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תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )הנחה או פטור מתשלום אגרות( 
)הוראת שעה(, התשע"ה-2015

והצלה,  לכבאות  הארצית  הרשות  לחוק  ו–)ו(  123)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ב-12012 )להלן - החוק(, בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 39ב לחוק יסודות 
מתקין  אני  הכנסת,  של  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  ובאישור  התשמ"ה-21985,  התקציב, 

תקנות אלה:

בתקנות אלה -    1
"אגרה" - כמשמעותה בסעיף 123 לחוק;

"אירוע" - אירוע כבאות והצלה;

"בקשה" - בקשה לקבלת הנחה או פטור מתשלום אגרות בעד פעולות הרשות באירוע 
לפי תקנה 5;

"גוף ביטחוני" - כהגדרתו בסעיף 82 לחוק;

"גוף הצלה" - גוף בפריסה ארצית שעיקר עיסוקו בהצלת חיי אדם;

"הנחה" - לרבות החלטה על החזרת אגרה, החזרת עודף אגרה ששולמה ביתר ופריסת 
תשלומים;

"ועדת הנחות" - כמשמעותה בסעיף 123)ד( לחוק;

"מבקש" - מי שחויב באגרה והגיש בקשה;

"פטור" - לרבות החלטה על החזרת אגרה ששולמה 

ועדת הנחות רשאית לתת פטור מתשלום אגרה בעד פעולות הרשות באירוע, אף אם    2
לא הוגשה לה בקשה לפי תקנה 5, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, לאחר שבחנה 

את נסיבותיהם:

פעולות הרשות בוצעו במסגרת פעילות גוף ביטחוני או גוף הצלה, ונדרשו לסיוע    )1(
לו בביצוע תפקידו;

שנפטר  אדם  לחילוץ  או  חיים,  רוח  בלא  אדם  לחילוץ  נדרשו  הרשות  פעולות   )2(
בסמוך לאחר האירוע וכתוצאה ממנו, ובלבד שהדבר הובא לידיעתה;

הרשות נקראה למקום, שלא על ידי מי שלו נדרש השירות או מי מטעמו, אך לא   )3(
נדרשה לפעול בו 

אף  באירוע,  הרשות  פעולות  בעד  אגרה  מתשלום  הנחה  לתת  רשאית  הנחות  ועדת    3
אם לא הוגשה לה בקשה לפי תקנה 5, לאחר שבחנה את נסיבות המקרה, במקרה שבו 
מתן  לאחר  האגרה  שסכום  ובלבד  בו,  לפעול  נדרשה  לא  אך  למקום  נקראה  הרשות 
ההנחה לפי תקנה זו, לא יפחת מסכום האגרה שעל מקבל השירות לשלם בעד הגעת 

רכב כיבוי וצוות כבאות למקום  

הנחה  שלהלן  התנאים  אחד  בו  שהתקיים  למבקש  לתת  רשאית  הנחות  ועדת  )א(    4
בתשלום אגרה בשיעור שלא יעלה על הנקוב לצדו: 

מצבו הכלכלי של המבקש מקשה על תשלום האגרה, ובלבד שהתקיים בו   )1(
אחד התנאים שבתקנה 7 - 60%;

הגדרות

__________
ס"ח התשע"ב, עמ' 702   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   2

 פטור מתשלום
 אגרה בלא הגשת

בקשה

הנחה מתשלום 
אגרה בלא הגשת 

בקשה

הנחה או פטור 
מתשלום אגרה 

לאחר הגשת בקשה
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באירוע נגרם נזק חמור לגופו של המבקש או של מי מבני משפחתו - 50%;  )2(

באירוע נגרם נזק חמור לרכושו של המבקש, בהקשר זה ייבחנו, בין השאר   )3(
שיעור הרכוש שנפגע ביחס לכלל רכושו של המבקש, סוג הרכוש, השימושים 

הנעשים ברכוש לרבות האם מדובר ברכוש המשמש לתועלת הציבור - 50%;

או  התשל"ו-31975,  מוסף,  ערך  מס  בחוק  כהגדרתו  מלכ"ר  הוא  המבקש    )4(
חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-41999 - 15% 

תקנת לפי  לו  שיינתן  ההנחה  שיעור  מבקש,  לגבי  אחד  מתנאי  יותר   )ב( התקיים 
תקנת  שבאותה  התנאים  לפי  במצטבר  האגרה  מגובה   80% על  יעלה  לא  )א(  משנה 

