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צו שירות המילואים )מטרות הקריאה לשירות המילואים( )הוראת שעה(, 
התשע"ח-2018

לאחר  התשס"ח-12008,  המילואים,  שירות  לחוק   )4(6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ששוכנעתי כי אין חלופה סבירה אחרת לשם השגת המטרות שלהלן, אלא אם כן ייקרא 
חייל מילואים לשירות מילואים, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה 

לאמור:

ניתן לקרוא לחייל מילואים לשירות מילואים לשם השגת המטרות האלה:  .1
שמירה על תפקודו התקין של הצבא על ידי שימוש בידע צבאי ייחודי שנרכש   )1(

במהלך השירות הצבאי בעת שירות בתפקידים ומקצועות שבהם נדרש ידע כאמור;

הודעה, ליווי וטיפול בנפגעי צבא הגנה לישראל )להלן - צה"ל(, בנעדריו ובחלליו   )2(
ובבני משפחותיהם; 

ביקורת ביחידות צה"ל ובמיתקניו;  )3(

מתן שירותי רפואה וטיפול רפואי בחיילים, למעט בתפקיד חובש;  )4(

איתור, מיון, גיוס, סיווג והערכה של כוח אדם;  )5(

הדרכה וחינוך;  )6(

החזרת יחידה לכשירות לאחר פעילות מבצעית או אימון;  )7(

ליווי של משרתי קבע על ידי מינהל הפרישה באגף כוח אדם בצה"ל;  )8(

השתתפות בימי הוקרה, בטקסים ובאירועי זיכרון, באישור ראש ענף תכנון כוח   )9(
אדם מילואים באגף כוח אדם בצה"ל;  

)10( מתן שירות במסגרת המערכת המשפטית בצה"ל;

)11( מתן שירותי דת;

ובלבד  בצה"ל  אדם  כוח  אגף  ראש  שקבע  ביחידות  ייחודית  מבצעית  )12( פעילות 
שקריאה לשירות כאמור תהיה באישור ראש אגף כוח אדם בצה"ל;

)13( שירות במחלקת הגנה יישובית )כיתות כוננות(. 

תחילתו של צו זה ביום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(, והוא יעמוד בתוקפו עד   .2
יום כ' בתמוז התשפ"א )30 ביוני 2021(. 

י"ד בתמוז התשע"ח )27 ביוני 2018(
)חמ 3-3856-ת2(

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

ס"ח התשס"ח, עמ' 502.  1

מטרות הקריאה 
לשירות מילואים

תחילה ותוקף
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תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(
)תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5)ב()2(, )ב1( ו–)ו(, 15 ו–59 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, 
התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

מפ"א(,  של  ציבורית  בזק  ברשת  )שימוש  ושידורים(  )בזק  התקשורת  בתקנות   .1
שבתוספת  "בזק"  חברת  ברשת  שימוש  בעד  תשלומים  רכיבי  בלוח  התשע"ה-22014, 
הראשונה, יתוקנו סכומי התשלומים המרביים שבעמודה "תשלום בשקלים חדשים 

ליחידה בשנת 2018" כלהלן:

 "2018 בשנת  ליחידה  חדשים  בשקלים  "תשלום  בעמודה  "נ",  ההיכר  אות  )1( לצד 
במקום "11.60" יבוא "10.80";

ליחידה  חדשים  בשקלים  "תשלום  בעמודה  ו"ת5",  "ת1"  ההיכר  אותיות  )2( לצד 
בשנת 2018" במקום "14.10" יבוא "13.30";

)3( לצד אות ההיכר "מ", בעמודה "רכיב התשלום" תחת "תשלום חודשי בעד שינוע 
תנועת נתונים בו זמנית אל לקוחות המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מפ"א 

ומהם כמפורט להלן:" -

"תשלום  בעמודה  חיבור",  נקודות   1000 "עד  שלשונה  )א(  פסקה  )א( לצד 
בשקלים חדשים ליחידה בשנת 2018", במקום "7,200" יבוא "6,800";

