים  הימים  מן  אחד 

תאריכים 

מבקש 5.93
החקירה

המחאת21. של  גורלה  בדבר   חקירה 
כסף כמשמעותה בפרט 16 

מבקש 6.76
החקירה
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טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

חקירה בדבר גורלה של המחאת דואר 22.
כמשמעותה בפרט 27 

מבקש 6.76
החקירה

הנוגע 23. מסמך  של  ומסירה  איתור 
סופק  שמקורו  הכספיים  לשירותים 

קודם לכן למבקש - לכל צילום

מבקש המסמך5.93

לחיוב 24. פעולות  של  ממוכנת  התאמה 
בחשבון סילוקים - לכל 10 פעולות

בעל החשבון4.72

למאגר 25. מהמחאות  נתונים  העברת 
מידע ממוכן, לפי בקשת בעל החשבון 

- לכל 10 המחאות

בעל החשבון4.72

בעל החשבון6.87פנקס המחאות הכולל 25 המחאות26.

המחאת 27. באמצעות  כספים  העברת 
לבקשת  בהתאם  נקוב  בסכום  דואר 
בנקאית(,  )המחאה  השירות  מקבל 
כמפורט  חדשים,  בשקלים  בסכומים 

להלן, לכל העברה:

מבקש 
ההעברה

5.51עד 27.1200

7.36למעלה מ–200 עד 27.2500

11.05למעלה מ–500 עד 27.31,000

12.90למעלה מ–1,000 עד 27.42,500

15.65למעלה מ–2,500 עד 27.55,000

21.18למעלה מ–5,000 עד 27.610,000

26.70למעלה מ–27.710,000

ביטול המחאה לפי בקשת בעל חשבון 28.
- לכל המחאה 

בעל החשבון5.98

מבקש השירות4.91אימות חתימתו של ערב29.

משלוח מידע או מסמך הנוגע לחשבון 30.
במשלוח שאינו רגיל, לפי בקשת בעל 

החשבון

בעל החשבון."בשיעור דמי המשלוח

י"ד בסיוון התשע"ט )17 ביוני 2019(
)חמ 3-3598-ת2(

ן ה כ י  ת נ  
המנהל הכללי של משרד התקשורת  
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הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לבנזין תעופתי 
בשדות התעופה( )מס' 2(, התשע"ט-2019

  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 כ"ח 
בסיוון התשע"ט )1 ביולי 2019(, עודכנו תעריפי השירות ומחיר הבנזין ולפיכך נוסח התוספת 

הראשונה לצו הוא כלהלן: 
"תוספת ראשונה

)סעיף 1(

מחיר הבנזין - 3.93 שקלים חדשים לליטר;

תעריף שירות בסיסי - 12.46 אגורות לליטר;

תעריף תדלוק בשירות עצמי - 106.5 אגורות לליטר;

תעריף תדלוק בשירות מלא - 125.12 אגורות לליטר."

כ"ז בסיוון התשע"ט )30 ביוני 2019(
ף ס ו י ר  ב ן  )חמ 3-2722-ת3(            ח

מנהל מינהל הדלק והגז   

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירות תדלוק למטוסים 
בנמל התעופה בן גוריון( )מס' 3(, התשע"ט-2019

שירות  )מחיר  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון(, התשנ"ו-11996 )להלן - הצו(, אני מודיע כי מיום 

כ"ח בסיוון התשע"ט )1 ביולי 2019(, מחיר שירות תדלוק למטוסים הוא כמפורט להלן: 

כמות תדלוק שנתית מצטברת לחברת 
 תעופה מכל נותני השירות

מחיר בסנט לגאלון )באלפי גאלון(

בעד כל גאלון -

8.82מ–1 עד 300

6.33מ–301 עד 5,000

4.18מ–5,001 עד 25,000

2.07מעל 25,000

כ"ז בסיוון התשע"ט )30 ביוני 2019(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722-ת3(  

מנהל מינהל הדלק והגז   

1      ק"ת התשנ"ו, עמ' 1530; התש"ס, עמ' 785; התשע"ט, עמ' 1881.

ק"ת התשע"א, עמ' 858; התשע"ט, עמ' 1882.  1
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תיקון טעות

 ,8146 התקנות  בקובץ  שפורסמו  התשע"ט-2018,  )גישור(,  המשפט  בתי  בתקנות 
התשע"ט, בעמ' 1787, בכותרת, אחרי ")גישור(" צריך להיות ")תיקון(".

)חמ 3-2395(
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