
רשומות

קובץ התקנות
19 בפברואר 73442014י"ט באדר א' התשע"ד

עמוד

688 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לאילת(, התשע"ד-2014                                                              

688 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לירוחם(, התשע"ד-2014                                                              

688 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לשפיר(, התשע"ד-2014                                                               

689 כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים( )תיקון(, התשע"ד-2014                                        

689 הודעת התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )עדכון התוספת השלישית(, התשע"ד-2014                 

692 הודעת התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )עדכון התוספת השלישית( )מס' 2(, התשע"ד-2014    

תיקון טעות דפוס



קובץ התקנות 7344, י"ט באדר א' התשע"ד, 2014 2 19  688

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לאילת(, התשע"ד-2014

משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  228)א(  סעיף   לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ב-11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

)עבירות  העיריות  לצו  הראשונה  לתוספת  כ"ח  בחלק  קנס  עבירת  שנקבעה  עבירה    1
קנס(, התשל"א-21971, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
כ"ז בשבט התשע"ד )28 בינואר 2014(

)חמ 3-1585(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לירוחם(, התשע"ד-2014

משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  228)א(  סעיף   לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ב-11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק ל"ה לתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות    1
)עבירות קנס(, התשל"ג-21973, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
כ"ה בשבט התשע"ד )26 בינואר 2014(

)חמ 3-1585(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לשפיר(, התשע"ד-2014

משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  228)א(  סעיף   לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ב-11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק צ"ט לתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות    1
)עבירות קנס(, התשל"ג-21973, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
כ"ה בשבט התשע"ד )26 בינואר 2014(

)חמ 3-1585(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

קביעת עבירות של 
ברירת משפט

קביעת עבירות של 
ברירת משפט

תחילה

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1

ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם התשמ"ו, עמ' 189   2

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1127; ק"ת-חש"ם התשמ"ו, עמ' 102   2

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1127; ק"ת-חש"ם התשע"ג, עמ' 746   2

קביעת עבירות של 
ברירת משפט

תחילה
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כללי ההגבלים העסקיים )פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, ובאישור 
הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקין כללי פטור סוג אלה:

למיזוגים(,  נלוות  לכבילות  סוג  )פטור  העסקיים  ההגבלים  לכללי   5 בסעיף    1
התשס"ט-22009, במקום "לחמש שנים מתחילתם" יבוא "עד יום י"ט באדר א' התשע"ט 

)24 בפברואר 2019(" 

ב' באדר א' התשע"ד )2 בפברואר 2014(
)חמ 3-3090(

ה ל י ג ד  י ו י ד  
הממונה על הגבלים עסקיים נתאשר  

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

הודעת התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )עדכון התוספת 
השלישית(, התשע"ד-2014

תנאיו  להיתר,  )בקשה  והבנייה  התכנון  לתקנות  19א)ג(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
ואגרות(, התש"ל-11970 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2012 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
והם  לתקנות,  השלישית  בתוספת  המפורטים  האגרות  סכומי  עודכנו   ,2011 נובמבר 

מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, כמפורט להלן:

חדשים"  שקלים   297 51" יבוא  חדשים"  שקלים   284 37" במקום   ,1 00 8 )1( בפרט 
ובמקום "87 56 שקלים חדשים" יבוא "5 59 שקלים חדשים"; 

)2( "סימן ד' - שיעורי אגרות להיתרי בנייה

טור א'
סוג העבודה או השימוש

טור ב'
פירוט סוג העבודה או השימוש

טור ג'
אגרה

1  בנייה או שימוש 
חורג, למעט כמפורט 

בפרט 2 ואילך

בנייה חדשה או תוספת בנייה לרבות 
יציע, בנייני עזר, מצללות, שטחי 

שירות, מרפסות, גזוזטראות, קירוי 
משטחים פתוחים, אצטדיונים, מיתקני 

נופש וספורט לרבות בריכות שחייה, 
בין מקורות ובין שאינן מקורות, גני 

אירועים, מחסנים ובתי אריזה )אף אם 
הם למטרות חקלאיות(, ושינוי שימוש

13 32 שקלים 
חדשים לכל מ"ר

ק"ת התש"ל, עמ' 1841; התשס"ז, עמ' 132; התשס"ט, עמ' 596; התש"ע, עמ' 28, עמ' 1279 ועמ' 1280;   1
התשע"א, עמ' 720 

