
רשומות

קובץ התקנות
11 בנובמבר 73032013ז' בכסלו התשע"ד

עמוד

194 תקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות( )תיקון(, התשע"ד-2013        

תקנות הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם( )הפחתה של סכומי עיצום כספי(, 
194 התשע"ד-2013                                                                                                                                                    

196 צו שירות ביטחון )התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון(, התשע"ד-2013                                              

198 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשע"ד-2013                                  

הודעת הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם( )אגרות להיתרים מן הממונה על קרינה סביבתית(, 
199 התשע"ד-2013                                                                                                                                                    



קובץ התקנות 7303, ז' בכסלו התשע"ד, 2013 11 10  194

תקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות 
המקומיות( )תיקון(, התשע"ד-2013

בתוקף הסמכות לפי סעיף 18)א( לחוק הארכיונים, התשט"ו-11955, שהועברה אלי2, 
ולאחר התייעצות עם מועצת הארכיונים העליונה, אני מתקין תקנות אלה:

המדינה  במוסדות  ארכיוני  חומר  )ביעור  הארכיונים  לתקנות  השנייה  בתוספת    1
וברשויות המקומיות(, התשמ"ו-31986, אחרי "משרד החוץ" יבוא "המוסד למודיעין 

ולתפקידים מיוחדים"  

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    2

ה' בחשוון התשע"ד )9 באוקטובר 2013(
)חמ 3-82-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תקנות הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם(
)הפחתה של סכומי עיצום כספי(, התשע"ד-2013

 - לסביבה  והעברות  )פליטות  הסביבה  הגנת  לחוק  21)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
חובות דיווח  ומרשם(, התשע"ב-12012 )להלן - החוק(, בהסכמת שרת המשפטים ובאישור 

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנות אלה -     1
"אישור רואה חשבון" - אישור שנתן רואה חשבון מבקר, שאינו מצוי בניגוד עניינים 
כלפי המפר ואינו תלוי בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לפי תקנות רואי חשבון 

)ניגוד עניינים ופגיעה באי–תלות כתוצאה מעיסוק אחר(, התשס"ח-22008; 

"הכנסה" - כהגדרתה בפקודת מס הכנסה3; 

"חוק מע"מ" - חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-41975; 

"מחזור עסקאות" - 

לעניין תאגיד שאינו מלכ"ר - מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מע"מ;  )1(

העמותות,  לחוק  השנייה  בתוספת  מחזור  כהגדרת   - מלכ"ר  לעניין   )2(
התש"ם-51980;

"מלכ"ר" - כהגדרתו בחוק מע"מ; 

"מפר" - כמשמעותו בסעיף 16 לחוק  

)א( הרשם רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם    2
התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה: 

תיקון התוספת 
השנייה

תחילה

__________
ס"ח התשע"ב, עמ' 238   1
ק"ת התשס"ח, עמ' 608   2

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

ס"ח התש"ם, עמ' 210   5

הגדרות

הפחתת סכומי 
העיצום הכספי

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 14; התשמ"א, עמ' 152   1

י"פ התשט"ו, עמ' 639   2
ק"ת התשמ"ו, עמ' 1190; התשע"ג, עמ' 1196   3
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שקדמו  השנים  בחמש  לפיו  או  החוק  מהוראות  הוראה  הפר  לא  המפר   )1(
להפרה - 20 אחוזים; 

המפר הפר הוראה מהוראות החוק או לפיו בחמש השנים שקדמו להפרה,   )2(
ואולם בשנתיים שקדמו להפרה לא הפר את ההוראה שבשלה הוטל העיצום 

ולא הפר הוראה אחרת יותר מפעם אחת - 10 אחוזים;

המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לרשם - 30 אחוזים;   )3(

המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה, להנחת דעתו של הרשם - 20   )4(
אחוזים;

אישיות  נסיבות  בשל  נגרמה  ההפרה  כי  שוכנע  והרשם  יחיד  הוא  המפר   )5(
אישיות  נסיבות  שהתקיימו  או  הכספי  העיצום  של  הפחתה  המצדיקות  קשות 

קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר - 15 אחוזים 

התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנת משנה )א(, רשאי הרשם להפחית  )ב( 
במצטבר,  נסיבות  אותן  לצד  המנויים  השיעורים  את  הכספי  העיצום  מסכום  למפר 
ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 50 אחוזים מסכום העיצום הכספי 

הקבוע בשל אותה הפרה  

הרשם רשאי להפחית למפר שהוא אחד מן המפורטים להלן את סכום העיצום  )א(    3
הכספי, כך שהעיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין: 

לתאגיד שאינו מלכ"ר, ואשר מחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון   )1(
שקלים חדשים - 10 אחוזים ממחזור העסקאות של המפר;

למלכ"ר שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים - 5   )2(
אחוזים ממחזור העסקאות של המפר;

לאדם אחר - 5 אחוזים מההכנסה בשנת הכספים שקדמה למועד מסירת   )3(
ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי 

תקנת משנה )א( תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנה 2 ובין אם לאו   )ב( 

יגיש  אלה,  תקנות  הוראות  לפי  כספי  עיצום  סכום  של  הפחתה  המבקש  מפר  )א(    4
לרשם, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי, 

מסמכים המאמתים את העובדות שעל יסודן מתבקשת ההפחתה כאמור  

בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה )א(, מפר המבקש הפחתה לפי הוראות תקנה  )ב( 
3 יצרף לבקשתו אישור מאת רואה חשבון, לעניין גובה מחזור העסקאות או ההכנסה 
של המפר, לפי העניין, ולעניין תקנה 3)א()2( - גם תעודה מאת מנהל, כהגדרתו בחוק 

מע"מ המעידה על רישומו כמלכ"ר לפי החוק האמור  

היתה ההפרה שבשלה הוטל העיצום, הפרה לפי הוראות סעיף 16)1( עד )6( לחוק, לא    5
יורה הרשם על הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות אלה, אלא לאחר שהמפר 

קיים את חובותיו לפי הוראות הסעיפים המנויים בפסקאות האמורות   

על  וחשבון  דין  הכנסת  של  הסביבה  והגנת  הפנים  לוועדת  לשנה  אחת  יגיש  הרשם    6
לא  יוגש  זו  תקנה  לפי  ראשון  דיווח  אלה;  בתקנות  לו  הנתונות  בסמכויות  השימוש 

יאוחר מיום ט' בטבת בתשע"ה )31 בדצמבר 2014(  

י"ט בחשוון התשע"ד )23 באוקטובר 2013(
)חמ 3-4573(

ץ ר פ ר  י מ ע  
השר להגנת הסביבה  

הפחתה בשל 
התחשבות במחזור 

עסקאות

מסמכים מצורפים 
לבקשה

תנאי מקדמי 
להפחתה בהפרות 

מסוימות

דיווח לוועדת 
הפנים והגנת 

הסביבה של הכנסת
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צו שירות ביטחון )התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון(,
התשע"ד-2013

משולב[,  ]נוסח  ביטחון  שירות  לחוק  ו–13   12  ,5  ,3 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  התשס"ח-22008,  המילואים,  שירות  לחוק   5 וסעיף  החוק(,   - )להלן  התשמ"ו-11986 

מצווה לאמור:

בצו זה -   1
" בר–רישום" - אזרח ישראלי או תושב קבוע גבר או אישה - למעט אישה נשואה, 
אישה הרה או אם לילד שנולד בין יום          א' בתשרי התשנ"ז )14 בספטמבר 1996( 

לבין יום ל' בניסן התשנ"ז )7 במאי 1997(, שני התאריכים בכלל;

"הודעה אישית" - הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת לבר–רישום או אל 
חייב שירות סדיר או חייב שירות מילואים והנמסרת לו אישית, נרשמת בתעודת 

ההתייצבות שלו או נשלחת אליו בדואר;

"חייב בשירות סדיר" - עולה שהוא אחד מאלה:

)3 באפריל 1984( לבין יום ל' בניסן   גבר שנולד בין יום א' בניסן התשמ"ד   )1(
התשנ"ז )7 במאי 1997(, שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר;

)2(  אישה שנולדה בין יום א' בניסן התשמ"ז )31 במרס 1987( לבין יום ל' בניסן  
התשנ"ז )7 במאי 1997( שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר;

)3(  גבר המורשה או הזכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים 
ברפואת   לעסוק  או  הרופאים(,  פקודת   - )להלן  התשל"ז-31976  חדש[,  ]נוסח 
שיניים לפי  פקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[, התשל"ט-41979 )להלן - פקודת 
רופאי השיניים(, שנולד בין יום א' בניסן התשל"ט )29 במרס 1979( לבין יום ל' 
בניסן התשמ"ד )2 במאי 1984(, שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר;  

"חייב בשירות מילואים" - עולה שהוא אחד מאלה:

גבר שנולד בין יום כ"ה בטבת התשכ"ב )1 בינואר 1962( לבין יום ל' בניסן    )1(
התשמ"ד )2 במאי 1984( שני התאריכים בכלל, ואינו חייב בשירות סדיר;

גבר המורשה או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים או   )2(
 לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים, שנולד בין  יום א' בניסן התשי"ט

)9 באפריל 1959( לבין יום כ"ד בטבת התשכ"ב )31 בדצמבר 1961(, שני תאריכים 
בכלל;

"מועמד לשירות" - אדם שהוא בר–רישום או חייב בשירות סדיר או חייב בשירות 
מילואים;

