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__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197   1
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   2

ק"ת התשנ"ג, עמ' 584   3
ס"ח התשע"א, עמ' 732   4

תקנות העיריות )סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, 
אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית( )תיקון(, התשע"ו-2016

לפקודת  24א  לסעיף  ובהתאם  העיריות1,  לפקודת   )33(249 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המועצות המקומיות2, אני מתקין תקנות אלה:

שמירה,  שירותי  בעד  היטל  או  אגרה  של  מרבי  )סכום  העיריות  לתקנות   2 בתקנה    1
אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית(, התשע"ג-32013 )להלן - התקנות העיקריות(, 

במקום "7" יבוא "8" 

בתוספת לתקנות העיקריות -   2
בטור ב' שלצד פרט 1, במקום "54 1" יבוא "92 1";  )1(

בטור א' שלצד פרט 2, המילים ")10% מהתעריף הבסיסי(" - יימחקו;  )2(

בטור א' שלצד פרט 3, המילים ")15% מהתעריף הבסיסי(" - יימחקו;  )3(

בטור א' שלצד פרט 4, המילים ")10% מהתעריף הבסיסי(" - יימחקו;  )4(

בטור א' שלצד פרט 5, המילים ")20% מהתעריף הבסיסי(" - יימחקו;  )5(

בטור א' שלצד פרט 6, המילים ")30% מהתעריף הבסיסי(" - יימחקו;  )6(

בטור א' שלצד פרט 7, המילים ")5% מהתעריף הבסיסי(" - יימחקו;  )7(

בסופה יבוא:  )8(

טור א'

טור ב'
לכל הרשויות המקומיות 
למעט מועצות אזוריות 

למ"ר בנוי, לשנה

טור ג'
למועצות 

אזוריות, למ"ר 
בנוי, לשנה

בשקלים חדשים

"8  רשות מקומית שמספר תושביה 
אינו  האוכלוסין  במרשם  הרשומים 
עולה על 20 אלף תושבים או רשות 
עירוני  רובע  שבתחומה  מקומית 
לפקודת   12 בסעיף  כמשמעותו 
העיריות בתחומי אותו רובע עירוני

 "1 35

התשע"ח  בטבת  י"ג  יום  שעד  בתקופה  העיקריות,  לתקנות   2 בתקנה  האמור  אף  על    3
)31 בדצמבר 2017(, לגבי רשות מקומית שהיה לה חוק עזר שנקבעו בו אגרה או היטל 
בעד שירותי שמירה או אבטחה שהיה בתוקף ערב תחילתו של החוק לתיקון פקודת 
העיריות )הוראת שעה(, התשע"א-42011 )להלן - חוק עזר קודם( ושסכום האגרה או 
ההיטל שנקבעו בחוק העזר הקודם עולה על הסכום המרבי שנקבע לפי תקנות אלה, 
יראו כאילו הסכום המרבי הוא הסכום המרבי לפי תקנה 2 לתקנות העיקריות בצירוף 
סכום של עד 5 0 שקלים חדשים למ"ר בנוי או סכום האגרה או ההיטל שנקבעו בחוק 

העזר הקודם, לפי הנמוך מביניהם 

ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016(
)חמ 3-4369-ת1(

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

תיקון תקנה 2

הוראת שעה

תיקון התוספת
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תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה( )תיקון(, התשע"ו-2016

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400   222 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
לחוק,   12 סעיף  לפי  המוסד  במועצת  שנועצתי  לאחר  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11995 

ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

התש"ע-22010   נכה(,  )ילד  הלאומי  הביטוח  לתקנות  הראשונה  לתוספת   12 בפרט    1
)להלן - התקנות העיקריות(, במקום פרט )ב( יבוא:

")ב( ילד הנזקק באופן קבוע לפי הוראות רופא לבדיקת דם פעמיים ביום לפחות "

תחילתן של תקנות אלה ב–1 בחודש שלאחר יום פרסומו )להלן - יום התחילה(  )א(    2
תשלומים ראשונים לפי תקנות אלה ישולמו בתוך שלושה חודשים מיום התחילה  )ב( 

בעד התקופה שמיום התחילה עד מועד התשלום 

כ"ד באדר ב' התשע"ו )3 באפריל 2016(
)חמ 3-2146(

ץ כ ם  י י ח  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת רמת פיקוח ומחירים 
מרביים לפיקדון בעד ציוד גז(, התשע"ו-2016

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 

כלהלן:

מיום י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(, עודכנו המחירים המרביים לפיקדון בעד    1
ציוד גז, ולפיכך נוסח התוספת הראשונה לצו הוא כדלקמן:

"תוספת ראשונה

 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

59 4283 59

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

133 94187 32

66 4793 66מאגר גפ"מ במכלים מיטלטלים

צרכן  המשמש  מיליבר   30 שימוש  לחץ  וסת 
גז יחיד

13 0918 13

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשנ"ח, עמ' 96   1

ק"ת התש"ע, עמ' 810; התשע"ה, עמ' 1318   2

תיקון התוספת 
הראשונה

תחילה

עדכון מחירים 
מרביים

__________
ק"ת התשע"ו, עמ' 55   1
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 טור א'
ציוד גז

טור ב'
סכום פיקדון 

בשקלים חדשים

טור ג'
 סכום פיקדון

בשקלים חדשים 
 במקרה של גניבה

או השחתה

שני  המשמש  מיליבר   30 שימוש  לחץ  וסת 
צרכני גז או יותר

8 0611 08

14 1020 14וסת לחץ שימוש 100 מיליבר 

50 70 "35 50מונה גז

תחילתה של הודעה זו ביום ח' בכסלו התשע"ו )20 בנובמבר 2015(    2

ט"ז בחשוון התשע"ו )29 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2722-ת3(

ף ס ו י ר  ב ן  ח                                                        
                                                                                  מנהל מינהל הדלק

תחילה




