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צו מס הכנסה )מניעת מסי כפל( )גרמניה(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי סעיף 196)א( לפקודת מס הכנסה1, אני מודיע ומצווה לאמור:

 21( התשע"ד  באב  ט"ז  ביום  שנעשה  להסכם  תוקף  שיינתן  הוא  המועיל  מן  )א(    1
של  הפדרלית  הרפובליקה  ממשלת  לבין  ישראל  מדינת  ממשלת  בין   ,)2014 באוגוסט 
גרמניה בדבר מניעת כפל מס ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה ועל 

הון )להלן - ההסכם( 

להסכם יהיה תוקף בישראל לכל שנת מס, החל משנת המס המתחילה ביום ג'  )ב(   
בטבת התשע"ו )1 בינואר 2017( ואילך 

ל' בניסן התשע"ו )8 במאי 2016(
)חמ 3-1431(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
   שר האוצר

תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016  

באותם  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011  הטיס,  לחוק   166 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עניינים שלגביהם אני מוסמך להתקין תקנות לפי סעיפים 12, 19, 46 ו–168)א()7( לחוק ובהתאם 
168)ב(  סעיף  לפי  האזרחית  התעופה  רשות  הצעת  לפי  כאמור,  בסעיפים  הנתונה  לסמכות 

לחוק, ובהתאם לסעיף 197 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 251)א()4( לתקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה(, התשמ"ב-21981 )להלן    1
- התקנות העיקריות(, במקום פסקה ז יבוא: 

עמידה  לקבוע  כדי  שיספיק  בפירוט  טייס,  כל  של  ומנוחה  תפקיד  זמן  טיסה,  זמן  "ז  
שעות  לרבות  התשל"א-31971,  תעופה(,  בשירותי  טיסה  זמן  )מגבלות  הטיס  בתקנות 
טיסה שבוצעו בכל מסגרת אחרת מחוץ לזו של המחזיק ברמ"א, למעט טיסות כלליות;" 

אחרי תקנה 465 לתקנות העיקריות יבוא:   2

 "סימן י"ד1 - מגבלות זמן טיסה ותפקיד
ודרישות מנוחה - אנשי צוות

מגבלות זמן טיסה 
וזמן תפקיד טיסתי 
ודרישות מנוחה - 

אנשי צוות אוויר

465א  חלק 117 לפ א ר יחול על מחזיק רישיון, ועל כל איש צוות אוויר 
זה  ובכלל  זה  פרק  לפי  מטוס  בהפעלת  מטעמו  מעסיק  שהוא 
הפעלה לפי תקנה 362, וכן בהפעלת מטוס לפי הפרק השמיני אם 
הפעלה כאמור מהווה קטע טיסה מתוך כמה קטעי טיסה באותה 

טיסה שחלקם מבוצע לפי פרק זה, הכול  בכפוף לשינויים אלה:

תקנה 1 117 לא תחול;  )1(

בתקנה 3 117 -  )2(

 flight" המונחים  הגדרות  ברישה,  האמור  אף  על  )א( 
 "crew member", "Operate, with respect to aircraft
ויחולו  יחולו,  לא   1 1 בפ א ר   "pilot in command"ו
במקומן ההגדרה "איש צוות אוויר" וההגדרות "הפעלה" 

לעניין כלי טיס, ו"טייס מפקד" בחוק;

מתן תוקף להסכם

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   1

תיקון תקנה 251

הוספת סימן י"ד1

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 830   1

ק"ת התשמ"ב, עמ' 8; התשע"ו, עמ' 873   2
ק"ת התשל"א, עמ' 1280; התשס"ב, עמ' 1205   3
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 an air" במקום   ,"certificate holder" בהגדרה  )ב(  
 carrier certificate or operating certificate issued

under part 119 of this chapter" יבוא "ברישיון";

תקנה 7 117 - לא תחול;  )3(

 )i()3()b(  121 543 לתקנה  ההפניה  את  יראו   ,)e(117 17 בתקנה   )4(
כהפניה לתקנה 452; 

"or 91K Program Manager" המילים   ,)a(117 23 בתקנה   )5( 
לא יחולו;

בתקנה 29 117 -  )6(

יבוא   "the US Government" במקום  מקום,  בכל  )א( 
"מדינת ישראל"; 

 119 57 לפ א ר  ההפניה  את  יראו   )a( משנה  בתקנת  )ב( 
כהפניה לתקנה 376)ג( 

מגבלות זמן תפקיד 
ודרישות מנוחה - 

דיילים

רישיון,  מחזיק  על  יחולו   121 467 פ א ר  תקנת  465ב  )א( הוראות 
בשינויים אלה: 

 conducting domestic, flag," המילים  מקום,  בכל   )1(
or supplemental operations" - לא יחולו; 

בתקנת משנה )a(, ההגדרה "Flight attendant" לא   )2(
תחול, ותחול במקומה ההגדרה "דייל"; 

במקום  מקום,  ,בכל  ו–)6(   )5(  ,)4()b( משנה  בתקנת    )3(
 under the certificate holder's operations"
בספר  והמפורט   ,429 תקנה  "לפי  יבוא   "specifications

העזר למבצעים של מחזיק הרישיון";

 the 48 contiguous" במקום   ,)6()b( משנה  בתקנת    )4(
states and the District of Columbia" יבוא "ישראל";  

 and each" המילים   ,)13()b( משנה  בתקנת   )5(
 commercial operator must relieve each flight

attendant engaged in air commerce" - לא יחולו;

described or" במקום   ,)iv()1()c( משנה  בתקנת   )6( 
 referenced in the certificate holder's operations
למבצעים  העזר  בספר  "הכלולים  יבוא   "specifications

של מחזיק הרישיון";

the certificate-" במקום   ,)2()c( משנה  בתקנת   )7( 
holding district office" יבוא "המנהל" 

להוראות  בכפוף  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ב( 
משנה בתקנת  כאמור  בשינוי   ,)c(121 467 פ א ר   תקנת 

)א()6( ו–)7(, מחזיק רישיון רשאי לפעול לעניין דיילים לפי חלק 
כל  ועל  עליו  ויחולו   ,121 467 פ א ר  תקנת  במקום  לפ א ר   117
תקנה  הוראות  מסחרית  בטיסה  מטעמו  מעסיק  שהוא  דייל 

465א, בשינויים המחויבים "
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בתקנה 535 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א(, במקום פסקה )3( יבוא:   3
")3( ינהל רישומים עדכניים, לגבי כל איש צוות אוויר שהוא מעסיק - של זמן טיסה, 
זמן תפקיד טיסתי וזמן מנוחה, ולגבי כל דייל שהוא מעסיק - של זמן תפקיד  וזמן 
מנוחה, הכול לפי הדרישות לגבי הזמנים כאמור לפי סימן י"ד1, וישמור רישומים אלה 

לתקופה של שנתיים לפחות; בפסקה זו - 

"זמן טיסה" - כהגדרתו בתקנת פ א ר 1 1;

"זמן תפקיד טיסתי" ו"זמן מנוחה" , לעניין איש צוות אוויר - כהגדרתם בתקנת 
פ א ר 3 117;

"זמן תפקיד" ו"זמן מנוחה" , לעניין דייל - כהגדרתם בתקנת פ א ר 467 121 " 

בתקנה 545א לתקנות העיקריות -     4
בפסקה )1(, אחרי "463," יבוא "465א, 465ב,";  )1(

בפסקה )2(, אחרי "151," יבוא "251,"   )2(

בתוספת החמישית לתקנות העיקריות, בפרט 2, בפסקה )1(, במקום פסקת משנה )ב(    5
יבוא:

")ב( מידע ומדיניות לעניין ניהול עייפות אנשי צוות, ובכלל זה כללים שלא יפחתו 
מהנדרש לפי סימן י"ד1 לפרק השלושה עשר לעניין מגבלות זמן טיסה,  זמן  תפקיד 
מיתקן  סוג  פירוט  זה  ובכלל  הצוות,  לאנשי  מנוחה  דרישות  וכן  תפקיד,  וזמן  טיסתי 