משנה, אלא מנימוקים חריגים שיירשמו  

בתקנת כאמור  אגרה  מתשלום  הנחה  או  פטור  תקבע  לא  ההנחות  ועדת   )ג( 
משנה )א( בהתקיים הנסיבות האלה, כולן או חלקן, אלא מנימוקים חריגים שיירשמו:

)1(  האירוע התרחש בנכס או בעסק של המבקש שפעלו בלא אישור כבאות 
תקף הדרוש לו, לפי כל דין;

חוקר דליקות קבע כי האירוע נגרם על ידי המבקש בכוונה   )2(

המבקש הנחה או פטור מאגרה ימציא לרשות, בתוך 60 ימים מיום שהומצאה לו  )א(     5
דרישת תשלום האגרה, בקשה חתומה בכתב לפי הטפסים שבתוספת 

על אף האמור בתקנת משנה )א(, רשאי מפקד מחוז או מי מטעמו שמונה לחבר  )ב( 
את  להאריך  בכתב,  מנומקת  בהחלטה  לחוק,  123)ה()1(  סעיף  לפי  הנחות  בוועדת 

המועד להגשת בקשה 

או  פרטים  להמציא  מהמבקש  לדרוש  רשאים  מטעמה,  מי  או  ההנחות  ועדת  )ג( 
דיון  לצורך  לבקשה,  יצורפו  אשר  להנחה,  זכאותו  את  המבססים  נוספים  מסמכים 

בבקשתו  

)ד(  לא המציא המבקש את הבקשה, את הפרטים או את המסמכים שנדרש למסור, 
לא תישקל הבקשה 

ועדת הנחות תקבע את זכאותו של מבקש לפטור או להנחה מאגרה, ואת שיעור  )א(    6
ההנחה, בהסתמך על בקשה חתומה בכתב שהוגשה במועד כאמור בתקנה 5, ואולם 

רשאית היא להחליט כאמור בתקנה 2 או 3 אף אם לא הוגשה לה בקשה 

ועדת ההנחות תיתן את החלטתה בכתב בצירוף נימוקים   )ב( 

לפי  הבקשה  הגשת  מיום  ימים   90 בתוך  תינתן  בבקשה  הנחות  ועדת  החלטת  )ג( 
תקנה 5; מפקד מחוז או מי מטעמו שמונה לחבר בוועדת הנחות לפי סעיף 123)ה()1( 

לחוק, רשאי להאריך את מועד מתן ההחלטה ב–45 ימים נוספים 

לפי הנחה  מתן  לעניין  המבקש  של  הכלכלי  מצבו  את  תשקול  ההנחות  ועדת    7 
תקנה 4)א()1(, בהתקיים אחת מן הנסיבות המפורטות להלן:

הכללית,  הארנונה  מסכום  יותר  או   50% של  הנחה  או  פטור  מקבל  המבקש    )1(
מארנונה(,  )הנחה  המדינה  במשק  הסדרים  לתקנות  14ה  או   7 2)א(,  תקנות  לפי 

התשנ"ג-51993;

 הגשת בקשה לפטור
או הנחה מאגרה

__________
ס"ח התשל"ו, עמ' 52   3

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189   4
ק"ת התשנ"ג, עמ' 419   5

החלטת ועדת 
ההנחות

בחינת מצב כלכלי
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מלוא  תשלום  את  מאפשר  ואינו  מאוד  קשה  הכלכלי  מצבו  כי  הוכיח  המבקש   )2(
האגרה; בכלל זה ייבחנו, בין השאר, השתכרותו, הוצאותיו ונכסיו של המבקש; הכרה 
במצב כלכלי קשה לפי פסקה זאת, טעונה אישור של היועץ המשפטי של הרשות או 

מי שהוסמך מטעמו  

ועדת הנחות רשאית לאשר הסכם לתשלום שנתי או רב–שנתי כולל של אגרה בעד    8
פעולות הרשות באירוע שניתנו לגוף מהגופים המנויים להלן:

גוף ביטחוני;  )1(

מפעל או גוף שהוקם בו צוות כיבוי מפעלי או צוות כיבוי לשטחים פתוחים לפי   )2(
סעיף 33 לחוק 

הומצאה למבקש דרישת תשלום אגרה ערב תחילתן של תקנות אלה )להלן - יום  )א(    9
התחילה(, יימנה מניין הימים להגשת בקשה כאמור בתקנה 5, החל ביום התחילה 

