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מין;   )7(

שם אב    )8(

או  מינו  שהם  קשר  אנשי  או  המוסדות  מנהלי  יהיו  השאלונים  על  )א( המשיבים    5
שמינו מוסדות הגג שלהם, למעט משיבים כמפורט בסעיפים קטנים )ב( עד )ה(  

הסוהר  בתי  נציב  יהיה  הסוהר  בתי  שירות  באחריות  אשר  במיתקנים  )ב( המשיב 
שישיב על אלה:

על עצורים ששוהים במיתקן למעלה משלושה חודשים נכון למועד הקובע;  )1(

על שפוטים השוהים במיתקן נכון למועד הקובע;  )2(

)עבירות  הסתננות  למניעת  חוק  לפי  למסתננים  שהייה  במרכז  שוהים  על   )3(
ושיפוט(, התשי"ד-31954, נכון למועד הקובע 

)ג( המשיב בכל המוסדות שבהם מתבצעת השמה בידי משרד הרווחה יהיה משרד 
שם  בצירוף   4 שבסעיף  הפירוט  לפי  מרוכז  באופן  המידע  את  יעביר  והוא  הרווחה, 
היישוב והאזור הסטטיסטי שבהם נמצא המוסד בלבד, בלא קישור לשם המוסד או 
לכל פרט אחר עליו; לעניין זה, "השמה מלאה" - השמה של כל הדיירים במוסד  בידי 

משרד הרווחה 

)ד( המשיב בנוגע למאושפזים הבגירים במחלקות לשהייה ממושכת בבתי חולים 
פסיכיאטריים יהיה משרד הבריאות, אשר יעביר את המידע באופן מרוכז  

)ה( כל משיב ישיב לשאלון המיפקד למיטב ידיעתו לפי המידע המצוי בידי המוסד, 
בלא פנייה אישית לאוכלוסיית המוסד  

תקינות  בדיקת  ויעברו  שיעובדו  לאחר   ,4 שבסעיף  הפירוט  לפי  שייאספו  הנתונים    6
בלשכה, יישמרו בה -

באופן מאובטח תוך שימוש בשיטות הצפנה מקובלות;  )1(

בתוספת שם היישוב והאזור הסטטיסטי שבהם נמצא המוסד בלבד, בלא קישור   )2(
לשמו או לכל פרט מזהה אחר עליו 

הסטטיסטיקן  שימנה  פוקדים  בידי  ייאספו  5)א(  סעיף  לפי  שייאספו  )א( הנתונים    7
הלאומי    

)ב( הנתונים שייאספו לפי סעיפים 5)ב( עד )ה( ייאספו בתיאום עם עובדים מוסמכים 
של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

)ג( איסוף הנתונים אפשרי גם באמצעות קבצים דיגיטליים    

י"ט בכסלו התשע"ז )19 בדצמבר 2016(
)חמ 3-5023(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

המשיבים על 
השאלונים

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמ' 500   1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 48   2

שמירת הנתונים 
שייאספו

סידורי הפקידה

__________
ס"ח התשי"ד, עמ' 160   3

צו הסטטיסטיקה )מיפקד אוכלוסיית מוסדות(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, התשל"ב-11972 )להלן 
- הפקודה(, ולאחר התייעצות עם הסטטיסטיקן ועם המועצה, אני מצווה לאמור:

בצו זה -   1
"המיפקד" - מיפקד אוכלוסיית מוסדות;

"המועד הקובע" - ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( בשעה 00:00;

"מגורי סגל עובדים" - מגורי צוות העובדים שמטפל בדיירי המוסד;

"מגורי עובדים" - מגורים זמניים של קבוצת עובדים שלהם משימה משותפת;

של  לתקופה  לפחות,  דיירים  לחמישה  ומזון  לינה  שירותי  המספק  מקום   - "מוסד" 
שלושה חודשים או יותר, לרבות פנימיות, מעונות לבני 18 ומעלה או מעונות 
לקטינים, מוסדות דת יהודיים ולא יהודיים, מוסדות אשפוז, אכסניות )הוסטלים(, 
מגורי אזרחים בבסיסים צבאיים, מיתקנים באחריות שירות בתי הסוהר, מרכזי 

קליטה, מגורי עובדים ומגורי סגל עובדים;

"מעון" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-21965 

"משרד הרווחה" - משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

התשע"ז בתמוז  ה'  יום  לבין  זה  צו  של  פרסומו  יום  שבין  בתקופה  ייערך  המיפקד    2 
)29 ביוני 2017(  

המיפקד יקיף את כל אוכלוסיית המוסדות במדינה במועד הקובע, למעט -   3
אוכלוסיית קטינים המאושפזת באשפוזים פסיכיאטריים;  )1(

5)ב()2(  בסעיף  לאמור  ובכפוף  הסוהר  בתי  שירות  במשמורת  קטינים  אוכלוסיית   )2(
בנוגע למיתקנים שבאחריות שירות בתי הסוהר;

)3( אוכלוסיית מקלטים לנשים מוכות ודירות המשך; 

אוכלוסיית מרכזי חירום;  )4(

אוכלוסיית מוסדות חסות הנוער; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה רשאית לעשות   )5(
יתקבל  המידע  בלבד;  גיל  וקבוצות  סטטיסטי  אזור  הכולל  מצרפי  במידע  שימוש 

במסגרת הפעלת סמכותו לפי הפקודה 

אוכלוסיית  על  דמוגרפיים  נתונים  הם  ושייאספו  בשאלונים  שייכללו  הנתונים    4
המוסדות במועד הקובע לפי הפירוט הזה:

מספר זהות או מספר דרכון בהעדר מספר זהות;   )1(

שם פרטי;   )2(

שם משפחה;   )3(

תאריך לידה;   )4(

ארץ לידה;   )5(

שנת עלייה;   )6(

הגדרות

תקופת המיפקד

היקף המיפקד

נושאי המיפקד

כותרת
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מין;   )7(

שם אב    )8(

או  מינו  שהם  קשר  אנשי  או  המוסדות  מנהלי  יהיו  השאלונים  על  )א( המשיבים    5
שמינו מוסדות הגג שלהם, למעט משיבים כמפורט בסעיפים קטנים )ב( עד )ה(  

הסוהר  בתי  נציב  יהיה  הסוהר  בתי  שירות  באחריות  אשר  במיתקנים  )ב( המשיב 
שישיב על אלה:

על עצורים ששוהים במיתקן למעלה משלושה חודשים נכון למועד הקובע;  )1(

על שפוטים השוהים במיתקן נכון למועד הקובע;  )2(

)עבירות  הסתננות  למניעת  חוק  לפי  למסתננים  שהייה  במרכז  שוהים  על   )3(
ושיפוט(, התשי"ד-31954, נכון למועד הקובע 

)ג( המשיב בכל המוסדות שבהם מתבצעת השמה בידי משרד הרווחה יהיה משרד 
שם  בצירוף   4 שבסעיף  הפירוט  לפי  מרוכז  באופן  המידע  את  יעביר  והוא  הרווחה, 
היישוב והאזור הסטטיסטי שבהם נמצא המוסד בלבד, בלא קישור לשם המוסד או 
לכל פרט אחר עליו; לעניין זה, "השמה מלאה" - השמה של כל הדיירים במוסד  בידי 

משרד הרווחה 

)ד( המשיב בנוגע למאושפזים הבגירים במחלקות לשהייה ממושכת בבתי חולים 
פסיכיאטריים יהיה משרד הבריאות, אשר יעביר את המידע באופן מרוכז  

)ה( כל משיב ישיב לשאלון המיפקד למיטב ידיעתו לפי המידע המצוי בידי המוסד, 
בלא פנייה אישית לאוכלוסיית המוסד  

תקינות  בדיקת  ויעברו  שיעובדו  לאחר   ,4 שבסעיף  הפירוט  לפי  שייאספו  הנתונים    6
בלשכה, יישמרו בה -

באופן מאובטח תוך שימוש בשיטות הצפנה מקובלות;  )1(

בתוספת שם היישוב והאזור הסטטיסטי שבהם נמצא המוסד בלבד, בלא קישור   )2(
לשמו או לכל פרט מזהה אחר עליו 

הסטטיסטיקן  שימנה  פוקדים  בידי  ייאספו  5)א(  סעיף  לפי  שייאספו  )א( הנתונים    7
הלאומי    

)ב( הנתונים שייאספו לפי סעיפים 5)ב( עד )ה( ייאספו בתיאום עם עובדים מוסמכים 
של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

)ג( איסוף הנתונים אפשרי גם באמצעות קבצים דיגיטליים    

י"ט בכסלו התשע"ז )19 בדצמבר 2016(
)חמ 3-5023(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

המשיבים על 
השאלונים

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמ' 500   1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 48   2

שמירת הנתונים 
שייאספו

סידורי הפקידה

__________
ס"ח התשי"ד, עמ' 160   3
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צו מס הכנסה )מניעת מסי כפל( )קנדה(, התשע"ז-2016
בתוקף סמכותי לפי סעיף 196)א( לפקודת מס הכנסה1, אני מודיע ומצווה לאמור:

 21( התשע"ו  באלול  י"ח  ביום  שנעשה  להסכם  תוקף  שיינתן  הוא  המועיל  מן  )א(    1
בספטמבר 2016(, בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת קנדה בדבר מניעת כפל מס 

ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה )להלן - ההסכם( 

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

כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(
)חמ 3-1431(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

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

מן המועיל הוא שיינתן תוקף לפרוטוקול שנעשה ביום א' בחשוון התשע"ו )14  )א(    1
באוקטובר 2015(, לתיקון האמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה 
של הודו בדבר מניעת כפל מס ומניעת השתמטות ממס ביחס למסים על הכנסה ועל 

הון )להלן - הפרוטוקול המתקן( 

לפרוטוקול המתקן יהיה תוקף בישראל לכל שנת מס, החל בשנת המס המתחילה  )ב(   
ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( 

כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(
)חמ 3-1431(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנון והבנייה )פטור מתכנית והיתר להצבת תחנת משנה ניידת(  
)תיקון(, התשע"ז-2016 

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  266ה)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, אני מצווה לאמור:

בצו התכנון והבנייה )פטור מתכנית והיתר להצבת תחנת משנה ניידת(, התשע"ו-22016    1
)להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 1, בהגדרה "אתר", אחרי "החתומים בידי ביום ז' בתמוז 
בכסלו  י"ח  ביום  בתוספת   )4( פרט  לעניין  "ותוקנה  יבוא   ")2016 ביולי   13( התשע"ו 

התשע"ז )18 בדצמבר 2016(" 

אחרי סעיף 3 לצו העיקרי יבוא:    2

מתן תוקף להסכם

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

מתן תוקף 
לפרוטוקול

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

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212   1

ק"ת התשע"ו, עמ' 2222   2

כותרת

תיקון סעיף 1

הוספת סעיף 4
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לצומת "תיאום מדרום  הניידת  המשנה  תחנת  של  המפורט  התכנון    4
בתוספת  המפורט  בתשריט  המסומן  במיקום  והצבתה  שוקת 
ייעשו בתיאום עם חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ועם נתיבי 

ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ "

י"ח בכסלו התשע"ז )18 בדצמבר 2016(
)חמ 3-5270(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו הסכמים קיבוציים )הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים(, 
התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)ב( לחוק הסכמים קיבוציים )תיקון מס' 6(, התשס"א-12001 
)להלן - החוק(, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

התקופה הנקובה בסעיף 3)ב( לחוק, מוארכת לגבי עובדי המוסד למודיעין ולתפקידים    1
מיוחדים, לתקופה נוספת של שנה, עד יום י"ג בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2017( 

תחילתו של צו זה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(    2

כ' בכסלו התשע"ז )20 בדצמבר 2016(
)חמ 3-3232(

ץ כ ם  י י ח  
שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים  

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 123; ק"ת התשע"ו, עמ' 473   1

אכרזת התקנים )הסרת רשמיות מתקן ישראלי(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, התשי"ג-11953, ובהסכמת שר התחבורה 
והבטיחות בדרכים, אני מכריז לאמור:

רשמיותו של תקן ת"י 429 חלק 2 - רצועות טריזיות למנועים של כלי רכב: רצועות    1
רב–טריזיות, מאפריל 1996 - בטלה 

כ"ח בחשוון התשע"ז )29 בנובמבר 2016(
)חמ 3-95-ה7(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר הכלכלה והתעשייה  

__________
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34   1

הארכת התקופה

תחילה

ביטול
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צו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה( )תיקון(, 
התשע"ז-2016

לפקודת  170)ב(  וסעיף  המקומיות1,  המועצות  לפקודת   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  
העיריות2, בהתאם לסעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות ובאישור ועדת הפנים והגנת 

הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

התשל"ז-31977  לעבודה(,  עובדים  קבלת  )נוהל  המקומיות  המועצות  בצו   1 בסעיף    1
)להלן - הצו העיקרי(, אחרי ההגדרה "מבחן" יבוא:

""רב אזורי" - רב של מועצה אזורית;

"רב יישוב" - רב של מושב, קיבוץ או יישוב אחר שאינו רשות מקומית "

אחרי סעיף 27 לצו העיקרי יבוא:   2

 "ועדת בחינה
לרב יישוב

הרכב  יהיה  יישוב,  רב  של  למשרה  פנימי  מכרז  )א( פורסם  27א  
ועדת הבחינה כדלקמן:

)1( הרב האזורי של המועצה ואם יש במועצה האזורית 
מועצת  זה  לעניין  שתמנה  הרב  אחד,  אזורי  מרב  יותר 
הרבנות הראשית מביניהם; אין למועצה רב אזורי, תמנה 
מועצת הרבנות הראשית רב יישוב או רב אזורי ממועצה 

אזורית אחרת - והוא יהיה יושב ראש הוועדה;

)2( הרב הוותיק ביותר מקרב רבני היישובים שבתחומי 
המועצה האזורית המתגוררים בתחומי המועצה;

)3( שני נציגי הוועד המקומי של היישוב;

)4( נציג ציבור מקומי של היישוב, שאינו חבר הוועד 
המקומי, שתמנה המועצה האזורית;

)5( נציג ציבור מקומי של היישוב, שאינו חבר הוועד 
המקומי, שימנה המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת 

בהתייעצות עם ראש הוועד המקומי;

)6( המנהל הכללי של המועצה האזורית או נציגו 

)ב( נציגי הציבור שימונו לפי פסקאות )4( ו–)5( ימונו מקרב 
הזרמים, המגזרים והעדות היהודיים הגדולים ביישוב 

העניין,  בנסיבות  הולם,  ביטוי  יינתן  הוועדה  )ג( בהרכב 
לייצוגן של נשים 

 ועדת בחינה
לרב אזורי

הרכב  יהיה  אזורי,  רב  של  למשרה  פנימי  מכרז  )א( פורסם  27ב  
ועדת הבחינה כדלקמן:

)1( ראש המועצה האזורית או נציגו והוא יהיה יושב 
ראש הוועדה;

)2( המנהל הכללי של המועצה האזורית או נציגו;

תיקון סעיף 1

 הוספת סעיפים
27א ו–27ב

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   1
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197   2

ק"ת התשל"ז, עמ' 1832; התשע"ה, עמ' 793   3
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מועצת  שתמנה  אזוריים  או  יישוביים  רבנים  )3( שני 
הרבנות הראשית;

המועצה  תושבי  מקרב  המקומי  הציבור  )4( נציג 
הכללי  המנהל  שימנה  המועצה,  חבר  שאינו  האזורית, 
של המשרד לשירותי דת בהתייעצות עם ראש המועצה 
האזורית; נציג הציבור שימונה לפי פסקה זו יהיה מקרב 
במועצה  הגדולים  היהודיים  העדה  או  המגזר  הזרם, 

האזורית 

העניין,  בנסיבות  הולם,  ביטוי  יינתן  הוועדה  )ב( בהרכב 
לייצוגן של נשים "

אחרי סעיף 71 לצו העיקרי יבוא:   3

"הרכב ועדת 
בחינה לרב יישוב

ותמונה  תורכב  יישוב,  רב  של  למשרה  פומבי  מכרז  פורסם  71א  
ועדת בחינה לפי סעיף 27א 

הרכב ועדת 
בחינה לרב אזורי

ותמונה  תורכב  אזורי,  רב  של  למשרה  פומבי  מכרז  פורסם  71ב  
ועדת בחינה לפי סעיף 27ב "

כ"ט בחשוון התשע"ז )30 בנובמבר 2016(
)חמ 3-1218-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

תקנות שירות המדינה )מינויים( )עובדים זמניים בוועדת הבחירות המרכזית 
לכנסת(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37, 41)ב( ו–55 חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-11959 
)להלן - החוק(, אני מתקינה תקנות אלה:

תקופת הכהונה של עובדים זמניים העובדים בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת או    1
הבחירות  יום  לפני  ימים   120 שתחילתה  תקופה  היא  האזוריות  הבחירות  בוועדות 

לכנסת מסוימת וסיומה 60 ימים מיום הבחירות לאותה כנסת 

הוראות סעיפים 15, 19, 29 ו–35 לחוק לא יחולו על עובדים זמניים העובדים בוועדת    2
בתקופה  המכהנים  האזוריות  הבחירות  בוועדות  או  לכנסת  המרכזית  הבחירות 

האמורה בתקנה 1 

על אף האמור בתקנה 1, רשאי המנהל הכללי של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת    3
להאריך את תקופת הכהונה האמורה בתקנה 1 של עובד זמני מסוים לתקופה שיורה, 

ובלבד שלא תעלה על שנה מיום הבחירות לכנסת שחלו בתקופה שבה כיהן 

ו' בכסלו התשע"ז )6 בדצמבר 2016(
)חמ 3-5339(

ת ו י ח ר  ת ס א  
שופטת בית המשפט העליון  
יושבת ראש ועדת הבחירות  

המרכזית לכנסת ה–21  __________
ס"ח התשי"ט, עמ' 84; התשע"ה, עמ' 105   1

 הוספת סעיפים
71א ו–71ב

תקופת כהונה של 
עובדים זמניים

אי–תחולת החוק

הארכת תקופת 
כהונה
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 24 3 שקלים חדשים 

צו משק החשמל )דחיית מועדים לפי סעיף 60)ד11( לחוק(, התשע"ז-2016

  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 60)ד11( לחוק משק החשמל, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 
בהתייעצות עם רשות החשמל ועם רשות החברות הממשלתיות, ובאישור ועדת הכלכלה 
של הכנסת, ולאחר שנוכחנו לדעת כי הדבר חיוני לקידום מטרות החוק, אנו מצווים לאמור:

התשע"ז בטבת  "ג'  במקום  לחוק,  ו–)ד12(  ד)10(  ו–)2(,  )ד8()1(  ו–)4(,  60)ד4()2(  בסעיף    1 
)1 בינואר 2017(" יבוא "כ"ו בחשוון התשע"ח )15 בנובמבר 2017(" 

כ"ז בטבת התשע"ז )27 בדצמבר 2016(
)חמ 3-3193-ת1(

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

  
_________________

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ב, עמ' 278; התשע"ו, עמ' 39 ועמ' 83   1

הודעת ההגבלים העסקיים )אגרות(, התשע"ז-2016
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ב( לתקנות ההגבלים העסקיים )אגרות(, התשמ"ט-11989 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2016 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    1
2015, ישתנו האגרות לפי התקנות מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, כדלקמן:

)1( בתקנה 2)א(, הסכום הוא - 2,313 שקלים חדשים;

)2( בתקנה 2)ב(, הסכום הוא - 920 שקלים חדשים 

י"ח בכסלו התשע"ז )18 בדצמבר 2016(
ר צ י פ ש ל  א כ י מ )חמ 3-2123(  

מנהל בתי המשפט    
__________________

1 ק"ת התשמ"ט, עמ' 473; התשע"ו, עמ' 632 

שינוי אגרות

דחיית מועדים




