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תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, 
התשע"ט-2018

ורישוי(,  )בטיחות  הגז  לחוק  ו–30   29  ,18 15)א(,   ,11  ,9 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  שר  בהסכמת  החוק(,   - )להלן  התשמ"ט-11989 

ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

גפ"מ(,  בעבודות  העוסקים  )רישוי  ורישוי(  )בטיחות  הגז  לתקנות   1 בתקנה   .1
התשס"ו-22006 )להלן - התקנות העיקריות( -

לפני ההגדרה "אישור התמחות" יבוא:   )1(

לדליפה  חשש  או  גז,  ממיתקן  גפ"מ  של  מבוקרת  לא  דליפה   - גפ"מ"  ""אירוע 
כאמור וכן שריפה של מיתקן הגז או התמוטטות של מבנה על המיתקן;";

ההגדרה "אישור התמחות" - תימחק;  )2(

בהגדרה "מיתקן גפ"מ", בסופה יבוא "למעט מכשיר צורך גפ"מ";  )3(

אחרי ההגדרה "מיתקן גפ"מ" יבוא:   )4(

""מיתקן גפ"מ מיוחד" - אחד מאלה:

מיתקן גפ"מ שקיבולו המרבי עולה על 1,500 טון גפ"מ;  )1(

מיתקן גפ"מ המשמש להטענת גפ"מ לאונייה או לרכבת או לפריקתו   )2(
מאונייה או מרכבת;

אחסון  מיתקני  בין  נוזלי  במצב  גפ"מ  להולכת  המשמש  גפ"מ  מיתקן   )3(
גפ"מ, שאינו בתחום מיתקן גפ"מ אחד;";

בהגדרה "מכל מיטלטל", במקום "כהגדרתו בתקן" יבוא "שחל עליו תקן" ובסופה   )5(
יבוא "או ת"י 844";

בהגדרה "מכשיר צורך גפ"מ", בסופה יבוא "ובלבד שהגפ"מ אינו משמש כחומר   )6(
זינה בתהליך ייצור כימי";

אחרי ההגדרה "מכשיר צורך גפ"מ" יבוא:   )7(

""מכשיר צורך גפ"מ לשימוש ביתי" - מכשיר צורך גפ"מ המיועד לשימוש ביתי 
ומשמש צרכן גז ביתי;

"מכשיר צורך גפ"מ לשימוש שאינו ביתי" - מכשיר צורך גפ"מ שאינו מכשיר 
צורך גפ"מ לשימוש ביתי;";

אחרי ההגדרה "מערכת גפ"מ" יבוא:  )8(

""מערכת גפ"מ במצב נוזלי" - חלק ממיתקן גפ"מ שנמצא בלחץ הגז במכל או 
בלחץ גבוה יותר, ובו גפ"מ במצב נוזלי או אמצעים לאיוד של גפ"מ נוזלי 

למצב גזי;";

אחרי ההגדרה "עבודת גפ"מ" יבוא:  )9(

""צרכן גז ביתי" - צרכן גז הרוכש גז לשימוש ביתי;";

)10( בהגדרה "תחזוקה", לפני "תיקון והחלפה" יבוא "בדיקה תקופתית לפי ת"י";

1  ס"ח התשמ"ט, עמ' 108; התשס"ח, עמ' 128.

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 740; התשע"א, עמ' 1256.

תיקון תקנה 1

DoCenter Id:801-02-2018-001051, received on -16/09/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



27 קובץ התקנות 8071, ז' בתשרי התשע"ט, 16.9.2018 

)11( בהגדרה "ת"י" -

בשם ההגדרה, אחרי "ת"י" יבוא "או תקן"; )א( 

בסופה יבוא: )ב( 

")4( תקן ישראלי 844 - מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה 
)גפ"מ(3;";

)12( בהגדרה "תכנית", אחרי "ביצוע" יבוא "הנדסית" ובמקום "שהוכן" יבוא "שהוכנה".

