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 תקנות הגנת הצרכן )אחריות ושירות לאחר מכירה( )מחמם מים(,
התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18א ו–37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-11981, בהתייעצות 
עם הממונה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -   1
"מחמם מים" - מחמם מים סולרי, לרבות אוגר וקולט ומחמם מים חשמלי; 

"מחמם מים חשמלי" - מיתקן לחימום מים בעזרת חשמל, כמשמעותו בתקן ישראלי 
רשמי 69, מחממי מים חשמליים: בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי2;

"מחמם מים סולרי" - מיתקן לחימום מים בעזרת אנרגיית השמש כמשמעותו בתקן ישראלי 
רשמי 579 חלק 2, מערכות סולריות לחימום מים3: אוגרי מים וקולט כמשמעותו בתקן 

ישראלי רשמי 579 חלק 1, מערכות סולריות לחימום מים: קולטים שטוחים4 

תקנות הגנת הצרכן )אחריות ושירות לאחר מכירה(, התשס"ו-52006, יחולו על מחמם    2
מים בשינויים אלה:

תקופת אחריות למחמם מים היא ארבע שנים; לגוף החימום, תרמוסטט, לרבות   )1(
דיפרנציאלי, משאבה במערכת סולרית, ברז ערבול וסתימת אבן - שנה;

יראו כאילו בתקנה 4, במקום תקנת משנה )א( נאמר:   )2(

אחריות יצרן מחמם המים כוללת גם אחריות להתקנתו; ואולם דרש היצרן  ")א( 
כתנאי להפעלת מחמם המים כי ההתקנה תתבצע על ידו או על ידי מי מטעמו, 
תחול האחריות להתקנה בתנאי שהצרכן ביצע את ההתקנה על ידי היצרן או 
מתקין מטעמו; היצרן יציין דרישה זו במפורש בתעודת האחריות ויפרט בה את 
רשימת המתקינים מטעמו; אם היצרן מוכר את מחמם המים, יפנה את הצרכן 
בעת המכירה לדרישה זו; בוצעה התקנה על ידי מתקין שאינו מטעמו של היצרן, 
תחול האחריות להתקנה על המתקין אשר יגלה לצרכן קודם להתקנה כי אחריות 
היצרן להתקנה לא חלה וייתן לו תעודת אחריות המפרטת את חיוביו לתיקון כל 

קלקול שנובע מההתקנה, לתקופה של 3 שנים ";

כהגדרתו  מים",  "מחמם  יבוא  בסופו  א',  בטור  הראשונה,  בתוספת  כאילו  יראו   )3(
בתקנות אלה;

יראו כאילו בתוספת השנייה נאמר -  )4(

בטור א', בסופו יבוא "מחמם מים", כהגדרתו בתקנות אלה;  )א( 

בטור ב', בסופו יבוא "3 ימים, ואם סופק לצרכן מחמם מים חלופי - 14 ימים"  )ב( 

תחילתן של תקנות אלה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(    3

כ"ה בכסלו התשע"ה )17 בדצמבר 2014(

ט)חמ 3-4728( נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

תחילה

תחולה

הגדרות

1  ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התש"ס, עמ' 201 

2  י"פ התשע"ב, עמ' 4988 

י"פ התשנ"ו, עמ' 5417   3

י"פ התשנ"ח, עמ' 2235   4

ק"ת התשס"ו, עמ' 571   5
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחממי מים סולאריים וחשמליים
חד–דירתיים( )ביטול(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו–15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-11957, 
אני מצווה לאמור:

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחממי מים סולאריים וחשמליים חד–דירתיים(,    1
התשמ"ד-21983 - בטל 

לאחר  ושירות  )אחריות  הצרכן  הגנת  תקנות  של  תחילתן  ביום  זה  צו  של  תחילתו    2
מכירה( )מחמם מים(, התשע"ה-32014  

י"א בכסלו התשע"ה )3 בדצמבר 2014(

ט)חמ 3-1670( נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

תקנות תכנון משק החלב )קביעת מכסות חלב( )תיקון(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12)א()1( ו–38 לחוק תכנון משק החלב, התשע"א-12011 
ועדת  ובאישור  בחוק,  כהגדרתה  החלב  מועצת  עם  התייעצות  לאחר  החוק(,   - )להלן 

הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

במקום  התשע"ד-22014,  חלב(,  מכסות  )קביעת  החלב  משק  תכנון  לתקנות   6 בתקנה   .1
תקנת משנה )ב( יבוא:

הופחתה מכסה לפי תקנת משנה )א(, ובתום השנה שבה הופחתה )להלן - שנת  ")ב( 
ההפחתה( נמצא כי היצרן הגדיל את ייצור החלב בשיעור של 10% לפחות לעומת היקף 
הייצור בפועל בשנה הקודמת או שהוא ייצר חלב בהיקף מלוא מכסתו לפני ההפחתה, 

תגדיל ועדת המכסות את מכסתו של היצרן, בעד אותה שנה, להיקפה טרם ההפחתה 

לא עמד היצרן בתנאי מהתנאים כאמור בתקנת משנה )ב( בתום שנת ההפחתה,  )ג( 
מהתנאים  בתנאי  עמידתו  את  לבחון  היצרן,  בקשת  לפי  המכסות,  ועדת  רשאית 
אם  העוקבת(,  השנה   - )להלן  ההפחתה  לשנת  העוקבת  השנה  בתום  האמורים 
מצאה  ההפחתה;  בשנת  הייצור  להגדלת  משמעותיות  פעולות  ביצע  כי  השתכנעה 
לעומת  החלב  ייצור  את  הגדיל  היצרן  כי  העוקבת  השנה  בתום  המכסות  ועדת 
בתקנת  כאמור  ההפחתה  לפני  מכסתו  מלוא  בהיקף  חלב  שייצר  או  ההפחתה   שנת 

משנה )ב(, תגדיל את מכסתו בעד השנה העוקבת להיקפה טרם ההפחתה" 

כ"ג בכסלו התשע"ה )15 בדצמבר 2014(
)חמ 3-4484(

ר י מ ש ר  י א י  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תיקון תקנה 6

ביטול

תחילה

ס"ח התשי"ח, עמ' 24   1

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 413 

ק"ת התשע"ה, עמ' 462   3

 __________
ס"ח התשע"א, עמ' 762   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 1748   2
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הודעת הירושה )אגרות הרשם לענייני ירושה(, התשע"ה-2014

ירושה(,  לענייני  הרשם  )אגרות  הירושה  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ח-11998 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

המדד  לעומת   2014 נובמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב    1
 שפורסם בחודש נובמבר 2013, יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום י' בטבת התשע"ה 

)1 בינואר 2015(, כדלקמן:

"תוספת

)תקנה 1)א((

טור א'
הפעולה או השירות 

טור ב'
בשקלים חדשים

1501  בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

2501  בקשה לתיקון או לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 

3501  בקשה למינוי מנהל עיזבון

4235  עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה

5106  הפקדת צוואה

6  בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לענייני ירושה, שהוגשה 
בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה

פטורה

727  עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה

15 5 לכל עמוד8  העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה

235"9  כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8

כ"ב בכסלו התשע"ה )14 בדצמבר 2014(
ן א ה ד  ו ד )חמ 3-2872(  

האפוטרופוס הכללי   
הממונה הארצי לענייני ירושה   

__________
ק"ת התשנ"ח, עמ' 1291; התשע"ד, עמ' 460   1

שינוי סכומים




