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תקנות התעבורה )הוראת שעה(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו–70)5( לפקודת התעבורה1, אני מתקין תקנות אלה:

בתקופה שמיום י"ד בחשוון התשע"ה )7 בנובמבר 2014( עד יום י"ח בתשרי התשע"ו   1 
)1 באוקטובר 2015(, פרט 1)ג()4( לתוספת השלישית לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961, 

לא ייקרא 

כ' בשבט התשע"ה )9 בפברואר 2015(
)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

צו הגז )בטיחות ורישוי( )מכלי גפ"מ מיטלטלים(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 29 ו–30 לחוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-11989 
)להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר הכלכלה, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים, 

ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בצו זה -     1
חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן  ולהארכת  לתיקון  לחוק  בתוספת  כהגדרתו   - "אזור" 

)יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(, התשס"ז-22007;

"גפ"מ" - גז פחמימני מעובה כהגדרתו בחוק;

"חוק התקנים" - חוק התקנים, התשי"ג-31953;

"מכון התקנים" - כמשמעותו בסעיף 2 לחוק התקנים;  

"מכל", "מכל גפ"מ" - כלי קיבול מיטלטל המיועד לאחסון גפ"מ אשר תקן ישראלי ת"י 
70 או תקן ישראלי ת"י 844 חל עליו;  

"המנהל" - מי שמונה לפי סעיף 3)א( לחוק, למנהל ענייני גז פחמימני מעובה; 

"מעבדה מאושרת" - כמשמעותה בסעיף 12)א( לחוק התקנים;  

"מחסן גפ"מ" - אתר שבו מאחסנים גפ"מ למטרות מסחריות במכלים שסך כל קיבולם 
עולה על 1,000 ליטר; 

"ספק גז יוצא", "ספק גז נכנס", "צרכן גז" - כהגדרתם בסעיף 14 לחוק הסדרים במשק 
המדינה )תיקוני חקיקה(, התשמ"ט-41989;  

"תקן ישראלי" - אחד מאלה לפי העניין וכתוקפו מזמן לזמן לפי חוק התקנים, שעותק 
שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי והפניה אליו מצויה 
שכתובתו  והמים  האנרגיה  הלאומיות  התשתיות  משרד  של  האינטרנט  באתר 

www energy gov il; בהעדר הפניה כאמור, לא יהיה תוקף לתקן לעניין צו זה:

הוראת שעה

הגדרות

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173   1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ד, עמ' 1119   2

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

ס"ח התשס"ז, עמ' 364   2
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4   3

ס"ח התשמ"ט, עמ' 28; התשס"ח, עמ' 124   4
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ת"י 70 - "מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים )גפ"מ("5;  )1(

ת"י 844 - "מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה )גפ"מ("6     )2(

לא ישחית אדם, לא ימחק, לא יוסיף, לא ישנה ולא יסתיר סימון על מכל גפ"מ )בסעיף    2
זה - שינוי(; הוראה זו לא תחול על שינוי שמבצעים לפי תקן ישראלי מכון התקנים, 
מעבדה מאושרת, או אדם באישור אחד מהם, והכול לאחר שניתנה הסכמה בכתב של 

בעל מכל הגפ"מ שהסימון שלו מוטבע על המכל    

ספק גז לא ימלא, לא יוליך, לא יוביל, לא יחזיק, לא ימכור או לא ישווק, בדרך  )א(    3
כלשהי, מכל גפ"מ שאינו מסומן בשם ספק הגז, לפי דרישות תקן ישראלי  

על אף האמור בסעיף קטן )א( -   )ב( 

המנהל רשאי להתיר אחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, לספקי גז   )1(
שביקשו זאת בכתב וצירפו לבקשתם התחייבות משותפת לקיום כל הוראת דין, 
הוא  ורשאי  לחוק,   4 סעיף  לפי  הגז  למיתקן  המנהל  שנתן  ההיתר  תנאי  וקיום 
שלא להתיר כאמור, אם אחד מספקי הגז הפר הוראה מהוראות כל דין או תנאי 

מתנאי היתר כאמור: 

למלא גפ"מ במכלים המסומנים בשמם לפי סעיף קטן )א(, במיתקן גז  )א( 
השייך לאחד מהם;

השייך  גפ"מ  במחסן  כאמור  בשמם  המסומנים  גפ"מ  מכלי  לאחסן  )ב( 
לאחד מהם ובלבד שיאוחסנו בשטח מגודר ומשולט בנפרד;