"עולה" - אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אישה - למעט אישה נשואה, אישה 
בתשרי  ח'  יום  בין  קבוע  לתושב  או  ישראלי  לאזרח  שהיה   - לילד  ואם  הרה 
התש"י )1 באוקטובר 1949( לבין יום פרסום צו זה ברשומות ואין בידו תעודה 

המעידה שהוא פטור משירות ביטחון 

הגדרות

__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשע"ב, עמ' 218   1

ס"ח התשס"ח, עמ' 502   2
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 549   3
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 614   4
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לו  שהודיעו  ובזמן  במקום  ולבדיקות  לרישום  להתייצב  נקרא  לשירות  מועמד  כל    2
בהודעה אישית 

כל מועמד לשירות שלא קיבל עד יום כ"ט באלול התשע"ג )4 בספטמבר 2013( הודעה    3
אישית כאמור בסעיף 2 נקרא בזה להתייצב לרישום ולבדיקות בלשכת גיוס אזורית, 

כמפורט בתוספת, בשעה 08:00 בתאריך הקבוע שלהלן:

טבלה ב'

מועד התייצבות לרישום ולבדיקות - ימי עבודה ולא תאריך לידה 
חופשות וחגים

נשיםגבריםלביןבין

דגבא

א' בתשרי התשנ"ז  
)14 בספטמבר 1996(

ל' בניסן התשנ"ז
)7 במאי 1997(

ה' בחשוון התשע"ד
)9 באוקטובר 2013(

ו' בחשוון התשע"ד
)10 באוקטובר 2013(

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 באוקטובר 2013(עולה חייב בשירות סדיר/מילואים

כל מועמד לשירות שהתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות ביטחון וכושרו    4
לא נקבע, נקרא בזה להתייצב להשלמת בדיקות לשם קביעת כושרו במקום ובמועד 

שהודיעו לו בהודעה חתומה בידי יושב ראש הוועדה הרפואית או מטעמו 

התשע"ד בתמוז  י"ז  יום  עד  קיבל  לא  אשר   ,4 בסעיף  כאמור  לשירות  מועמד  כל    5 
)15 ביולי 2014( הודעה כאמור באותו סעיף, נקרא בזה להתייצב להשלמת הבדיקות 
י"ח  ביום  בתוספת,  כמפורט  אזורית,  גיוס  בלשכת  ביטחון  לשירות  כושרו  לקביעת 

בתמוז התשע"ד )16 ביולי 2014(, בשעה 08:00  

כל בר–רישום שנמצא כשר לשירות, לרבות מי שפוקד רשאי לקוראו לשירות ביטחון    6
לו  שהודיעו  ובזמן  במקום  סדיר,  לשירות  להתייצב  בזה  נקרא  לחוק,   12 סעיף  לפי 
בהודעה אישית, אם בזמן שנקבע להתייצבות הגיע לגיל 18 בהתאם לשיטת חישוב 

הגילים בסעיף 2 לחוק 

כל בר–רישום, שלא קיבל עד יום י"א באב התשע"ו )15 באוגוסט 2016( הודעה אישית    7
כמפורט  אזורית,  גיוס  בלשכת  סדיר  לשירות  להתייצב  בזה  נקרא   ,6 בסעיף  כאמור 

בתוספת,  ביום י"ב באב התשע"ו )16 אוגוסט 2016(, בשעה 08:00 

כל בר–רישום, אישה, שלא קיבלה עד יום י"ח באב התשע"ו )22 אוגוסט 2016( הודעה    8
אזורית,  גיוס  בלשכת  סדיר  לשירות  להתייצב  בזה  נקראת   ,6 בסעיף  כאמור  אישית 

כמפורט בתוספת, ביום י"ט באב התשע"ו )23 באוגוסט 2016(, בשעה 08:00 

מי  לרבות  לשירות,  כשר  שנמצא  מילואים  שירות  חייב  וכל  סדיר  שירות  חייב  כל    9
שפוקד רשאי לקראו לשירות ביטחון לפי סעיף 12 לחוק, נקרא בזה להתייצב לשירות 

ביטחון במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה אישית 

באדר  כ"ח  יום  עד  קיבל  לא  אשר  מילואים,  שירות  חייב  וכל  סדיר  שירות  חייב  כל    10
התשע"ד )30 במרס 2014( הודעה אישית כאמור בסעיף 9, נקרא בזה להתייצב לשירות 
ביטחון בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום כ"ט באדר ב' התשע"ד )31 מרס 