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, תקנת משנה )ב( - בטלה.  .2
בתקנה 3 לתקנות העיקריות -  .3

בתקנת משנה )א( -   )1(

בפסקה )3(, בסופה יבוא "ומילוי גפ"מ במכלים מיטלטלים במיתקן מילוי"; )א( 

"חיבורם  יבוא  גז"  הספקת  למערכת  חיבורם  "למעט  במקום   ,)6( בפסקה  )ב( 
למערכת גפ"מ, וניתוקם ממערכת כאמור, למעט התקנה והפעלה ראשונית של 

מכשיר צורך גפ"מ לשימוש שאינו ביתי";

אחרי פסקה )8( יבוא: )ג( 

")9( ניתוק מיתקן גז ממערכת גפ"מ;

ממערכת  ניתוקו  או  גפ"מ  למערכת  גפ"מ  צורך  מכשיר  של  )10( חיבור 
כאמור באמצעות מחבר לניתוק מהיר הכולל שסתום סגירה אוטומטי;

)11( ביצוע בדיקה תקופתית לפי ת"י 158 חלק 4 למערכת גפ"מ קבועה עם 
מאגר נפרד המשמשת צרכן גז ביתי, או בדיקה תקופתית כאמור למערכת 
גפ"מ מרכזית קבועה - בחלק מיתקן הגז הנמצא בדירת צרכן גז ביתי מברז 

הניתוק הראשי של הדירה.";

)2( בתקנת משנה )ב( - 

בפסקה )1(, בסופה יבוא "שיאושרו על ידי המנהל או מי שהוא הסמיך לכך"; )א( 

ו–)9(" ובמקום הקטע   )8( )8(" יבוא "בפסקאות  )3(, במקום "בפסקה  בפסקה  )ב( 
החל במילה "ותיעשה" עד סופה יבוא "או מי שהוא הסמיכו";

אחרי פסקה )3( יבוא: )ג( 

כתובות  הוראות  פי  על  תיעשה   )10( בפסקה  כמפורט  גפ"מ  ")4( עבודת 
של ספק הגז או ספק המכשיר צורך הגפ"מ שאושרו על ידי מתכנן גפ"מ.";

בתקנת משנה )ג(, אחרי "הכשרה בסיסית בתחום הגפ"מ" יבוא "והמכשיר צורך   )3(
הגפ"מ מהסוג הנוגע לעניין" ובסופה יבוא "וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל";

אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:   )4(

")ד( עבודת גפ"מ כמפורט בתקנת משנה )א()11(, טעונה הכשרה והסמכה על 
ידי ספק הגז שבמסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו, שיאשר 

המנהל או מי שהוא הסמיך לכך וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל."

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

י"פ התשס"ו, עמ' 3409.  3
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בתקנה 4 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:  .4
")5( מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים."

בתקנה 5 לתקנות העיקריות -  .5
בתקנת משנה )א(, במקום פסקאות )1( עד )4( יבוא:  )1(

")1( מתקין גפ"מ רמה 1 - אם מתקיימים בו שני אלה:

שעות   480 במשך  9)א(,  בתקנה  המפורטות  גפ"מ  בעבודות  התמחה  )א( 
שנתיים,   על  תעלה  ולא  חודשים  משלושה  תפחת  שלא  בתקופה  לפחות, 
אצל בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 או מתקין גפ"מ רמה 2, שעסק כבעל 

רישיון במשך שלוש שנים לפחות;

קיבל מאת מנהל האגף להכשרה או מי שהוא הסמיכו )להלן - מנהל  )ב( 
האגף( תעודת מתקין גפ"מ רמה 1;

מתקין גפ"מ רמה 2 - אם מתקיימים בו כל אלה:  )2(

עסק כבעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 במשך שנתיים לפחות; )א( 

 480 במשך  9)ב(,  בתקנה  המפורטות  גפ"מ  בעבודות  בעיסוק  התמחה  )ב( 
על  תעלה  ולא  חודשים  משלושה  תפחת  שלא  בתקופה  לפחות,  שעות 
שנתיים, אצל בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 2, שעסק כבעל רישיון כאמור 

שלוש שנים לפחות; 

קיבל מאת מנהל האגף תעודת מתקין גפ"מ רמה 2; )ג( 

מתכנן גפ"מ - אם מתקיימים בו שני אלה:  )3(

ההתקנה  התאמת  ובדיקת  גפ"מ,  מערכות  של  תכנון  בתחום  עסק  )א( 
הכול  סך  לפחות,  שנה  במשך  לתכניות,  כאמור  מערכות  של  והתחזוקה 
1,440 שעות לפחות, בפיקוח מתכנן גפ"מ בכיר או מתכנן גפ"מ שעסק כבעל 

רישיון כאמור שלוש שנים לפחות;

הוא הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים כמשמעותו בחוק  )ב( 
הנדסאי(,   - )להלן  התשע"ג-42012  המוסמכים,  והטכנאים  ההנדסאים 
בפנקס  הרשום  מהנדס  או  לפחות,  שנים   5 במשך  לימודיו  בתחום  שעסק 
והאדריכלים,  המהנדסים  בחוק  כשמשמעותו  והאדריכלים  המהנדסים 

התשי"ח-51958 )להלן - מהנדס(, באחד מתחומים מקצועיים אלה:

)1( הנדסת מכונות;

)2( הנדסה כימית;

)3( הנדסה חקלאית;

)4( אווירונאוטיקה;

המועצה  בו  שמכירה  לארץ  מחוץ  )תואר  גז  )5( הנדסת 
גבוהה,  להשכלה  המועצה  בחוק  כשמשמעותה  גבוהה  להשכלה 

התשי"ח-61958(;

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5

4  ס"ח התשע"ג, עמ' 18.

5 ס"ח התשי"ח, עמ' 108.

6 ס"ח התשי"ח, עמ' 191.
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 ,)5( עד   )1( משנה  בפסקאות  המנויים  מאלה  אחרים  )6( תחומים 
נציג  והמנהל,  כהנדסאי  או  כמהנדס  מוכר  תואר  בעל  שהוא  ובלבד 
אקדמיה  ונציג  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד 
אישרו כי הכשרתו כמהנדס או כהנדסאי מתאימה לדרישות העיסוק 

כמתכנן גפ"מ;

מתכנן גפ"מ בכיר - אם מתקיימים בו שני אלה:  )4(

הוא מהנדס באחד מהתחומים שפורטו בפסקה )3()ב(; )א( 

ובדיקת  גפ"מ  מערכות  של  תכנון  בתחום  שעסק  גפ"מ  מתכנן  הוא  )ב( 
התאמת ההתקנה והתחזוקה של מערכות כאמור לתכניות, במשך 5 שנים 

לפחות;

מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים - אם הוא מהנדס שהוכיח, להנחת דעתו   )5(
של המנהל, כי הוא בעל ניסיון וידע מקצועי בתכנון מיתקן גפ"מ מהסוג שלגביו 

מבוקש הרישיון.";

בתקנת משנה )ב( -   )2(

במקום "תינתן למי שעמד בהצלחה" יבוא "תינתן למי שסיים קורס להכשרה  )א( 
מקצועית בגפ"מ של האגף להכשרה, או בפיקוחו, ועמד בהצלחה";  

המילים "בתום תקופת ההתמחות" - יימחקו; )ב( 

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  )3(

")ג( המבקש להירשם כמתמחה יגיש בקשה על כך למנהל ויצרף אליה אישור 
בידי  חתום  א',  הראשונה  שבתוספת  הטופס  לפי  ופיקוח  להתמחות  קבלה  על 

מאמן.

)ד( המאמן לא יאמן יותר מארבעה מתמחים באותה עת.

)ה( המאמן ינהל לכל אחד מהמתמחים יומן עבודה מפורט שדוגמתו בטופס 1 
בתוספת השנייה א'."

בתקנה 6 לתקנות העיקריות -    .6
בתקנת משנה )א(, במקום פסקה )4( יבוא:  )1(

לפי ו–)2(,  5)א()1(  תקנה  להוראות  בהתאם  התמחות  סיום   ")4( אישור 
 טופס 2 שבתוספת השנייה א', בצירוף יומן עבודה מפורט לפי טופס 1 שבתוספת

השנייה א';

)5( אישור תשלום אגרה לפי תקנה 8;

)6( צילום תעודת זהות של מבקש הרישיון;

)7( תמונת פספורט של מבקש הרישיון.";

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:   )2(

")ג( בקשה לקבלת רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 או רישיון מתקין גפ"מ רמה 2 
תוגש בתוך שנתיים מתום תקופת ההתמחות."

תיקון תקנה 6
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בתקנה 7)א( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:  .7
")3( אישור תשלום אגרה לפי תקנה 8.

אישור השתתפות בקורס רענון לפי תקנה 11.  )4(

צילום תעודת זהות.  )5(

תמונת פספורט."  )6(

בתקנה 8 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:  .8
משרד  של  האינטרנט  ובאתר  ברשומות  בהודעה  יפרסם  הדלק  מינהל  ")ה( מנהל 

האנרגיה את סכומי האגרה כפי שהשתנו לפי תקנה זו."