עליהם  שיש  גפ"מ  מכלי  ולאחסן  להוביל  גז  לספק  להתיר  רשאי  המנהל   )2(
שלו,  הסימון  שעליהם  הגפ"מ  מכלי  בצד  לרבות  אחר,  גז  ספק  של  שמו  סימון 

באחד מאלה:

)א( במקרים חריגים ובהחלטה מנומקת בכתב;

)ב( לשם הובלה ואחסון של מכלי גפ"מ שנתפסו לפי החוק; 

ספק גז המורשה להוביל מכלי גפ"מ ואינו מורשה לשווק לצרכני גז גפ"מ,   )3(
רשאי להוביל מכלי גפ"מ שיש עליהם סימון שמו של ספק גז אחר, ובלבד שלא 

יוביל באותו זמן מכלי גפ"מ של יותר מספק גז אחד;  

ספק גז נכנס רשאי להוביל מכלי גפ"מ של  ספק גז יוצא שלא פירק את מכלי   )4(
הגפ"מ שלו, כאמור בתקנה 3)ב( לתקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( 
לחוק  לתוספת  2)ג(  בסעיף  או  התשנ"א-71991,  גז(,  ספק  החלפת   - הגז  )משק 
המקרקעין )החלפת ספק גז בבית משותף(, התשנ"א-81991, לפי העניין, לרבות 
הובלתם בצד מכלי הגפ"מ שעליהם הסימון שלו, וכן לאחסנם במיתקן גז השייך 
לו בשטח מגודר ומשולט בנפרד, ובלבד שניתן לו ייפוי כוח בכתב לפי החיקוקים 
האמורים ושייפוי הכוח יימצא בידי ספק הגז הנכנס אשר מוביל את המכלים 

בזמן הובלתם, ובמיתקן הגז השייך לו בזמן אחסונם  

לא ימלא ספק גז מכל בגפ"מ אלא במיתקן גז שהמנהל נתן לו היתר לפי סעיף 4 לחוק,    4
לפי תנאי ההיתר ורק לאחר שווידא כי מכל הגפ"מ נבדק לפי דרישות תקן ישראלי ת"י 

70 ועומד בכל דרישותיו    

איסור שינוי סימון

מילוי מכל בגפ"מ

איסור שימוש במכל 
גפ"מ שאינו מסומן 

בסימון שם ספק הגז

__________
י"פ התשמ"ה, עמ' 102   5
י"פ התשס"ו, עמ' 3409   6

ק"ת התשנ"א, עמ' 1123; התשנ"ה, עמ' 1773   7
ס"ח התשנ"א, עמ' 117; התשנ"ד, עמ' 654   8
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לא יחבר ספק גז מכל גפ"מ למיתקן גז שאליו מותקן מכל גפ"מ שאינו מסומן בשמו     5
)א( לא יכניס אדם לישראל ולא ייבא אליה מכלי גפ"מ שמולאו בגפ"מ במיתקן גז    6

מחוץ לתחומי השיפוט של מדינת ישראל 

)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על ייבוא מכלי גפ"מ שלא למילוי חוזר שתקן 
ישראלי ת"י 844 חל עליהם, וקיבולת כל אחד מהם אינה עולה על 1 ליטר  

לא יוציא אדם מכלי גפ"מ מישראל לאזור, בין שהמכלים מולאו בישראל בגפ"מ ובין    7
שהמכלים ריקים, אלא אם כן המכלים הובלו ממדינת ישראל לאזור לפי הדין החל 

באזור ולפי הדין בישראל, לפי העניין   

הוראות צו זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן    8
המנהל ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, בתום שנתיים מיום תחילתו של צו זה,    9
בדיון שתקיים הוועדה בהשתתפותו ובהשתתפות המנהל הכללי של משרד התשתיות 
הלאומיות האנרגיה והמים, על יישום הוראות צו זה, ובכלל זה על פיקוח ואכיפה של 

הוראותיו 

תחילתו של צו זה ביום תחילתם של צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סימון ומילוי    10
מכלי גז( )ביטול(, התשע"ה-92015, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מכלי גז( )ביטול(, 
התשע"ה-102015 ותיקון תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - בטיחות גפ"מ(, 

התשס"ג-112003, לעניין קביעת עבירות לפי צו זה - לפי המאוחר   

כ"א בשבט התשע"ה )10 בפברואר 2015(
)חמ  3-4126(

ם ו ל ש ן  לב י ס  
שר התשתיות הלאומיות  

האנרגיה והמים  
__________

ק"ת התשע"ה, עמ' 952   9
ק"ת התשע"ה, עמ' 953   10

ק"ת התשס"ו, עמ' 735; התשע"א, עמ' 1256   11

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סימון ומילוי מכלי גז( )ביטול(, 
התשע"ה-2015

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

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סימון ומילוי מכלי גז(,  התשנ"א-21991 - בטל    1
תחילתו של צו זה ביום תחילתו של צו הגז )בטיחות ורישוי( )מכלי גפ"מ מיטלטלים(,    2

התשע"ה-32015 

כ"א בשבט התשע"ה )10 בפברואר 2015(
)חמ  3-565-ת2(

ם ו ל ש ן  לב י ס  
שר התשתיות הלאומיות  

האנרגיה והמים  

שיווק מכל גפ"מ

תחילה

הכנסת מכלי גפ"מ 
לישראל

הוצאת מכלי גפ"מ 
מישראל לאזור

שמירת דינים

דיווח לכנסת

תחילה

ביטול 

__________
ס"ח התשי"ח, עמ' 24   1

ק"ת התשנ"א, עמ' 1040; התשס"ה, עמ' 893   2
ק"ת התשע"ה, עמ' 950   3
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צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מכלי גז( )ביטול(, התשע"ה-2015

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

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מכלי גז(,  התש"ן-21990 - בטל    1
תחילתו של צו זה ביום תחילתו של צו הגז )בטיחות ורישוי( )מכלי גפ"מ מיטלטלים(,    2

התשע"ה-32015 

כ"א בשבט התשע"ה )10 בפברואר 2015(
)חמ  3-565-ת1(

ם ו ל ש ן  לב י ס  
שר התשתיות הלאומיות  

האנרגיה והמים  

כללי המים )הסדר מפורט לאזור קיצוב( )מי קולחים, מים שוליים והפקה 
באזור מעלה כנרת ובאזורים מנותקים( )הוראת שעה(, התשע"ה-2015

החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  המים,  לחוק  ו–37   23 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
הרשות  מועצת  קובעת  לחוק,  ו–124יח)ד(   40 עד   38 סעיפים  הוראות  שקוימו  ולאחר 

הממשלתית למים ולביוב )להלן - מועצת הרשות(, כללים אלה:

בכללים אלה -   1
"אזור מנותק" - כהגדרתו בסעיף 1 לתוספת השנייה לחוק;

"אזור מעלה הכנרת" - אזור הגליל העליון ואזור רמת הגולן;

"אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב שכתובתו 
;www water gov il

"מדגה מתועש" - גידול דגים לשיווק בבריכות מצופות ביריעה פלסטית או בבטון, 
חזרה  מזרימם  המים  ומפיק  שעות  מ–24  פחות  המים  שהיית  זמן  משך  שבהן 
למקור המים שממנו הופקו, לפי צו הרשאה שניתן לפי סעיף 20יא לחוק ובהתאם 

לתנאיו;

"מנהל הרשות הממשלתית" - מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה לפי 
סעיף 124יט לחוק;

"מפעל השבה" - מפעל להשבת מי קולחים לשימוש חקלאי;

"שנת הרישוי 2014" - השנה שתחילתה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( 
וסיומה ביום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(;

 )2015 בינואר   1( התשע"ה  בטבת  י'  ביום  שתחילתה  השנה   -  "2015 הרישוי  "שנת 
וסיומה ביום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(;

הגדרות

ביטול

תחילה

__________
ס"ח התשי"ח, עמ' 24   1

ק"ת התש"ן, עמ' 1250; התשנ"ה, עמ' 1445   2
ק"ת התשע"ה, עמ' 950   3

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 58; התשס"ו, עמ' 331   1
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"תחנה הידרומטרית "ירדן - גשר הפקק"" - התחנה ההידרומטרית מספר 30175 "ירדן 
- גשר הפקק";

"תחנה הידרומטרית "דן במזרם"" - התחנה ההידורמטרית מספר 30131 "דן במזרם" 

2   הקצאות המים למטרת חקלאות באזור מעלה הכנרת בשנת הרישוי 2015 יהיו לפי 
המפורט להלן: 

