
רשומות

קובץ התקנות
16 באוגוסט 75432015א' באלול התשע"ה

עמוד

1818 תקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ( )הוראת שעה(, התשע"ה-2015                                                     

1820 תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )פיצוי לקטין שניזוק מעבירה( )תיקון(, התשע"ה-2015              

1821 תקנות נתיבים מהירים )קביעת קטע דרך כנתיב מהיר( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ה-2015                           

1822 הודעת הקרינה הבלתי מייננת, התשע"ה-2015                                                                                                       



קובץ התקנות 7543, א' באלול התשע"ה, 2015 8 16  1818

תקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ( )הוראת שעה(, 
התשע"ה-2015

ובאישור  התשנ"ב-11992,  המכרזים,  חובת  לחוק  3א)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

בתקופת תוקפן של תקנות אלה יראו כאילו בתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת    1
הארץ(, התשנ"ה-21995 )להלן - התקנות העיקריות( -  

בתקנה 1 -       )1(

אחרי ההגדרה "אזור" יבוא:   )א( 

""אזור עוטף עזה" - אזור שדרות רבתי ויישובי עוטף עזה; 

"אזור שדרות רבתי" - 

)1( גבולה המוניציפלי של העיר שדרות;

מס'  תב"ע   - מזרח(  הנגב  )שער  "ספירים"  התעשייה  )2( אזור 
10/303/02/7 ותב"ע מס' 7/בת22;

)3( אזור התעשיה "מפעלי שער הנגב" - תב"ע מס' 3/128/03/7;

על  הנגב  מכללת   - "ספיר"  האקדמית  המכללה  קמפוס  )4( מתחם 
שם פנחס ספיר - תב"ע מס' 29/303/02/7/ )20/303/02/7(;

)5( כפר הסטודנטים "איבים" - תב"ע מס' 11/303/02/7;

)6( תחום תכנית מס' 28/303/02/7 - אזור התעסוקה "ניר עם - שער 
הנגב";

"אזור תעשייה" - שטח המיועד לתעשייה לפי תכנית מפורטת כמשמעותה 
בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-31965;"; 

אחרי ההגדרה "המזמין" בא:  )ב( 

עוטף  באזור  שיוצרו  הארץ  מתוצרת  טובין   - עזה"  עוטף  מאזור  ""טובין 
עזה;"; 

בהגדרה "ייצור", בסופה בא "ולעניין טובין מאזור עוטף עזה לרבות שינוי  )ג( 
מהותי כפול;"; 

אחרי ההגדרה "ייצור" בא:  )ד( 

חוף  הנגב,  שער  האזוריות  במועצות  היישובים   - עזה"  עוטף  ""יישובי 
אשקלון, שדות נגב ואשכול שהם בטווח של עד 7 ק"מ מגדר המערכת 
המקיפה את רצועת עזה, הכול בהתאם למרחק האווירי הקצר ביותר 
לגדר  הקרוב  ביישוב,  הקיצוני  המגורים  לבית  המערכת  גדר  שבין 
האמורה,  ובתנאי שאותו בית מגורים נבנה ככזה מכוח היתר כדין, 
וכן אזורי תעשייה בתחום המועצות האזוריות האמורות שהם בטווח 
של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, הכול בהתאם 

הוראת  שעה

__________
ס"ח התשנ"ב, עמ' 114; התשנ"ג, עמ' 136   1

ק"ת התשנ"ה, עמ' 562   2
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   3
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באזור  למבנה  המערכת  גדר  שבין  ביותר  הקצר  האווירי  למרחק 
מכוח  נבנה  מבנה  שאותו  ובתנאי  האמורה,  לגדר  הקרוב  התעשייה 

היתר כדין;"; 

בא  המציע"  של  המפעל  "בשער  אחרי  ישראלי",  מרכיב  "מחיר  בהגדרה  )ה( 
"ולעניין טובין מאזור עוטף עזה לרבות רכיב שעבר שינוי מהותי כפול;"; 

אחרי ההגדרה "עבודה" בא:  )ו( 

תהליך   :)Double Substantial Transformation(  - כפול"  מהותי  ""שינוי 
ביניים  מוצר  שנוצר  באופן  בישראל  מהותי  שינוי  עבר  מוצר  שבו 

מובחן ועצמאי, המשמש חומר גלם לייצור מוצר אחר;"; 

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -     )2(

בא  הארץ("  מתוצרת  טובין  של  הצעה   - ")להלן  אחרי  )א(,  משנה  בתקנת  )א( 
"ולהצעות לרכישת טובין מאזור עוטף עזה שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות 
לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 20% )להלן - הצעה של טובין מאזור עוטף 

עזה("; 

בתקנת משנה )ג(, בסופה בא "ולעניין העדפה של טובין מאזור עוטף עזה,  )ב( 
הצהרה ולפיה הצעתו היא של טובין מאזור עוטף עזה שהתקיימו בה דרישות 

תקנה זאת "; 

"ושל  יבוא  הארץ"  מתוצרת  טובין  של  "ההצעות  אחרי  )ד(,  משנה  בתקנת  )ג( 
טובין מאזור עוטף עזה" ובסופה בא "ומחיר ההצעה של טובין מאזור עוטף עזה 

מחולק ב–20 1 "; 

בתקנת משנה )ו(, אחרי "הארץ" בא "או הצעה של טובין מאזור עוטף עזה"  )ד( 
ובמקום "אותה הצעה" בא "ההצעה שקיבלה את התוצאה המשוקללת הגבוהה 

ביותר"; 

טובין  של  הצעה  של  נוסף  "ולמציע  בא  "הארץ"  אחרי  )ז(,  משנה  בתקנת  )ה( 
מאזור עוטף עזה"; 

טובין  של  הצעה  של  מציע  עם  "או  בא  "הארץ"  אחרי  )ח(,  משנה  בתקנת  )ו( 
מאזור עוטף עזה"  

יעמדו  והן  התחילה(,  יום   - )להלן  פרסומן  מיום  ימים   30 אלה  תקנות  של  תחילתן    2
בתוקפן 5 שנים מיום התחילה    

תקנות אלה יחולו על מכרזים שפורסמו בתקופת תוקפן של תקנות אלה     3
י"ח באב התשע"ה )3 באוגוסט 2015(

)חמ 3-2512-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

   

תחילה ותוקף

תחולה
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תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )פיצוי לקטין שניזוק 
מעבירה( )תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3א)א( ו–13 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה 

תקנות אלה:

שניזוק  לקטין  )פיצוי  והוצאות  אגרות  קנסות,  לגביית  המרכז  לתקנות   1 בתקנה    1
במקום  "ניזוק",  בהגדרה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשע"ג-22012  מעבירה(, 

"שביום החלטת בית משפט" יבוא "שבמועד ביצועה" 

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, בפסקה )5(, במקום "ביום מתן החלטת בית המשפט" יבוא    2
"במועד ביצוע העבירה" 

בתוספת לתקנות העיקריות, במקום טופס 1 יבוא:   3

"טופס 1 
)תקנה 2(

                  תאריך                          

     פרטי הניזוק*

מס' תיק בית משפט:                                              )למילוי על ידי מזכירות בית המשפט(  

מס' תיק פרקליטות/פל"א משטרה:                                   )אם הטופס מוגש עם הגשת כתב האישום 
ובטרם ניתן מספר לתיק בית המשפט(  

פרטי הניזוק: 

שם פרטי: 

                              

שם משפחה: 

                              

מס' זהות: 

                              

מס' דרכון )אם לא צוין מס' זהות(: 

                                     

מס' טלפון בבית:

                              

 מס' טלפון בעבודה
)אם ידוע(: 

                                     

מס' נייד: 

                              

האם הניזוק תושב ישראל?
□ כן      

□ לא 

כתובת דואר אלקטרוני )אם ידועה(:                                                                                                               

כתובת מגורים: 

רחוב:                         מס' בית:               עיר:                               מיקוד:                     ת"ד:                                

האם הניזוק קטין )במועד ביצוע העבירה( ?

□ לא   
□ כן    ציין תאריך לידה לועזי:            /          /        

עובד מזכירות לתשומת לבך:

1  טופס זה מוגש לא יאוחר ממועד מתן החלטות בית משפט בעניין פיצוי לניזוק 

2  חיסיון המסמך במערכת - יש לסרוק את המסמך ברמת חיסיון: לעיני השופט וצוותו בלבד 

תיקון תקנה 1

תיקון התוספת

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ב, עמ' 170   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 298   2

תיקון תקנה 3
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פרטי האפוטרופוס/המוטב**: 

שם פרטי: 

                              

שם משפחה: 

                              

מס' זהות: 

                              

מס' דרכון )אם לא צוין מס' זהות(: 

                                     

מס' טלפון בבית:

                              

 מס' טלפון בעבודה
)אם ידוע(: 

                                       

מס' נייד: 

                              

האם האפוטרופוס/המוטב תושב 
ישראל?

□  כן         □  לא

כתובת דואר אלקטרוני )אם ידועה(:                                                             

כתובת מגורים: 

רחוב:                         מס' בית:               עיר:                               מיקוד:                     ת"ד:                                  

פרטי התובע/הפרקליט המטפל בתיק: 

שם פרטי:

                               

שם משפחה: 

                               

מס' טלפון בעבודה: 

                                        

מס' טלפון נייד: 

                               

הפרטים המנויים לעיל נכונים ליום הגשת טופס זה  אם יוודע לי על שינוי כלשהו בפרטי 
הניזוק, האפוטרופוס או המוטב, אודיע על כך לבית המשפט במידת הצורך  

                                                                                                                                                     
            חתימת התובע/ פרקליט המטפל בתיק 

הערות:

*  טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד 
** יובהר - אין לציין שם של מוטב או אפוטרופוס שלפי כתב האישום נאשם בעצמו בפגיעה או בשותפות 

לה 

תחילתן של תקנות אלה ביום א' באלול התשע"ה )16 באוגוסט 2015(    4
כ"ז באלול התשע"ה )12 באוגוסט 2015(

)חמ 3-4491(

ד ק ש ת  ל י י א  
           שרת המשפטים     

תקנות נתיבים מהירים )קביעת קטע דרך כנתיב מהיר( )הוראת שעה( 
)תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק נתיבים מהירים, התש"ס-12000, אני קובע לאמור:

שעה(,  )הוראת  מהיר(  כנתיב  דרך  קטע  )קביעת  מהירים  נתיבים  לתקנות   1 בתקנה    1
התשס"ד-22004 )להלן - התקנות העיקריות( -

בתקנת משנה )א(, במקום הקטע החל במילים ב"בנקודות ציון" עד סופה, יבוא   )1(
במשרדי  והמופקדות  ידי  על  החתומות  במפות  כמסומן  גלויות,  קיבוץ  למחלף  "עד 

הרשות הממונה, נתיב מהיר ";

תקנת משנה )ב( - בטלה   )2(

תחילה

__________
ס"ח התש"ס, עמ' 199; התשס"ו, עמ' 26   1

ק"ת התשס"ד, עמ' 178; התש"ע, עמ' 51   2

תיקון תקנה 1
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התוספת לתקנות העיקריות - בטלה    2
כ"א בסיוון התשע"ה )8 ביוני 2015(

)חמ 3-3130-ת2(

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

הודעת הקרינה הבלתי מייננת, התשע"ה-2015

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ג( לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-12009 )להלן 
- התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב השינוי במדד שפורסם בחודש יוני 2015 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 2014,    1
מיום י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015( -

)1( נוסח תקנה 3)ה( לתקנות הוא:

")ה( בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה 
בסכום של 5,954 שקלים חדשים ";

)2( נוסח התוספת הראשונה לתקנות הוא:

"תוספת ראשונה
)תקנות 1, 2, 3 ו–4(

טור א'
סוגי מקורות קרינה

טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
 סכום האגרה

בשקלים חדשים

)UV( 594שלושה חודשיםהיתר הקמהקרינה על–סגולה

594שנההיתר הפעלה

היתר סוג למקרו–קרינה בעל 
צפיפות הספק משוקלל שאינו 

3x10-6W/cm2 עולה על

594 וכן - 238 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

594שלושה חודשיםהיתר הקמהקרינת לייזר

594שנההיתר הפעלה

 היתר סוג למקור קרינה 
Class 3 מסוג

594 וכן - 238 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

)IR( 594שלושה חודשיםהיתר הקמהקרינה תת–אדומה

594שנההיתר הפעלה

היתר סוג למקור קרינה בעל 
צפיפות הספק משוקלל שאינו 

100mW/cm2 עולה על

594 וכן - 238 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

ביטול התוספת

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשס"ט, עמ' 381   1
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טור א'
סוגי מקורות קרינה

טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
 סכום האגרה

בשקלים חדשים

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
בתדר הנמוך מ–10 מגה הרץ

595,291חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

29,764

היתר סוג למיתקנים בהספק 
שידור עד 14 וואט

594 וכן - 238 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
בתדר מ–10 מגה הרץ עד 

400 מגה הרץ

59,529חמש שניםהיתר הקמה

29,764חמש שניםהיתר הפעלה

היתר סוג למיתקנים בהספק 
שידור עד 14 וואט

594 וכן - 238 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
בתדר מעל 400 מגה הרץ

1,191שנההיתר הקמה

3,573חמש שניםהיתר הפעלה

היתר סוג למיתקנים בהספק 
שידור עד 5 וואט

1,191 וכן - 594 חמש שנים
בעד כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
ממיתקן של חובבי רדיו

120שנההיתר הקמה

120חמש שניםהיתר הפעלה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן לייצור 

חשמל

595,291חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

297,644

היתר סוג למיתקן לייצור 
חשמל בהספק של עד 5 מגה 

וולט אמפר

594 וכן - 238 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן להולכת 
חשמל; לעניין זה ייחשב 

כל אחד מאלה מיתקן אחד: 
קו מתח–על מתחנת כוח 

לתחנת מיתוג, או קו מתח 
עליון מתחנת משנה או 

תחנת מיתוג לתחנת משנה

595,291חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

297,644

היתר סוג למיתקן להולכת 
חשמל בעל תצורה קבועה 

בלתי ניתנת לשינוי

עשרים וחמש 
שנה

2,974 וכן - 1,191 
בעד כל מקור 

קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן לחלוקה 

ולהספקה של חשמל; לעניין 
זה ייחשב כל אחד מאלה 

מיתקן אחד: קו מתח גבוה 
מתחנת משנה לשנאי חלוקה 

או קו מתח נמוך משנאי 
חלוקה לכניסה למונה לקוח

5,954חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

17,858

היתר סוג למיתקן לחלוקה 
ולהספקה של חשמל בעל 

תצורה קבועה בלתי ניתנת 
לשינוי

עשרים וחמש 
שנה

2,974 וכן - 1,191 
בעד כל מקור 

קרינה
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טור א'
סוגי מקורות קרינה

טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
 סכום האגרה

בשקלים חדשים

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן השנאה, 

לרבות תחנת מיתוג

5,954חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

17,858

היתר סוג למיתקן השנאה 
בעל תצורה קבועה בלתי 

ניתנת לשינוי

עשרים וחמש 
שנה

2,974 וכן - 1,191 
בעד כל מקור 

קרינה"

י"ח בתמוז התשע"ה )5 ביולי 2015(
ר ל פ ל ד  ו ד )חמ 3-1078(  

המנהל הכללי של   

המשרד להגנת הסביבה   




