
רשומות

קובץ התקנות
30 ביוני 75252015י"ג בתמוז התשע"ה

עמוד

צו שירות ביטחון )קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון מחמת גיל( )הוראת שעה(, 
1314 התשע"ה-2015                                                                                                                                                    

1316 צו שירות המילואים )מטרות הקריאה לשירות המילואים( )הוראת שעה(, התשע"ה-2015                                 

1317 תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )תיקון(, התשע"ה-2015                                                    

1317 תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )מתן שירותים מיוחדים( )תיקון(, התשע"ה-2015                                      

1318 תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה( )תיקון(, התשע"ה-2015                                                                                     

1318 הודעת המים )עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית( )הוראת שעה( )מס' 2(, התשע"ה-2015                            

1320 הודעת המים )תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש( )עדכון תעריפים(, התשע"ה-2015                               
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צו שירות ביטחון )קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון 
מחמת גיל( )הוראת שעה(, התשע"ה-2015 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36א)ג( לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-11986  
)להלן - החוק(, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:   

בצו זה, "ייעוד" - סיווג היחידות הצבאיות לפי מאפייני פעילותן בשעת חירום, כפי    1
שיקבע ראש ענף תכנון כוח אדם מילואים באגף כוח אדם, לפי פקודות הצבא  

בכפוף להוראות סעיף 36א)ג( לחוק, יוצא צבא הנמנה עם המקצועות או התפקידים     2
המפורטים בטור א' בתוספת, ביחידות שייעודן מפורט בטור ב' לתוספת, יהיה זכאי 

לפטור מחובת שירות ביטחון אם הגיע לגיל כמפורט בטור ג' בתוספת  

יוצא צבא הנמנה עם כוחות המילואים באחד המקצועות או התפקידים המפורטים    3
מחובת  פטור  יהיה  שבו  הגיל  בדבר  מידע  מיחידתו  לקבל  זכאי  בתוספת,  א'  בטור 

שירות ביטחון לפי צו זה  

תחילתו של צו זה ביום י"ג בתמוז התשע"ה )30 ביוני 2015(; הצו יעמוד בתוקפו עד    4
יום י"ז בתמוז התשע"ח )30 ביוני 2018(, למעט  פרטים 5, 8 ו–43 בתוספת שתוקפם  עד 

יום ו' בתמוז התשע"ז )30 ביוני 2017(  

תוספת
)סעיף 2(

מס' פרט
טור א'

מקצוע/ תפקיד
טור ב'

ייעוד היחידות
טור ג'

גיל הפטור

49כל ייעודטייס1

49כל יעודנווט 2

49כל יעודמכונן3

49כל ייעודקצין מדעי ההתנהגות4

בעלי תפקידים במערך ההגנה 5
המרחבית

49כל יעוד

בעלי תפקידים ביחידות מחוץ 6
לסדר הכוחות של צבא הגנה 

לישראל

יחידות מחוץ לסדר הכוחות  
כלהלן: 1079, 1025, 1023, 1050, 

1034 ,1014 ,1100

49

249 עד 5קצין הובלה7

249 עד 5מהנדס בניין8

249 עד 5מהנדס חילוץ9

249 עד 5רופא לוחם10

249 עד 5קצין רפואה11

249 עד 5קצין בריאות הנפש12

249 עד 5קצין רפואה פסיכיאטרית13

249 עד 5קצין רפואת שיניים14

הגדרות

פטור משירות 
מחמת גיל

__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשס"ח, עמ' 511   1

 הודעה בדבר
גיל פטור

תחילה ותוקף
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מס' פרט
טור א'

מקצוע/ תפקיד
טור ב'

ייעוד היחידות
טור ג'