אחרי תקנה 8 יבוא:   .9

תפקידו, "פטור מילוי  לצורך  לו  דרוש  שהרישיון  המדינה  עובד  8א.  
פטור מהחובה לצרף לבקשתו אישור על כיסוי ביטוחי לפי 

תקנות 6)א()3( ו–7)א()1(."

בתקנה 9 לתקנות העיקריות -  .10
בתקנת משנה )א( -   )1(

בפסקה )1(, במקום "ביחידת" יבוא "המשמש לאספקת גפ"מ ליחידת"; )א( 

הגפ"מ  שבה  "ומערכת  ובמקום  תימחק,   - "ותחזוקה"  המילה   ,)2( בפסקה  )ב( 
במצב נוזלי" יבוא "ושל מערכת גפ"מ במצב נוזלי";

בפסקה )3( -  )ג( 

בכל מקום, המילה "ותחזוקה" - תימחק;  )1(

במקום "בתקנת משנה )א(" יבוא "בפסקאות משנה )1( ו–)2(";  )2(

במקום "500 ק"ג" יבוא "1,000 ק"ג גפ"מ";  )3(

במקום "ושל מערכת שבה גפ"מ במצב נוזלי" יבוא "ושל מערכת גפ"מ   )4(
במצב נוזלי";

אחרי פסקה )3( יבוא: )ד( 

")4( תחזוקה של מאגר ומערכת גפ"מ כאמור בפסקאות )2( ו–)3(, על פי 
גפ"מ,  מתכנן  שיאשר  נעשית,  היא  עיסוקו  שבמסגרת  הגז  ספק  של  נוהל 

למעט תחזוקה של מערכת גפ"מ במצב נוזלי; 

ביתית  גפ"מ  למערכת  ביתי  לשימוש  גפ"מ  צורך  מכשיר  של  )5( חיבור 
וניתוקו ממערכת כאמור, תחזוקת כיריים צורכי גפ"מ המיועדים לשימוש 

ביתי ומשמשים צרכן גז ביתי; 

שאינו  לשימוש  גפ"מ  צורך  מכשיר  של  ראשונית  והפעלה  )6( התקנה 
ביתי, ובלבד שבעל הרישיון הוסמך לכך  על ידי ספק גז או על ידי חברה 
ידי  על  או  לעניין  הנוגע  מהסוג  גפ"מ  צורכי  מכשירים  אחזקת  שעיסוקה 
המפעל שבו מותקן המכשיר הצורך גפ"מ, על פי תכנית וכן בחינת הסמכה 

שיאשר המנהל.";

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 7

תיקון תקנה 8

הוספת תקנה 8א
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בתקנת משנה )ב( -   )2(

)א( בפסקה )2(, בסופה יבוא "גפ"מ";

)ב( בפסקה )3(, במקום הקטע החל במילים "ומיתקן גפ"מ שלא לצריכה עצמית" 
עד סופה יבוא "גפ"מ, מיתקן גפ"מ שלא לצריכה עצמית ומיתקן גפ"מ מיוחד, על 
פי תכנית מפורטת המאושרת בידי בעל רישיון מתכנן גפ"מ, מתכנן גפ"מ בכיר 

או מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים, לפי העניין";

)ג( אחרי פסקה )3( יבוא: 

")4( תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מחסן עזר;";

בתקנת משנה )ג(, אחרי "20 טון" יבוא "גפ"מ" ובסופה יבוא "או מחסן גפ"מ ולתכנן   )3(
תחזוקה של מיתקן או מחסן כאמור, ובלבד שאינו מיתקן גפ"מ מיוחד";

במקום תקנת משנה )ד( יבוא:  )4(

")ד( בעל רישיון מתכנן גפ"מ בכיר רשאי לתכנן כל מיתקן גפ"מ שאינו מיתקן 
גפ"מ מיוחד, לתכנן תחזוקת מיתקן גפ"מ מכל סוג ולבדוק כל מיתקן גפ"מ למעט 

בדיקת התאמת מיתקן גפ"מ מיוחד לתכניות.

התקנה  לתכנן  רשאי  מסוים,  מיוחד  גפ"מ  מיתקן  מתכנן  רישיון  )ה( בעל 
ותחזוקה של מיתקן גפ"מ מיוחד שלגביו ניתן לו רישיון מאת המנהל, ולבדוק 

מיתקן כאמור.

)בטיחות  הגז  בצו  כהגדרתם   - עזר"  "מחסן  גפ"מ",  "מחסן  זו,  )ו( בתקנה 
ורישוי( )בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר(, 

התשנ"ב-71992."

בתקנה 10 לתקנות העיקריות -  .11
יבוא  "התקנה"  ובמקום  המתחזק"  "או  יבוא  "המתקין"  אחרי  )א(,  משנה  בתקנת   )1(

"מיתקן";

במקום תקנת משנה )ב( יבוא:  )2(

שנעשה  גפ"מ  מיתקן  או  חדש  גפ"מ  מיתקן  של  ראשונית  הפעלה  ")ב( לפני 
בו שינוי מהותי, בעל רישיון הרשאי לתכנן מיתקן כאמור, יבדוק את המיתקן, 
התקן  לדרישות  מתאים  המיתקן  כי  שווידא  לאחר  רק  הפעלתו  את  ויאשר 
ולתכנית; כמו כן יוודא בעל רישיון כאמור כי בידי ספק הגז המספק גז למיתקן 
יש הוראות שימוש במיתקן הכוללות הוראות בעניין פעולה במקרה של אירוע 

גפ"מ, תחזוקה ובדיקות תקופתיות של המיתקן.

)ג( בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה )ב(, ומהדרישות לפי התקן - 

מרכזית   גפ"מ  מערכת  של  ראשונית  הפעלה  יאשר  לא  רישיון  בעל   )1(
חדשה, מכל נייח או מיתקן גפ"מ חדש של שלושה מכלים או יותר שאינו 
לשימוש ביתי, אלא לאחר שמעבדה מאושרת נתנה תעודת בדיקה  בדבר 
התאמת המיתקן לתקן, או שמתכנן גפ"מ או מתכנן גפ"מ בכיר, לפי העניין, 
שאינו עובד של ספק הגז ושלא תכנן את המיתקן או פיקח על התקנתו, נתן 
אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן לצורך הפעלתו הראשונית של 

המיתקן כאמור;

ק"ת התשנ"ב, עמ' 644.  7

תיקון תקנה 10
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בעל רישיון לא יאשר הפעלה ראשונית של מערכת גפ"מ מרכזית, מכל   )2(
ביתי,  לשימוש  שאינו  יותר  או  מכלים  חמישה  של  גפ"מ  מיתקן  או  נייח 
שנעשה בהם שינוי מהותי, אלא לאחר שמעבדה מאושרת נתנה תעודת 
בדיקה בדבר התאמת המיתקן לתקן, או שמתקין גפ"מ רמה 2, או מתכנן 
גפ"מ או מתכנן גפ"מ בכיר, לפי העניין, שרשאי לפי תקנה 9 לתכנן מיתקן 
על  פיקח  או  המיתקן  את  תכנן  ושלא  הגז  ספק  של  עובד  שאינו  כאמור, 
הפעלתו  לצורך  לתקן  המיתקן  התאמת  בדבר  בכתב  אישור  נתן  התקנתו, 

הראשונית של המיתקן כאמור.

)ד( בתקנה זו -

לחוק  12)א(  בסעיף  כמשמעותם   - בדיקה"  "תעודת  מאושרת",  "מעבדה 
התקנים, התשי"ג-81953;

"שינוי מהותי" - שינוי בכל אחד מאלה:  

)1( מיקום המכל הנייח, המכלים המיטלטלים או המאייד;

)2( הגדלת קיבולת המכל הנייח או הוספת מכלים מיטלטלים; 

)3( הוספת מאייד, שינוי דגם המאייד או ההספק הרשום על המאייד;

)4( תוואי צנרת הגפ"מ, קוטרה או סוגה, למעט חלק הצנרת שנמצא 
בתוך דירת צרכן גז ביתי;".

אחרי תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא:  .12

בעל רישיון יחתום בציון שמו המלא, מספר רישיונו וכן סוג "חתימה וחותמת 11א. 
הנוגע  מסמך  וכל  אלה  תקנות  לפי  מסמך  כל  על  הרישיון 

לעבודת גפ"מ שביצע.

אתו חובת הצגת רישיון נמצא  כן  אם  אלא  גפ"מ  עבודת  אדם  יבצע  לא  )א(  11ב. 
רישיון תקף או תעודת הסמכה, לפי העניין.

בעל רישיון או הסמכה חייב להציג רישיון תקף או את  )ב( 
תעודת הסמכתו, לפי העניין, לפי דרישת מקבל השירות."

במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:  .13
"תוספת ראשונה

)תקנה 1(

רישיון לעסוק בעבודות גפ"מ

רישיון יהיה תעודה שגודלה כ–5 ס"מ על 8 ס"מ, הנושאת את תמונת בעל הרישיון וכוללת 
את הפרטים האלה:

)1(  שם מלא של בעל הרישיון;

מספר הרישיון;  )2(

)3(  תאריך לידה של בעל הרישיון; 

)4(  מספר הזהות של בעל הרישיון;

)5(  תוקף הרישיון;

סוג הרישיון;  )6(

 הוספת תקנות
11א ו–11ב

ס"ח התשי"ג, עמ' 30.  8

החלפת התוספת 
הראשונה והוספת 
תוספת ראשונה א'
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תוספת ראשונה א'
)תקנה 5)ג((

אישור על קבלה להתמחות ופיקוח

אני, בעל מס' זהות ................................, בעל רישיון לעיסוק בעבודות גפ"מ מסוג ........................... 
שמספרו .............................., מצהיר בזה כי:

אני עצמאי/מועסק על ידי אחר ששמו .................... ומענו ................. בכתובת .........................;  .1

לתקופה  כמתמחה   ................................... זהות  מס'  בעל   ..................................... את  קיבלתי   .2
הגז  לתקנות  בהתאם  לפחות,  בחודש  שעות   ................... חודשים   ........................... של 

)בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(, התשס"ו-2006;

כל עוד .......................... יהיה בשירותי, הוא יעבוד אך ורק בפיקוחי;  .3

בעבודות לעיסוק  הרישיון  סוג   .................................... המאמן  שם   .........................  תאריך 
גפ"מ ................. מס' רישיון ................. חתימה ............................"

במקום התוספת השנייה לתקנות העיקריות יבוא:  .14

"תוספת שנייה
)תקנות 6 ו–7(

בקשה לקבלת/חידוש רישיון לעסוק בעבודות גפ"מ

פרטי המבקש:

שם מלא ........................... מס' זהות ................................

מען ...................................... דואר אלקטרוני ....................................

טלפון .................................. פקס' ............................ טלפון נייד .................................

סוג הרישיון המבוקש )סמן X במקום המתאים(:

חידוש רישיוןרישיון חדשסוג הרישיון

מתקין גפ"מ רמה 1

מתקין גפ"מ רמה 2

מתכנן גפ"מ

מתכנן גפ"מ בכיר

מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים

מסמכים מצורפים:

חידוש רישיוןרישיון חדשהמסמך

√√צילום תעודת זהות )כולל ספח(

מתקין  )תעודת  השכלה  אישור 
גז מטעם האגף להכשרה, רישום 
והאדריכלים  המהנדסים  בפנקס 
או בפנקס ההנדסאים והטכנאים, 

לפי העניין(

√

החלפת התוספת 
השנייה והוספת 
תוספת שנייה א'
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חידוש רישיוןרישיון חדשהמסמך

√אישור התמחות

√√אישור על כיסוי ביטוחי

√אישור השתתפות בקורס רענון

√√אישור תשלום אגרה

√√תמונת פספורט עדכנית

לעיסוק  בנוגע  בכתב  הצהרה 
בתקופת  גפ"מ  בעבודות  בפועל 

הרישיון

√

הצהרת המבקש: 

אני החתום מטה מצהיר בזה כי - 

אני מכיר את כל הוראות תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי עוסקים בעבודות גפ"מ(,   )1(
התשס"ו-2006, הוראות חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-1989, וכן כל חיקוק אחר 
סמכות  שבתחום  גפ"מ  לעבודות  הקשורים  והתקנים  הגפ"מ,  בתחום  בטיחות  בדבר 

הרישיון שאני מבקש, ואקפיד למלא אחריהם;

פלילי  רישום  כל  במשטרה  הפלילי  המרשם  מן  ויקבל  יבקש  המנהל  כי  מסכים  אני   )2(
הנוגע לי.

תאריך ........................ שם מלא ..............................  חתימה ..................................

תוספת שנייה א'
)תקנות 5)ה( ו–6)א()4((

טופס 1

משך העבודהפירוט העבודהמקוםתאריך

יומן עבודה

אני מצהיר על נכונות הפרטים הרשומים ביומן עבודה זה.

