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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לביצי מאכל( 
)תיקון(, התשע"ו-2016

  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-11996 
ובהתאם  לחוק,   13 סעיף  לפי  המחירים  ועדת  המלצת  שהתקבלה  לאחר  החוק(,   - )להלן 
לסעיף 15)א()1( לחוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים(, התשמ"ה-21985, 

אנו מצווים לאמור: 

ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו  והשנייה  הראשונה  התוספות  במקום    1
)מחירים מרביים לביצי מאכל(, התשס"ט-32008, יבוא:

"תוספת ראשונה
)סעיף 2)א()1((

המחיר בשקלים חדשים באריזה קמעונית של 12 ביצים

טור א'
משקל הביצה בגרמים

טור ב'
גודל הביצה

טור ג'
במכירה, למעט באזור אילת

טור ד'
במכירה באזור אילת

לקמעונאי
בלא מע"מ

לצרכן
כולל מע"מ

לקמעונאי 
באזור אילת

לצרכן
באזור אילת

70 3710 509 3712 9ענק  )XL(מעל 73

75 579 458 5711 8גדול  ) L(מעל 63 עד 73

00 899 557 8910 7בינוני ) M(מעל 53 עד 63

תוספת שנייה
)סעיף 2)א()3((

המחיר בשקלים חדשים לביצה באריזה סיטונית

טור א'
משקל הביצה בגרמים

טור ב'
גודל הביצה

טור ג'
לא כולל מע"מ ובאזור אילת

77 0ענק  )XL(מעל 73

69 0גדול  )L(מעל 63 עד 73

63 0בינוני ) M(מעל 53 עד 63

35 0 "קטן  )S(עד 53

2  תחילתו של צו זה ביום ב' באדר א' התשע"ו )11 בפברואר 2016( 
א' באדר א' התשע"ו )10 בפברואר 2016(
)חמ 3-2722-ת5(  

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ל א י ר א י  ר ו א
שר החקלאות ופיתוח הכפר

החלפת התוספות 
הראשונה והשנייה

תחילה

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 204   2
ק"ת התשס"ט, עמ' 32, עמ' 479 ועמ' 1073; התשע"א, עמ' 1371 ועמ' 1372; התשע"ב, עמ' 627 ועמ' 1709;   3

התשע"ג, עמ' 163; התשע"ד, עמ' 961; התשע"ה, עמ' 845 
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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לחלב ומוצריו(, 
התשע"ו-2016

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  ו–12   7 סעיפים  לפי  סמכותנו  בתוקף 
לפי המחירים  ועדת  של  המלצה  שהתקבלה  לאחר  החוק(,   - )להלן   התשנ"ו-11996 

והנחות  )פטורים  באילת  חופשי  סחר  אזור  לחוק  15)א()1(  לסעיף  ובהתאם  לחוק,   13 סעיף 
ממסים(, התשמ"ה-21985, אנו מצווים לאמור:

בצו זה -   1
"מע"מ" - מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-31975;

"מצרך" - מוצר מן המוצרים המפורטים בתוספת;

"רגיל" - לעניין מצרך - בלא תוספות מזון או תזונה ובכל סוגי הכשרויות;

"ש"ח" - שקלים חדשים 

המחיר המרבי של מצרך במכירתו לקמעונאי הוא כנקוב בתוספת בטור ד' לצדו    2
)א( המחיר המרבי של מצרך במכירתו לצרכן הוא כנקוב בתוספת בטור ה' לצדו    3

)ב( המחיר כאמור בסעיף קטן )א( יעודכן בהתאם לשינוי בשיעור המע"מ 

)ג( סמוך לאחר עדכון כאמור בסעיף קטן )ב( יפרסם המפקח על המחירים במשרד 
בשפה  מהם  אחד  לפחות,  יומיים  עיתונים  בשני  בהודעה  הכפר  ופיתוח  החקלאות 

הערבית, וכן ברשומות, את המחיר המעודכן 

במכירתו  אילת,  באזור  המצוי  למצרך  המרבי  המחיר   ,3 בסעיף  האמור  אף  )א( על    4
לצרכן בידי עוסק תושב אזור אילת, הוא המחיר הנקוב בתוספת בטור ו' לצדו 