גיל הפטור

249 עד 5רב צבאי15

249 עד 5שמאי רכב16

249 עד 5שמאי ציוד מכני הנדסי17

249 עד 5קצין זיהוי וקבורה18

49ביחידה 5410 קצין חקירות שבויים19

249 עד 5נהג מפעיל מנוף20

249 עד 5נהג חילוץ21

249 עד 5קברן ומזהה חללים22

249 עד 5 נהג רכב כיבוי אש23

249 עד 5 מפקד שאינו קצין תנועה והובלה24

249 עד 5נהג משא כבד25

249 עד 5נהג רכב מוביל26

249 עד 5נהג תדלוק ביחידות חיל האוויר27

249 חשמלאי ברדלס28

249 מכונאי ברדלס29

טכנאי הנעה חשמל נושא גייסות 30
משוריין

 249

245 עד 5מאחזק חטיבת כוח31

245 עד 5קשר חיל קשר32

245 עד 5מפעיל ציוד קשר33

245 עד 5אלחוטן חיל קשר34

245 עד 5מפעיל תקשוב רדיו35

245 עד 5מפעיל תקשורת מבצעית36

245 עד 5כבאי אש37

245 עד 5מפקד שאינו קצין כבוי תעופתי38

245 עד 5כבאי אש עורף39

245 טכנאי מערכות הנעה מרכבה40

245 עד 5חשמלאי מיתקנים 41

245 עד 5טכנאי תקשורת רחב סרט42

45כל ייעודמפעיל ציוד מכני הנדסי עורפי43

45כל ייעודמפעיל ציוד מכני הנדסי מילואים44

י"ב בתמוז התשע"ה )29 ביוני 2015(
)חמ 3-3855(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ  
שר הביטחון  
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צו שירות המילואים )מטרות הקריאה לשירות המילואים( )הוראת שעה(, 
התשע"ה-2015

לאחר  התשס"ח-12008,  המילואים,  שירות  לחוק   )4(6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ששוכנעתי כי אין חלופה סבירה אחרת לשם השגת המטרות שלהלן, אלא אם כן ייקרא 
חייל מילואים לשירות מילואים, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה 

לאמור:    

ניתן לקרוא לחייל מילואים לשירות מילואים לשם השגת המטרות האלה:   1
שמירה על תפקודו התקין של הצבא על ידי שימוש בידע צבאי ייחודי שנרכש   )1(
במהלך השירות הצבאי בעת שירות בתפקידים ובמקצועות שבהם נדרש ידע כאמור; 

הודעה, ליווי וטיפול בנפגעי צבא הגנה לישראל )להלן - צה"ל( בנעדריו ובחלליו   )2(
ובבני משפחותיהם; 

ביקורת ביחידות צה"ל ובמיתקניו;  )3(

מתן שירותי רפואה וטיפול רפואי בחיילים, למעט בתפקיד חובש;  )4(

איתור, מיון, גיוס, סיווג והערכה של כוח אדם;  )5(

הדרכה וחינוך;  )6(

החזרת יחידה לכשירות לאחר פעילות מבצעית או אימון;  )7(

ליווי של משרתי קבע על ידי מינהל הפרישה באגף כוח אדם בצה"ל;  )8(

השתתפות בימי הוקרה, בטקסים ובאירועי זיכרון, באישור ראש ענף תכנון כוח   )9(
אדם מילואים באגף כוח אדם בצה"ל;  

מתן שירות במסגרת המערכת המשפטית בצה"ל;  )10(

מתן שירותי דת;  )11(

ובלבד  בצה"ל  אדם  כוח  אגף  ראש  שקבע  ביחידות  ייחודית  מבצעית  פעילות   )12(
שקריאה לשירות כאמור תהיה באישור ראש אגף כוח אדם בצה"ל  

תחילתו של צו זה ביום י"ג בתמוז התשע"ה )30 ביוני 2015( והוא יעמוד בתוקפו עד    2
יום י"ז בתמוז התשע"ח )30 ביוני 2018(  

י"ב בתמוז התשע"ה )29 ביוני 2015(
)חמ 3-3856(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ  
שר הביטחון  

מטרות הקריאה 
לשירות מילואים

תחילה ותוקף

__________
ס"ח התשס"ח, עמ' 502   1
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תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )תיקון(, 
התשע"ה-2015 

לאחר  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק   265 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ובאישור שר האוצר לפי סעיף 30 לחוק 

יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, אני מתקין תקנות אלה:

בטבלה שבסימן ד' לתוספת השלישית לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו    1
ואגרות(, התש"ל-31970, אחרי פרט 3 יבוא:

טור א'

סוג העבודה או השימוש

טור ב'

פירוט סוג העבודה או השימוש

טור ג'

אגרה

שימוש חורג בקרקע או "3א
בבניין קיים

שינוי שימוש בקרקע או 
 בבניין קיים בלא בנייה

חדשה או תוספת בנייה

72 32 שקלים חדשים לכל 
מ"ר קרקע או שטח בנייה 
עד 2,000  מ"ר, בתוספת  
21 1 שקלים חדשים לכל 

מ"ר נוסף מעל  2,000  
מ"ר"

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן, והן יחולו על בקשה להיתר שהוגשה     2
לוועדה מקומית ביום התחילה או לאחריו 

כ"ד בסיוון התשע"ה )11 ביוני 2015(
)חמ 3-347-ת1(

ם ו ל ש ן  לב י ס  
שר הפנים  

תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )מתן שירותים מיוחדים( )תיקון(, 
התשע"ה-2015

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400   206 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
לחוק,   12 סעיף  לפי  המוסד  במועצת  שנועצתי  לאחר  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11995 

באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מיוחדים(,  שירותים  )מתן  נכות(  )ביטוח  הלאומי  הביטוח  לתקנות   3 בתקנה    1
התשל"ט-21978 -

בתקנה משנה )א(, המילים "או הזקוק להשגחה מתמדת" - יימחקו;  )1(

בתקנת משנה )ב(, אחרי "ברוב שעות היממה" יבוא "או הזקוק להשגחה מתמדת"   )2(
ובמקום "105%" יבוא "9% 111";

תחילה ותחולה

תיקון תקנה 3

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2

ק"ת התש"ל, עמ' 1841; התשע"ג, עמ' 1469   3

תיקון התוספת 
השלישית

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשנ"ח, עמ' 96   1

ק"ת התשל"ט, עמ' 83; התשע"ב, עמ' 1553   2
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רבה  בעזרה  התלוי  נכה  "וכן  יבוא  היממה"  שעות  "בכל  אחרי  )ג(,  קטן  בסעיף   )3(
מהזולת בביצוע כל פעולות היום–יום ברוב שעות היממה ונוסף על כך זקוק להשגחה 

מתמדת" ובמקום "175%" יבוא "188%" 

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב בניסן התשע"ה )1 באפריל 2015( )להלן - יום  )א(    2
התחילה(, והן יחולו על גמלאות המשתלמות בעד התקופה שמיום התחילה ואילך 

תשלומים ראשונים לפי תקנות אלה ישולמו באחד בחודש שלאחר פרסומן, בעד  )ב( 
התקופה שמיום התחילה ועד מועד התשלום 

כ"א בסיוון התשע"ה )8 ביוני 2015(
)חמ 3-756(

ץ כ ם  י י ח  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה( )תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 221, 222)ג( ו–400 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, לאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, באישור 

ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התש"ע-22010  נכה(,  )ילד  הלאומי  הביטוח  לתקנות   )3(2 בתקנה    1
העיקריות(, במקום "סכום השווה ל–175%" יבוא "סכום השווה ל–188%" 

בתקנה 10)ב( לתקנות העיקריות, במקום "סכום השווה ל–192%" יבוא "סכום השווה    2
ל–205%" 

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב בניסן התשע"ה )1 באפריל 2015( )להלן - יום  )א(    3
התחילה(, והן יחולו על גמלאות המשתלמות בעד התקופה שמיום התחילה ואילך 

תשלומים ראשונים לפי תקנות אלה ישולמו באחד בחודש שלאחר פרסומן, בעד  )ב( 
התקופה שמיום התחילה ועד מועד התשלום 

כ"א בסיוון התשע"ה )8 ביוני 2015(
)חמ 3-2146(

ץ כ ם  י י ח  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 210    1

ק"ת התש"ע, עמ' 810; התשע"ה, עמ' 427   2

 הודעת המים )עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית( )הוראת שעה(
)מס' 2(, התשע"ה-2015

)הוראת  תשתית(  שירותי  למתן  )תעריפים  המים  לכללי   9 סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
שעה(, התשע"א-12011 )להלן - הכללים העיקריים(, אני מודיע בזה לאמור:

לשירותים  הרשות  ידי  על  לזמן  מזמן  כעדכונם  החשמל,  תעריפי  שממוצע  מאחר    1
ציבוריים - חשמל, כמשמעותה בחוק משק החשמל, התשנ"ו-21996, השתנה ב–8% 11, 

תחילה ותחולה

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 10

תחילה ותחולה

עדכון תעריפים 
למתן שירות 

תשתית - פברואר 
2015

__________
1 ק"ת התשע"א, עמ' 1230; התשע"ד, עמ' 243 

2 ס"ח התשנ"ו, עמ' 208 
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4)א( ובפרטים  הראשונה,  בתוספת  ו–)ב(  3)א(  בפרטים  המופיעים  התעריפים   עודכנו 
ו–)ב( בתוספת השנייה, מיום י"ב בשבט התשע"ה )1 בפברואר 2015(, כמפורט להלן:

מקדם לחיוביחידותרכיב

452 0שקלים חדשים לקילוואט שעה")א( חיבור מתח נמוך

387 0" שקלים חדשים לקילוואט שעה)ב( חיבור מתח גבוה

המים,  לחוק  112א  סעיף  לפי  האחרון  העדכון  מיום  חודשים  שישה  שחלפו  מאחר    2
התשי"ט-31959 )להלן - החוק(, עודכנו תעריפי שירותי התשתית הקבועים בכללים 
 העיקריים, לפי שיעור השינוי של הסל הקובע ב–2% 1, והם מיום י' באדר התשע"ה

)1 במרס 2015(, כמפורט להלן:

)1( בסעיף 10)1(  לכללים העיקריים, תעריף שירותי תשתית ברמת הגולן - 

תשלום קבוע לחודש - 333,762 שקלים חדשים;

)2( בתוספת השנייה לכללים העיקריים -

)א( בפרט 2 -

2. קווים

)א( אחזקת קווים - 000719 0 שקלים חדשים למטר מעוקב לקילומטר;

)ב( קבוע קווים - 001234 0 שקלים חדשים למטר מעוקב לקילומטר;

)ב( בפרט 3 -

3. שאיבה

)א( אחזקת תחנת שאיבה - 0001524 0 שקלים חדשים למטר מעוקב 
למטר גובה הרמה;

מעוקב  למטר  חדשים  שקלים   0 000185  - שאיבה  תחנת  )ב( קבוע 
למטר גובה הרמה;

)ג( בפרט 5 -

5. איגום

)א( תחזוקת מאגר - 0821 0 שקלים חדשים למטר מעוקב למטר גובה 
הרמה 

כ"ח בסיוון התשע"ה )15 ביוני 2015(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-4256(  

מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב   

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התש"ע, עמ' 394   3
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קובץ התקנות 7525, י"ג בתמוז התשע"ה, 2015 6 30  1320
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

הודעת המים )תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש( )עדכון תעריפים(, 
התשע"ה-2015

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לכללי המים )תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש(, 
התשע"א-12010 )להלן - הכללים(, אני מודיע בזה לאמור:

המים,  לחוק  112א  סעיף  לפי  האחרון  העדכון  מיום  חודשים  שישה  שחלפו  מאחר    1
התשי"ט-21959, עודכנו תעריפי המים המסופקים ממט"ש הקבועים בכללים, כדלקמן:

הסל  של  השינוי  שיעור  לפי   -  )2014 במרס   15( התשע"ד  ב'  באדר  י"ג  )1( מיום 
הקובע ב–75% 0, כמפורט להלן:

)א( בסעיף 8)3( -

"Pa" - 159 0 שקלים חדשים למטר מעוקב )להלן - ₪ למ"ק(;

)ב( בסעיף 9)2( -

בתקופת הקיץ — 298 0 ₪ למ"ק;

)ג( בסעיף 12)1( — 159 0 ₪ למ"ק;

)2( מיום כ"א באלול התשע"ה )15 בספטמבר 2014( - לפי שיעור השינוי של הסל 
הקובע ב–94% 0, כמפורט להלן: 

)א( בסעיף 8)3( -

"Pa" — 161 0 ₪ למ"ק;

)ב( בסעיף 9)2( -

בתקופת הקיץ — 300 0 ₪ למ"ק;

)ג( בסעיף 12)1( — 161 0 ₪ למ"ק;

)3( מיום כ"ד באדר התשע"ה )15 במרס 2014( - לפי שיעור השינוי של הסל הקובע 
ב–2% 2, כמפורט להלן: 

)א( בסעיף 8)3( -

"Pa" - 157 0 ₪ למ"ק;

)ב( בסעיף 9)2( -

בתקופת הקיץ — 293 0 ₪ למ"ק;

)ג( בסעיף 12)1( — 157 0 ₪ למ"ק 

כ"ח בסיוון התשע"ה )15 ביוני 2015(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-3941(  

מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב   

 

עדכון תעריפים 
למים המסופקים 

ממט"ש

__________
1 ק"ת התשע"א, עמ' 25; התשע"ד, עמ' 243 

2 ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשנ"ג, עמ' 16; התשס"ו, עמ' 331 