מניין  יימנה  התחילה,  יום  ערב  מאגרה  להנחה  או  לפטור  בקשה  מבקש  הגיש  )ב( 
הימים למתן החלטה לפי תקנה 6)ג( החל ביום התחילה 

תוקפן של תקנות אלה לשנה מיום פרסומן    10

תוספת
)תקנה 5)א((

טופס בקשה לקבלת הנחה או פטור מתשלום אגרה

 לפי תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )הנחה או פטור מתשלום אגרות(,
התשע"ה-2015 )להלן - התקנות(

1  פרטי המבקש )מי שחויב באגרה(: 

שם                              ת"ז                     שם האב                             תאריך לידה                                
מען                                    טלפון בבית                             טלפון נייד                                                    

2  פרטי אירוע כבאות והצלה שבעדו חויב המבקש באגרה: 

תאריך האירוע                                              מקום האירוע                                                                   

סוג האירוע )דליקה, חילוץ וכו'(                                                                            

פירוט נסיבות האירוע ושירותי הכבאות שניתנו:                                                                        

3  פרטי דרישת האגרה שבה חויב המבקש:   

גובה האגרה                                       מספר דרישת התשלום                                                            

מספר האירוע )כפי שכתוב על דרישת התשלום(                                                            מספר 
משלם )כפי שכתוב על דרישת התשלום(                                    

4  נימוקי הבקשה בשים לב לעילות המפורטות בתקנות 2, 3 ו–4 לתקנות:

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                           

אישור הסכם הנחה 
בנסיבות מיוחדות

הוראות מעבר

תוקף
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5  פרטים נוספים )סמן את המתאים(:

למבקש כיסוי ביטוחי לנזקיו באירוע: כן/לא         יש לצרף העתק פוליסת ביטוח קיימת

נדרש לנכס/עסק אישור כבאות: כן/לא              קיים/לא קיים

חוקר דליקות קבע כי האירוע לא נגרם על ידי המבקש בכוונה: כן/לא/לא ידוע

6  מסמכים מצורפים - בלא צירוף כל המסמכים הדרושים לא תטופל הבקשה: 

□ הצהרה - בנוסח המופיע בנספח ב' לטופס 

□ צילום תעודת זהות + ספח

מסמכים המעידים על בעלות/החזקה בנכס שלגביו מתייחסת הבקשה 	□

מסמכים המעידים על שימושים הנעשים בנכס שלגביו מתייחסת הבקשה )אם   	□
מדובר במקום שאינו מקום מגורים פרטי(

מסמכים המעידים על נזק גופני שנגרם כתוצאה מן האירוע נושא הבקשה 	□

האירוע  מן  כתוצאה  שנגרם  לרכוש  נזק  שווי  הערכת  על  המעידים  מסמכים  	□
נושא הבקשה ופירוט שיעור הרכוש שנפגע ביחס לכלל רכושו של המבקש, סוג 

הרכוש ושימושו

אסמכתה לעניין ביטוח הרכוש שניזוק באירוע או הצהרה על העדר ביטוח 	□

מסמכים המעידים על מצב כלכלי - כמפורט בנספח א' לטופס - נדרש רק אם  	□
הבקשה היא בשל מצב כלכלי 

תאריך                                 שם                                    חתימה                                     

נספח א' 

נתונים בדבר מצב כלכלי של מבקש

1  המצב האישי של המבקש: רווק/נשוי/גרוש/אלמן מספר ילדים                              

2  הנסיבות שלפיהן המבקש מקבל הנחה מארנונה )ראה תנאים שבתקנה 4)א((:

עילת ההנחה מארנונה                                         

שיעור ההנחה מארנונה                                       

עד  האישור  תוקף  מארנונה   הנחה  על  המעידה  עדכנית  אסמכתה  לצרף  יש   •
שלושה חודשים טרם מועד הגשת הבקשה 

3  אם המבקש אינו מקבל הנחה מארנונה - על המבקש לצרף כל אסמכתה ומסמך 

המעידים על מצבו הכלכלי  ובכלל אלה: 

פרטי הגרים עם המבקש בביתו;  •

כל מקורות ההכנסה של המבקש ובן זוגו )לרבות הכנסה מגמלה או תמיכה(;  •

פירוט כל רכוש המבקש ובן זוגו;  •

העתק פרטי חשבונות בנק של המבקש ובן זוגו;  •

הוצאות חריגות קבועות משמעותיות/ אישורים רפואיים   •
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4  פרטים נוספים הנוגעים לעניין:                                                                                                              
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                           