)ב( מצרך המצוי באזור אילת, הנמכר לצרכן בידי עוסק תושב אזור אילת והמסומן 
במחיר לפי טור ה' בתוספת, יימכר, למרות אותו סימון, במחיר שלא יעלה על המחיר 

המרבי הקבוע לצדו בטור ו' 

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לחלב ומוצריו(, התשע"ו-42015    5
- בטל 

תחילתו של צו זה ביום ב' באדר א' התשע"ו )11 בפברואר 2016(    6

תוספת
)סעיפים 1, 2, 3)א( ו–4(

טור א'
המצרך

טור ב'
האריזה

טור ג'
הכמות

טור ד'
המחיר בש"ח 

 במכירה
 לקמעונאי
בלי מע"מ

טור ה'
המחיר בש"ח 

 במכירה
 לצרכן

כולל מע"מ

טור ו'
המחיר בש"ח 

במכירה 
 לצרכן

באזור אילת

חלב שתייה

27 004 825 13 ליטרשקיתחלב טרי 3% שומן )רגיל(

97 653 594 13 ליטרשקיתחלב טרי 1% שומן )רגיל(

91 754 235 14 ליטרקרטוןחלב טרי 3% שומן )רגיל(

62 404 005 14 ליטרקרטוןחלב טרי 1% שומן )רגיל(

הגדרות

מחיר מרבי לקמעונאי

מחיר מרבי לצרכן

המחיר המרבי 
לצרכן באזור אילת

ביטול

תחילה

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 204   2
ס"ח התשל"ו, עמ' 52   3
ק"ת התשע"ו, עמ' 24   4
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טור א'
המצרך

טור ב'
האריזה

טור ג'
הכמות

טור ד'
המחיר בש"ח 

 במכירה
 לקמעונאי
בלי מע"מ

טור ה'
המחיר בש"ח 

 במכירה
 לצרכן

כולל מע"מ

טור ו'
המחיר בש"ח 

במכירה 
 לצרכן

באזור אילת

 תוצרת חלב ניגרת

32 551 111 2001 מל"לגביעאשל 5% 4 שומן

20 401 021 2001 מל"לגביעגיל 3% שומן

שמנת חמוצה 15% שומן 
88 201 642 2001 מל"לגביע)רגילה(

09 955 145 2504 מל"לקרטוןשמנת מתוקה 38% שומן

חמאה

25 803 813 1002 גרםחבילהחמאה רגילה

גבינות קשות

גבינה חצי קשה עמק 28% 
30 3035 0541 130 ק"גחריץשומן )רגילה(

גבינה חצי קשה גלבוע 
55 2533 4339 128 ק"גחריץ22% שומן

גבינות רכות

93 603 304 2503 גרםגביעגבינה לבנה 5%

א' באדר א' התשע"ו )10 בפברואר 2016(
)חמ 3-2722-ת5(  

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ל א י ר א י  ר ו א
שר החקלאות ופיתוח הכפר

הודעת הסיוע המשפטי, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי תקנה 11א)ג( לתקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג-11973 )להלן - 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2015 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
של  ו–2   1 וסעיפים  הראשונה  התוספת  ו–3א)א(,  1א  תקנות  נוסח   ,2014 נובמבר 

התוספת השנייה לתקנות, מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, כמפורט להלן:

1א  מי שראש הלשכה החליט בעניינו בחיוב, כאמור בתקנה 3 "אגרת  השתתפות
)להלן - המבקש(, ישלם ללשכה לסיוע משפטי אגרת השתתפות 

כמפורט להלן:

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשל"ג, עמ' 2048; התשנ"ה, עמ' 1754; התשנ"ו, עמ' 1327; התשס"א, עמ' 848; התשע"ד, עמ' 476   1
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בשקלים חדשים

)1( מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית 
הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 

67

מחצית  על  עולה  שהכנסתו  )2( מבקש 
הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 

"135

"תשלום אגרת 
השתתפות

3א  )א( לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה כאמור 
בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 36 שקלים חדשים; 
החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי כאמור בתקנה 3, ייזקף 

הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות "

"תוספת ראשונה
)תקנה 6)3((

)א( שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים ובלבד שהסכום 
לא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השנייה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-21984 

)ב( שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית המשפט 

)ג( צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 425 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה 