)ב( לצד פסקה )ב( שלשונה "עד 2000 נקודות חיבור", בעמודה "תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה בשנת 2018", במקום "14,200" יבוא "13,500";

)ג( לצד פסקה )ג( שלשונה "עד 3000 נקודות חיבור", בעמודה "תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה בשנת 2018", במקום "21,200" יבוא "20,000";

"תשלום  בעמודה  חיבור",  נקודות   4000 "עד  שלשונה  )ד(  פסקה  )ד( לצד 
בשקלים חדשים ליחידה בשנת 2018", במקום "28,100" יבוא "26,500";

"תשלום  בעמודה  חיבור",  נקודות   5000 "עד  שלשונה  )ה(  פסקה  )ה( לצד 
בשקלים חדשים ליחידה בשנת 2018", במקום "34,700" יבוא "32,800";

)ו( לצד פסקה )ו( שלשונה "עד 6000 נקודות חיבור", בעמודה "תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה בשנת 2018", במקום "41,300" יבוא "39,100";

)ז( לצד פסקה )ז( שלשונה "עד 7000 נקודות חיבור", בעמודה "תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה בשנת 2018", במקום "47,800" יבוא "45,200";

"תשלום  בעמודה  חיבור",  נקודות   7000 "מעל  שלשונה  )ח(  פסקה  )ח( לצד 
בשקלים חדשים בשנת 2018", במקום "52,600" יבוא "51,300".

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(.  .2
ט"ו בתמוז התשע"ח )28 ביוני 2018(

)חמ 3-4928-ת1(

א ר ק ב  ו י א  
שר התקשורת  

תיקון התוספת 
הראשונה

תחילה

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ג, עמ' 136.  1

ק"ת התשע"ה, עמ' 226; התשע"ז, עמ' 1251.  2

DoCenter Id:801-02-2018-000487, received on -01/07/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



קובץ התקנות 8030, י"ח בתמוז התשע"ח, 1.7.2018  2260
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקל חדש 

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הרחבת גבולותיו של מתחם 
מוכרז לפינוי ובינוי( )הוראת שעה מס' 2(, התשע"ח-2018

עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ו-12016, ובהמלצת הוועדה המייעצת להתחדשות עירונית, אני מצווה לאמור:

יורחבו גבולות שטחו של מתחם לפינוי לשם בינוי שהוכרז2:  .1
לוד - לאה גולדברג. 

המפות של המתחם המפורט בסעיף 1, המציגות את שינוי שטח המתחם, מופקדות   .2
לעיון הציבור במשרדי הרשות המקומית הנוגעת בדבר, לפי העניין.

תוקפו של צו זה למשך תקופת תוקפו של צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית   .3
 ,)2 מס'  שעה  )הוראת  מקומיות(  רשויות  במסלול  ובינוי  לפינוי  מתחמים  על  )הכרזה 

התשע"ח-22018.

י"א בתמוז התשע"ח )24 ביוני 2018(
)חמ 3-5642(

ט נ ל ג ב  א ו י  
שר הבינוי והשיכון  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )מס' 4(, התשע"ח-2018

הבינוי  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  8)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
והשיכון, השר לביטחון הפנים ושר האוצר, ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים 

והצרכנים, אני מכריז כדלקמן:

סעיף 4.2 - "זרנוק" שבת"י 2206 חלק 1 - גלגילון לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות,    .1
מדצמבר 2009, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 2012, למעט תת סעיף 4.2.3 )אורך 

הזרנוק(2, מוכרז בזה רשמי;

תקנים  להפקדת  המקומות  בדבר  הודעה  בתיקון  המפורטים  במקומות  יופקד  התקן    .2
רשמיים, שפורסם בילקוט הפרסומים 7566, התשע"ז, עמ' 8488.

תחילתה של אכרזה זו  90 ימים מיום פרסומה.    .3
כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 776.  2

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התש"ע, עמ' 1587; התשע"ג, עמ' 2467.  2

הרחבת גבולות 
 מתחם לפינוי

לשם בינוי

הפקדת מפות

תוקף

תקן רשמי

הפקדה

תחילה
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