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צו הגנת הפרטיות )קביעת גופים ציבוריים( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי פסקה )2(, בהגדרה "גוף ציבורי" שבסעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות, 
התשמ"א-11981, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בסעיף 1 לצו הגנת הפרטיות )קביעת גופים ציבוריים(, התשמ"ו-21986, אחרי פסקה   .1
)15( יבוא:

טור א'
הגוף

       טור ב' 
סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל

")16( הקרן לגמלאי 
המדינה בפנסיה 

תקציבית

לקצבת  שזכאי  מי  של  וכתובת  פרטי  שם  משפחה,  שם 
]נוסח משולב[,  פרישה לפי חוק שירות המדינה )גמלאות( 
סכום  המדינה  מעבירה  לרווחתו  אשר  התש"ל-31970, 
)ע"ר(  תקציבית  בפנסיה  המדינה  לגמלאי  הקרן  לידי  כסף 
שמספרה 580545614 לפי ההסכם הקיבוצי מיום י"ב בניסן 
ועדת  בהחלטת  שתוקן  כפי   ,)2008 באפריל   17( התשס"ח 
וכנוסחו   ,)2013 במרס   18( התשע"ג  בניסן  ז'  מיום  המעקב 
לגביו  ומתקיימים  עמו,  קשר  יצירת  לשם  וזאת  לזמן,  מזמן 
הציבורי   לגוף  הודיע  הוא  אם  למעט  להלן,  המפורטים  כל 

המעביר את המידע, כי הוא מתנגד למסירת המידע:

לפי  חושבה  משכורתו  מהשירות  פרישתו  ערב   )1(
ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי דירוג מהדירוגים 

שמייצגת הסתדרות העובדים הכללית החדשה;

משתלמת לו גמלה עקב פרישתו מהשירות."  )2(

י"ג בכסלו התשע"ז )13 בדצמבר 2016(
)חמ 3-1480-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )כספים( )תיקון(, התשע"ז-2017

ורדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  לחוק  ו–139   102  ,99 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התש"ן-11990  )להלן - החוק(, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 102 לחוק, ובאישורו לפי סעיף 

30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, אני מתקין תקנות אלה:

)להלן  התשנ"ב-31992  )כספים(,  ורדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  לתקנות   1 בתקנה   .1
- התקנות העיקריות( -

)1( אחרי ההגדרה "בעל זיכיון" יבוא:

""בעל רישיון" - בעל רישיון לשידורי טלוויזיה;";

ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"ב, עמ' 293.  1

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

3  ק"ת התשנ"ב, עמ' 1182; התשע"ו, עמ' 118.

תיקון סעיף 1

ס"ח התשמ"א, עמ' 128.  1

2  ק"ת התשמ"ו, עמ' 466; התשע"ו, עמ' 870.

3  ס"ח התש"ל, עמ' 65.

תיקון תקנה 1
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)2( אחרי ההגדרה "שנת זיכיון" יבוא:

""שנת רישיון" -  כל תקופה של שנים עשר חודשים במהלך תקופת תוקפו של 
הרישיון לשידורים שתחילתה ביום 1 בינואר של שנה פלונית עד יום 31 

בדצמבר באותה שנה."

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -    .2
רישיון  ובעל  זיכיון  "בעל  יבוא  ישלם"  זיכיון  "בעל  במקום  )א(,  משנה  בתקנת   )1(

ישלמו" ואחרי "דמי זיכיון שנתיים" יבוא "או דמי רישיון שנתיים, לפי העניין,";

בתקנת משנה )ב( -  )2(

במקום הרישה יבוא: )א( 

"דמי הזיכיון ודמי הרישיון שחייבים בהם בעל זיכיון או בעל רישיון, לפי 
העניין, יהיו חלקו היחסי של בעל הזיכיון או בעל הרישיון מצירוף ארבעת 

אלה:";

בפסקה )1(, במקום ")ג( או )ג1(" יבוא ")ג(, )ג1(, )ג3( או )ג4("; )ב( 

בפסקה )2(, בסופה יבוא "או דמי הרישיון, לפי העניין"; )ג( 

פסקה )3( - בטלה; )ד( 

בפסקה )4( -  )ה( 

במקום "לעניין בעל זיכיון" יבוא "לעניין בעל זיכיון או בעל רישיון";  )1(

במקום "ובעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי" יבוא "ובעל   )2(
זיכיון או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי"; 

בסיפה, במקום "חלקו היחסי של בעל זיכיון לעניין פסקאות )1(, )3(, ו–)4("  )ו( 
יבוא "חלקו היחסי של בעל הזיכיון לעניין פסקאות )1( ו–)4("; 

)3( בתקנת משנה )ג( -

בתקופת  השישית  השנה  שלאחר  זיכיון  שנת  "לכל  במקום   ,)12( )א( בפסקה 
הזיכיון השנייה" יבוא "לשנות הזיכיון השביעית והשמינית של תקופת הזיכיון 
השנייה" ובסופה יבוא "ואולם מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( - סכום 

כמפורט בתקנת משנה )ג3("; 

)ב( אחרי פסקה )12( יבוא:

סכום   - השנייה  הזיכיון  תקופת  של  התשיעית  הזיכיון  ")13( לשנת 
כמפורט בתקנת משנה )ג3(;

)14( לשנת הזיכיון העשירית של תקופת הזיכיון השנייה - סכום כמפורט 
 -  )2015 בינואר   1( התשע"ה  בטבת  י'  מיום  ואולם  )ג3(,  משנה  בתקנת 

9,936,286 שקלים חדשים;

)15( לכל שנת זיכיון שלאחר השנה העשירית בתקופת הזיכיון השנייה 
- סכום השווה לסכום הבסיסי בעד שנת הזיכיון שחלפה, הנושא הפרשי 
ביחס  שנה  בכל  אחד  אחוז  של  בשיעור  ומוגדל  תקופה  לאותה  הצמדה 

לשנה החולפת;";

תיקון תקנה 2
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)4( בתקנת משנה )ג1( - 

)א( בפסקה )8(, במקום "לכל שנת זיכיון שלאחר שנת הזיכיון התשיעית" יבוא 
"לשנות הזיכיון העשירית והאחת עשרה" ובסופה יבוא "ואולם מיום י"ט בטבת 

התשע"ג )1 בינואר 2013( - סכום כמפורט בתקנת משנה )ג3(."; 

)ב( אחרי פסקה )8( יבוא: 

")9( לשנת הזיכיון השתיים עשרה - סכום כמפורט בתקנת משנה )ג3(;

)10( לשנת הזיכיון השלוש עשרה - סכום כמפורט בתקנת משנה )ג3(, ואולם 
מיום י' בטבת התשע"ה  )1 בינואר 2015( - 9,936,286 שקלים חדשים;

)11( לשנת הזיכיון הארבע עשרה - 10,035,649 ש"ח.";

)5( בתקנת משנה )ג2( - 

)א( ברישה, במקום "בחלוקה שווה בין בעלי הזיכיונות" יבוא "בחלוקה שווה 
בין בעלי הזיכיונות או בעל הרישיון" ובמקום "לבעל הזיכיון לשידורי טלוויזיה 
בערוץ השלישי" יבוא "לבעל הזיכיון או בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 

השלישי";

)ב( בפסקה )3(, במקום "י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" יבוא "י"ג בטבת 
התשע"ח )31 בדצמבר 2017("; 

)6( בתקנת משנה )ג3(, פסקה )3( - בטלה;

)7( אחרי תקנת משנה )ג3( יבוא:

סכום   - רישיון  בעל  לגבי  הבסיסי"  "הסכום  )ב(,  משנה  תקנת  ")ג4( לעניין 
בשקלים חדשים כמפורט להלן:

)1( לשנת 2015 - 9,936,286 שקלים חדשים;

לסכום  השווה  הסכום   -  2015 שנת  שלאחר  קלנדרית  שנה  )2( לכל 
לאותה  הצמדה  הפרשי  הנושא  שחלפה,  הקלנדרית  השנה  בעד  הבסיסי 

תקופה ומוגדל בשיעור של אחוז אחד בכל שנה ביחס לשנה החולפת;"; 

)ג1( )ג()11(,  עד  )ג()6(  בסעיפים  הנקובים  "הסכומים  במקום  )ה(,  משנה   )8( בתקנת 
ו–)ג3(" יבוא "הסכומים כאמור בתקנות משנה )ג()6( עד )ג()15(, )ג1(, )ג3( ו–)ג4(". 

בתקנה 5א לתקנות העיקריות -  .3
בתקנת משנה )א(, במקום "עשרים אחוזים" יבוא "תשעה אחוזים";  )1(

)2(  תקנות משנה )א1( עד )א3( - בטלות. 

בתקנה 6 לתקנות העיקריות -  .4
)1( בתקנת משנה )א( - 

)א( בהגדרה "הרבעון הראשון", בסופה יבוא "או הרישיון לפי העניין";

)ב( בהגדרה "הסכום הבסיסי", במקום "או 2)ג1(" יבוא "2)ג1(, 2)ג3( או 2)ג4(";

)2( במקום תקנת משנה )ב( יבוא:

")ב( בעל זיכיון ובעל רישיון ישלמו את דמי הזיכיון או את דמי הרישיון, לפי 
בתשלומים  הראשון,  הרבעון  בעד  הרישיון  דמי  או  הזיכיון  דמי  למעט  העניין, 
לבעל  או  הזיכיון  לבעל  ימסור  המנהל  רבעון;  כל  של  הראשון  ביום  רבעוניים, 

תיקון תקנה 5א
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לפי  שיערוך  לתחשיב  בהתאם  הרבעוני,  התשלום  שיעור  על  הודעה  הרישיון 
תקנות אלה, לא יאוחר מ–14 ימים לפני תחילת כל רבעון.";

)3( בתקנת משנה )ב1( -

"שבהם  אחרי  רישיון",  לבעל  "או  יבוא  זיכיון"  "לבעל  אחרי   ,)1( )א( בפסקה 
שולמו דמי הזיכיון" יבוא "או דמי הרישיון, לפי העניין,", אחרי "לשלם את דמי 
הזיכיון" יבוא "או דמי הרישיון לפי העניין," ואחרי "לגבי כל דמי הזיכיון" יבוא  

"או כל דמי הרישיון לפי העניין,"; 

"לשלול  ואחרי  רישיון"  בעל  "או  יבוא  זיכיון"  "בעל  אחרי  )3()א(,  )ב( בפסקה 
מבעל הזיכיון" יבוא "או מבעל הרישיון לפי העניין,"; 

)ג( בפסקה )4(, אחרי "לבעל הזיכיון" יבוא "או לבעל הרישיון לפי העניין";

)4( בתקנת משנה )ג(, במקום ")להלן - המקדמה(" יבוא ")להלן - מקדמת הזיכיון("; 

)5( אחרי תקנת משנה )ג1( יבוא:

")ג2( בעל רישיון ישלם את דמי הרישיון בעד הרבעון הראשון בהתאם לסכום 
הבסיסי כאמור בתקנה 2)ג4( ובהתאם לחלקה היחסי של תקופה זו בשנה קלנדרית, 
בתוספת מקדמה בסך 5,000,000 שקלים חדשים על חשבון התשלום האמור בתקנת 
משנה )ד( )להלן - מקדמת הרישיון( - בתוך 15 ימים מהיום שהודיעה לו המועצה 
על מתן הרישיון; חל יום מתן הרישיון לאחר המועד האמור, יחושבו דמי הרישיון 

בעד הרבעון הראשון לפי יום תחילת הרישיון הנקוב בהודעת המועצה.";

)6( בתקנת משנה )ד(, אחרי "ישלם בעל זיכיון" יבוא "או בעל רישיון, לפי העניין" 
ואחרי "ביום שניתן הזיכיון" יבוא "או הרישיון";

לפי  הרישיון,  מתן  יום  "או  יבוא  הזיכיון"  מתן  "יום  אחרי  )ה(,  משנה  )7( בתקנת 
דמי  "בתשלומי  ואחרי  העניין"  לפי  "או)ג2(,  יבוא  )ג("  משנה  "בתקנת  אחרי  העניין", 

הזיכיון" יבוא "או דמי הרישיון, לפי העניין"; 

)8( בתקנת משנה )ו(, אחרי "בשתי שנות זיכיון" יבוא "או בשתי שנות רישיון" ואחרי 
"לפי שנת הזיכיון" יבוא "או שנת הרישיון"; 

)9( בתקנת משנה )ז(, אחרי "בעל זיכיון" יבוא "או בעל רישיון", אחרי "דמי הזיכיון" 
יבוא "או דמי הרישיון, לפי העניין,", אחרי "בתקופת זיכיונו" יבוא "או רישיונו", אחרי 
הזיכיון"  שנת  "בתוך  ואחרי  הרישיון"  פקיעת  ביום  "או  יבוא  הזיכיון"  פקיעת  "ביום 

יבוא "או שנת הרישיון".

בתקנה 7 לתקנות העיקריות, במקום "דמי זיכיון" יבוא "דמי זיכיון, דמי רישיון".  .5
במקום תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:  .6

9.  בלי לגרוע מהוראות סעיף 108 לחוק, מהוראות זיכיונו של בעל "דוחות
זיכיון או מהוראות רישיונו של בעל רישיון, יהיה בעל זיכיון או 
בעל רישיון מחויב להגיש למנהל, לפי דרישותיו מפעם לפעם, 
הסכם  מכל  העתק  לרבות  המנהל  שידרוש  נתון  או  דוח  כל 
מכל  והעתק  הרישיון,  בעל  או  הזיכיון  בעל  הכנסות  שעניינו 
דוח המוגש לכל רשות על פי דין הכולל הכנסות בעל הזיכיון 
או בעל הרישיון, ולרבות צירוף חוות דעת של רואה חשבון על 
או  הזיכיון  בעל  להכנסות  הנוגעים  הדוח  או  הנתונים  בקרת 

בעל הרישיון כפי שדווחו למנהל, לפי העניין." 

תיקון תקנה 7
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בתקנה 10 לתקנות העיקריות, אחרי "בעל זיכיון" יבוא "או בעל רישיון", אחרי "מדמי   .7
הזיכיון" יבוא "או מדמי הרישיון, לפי העניין", אחרי "ביטול זיכיונו" יבוא "או רישיונו", 
יבוא זיכיון""  דמי  זה,  ""לעניין  ואחרי  הרישיון"  "או  יבוא  הזיכיון"  "בתנאי   אחרי 

"ו"דמי רישיון"".

בתקנה 11 לתקנות העיקריות -  .8
)1( בתקנת משנה )א(, אחרי "של בעל הזיכיון" יבוא "ובעל הרישיון" ואחרי "על בעל 

הזיכיון" יבוא "או בעל הרישיון";

הזיכיון  "בעל  יבוא  לתשלומיו"  יוסיף  הזיכיון  "בעל  במקום  )ב(,  משנה  )2( בתקנת 
ובעל הרישיון יוסיפו לתשלומיהם". 

בעל  "או  יבוא  הזיכיון"  בעל  בידי  "ימומנו  אחרי  העיקריות,  לתקנות  12)ג(  בתקנה   .9
הרישיון, לפי העניין,".

התוספת לתקנות העיקריות - בטלה.   .10
תחילתן של תקנות אלה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(.   .11

ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(
)חמ 3-2378(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר התקשורת  

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )תשלומי בעל זיכיון לשידורי רדיו( 
)תיקון(, התשע"ז-2017

ורדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  לחוק  ו–139   102  ,99 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפי ובאישורו  לחוק,   102 סעיף  לפי  האוצר  שר  בהסכמת  החוק(,   - )להלן   התש"ן-11990 

סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, אני מתקין תקנות אלה:

לשידורי  זיכיון  בעל  )תשלומי  ורדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  לתקנות   2 בתקנה   .1
רדיו(, התשנ"ה-31995 -

בתקנת משנה )א(, במקום פסקאות )1( עד )6( יבוא:  )1(

")1( רמה א - 144,500;

)2( רמה ב - 117,000;

)3( רמה ג - 78,000;

)4( רמה ד - 55,100;

)5( רמה ה - 11,500;

)6( רמה ו - 2,300."; 

)2(  בתקנת משנה )א2(, פסקה )3( - תימחק. 

תחילתן של תקנות אלה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(.  .2
ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(

)חמ 3-2559(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר התקשורת  

ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"ב, עמ' 293.  1

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

3  ק"ת התשנ"ה, עמ' 718; התשע"ו, עמ' 117.
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תיקון תקנה 11

תיקון תקנה 12
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תחילה

תיקון תקנה 2

תחילה
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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )חובת דיווח על רווחיות של 
קמעונאי גדול במכירת לחם, חלב ומוצריו, ביצים ומלח(, התשע"ז-2017

התשנ"ז-  ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק   29 סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
11996 )להלן - החוק(, אנו מצווים לאמור:

קמעונאי גדול, כהגדרתו בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-22014, המוכר   .1
לפי דיווח  למפקח  להעביר  חייב  יהיה  בתוספת,  המפורטים  המצרכים  מבין   מצרך 

סעיף 19 לחוק, לצורך בחינת הרווחיות במכירת המצרכים כאמור.

תוספת

אריזה ומשקל/נפחשם המצרךקטגוריה

כיכר 750 גרםלחם אחיד )כהה(לחם

כיכר 750 גרםלחם לבןלחם

כיכר 500 גרםחלה או מאפה שמריםלחם

כיכר 750 גרםלחם אחיד )כהה( פרוס וארוזלחם

כיכר 500 גרםלחם לבן פרוס וארוזלחם

שקית 1 ק"גמלח מטבח רגילמלח מאכל

שקית 1 ק"גמלח מטבח מעולהמלח מאכל

שקית 1 ק"גמלח שולחן מעולהמלח מאכל

שקית 1 ק"גמלח שולחן מעולה גסמלח מאכל

שקית 1 ליטרחלב טרי 3% שומן )רגיל(חלב שתייה

שקית 1 ליטרחלב טרי 1% שומן )רגיל(חלב שתייה

קרטון + פקק 1 ליטרחלב טרי 3% שומן )רגיל(חלב שתייה

קרטון + פקק 1 ליטרחלב טרי 1% שומן )רגיל(חלב שתייה

גביע 200 מ"לאשל 4.5% שומןתוצרת חלב ניגרת

גביע 200 מ"לגיל 3% שומןתוצרת חלב ניגרת

גביע 200 מ"לשמנת חמוצה 15% שומן )רגילה(תוצרת חלב ניגרת

קרטון 250 מ"לשמנת מתוקה 38% שומןתוצרת חלב ניגרת

חבילה 100 גרםחמאה רגילהחמאה

חריץ 1 ק"גגבינה קשה חצי שמנה עמק )רגילה(גבינות

חריץ 1 ק"גגבינה קשה שמנה גלבועגבינות

קופסה 250 גרםגבינה לבנה 5%גבינות

מעל 73 גרם לביצהענק )XL(ביצי מאכל

חובת דיווח

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192; התשנ"ח, עמ' 54.  1

2  ס"ח התשע"ד, עמ' 438.
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אריזה ומשקל/נפחשם המצרךקטגוריה

73-63 גרם לביצהגדול )L(ביצי מאכל

63-53 גרם לביצהבינוני )M(ביצי מאכל

י"ג בחשוון התשע"ז )14 בנובמבר 2016(
)חמ 3-2722-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
 שר האוצר

ושר הכלכלה והתעשייה

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

צו הרשויות המקומיות )מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער( 
)שיעור ההשתתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער( 

)תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)ב( לחוק הרשויות המקומיות )מנהל יחידת הנוער ומועצת 
תלמידים ונוער(, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מצווה לאמור:

בהגדרה "עלות שכר", אחרי "מנהל יחידת נוער" יבוא "או סגן מנהל יחידת נוער".  .1
)שיעור  ונוער(  תלמידים  ומועצת  הנוער  יחידת  )מנהל  המקומיות  הרשויות  בצו   .2
ההשתתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער(, התשע"ב-22011, 

במקום סעיף 2 יבוא:

"שיעור ההשתתפות 
של המשרד בעלות 

 שכר של מנהל
יחידת נוער

שכר  בעלות  המשרד  של  החלקית  ההשתתפות  שיעור  )א(   .2
של מנהל יחידת נוער ברשות מקומית יהיה לפי דירוגה של 
כמפורט  באחוזים  היישובים,  באשכול  מקומית  רשות  אותה 

להלן: 

אשכולות 1 עד 3 - 90;  )1(

אשכול 4 - 80;  )2(

אשכולות 5 עד 7 - 45;   )3(

אשכולות 8 עד 10 - 20.  )4(

רשות מקומית שבתחומה יש 30,000 ילדים ונערים לפחות,   )ב( 
בעלות  להשתתפות  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  על  נוסף  זכאית, 
בסעיף  הנקובים  בשיעורים  נוער,  יחידת  מנהל  סגן  של  שכר 
הקטן האמור ובלבד שבעל משרה זה יעמוד בתנאים הקבועים 

בסעיפים 3 ו–4 לחוק." 

צו זה יחול על שנת הלימודים התשע"ז ואילך.  .3
ד' בכסלו התשע"ז )4 בדצמבר 2016(

)חמ 3-4277(

ט נ ב י  תל פ נ  
שר החינוך  

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

תחילה

ס"ח התשע"א, עמ' 799.  1

2  ק"ת התשע"ב, עמ' 2.


