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קובץ התקנות 8005, ח' בסיוון התשע"ח, 22.5.2018  1984

תקנות התכנון והבנייה )תנאי הכשירות וההכשרה של בקר הגא לעניין 
הרשות המוסמכת(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 158כב)א( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - 
החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

1.    בתקנות אלה - 
"בקר הגא" - בקר מורשה לעניין הרשות המוסמכת לפי חוק ההתגוננות;

"הגא" - שירות ההתגוננות האזרחית שהוקם לפי סעיף 2 לחוק ההתגוננות;

"חוק ההתגוננות" - חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-21951;

"רע"ן הנדסה" - ראש ענף הנדסה במפקדת פיקוד העורף.

)א(   לא ישמש אדם בקר הגא אלא בהתקיים התנאים האלה:  .2
הוא רשום כבקר לפי סעיף 158יט לחוק;  )1(

הוא השתתף בקורס בקרי הגא של פיקוד העורף או קורס מקביל שאישר   )2(
לעניין זה רע"ן הנדסה;

הוא עבר בהצלחה בחינה מסמיכה שאישר רע"ן הנדסה.  )3(

הקבועים הכשירות  בתנאי  ועמד  )א(  משנה  תקנת  בתנאי  העומד  אדם   )ב( 
בתקנה 3, ושהחל בעבודתו במכון בקרה לאחר יותר משלושה חודשים, ישמש בקר 
הגא אם עבר סמוך לפני תחילת עבודתו יום השתלמות במתכונת שאישר רע"ן הנדסה 

ועמד בהצלחה במבחן שאישר רע"ן הנדסה.

אדם יידרש לבצע קורס כאמור בתקנת משנה )א()2( ומבחן הסמכה כאמור בתקנת  )ג( 
משנה )א()3( פעם נוספת במקרים האלה:

הוא לא עמד בהצלחה פעמיים במבחן ההסמכה כאמור בתקנת משנה )א()3(;  )1(

)2(  הוא החל בעבודתו במכון בקרה לאחר יותר משלושה חודשים מהיום שבו 
סיים את הקורס ולא עמד בתנאי הכשירות המפורטים בתקנה 3;

בוטלה הרשאתו לבקר לפי סעיף 158כב)ה( לחוק.   )3(

בדיון  חודשים  לשלושה  אחת  השתתפות  ידי  על  כשירותו  על  ישמור  הגא  בקר  )א(   .3
אותו  פטר  הנדסה  רע"ן  אם  זולת  הנדסה,  רע"ן  שיקבע  העורף  פיקוד  של  מהנדסים 

מהשתתפות בו.

הנדסה  שרע"ן  השתלמות  בכל  הגא  בקר  ישתתף  כשירותו,  לשמירת  כתנאי  )ב( 
החליט לגביה כי היא נחוצה לשם שמירת הכשירות, זולת אם רע"ן הנדסה פטר אותו 

מהשתתפות בה.

כאמור  מסמיכה  בחינה  ועבר  ו–)2(  2)א()1(  שבתקנה  התנאים  בו  שמתקיימים  אדם   .4
בתקנה 2)א()3( לפני יום תחילתן של תקנות אלה )להלן - יום התחילה(, ישמש בקר 

הגא אם עבר השתלמות כאמור בתקנה 3)ב( בתוך 30 ימים מיום התחילה.

כ"ח באייר התשע"ח )13 במאי 2018(
)חמ 3-5635(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר הביטחון  

 תנאי שמירה
על כשירות

הוראת מעבר

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.

2 ס"ח התשי"א, עמ' 78.

הגדרות

תנאי כשירות
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1985 קובץ התקנות 8005, ח' בסיוון התשע"ח, 22.5.2018 

 תקנות המועצה להשכלה גבוהה )חופש פעולה של מוסד להכשרת
עובדי חינוך(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27)ב( לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-11958 )להלן 
- החוק(, על פי הצעת המועצה להשכלה גבוהה, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט 

של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -   .1
"חוק חינוך ממלכתי" - חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-21953;

 "תקנות בתי מדרש" - תקנות חינוך ממלכתי )בתי מדרש למורים ולגננות(, התשי"ח-
 .31958

המנויים העניינים  בכל  פעולה  חופש  יהיה  חינוך  עובדי  להכשרת  מוכר  למוסד   .2 
בסעיף 15 לחוק.