)ד( תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 638 שקלים חדשים למבקש אחד "

"תוספת שנייה
)תקנה 11(

שכר הטרחה על בסיס הטיפול המשפטי

1  )א( בסעיף זה, "בית משפט" - אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן )ב( 

)ב( מי שהתמנה לתת שירות לפי תקנה 4)א()3(, יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים 
כמפורט להלן:

בית  דין אזורי לעבודה,  )1( )א( בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בית 
הדין הארצי לעבודה, בית המשפט העליון )התרת נישואין, בקשות 

לפני רשם בית המשפט העליון( -

לימוד 
עניינו

של מבקש

דיון
מוקדם/

קדם משפט

ישיבה
ראשונה

להוכחות
ישיבה 
נוספת

סיכומים 
בכתב

ישיבה לשמיעת 
פסק דין, ישיבה 
לאישור הסכם, 

ישיבה שלא 
מתקיימת

1,052435523435435176תביעה

1,052435523435435176הגנה

435265265265265176המרצות

435265265265265176הודעת צד ג'

)ב( דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום בכמה תביעות או 
המרצות בין אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון 

בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר בטבלה שלעיל 
__________

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220   2
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)2( )א( בית משפט לענייני משפחה -

לימוד 
עניינו

של מבקש

דיון
מוקדם/

קדם משפט

ישיבה
ראשונה

להוכחות
ישיבה 
נוספת

סיכומים 
בכתב

ישיבה לשמיעת 
פסק דין, ישיבה 
לאישור הסכם, 

ישיבה שלא 
מתקיימת

תביעה בתיק 
עיקרי

1,052435523435435176

1,052435523435435176הגנה

435265265265265176המרצות

435265265265265176הודעת צד ג'

או  תביעות  בכמה  יום  באותו  המתנהל  משפט  בבית  ישיבה  או  )ב( דיון 
המרצות בין אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון בתיק 

אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר 

)ג( בקשות לפטור מתשלום אגרת בית משפט המוגשות בתיק העיקרי, בתיקי 
משנה ובבקשות ביניים, יראו אותן כבקשה אחת לצורך חישוב שכר טרחה 

)ד( כל תביעה נוספת בתיק העיקרי במהלך שלושה חודשים מיום הגשת 
טרחה,  שכר  תשלום  לצורך  תיחשב  העיקרי,  בתיק  הראשונה  התביעה 

כלימוד עניינו של מבקש בהמרצה 

)3( בית דין רבני אזורי ובית הדין הרבני הגדול -

לימוד עניינו 
סיכומים בכתבישיבהשל מבקש

ישיבה לשמיעת פסק דין או 
החלטה, ישיבה לאישור הסכם, 

ישיבה שלא מתקיימת

875347347141

)4( הוצאה לפועל -

בקשה לביצוע פסק דין, 
טענת "פרעתי", איחוד תיקים

בקשה להוצאה לפועל, 
למעט בקשה מסוג דחיית 

דיון הזמנת עדים
הופעה לפני ראש ההוצאה 

לפועל או לפני מי מטעמו

435347347

)5( בית המשפט העליון -

ישיבהלימוד עניינו של מבקשהגשת בג"צ

3,4961,222בג"ץ

1,3961,222ערעור

1,2221,052בקשת רשות ערעור

)6( פעולות נוספות בכל הערכאות - 

הודעה/
תגובה/בקשה 
)בלא תצהיר 

תומך(

ביקור במקום 
על פי צו בית 

משפט/בית 
דין או על פי 
הוראת ראש 

הלשכה
מסירה אישית 

בתוך העיר
מסירה אישית 

מחוץ לעיר
עריכת 
הסכם

תיקון הסכם 
לאחר חתימה

14226511014652392
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)ג( מי שהתמנה לפי תקנה 4)א()3( לתת שירות, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר 
שבסעיף  בטבלה  הקבוע  הטרחה  משכר   100% עד   50% בשיעור  הגבוה   טרחה 
וכי  במיוחד  מרובה  עבודה  חייבה  עניין  באותו  ההכנה  כי  שוכנע  אם  )ב(,  קטן 

הטיפול בו היה קשה במיוחד 

)ד( )נמחק( 

2  )א( מי שהתמנה לפי תקנה 4)א()3( לתת שירות, למעט שירות כמפורט בסעיף 1)ב(, יקבל 
שכר טרחה כמפורט להלן:

טור א'
השירות

טור ב'
בשקלים חדשים

)1( התייעצות רגילה שאינה מצריכה מסמכים

)2( התייעצות רגילה עם בדיקת מסמכים           

)3( חוות דעת בכתב )כולל התייעצות(              

)4( מכתב התראה                                        

)5( עריכת תצהיר                                        

)6( הרשאה כללית, רגילה, או בלתי חוזרת        

176

347

523

61

176

176

דרכים,  תאונות  לנפגעי  הפיצויים  חוק  לפי  שירות  לתת  שהתמנה  )ב( מי 
התשל"ה-31975, יקבל שכר טרחה לפי הקבוע בו 

)ג( מי שהתמנה לפי תקנה 4)א()3( והוא חייב בנסיעות לשם התייצבות בבית המשפט 
משרדו,  נמצא  שבה  המקומית  הרשות  לתחום  מחוץ   1 בסעיף  המפורטים  מן 
זכאי לקבל, לפי בחירתו, הוצאות נסיעה לפי התעריף הנהוג במונית שירות או 

באוטובוס "

י"א בשבט התשע"ו )21 בינואר 2016(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-237-ת2(  

המנהלת הכללי של משרד המשפטים   
__________

ס"ח התשל"ה, עמ' 234   3

הודעת מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים )היטל למניעת זיהום הים( 
)עדכון סכומים(, התשע"ו-2016

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 10)ג( לתקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים )היטל 
למניעת זיהום הים(, התשע"א-12011, אני מודיע לאמור:

 ,2014 בדצמבר  שפורסם  המדד  לעומת   2015 בדצמבר  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
התעדכנו הסכומים הנקובים בתקנה 6 וכן סכומי יחידת התשלום כאמור בתוספת, 
ולפיכך נוסח תקנה 6 והתוספת הם מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, כמפורט 

להלן:

"חישוב ההיטל 
בהיתר חירום

6   על אף האמור בתקנה 4, סכום ההיטל בעד שפכים שהוזרמו 
של  מהמכפלה  המתקבל  כסכום  יחושב  חירום  היתר  לפי 
מקדם ההזרמה בסכום הנקוב לצד משך זמן ההזרמה שעליו 

דיווח בעל היתר החירום, כמפורט להלן:

עדכון סכומים

__________
ק"ת התשע"א, עמ' 1356   1
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שקלים   10,265  - פחות  או  שעות   24 שנמשכה  )1( הזרמה 
חדשים;

)2( הזרמה שנמשכה מעל 24 שעות ולא יותר מ–72 שעות - 
25,662 שקלים חדשים;

)3( הזרמה שנמשכה מעל 72 שעות ולא יותר מ–96 שעות 
- 76,986 שקלים חדשים ולכל יממה נוספת או חלק ממנה - 

10,265 שקלים חדשים נוספים ";

"תוספת
     )תקנה 2(

טור א'
סוג חומר מזהם 

טור ב'
 יחידת תשלום

)בשקלים חדשים לקילוגרם(

לא  אם   ;)BOD5  - ביולוגית  חמצן  )צריכת  )1( צח"ב 
)TOC( נקבעה אמת מידה לצח"ב - פחמן כללי

0 09

)TSS( מוצקים מרחפים ב–105 מעלות צלסיוס )18 0)2

P–92 0)3( זרחן כללי כ

ניטריט  קילדהל,  חנקן  של  )סכום   N–כ כללי  )4( חנקן 
וניטראט( 

0 09

FTIR 92 0)5( שמנים ושומנים בשיטת

48 18)6( אבץ

93 74)7( כרום

93 74)8( ניקל

87 149)9( נחושת

87 149)10( עופרת

55 1,494)11( קדמיום

65 4,483)12( כספית

25 87)13( פגול

)BTX( בנזן, טולואן, קסילן )25 87)14

55 1,494)15( חומרי הדברה )שאינם קוטלי עשבים(

42 326")16(  קוטלי עשבים

ב' בשבט התשע"ו )12 בינואר 2016(
ר יג צ נ ד ל  א ר ש י )חמ 3-4250( 

      המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה




