
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

118 התשס"ט-2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   בקרבתו), או חי במיתקן (עבודה החשמל תקנות

125 התשס"ט-2008 . . . . .   נייח), מכל מחיר לקביעת מידה (אמות חקיקה) (תיקוני המדינה במשק הסדרים תקנות

126 התשס"ט-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 מס' (תיקון שעה) (הוראת ותיעוד) רישוי רישום, (אגרות הטיס תקנות

126   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ט-2008 אלונה), (מנשה והבניה התכנון צו

127   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ט-2008 תכנון מיוחד), והבניה (קציר-חריש) (מרחב התכנון צ

127 התשס"ט-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   באוויר), מובילים בין להסדרים סוג (פטור העסקיים ההגבלים כללי

130   . התשס"ט-2008 סכומים), ודיור) (עדכון (דמי כלכלה לאומי) למתנדב בשירות (תנאי שירות לאומי שירות הודעת

131   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (תיקון), התשס"ט-2008 מחשב) למרשמי חיבור הוצאות (ניכוי מס הכנסה כללי

131 התשס"ט-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ציבורי), למוסד התרומות (סכום הכנסה מס הודעת

טעות תיקוני
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התשס"ט-2008 בקרבתו), חי או (עבודה במיתקן החשמל תקנות

- החוק), ובאישור  התשי"ד-11954 (להלן החשמל, לחוק סעיף 13 לפי סמכותי בתוקף  
2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א סעיף לפי הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה ועדת

אני מתקין תקנות אלה: התשי"ז-31977, העונשין, לחוק

פרשנות - פרק א'

אלה - בתקנות  .1

מיתקן חשמלי; של והתקינות הפעילות בדיקת - "בדיקה חשמלית"

הכנסתו קודם התקן  לדרישות להתאמתו  במעבדה ציוד  בדיקת - קבלה"  "בדיקת
לשימוש;

זרם; העברת מוליכים לצורך שני בין במתכוון - חיבור גלווני" "חיבור

מעטה; בידוד או בלי ממנו או חלק שהוא גוף של - מצב "חשוף"

החוק; לפי בביצוע עבודות חשמל בעל רישיון לעסוק - "חשמלאי"

בידוד; חומר על ידי גלוונית מבחינה מופרד מסביבתו - "מבודד"

בתוך מיתקן; חשמליים למדידת ערכים פיזיקליים פעולה - "מדידה חשמלית"

חשמלי; זרם להעברת ומתוכנן שמיועד גוף - "מוליך"

בחוק; כהגדרתו חשמלי מיתקן - "מיתקן"

או השראתי, או בחיבור גלווני זינה למקור שמחובר ממנו, או חלק מיתקן - חי" "מיתקן
חשמל; טעון שהוא

מיתקן חי פנימי; שאינו חי מיתקן - "מיתקן חי חיצוני"

וקירות; תקרה במבנה בעל הנמצא חי מיתקן פנימי" - חי "מיתקן

חי; במיתקן לעבודה לבדיקות ציוד מתאימים לה אמצעים שיש מעבדה - "מעבדה"

הזן אחר או מקור מצבר, או ראשוני תא זרם, מיישר ממיר, שנאי, - גנרטור, זינה" "מקור
העניין; לפי הכל השיטה, את

1,000 וולט בזרם  על העולה שיטת אספקה, באותה מוליכים שני מתח בין - גבוה" "מתח
על  או חילופין בזרם על 52 קילוולט עולה ואינו ישר, בזרם 1,500 וולט או חילופין

ישר; בזרם קילוולט 74

מאוד מתח נמוך על העולה אספקה שיטת באותה מוליכים שני בין מתח נמוך" - "מתח
ישר; בזרם וולט על 1,500 או חילופין בזרם 1,000 וולט על עולה ואינו

 50 על עולה שאינו שיטת אספקה, באותה מוליכים שני מתח בין - מאוד" נמוך "מתח
ישר; בזרם וולט 120 או חילופין בזרם וולט

ביצוע השגחה על לרבות מיתקן, של פירוק או תיקון שינוי, בדיקה, - התקנה, "עבודה"
לביצועה; טכניות תכניות ועריכת כאמור עבודה

הגדרות

__________
1 ס"ח התשי"ד, עמ' 190.

.166 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ט, עמ' 210;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;
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העלול להפוך חלק חי או חלק במגע עם בא שבה חשמלאי - עבודה חי" "עבודה במיתקן
חלק של עבודה הכרוכה בחדירה כל לרבות ביצוע העבודה במיתקן, בשעת לחי
מדידה ולמעט חי, במיתקן עבודה לתחום שבידו ציוד או החשמלאי מגוף כלשהו

;14 תקנה לפי במיתקן חשמלית בדיקה או

עם למיתקן חי הקרבה לתחום חודר חשמלאי שבה עבודה, - חי" מיתקן "עבודה בקרבת
במיתקן חי; העבודה לתחום לחדור בלי שבידו, מציוד או מגופו חלק כלשהו

חי; מיתקן או בקרבת במיתקן חי לעבודה אבזרים וכלים המשמשים - "ציוד"

כתוצאה גבוהה בטמפרטורה גזים או אוויר דרך העובר חשמלי זרם - חשמלית" "קשת
הגז; או האוויר הבידוד של ערך מירידת

במיתקן חי; את תחום העבודה המגדיר - ערך "DL "רדיוס

הקצה לבין חשוף חי מיתקן של חלק  בין  המרחק את המגדיר ערך - "DV "רדיוס
שבתוספת  ו–2 והטבלה 1 מס' איורים חי, לפי למיתקן תחום הקרבה של החיצוני

הראשונה;

חי,  לחלק DL מסביב ברדיוס חלקים חיים המקיף תחום - חי" העבודה במיתקן "תחום
המיתקן; של המתח הנקוב שבתוספת הראשונה, לפי והטבלה ו–2, 1 איורים לפי

איורים לפי ,DV רדיוס קצה DL ועד לרדיוס שמעבר - תחום למיתקן חי" הקרבה "תחום
הראשונה; שבתוספת והטבלה ו–2 1 מס'

בספריית מכון הציבור לעיון הופקדו שכולם השניה, בתוספת המפורטים מן תקן "תקן" -
ענייני מנהל שאישר אחר תקן או אביב, תל ,42 חיים לבנון התקנים הישראלי, רח'

ברשומות. על אישורו פורסמה והודעה לחוק 3 בסעיף כמשמעותו חשמל

חי במיתקן עבודה - פרק ב'

האספקה הפסקת אם כן גבוה אלא במתח נמוך או במתח עבודה במיתקן חי תבוצע לא .2
מאלה: לאחת לגרום עלולה למיתקן החשמלית

לבריאותו; או אדם לחיי סכנה (1)

רציפה; חשמל אספקת המחייבים ייצור בתהליכי שיבוש (2)

שירותים לציבור; שיבוש בקיום (3)

ספק רישיון בעל של החשמל במערכת לציבור כללית חשמל באספקת שיבוש (4)
התשנ"ו-41996. החשמל, משק בחוק כמשמעותו חיוני שירות

 - חי במיתקן עבודה תבוצע 2 לא בתקנה האמור אף על .3

או ברקים סופת שוטף, גשם כגון סוער אוויר מזג בזמן חיצוני, חי מיתקן שהוא (1)
חזקות; רוחות

סופת ברקים; בזמן פנימי, חי שהוא מיתקן (2)

אחרים. או נפיצים דליקים חומרים או בו גזים, כשמצויים (3)

רישיון יהיה בעל מהם שאחד חשמלאים, צוות בידי תיעשה חי עבודה במיתקן (א) .4
ונוכח העבודה,  ביצוע על אחראי ויהיה האמור המיתקן לגודל המתאים חשמלאי 

תנאים שבהם
עבודה מותרת

חי במיתקן

תנאים שבהם
עבודה אסורה

חי במיתקן

__________
4 ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.

לביצוע צוות
חי במיתקן עבודה
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החשמלאים - האחראי); (להלן כל זמן ביצועה במשך העבודה ומשגיח ביצוע במקום
ממנו או רישיון מסוג הנמוך האמור המיתקן לגודל יהיו בעלי רישיון המתאים האחרים

- מורכב יהיה הצוות אחת; בדרגה

לפחות; חשמלאים משני נמוך - במתח חי במיתקן (1)

לפחות. חשמלאים גבוה - משלושה במתח חי במיתקן (2)

שהוא בעל רישיון תקף חשמלאי של בכתב הוראות לפי תבוצע עבודה במיתקן חי (ב)
מאלה: אחד

או חשמלאי מהנדס; הנדסאי חשמלאי - רישיון במתח נמוך (1)

מהנדס בלבד. חשמלאי רישיון - במתח גבוה (2)

הוראות מתן לאחר העבודה, או בשיטת של המיתקן במבנה או בציוד שינוי חל (ג)
מיתקן. באותו העבודה לביצוע חדשות הוראות יינתנו (ב) משנה בתקנת כאמור

אלה: את בכתב יפרט האחראי חי עבודה במיתקן כל לפני (א) .5

ומהותה; העבודה מטרת (1)

הצוות; חברי בין העבודה חלוקת (2)

הנדרשים; הבטיחות ואמצעי העבודה ביצוע במהלך האפשריים הסיכונים (3)

העבודה. מקום גבולות (4)

לביצוע הנוגעות ההוראות כל את הבינו הצוות חברי שכל יוודא האחראי (ב)
העבודה.

יציבה תהיה הצוות מחברי אחד כל של העבודה שעמדת יוודא האחראי (ג)
ידיו. פעולה חופשית בשתי ובטיחותית, ותאפשר לו

תנאי לפי הנדרשים, אמצעי הבטיחות ננקטו כן אם חי אלא במיתקן עבודה תבוצע לא .6
להלן: כמפורט קשת חשמלית, פגיעת או הלם חשמלי למנוע כדי המקום,

החלק למעט חי, בחלק מגע  של אפשרות המונע באופן המיתקן  חלקי בידוד (1)
בטיפול; שנמצא

או חשמלי הלם סכנת המונע  באופן העבודה מתבצעת שבה  הסביבה בידוד (2)
חשמלית; קשת פגיעת

שלטי אזהרה, סרטי ידי והרחקתו, על הציבור לשם אזהרת העבודה סביבת תיחום (3)
ונסיבותיה; העבודה למקום המתאימים אחרים אמצעים או אזהרה

ראייה המאפשרת בעוצמה  מלאכותית בתאורה או יום באור העבודה  ביצוע (4)
צבעים; זיהוי לרבות המיתקן, חלקי של ונוחה ברורה

עבודה; לאותה המתאים בציוד שימוש (5)

שרוולים כפפות מבודדות, כגון השניה שבתוספת תקני מגן אישי בציוד שימוש (6)
פנים; מגן מגן או משקפי מבודד, מחומר קסדה בטיחות, וכן נעלי מבודדים,

כדי להקטין דומות תכונות אחר בעל חומר כותנה או העשויים שימוש בבגדים (7)
חשמלית. קשת הופעת של במקרה לעובד אפשרי נזק

העבודה אחראי

בטיחות אמצעי
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שבתוספת הרשימה לפי להוראות תקן יתאים חי לעבודה במיתקן המשמש ציוד (א) .7
השניה.

תחילת לפני תקין יהיה במצב חשמלית קשת או חשמלי מפגיעת הלם המגן בידוד (ב)
העבודה ובזמן עבודה.

להשתמש בו אין (ב), או (א) בבידוד כאמור בתקנת משנה או בציוד ליקוי (ג) נתגלה
תוקן. כן אם אלא חי במיתקן בעבודה

חשמלאי- ידי על שינתנו הציוד, יצרן נתוני על המבוססות טכניות בהוראות (ד)
המאפיינים, יוגדרו החשמל, מיתקני לתחזוקת לאחראי חשמלאי-הנדסאי או מהנדס
והבדיקות הביקורת השינוע, והתחזוקה,  האחסון צורת  השימוש, אופן הייעוד,

חי. במיתקן לעבודה והציוד המשמשים הכלים של התקופתיות

שמש, ישירה של ולא ייחשף לקרינה ויבש נקי במקום מוצל, מאוורר, ציוד יאוחסן (ה)
בו. לפגום העלולים מכניים למאמצים או לשמן לחום,

בדיקת קבלה. חי ייבדק לעבודה במיתקן (א) ציוד .8

תקופתית בדיקה חשמלית  הקבלה, בדיקת על נוסף ייבדק, להלן כמפורט  ציוד  (ב)
במעבדה:

אחת לשנה לפחות; - (Class 0; כפפות גומי (00 - נמוך (1) ציוד למתח

- גבוה למתח ציוד (2)

חודשים לפחות; אחת לשישה - (Class 1; 2; 3; 4) גומי כפפות (א)

אחת - גומי יריעת מבודד, כיסוי גומי, שרוול מבודדת, הרמה במת (ב)
לפחות; לשנה

לפחות. לשנתיים - אחת למתח גבוה מבודד מוט (ג)

שלמות, לגבי בו שימוש  כל לפני חזותי באופן ייבדק חי לעבודה במיתקן ציוד (ג)
ותקינות. ניקיון

חי מיתקן בקרבת עבודה - פרק ג'

כן ננקטו אלא אם גבוה במתח או נמוך במתח חי מיתקן בקרבת לא תבוצע עבודה (א) .9
העבודה לתחום חדירה תהיה  שלא המבטיחים זו, בתקנה כמפורט  בטיחות אמצעי

חי. במיתקן

שלהלן: הפעולות את האחראי יעשה העבודה, כל לפני (ב)

ויוודא שהכל הובן: אלה, את העבודה יפרט בכתב לצוות (1)

ומהותה; העבודה מטרת (א)

העבודה; מקום וגבולות תחום (ב)

הצוות; חברי בין העבודה חלוקת (ג)

הבטיחות; ואמצעי העבודה ביצוע במהלך האפשריים הסיכונים (ד)

ובטיחותית, יציבה תהיה הצוות מחברי אחד כל של העבודה שעמדת יוודא (2)
ידיו. בשתי חופשית פעולה לו ותאפשר

ציוד

ציוד בדיקת

בטיחות אמצעי
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שלטי אזהרה, סרטי ידי על והרחקתו, הציבור אזהרת לשם תתוחם העבודה סביבת (ג)
ונסיבותיה. העבודה למקום המתאימים אחרים אמצעים או אזהרה

ראייה המאפשרת בעוצמה מלאכותית  בתאורה או יום באור  תבוצע העבודה (ד)
צבעים. זיהוי לרבות המיתקן, חלקי של ונוחה ברורה

המיתקן לגודל מתאים חשמלאי יהיה בעל רישיון העבודה ביצוע על האחראי (א) .10
ביצועה. כל זמן במשך ומשגיח העבודה במקום ביצוע ונוכח

בקרבת  שיעבדו יכול  9 בתקנה כמפורט הבטיחות הוראות כל שיושמו לאחר (ב)
עבודת שאינה שמבצעים עבודה חשמלאי רישיון בעלי עובדים שאינם גם חי מיתקן

חשמל.

מתאימים וכיסויים מחיצות, יריעות להתקין יש חי, בקרבת מיתקן עבודה לביצוע (א) .11
באקראי. ממקומם יזוזו שלא כך יחוזקו אשר

המיתקן. של הנקוב למתח יתאימו מבודדים וכיסויים יריעות מחיצות, (ב)

לתחום בחדירה יריעות וכיסויים, מחיצות, של או הסרה התקנה כרוכה כאשר (ג)
לאחר או חי במיתקן עבודה הסרתם בשיטת התקנתם או תבוצע חי, במיתקן העבודה

שחרור המיתקן ממתח.

העבודה. ובזמן העבודה תחילת לפני תקין במצב יהיו וכיסויים יריעות מחיצות, (ד)

לגבי חזותי,  באופן בהם שימוש כל לפני ייבדקו  וכיסויים יריעות (א) מחיצות, .12
ותקינותם. ניקיונם שלמותם,

גבוה, במתח חי  מיתקן בקרבת לעבודה המיועדים וכיסויים יריעות מחיצות,  (ב)
יריעות מחיצות, ואולם לפחות, לשנתיים אחת במעבדה, חשמלית בדיקה ייבדקו
שנים לארבע אחת ייבדקו חשמל, בחדרי קבוע באופן המאוחסנים כאמור וכיסויים

לפחות.

מותרת כנדרש, או כיסויים להתקין מחיצות אפשרות בהעדר ,11 בתקנה האמור אף על .13
כל יחדור לא העבודה של שלב האחראי, כך שבשום של המתמיד בפיקוחו העבודה

במיתקן חי. העבודה לתחום שבידו עבודה כלי או העובד של חלק מגופו

חשמלית  ובדיקה - מדידה פרק ד'

- ייעשו מדידה ובדיקה חשמלית במיתקן חי (א) .14

המיתקן; לגודל בעל רישיון מתאים חשמלאי ידי על (1)

נבדקה שתקינותם ומתאימים תקניים ובדיקה מדידה מכשירי באמצעות (2)
אחריו. גם הצורך ובמידת השימוש, קודם

באמצעים מתאימים החשמלאי ינקוט חיים, בחלקים מקרי מגע של קיים סיכון (ב)
או במחיצות שימוש ידי על קשת חשמלית, קצר או היווצרות או חשמלי הלם שימנעו

פנים. מגן או מגן כפפות מבודדות, משקפי אישי כגון ובציוד מגן מבודדים כיסויים

שונות  - פרק ה'

העבודה במקום כן יש אם למיתקן חי אלא חי או בקרבה עבודה במיתקן תתבצע לא .15
ראשונה. עזרה ואמצעי אחר מתאים הצלה אמצעי או הצלה מוט

עבודה צוות

וכיסויים מחיצות

תקופתית בדיקה
מחיצות, של

וכיסויים יריעות

בלא עבודה
או מחיצות

כיסויים

ובדיקה מדידה
חשמלית

אמצעי הצלה
ראשונה ועזרה
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בטלות. - חיים), התשכ"ז-51967 חשמליים במיתקנים (עבודה תקנות החשמל .16

מיום מותר לעבוד לפיהן ואולם פרסומן, מיום חודשים שישה של תקנות אלה תחילתן .17
פרסומן.

ראשונה תוספת

ו–9) 1 (תקנות

במיתקן המתח לפי חי למיתקן הקרבה ותחום חי במיתקן העבודה תחום טבלת

נקוב מתח
Un (kV)(בסנטימטרים)Dl רדיוס

 Dv רדיוס
חי(בסנטימטרים) למיתקן הקרבה תחום

<1.0204040-20

3.322122122-22

6.623123123-23

12.626126126-26

2241141141-41

3356156156-56

 

 

 

ביטול

תחילה

__________
.198 עמ' התשל"ו, 5 ק"ת התשכ"ז, עמ' 266;

1 איור מס'

חי למיתקן הקרבה חי ותחום במיתקן העבודה תחום

במיתקן למתח בהתאם

חשוף מיתקן חי חלק של

חי במיתקן העבודה תחום

למיתקן חי תחום הקרבה
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שניה תוספת
ו–7(א)) (6)6 ,1 (תקנות

מגן ציוד

- זו בתוספת

הלאומי התקנים מכון - (American National Standards Institute)  "ANSI"
האמריקני;

האמריקנית  החברה - (American Society for Testing and Materials)  "ASTM"
וחומרים; לבדיקות

הבין–לאומית  הנציבות -  (International Electrotechnical Commission)  "IEC"
לאלקטרוטכניקה.

א' טור
מגן ציוד

ב' טור
ג'התקן טור

לעבודה גומי כפפות
ובמתח נמוך במתח

גבוה

ASTM-D120 Specifications for rubber insulating gloves
IEC-60903 Specifications for gloves and mitts of

insulating material for live working

נמוך למתח עבודה  IEC-60900 Hand tools for live working up to 1,000V ACכלי
 and 1,500 V

למתח גומי שרוולי
גבוה ולמתח נמוך

ASTM-D1051
IEC-60984

 Specifications for rubber insulating sleeves

2 איור מס'

חי למיתקן הקרבה חי ותחום במיתקן העבודה תחום

וכיסויים מחיצות התקנת לאחר

חשוף מיתקן חי חלק של

חי במיתקן העבודה תחום

למיתקן חי תחום הקרבה

כיסויים או מחיצה
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א' טור
מגן ציוד

ב' טור
ג'התקן טור

נמוך למתח ASTM- D1049 Specificationsכיסויים for rubber insulating covers
IEC-61111 Matting of insulating material for electrical

 purposes

ומחיצות כיסויים
גבוה למתח

ASTM- D1049 Specifications for rubber insulating covers
 

ASTM- D1050 Specifications for rubber insulating line hose
IEC-61229 Rigid protective covers for live working on

 AC installations

גבוה למתח גומי ASTM-D1048 Specificationsיריעות for rubber insulating blankets
IEC-61112 Blankets of insulating material for electrical

 purposes

מוטות מבודדים למתח
גבוה

ASTM- F711 Specifications for fiberglass reinforced plastic
 rod and tube used in live line work

IEC-61235 Insulating sticks

מבודדות הרמה במות
גבוה למתח

ANSI- A92.2 Vehicle mounted elevating and rotating aerial
 device

IEC-61057 Aerial devices with insulating boom used for
live working

(3 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון ה'
ר עז אלי בן  פואד) ) ן  מי בני  (3-3155 (חמ

הלאומיות התשתיות שר   

לקביעת מידה במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (אמות הסדרים  תקנות
התשס"ט-2008 נייח), מכל מחיר

התשמ"ט- חקיקה), (תיקוני המדינה במשק הסדרים לחוק סעיף 19(א)(1) לפי סמכותנו בתוקף  
אלה: תקנות מתקינים אנו הכנסת, של הכלכלה ועדת ובאישור החוק), - (להלן 11989

אלה: מידה אמות לפי תיעשה לחוק 19(א)(1) בסעיף נייח כאמור מחיר מכל קביעת .1
הנייח; המכל נפח (1)

- האמור למועד תיעוד באשר ובהעדר הנייח, המכל ראשונה של התקנה מועד (2)
ייצורו; תאריך

משולבים אבזרים עם בין מכל הבחנה תוך הייצור, בהתאם לתקן הנייח המכל סוג (3)
עם אבזרים פזורים; למכל

לתקן בהתאם התקופתיות מהבדיקות כתוצאה נדרשו ואשר שבוצעו עבודות (4)
לפי  המכל הנייח שמחיר ובלבד תיעוד, הומצא 158 ומועדיהן, שלגביהם ת"י ישראלי
נייח מכל מחיר על יעלה לא זו, בפסקה כאמור העבודות מחיר בצירוף (1) עד (3) פסקאות
התשנ"ו- מחירי מצרכים ושירותים, על פיקוח חוק כפי שייקבע לפי סוג מאותו חדש

- חוק הפיקוח); (להלן 21996
__________

.124 עמ' התשס"ח, 1 ס"ח התשמ"ט, עמ' 28;

2 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

מידה אמות
מחיר לקביעת

נייח מכל
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הבחנה תוך והובלה, רישוי הנדסי, תכנון לרבות הנייח, המכל של ראשונה התקנה (5)
חפירה, חציבה או התקנה על–קרקעית; בין

פחת, בניכוי הנכנס לספק הגז הנייח המכל מכירת ביום מחיר "מחיר" - זו, תקנה לעניין
הפיקוח. חוק שייקבע לפי כפי והכל

(1)1 לפי תקנה ייקבע מחיר שלגביו המרבי הנפח על עולה שגודלו מכל נייח (א) מחיר .2
שייקבע כפי פחת, והכל בפועל, בצירוף הצמדות ובניכוי למחיר ששולם בהתאם יהיה
פי על  המחיר יחושב בפועל, ששולם המחיר לעניין תיעוד בהעדר הפיקוח; לפי חוק
ביחס מוכפל כשהוא (1)1 תקנה לפי מחיר ייקבע שלגביו המרבי בנפח נייח מכל מחיר

הנמכר. המכל לנפח המרבי הנפח שבין

למחיר בהתאם יהיה תת–קרקעי למבנה מעל מאצרה בתוך נייח מכל התקנת מחיר (ב)
הפיקוח; חוק לפי  שייקבע כפי והכל פחת, ובניכוי הצמדות בצירוף בפועל,  ששולם
על– הטמנה מחיר פי על המחיר ייקבע בפועל, ששולם המחיר לעניין תיעוד בהעדר

הפיקוח. לפי חוק שייקבע כפי בתוך מאצרה קרקעית

(12 באוקטובר 2008) התשס"ט בתשרי י"ג
(3-3839 (חמ

ן בר–או ני ו ר
האוצר שר

עזר אלי בן  פואד) ) ן  מי בני
הלאומיות התשתיות שר

,(2 מס' (תיקון שעה) (הוראת ותיעוד) רישוי רישום, (אגרות הטיס תקנות
התשס"ט-2008

רישוי לחוק ו–23(א) 4 וסעיפים ,11927 הטיס, לחוק 30(1)(ג) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
12 לחוק  סעיף הכנסת לפי של הכלכלה ועדת ובאישור  התשכ"ג-21973, התעופה, שירותי

אלה: תקנות מתקין אני התשס"ה-32005, האזרחית, התעופה רשות

שעה), התשס"ז-42006, (הוראת ותיעוד) רישוי רישום, (אגרות לתקנות הטיס 17 בתקנה .1
יבוא: (ט), משנה תקנת אחרי

שאושר על ידי (ט), עד ו–(ה) (א) משנה תקנות לפי טיס עובד רישיון "(י) על מבקש
75% מהאגרה הנקובה בתקנות  אגרה בשיעור תחול פעיל, מילואים חייל כי הוא צה"ל

אלה." משנה

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .2
(4 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון ו'

פז מו ל  שאו  (3-520 (חמ

בדרכים   והבטיחות התחבורה          שר
__________

.148 עמ' התשל"ב, עמ' 2551; ג', כרך א"י, 1 חוקי

2 ס"ח התשכ"ג, עמ' 104.

3 ס"ח התשס"ה, עמ' 130.

4 ק"ת התשס"ז, עמ' 262.

התשס"ט-2008 אלונה), (מנשה והבניה התכנון צו
ולאחר התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק ו–16 13 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
חיפה מחוז ולבניה לתכנון הוועדה המחוזית עם לתכנון ולבניה, הארצית המועצה עם התייעצות

לאמור: מצווה אני בדבר, הנוגעות המקומיות הרשויות ועם

מידה אמות
מחיר לקביעת

במקרים חריגים

17 תיקון תקנה

תחילה

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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והבניה התכנון צו לפי המקומי), - מרחב התכנון (להלן אלונה מנשה מקומי תכנון מרחב .1
הערוך בתשריט בקו כחול כמסומן וגבולותיו יהיו ישונה, התשס"ז-22007, אלונה), (מנשה

(9 בספטמבר 2008). התשס"ח באלול ביום ט' בידי והחתום 1:20,000 מידה בקנה

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  1 בסעיף האמור התשריט של עותקים .2
ולבניה המקומית לתכנון הוועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה המחוזית לתכנון הוועדה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי מעוניין וכל אלונה מנשה

לקהל. פתוחים

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .3
(9 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ט'

שטרית מאיר  (3-1113 (חמ

הפנים שר   
__________

2 ק"ת התשס"ז, עמ' 1114.

התשס"ט-2008 מיוחד), תכנון (מרחב צו התכנון והבניה (קציר-חריש)

התייעצות ולאחר התשכ"ה-11965, התכנון והבניה, לחוק סעיף 32(ב) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: אני מצווה בדבר, הנוגעות המקומיות הרשויות ועם הבינוי והשיכון שר עם

תכנון מיוחד יהיה מרחב ,2 מתוארים בסעיף ושגבולותיו חיפה מחוז השטח שבתחום .1
המיוחד). מרחב התכנון (להלן - קציר-חריש

בקנה הערוך בתשריט כחול  בקו כמסומן יהיו המיוחד התכנון מרחב  של גבולותיו .2
(9 בספטמבר 2008). התשס"ח באלול ביום ט' בידי והחתום 1:10,000 מידה

במשרדי  בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  2 בסעיף האמור התשריט של עותקים .3
המיוחדת המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי מעוניין וכל קציר-חריש ולבניה לתכנון

לקהל. פתוחים האמורים

פרסומו. ביום זה צו של תחילתו .4
של תחילתו ערב רשות רישוי או ועדה מקומית בהם אחרת שהחלה פעולה או דיון .5
המיוחדת הוועדה המקומית בהם תמשיך המיוחד, התכנון לשטח במרחב בנוגע זה צו
"ועדה זה, בסעיף הגיעו; מהשלב שאליו התכנון המיוחד מרחב של הרישוי רשות או

מוועדותיה. לרבות ועדה - מקומית"

(9 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ט'
שטרית מאיר  (3-2517 (חמ

הפנים שר   
__________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

באוויר), מובילים בין להסדרים סוג (פטור העסקיים ההגבלים כללי
התשס"ט-2008

החוק),  - התשמ"ח-11988 (להלן העסקיים, ההגבלים לחוק סעיף 15א לפי סמכותי בתוקף  
אלה: סוג פטור כללי מתקינה אני ולמיזוגים, לפטורים הוועדה ובאישור

תיקון מרחב
תכנון מקומי

עותקים הפקדת

תחילה

קביעת מרחב
תכנון מיוחד

מרחב גבולות
התכנון המיוחד

עותקים הפקדת

תחילה

מעבר הוראות

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.
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- אלה בכללים .1
עסקיים; להגבלים הדין בית - הדין" "בית

בין–לאומיות; בטיסות המראות ונחיתות בין–לאומיות" - ונחיתות "המראות

בטיסה קיבולת ולפיו משווק מוביל מובילים בין הסדר קיבולת טיסה" - לשיווק "הסדר
של מראש של מכירה דרך על יכול שיהיה הסדר זה אחר; ידי מוביל על המופעלת

המשווק; למוביל בטיסה קיבולת

הטיסה בקוד שימוש מוביל לעשות יכול ולפיו מובילים הסדר בין - משותף" קוד "הסדר
שבהסדר; אחר מוביל שמפעיל בטיסה שלו הנקוב

עם שטסו לנוסעים הטבות יעניק מוביל ולפיו בין מובילים הסדר - מתמיד" נוסע "הסדר
עמם; טיסותיהם היקף פי על מהם, מי

התחייבותו בדבר לדרישותיו, בהתאם או מוביל ידי על שמונפק אישור - טיסה" "כרטיס
או מטען; להטיס נוסע

רישוי לחוק בהתאם מסחרית טיסה להפעלת רישיון בעל באוויר מוביל - "מוביל"
וכל אדם אחרת, מדינה של לדין או בהתאם התשכ"ג-21963, התעופה, שירותי

שקשור בו;

מקום עיסוק ובהעדר בישראל, הוא העיקרי עיסוקו שמקום מוביל - "מוביל ישראלי"
בישראל; הוא הקבוע מושבו מקום עיקרי,

והנחיתות  ההמראות מ–20% מסך למעלה מבצע המוביל שבו נמל תעופה - בית" "נמל
נמל  ק"מ ממנו; בהעדר   120 של במרחק תעופה נמל כל וכן שלו הבין–לאומיות
הגדול המספר את המוביל מבצע שבהם התעופה נמלי שלושת כזה, תעופה

שלו; והנחיתות ההמראות של ביותר

מטען; קיבולת טיסה או - מושבי טיסה" "קיבולת

מטוס; למעט - "ציוד"

ציוד דומה. או טואלט מוצרי ניקוי, חומרי שתייה, מזון, - "ציוד מתכלה"

בתחזוקתו מהם, מי של מטוס או טיסה בתפעול טכני של עניינו שכל מובילים בין הסדר .2
בית אישור את לקבל החובה מן פטור יהיה מהם מי של העובדים ובצוות המטוס של

מאלה: יותר או באחד הוא אם הדין,

וחקירתן; תאונות על דיווח לרבות בטיחות, בנוהל או במפרט שימוש או קביעה (1)

חילוף של חלקי תחזוקה או חכירה שאילה, השכרה, החלפה, וכן של מטוס תחזוקה (2)
מוסך; מטוס, ציוד, התקנים קבועים למטוס או של

טכניים תפעוליים, עובדים של הכשרה או חכירה שאילה, השכרה, החלפה, (3)
תפקידם; מילוי לצורך הנדרש הציוד על וביטחוניים

טיסה כרטיסי וכיבוד ורכישה וביטחוניים  תפעוליים, טכניים עובדים של הטסה (4)
בעבור מהם שייגבה או משפחותיהם, לרבות קביעת המחיר שיוצע להם ולבני לעובדים

הטיסה; כרטיסי

במהלך לשימוש הנוסעים והעובדים הנדרש ציוד מתכלה למטוסים של אספקה (5)
הטיסה;

בשדה שינוע מטוס דלק, ניקוי, של ומכירה רכישה תדלוק שאינם של שירותי אספקה (6)
כרטוס שירותי קרקע, שירותי ושיגור, שליטה  שירותי  ביטחוני, בידוק שירותי תעופה,

ומטען; נוסעים של והעמסה פריקה ושירותי ו–6, 5 סעיפים לפי הסדר במסגרת לטיסות

הגדרות

הסדר טכני

__________
2 ס"ח התשכ"ג, עמ' 104.
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בטיסה מסוימת לטוס אמורים שהיו למטען או לנוסעים חלופית הובלה אספקה של (7)
הנוסע בהגעת עיכוב כמתוכנן בטיסה זו, בשל עיכוב בטיסה, הטסתם מתאפשרת ולא
בהסדר לקבוע ניתן 7(ב)(1), אף האמור בסעיף על דומה; סיבה או לטיסה, ביטול טיסה
או הטיסה הנוגעת לשיווק כרטיס ההכנסה לשיעור התמורה למוביל ביחס את כאמור

המטען; של ההטסה

במקרה חירום. וסיוע שירותי הצלה של רכישה ואספקה (8)

את לקבל החובה מן פטור יהיה מטוס  של החלפה או  השכרה לחכירה, הסדר (א) .3
מאלה: יותר או אחד שמתקיים בו הסדר על יחול לא ואולם הפטור הדין; בית אישור

להפעלתו עובדים עם יחד הוחלף או הושכר הוחכר, המטוס ההסדר פי על (1)
יותר למשך אליה, או מישראל בישראל, טיסה של הפעלתה לשם חלקם, או כולם

או חידושו;  כל תקופה של הארכת ההסדר מ–6 חודשים, לרבות

והמטוסים ישראליים מובילים  הם להסדר הצדדים מן  יותר או שניים (2)
אחד שברשות המטוסים  מסך ממחצית למעלה  מהווים אליהם נוגע  שההסדר
שברשות שבמטוסים המטען קיבולת מסך או המושבים מסך או להסדר הצדדים

להסדר. הצדדים אחד

.(7)2 בסעיף האמור הפטור מן לגרוע זה בסעיף באמור אין (ב)

הדין. בית אישור את לקבל החובה מן פטור יהיה מתמיד נוסע הסדר .4

אל מטען של הטסה או טיסה כרטיס לשווק מוביל יוכל ולפיו מובילים בין הסדר (א) .5
טיסה שילוב תוך ובחזרה, מסוים אל יעד או יותר, או אחת ביניים תחנת דרך מסוים יעד
ובלבד הדין אישור בית החובה לקבל את מן מוביל אחר, פטור טיסה של עם יחד שלו
או למי המשווק למוביל להעביר הטיסה את המפעיל המוביל את לחייב שאין בהסדר

טיסה. קיבולת של מינימלית כמות מטעמו,

התמורה את (א) סעיף קטן בהסדר לפי לקבוע ניתן 7(ב)(1), האמור בסעיף על אף (ב)
של המטען. ההטסה הטיסה או כרטיס לשיווק הנוגעת לשיעור ההכנסה למוביל ביחס

בית את אישור לקבל מן החובה פטור מובילים בין טיסה קיבולת  הסדר לשיווק (א) .6
בו הסדר שמתקיים על יחול לא הפטור ואולם משותף; קוד הסדר בו ומותר לכלול הדין,

מאלה: יותר או אחד

הצדדים מן  יותר או שניים של בית  נמלי שבין  הישיר לקו נוגע ההסדר  (1)
להסדר;

או לשניים שהוא משותף בית לנמל ישראל שבין לקו הישיר נוגע ההסדר (2)
מן הצדדים להסדר; יותר

ישראליים. מובילים הם להסדר הצדדים מן יותר או שניים (3)

התמורה   את טיסה קיבולת לשיווק בהסדר 7(ב)(1), ניתן לקבוע האמור בסעיף על אף (ב)
המטען. של ההטסה או כרטיס הטיסה לשיווק ההכנסה הנוגעת לשיעור ביחס למוביל

בין הסדר על הסוג פטור יחול לא אלה, שבכללים הסוג בפטור אחרת נאמר אם זולת (א) .7
אלה: יותר מעניינים או באחד שכולל כבילה מובילים

או תינתן, או שתוצע הנחה לרבות  ישולמו, או יוצעו  שיידרשו, המחירים (1)
שיופק; הרווח

יציע, שמוביל הנכסים או השירותים של המגוון או האיכות הכמות, הגבלת (2)
או ירכוש; יספק

חכירה הסדר

נוסע הסדר
מתמיד

קישוריות הסדרת

לשיווק הסדר
טיסה קיבולת

שלגביהם הסדרים
פטור יחול לא

הסוג
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לפי יעסקו, שעמם האנשים או סוג האנשים חלקו, לפי או כולו השוק, חלוקת (3)
שירכשו או שיסופקו השירות או לפי סוג הנכס העיסוק, מועד לפי העיסוק, מקום

מידה אחרת; אמת לפי או לפי איכותם, או

לרבות מוביל, ידי על מרכישתם,  או  שירות  או נכס  מאספקת הימנעות (4)
כאמור. לרכישה ידו לאספקה או הצעה על מהגשת הימנעות

יחול על לא אלה שבכללים פטור סוג קטן (א), האמור בסעיף מכלליות לגרוע (ב) בלי
מאלה: יותר או אחד בו שמתקיים הסדר

מי של ההכנסות או הרווח לשיעור ביחס היא בו שנקבעה התמורה (1)
שבהסדר; מהמובילים

דומה. בהסדר עם מוביל אחר מלהתקשר או מגביל מוביל מונע ההסדר (2)

מתחילתם. שנים לחמש אלה כללים תוקף .8
כובל בהתאם כהסדר נחשב לחוק ולא 3א סעיף של תחילתו טרם שנעשה כובל הסדר .9
מיום  9 חודשים תום בית הדין עד אישור את לקבל החובה מן לחוק, יהיה פטור (7)3 לסעיף

אלה. כללים של תחילתם

(30 באוקטובר 2008) התשס"ט בחשוון א'
(3-3090 (חמ

ן ק נית ו ר   

.                        הממונה על הגבלים עסקיים              נתאשר
ישי הו  אלי        

            שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ודיור) כלכלה (דמי לאומי) בשירות למתנדב שירות (תנאי לאומי שירות הודעת
(עדכון סכומים), התשס"ט-2008

בשירות למתנדב שירות (תנאי לאומי שירות לתקנות 4(ב) תקנה  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור:  מודיע התקנות), אני - ודיור), התש"ס-11999 (להלן כלכלה לאומי) (דמי

יהיו לתקנות, והם ו–3(א)(2) 2(א) בתקנות הנקובים השתנו הסכומים במדד השינוי עקב .1
להלן: כמפורט (1 בספטמבר 2008), באלול התשס"ח ביום א' החל

- המתגורר למתנדב לתקנות, 2(א) בתקנה (1)

שקלים חדשים לחודש; 694.13 - בהוצאות תזונתו ונושא במקום מגוריו (א)

שקלים חדשים לחודש; 478.83 - בהוצאות תזונתו נושא והמפעיל במקום מגוריו (ב)

בהוצאות  ונושא המפעיל, ברשות ולא מגוריו ממקום יותר או 30 ק"מ במרחק (ג)
שקלים חדשים לחודש; 771.51 - תזונתו

תזונתו בהוצאות נושא והמפעיל המפעיל ברשות ולא מגוריו למקום מחוץ (ד)
שקלים חדשים לחודש; 495.65 -

שקלים חדשים לחודש; 771.51 - בהוצאות תזונתו ונושא ברשות המפעיל (ה)

478.83 שקלים חדשים  - בהוצאות תזונתו נושא והמפעיל ברשות המפעיל (ו)
לחודש;

במקום "369.53" יבוא "357.36". 3(א)(2) לתקנות, בתקנה (2)

(2 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון ד'
אולמרט אהוד  (3-2941 (חמ

הממשלה  ראש  

תוקף

מעבר הוראת

__________

.108 עמ' התש"ס, 1 ק"ת

סכומים עדכון
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התשס"ט-2008  (תיקון), מחשב) למרשמי חיבור הוצאות (ניכוי הכנסה מס כללי
למרשמי מחשב),  חיבור הוצאות (ניכוי הכנסה תקנה 2 לתקנות מס לפי סמכותי בתוקף  

כללים אלה: אני קובע התשמ"ט-11989,

- התשנ"א-21991 מחשב), למרשמי חיבור הוצאות (ניכוי הכנסה מס לכללי 1 בסעיף .1
יבוא: בסופה (א), בפסקה (1)

הסכוםשנת המס

חדשים";"2008 שקלים 2,400

יבוא: בסופה (ב), בפסקה (2)

הסכוםשנת המס

חדשים"."2008 שקלים 6,000

(12 באוקטובר 2008) התשס"ט בתשרי י"ג
(3-168 (חמ

נסרדישי יהודה 
                                                               מנהל רשות המסים בישראל

__________
1 ק"ת התשמ"ט, עמ' 898.

.116 עמ' התשס"ח, 2 ק"ת התשנ"א, עמ' 796;

התשס"ט-2008  ציבורי), למוסד התרומות (סכום הכנסה מס הודעת
לאמור:  מודיע הפקודה), אני - הכנסה1 (להלן מס לפקודת סעיף 46(ב) לפי סמכותי בתוקף  

אוגוסט  בחודש שפורסם המדד 2008 לעומת אוגוסט בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
לגבי לפקודה 46(א) שבסעיף התרומות רצפת וסכום התרומות תקרת סכום יהיה ,2007
ובמקום  חדשים" "400 שקלים שקלים חדשים" יבוא שבמקום "380 2008, כך המס שנת

חדשים". שקלים 4,208,000" שקלים חדשים" יבוא 4,013,000"

(12 באוקטובר 2008) התשס"ט בתשרי י"ג
(3-152 (חמ

נסרדישי יהודה 
                                                               מנהל רשות המסים בישראל

__________
;87 עמ' התשס"א, ;124 עמ' התש"ס, ק"ת ;36 עמ' התש"ן, ס"ח ;120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.60 עמ' התשס"ח, ;379 עמ' התשס"ז, ;52 עמ' התשס"ה,

טעות תיקוני

התשס"ח-2008, מס' 3), (תיקון ואגרות) תנאיו להיתר, (בקשה והבניה התכנון בתקנות  
 - 1426 עמ' התשס"ח, ,6713 תקנות בקובץ שפורסמו

יימחק; "(א)" - ברישה, הסימון ,3.2.2.2 בפרט (1)

להיות "3.2.4.5"; 3.2.4.2, במקום "3.2.2.5" צריך בפרט (2)

בניה"; להיות "חומרי צריכה ,3.2.4.6 פרט כותרת השוליים של (3)

יימחק; - הסימון "(א)" ברישה, 3.5.3.1 בפרט (4)

1 תיקון סעיף

התרומות סכום
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יימחק; - הסימון "(א)" ברישה, 3.7.5.1 בפרט (5)

יימחק; - הסימון "(א)" ברישה, 3.8.21.1 בפרט (6)

יימחק; - , הסימון "(1)" 3.8.29.5 בפרט (7)

"מהתמ"ע"; להיות "מהטמ"ע", צריך במקום 3.9.16.4(ב), בפרט (8)

מוצא דרך מרכיבי "רוחב להיות צריכה ,3.9.16.5 פרט של השוליים  כותרת  (9)
המשרתים אזור ישיבה";

מבניין"; דרכי מוצא להיות "מספר צריכה ,3.9.17.1 פרט כותרת השוליים של (10)

יימחק; - הסימון "(א)" ברישה, 3.9.20.2 בפרט (11)

יימחקו; - "1.31 "תרשים המילים השוליים, בכותרת ,3.9.22.2 בפרט (12)

יימחקו; - "1.40 "תרשים המילים השוליים, בכותרת ,3.9.28.2 בפרט (13)

בטיחות"; סקר דרישות "תיאור להיות צריכה ,3.9.36.2 פרט כותרת השוליים של (14)

להיות "כמהתמ"ע"; צריך במקום "כמהטמ"ע" 3.9.38.7(ג), בפרט (15)

יימחק; - הסימון "(א)" ברישה, 3.9.40.4 בפרט (16)

עולה". אינו "מספרם להיות צריך עולה" אינה "מספרם במקום ,(3)3.9.41.1 בפרט (17)

 (3-347 (חמ
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