המנוחה הקיים בכל מטוס שמפעיל מחזיק הרישיון;" 

תחילתן של תקנות אלה ביום הראשון לחודש החל כעבור שנתיים מיום פרסומן  )א(    6
מחזיק רישיון לפי הפרק השלושה עשר לתקנות העיקריות רשאי להגיש למנהל  )ב( 
בקשה כי תחילת תקנות אלה עליו ועל אנשי הצוות שהוא מעסיק תחול לפני המועד 
האמור בתקנת משנה )א(; המנהל רשאי לאשר בקשת מחזיק רישיון כאמור אם מחזיק 
זה  ובכלל  אלה,  תקנות  ליישום  ערוך  הוא  כי  המנהל,  דעת  להנחת  הוכיח,  הרישיון 
מבחינת כשירות כוח אדם, שיטות עבודה ונוהלי עבודה; אישר המנהל את הבקשה 
כאמור, תהיה תחילתן של תקנות אלה על אותו מחזיק רישיון ואנשי הצוות שהוא 

מעסיק ביום שהורה עליו המנהל באישור, על אף האמור בתקנת משנה )א( 

על אף האמור בתקנות משנה )א(  ו–)ב( -  )ג( 

 )1()c(117 23 תחילתה של מגבלת זמן תפקיד טיסתי מצטבר כאמור בתקנה  )1(
לפ א ר - שבוע מיום התחילה;

לפ א ר   )1()b(117 23 בתקנה  כאמור  מצטבר  טיסה  זמן  מגבלות  של  תחילתן   )2(
וזמן תפקיד טיסתי מצטבר כאמור בתקנה c(117 23()2( לפ א ר - 28 ימים מיום 

התחילה; 

)3(     תחילתה של מגבלת זמן טיסה מצטבר כאמור בתקנה 117 23)b()2( לפ א ר 
- שנה מיום התחילה 

בתקנה זו, "יום התחילה" - יום תחילת התקנות לגבי מחזיק רישיון ואנשי הצוות  )ד( 
שהוא מעסיק, לפי תקנת משנה )א( או )ב(, לפי העניין  

י' בניסן התשע"ו )18 באפריל 2016(
)חמ 3-1299-ת1(

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

תיקון תקנה 535

תיקון תקנה 545א

תיקון התוספת 
החמישית

תחילה והוראות 
מעבר
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תקנות הטיס )מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 166 לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, באותם 
עניינים שלגביהם אני מוסמך להתקין תקנות לפי סעיפים 19, 46 ו–168)א()7( לחוק ובהתאם 
לסמכות הנתונה בסעיפים כאמור, לפי הצעת רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168)ב( 

לחוק, ובהתאם לסעיף 197 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הטיס )מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה(, התשל"א-21971, אחרי תקנה 9    1
יבוא:

תקנות אלה לא יחולו על מפעיל, בביצוע הפעלות כאמור "סייג לתחולה 9א  
)הפעלת  הטיס  לתקנות  עשר  השלושה  לפרק  י"ד1  בסימן 
תקנה למעט  התשמ"ב-31981,  טיסה(,  וכללי  טיס   כלי 

כאמור  הפעלות  בביצוע  מפעיל  על  שתחול  5)א()1()ב( 
בשינויים אלה שלא תחול החובה להעניק 10 ימי חופשה 
לגבי  תחול  ולא  השנתית,  החופשה  במסגרת  רצופים 

החופשה השנתית תקנה 5)ב( ו–)ג( " 

תחילתן של תקנות אלה ביום הראשון לחודש החל כעבור שנתיים מיום פרסומן    2
י' בניסן התשע"ו )18 באפריל 2016(

)חמ 3-2920-ת2(

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

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 830   1

ק"ת התשל"א, עמ' 1280; התשס"ב, עמ' 1205   2
ק"ת התשמ"ב, עמ' 8; התשע"ו, עמ' 873   3

צו רשות שדות התעופה )הוראת שעה( )שינוי התוספת לחוק(, 
התשע"ו-2016

שעה(,  )הוראת  התעופה  שדות  רשות  לחוק  2)ד()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור  התעופה  שדות  רשות  מועצת  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן  התש"ם-11980 

ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:     

בתוספת לחוק2, בחלק א', המילים "מסוף נטפים" - יימחקו     1
י' בניסן התשע"ו )18 באפריל 2016(

)חמ 3-1594(

ץ " כ ל  א ר ש י                                                           

שר התחבורה והבטיחות בדרכים        

   

הוספת תקנה 9א

תחילה

גריעה של מסוף 
מעבר

__________
ס"ח התש"ם, עמ' 104; התשנ"ה, עמ' 20   1

ק"ת התשנ"ט, עמ' 524; התשס"ח, עמ' 1383   2
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__________
ס"ח התשע"ב, עמ' 702   1
ס"ח התשמ"ח, עמ' 122   2

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )סוגי פעולות או אירועים שניתן 
להקצות להם כבאים וציוד בתשלום(, התשע"ו-2016

והצלה,  לכבאות  הארצית  הרשות  לחוק  36)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ב-12012  )להלן - החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

בכפוף  בתשלום   וציוד  כבאים  להם  להקצות  שניתן  האירועים  או  הפעולות  סוגי    1
לתנאים שנקבעו בחוק הם אלה:

אירוע תרבות;  )1(

אירוע בידור;  )2(

אירוע שבו מתקיימת פעילות ספורט, כהגדרתה בחוק הספורט, התשמ"ח-21988;  )3(

יריד, קרקס או פסטיבל;  )4(

טקס, עצרת, אסיפה, תהלוכה, משמרת מחאה או הפגנה;  )5(

ליווי מטען בדרך, לרבות חומרים מסוכנים;  )6(

התקהלות של 50 אנשים ומעלה;   )7(

של  זמני  להעדר  כמענה  בתשלום  וציוד  כבאים  הקצאת  נדרשת  שבו  אירוע   )8(
סידורי כבאות דרושים בנכס, לרבות אמצעי בטיחות אש, בהחלטה בכתב עם נימוקים 

חריגים ובאישור מפקד מחוז או סגנו;

אירוע או פעולה  שאינם נמנים בפסקאות )1( עד )8( אשר הנציב, באישור השר,    )9(
סבר כי בשל חשש להתרחשות אירוע כבאות והצלה יש לשקול להקצות להם כבאים 

וציוד בתשלום 

כ"ד באדר ב' התשע"ו )3 באפריל 2016(
)חמ 3-5131(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר לביטחון הפנים  

כללי המים )שינוי התוספת השנייה לחוק(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותה לפי סעיף 116)ד( לחוק המים, התשי''ט-11959 )להלן - החוק(, לאחר 
שקוימו הוראות הסעיף האמור, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, 
התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת קובעת מועצת הרשות הממשלתית 

למים ולביוב כללים אלה:

בסעיף 1 לתוספת השנייה לחוק )להלן - התוספת השנייה(, במקום ההגדרה "עונת    1
צריכת החורף"  יבוא:

 ""עונת צריכת החורף" - התקופה שתחילתה ב–1 בדצמבר של כל שנה וסיומה ב–31 
במרס של השנה שאחריה; ואולם רשאי מנהל הרשות הממשלתית להורות, לגבי 
שנה מסוימת, בהודעה שתפורסם ברשומות, כי עונת צריכת החורף לגבי תקופה 
כאמור תהיה למשך תקופה קצרה יותר, אם שוכנע כי תנאים הנוגעים למשק 

סוגי פעולות או 
אירועים

תיקון סעיף 1

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ז, עמ' 68   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   2
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בהודעה  להורות,  הממשלתית  הרשות  מנהל  רשאי  וכן  זאת  מחייבים  המים 
מסוים,  עירוני  מפיק  כי  הממשלתית,  הרשות  של  האינטרנט  באתר  שתפורסם 
חורף  הפקת  מהיטל  מתשלום  פטור  יהיה  ממנה  חלק  או  מסוימת  שנה  לגבי 
זו, אם נוכח לדעת כי אין תשתית המגיעה לגבול  בשל החלק המיוחס לעונה 
תחומו של המפיק או שקיימת תשתית כאמור אך דרך תשתית זו לא ניתן לספק 
כמות מים מספקת ממקור אחר, ובלבד שהמפיק צרך את כל הכמות האפשרית 
מהתשתית המגיעה לגבול תחומו כאמור וצמצם בהתאמה לצריכה מתשתית זו 