תאריך                                 שם                                    חתימה                                     

נספח ב'

הצהרה

אני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים בבקשתי לקבלת הנחה או פטור מתשלום אגרה 
מיום                                    , על נספחיה - הם מלאים ונכונים 

תאריך                                 שם                                    חתימה                                     

כ"ד באדר התשע"ה )15 במרס 2015(
)חמ 3-4962(

' ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י  
השר לביטחון הפנים  

תקנות העתיקות )ניהול רשימת מצאי(, התשע"ה-2015

 - )להלן  התשל"ח-11978  העתיקות,  לחוק  ו–46)א(   17 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, לאחר התייעצות במנהל רשות העתיקות ובמועצת רשות העתיקות ובאישור ועדת 
החינוך התרבות והספורט של הכנסת לפי סעיף 2 לחוק העונשין, התשל"ז-21977, וסעיף 

21א לחוק–יסוד: הכנסת3, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -   1
שכתובתו הרשות  של  האינטרנט  אתר   - הרשות"  של  האינטרנט   "אתר 

;http://iaa priza info 

"המנהל" - מנהל הרשות לרבות מי שהמנהל הסמיכו בכתב לעניין תקנות אלה;

"טופס דיווח" - טופס מקוון לדיווח על רשימת מצאי ולעדכונה שאישר המנהל;

 "מלאי מסחרי" - עתיקות המוחזקות בידי סוחר והמוצעות למכירה;

לרבות  לחוק,   16 סעיף  לפי  העסק  מקום  ברישיון  המוגדר  המקום   - העסק"  "מקום 
מחסני בית העסק;

"מק"ט סוחר" - המספר הסידורי השוטף שנותן סוחר לעתיקה מיד עם רכישתה או 
קבלתה;

"סוחר" - מי שבידו רישיון;

"רישיון" - רישיון למסחר בעתיקות לפי סעיף 15 לחוק;

"רשימת מצאי" - רשימה שבה מצוינות כל העתיקות שהן מלאי מסחרי 
__________

ס"ח התשל"ח, עמ' 76   1
ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348   2
ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166   3

הגדרות
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האינטרנט  באתר  מקוון  באופן  המבקש,  ידווח  לרישיון  בקשה  הגשת  במועד  )א(    2
העתיקות,  רשות  לו  שתנפיק  זמניים  וסיסמה  משתמש  שם  באמצעות  הרשות,  של 
עסקו  במקום  המסחרי  המלאי  להיות  שצפויות  העתיקות  של  המצאי  רשימת  על 
שם  קבלת  מיום  ימים   90 בתוך  יהיה  הדיווח  לרישיון;  הבקשה  בטופס  שתואר  כפי 
לפי  המצאי,  ברשימת  הפריטים  כל  הזנת  באמצעות  הזמניים,  והסיסמה  המשתמש 
לפי  פריט  כל  של  הצפוי  והמיקום  פריט  כל  של  תמונה  הזנת  לרבות  הדיווח,  טופס 
תקנה 3)ב(, אם ידוע לו; לא היו ברשות המבקש עתיקות לצורכי מסחר בשעת הגשת 

הבקשה, יציין את הדבר במקום המוזכר בטופס הבקשה לרשיון 

קיבל המבקש רישיון, יהפכו שם המשתמש והסיסמה הזמניים שהנפיקה לו רשות  )ב( 
העתיקות לקבועים, ובאמצעותם ינהל את רשימת המצאי ויעדכן את הדיווח לרשות 

העתיקות לפי תקנות 3, 5 ו–6 

תקנות משנה )א( ו–)ב( לא יחולו על בקשה לחידוש רישיון קיים  )ג( 

סוחר ינהל רשימת מצאי באמצעות עדכון נתונים לגבי כל פריט ופריט ברשימת  )א(    3
המצאי לפי טופס הדיווח  

ברשימת המצאי יצוין בטור "הערות" מיקומה של כל עתיקה, לרבות אם הוצגה  )ב( 
בחלון תצוגה של בית העסק או שהיא מצויה במחסן של בית העסק  

הסוחר יעדכן את הדיווח על רשימת המצאי לרשות העתיקות באמצעות אתר  )ג( 
האינטרנט של הרשות לפי טופס הדיווח, לרבות הזנת תמונה של כל פריט, לפי תקנות 
5 ו–6; טופס הדיווח יוגש כשהוא חתום ביד בעל הרישיון, ואם הוא תאגיד - בידי מי 

שהוא מורשה חתימה של התאגיד, שפרטי הזיהוי שלו יצוינו בטופס  

מלאי מסחרי של סוחר יימצא רק במקום העסק  )א(      4
סוחר לא יחזיק אוסף במקום העסק  )ב(  

סוחר יציין כל עתיקה ברשימת המצאי במק"ט סוחר לא יאוחר משני ימי עסקים  )א(    5
גם  הסוחר  מק"ט  את  יציין  סוחר  לרשותו;  העתיקה  הגיעה  שבו  העסקים  יום  אחרי 
ירשום  או  לעתיקה  שיוצמד  הסימון  בתג  או  העתיקה  על  שתודבק  הסימון  בתווית 

אותו על גבי העתיקה בדיו שאינה ניתנת למחיקה בנקל 

מק"ט  את  גביהן  על  לציין  אפשרות  אין  המנהל  שלדעת  זעירות,  עתיקות  לגבי  )ב( 
הסוחר שלהן כאמור בתקנת משנה )א(, יציין הסוחר ברשימת המצאי במק"ט סוחר 
את כלי הקיבול שבו הן מוצגות, ויציין את מק"ט הסוחר של כלי הקיבול וכן את מספר 
העתיקות הזעירות שבו גם בתווית סימון שתודבק על כלי הקיבול; לא תופרד עתיקה 
זעירה כאמור מכלי הקיבול שבו היא מוצגת כל זמן שהיא כלולה במלאי המסחרי של 

הסוחר 

בעתיקה שהיא מטבע ינהג סוחר כלהלן: )ג( 

אם המטבע מזהב או מכסף יציין הסוחר את המטבע במק"ט סוחר נפרד לכל   )1(
מטבע ויציין את מק"ט הסוחר שלו על כלי הקיבול שבו הוא מוצג; לא יופרד 
מטבע כאמור מכלי הקיבול שבו הוא מוצג כל זמן שהוא כלול במלאי המסחרי 

של הסוחר;  

מטבעות  של  נפרד  קיבול  בכלי  המטבע  ייכלל   - אחר  מחומר  המטבע  אם   )2(
הקיבול,  כלי  את  סוחר  במק"ט  המצאי  ברשימת  יציין  והסוחר  חומר,  מאותו 
יהיו  קיבול  כלי  בכל  הקיבול;  כלי  על  שתודבק  סימון  בתווית  גם  אותו  ויציין 

מסירת רשימת 
מצאי בעת הגשת 

בקשה לרישיון

ניהול רשימת מצאי 
ועדכון הדיווח 

לרשות העתיקות

מקום החזקת מלאי 
מסחרי

זיהוי עתיקות
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מטבעות בכמות שהסוחר ירשום על גביו ושתתאים למספר המטבעות שיש בו 
המטבעות  למספר  תואם  יהיה  הקיבול  שבכלי  המטבעות  מספר  שעה;  באותה 
המצוין במערכת הדיווח הממוחשבת של רשות העתיקות, כפי שדיווח הסוחר 

באמצעות אתר האינטרנט של הרשות; 

סוחר יכלול ברשימת המצאי מטבעות עתיקים, חרוזים עתיקים או חפצים   )3(
אחרים המשובצים בתכשיטים המצויים בידיו וייתן להם מק"ט סוחר  

סוחר לא יציין שתי עתיקות במק"ט סוחר זהה  )ד( 

מכר סוחר עתיקה או הוציאה מהמלאי המסחרי שברשותו בדרך אחרת, ימחק את  )א(    6
רישומה מרשימת המצאי בד–בבד עם ביצוע העסקה או הפעולה האחרת כאמור, ולא 

יאוחר מתום יום העסקים הראשון שאחרי מועד ביצוע העסקה או הפעולה כאמור 

או  5)ג()2(,  בתקנה  כאמור  מטבע  או  זעירה  עתיקה  שהיא  עתיקה  סוחר  מכר  )ב( 
את  המציין  הרישום  את  יתקן  אחרת,  בדרך  שברשותו  המסחרי  מהמלאי  הוציאם 
מספר העתיקות הזעירות או את מספר המטבעות בכלי הקיבול עם הוצאת העתיקה 
או המטבע מכלי הקיבול, ולא יאוחר מתום יום העסקים הראשון שלאחר היום שבו 

נמכרו או הוצאו כאמור 

על הוספת עתיקה זעירה או מטבע כאמור בתקנה 5)ג()2( לכלי קיבול תחול תקנת  )ג( 
משנה )ב( בשינויים המחויבים 

