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תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה( )תיקון(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(,  
ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-22016 )להלן - התקנות העיקריות(,   .1
בתקנה 6, במקום תקנת משנה )א( יבוא:

")א( נדרש צירוף של מסמך, למעט תכנית ראשית, יוגש המסמך באופן מקוון באחת 
מדרכים אלה:

חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של יוצר המסמך;  )1(

סריקה ממוחשבת של העתק המסמך."  )2(

בתקנה 29 לתקנות העיקריות, המילים "האלקטרונית המאושרת" - יימחקו.   .2
בתקנה 33)א( לתקנות העיקריות -  .3

במקום פסקה )1( יבוא:  )1(

במקרקעין  הזכות  בעל  בידי  חתומה  הצהרה  או  להצהרה  מקוון  ")1( אשרור 
ומבקש ההיתר כי כל אחד מהם מסכים להגשת הבקשה בגרסה שהגיש עורך 

הבקשה;";

במקום פסקה )3( יבוא:  )2(

")3( פרטי הבקשה, לרבות תיאור העבודה, השימוש והתכניות שלפיהן הוגשה 
הבקשה;";

בפסקה )5(, בסופה יבוא "או באשרור מקוון;";  )3(

להיתר  המידע  מבקש  את  המהנדס  פטר  כן  אם  "אלא  יבוא  בסופה   ,)6( בפסקה   )4(
מהגשת מפת מדידה להיתר לפי תקנה 13;";

בפסקה )8(, בסופה יבוא "אפשר שקובץ זה ייכלל בקובץ התכנית הראשית כמפורט   )5(
בתוספת;"; 

בפסקה )10(, אחרי "קובץ אשרור מקוון של" יבוא "או אישור חתום בדבר".  )6(

בתקנה 36 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )א( יבוא:   .4
הזכויות  בעלי  כל  של  הסכמתם  ניתנה  כן  אם  אלא  להיתר  בקשה  תוגש  ")א( לא 
במקרקעין; הסכמת בעל זכויות במקרקעין תינתן בדרך של אשרור מקוון לבקשה או 
מתן  לצורך  ובצרופותיה;  בפרטיה  עיון  זכות  לו  שניתנה  לאחר  בידו,  החתום  אישור 
זכות עיון בבקשה ישלח מבקש ההיתר את פרטי הזיהוי המקוונים של הבקשה, אל 
כתובת דואר אלקטרוני שמסר לו בעל הזכויות או אל מענו כאמור בתקנת משנה )ג(."

בתקנה 61 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )א( יבוא:  .5
")א( טופס ההיתר ייחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת של רשות הרישוי; מהנדס 
הוועדה רשאי להוסיף להיתר נספחים אשר יהוו חלק בלתי נפרד ממנו, ובלבד שלא 

יצורפו נספחי התכן." 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474; התשע"ה, עמ' 212.  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 1512; התשע"ט, עמ' 3142.  2

החלפת תקנה 6)א( 

תיקון תקנה 29 

תיקון תקנה 33 

החלפת תקנה 36)א( 

החלפת תקנה 61)א( 
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בתקנה 75 לתקנות העיקריות, המילים "האלקטרונית המאושרת" - יימחקו.  .6
בתקנה 121)ב( לתקנות העיקריות, במקום "ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(" יבוא "י"ז   .7

בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(".

יבוא   ")2020 בינואר   1( התש"ף  בטבת  "ד'  במקום  העיקריות,  לתקנות  122)ב(  בתקנה   .8
"כ"ט בטבת התשפ"ב )2 בינואר 2022(".

בפרט 1 לתוספת, המילים "ערוכים כגיליון אחד" - יימחקו.  .9
ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(

)חמ 3-5221(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה במוניות( )תיקון(, 
התש"ף-2020

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 6 -

בטבת  "ו'  יבוא   ")2019 בדצמבר   31( התש"ף  בטבת  "ג'  במקום  )א(,  קטן  בסעיף   )1(
התש"ף )3 בינואר 2020(";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )2(

")ד( המחירים המרביים לפי חלק ד' לתוספת יעודכנו ביום ד' בטבת התש"ף 
)1 בינואר 2020( בהתאם לשיעור השינוי בין נתוני העדכון שהיו ידועים ביום 
1 באפריל 2019 לנתוני הבסיס של כל רכיב לפי משקלו בסל התשומות כאמור 

בסעיף 4)א(."

