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תקנות משק החשמל )קוגנרציה( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו–63 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-11996, ולפי הצעת 
רשות החשמל, אני מתקין תקנות אלה: 

התקנות   - )להלן  התשס"ה-22004  )קוגנרציה(,  החשמל  משק  לתקנות   10 בתקנה   .1
העיקריות(, אחרי תקנת משנה )ג( יבוא: 

שהוארך  לאחר  פיננסית,  לסגירה  ברישיונו  הקבוע  במועד  היצרן  עמד  ")ג1( לא 
המועד בהתאם לקבוע בתקנת משנה )ב2(, יחולו ההוראות האלה: 

היצרן רשאי להגיש לרשות בקשה להארכה נוספת לסגירה פיננסית לתקופה   )1(
של עד 6 חודשים )להלן - הבקשה(, שבה יפרט מה נדרש לצורך השלמת הסגירה 

הפיננסית, ויצורפו לה כל אלה:

הזמן  פרק  בתוך  תושלם  הפיננסית  הסגירה  שלפיה  התחייבות  )א( 
המבוקש;

לגבי בקשה שנושאה מיתקן הממומן בידי גורם מממן - יצורף אישור  )ב( 
של הגורם המממן בנוגע להיתכנות הסגירה הפיננסית בפרק הזמן האמור;

הפיננסית  הסגירה  מועד  את  לדחות  רשאית  והיא  בבקשה  תדון  הרשות   )2(
ובלבד  שיירשמו,  ובתנאים  מטעמים  חודשים,  שישה  על  תעלה  שלא  בתקופה 
שדחיית המועד תואמת את מדיניות השר בתחום משק החשמל, שהיא אינה 
תקופת  את  להאריך  כדי  בה  ושאין  אחר  רישיון  בבעל  ממשית  פגיעה  פוגעת 

הרישיון המותנה;

הארכה לפי תקנת משנה זאת מותנית בחילוט ערבות לפי תקנה 15)ג(."  )3(

בתקנה 15 לתקנות העיקריות -  .2
בתקנת משנה )ב(, במקום "לפי תקנת משנה )ג()2( ולתנאים האמורים בה" יבוא   )1(

"לפי תקנות אלה"; 

במקום תקנת משנה )ג( יבוא:   )2(

לא השיג יצרן סגירה פיננסית במועד, יחולט סכום הערבות כמפורט להלן: ")ג( 

לא השיג יצרן סגירה פיננסית לאחר חלוף 30 חודשים ממועד קבלת   )1(
הרישיון המותנה יחולו הוראות אלה:  

)א( יחולט סכום בגובה 35% מגובה הערבות, אך לא פחות מסכום 
בשקלים חדשים השווה ל–4,000 דולר של ארה"ב לבעל מיתקן בהספק 

של עד 50 מגוואט;

)ב( לא הוארכה התקופה לפי תקנה 10)ב2(, יפקע הרישיון המותנה, 
רשאי  והיצרן  )א(,  משנה  בפסקת  כאמור  הערבות  חילוט  על  נוסף 
להגיש בקשה חדשה לרישיון מותנה; לעניין זה, "בקשה חדשה" - כל 
בקשה להקמת תחנת כוח בחלק או בכל אותם מקרקעין שבהן תוכננה 
ממועד  חודשים   18 בתוך  שתוגש  היצרן,  בידי  הכוח  תחנת  הקמת 
מהמחזיקים  חלק  שלפחות  מבקש  בידי  שתוגש  או  הרישיון,  פקיעת 

באמצעי שליטה בו, החזיקו באמצעי שליטה ביצרן;

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 15

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.  1

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 257.
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הגיש היצרן בקשה להארכת מועד לפי תקנה 10)ב2( ובקשתו התקבלה   )2(
והוא לא השיג סגירה פיננסית גם במועד המוארך, יחולו הוראות אלה: 

בגובה  נוסף  סכום  יחולט  10)ג1(,  תקנה  לפי  התקופה  )א( הוארכה 
ובתנאים האמורים בפסקה )1()א( והיצרן יידרש להשיב את הערבות 

לסכומה המקורי;

)ב( לא הוארכה התקופה לפי תקנה 10)ג1(, יפקע הרישיון המותנה, 
מסכום  פחות  לא  אך  הערבות,  מגובה   75% בגובה  סכום  ויחולט 

בשקלים חדשים השווה ל–7,000 דולר של ארה"ב;

הגיש היצרן בקשה להארכה נוספת לפי תקנה 10)ג1( ובקשתו התקבלה   )3(
בהארכה  שנקבע  המועד  תום  לאחר  גם  פיננסית  סגירה  השיג  לא  והוא 
הנוספת, יפקע הרישיון המותנה ויחולט סכום בגובה 75% מגובה הערבות, 

אך לא פחות מסכום בשקלים חדשים השווה ל–7,000 דולר של ארה"ב."

