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תקנות משק החשמל )קוגנרציה( )תיקון(, התשע"ט-2018

ולאחר  התשנ"ו-11996,  החשמל,  משק  לחוק  ו–63   7 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם רשות החשמל, אני מתקין תקנות אלה:

העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשס"ה-22004  )קוגנרציה(,  החשמל  משק  בתקנות   .1
בתקנה 1, אחרי ההגדרה "רישיון מותנה" יבוא:

""רישיון מותנה רוח" - רישיון מותנה למיתקן לייצור חשמל, שהמקור ליצירתו הוא 
רוח."

יינתן  רוח,  מותנה  רישיון  "ואולם  יבוא  בסופה  העיקריות,  לתקנות  10)ב1(  בתקנה   .2
לתקופה שלא תעלה על 90 חודשים".

בתקנה 15 לתקנות העיקריות -  .3
בתקנת משנה )ב( -  )1(

אחרי "ממועד קבלת רישיון מותנה," יבוא "ולעניין בעל רישיון מותנה רוח  )א( 
- לא יאוחר מ–54 חודשים ממועד קבלת רישיון מותנה,";

המילים "יצרן פרטי" - יימחקו; )ב( 

בתקנת משנה )ג()1(, ברישה, אחרי "קבלת הרישיון המותנה," יבוא "ולעניין בעל   )2(
רישיון מותנה רוח - לאחר חלוף 54 חודשים,";

בתקנת משנה )ד( -  )3(

אחרי "ממועד קבלת הרישיון המותנה," יבוא "ולעניין בעל רישיון מותנה  )א( 
רוח - בתוך 54 חודשים,";

אחרי "שלא תעלה על 42 חודשים" יבוא "ולעניין בעל רישיון מותנה רוח  )ב( 
שלא תעלה על 66 חודשים,".

יום   - )להלן   )2018 באוגוסט   1( התשע"ח  באב  כ'  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .4
התחילה(, והן יחולו על מי שהחזיק רישיון מותנה ערב יום התחילה.

כ"ח בכסלו התשע"ט )6 בדצמבר 2018(
)חמ 3-3444-ת1(

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י  
שר האנרגיה  

צו איגודי ערים )אשכול רשויות נגב מזרחי(, התשע"ט-2018

ערים,  איגודי  לחוק  ו–17ד1   16  ,15  ,10  ,9 8א,   ,2 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הסביבה  להגנת  והשר  האוצר  שר  עם  התייעצות  לאחר  החוק(,   - )להלן  התשט"ו-11955 

ולבקשת הרשויות המקומיות המפורטות בתוספת הראשונה, אני מצווה לאמור:

מוקם בזה איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות שייקרא "אשכול רשויות נגב   .1
מזרחי" )להלן - האשכול(, כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה בנושאים 
שונים בין הרשויות המקומיות החברות בו, שתחומו הוא שטח שיפוטן של הרשויות 

המקומיות שבתוספת הראשונה.

ס"ח התשט"ו, עמ' 48; התשע"ז, עמ' 65.  1

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 15

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשס"ז, עמ' 132.  1

ק"ת התשס"ה, עמ' 257; התשע"ח, עמ' 1132.  2

תחילה ותחולה

הקמת אשכול 
רשויות מקומיות
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אלה תפקידי האשכול:  .2
ושיתופי  אזורי  לפיתוח  תכניות  של  וביצוע  הכנה  לצורך  פעולות  ולקדם  ליזום   )1(
פעולה בין הרשויות המקומיות החברות באשכול, בתחומים שעליהם תחליט מועצת 
האשכול, ואולם לא יהיה באמור כדי להקנות לאשכול את הסמכויות והתפקידים של 

כל אחת מהרשויות המקומיות שבתחומו בתחומים אלה, אלא לפי פסקה )3(;

פיקוח ואכיפה של הדינים הסביבתיים בתחומי הרשויות המקומיות המפורטות   )2(
בתוספת השנייה; לשם ביצוע תפקידיו אלה, יהיו לאשכול כל הסמכויות הנתונות 
לרשות מקומית המפורטת בתוספת השנייה לפי כל חיקוק בעניינים הנוגעים לתפקידיו 
או  מקומית"  "מועצה  ב"עירייה",  בו  שמדובר  בחיקוק  מקום  בכל  זה,  לצורך  כאמור; 
"ראש רשות מקומית" יראו כאילו מדובר באשכול או ביושב ראש האשכול, הכול לפי 
העניין, והוא כאשר אין הוראה אחרת לעניין זה; ואולם על אף האמור בסעיף 10 לחוק, 
הרשות המקומית לא תהיה משוחררת מחובותיה לגבי העניינים האמורים בפסקה זו 

וימשיכו להיות נתונות לה הסמכויות והתפקידים שהיו בידה;

ככל שרשות מקומית החברה באשכול אצלה לאשכול מסמכותה לפי כל חיקוק   )3(
או הטילה עליו תפקיד שהוטל עליה לפי כל חיקוק בהתאם ובכפוף לסעיף 17ד1)2( 
שהוטלו  התפקידים  את  ויבצע  לו  שנאצלו  הסמכויות  במסגרת  יפעל  האיגוד  לחוק, 

עליו, כאמור.