העביר סוחר עתיקה ממקום למקום בעסק, יתקן את הרישום בטור "הערות" לפי  )ד( 
תקנה 3)ב(; בסוף כל יום עסקים יוודא הסוחר כי רשימת המצאי שלו מעודכנת לפי 

הוראות תקנת משנה זו 

עקרונות  לפי  עתיקות,  וחיקויי  עתיקות  העתקי  של  מצאי  רשימת  יחזיק  סוחר  )א(    7
המספור בתקנות 5 ו–6; הרשימה תעודכן בסוף כל יום עסקים 

רשימת המצאי לגבי העתקי עתיקות וחיקויי עתיקות תהיה ידנית, תיערך לפי  )ב(  
טופס שאישר המנהל לעניין זה, ותועבר לרשות עד 15 בינואר לגבי השנה שהסתיימה 

ב–31 בדצמבר שקדם לה 

תקנות העתיקות )ניהול רשימת מצאי(, התשמ"ג-41983 - בטלות    8
תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(    9

מי שערב יום התחילה היה בעל רישיון, ידווח, עד יום התחילה, על רשימת המצאי      10
של עסקו באופן מקוון באתר האינטרנט של הרשות, באמצעות שם משתמש וסיסמה 
הפריטים   כל  הזנת  באמצעות  יהיה  כאמור  דיווח  העתיקות;  רשות  לו  שתנפיק 
ברשימת המצאי לפי טופס הדיווח, לרבות הזנת תמונה של כל פריט, וכן ציון מיקומו 
של כל פריט לפי תקנה 3)ב(; מנהל רשות העתיקות רשאי לדחות את המועד האמור 
לתקופה של עד שישה חודשים נוספים מיום התחילה, לבקשת סוחר מסוים, אם מצא 

כי בנסיבות העניין יש הצדקה לדחייה כאמור 

י' בכסלו התשע"ה )2 בדצמבר 2014(
)חמ 3-1559(

ת נ לב ר  ו מ י ל  
שרת התרבות והספורט       

עדכון רשימת מצאי

העתקי עתיקות 
וחיקויי עתיקות

תחילה

ביטול

הוראת מעבר

__________
ק"ת התשמ"ג, עמ' 1887   4
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תקנות התכנון והבנייה )מיתקנים נלווים לקו תשתית תת–קרקעי(, 
התשע"ה-2015

התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–265  261)ד(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן -החוק(, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות 

אלה:   

בתקנות אלה -    1
"קו תשתית" - קו תשתית תת–קרקעי;  

הדרושים  ומיתקנים  אבזרים  המכיל  הקרקע,  לפני  מתחת  הבנוי  מבנה   - "שוחה" 
לתפעול מערכת מים, חשמל, דלק או תקשורת, לרבות פיר המיועד לאפשר גישה 

למבנה כאמור   

תשתית,  קו  של  להפעלתו  במישרין  הנדרשים  נלווים,  מיתקנים  של  הקמתם    2
שמאפייניהם מפורטים להלן, אינה טעונה היתר לפי סעיף 145 לחוק, בכפוף לאמור 

בסעיף 261)ד( לחוק:   

שוחה שמתקיימים בה תנאים אלה:   )1(

היא נמצאת בסמוך לקו תשתית, במרחק שאינו עולה על 15 מטרים; )א( 

מטרים  ו–40  הקרקע  לפני  מתחת  רבועים  מטרים   35 על  עולה  אינו  שטחה  )ב( 
רבועים מעליו;

גובהה מעל פני הקרקע, לרבות האבזרים והמיתקנים שבה, אינו עולה על  )ג( 
6 0 מטרים;  

מבנה המשמש לציוד ומיתקני חשמל או תקשורת, הדרוש להפעלת קו התשתית   )2(
לרבות  התשתית,  קו  של  מדידה  או  דגימה  ניטור,  מכשירי  לאחסנת  המשמש  או 

מכשירים לטיפול במים ובלבד שמתקיימים בו תנאים אלה: 

הוא הוקם בסמוך לקו התשתית, במרחק שאינו עולה על 15 מטרים; )א( 

תשתית  לקו  נלווה  מבנה  ולגבי  רבועים;  מטרים   20 על  עולה  אינו  שטחו  )ב( 
הטיית  ומפעל  הארצית  המים  מפעל  בתכנית  שהוקם  מים  ממפעל  חלק  שהוא 
המעיינות המליחים - שלב א'2, לפי חוק המים, התשי"ט-31959 - שטחו אינו 

