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תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל )אות מערכת צוק איתן - קביעת 
אזרחים זכאים(, התשע"ה-2015 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7א ו–21 לחוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, התש"ל- 
11970, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  

בתקנות אלה -     1
"אות המערכה" - אות מערכת צוק איתן, כמשמעותו בתקנות העיטורים בצבא הגנה 

לישראל )אות מערכת צוק איתן - קביעת זכאים(,  התשע"ה-22015; 

"היישובים" - יישובים המנויים בהכרזה על מצב מיוחד בעורף3, בטווח של עד 7 ק"מ 
מגדר המערכת המקיפה את גבול רצועת עזה והכול בהתאם למרחק האווירי 
ביישוב  הקיצוני  המגורים  בית  לבין  האמורה  המערכת  גדר  שבין  ביותר  הקצר 

הקרוב לגבול ובתנאי שאותו בית מגורים נבנה ככזה מכוח היתר כדין; 

"השר" - שר הביטחון או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה; 

יום עד   )2014 ביולי   7( התשע"ד  בתמוז  ט"ז  שמיום  התקופה   - הקובעת"   "התקופה 
כ' באלול התשע"ד )26 באוגוסט 2014(  

אדם שבתקופה הקובעת נמנה במשך 5 ימים רצופים לפחות על אחת מקבוצות אלה,    2
זכאי לאות המערכה:  

עובדים אזרחיים בשירות צה"ל;   )1(

פעולות  מתאם  ביחידת  עזה  רצועת  לאזור  והקישור  התיאום  מינהלת  עובדי   )2(
הממשלה בשטחים; 

אגודת מגן דוד אדום לישראל שהוקמה בחוק מגן דוד אדום, התש"י-41950;   )3(

הרשות הארצית לכבאות והצלה שהוקמה בחוק רשות ארצית לכבאות והצלה,   )4(
התשע"ב-52012; 

רכזי הביטחון השוטף הצבאי של היישובים     )5(

על אף האמור בתקנה 2, אדם הנמנה עם אחת הקבוצות המפורטות בתקנה 2, זכאי    3
לאות המערכה אם עבודתו הסתיימה בתקופה הקובעת בשל פציעתו או מותו עקב 

עבודתו ובמהלכה, אף אם לא סיים 5 ימי עבודה או פעילות רצופים  

האות  יימסר  האות,  הענקת  לפני  שנפטר   ,2 תקנה  לפי  המערכה  לאות  שזכאי  אדם    4
לשאר בשרו הקרוב ביותר כמפורט בסעיף 6)ב( לחוק  

המנויות  הקבוצות  אחת  עם  הנמנה  לאדם  המערכה  אות  את  להעניק  רשאי  השר    5
בתקנה 2, אף שעבד לאחר התקופה הקובעת אם שוכנע כי התקיימו נסיבות מיוחדות 

שעל פיהן יש להעניק לו את האות  

על אף האמור בתקנה 2, אדם הנמנה עם אחת הקבוצות המנויות בתקנה 2, לא יהיה     6
זכאי לאות אם במשך התקופה הקובעת -  

הגדרות

__________
ס"ח התש"ל, עמ' 18   1

ק"ת התשע"ה, עמ' 966   2
י"פ התשע"ד, עמ' 6669   3

ס"ח התש"י, עמ' 175   4
ס"ח התשע"ב, עמ' 702   5

 אות מערכה אישי
 לעובדי מערכת

 הביטחון וביטחון
הפנים

אות מערכה 
לנפגעים

זכאי שנפטר

אות מערכה על 
פעילות לאחר 

התקופה הקובעת

עובד שאינו זכאי 
לאות
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הורשע בבית דין משמעתי של עובדי המדינה, או בבית דין משמעתי של הרשויות   )1(
המקומיות, או בבית משפט אזרחי בעבירה שיש עמה קלון, על מעשה שעשה בתקופה 
האמורה, או אם התנהג בה באופן החורג מאמות המידה הנדרשות מעובד המדינה, 
בתחום  הכללי  המנהל  וסגן  משתייך,  הוא  שאליו  הארגון  או  מקומית  רשות  עובד 
משאבי אנוש של הגוף שעליו נמנה )להלן - הסמנכ"ל(, הורה כך לגביו לאחר שניתנה 

על כך חוות דעת של היועץ המשפטי של הגוף האמור;

שהה במשך תקופה העולה על 14 ימים במעצר, במעצר בית או במאסר למעט אם   )2(
הסמנכ"ל הורה אחרת לגביו;

היה מושעה או שהה בחופשה כפויה במהלך התקופה האמורה, או בחלק ממנה   )3(
למעט אם הסמנכ"ל הורה אחרת 

ח' בתמוז התשע"ה )25 ביוני 2015(
)חמ 3-5022(

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

תקנות מס הכנסה )פחת( )תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לפקודת מס הכנסה1, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, 
אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות מס הכנסה )פחת( )תיקון(, התש"ע-22010, בתקנה 2)ב(, במקום "עד תום שנת    1
המס 2013" יבוא "עד תום שנת המס 2015" 

כ' בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(
)חמ 3-597(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

כללי תאגידי מים וביוב )התקשרות חברה עם רשות מקומית לביצוע גבייה(
)תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותה לפי סעיף 26)ב()4( לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-12001 )להלן - 
החוק(, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

1   אחרי סעיף 10, לכללי תאגידי מים וביוב )התקשרות חברה עם רשות מקומית לביצוע 
גבייה(, התשע"ד-22014 )להלן - הכללים העיקריים( יבוא:

11   על אף האמור בסעיפים 4)3( ו–5)א( לכללים אלה, בתקופה "הוראת שעה
יום  עד   )2014 במרס   10( התשע"ד  ב'  באדר  ח'  שמיום 
חברה  לגבי  יראו   ,)2015 בדצמבר   31( התשע"ו  בטבת  י"ט 
על   )2014 במרס   9( התשע"ד  ב'  באדר  ז'  יום  עד  שחתמה 
אישור  את  וקיבלה  המקומית  הרשות  עם  גבייה  הסכם 

הממונה בעת חתימתו, כאילו -

תיקון תקנה 2

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ג, עמ' 174   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 936   2

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשל"ה, עמ' 216   1

ק"ת התש"ע, עמ' 1122   2

הוספת סעיף 11
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בסעיף 4)3( לכללים העיקריים, נאמר:  )1(

סך  אם  יתבטל  הגבייה  הסכם  ולפיה  ")3( הוראה 
ניכוי  בהפחתת  החיובים  כל  מסך  קטן  ההכנסות  כל 

שיעור פחת הגבייה המוכר ";

בסעיף 5)א( לכללים העיקריים, נאמר:  )2(

הגבייה  שירותי  מלוא  של  אספקתם  ")א( תמורת 
שאינם  לצרכנים  שוטפים  וביוב  מים  שירותי  בעד 
תשלם  בשליטתה,  תאגיד  או  המקומית  הרשות 
על  יעלה  שלא  סכום  המקומית  לרשות  החברה 
אלה  שירותים  מתן  בעד  בהסכם  שנקבע  הסכום 
שירותים  אותם  בעד  בפועל  גבתה  שהרשות  ובלבד 

וסיפקה את שירותי הגבייה לפי ההסכם" "

ד' באב התשע"ה )20 ביולי 2015(
)חמ 3-4771(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

 הודעת המים )עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית( )הוראת שעה(
)מס' 3(, 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
התשנ"ו-21996,  החשמל,  משק  לחוק  ד'  בפרק  כמשמעותה  חשמל,   - ציבוריים 
השתנה ב–5% 5, עודכנו התעריפים המופיעים בפרטים 3)א( ו–)ב( בתוספת הראשונה, 
התשע"ג בסיוון  ז'  שמיום  בתקופה  היו  והם  השנייה,  בתוספת  ו–)ב(  4)א(   ובפרטים 

עקב  להלן;  כמפורט   ,)2015 בינואר   31( התשע"ה  בשבט  י"א  יום  עד   )2013 במאי   16(
התשע"ה,  ,7525 בי"פ  נוסף  עדכון  שפורסם  אף  כעת  רק  העדכון  מפורסם   תקלה 

עמ' 1318:

מקדם לחיוביחידות      רכיב

חיבור מתח נמוך 513 0 שקלים חדשים לקילוואט שעה")א( 

חיבור מתח גבוה  439 0"שקלים חדשים לקילוואט שעה)ב(  

כ"ו בתמוז התשע"ה )13 ביולי 2015(
)חמ 3-4256(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב  

                                           

עדכון תעריפים 
למתן שירות 

תשתית - מאי 2015

__________
ק"ת התשע"א, עמ' 1230; התשע"ה, עמ' 1318   1

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208   2