באשכול  החברות  המקומיות  הרשויות  מנציגי  מורכבת  תהיה  האשכול  מועצת   .3
כמפורט בתוספת הראשונה.

ועל  לאשכול  כללי  מנהל  למנות  כוונתה  על  בפומבי  תודיע  האשכול  מועצת  )א(   .4
האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד.

לפניה  תונח  לחוק  8א  סעיף  לפי  כללי  מנהל  מינוי  על  המועצה  החלטת  טרם  )ב( 
המלצה של ועדה לאיתור ולבחינת מועמדים בדבר המועמד המתאים ביותר למשרה. 

מן  הנדרשים  הסף  תנאי  ואת  המשרה  מאפייני  את  ותפרסם  תקבע  הוועדה  )ג( 
דרך  בכל  למשרה  המועמדים  של  וסגולותיהם  כישוריהם  את  תבחן  המועמדים, 

שתיראה לה ותנמק את המלצותיה.

אלה יהיו חברי הוועדה לבחינת מועמדים לפי סעיף קטן )ב(: )ד( 

נציג הרשויות המקומיות החברות באשכול שתמנה מועצת האשכול, והוא   )1(
יהיה יושב ראש הוועדה;

המנהל הכללי של משרד הפנים או נציגו;  )2(

מנהל כללי של איגוד ערים מסוג אשכול, שימנה המנהל הכללי של משרד   )3(
הפנים.

תאגיד  של  הכללי  המנהל  ימונה  האשכול  של  הראשון  הכללי  המנהל  לתפקיד  )ה( 
אם החליטה  מניותיו,  מרבית  את  מחזיקות  באשכול  החברות  המקומיות  שהרשויות 

כך מועצת האשכול, וסעיפים קטנים )א( עד )ד( לא יחולו על מינויו.

המנהל הכללי ימונה לתקופת כהונה אחת של שמונה שנים. )ו( 

על אף האמור בסעיף 36 לצו איגוד ערים )הוראות אחידות(, התשל"ז-21977, רשאי  )א(   .5
האשכול, באישור מועצת האשכול, אם שוכנע שהדבר נדרש מטעמי חיסכון ויעילות, 

תפקידי וסמכויות 
האשכול

הרכב המועצה

מינוי מנהל כללי

התקשרויות לפי 
הסכם של תאגיד 

ק"ת התשל"ז, עמ' 2342.  2
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שהרשויות  תאגיד  שעשה  חוזה  לפי  טובין  רכישת  או  שירותים  לקבלת  להתקשר 
המקומיות החברות באשכול מחזיקות את מרבית מניותיו, לפני הקמת האשכול בקשר 
לעניינים הנתונים במסגרת תפקידי האשכול ושנעשה בעקבות מכרז לפי הדין החל 
התאגיד  שעשה  בחוזה  שנכללו  ולתקופה  בתנאים  המחויבים,  בשינויים  עירייה  על 

כאמור ולמעט זכות ברירה.

הודעה על התקשרויות לפי סעיף קטן )א(, תפורסם באתר האינטרנט של האשכול. )ב( 

בשינויים  האשכול  על  יחול  התשי"א-31950,  המקומיות,  המועצות  לצו  146א  סעיף   .6
המחויבים.

תוספת ראשונה
)סעיפים 1 ו–3(

מספר נציגי הרשות במועצההרשות המקומית

מועצה אזורית אל קסום

עיריית דימונה

מועצה מקומית חורה

מועצה מקומית ירוחם

מועצה מקומית כסיפה

מועצה מקומית מצפה רמון

מועצה אזורית נווה מדבר

מועצה אזורית הערבה התיכונה

עיריית ערד

מועצה מקומית ערערה בנגב

מועצה אזורית רמת נגב

מועצה מקומית שגב שלום

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

תוספת שנייה
)סעיף 2(

מועצה אזורית אל קסום

מועצה מקומית חורה

מועצה מקומית כסיפה

מועצה אזורית נווה מדבר

מועצה מקומית ערערה בנגב

מועצה מקומית שגב שלום

ד' בכסלו התשע"ט )12 בנובמבר 2018(
)חמ 3-5589(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

ייסוד תאגיד 

ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשמ"ה, עמ' 419.  3
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צו הגנת הצרכן )סימון טובין( )סימון טובין במחיריהם הממוצע במדינות 
מחוץ לישראל( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17)ב( ו–37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-11981 )להלן - 
החוק(, בהתייעצות עם שר הבריאות לפי סעיף 37)ב( לחוק ובהתייעצות עם הממונה לפי 
אני  זה,  לצו   3 סעיף  לעניין  העיקרי  בצו  כהגדרתה  הוועדה  ובהמלצת  לחוק  37)א1(  סעיף 

מצווה לאמור:

מחוץ  במדינות  הממוצע  במחיריהם  טובין  )סימון  טובין(  )סימון  הצרכן  הגנת  בצו   .1
לישראל( )הוראת שעה(, התשע"ז-22017 )להלן - הצו העיקרי(, במקום סעיף 4 יבוא:

"עדכון ופרסום 
רשימת הטובין

השר יעדכן את רשימת הטובין שבתוספת אם קיים צורך  )א(   .4
בכך, ובכל מקרה לא יותר מפעם ברבעון; תחילתו של עדכון 

התוספת תהיה עשרה ימי עסקים מיום פרסומו ברשומות.

נוסף על העדכון ברשומות תפורסם באתר האינטרנט  )ב( 
של הרשות הודעה על רשימת הטובין המעודכנת."

במקום סעיף 5 לצו העיקרי יבוא:  .2
"חובת סימון טובין 

 של מחירי טובין
מחוץ לישראל

את  יסמן  בתוספת  המנויים  טובין  המוכר  )א( עוסק   .5
מחיריהם הממוצע בשקלים חדשים במדינה או במדינות 
למדף  שיוצמד  שלט  באמצעות  לישראל,  מחוץ  שנבדקו 

שעליו מוצעים הטובין למכירה )בתקנה זו - השלט(.

במדינות  ממוצע  "מחיר  יהיה  השלט  כותרת  נוסח  )ב( 
נבחרות"; היה המחיר מחיר ממוצע לפי מדינה נבדקת אחת, 
המדינה(". )שם  ב.........  ממוצע  "מחיר  הכותרת  נוסח  יהיה 

)ג( תוכן השלט יכלול את כל אלה:

שם הטובין והברקוד שלו בישראל;  )1(

מחירו הממוצע בשקלים חדשים במדינות מחוץ   )2(
לישראל; היה המחיר מחיר ממוצע שנקבע לפי מדינה 

נבדקת אחת בלבד, תצוין עובדה זו בשלט;

הערה שנוסחה יהיה "המחיר הממוצע במדינות   )3(
נבחרות מוצג בתוספת שיעור המע"מ הנגבה בישראל";

מקבוצה  הממוצע  "המחיר  יהיה  שנוסחה  הערה   )4(
לספק  כדי  הכלכלה  משרד  ידי  על  חושב  מדינות  של 
מוצרים  אותם  של  דומים  מדף  מחירי  על  אינדיקציה 
להיות  עשויים  בפועל  המדף  מחירי  שונות.  במדינות 
מחיר  המחיר  היה  הממוצעים";  מהמחירים  שונים 
ממוצע שנקבע לפי מדינה נבדקת אחת, נוסח ההערה 
יהיה "המחיר הממוצע של המוצר ב............... )שם מדינה( 
חושב על ידי משרד הכלכלה כדי לספק אינדיקציה על 
מדינה.  באותה  מוצרים  אותם  של  דומים  מדף  מחירי 
עשויים  המדינה(  )שם  ב................  בפועל  המדף  מחירי 

להיות שונים מהמחירים הממוצעים".

החלפת סעיף 4

החלפת סעיף 5

ס"ח התשמ"א, עמ' 248.  1

ק"ת התשע"ז, עמ' 1703; התשע"ח, עמ' 1023.  2
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)ד( גודל השלט יהיה בגודל של חצי עמוד A4 והאותיות 
והספרות על גבי השלט יהיו ברורות וקריאות ובצבע שונה 
יוכל  שהצרכן  באופן  מופיעות,  הן  שעליו  הרקע  מצבע 

להבין את האמור בו.

)ה( הרשות תפרסם שלטים לדוגמה באתר הרשות.

למכירה  המציע  עוסק  )א(,  קטן  מסעיף  לגרוע  )ו( בלי 
לחוק,  14ג)ו(  בסעיף  כהגדרתו  מרחוק,  בשיווק  הטובין  את 
ובאותיות  לעין  בולט  באופן  הטובין,  להצגת  בסמוך  יסמן 
וספרות ברורות וקריאות, את מחיריהם הממוצע במדינה 
או במדינות שנבדקו מחוץ לישראל; כותרת ותוכן הסימון 
לגבי כל פריט טובין יהיו כמפורט בסעיפים קטנים )ב( ו–)ג(; 
כמו כן, סימון זה יהיה מובחן ממחיר הטובין בישראל, כפי 

שמציגו העוסק.

)ז( עודכנה רשימת הטובין שבתוספת, יעדכן העוסק את 
השלט לא יאוחר מעשרה ימי עסקים מיום פרסום העדכון 

ברשומות."

בתוספת לצו העיקרי -  .3
בכותרת העמודה השלישית, אחרי "במדינות" יבוא "שנבדקו";  )1(

פרטים 1, 3, 4 ו–5 - בטלים;  )2(

בפרט 2, בעמודה "מחיר ממוצע בשקלים חדשים מחוץ לישראל", במקום "5.92"   )3(
יבוא "4.45";

בפרט 6, בעמודה "מחיר ממוצע בשקלים חדשים מחוץ לישראל", במקום "10.87"   )4(
יבוא "9.74";

בפרט 7, בעמודה "מחיר ממוצע בשקלים חדשים מחוץ לישראל", במקום "8.60"   )5(
יבוא "8.70";

אחרי פרט 7 יבוא:  )6(

ברקוד בישראלשם המוצר

מחיר ממוצע בשקלים 
 חדשים במדינות

מחוץ לישראל

 "8. קולגייט מקס וויט
משחת שיניים 100 מ"ל

6001067025122 7.96

 9.  טמפוני או בה סופר
32 יחידות

357466011515416.75

10. טמפוני או בה נורמל 32 
יחידות

357466008954715.60

11. תחתוניות אולוויז דייליז 
פרש & פרוטקט נורמל 80 

יחידות

401540074681212.86

12. ג'ילט פרו אנטי פרספירנט 
קליר ג'ל קול וייב 70 מ"ל

7702018978120;"9.78

תיקון התוספת
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במקום המילים "התקופה שנבדקה - יולי 2016 עד יוני 2017" והטבלה שאחריהן   )7(
יבוא:

"התקופה שנבדקה  - מאי 2017 עד אפריל 2018

שער החליפין בשקלים חדשיםמדינהמטבע

3.52 ארה"בדולר אמריקאי

4.71 בריטניהפאונד

0.56  דנמרקכתר דני

4.17 גוש האירואירו

2.52 ניו זילנדדולר ניוזילנדי

0.16 צ'כיהכתר צ'כי

2.14 בולגריהלב בולגרי

0.91 רומניהלאו רומניה

0.00דרום קוריאהוון קרום קוראני

2.76".קנדהדולר קנדי

י"ט בכסלו התשע"ט )27 בנובמבר 2018(
)חמ 3-5491(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

הודעת החברות )גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת 
ביקורת בחברה לתועלת הציבור(, התשע"ט-2018

בהתאם לתקנה 8 לתקנות החברות )גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר 
מודיעה  אני  התקנות(,   - )להלן  התשס"ט-12009  הציבור(,  לתועלת  בחברה  ביקורת  ועדת 

לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר   .1
לתקנות,  והרביעית  השנייה  הראשונה,  בתוספות  הנקובים  הסכומים  השתנו   ,2013
ונוסחן של התוספות האמורות מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, הוא כדלקמן: 

תוספת ראשונה
)תקנה 1(

דרגת החברה

מחזור
דרגהבמיליוני שקלים חדשים

1עד 10.807175

2מעל 10.807175 עד 27.01794

3מעל 27.01794 עד 54.03588

4מעל 54.03588 עד 108.07176

5מעל 108.07176

שינוי סכומים

ק'"ת התשס"ט, עמ' 534; התשע"ד, עמ' 1037.  1
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תוספת שנייה
)תקנה 3)א((

גמול לישיבה לדירקטור וחבר ועדת ביקורת

דרגה

גמול ישיבה לדירקטור או 
לחבר ועדת ביקורת שאינו 

מומחה בשקלים חדשים

גמול ישיבה לחבר 
ועדת ביקורת מומחה 

בשקלים חדשים

גמול ישיבה ליושב 
ראש  דירקטוריון
בשקלים חדשים

1545815600

2655980730

38701,3001,115

41,0701,4951,330

51,2951,9451,550

תוספת רביעית
)תקנה 4(

גמול שנתי ליושב ראש דירקטוריון

דרגה
גמול שנתי ליושב ראש דירקטוריון 

בשקלים חדשים

116,210

222,820

344,565

479,440

597,930

ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(
)חמ 3-3815-ת2(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  
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