יום   - )להלן   )2016 בספטמבר   1( התשע"ו  באב  כ"ח  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .3
התחילה(, והן יחולו על מי שהחזיק רישיון מותנה ביום התחילה.

מי שהחזיק רישיון מותנה ביום התחילה, ורישיונו פקע קודם פרסומן של תקנות אלה   .4
ברישיונו,  הקבוע  הפיננסית  הסגירה  במועד  אי–עמידה  בשל  הפרסום(  יום   - )להלן 
רשאי להגיש בקשה להארכת מועד הסגירה הפיננסית לפי תקנות אלה, בתוך 60 ימים 

מיום הפרסום.

י"ג בשבט התשע"ז )9 בפברואר 2017(
)חמ 3-3444-ת1(

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י  

                                                                    שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה( )הוראת שעה(, התשע"ז-2017 
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 145 ו–265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולאחר 

התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

תקנת אחרי   ,122 בתקנה  התשע"ו-22016,  בנייה(,  )רישוי  והבנייה  התכנון  בתקנות    .1 
משנה )ב( יבוא:

תקנות  של  פרסומן  מיום  שנתיים  של  בתקופה  2)א(,  בתקנה  האמור  אף  ")ב1( על 
התכנון והבנייה )רישוי בנייה( )הוראת שעה(, התשע"ז-32017, יחולו הוראות אלה:

להיתר,  בקשה  הגשת  שמונעת  זמין  רישוי  במערכת  תקלה  של  במקרה   )1(
משנה  )בתקנת  להיתר  לבקשה  אחרת  צרופה  או  בבקשה  הקשור  אחר  מסמך 
זאת - בקשה להיתר(, יהיה ניתן להגיש את הבקשה להיתר בדרך מקוונת שלא 

באמצעות מערכת רישוי זמין; 

אלקטרוני  דואר  כתובת  שלה  האינטרנט  באתר  תפרסם  מקומית  ועדה   )2(
למשלוח בקשה להיתר במקרה של תקלה כאמור בפסקה )1(; 

בקשה להיתר שהוגשה לפי תקנת משנה זו, תוגש גם בעותק מקורי."  )3(

י"ז בשבט התשע"ז )13 בפברואר 2017(
)חמ 3-5221(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תחילה ותחולה

הוראת מעבר

תיקון תקנה 122

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

2 ק"ת התשע"ו, עמ' 1512.

3 ק"ת התשע"ז, עמ' 713..
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תקנות שירות ביטחון )אישור של הכשרה תעסוקתית מיועדת(, 
התשע"ז-2017 

התשמ"ו-11986,  משולב[,  ]נוסח  ביטחון  שירות  לחוק  26יג  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני מתקין תקנות אלה:

מסלולי הלימוד המפורטים להלן מאושרים בזה כ"הכשרה תעסוקתית מיועדת":  .1
ההנדסאים  בחוק  כהגדרתה  מוכרת  טכנולוגית  במכללה  הנדסאות  )1( לימודי 

והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-22012;

בידי  המוכרים  או  חלקי  או  מלא  באופן  המתוקצבים  מקצועית  הכשרה  )2( קורסי 
והשירותים  הרווחה  העבודה  במשרד  אדם  כוח  ולפיתוח  להכשרה  הבכיר  האגף 

החברתיים )להלן - המשרד(;

)3( קורסי הכשרה מקצועית כמשמעם ב"תכנית למתן שוברים להשתתפות בתשלום 
בקורסים להכשרה מקצועית לקראת השתלבות בעולם העבודה" הקבועה בהוראת 

מנכ"ל 1.6 של המשרד;

)4( מכינות לקורסי הכשרה מקצועית או קורסים להשלמת השכלה הנערכים במימון 
מלא או חלקי של  המשרד או של כל משרד ממשלתי אחר;

תעסוקתית,  ומסוגלות  רכים  כישורים  כגון:  בנושאים  לעבודה  הכנה  )5( סדנאות 
כתיבת קורות חיים הנערכות במימון מלא או חלקי של  המשרד;

)6( קורסים של  מערך המעוף של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017(
)חמ 3-5225(

ץ כ ם  י י ח  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ז-2017

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-11996, ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק האמור, אנו מצווים לאמור:

בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת(, התשס"ח-22008, בתוספת -  .1
)1( בפרט 2, בדמי הנסיעה לנסיעה בין עתלית לבין כפר ברוך, במקום "13.5" יבוא "19"; 

)2( בפרט 3, בקוד תעריף הנסיעה לנסיעה בין עתלית לבין כפר ברוך, במקום "20" 
יבוא "31".

י"ג בשבט התשע"ז )9 בפברואר 2017(
)חמ 3-2722-ת2(

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

אישור מסלולי 
הכשרה תעסוקתית 

מיועדת

תיקון התוספת

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192; התשס"ז, עמ' 79.  1

2 ק"ת התשס"ח, עמ' 433; התשע"ז, עמ' 26.

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשע"ד, עמ' 350.  1

2 ס"ח התשע"ג, עמ' 18.