עולה על 32 מטרים רבועים;

גובהו אינו עולה על 3 מטרים מפני הקרקע; )ג( 

צינור או מובל, המשמש להולכה של תשתית מתחת לפני הקרקע, היוצא מעל פני   )3(
הקרקע לצורך חיבור לצרכן או חיבור למיתקנים נלווים אחרים כאמור בתקנות אלה, 

ובלבד שהתקיימו בו כל אלה: 

הוא הונח בסמוך לפני הקרקע ככל הניתן מבחינה הנדסית; )א( 

אורכו אינו עולה על 15 מטרים; )ב( 

צינור או מובל, המשמש לניקוז או לשאיבה של מים, ביוב וקולחין, המחובר לקו   )4(
המשמש להולכה של תשתית מתחת לפני הקרקע ובלבד שהתקיימו בו כל אלה: 

הגדרות

 מיתקנים נלווים 
לקו תשתית

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474   1
י"פ התשכ"ד, עמ' 887; התשכ"ו, עמ' 1844   2

ס"ח התשי"ט, עמ' 169   3
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הוא הונח בסמוך לפני הקרקע ככל הניתן מבחינה הנדסית; )א( 

אורכו אינו עולה על 15 מטרים; )ב( 

שאיבה,  מיתקן  לרבות  התשתית,  בקו  התשתית  הולכת  המאפשר  עזר,  מיתקן   )5(
ובלבד   )4( בפסקה  כאמור  מובל  או  צינור  על  המותקן  מגוף,  או  לחץ  שסתום  סניקה, 
 3 5 על  עולה  אינו  מותקן  הוא  שעליו  המובל  או  הצינור  מעל  הטכני  האבזר  שגובה 
קו  תפעול  לצורך  משאבה  שהוא  עזר  מיתקן  של  גובהו  ואולם  הקרקע;  מפני  מטרים 
מים, אינו עולה על 5 מטרים מפני הקרקע, ויכול שהוא כולל גם מסד ובלבד שגובה 

המסד אינו עולה על 1 מטר ושטחו אינו עולה על 70 מטרים רבועים;   

הפעלה,  לתפעול,  הדרוש  אש,  לכיבוי  לציוד  ארון  או  תקשורת  חשמל,  ארון   )6(
לארון  מסד  וכן  באמצעותו  שירות  ואספקת  תשתית  קו  של  ניטור  או  מדידה  חיבור, 
כאמור ומיגון לארון, הנדרש לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-42006, ובלבד 

שהתקיימו בהם כל אלה: 

הם הוקמו בסמוך לקו התשתית, במרחק שאינו עולה על 15 מטרים; )א( 

רוחבו של הארון אינו עולה על 5 1 מטרים, גובהו אינו עולה על 2 2 מטרים  )ב( 
ועומקו אינו עולה על 6 0 מטרים;

היה הארון מונח על גבי מסד, גובה המסד אינו עולה על 6 0 מטרים; )ג( 

מפני  ומזהיר  התשתית  קו  בתוואי  נלווים  מיתקנים  של  קיומם  על  המורה  שלט   )7(
פגיעה בהם ואשר מידותיו ועיצובו הם באופן המאפשר קריאה ממרחק מתאים לצורך 

תגובה בזמן הולם  

י"ז באדר התשע"ה )8 במרס 2015(
)חמ 3-5015(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
               שר הפנים

צו הגנת הצרכן )סימון ואריזה של מוצרי מזון( )תיקון(, התשע"ה-2015

הצרכן,  הגנת  לחוק  ו–37  ו–)ב1(  17)ב(  סעיפים  לפי  הכלכלה  שר  של  סמכותו  בתוקף 
התשמ"א-11981, והסמכות לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[, התשמ"ג 
- 21983, ששר הבריאות נטל לעצמו לפי סעיף 34 לחוק–יסוד: הממשלה3, בהתייעצות עם 
הגנת  על  והממונה  בהסתדרות4,  הצרכן  להגנת  הרשות  לצרכנות,  הישראלית  המועצה 

הצרכן והסחר ההוגן, אנו מצווים לאמור:  

בתוספת לצו הגנת הצרכן )סימון ואריזה של מוצרי מזון( , התשנ"ט-51998, בטור ג' -     1
לצד מוצר המזון המתחיל ב"סוכריה" שבטור א', אחרי "107 - סימון" יבוא "למעט   )1(