תיקון סעיף 5

עדכון אגרות

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113   1

ק"ת התשס"ט, עמ' 577   2
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טור א'
סוג העבודה או השימוש

טור ב'
פירוט סוג העבודה או השימוש

טור ג'
אגרה

2  בניית מבנים 
חקלאיים למטרות 

חקלאיות או שימוש 
חורג במבנה לא–חקלאי 

למטרות חקלאיות

מבנים חקלאיים המשמשים רפתות, 
אורוות, לולים, חממות, וכיוצא באלה, 

למעט מחסנים ובתי אריזה

19 1 שקלים 
חדשים לכל מ"ר

10 1 שקלים חממות ובתי רשת
חדשים לכל מ"ר 

לבנייה עד 100 
מ"ר, בתוספת 55 
אגורות לכל מ"ר 

נוסף מעל 100 מ"ר

3  עבודות בנייה 
ופיתוח בלא הקמת 

בניין

סלילת או הרחבת דרך, מדרכה או חניה 
פתוחה, לרבות גשרים וגשרונים וכן 

חפירה לצורך הקמתם

19 1 שקלים 
חדשים לכל מ"ר

4  בניית מיתקנים 
הנדסיים או מבנים 

לתעשייה כבדה, או 
שימוש חורג במבנים 
או במיתקנים אחרים 

למטרות כאמור

)א( מיתקנים 
הנדסיים ומיתקני 

חקלאות

משאבות, מגדלי 
מים וסילוסים, 

בריכות, בורות, 
מיתקנים ובריכות 

לטיפול בביוב 
ובמים, מכלי דלק 
וגז לרבות תחנות 

שאיבה לטיפול 
בשפכים, מיתקני 

תקשורת פתוחים, 
לרבות מיתקנים 

תת–קרקעיים

57 3 שקלים 
חדשים לכל מ"ק

)ב( מאגרי מים 
וביוב לפי נפח 

המאגר

מאגרי מים וביוב 
בנפח של עד 3 

מיליון מ"ק

12 0 שקלים 
חדשים לכל מ"ק

על כל מ"ק נוסף 
מעל 3 מיליון מ"ק

פטור

)ג( נמלים 
ותעשייה כבדה 
מקונסטרוקציות

שטחי נמל 
וכל מבנה 

תעשייה כבדה 
מקונסטרוקציות

19 1 שקלים 
חדשים לכל מ"ק
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טור א'
סוג העבודה או השימוש

טור ב'
פירוט סוג העבודה או השימוש

טור ג'
אגרה

)ד( לוחות קולטי 
שמש במיתקן 

פוטו–וולטאי או 
בתחנת כוח סולרית 

בטכנולוגיה פוטו–
וולטאית או תרמו–

סולרית

מראות או 
משטחים אחרים 

המשמשים לריכוז 
וניצול אנרגיית 

השמש 

17 1 שקלים 
חדשים לכל מ"ר 

עד 10,000 מ"ר, 
ובתוספת 10 

אגורות לכל מ"ר 
נוסף מעל 10,000

5  עבודות כרייה 
וחציבה

)א( עבודות חציבה, כרייה, חפירה 
או מילוי וכיוצא באלה, שלא למטרת 

הקמת בניין

19 1 שקלים 
חדשים לכל מ"ק

)ב( עבודות להכשרת אתרים להטמנה 
וטיפול בפסולת יבשה

11 0 שקלים 
חדשים לכל מ"ק

6  התקנת כבלים, 
צנרת ותעלות שאינם 

חלק מהבניין ואינם 
משרתים אותו באופן 

ישיר

התקנה של -

)1( צנרת לאספקת מים, ביוב ותיעול 
וניקוז;

)2( צנרת להובלת נפט, גז וכיוצא באלה;

)3( צנרת עילית; 

)4( כבלים בכל קוטר שהוא;

לרבות התקנת תעלות, תאים, מעבירי 
מים, מגלשים, מכלים, תמיכות, אבזרים 

וכיוצא באלה, וכן חציבה, חפירה ומילוי 
לצורך כל אחת מן ההתקנות האמורות

19 1 שקלים 
חדשים לכל מ"א

הקמת גדר - למעט גדר חקלאית או גדר 7  הקמת גדר
ביטחון

19 1 שקלים 
חדשים לכל מ"א

פטורהקמת גדר ביטחון או גדר חקלאית

8  עבודה מצומצמת 
ועבודות אחרות

לעבודה הטעונה היתר שלא נקבעה לה 
אגרה בסימן זה

51 297 שקלים 
חדשים

לעבודה שלא נקבעה לה אגרה בסימן 
זה ואושרה לגביה בקשה להיתר לפי 

תקנות עבודה מצומצמת

50 59 שקלים 
חדשים

9  מבנים הפטורים 
מאגרה

פטור"בתי תפילה

כ"ב בשבט התשע"ד )23 בינואר 2014(
ר ע ס ן  ו ע ד ג

)חמ 3-347-ת4(  
שר הפנים   
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הודעת התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )עדכון התוספת 
השלישית( )מס' 2(, התשע"ד-2014

תנאיו  להיתר,  )בקשה  והבנייה  התכנון  לתקנות  19א)ג(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
ואגרות(, התש"ל-11970 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
והם  לתקנות,  השלישית  בתוספת  המפורטים  האגרות  סכומי  עודכנו   ,2012 נובמבר 

מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, כמפורט להלן:

חדשים"  שקלים   302 94" יבוא  חדשים"  שקלים   297 51" במקום   ,1 00 8 )1( בפרט 
ובמקום "5 59 שקלים חדשים" יבוא "59 60 שקלים חדשים"; 

)2( "סימן ד' - שיעורי אגרות להיתרי בנייה

טור א'
סוג העבודה או השימוש

טור ב'
פירוט סוג העבודה או השימוש

טור ג'
אגרה

1  בנייה או שימוש 
חורג, למעט כמפורט 

בפרט 2 ואילך

בנייה חדשה או תוספת בנייה לרבות 
יציע, בנייני עזר, מצללות, שטחי 

שירות, מרפסות, גזוזטראות, קירוי 
משטחים פתוחים, אצטדיונים, מיתקני 

נופש וספורט לרבות בריכות שחייה, 
בין מקורות ובין שאינן מקורות, גני 

אירועים, מחסנים ובתי אריזה )אף אם 
הם למטרות חקלאיות(, ושינוי שימוש

72 32 שקלים 
חדשים לכל מ"ר

2  בניית מבנים 
חקלאיים למטרות 

חקלאיות או שימוש 
חורג במבנה לא–חקלאי 

למטרות חקלאיות

מבנים חקלאיים המשמשים רפתות, 
אורוות, לולים, חממות, וכיוצא באלה, 

למעט מחסנים ובתי אריזה

21 1 שקלים 
חדשים לכל מ"ר

12 1 שקלים חממות ובתי רשת
חדשים לכל מ"ר 

לבנייה עד 100 
מ"ר, בתוספת 56 
אגורות לכל מ"ר 

נוסף מעל 100 מ"ר

3  עבודות בנייה 
ופיתוח בלא הקמת 

בניין

סלילת או הרחבת דרך, מדרכה או חניה 
פתוחה, לרבות גשרים וגשרונים וכן 

חפירה לצורך הקמתם

21 1 שקלים 
חדשים לכל מ"ר

ק"ת התש"ל, עמ' 1841; התשס"ז, עמ' 132; התשס"ט, עמ' 596; התש"ע, עמ' 28, עמ' 1279 ועמ' 1280;   1
התשע"א, עמ' 720; התשע"ד, עמ' ? 

עדכון אגרות
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טור א'
סוג העבודה או השימוש

טור ב'
פירוט סוג העבודה או השימוש

טור ג'
אגרה

4  בניית מיתקנים 
הנדסיים או מבנים 

לתעשייה כבדה, או 
שימוש חורג במבנים 
או במיתקנים אחרים 

למטרות כאמור

)א( מיתקנים 
הנדסיים ומיתקני 

חקלאות

משאבות, מגדלי 
מים וסילוסים, 

בריכות, בורות, 
מיתקנים ובריכות 

לטיפול בביוב 
ובמים, מכלי דלק 
וגז לרבות תחנות 

שאיבה לטיפול 
בשפכים, מיתקני 

תקשורת פתוחים, 
לרבות מיתקנים 

תת–קרקעיים

64 3 שקלים 
חדשים לכל מ"ק

)ב( מאגרי מים 
וביוב לפי נפח 

המאגר

מאגרי מים וביוב 
בנפח של עד 3 

מיליון מ"ק

12 0 שקלים 
חדשים לכל מ"ק

על כל מ"ק נוסף 
מעל 3 מיליון מ"ק

פטור

)ג( נמלים 
ותעשייה כבדה 
מקונסטרוקציות

שטחי נמל 
וכל מבנה 

תעשייה כבדה 
מקונסטרוקציות

21 1 שקלים 
חדשים לכל מ"ק

)ד( לוחות קולטי 
שמש במיתקן 

פוטו–וולטאי או 
בתחנת כוח סולרית 

בטכנולוגיה פוטו–
וולטאית או תרמו–

סולרית

מראות או 
משטחים אחרים 

המשמשים לריכוז 
וניצול אנרגיית 

השמש 

19 1 שקלים 
חדשים לכל מ"ר 

עד 10,000 מ"ר, 
ובתוספת 10 

אגורות לכל מ"ר 
נוסף מעל 10,000

5  עבודות כרייה 
וחציבה

)א( עבודות חציבה, כרייה, חפירה או 
מילוי וכיוצא באלה, שלא למטרת הקמת 

בניין

21 1 שקלים 
חדשים לכל מ"ק

)ב( עבודות להכשרת אתרים להטמנה 
וטיפול בפסולת יבשה

11 0 שקלים 
חדשים לכל מ"ק
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טור א'
סוג העבודה או השימוש

טור ב'
פירוט סוג העבודה או השימוש

טור ג'
אגרה

6  התקנת כבלים, 
צנרת ותעלות שאינם 

חלק מהבניין ואינם 
משרתים אותו באופן 

ישיר

התקנה של -

)1( צנרת לאספקת מים, ביוב ותיעול 
וניקוז;

)2( צנרת להובלת נפט, גז וכיוצא באלה;

)3( צנרת עילית; 

)4( כבלים בכל קוטר שהוא;

לרבות התקנת תעלות, תאים, מעבירי 
מים, מגלשים, מכלים, תמיכות, אבזרים 

וכיוצא באלה, וכן חציבה, חפירה ומילוי 
לצורך כל אחת מן ההתקנות האמורות

21 1 שקלים 
חדשים לכל מ"א

הקמת גדר - למעט גדר חקלאית או גדר 7  הקמת גדר
ביטחון

21 1 שקלים 
חדשים לכל מ"א

פטורהקמת גדר ביטחון או גדר חקלאית

8  עבודה מצומצמת 
ועבודות אחרות

לעבודה הטעונה היתר שלא נקבעה לה 
אגרה בסימן זה

94 302 שקלים 
חדשים

לעבודה שלא נקבעה לה אגרה בסימן 
זה ואושרה לגביה בקשה להיתר לפי 

תקנות עבודה מצומצמת

59 60 שקלים 
חדשים

9  מבנים הפטורים 
מאגרה

פטור"בתי תפילה

כ"ב בשבט התשע"ד )23 בינואר 2014(
ר ע ס ן  ו ע ד ג )חמ 3-347-ת4(  

שר הפנים  
 

תיקון טעות דפוס

בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים 
ומחירי הנסיעה ברכבת מקומית( )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014, שפורסם בקובץ התקנות 

7324, עמ' 426, אחרי סעיף 17)7( צריך להיות: 

"17א  מחירי הנסיעה בקווי השירות של דן בצפון חברה להסעת המונים בע"מ יהיו 
כמפורט להלן:" 

)חמ 3-2722(