מנהל הרשות הממשלתית יקצה להפקה למטרת חקלאות ממקורות מים עיליים   )1(
הגולן  רמת  באזור  מעוקבים  מטרים  מיליון   25 של  מים  כמות  הכנרת  מעלה  באזור 

וכמות מים של 61 מיליון מטרים מעוקבים באזור הגליל העליון;

מנהל הרשות הממשלתית יקצה להפקה למטרת חקלאות מקידוחים באזור מעלה   )2(
הכנרת כמות מים של 5 מיליון מטרים מעוקבים באזור רמת הגולן וכמות מים של 6 

מיליון מטרים מעוקבים באזור הגליל העליון;

הכנרת  מעלה  באזור  חקלאות  למטרת  להפקה  יקצה  הממשלתית  הרשות  מנהל   )3(
מקידוחים  הפקה  בין  שתחולק  מעוקבים  מטרים  מיליון   20 של  נוספת  מים  כמות 
להפקה ממקורות עיליים לפי המצב ההידרולוגי ומצב מקורות המים; הכמות האמורה 

תתווסף לכמות שתוקצה לפי פסקאות )1( ו–)2(;

מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתיר תוספת הפקה למטרת חקלאות בכמות   )4(
שלא תעלה על 30 מיליון מטרים מעוקבים מקידוחים במעלה הכנרת וכן רשאי להתיר 
למצב  בהתאם  הכנרת,  במעלה  עיליים  מים  ממקורות  להפקה  נוספת  מים  כמות 
ההידרולוגי ומצב מקורות המים באזור, ובתנאי שסך כמות ההקצאה לפי פסקאות 
)1( עד )3( באזור רמת הגולן ובאזור הגליל העליון לא תעלה על הכמות שהוקצתה 
להפקה בכל אחד מהאזורים בשנת 2014 בתוספת 10%; הותרה הפקה לפי פסקה זו, 

תתווסף הכמות לכמות שהוקצתה בפסקאות )1( עד )3(;

)1( בפסקאות  המפורטות  המים  כמויות  את  יקצה  הממשלתית  הרשות  מנהל   )5( 
לא  הפקק"  גשר   - "ירדן  ההידרומטרית  התחנה  במורד  המים  שכמות  באופן   )4( עד 
את  ההפקה  ברישיונות  ויקבע  עת  בכל  בשנייה  מעוקב  מטר   1 של  מספיקה  תפחת 

התנאים, שיבטיחו את זרימת הכמות האמורה;

מטרים  מיליון   3 של  כמות  הגולן  רמת  באזור  יקצה  הממשלתית  הרשות  מנהל   )6(
עד  של  נוספת  כמות  להקצות  הוא  רשאי  וכן  מהכנרת,  להפקה  מים  של  מעוקבים 
מנהל  התיר  הנוספת(;  ההפקה   - )להלן  מהכנרת  להפקה  מעוקבים  מטרים  מיליון   5
הרשות הממשלתית את ההפקה הנוספת או חלק ממנה תפחת כמות המים העיליים 

שניתן להקצות לפי פסקאות )1( עד )4( באזור רמת הגולן בהתאמה;  

על הכמות האמורה בפסקאות )1( עד )4( תיווסף הקצאה להפקת מים ממקור מים   )7(
עיליים בכמות של 85 מיליון מטרים מעוקבים שתוקצה לשימוש במדגה מתועש;

מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתיר תוספת הקצאה להפקת מים ממקור מים   )8(
עיליים נוסף על הכמות שהוקצתה לפי פסקה )7( בכמות שלא תעלה על 15 מיליון 
המים  מקורות  למצב  בהתאם  מתועש  במדגה  לשימוש  שתוקצה  מעוקבים,  מטרים 

במעלה הכנרת;

מנהל הרשות הממשלתית יקצה את הכמויות האמורות בפסקאות )7( ו–)8( באופן   )9(
שהספיקה במורד התחנה ההידרומטרית דן במזרם לא תפחת מהספיקה המוזרמת אל 
המדגה המתועש במעלה התחנה ההידרומטרית האמורה ויקבע ברישיונות ההפקה 

את התנאים שיבטיחו את התקיימות החלוקה האמורה;