 ;"107 1 4

__________
ס"ח התשס"ו, עמ' 158   4

__________
ס"ח התשמ"א, עמ' 248   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 749   2
ס"ח התשנ"ב, עמ' 214   3
י"פ התשמ"ו, עמ' 709   4
ק"ת התשנ"ט, עמ' 89   5

תיקון התוספת
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לצד מוצר המזון "משקה קל בתוספת שם פרי או פירות ההדר מהם הופק" שבטור   )2(
א', במקום "105 - סימון" יבוא "3 2 - סימון, למעט 2 3 2";

לצד מוצר המזון "משקה קל בתוספת שם הפרי או הפירות מהם הופק" שבטור א',   )3(
במקום "105 - סימון" יבוא "3 2 - סימון, למעט 2 3 2";

לצד מוצר המזון "משקה בטעם בתוספת שם הפרי או הפירות מהם יוצר בטעמם"   )4(
שבטור א', במקום "105 - סימון" יבוא "3 2 - סימון, למעט 2 3 2" 

י"ב באדר התשע"ה )2 במרס 2015(
)חמ 3-2883(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

       וממלא מקום שר הבריאות

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

 

תקנות הגנת הצרכן )חובת גילוי משקל של מוצר(, התשע"ה-2015

התשמ"א-11981,  הצרכן,  הגנת  לחוק  ו–37  4)א()3(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
של  הכלכלה  ועדת  ובאישור  ההוגן  והסחר  הצרכן  הגנת  על  הממונה  עם  בהתייעצות 

הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

עוסק חייב לגלות לצרכן את משקלו של מוצר הנמכר על פי משקל, על ידי העמדת    1
פעולת  את  הפרעה  ובלא  נקלה  על  לראות  לצרכן  המאפשר  באופן  השקילה  מכשיר 

השקילה ואת תוצאותיה 

תחילתן של תקנות אלה חודשיים מיום פרסומן    2
י"ט באלול התשע"ד )14 בספטמבר 2014(

)חמ 3-4752(

ט נ ב י  תל פ נ  
            שר הכלכלה

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

 תקנות המהנדסים והאדריכלים )כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת 
את כבוד המקצוע( )תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-11958, ולאחר 
התייעצות עם מועצת ההנדסה והאדריכלות, אני מתקין תקנות אלה:

הולמת  שאינה  התנהגות  בדבר  )כללים  והאדריכלים  המהנדסים  לתקנות   1 בתקנה    1
ההגדרה  במקום  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשנ"ה-21994  המקצוע(,  כבוד  את 

"הועדה" יבוא:

והמורכבת  לחוק,   8 בסעיף  כהגדרתו  הרשם  שימנה  ועדה   - מאשרת"  ""ועדה 
ממהנדסים ואדריכלים הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור שבו 

הצגת משקל ומחירו

תחילה

תיקון תקנה 1

__________
ס"ח התשי"ח, עמ' 108   1
ק"ת התשנ"ה, עמ' 231   2
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רשום המהנדס או האדריכל שבעניינו היא דנה, לפי העניין, ושתפקידה לאשר 
בקשות המוגשות אליה לפי תקנות אלה "

בתקנה 12 לתקנות העיקריות -   2
בתקנת משנה )ה(, אחרי "הועדה" יבוא "המאשרת";  )1(

בתקנת משנה )ו(, אחרי "הועדה" יבוא "המאשרת";  )2(

בתקנת משנה )ז(, אחרי "הועדה" יבוא "המאשרת"   )3(

בתקנה 13 לתקנות העיקריות, אחרי "הועדה" יבוא "המאשרת"    3
בתקנה 15)ב( לתקנות העיקריות, אחרי "הועדה" יבוא "המאשרת"    4

כ"ה באדר התשע"ה )16 במרס 2015(
)חמ 3-2339(

ט נ ב י  תל פ נ  
             שר הכלכלה

הודעת פקידי הממשלה )שינוי תארים(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פקידי הממשלה )שינוי תארים(, 11940 )להלן - 
הפקודה(, אני מודיע לאמור:

בתוספת לפקודה, בסופה2 יבוא:   1

טור ב'טור א'

שר הבינוי""שר הבינוי והשיכון

י"א בניסן התשע"ה )31 במרס 2015(
)חמ 3-1513(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה     

  __________
ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 40   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 32   2

תיקון תקנה 12

תיקון תקנה 13

תיקון תקנה 15

תיקון התוספת