תאריך ......................... חתימת המתמחה .................................

אני מאשר את נכונות יומן עבודה זה

תאריך .................... שם המאמן ...................... מס' רישיון .................... סוג הרישיון ............................. 
חתימה + חותמת ................................"
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טופס 2

אישור סיום התמחות

אני הח"מ ................................ מס' זהות ............................... מאשר בזה, כי מר/גב' ........................... 
 ,....................................... יום  עד   ........................... מיום  בפיקוחי  עבד/ה   ......................... זהות  מס' 

בסך הכול ....................שעות, וכי בתקופה זו עסק בעבודות גפ"מ האלה:

...................................................... )1(

...................................................... )2(

...................................................... )3(

...................................................... )4(

אני מאשר כי במהלך תקופת התמחות זו לא אימנתי יותר מארבעה מתמחים בו בזמן.

תאריך ........................ שם המאמן ..................... מס' רישיון .................... סוג הרישיון ......................

חתימה + חותמת .....................................".

תחילתן של תקנות אלה 4 חודשים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(.  .15
מי שהחל בהתמחות ערב יום התחילה רשאי להמשיך במסלול ההתמחות שחל  )א(   .16
עליו ערב יום התחילה, ובלבד שעד יום התחילה הגיש בקשה לפי תקנה 5)ג( לתקנות 

העיקריות, כנוסחה בתקנות אלה.

מי שהחל בתכנון של מיתקן גפ"מ מיוחד, כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות העיקריות,  )ב( 
ובלבד  המיתקן,  בתכנון  להמשיך  רשאי  התחילה,  יום  ערב  אלה,  בתקנות  כנוסחה 

שהמנהל אישר את הקמת המיתקן לפי החוק, ערב יום התחילה.

ט"ז באלול התשע"ח )27 באוגוסט 2018(
)חמ 3-3305-ת2(

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י  
שר האנרגיה  

 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה(
)הוראת שעה(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, אני מצווה לאמור: 

לעניין  משטרה  תחנות  בזה  נקבעים   2 בסעיף  להלן  המנויים  המסים  רשות  משרדי   .1
הדין  סדר  לחוק  ו–67   31  ,25 סעיפים  לפי  ושחרור  מעצר  עיכוב,  בסמכויות  שימוש 
הפלילי )סמכויות אכיפה -  מעצרים(, התשנ"ו-21996, אשר ניתנו לאדם לשם ביצוע 

סמכויותיו לפי חוקים אלה:

סעיף 227 לפקודת מס הכנסה3;  )1(

סעיף 109 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-41976.  )2(

תחילה

הוראת מעבר

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284.

2 ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.

3  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.
4 ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

קביעת תחנות 
משטרה
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

אלה משרדי רשות המסים המוכרזים כתחנות משטרה לפי סעיף 1:  .2
פקיד שומה חקירות ירושלים - רח' יפו 236, מגדל דניאל, ירושלים;  )1(

פקיד שומה חקירות חיפה - רח' פל ים 15, חיפה, בניין קריית הממשלה;  )2(

פקיד שומה חקירות תל אביב - דרך מנחם בגין 125, תל אביב, קריית הממשלה;  )3(

פקיד שומה חקירות מרכז - רח' הצורף 5, חולון, בניין האחים עופר;  )4(

היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה - יהלום - רח' האילון 12, לוד;  )5(

חקירות מע"מ חיפה - רח' העצמאות 1, חיפה;  )6(

חקירות מע"מ תל אביב - רח' ישראל גלילי 3, ראשון לציון;  )7(

היחידה לחשיפת יעדים - רח' ז'בוטינסקי 5, בית אבגד, רמת גן;  )8(

חקירות מע"מ באר שבע - רח' שזר 31, באר שבע;  )9(

חקירות מע"מ ירושלים - רח' שלומציון המלכה 18, ירושלים.  )10(

תוקפו של צו זה מיום פרסומו עד יום י"ב בתמוז התשע"ט )15 ביולי 2019(.  .3
ה' באלול התשע"ח )16 באוגוסט 2018(

)חמ 3-1706(

ב צ ני רב  ך  י ש ל א ני  ו ר  
המפקח הכללי של משטרת ישראל  

                                   נתאשר.

ן ד ר א ד  ע ל ג                                   
                                             השר לביטחון הפנים

הכרזת תחנות 
משטרה

תוקף

DoCenter Id:801-02-2018-001051, received on -16/09/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel




