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תקנות התעבורה )הוראת שעה(, התש"ף-2020
בתוקף סמכותי לפי סעיף 70)6( ו–)24( לפקודת התעבורה1, אני מתקין תקנות אלה:

התעבורה,  בתקנות  כאילו  יראו   )2020 במרס   6( התש"ף  באדר  י'  יום  שעד  בתקופה   .1
התשכ"א-21961 - 

)1(  בתקנה 509א, בתקנת משנה )ב(, אחרי פסקה )1( בא:

")2( שמות המקומות הנקובים במחירון האמור בתקנה 510)ב( ומרחקי הנסיעה 
בק"מ ביניהם;";

בתקנה 510, בתקנת משנה )ב(, לפני פסקה )2( בא:  )2(

")1( על אף האמור בתקנת משנה )א(, על פי דרישת הנוסע, בנסיעה מיוחדת 
ממקום למקום מהמקומות המפורטים בחלק ב' בתוספת לצו פיקוח על מחירי 
אחר  צו  ובכל  התשע"ח-2018,  במוניות(,  נסיעה  )מחירי  ושירותים  מצרכים 
שיבוא במקומו, יפעיל הנהג את המונה רק כדי להפיק את מחיר אותה נסיעה 
מהמחירון וחשבונית שתומצא לנוסע בתום הנסיעה; המקומות ומחירי הנסיעה 
יפורטו במחירון שיותקן במונה )להלן בפרק זה - המחירון(; לא יגבה הנהג בעד 

הנסיעה שכר הסעה העולה על מחיר הנסיעה שנקבע במחירון;";

בתקנה 512, אחרי פסקה )1( בא:   )3(

")2( בנסיעה שבה לפי דרישת הנוסע לא הופעל מונה - שכר הסעה יותר מכפי 
שנקבע במחירון לאותה נסיעה;".

תחילתן של תקנות אלה ביום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(.  .2
י"ז בטבת התש"ף )14 בינואר 2020(

)חמ 3-83-ת1(

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

הודעת המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התש"ף-2020

דירות(,  רוכשי  של  השקעות  )הבטחת  )דירות(  המכר  לחוק  4ו)ג(  לסעיף  בהתאם 
התשל"ה-11974 )להלן - החוק(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד הידוע ביום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, לעומת המדד הידוע   .1
ביום ז' בתשרי התשס"ט )6 באוקטובר 2008(, יעודכנו הסכומים הנקובים בסעיף 4ב)א( 

לחוק כמפורט להלן:

סכום העיצום הכספי המעודכן בשקלים חדשיםבפסקה

)1(28,110

)2(56,180

)3(56,180

)4(224,750

)5(449,490

ט' בטבת התש"ף )6 בינואר 2020(
י)חמ 3-3874-ת2( ד י י ר ג ית  מ ע         

      הממונה לפי סעיף 3ד לחוק 
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