בתקופה שעד יום ו' בטבת התש"ף )3 בינואר 2020(, לעניין מונית אשר במונה המותקן   .2
בה לא עודכנו המחירים המרביים לפי חלק ד' לתוספת לצו העיקרי, מחיר ההסעה 

המרבי לא יעלה על הנקוב בחלקים א' ו–ב' לתוספת לצו העיקרי.

ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(
)חמ 3-2722-ת2(

' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

תיקון סעיף 6

הוראת מעבר

תיקון תקנה 75

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 2306; התשע"ט, עמ' 3081 ועמ' 3360.  2

תיקון תקנה 121 

תיקון תקנה 122 

תיקון התוספת 
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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )העלאת מחירי אשפוז ושירותים 
אמבולטוריים(, התש"ף-2020

ושירותים, מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()2(  סעיף  לפי  סמכותנו   בתוקף 
התשנ"ו- 11996 )להלן - החוק(, בהתאם לסעיף 2)ב( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 
התשע"ז(,  צו   - )להלן  התשע"ז-22017  אמבולטוריים(,  ושירותים  אשפוז  מחירי  )העלאת 

ולאחר התייעצות שקוימה עם ועדת מחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו מצווים לאמור:

המחירים המרביים של השירותים הרפואיים שלהלן לפי סעיף 1 לצו התשע"ז, יעודכנו 1.
לפי סעיף 2)ב( לצו האמור, נוסף על עדכון המחירים לפי סעיף 2)א( לצו התשע"ז שנעשה 

ביום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, וזאת בשיעור3 המפורט לצדם:

 - כלליים  חולים  בבתי  דיפרנציאליים  ושירותים  יום  אשפוז  לרבות  אשפוז,   )1(
;1.31%

שירותי מרפאות ומכונים בבתי חולים כלליים - 1.31%;  )2(

חולים  בבתי  מיון  אגרות  לרבות  מיון,  בחדרי  ייחודי  תשלום  שלהם  שירותים   )3(
כלליים - 1.31%;

השירותים המפורטים בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים   )4(
לשירותים רפואיים(, התשנ"ג-41993 - 1.31%;

אשפוז יולדות - 1.31%;  )5(

אשפוז בבתי חולים גריאטריים - 1.05%;  )6(

שירותים אמבולטוריים בבתי חולים גריאטריים - 1.05%;  )7(

אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים - 1.05%;  )8(

שירותים אמבולטוריים בבתי חולים פסיכיאטריים - 1.05%;  )9(

לבתי  מחוץ  הציבורית  הבריאות  במערכת  הניתנים  אמבולטוריים  שירותים   )10(
חולים - 1.31%; 

בדיקת מי שפיר - 1.31%;  )11(

שירותי מרפאה הניתנים על ידי קופת חולים לקופת חולים אחרת המפורטים   )12(
בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים לשירותי 

מרפאה(, התשנ"ו-51996 - 1.31%; 

מנת דם או מוצר דם, תעריף למנה אחת - 0%.  )13(

תחילתו של צו זה ביום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(.2.

ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(
)חמ 3-2722-ת4(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן מ צ י ל ב  ק ע י
שר הבריאות

עדכון מחירים

תחילה

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התשע"ז, עמ' 1394.  2
השיעורים המפורטים בצו זה כוללים גם את עדכון המחירים האוטומטי לפי סעיף 2)א( לצו התשע"ז.  3

ק"ת התשנ"ג, עמ' 875; התשנ"ח, עמ' 708.  4
ק"ת התשנ"ו, עמ' 796.  5
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הודעת מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(, התש"ף-2020

ריבית(,  שיעור  )קביעת  הכנסה  מס  לתקנות  2)א()3(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ה-11985 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בשנת 2020 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות הוא 3.49%.  .1

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-920-ת3(  

שר האוצר   

ק"ת התשמ"ה, עמ' 1204; התשע"ב, עמ' 92; התשע"ט, עמ' 1668.  1

הודעת מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3)י((, התש"ף-2020

לעניין ריבית  שיעור  )קביעת  הכנסה  מס  לתקנות  5א)ב(  תקנה  לפי  סמכותי   בתוקף 
סעיף 3)י((, התשמ"ו-11986 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בשנת 2020 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות הוא 2.62%.  .1
ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(

ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-920-ת4(  

שר האוצר   

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה במוניות(, 
התש"ף-2020

בהתאם לסעיפים 4)ד( ו–6)ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה 
במוניות(, התשע"ח-12018 )להלן - הצו העיקרי(, אני מודיעה לאמור:

לצו  4)א(  בסעיף  האמורים  הבסיס,  לנתוני  העדכון  נתוני  בין  השינוי  שיעור  עקב   .1
בינואר   1( התש"ף  בטבת  ד'  מיום  העיקרי,  לצו  לתוספת  ד'  חלק  נוסח  יהיה  העיקרי, 

2020(, כמפורט להלן:

"חלק ד': נסיעה מיוחדת לפי מונה

1. המחיר המרבי להסעה בנסיעה מיוחדת יהיה -

)א( בכל הארץ, למעט באזור אילת -

 תעריף א' 
בשקלים חדשים

 תעריף ב' 
בשקלים חדשים

 תעריף ג' 
בשקלים חדשים

10.4810.4810.48מצב התחלתי של המונה

1.641.972.30תעריף לדקה

1.641.972.30תעריף לק"מ

שיעור הריבית

שיעור הריבית

ק"ת התשמ"ו, עמ' 1102; התשס"ט, עמ' 1344; התשע"ט, עמ' 1668.  1

עדכון המחירים 
המרביים

ק"ת התשע"ח, עמ' 2306; התשע"ט, עמ' 3081 ועמ' 3398; התש"ף, עמ' 325.  1

01/01/2017:41



קובץ התקנות 8315, ד' בטבת התש"ף, 1.1.2020  328

 תעריף א' 
בשקלים חדשים

 תעריף ב' 
בשקלים חדשים

 תעריף ג' 
בשקלים חדשים

)ב( באזור אילת -

8.968.968.96מצב התחלתי של המונה

1.401.681.96תעריף לדקה

1.401.681.96תעריף לק"מ

2. הוזמנה מונית למקום המזמין, יהיה מחיר הנסיעה בעד הנסיעה 
ממקום היציאה של המונית למקום המזמין -

חדשים  שקלים   4.84  - אילת  באזור  למעט  הארץ,  )א( בכל 
)להלן - ש"ח(;

)ב( באזור אילת - 4.13 ש"ח. 

3. מחיר ההסעה כאמור בחלק זה כולל הובלת מטען יד של הנוסע; 
בעבור כל מזוודה או כבודה אחרת ישלם הנוסע סך של -

)א( בכל הארץ, למעט באזור אילת - 4.33 ש"ח; 

)ב( באזור אילת - 3.73 ש"ח.   

4. לא יגבה נהג המונית מחיר הסעה בעד הובלת עגלת נכים של 
יותר  להוביל  שלא  המונית  נהג  רשאי  ואולם  במונית,  נוסע 

מעגלת נכים אחת.

5.  בעד הסעה מנמל התעופה בן גוריון ישולם המחיר שנקבע בחלק 
זה, בתוספת 5.00 ש"ח.

נמל  או  רמון  תעופה  נמל  דב,  שדה  התעופה  מנמל  הסעה  בעד    .6
תעופה חיפה ישולם המחיר שנקבע בחלק זה, בתוספת 2.00 ש"ח.