הקצאה לחקלאות 
של מים המופקים 

באזור מעלה הכנרת 
בשנת הרישיוי 2015



955 קובץ התקנות 7494, ד' באדר התשע"ה, 2015 2 23 

)10( מנהל הרשות יפרסם באתר האינטרנט את מקורות המים שמהם הותרה הפקה 
נוספת לפי סעיף זה ואת כמויות המים שהותרו להפקה מכל מקור 

מנהל הרשות הממשלתית יקצה בשנת הרישוי 2015 להפקה למטרת טבע ממקורות    3
מים באזור מעלה הכנרת כמות מים שלא תפחת מ–10 מיליון מטרים מעוקבים ולא 

תעלה על 15 מיליון מטרים מעוקבים בהתאם למצב מקורות המים 

למטרת  הפקה   2015 הרישוי  בשנת  להתיר  רשאי  הממשלתית  הרשות  מנהל  )א(    4
חקלאות בכמות שלא תעלה על 20 מיליון מטרים מעוקבים מקידוחים המצויים בחלק 
הצפוני של אקוויפר החוף, באקוויפר חוף הגליל המערבי ובאקוויפר הרי נצרת אם 

התקיימו התנאים האלה:

הרכב המים המופקים מונע שימוש בהם כמי שתייה;  )1(

הפקה  הותרה  זאת;  מאפשר  אזור  באותו  הרב–שנתיים  המים  מאגרי  מצב   )2(
לפי סעיף קטן זה, יישמשו המים להגברת אספקה של מים במפעלי השבה 

מנהל הרשות יפרסם באתר האינטרנט את מקורות המים שמהם הותרה הפקה  )ב( 
לפי סעיף זה ואת כמויות המים שהותרו להפקה מכל מקור 

למטרת  מי–קולחין  כמויות   2015 הרישוי  בשנת  יקצה  הממשלתית  הרשות  מנהל    5
חקלאות לפי המפורט להלן:

לעניין מי שפד"ן - כמות של 142 מיליון מטרים מעוקבים של מים ממפעל השפד"ן   )1(
על  להוסיף  רשאי  הממשלתית  הרשות  מנהל  ואולם  בע"מ;  מים  חברת  מקורות  של 

הכמות האמורה, לפי מצאי המים במפעל השפד"ן;

לעניין מי קולחין ממפעלי השבה - כמות לאספקה מכל מפעל השבה שלא תפחת   )2(
 ;2014 הרישוי  שנת  בתחילת  השבה  מפעל  מאותו  לאספקה  שהוקצתה  הכמות  מן 
מכל  לאספקה  שהוקצו  הכמויות  של  פירוט  האינטרנט  באתר  תפרסם  המים  רשות 
מפעל השבה בראשית שנת הרישוי 2014; מנהל הרשות הממשלתית רשאי להוסיף 

על הכמות האמורה, כמות לפי מצאי המים במפעלי המים להשבת קולחין 

מנהל הרשות הממשלתית יקצה בשנת הרישוי 2015 מים שפירים, המופקים באזור    6
המנותק, בכמויות האלה ולמטרות המפורטות לצדם:

באזור עמק בית שאן - כמות של 5 21 מיליון מטרים מעוקבים למטרת חקלאות;  )1(

באזור מחולה - כמות של 6 2 מיליון מטרים מעוקבים למטרת חקלאות;  )2(

מעוקבים  מטרים  מיליון   3 של  כמות   - ודרומו  המלח  ים  מרכז  הערבה,  באזור   )3(
למטרת חקלאות ו–15 0 מיליון מטרים מעוקבים למטרת שימור ערכי טבע ונוף;

מעוקבים  מטרים  מיליון   22 של  כמות   - המלח  ים  וצפון  הירדן  בקעת  באזור   )4(
למטרת חקלאות;

באזור עמק חרוד - כמות של 14 מיליון מטרים מעוקבים למטרת חקלאות;  )5(

המנויים  האזורים  מן  באחד  המים  מצאי  כי  הממשלתית,  הרשות  מנהל  מצא   )6(
בפסקאות )1( עד )5( מאפשר זאת, הוא רשאי להוסיף על הכמות שהוקצתה לאותו 

אזור כמות של עד 25% מן הכמות שצוינה בפסקאות משנה )1( עד )5(, לפי העניין 

הקצאה לטבע 
של מים המופקים 

באזור מעלה הכנרת

הקצאה לחקלאות 
של מים המופקים 
באזורים מסוימים

הקצאת קולחין

הקצאת מים 
שפירים באזורים 

מנותקים
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