2014(, בשעה 08:00 

 התייצבות לרישום
 ולבדיקות לפי

הודעה אישית

 התייצבות לרישום
 ולבדיקות שלא לפי

הודעה אישית

 התייצבות
 להשלמת בדיקות

לפי הודעה אישית

 התייצבות
 להשלמת בדיקות
 שלא לפי הודעה
 אישית - מועמד

לשירות

 התייצבות לשירות
 סדיר לפי הודעה

אישית

התייצבות לשירות 
סדיר שלא לפי 
הודעה אישית 

גברים - בר–רישום

התייצבות לשירות 
סדיר שלא לפי 
הודעה אישית 

נשים - בר–רישום

התייצבות לשירות 
ביטחון לפי הודעה 

אישית

התייצבות לשירות 
סדיר שלא לפי 
הודעה אישית 
- חייב שירות 

סדיר וחייב שירות 
מילואים
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תוספת
)סעיפים 3, 5, 7, 8 ו–10(

תל השומר - מחנה תל השומר )על יד קראון(;

חיפה -  רח' עומר אל כיאם 12 )מול העירייה(;

ירושלים - רח' רש"י 103 )שכונת מקור ברוך(;

באר שבע - רח' יד ושם 22;

טבריה - רח' נצרת  1 

ו' בתשרי התשע"ד )10 בספטמבר 2013(
)חמ 3-241(

ה נ ש מ ף  ו ל א  , ל ו א ש – ן ב ל  י ג  
מפקד מיטב, פוקד  

אגף כוח אדם  

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, 
התשע"ד-2013

קבלנים  )סיווג  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לתקנות   6 לתקנה    בהתאם 
רשומים(, התשמ"ח-11988, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 ספטמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב    1
התשע"ד בתשרי  כ"ז  מיום  והם  בתוספות,  הנקובים  הסכומים  עודכנו   ,2013  מרס 

)1 באוקטובר 2013(, כלהלן:

תוספת ראשונה
)תקנה 1(

באלפי שקלים חדשים

קבוצת סיווג א':

1,482סוג 1 - בהיקף כספי עד

2,963סוג 2 - בהיקף כספי עד

5,927סוג 3 - בהיקף כספי עד

11,809סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ב':

2,425סוג 1 - בהיקף כספי עד

4,854סוג 2 - בהיקף כספי עד

9,708סוג 3 - בהיקף כספי עד

19,415סוג 4 - בהיקף כספי עד

עדכון סכומים

__________
ק"ת התשמ"ח, עמ' 1082; התשנ"ב, עמ' 749; התשע"ג, עמ' 47 ועמ' 964   1
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באלפי שקלים חדשים

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ג':

3,956סוג 1 - בהיקף כספי עד

7,152סוג 2 - בהיקף כספי עד

14,307סוג 3 - בהיקף כספי עד

28,612סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

תוספת שנייה

)תקנה 7)א()6((

היקף העבודות שביצע הקבלן

הסוג
בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבנייה 

למגורים )באלפי שקלים חדשים(

223,504

35,257

47,009

347,009

670,513

94,018

494,018

141,027

282,053

5282,053

423,080

846,160

ט"ז בחשוון התשע"ד )20 באוקטובר 2013(
ן ה כ ן  ו נ מ א )חמ 3-638(  

רשם הקבלנים   

הודעת הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם( )אגרות להיתרים מן 
הממונה על קרינה סביבתית(, התשע"ד-2013 

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א)ד( לתקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(, 
התש"ם-11980 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

__________
ק"ת התש"ם, עמ' 992; התשנ"א, עמ' 1058; התשע"ב, עמ' 1511   1
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בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 אוגוסט  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
פברואר 2013, מיום כ"ו באלול התשע"ג )1 בספטמבר 2013(, נוסח התוספת השלישית 

לתקנות הוא:

"תוספת שלישית
)תקנה 10א(

בשקלים חדשים

בעד היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי  במוצר המכיל חומר )1(
רדיואקטיבי

267 18

18 267בעד היתר לעסוק במכשיר קרינה)2(

76 430בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו)3(

76 430בעד היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו)4(

בעד היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע, במים או )5(
באוויר, או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר

430 76

בעד היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים המפורטים )6(
להלן:

)נמחק(א 

18 267כיול מכשירי מדידת קרינה מייננת, לרבות מקורות כיולב 

)נמחק(ג 

76 430תיקון מכשירי קרינה ואחזקתםד 

העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל חומר ה 
רדיואקטיבי

430 76

76 430שירותי רדיוגרפיהו 

18 267אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בחומרים רדיואקטיבייםז 

62 308סילוק פסולת רדיואקטיביתח 

)נמחק(ט 

)נמחק(י 

76 430בדיקת ריכוזי ראדון במבנים, בקרקע ובמים יא 

76 430"בדיקת קרינה בלתי מייננתיב 

י"ז בחשוון התשע"ד )21 באוקטובר 2013(
ר ל פ ל ד  ו ד )חמ 3-1078(  

המנהל הכללי של המשרד   

להגנת הסביבה   

שינוי אגרות