על אף האמור בתקנה 2, מוסד מוכר להכשרת עובדי חינוך יבטיח כי תכניות הלימודים   .3
החינוך,  מערכת  ולצורכי  החינוך  עובדי  של  הרישוי  לדרישות  יתאימו  בו  הנלמדות 

לפי חוק חינוך ממלכתי ותקנות בתי מדרש.

דתי  והווי  נוהג  לרבות  דתי,  חיים  אורח  על  שמירה  ולשם   ,2 בתקנה  האמור  אף  על   .4
להוראה  הכשרה  שמטרתו  חינוך  עובדי  להכשרת  מוכר  למוסד  המוסד,  כותלי  בין 
חופש  יהיה  ממלכתי,  חינוך  בחוק  כמשמעותם  דתיים,  ממלכתיים  חינוך  במוסדות 

פעולה בעניינים המנויים בסעיף 15 לחוק, בכפוף לתקנות בתי מדרש.

ד' בניסן התשע"ח )20 במרס 2018(
)חמ 3-5630(

ט נ ב י  תל פ נ  
שר החינוך  

תקנות חינוך ממלכתי )בתי מדרש למורים ולגננות( )תיקון(, 
התשע"ח-2018 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28 ו–34 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-11953, אני מתקין 
תקנות אלה:

בתקנות חינוך ממלכתי )בתי מדרש למורים ולגננות(, התשי"ח-21958 )להלן  - התקנות   .1
העיקריות(, בתקנה 1 - 

במקום ההגדרה "בית מדרש" יבוא:  )1(

""בית מדרש" - בית מדרש למורים וגננות שאינו מוסד מוכר לפי חוק המועצה 
להשכלה גבוהה, שהשר הכריז עליו שהוא בית מדרש לצורך תקנות אלה; 

השר יפרסם הודעה על הכרזה כאמור ברשומות;

התשי"ח-  גבוהה,  להשכלה  המועצה  חוק   - גבוהה"  להשכלה  המועצה  "חוק 
;";31958

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

2 ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

3 ק"ת התשי"ח, עמ' 586.

הגדרות

חופש פעולה

תכניות לימודים

שמירה על אורח 
חיים דתי

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 586.

3 ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

תיקון תקנה 1
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קובץ התקנות 8005, ח' בסיוון התשע"ח, 22.5.2018  1986

אחרי ההגדרה "חינוך ממלכתי דתי" יבוא:  )2(

כמוסד  שהוכר  ולגננות  למורים  מדרש  בית   - חינוך"  עובדי  להכשרת  "מוסד 
להשכלה גבוהה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

חוק  לפי  שהוקמה  גבוהה  להשכלה  המועצה   - גבוהה"  להשכלה  "המועצה 
המועצה להשלכה גבוהה;";

אחרי ההגדרה "תכנית הלימודים" יבוא:             )3(

סוגי  כל  לרבות  הלימודים,  תכנית   - החינוך"  במוסדות  הלימודים  "תכניות 
תכניות ההשלמה, כהגדרותיהן בחוק;";

ההגדרות "תכנית השלמה" ו"תכנית השלמה לבית מדרש ממלכתי דתי" - יימחקו.  )4(

תקנה 2 לתקנות העיקריות - בטלה.  .2
אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:  .3

"תכניות הלימודים 
הנלמדות במוסד 

להכשרת עובדי חינוך

תכניות הלימודים לקראת תואר מוכר כמשמעותו בסעיף  4א. 
במוסד  הנלמדות  גבוהה,  להשכלה  המועצה  לחוק   22
להכשרת עובדי חינוך, יתאימו לדרישות הרישוי של עובדי 
הלימודים  תכניות  לפי  החינוך,  מערכת  ולצורכי  הוראה 
במוסדות החינוך; השר או מי שהסמיכו לכך, רשאי לאשר 
במוסד  לימודים  תכנית  כי  גבוהה  להשכלה  למועצה 

להכשרת עובדי חינוך מתאימה כאמור."

תקנות 5 ו–7 לתקנות העיקריות - בטלות.  .4
בתקנה 8 לתקנות העיקריות, במקום "בסמכות מן הסמכויות המסורות לו לפי צו זה   .5
הנוגעות לחינוך ממלכתי דתי, לרבות מינוי מנהל אגף החינוך הדתי במשרד החינוך 
דתיים" ממלכתיים  מדרש  לבתי  ומורים  מנהלים  מפקחים,  של  ומינוים   והתרבות, 

יבוא "בסמכותו לפי תקנה 4א הנוגעת למוסד להכשרת עובדי חינוך לחינוך ממלכתי 
דתי".

תקנה 9 לתקנות העיקריות - בטלה.  .6
במקום תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא:  .7

"התנגדות למינוי 
או המשך העסקה 

מטעמים דתיים

שהיא  להחליט  רשאית  דתי  ממלכתי  לחינוך  המועצה   .10
מתנגדת, מטעמים דתיים בלבד, בנסיבות המצדיקות זאת, 
להכשרת  מוסד  מנהל  של  העסקתו  להמשך  או  למינויו 
עובדי חינוך לחינוך ממלכתי דתי או מרצה או מורה במוסד 
כאמור; הוגש על החלטה זו ערר של חבר מחברי המועצה, 

לא יהיה להחלטה תוקף כל עוד לא הכריעו בערר."

ד' בניסן התשע"ח )20 במרס 2018(
)חמ 3-3419(

ט נ ב י  תל פ נ  
שר החינוך  

כותרת

ביטול תקנה 2

הוספת תקנה 4א

ביטול תקנות 5 ו–7

תיקון תקנה 8

ביטול תקנה 9

החלפת תקנה 10
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1987 קובץ התקנות 8005, ח' בסיוון התשע"ח, 22.5.2018 

צו התקשורת )בזק ושידורים( )שינוי התוספת לחוק(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 37א2)ב( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-11982 
)להלן - החוק(, בהסכמת שרת המשפטים, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה 

לאמור:

בתוספת לחוק -  .1
בכותרת, במקום "37א1" יבוא "37א2";  )1(

בחלק א' -  )2(

פרט )1( - יימחק; )א( 

לפני פרט )2( יבוא: )ב( 

")1א( התנה שירות בשירות בניגוד להוראות סעיף 4ז או בניגוד להוראת 
בקבלת  או  ציוד  ברכישת  מנוי  של  חיבור  התנה  או  זה,  לעניין  רישיון 

שירותים, בניגוד להוראות הרישיון;";

פרט )4( - יימחק; )ג( 

לפני פרט )5( יבוא: )ד( 

")4א( גבה תשלום על שיחה למוקדי חירום בניגוד לסעיף 12א; 

הפרשי  פיגורים,  ריבית  לעניין   16 סעיף  לפי  שנקבעה  הוראה  )4ב( הפר 
הצמדה והוצאות גבייה;";

בפרט )6(, במקום "סעיפים 51ב" יבוא "סעיפים 51ב)א("; )ה( 

אחרי פרט )6( יבוא: )ו( 

")6א( קשר בין התקשרות של מנוי לקבלת שירות רדיו טלפון נייד לבין 
התקשרות שעניינה ציוד קצה בניגוד לסעיף 51ב)ב(;"; 

בפרט )9(, אחרי "שינוי בתשלום" יבוא "פיגור בתשלומים" ובסופו יבוא "או  )ז( 
סיפק למנוי, בתמורה, שירות שלא ביקש במפורש לקבלו.";

אחרי פרט )10( יבוא: )ח( 

")11( התנה התקשרות או מעבר בין סלי תשלומים ברכישת ציוד קצה או 
שירות ערך מוסף, בניגוד להוראות הרישיון;";

)3(  בחלק ב' -

אחרי פרט )1( יבוא: )א( 

")1א( הפר הוראה לפי סעיף 4ט לעניין אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט;

)1ב( הפסיק, עיכב או הגביל שירות למנוי, בניגוד להוראות לפי סעיף 12)א( 
ניתוק  לעניין  רישיון  הוראת  הפר  או  זה  לעניין  רישיון  להוראת  בניגוד  או 

שירות למנוי;";

אחרי פרט )2( יבוא:  )ב( 

")2א( ציין את קיומה של שיחה למוקדי חירום בפירוט השיחות או מסרה 
למי שזכאי לקבל פירוט שיחות או גילה לאחר מידע, בניגוד לסעיף 12א;

שינוי התוספת 
לחוק

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ב, עמ' 618.
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קובץ התקנות 8005, ח' בסיוון התשע"ח, 22.5.2018  1988

רישיון  הוראת  הפר  או  15א)ג(  לסעיף  בניגוד  תשלומים  פרסם  )2ב( לא 
לעניין פרסום תעריף של שירות או לעניין פרסום שירות, או לעניין דיווח 

בדבר תעריף כאמור;";

במקום פרט )5( יבוא: )ג( 

שעליו  והתנאים  למנוייו  שניתן  שירות  בדבר  רישיון  הוראת  ")5( הפר 
ניתן  אם  ובין  הרישיון  בעל  בידי  ניתן  אם  בין  זה,  שירות  לעניין  לקיים 

באמצעות אחר;";

אחרי פרט )5( יבוא: )ד( 

")5א( הפר הוראת רישיון לעניין הגשת תיק שירות ופרסומו;";

בפרט )6(, לפני "וטיפול בתלונות הציבור" יבוא "תיקון תקלות"; )ה( 

אחרי פרט )9( יבוא: )ו( 

")10( הפר הוראת רישיון לעניין ציוד קצה שאבד או נגנב, לרבות לעניין 
בעל  עם  מידע  ושיתוף  שירות,  ניתוק  שירות,  הפסקת  ציוד,  של  חסימה 

רישיון אחר; 

)11( הפר הוראות רישיון לעניין נדידה בין–לאומית.";

בחלק ג' -  )4(

פרט )1( - יימחק; )א( 

לפני פרט )2( יבוא: )ב( 

בענייני  רישיון  הוראת  הפר  או  4)ד2(  סעיף  לפי  הוראה  ")1א( הפר 
או  שוטף,  ניהול  התאגדות,  החזקה,  לעניין  הוראה  זה  ובכלל  ישראליות, 

מקום מושבה של ההנהלה בישראל;";

בפרט )7(, במקום "של נושאי משרה" יבוא "או לעניין אישור אחר הנדרש  )ג( 
הוראות  או  הרישיון,  בבעל  אחר  תפקיד  בעל  או  משרה,  נושא  למינוי  כתנאי 

לעניין סיווג ביטחוני של ספק שירות והתנאים להעסקתו";

אחרי פרט )7( יבוא: )ד( 

")7א( הפר הוראת רישיון לעניין אבטחת מידע או אי–גילוי מידע מסווג;";

אחרי פרט )10( יבוא: )ה( 

כך  ובכלל  ישראלית  לוויינית  רשת  לעניין  רישיון  הוראת  ")11( הפר 
רישום, מימוש ותפעול;

)12( הפר הוראת רישיון לעניין תנאים שעליו לקיים כדי לאפשר למנוייו 
לקבל התרעות בחירום )מסר אישי(;

)13( הפר הוראת רישיון לעניין היערכות להבטחת הרציפות התפקודית 
בחירום;

)14( הפר הוראת רישיון לעניין נקודת גישה.";

בחלק ד' -  )5(

בפרט )1(, בסופו יבוא "או בניגוד להוראות הרישיון"; )א( 

בפרט )6(, בסופו יבוא "בתוך הארץ"; )ב( 
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אחרי פרט )8( יבוא: )ג( 

כנדרש  אישור  קבלת  בלא  אחרת  במדינה  לגורמים  שירותים  ")8א( נתן 
ברישיון;";

במקום פרט )9( יבוא:  )ד( 

")9( הפר הוראה לפי סעיפים 4 ו–12 שעניינה החובה להקים, לקיים או 
להפעיל רשת בזק ציבורית בכל הארץ או באזור שירות מסוים, או בעניין 
החובה לספק באמצעותה שירותי בזק לכל דורש, או הפר הוראת רישיון 
12)א( סעיף  לפי  שניתנה  השר  החלטת  את  הפר  או  האמורים   בעניינים 

ו–)ב(;"; 

אחרי פרט )10( יבוא: )ה( 

לעניין  אחר,  רישיון  בעל  עם  שיתוף  לעניין  רישיון  הוראת  ")11( הפר 
הסכם  לעניין  או  סלולרית,  רדיו  תשתית  רישיון  בעל  עם  הדדיים  יחסים 

שיתוף, או הפר תנאי באישור של הסכם כאמור."

כ"ה באייר התשע"ח )10 במאי 2018(
)חמ 3-5156(

א ר ק ב  ו י א  
שר התקשורת  

הודעת השמות, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א)ד( לתקנות השמות, התשל"ה-11975 )להלן - התקנות(, 
אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2017 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
אוקטובר 2016, נוסח התוספת לתקנות בשנת 2018 הוא כלהלן:

"תוספת
)תקנה 7(

טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

בקשה לשינוי שם )פרטי או משפחה( לפי סעיפים 10, 13   .1
רישה ו–17ב לחוק

110

הודעה לבחירת שם משפחה למי שנישא או למי שנישואיו   .2
פקעו, לפי סעיפים 6 ו–7 לחוק -

הודעה ראשונה לאחר שינוי המצב האישי פטורא. 

כל הודעה נוספת 110ב. 
תעודת שינוי שם/בחירת שם משפחה -  .3

תעודה ראשונה מיד עם השינוי פטורא. 
כל תעודה נוספת 15".ב. 

כ"ח באייר התשע"ח )13 במאי 2018(
)חמ 3-883-ת2(   

ף ס ו י ר  ו מ ה  מ ל ש  
ראש רשות האוכלוסין וההגירה  

 

התאמת סכומים

ק"ת התשל"ה, עמ' 713; התשע"ה, עמ' 715; התשע"ו, עמ' 23.  1
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הודעת מס ערך מוסף )תיאום ועדכון סכומים(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנה 23)ו( לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-11976 )להלן - תקנות 
מס ערך מוסף(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד, הסכום הנקוב בתקנה 23)ג( לתקנות מס ערך מוסף, מיום י"ד בטבת   .1
שקלים   18,710" במקום  חדשים"  שקלים   18,040" הוא   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח 

חדשים".

כ"ד בניסן התשע"ח )9 באפריל 2018(
)חמ 3-518-ת3(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הודעת מס ערך מוסף )ניהול פנקסי חשבונות( )תיאום סכום(, התשע"ח-2018

פנקסי  )ניהול  מוסף  ערך  מס  לתקנות   7 שבתקנה  להוראות  9א)ג(  לסעיף  בהתאם 
חשבונות(, התשל"ו-11976 )להלן - ההוראות(, אני מודיע לאמור:

,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  מיום  הוא  להוראות  9א)ג()1(  בסעיף  הסכום   .1 
259 שקלים חדשים.

כ"ד בניסן התשע"ח )9 באפריל 2018(
)חמ 3-26-ת2(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת רמת פיקוח ומחירים 
מרביים לפיקדון בעד ציוד גז( )מס' 2(, התשע"ח-2018

רמת  )קביעת  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
פיקוח ומחירים מרביים לפיקדון בעד ציוד גז(, התשע"ו-12015 )להלן - הצו(, אני מודיע כי 
לא חל שינוי במדד מיום העדכון הקודם ועל כן לא חל שינוי במחירים המרביים לפיקדון 

בעד ציוד גז כפי שעודכנו ביום י"ב בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017(.

י"ד באייר התשע"ח )29 באפריל 2018(

)חמ 3-2722-ת3(

ף ס ו י ר  ב ן  ח                                                        
                                                                                  מנהל מינהל הדלק

ק"ת התשע"ו, עמ' 55; התשע"ח, עמ' 204.  1

תיאום סכום

ק"ת התשל"ו, עמ' 1590; ק"ת התשכ"ה, עמ' 1698; התשע"ז, עמ' 1407.  1

תיאום סכום

ק"ת התשל"ו, עמ' 1599; התשע"ז, עמ' 889.  1
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