חוצה  )כביש   6 מס'  כביש  דרך  הנוסע  דרישת  לפי  בנסיעה    .7
 18 )קטע  תות  עין  למחלף  עירון  ממחלף  הקטע  למעט  ישראל(, 
זה,  בחלק  שנקבע  המחיר  ישולם   ,)18 קטע   - )להלן  הצפוני( 

בתוספת 15.63 ש"ח.

8. בנסיעה לפי דרישת הנוסע דרך קטע 18, ישולם מחיר שנקבע בחלק 
זה, בתוספת 5.90 ש"ח.
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הדרך  בקטע  המהיר  הנתיב  דרך  הנוסע  דרישת  לפי  9. בנסיעה 
גלויות  קיבוץ  למחלף  עד  גוריון  בן  התעופה  נמל  שממחלף 
בנתיב  לנסיעה  האגרה  עלות  תשולם   ,1 מס'  הארצי  בכביש 
בכניסה  האלקטרוני  השלט  גבי  על  מוצגת  שהיא  כפי  המהיר 

לנתיב המהיר, אלא אם כן הרכב פטור מתשלום האגרה.

10. בנסיעה לפי דרישת הנוסע דרך מנהרות הכרמל, ישולם המחיר 
שנקבע בחלק זה בתוספת 9.90 ש"ח לנסיעה בקטע אחד ו–19.80 

ש"ח לנסיעה בשני הקטעים.

11. בנסיעה שכללה המתנה לנוסע ישולם בעד שעת המתנה -

)א( בכל הארץ, למעט באזור אילת - סך של 97.98 ש"ח בתעריף 
א', 117.94 ש"ח בתעריף ב' ו–137.89 ש"ח בתעריף ג';

)ב( באזור אילת - סך של 83.76 ש"ח בתעריף א', 100.80 ש"ח 
בתעריף ב' ו–117.84 ש"ח בתעריף ג'.  

בעבור כל חלק יחסי של שעה ישולם תשלום יחסי." 

ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(
)חמ 3-2722-ת2(

ר ו ד ן  עי ה  נ פ ד  
המפקחת על המחירים  

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  

הודעת החברות )אגרות(, התש"ף-2020
 - )להלן  התשס"א-12001  )אגרות(,  החברות  לתקנות  6)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

 ,)2020 בינואר   1( התש"ף  בטבת  ד'  מיום  לתקנות,  התוספת  נוסח  המדד,  שינוי  עקב   .1
הוא כדלקמן:

"תוספת

בשקלים חדשיםבעד -

2,653רישום חברה, למעט חברה לתועלת הציבור1.

מקוונת  בקשה  הגשת  של  בדרך  כאמור  חברה  רישום 
רישום  פרטי  )דיווח,  החברות  לתקנות  16ב  תקנה  לפי 

וטפסים(, התש"ס-1999

2,182

761רישום חברה לתועלת הציבור

עיון -2.

33בתיק החברה סרוק באינטרנט, לכל חברה

10בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה

שינוי סכומים

1 ק"ת התשס"א, עמ' 230; התשע"ח, עמ' 325; התשע"ט, עמ' 1947.
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בדואר
בלשכת רשם 

החברות

קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק חברה סרוק, למעט 3.
חברה לתועלת הציבור

6469

לתועלת  חברה  תיק  של  צרוב   )CD( תקליטור  קבלת 
הציבור סרוק

4348

קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת 
שינוי שם או תעודה כאמור משוחזרת

10

הסרוק, 3א. החברה  מתיק  מסוים  מסמך  של  העתק  קבלת 
לכל מסמך 

25

)נמחק(4.

)נמחק(5.

)נמחק(6.

)נמחק(7.

הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת, למעט חברה 8.
לתועלת הציבור

2,653

הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל 8א.
חברה מתמזגת

761

1,511אגרה שנתית9.

1,137".אגרה שנתית מופחתת10.

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
י ב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-1088-ת2(  

ממלאת מקום המנהלת הכללית  
של משרד המשפטים   
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