את ההפקה ממקורותיו בעונה זו " 

בסעיף 3)א( לתוספת, במקום ההגדרה "הפקת שימור" יבוא:   2
ביתית  צריכה  למטרות  עירוני,  מפיק  בידי  שפירים  מים  הפקת   - שימור"  ""הפקת 
כושר  ממכפלת  המתקבלת  המים  כמות  על  עולה  שאינה  בכמות  תעשייה,  או 
ההפקה הפעיל של המפיק ב–100 שעות בעונת צריכת החורף, ובסך הכול בכל 
השנה - בכמות שאינה עולה על כמות המים המתקבלת ממכפלת כושר ההפקה 

הפעיל של המפיק ב–1,000 שעות ובלבד שאינה הפקה חורגת;" 

בסעיף 7 לתוספת השנייה -     3
ברישה, במקום "החל ביום י"א בטבת התשס"ז )1 בינואר 2007( ישלם מפיק מים"   )1(

יבוא "מפיק מים ישלם";

בתנאי  עמד  שלא  למפיק   - זו  לתוספת   )1(6 בסעיף  "כאמור  במקום   ,)1( בפסקה   )2(
הנקובה  לכמות  עד  מעוקב,  למטר  חדשים  שקלים   0 3 של  "בסכום  יבוא  הרשיון" 

ברישיון - למפיק שלא עמד בתנאי הרישיון";

במקום פסקה )4( יבוא:  )3(

שקלים   7  - מאקוויפר  מים  לסילוק  המיועדת  שפירים  מים  הפקת  ")4( בעד 
כמפורט  למטרות  המסופקת  כאמור  הפקה  ולעניין  מעוקב,  למטר  חדשים 

בפסקאות המשנה שלהלן - היטל מופחת כמפורט באותן פסקאות: 

למטרות צריכה ביתית או תעשייה - 5 שקלים חדשים למטר מעוקב; )א( 

הפקה  בעד  ההיטל  לסכום  השווה  בסכום  היטל   - חקלאות  למטרת  )ב( 
נוספת כהגדרתה בסעיף 4;

וביוב,  מים  תאגידי  בחוק  כהגדרתה  ביוב  למערכת  להזרמה  )ג( 
התשס"א-32001, שאישר מנהל הרשות הממשלתית מראש ושניתן לגביה 
היתר לפי כל דין, אם הדבר נדרש - 3 שקלים חדשים למטר מעוקב; מנהל 
טרם  שנועץ,  לאחר  אלא  כאמור  אישור  ייתן  לא  הממשלתית  הרשות 
המוזרמים,  המים  לאיכות  לב  ובשים  הביוב,  מערכת  בעל  עם  ההזרמה, 
ליכולת ההולכה והטיפול של מערכת הביוב ובתנאי שהשפכים המטופלים 

ינוצלו במלואם לפי רישיון הפקה;";

אחרי פסקה )6( יבוא:  )4(

")7( בעד הפקת מים שפירים, שלפי תנאי הרישיון הוגדרו לשימוש כלל ארצי 
- היטל בסכום אפס; על אף האמור, פרסם מנהל הרשות הממשלתית הודעה 
לפי סעיף 2 בדבר מצב הידרולוגי ממוצע יהיה שיעור ההיטל 1 0 שקלים חדשים 
ההיטל  שיעור  יהיה  גרוע  הידרולוגי  מצב  בדבר  ההודעה  ואם  מעוקב  למטר 
ממקורות  הפקה  בעד  ישולם  כאמור  היטל  מעוקב;  למטר  חדשים  שקלים   0 2

המושפעים מההודעה האמורה;  בפסקה זו -

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 7

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 454   3
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