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תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא לצרכים 
חקלאיים( )תיקון(, התשע"ז-2017

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד-
11994 )להלן - החוק(, בהסכמת שר הפנים לעניין תקנה 16ב, ובאישור ועדת החינוך התרבות 

והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לצרכים  שלא  )החזקה  חיים(  בעלי  על  )הגנה  חיים  בעלי  צער  לתקנות   1 בתקנה   .1
חקלאיים(, התשס"ט-22009 )להלן - התקנות העיקריות( -

בהגדרה "אחראי על מיתקן", אחרי "פעילות מיתקן" יבוא "ולעניין פרק ד', אחראי   )1(
על מיתקן שהוא מאורת רשות - הרשות המקומית שקבעה את מאורת הרשות כמיתקן 

מטעמה";

אחרי ההגדרה "העבדה" יבוא:  )2(

""חיסון מרובע לחתול" - חיסון הכולל את גורמי המחלה האלה לפחות:

;)Panleukopenia( נגיף חתלתלת

;)Feline rhinotracheitis( נגיף רינוטרכאיטיס

;)Calici virus( נגיף קליצי

;)Chlamydia( חיידק כלמידיה

"חיסון משושה לכלב" - חיסון הכולל את גורמי המחלה האלה לפחות:

;)Parvo virus( נגיף פרוו

;)Distemper( נגיף כלבלבת

;)Canine adenovirus( דלקת כבד נגיפית ודלקת בדרכי הנשימה

חיידק עכברת )Leptospira( )שני זנים(;

;")Parainfluenza( נגיף פארא-אינפלואנזה

אחרי ההגדרה "רופא וטרינר עירוני" יבוא:  )3(

בתוספת  כמפורט  דרישות  בו  שהתקיימו  זעיר  אלקטרוני  זיהוי  גוף   - ""שבב" 
השלישית;".

בפרק ד' לתקנות העיקריות, בכותרת, אחרי "וחתולים" יבוא "ומסירתם לאימוץ".  .2
אחרי תקנה 16)11( לתקנות העיקריות יבוא:  .3

חיסון  בתרכיב  יחסן  רשות,  מאורת  על  אחראי  או  חיים  בעלי  למען  ")12( )א( ארגון 
לפי  בעלים,  חסר  חתול  כל  מרובע  חיסון  ובתרכיב  בעלים  חסר  כלב  כל  משושה 
העניין,  לאחר קליטתו אצלם, וזאת בתוך זמן סביר שלא יעלה על 72 שעות, וכן 
והתילוע  החיסון  מתן  תאריכי  תילוע(;   - )להלן  מעיים  תולעי  כנגד  בהם  יטפל 
יתועדו במסגרת פרטי בעל החיים ויימסרו לכל מי שיקבל לחזקתו את בעל החיים;

על אף האמור בתקנת משנה )א(, מותרת דחיית מתן החיסון או התילוע, אם  )ב( 
רופא וטרינר קבע ונימק, בכתב, כי עקב גילו או מצבו של הכלב או החתול יש 

לדחות את מועד מתן החיסון או התילוע;

ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.  1

2 ק"ת התשס"ט, עמ' 1260.

תיקון תקנה 1

תיקון כותרת פרק ד'

תיקון תקנה 16
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המקרים  מן  אחד  בכל  בעלים  לחסר  ייחשב  חתול  או  כלב  זה,  פרק  לעניין  )ג( 
האלה:

בעליו הודיעו לרופא וטרינר עירוני כי הם מוותרים עליו על גבי טופס   )1(
5 שבתוספת הראשונה;

כלב - אם אינו מסומן בשבב לפי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים;   )2(
חתול - אם הוא אינו מסומן בשבב או בקולר;

אם הוא מסומן בשבב -  )3(

)א( השבב רשום במרכז הרישום הארצי ובעליו לא ביקשו לקבלו 
חזרה לידיהם בחלוף 10 ימים מיום שנמסרה להם הודעה על מקום 
הימצאו; הודעה כאמור תימסר אישית או תישלח בדואר רשום לפי 
שנמסרה  הודעה  הארצי;  הרישום  במרכז  הרשומה  הבעלים  כתובת 
אישית, יראו אותה כאילו התקבלה במועד המסירה; נשלחה הודעה 
מיום  ימים  שבוע  בתוך  התקבלה  כאילו  אותה  יראו  רשום,  בדואר 

משלוחה;

)ב( השבב או פרטי הבעלים אינם רשומים במרכז הרישום הארצי 
ובעליו לא ביקשו לקבלו חזרה לידיהם בחלוף 10 ימים מיום שנקלט 

בארגון למען בעלי חיים או במיתקן שהוא מאורת רשות."

בתקנות העיקריות, אחרי תקנה 16 יבוא:  .4
"חובת סימון בשבב 

וחובת עיקור או 
סירוס כלבים 

 וחתולים
המיועדים לאימוץ

רשות  מאורת  על  אחראי  או  חיים  בעלי  למען  ארגון  )א(  16א. 
ושלא  בשבב  סומן  שלא  חתול  או  כלב  לאימוץ  ימסור  לא 
בידי  הפיך  ובלתי  קבוע  סירוס  או  עיקור  ניתוח  בו  בוצע 

רופא וטרינר )להלן - ניתוח(.

מסירתו  מותרת  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ב( 
אם  ניתוח  בו  בוצע  שלא  חתול  או  כלב  של  לאימוץ 
שקיבל  שמי  ובלבד  שלהלן,  מהנסיבות  אחת  בו  מתקיימת 
שבתוספת   6 טופס  גבי  על  בכתב,  התחייב,  לחזקתו  אותו 
ניתוח  בו  לבצע  התחייבות(,  טופס   - )להלן  הראשונה 
שחלפה  לאחר  ימים  מ–60  יאוחר  ולא  האפשרי  בהקדם 

הנסיבה שמנעה את ביצועו:

מצבו  בשל  כי  בכתב,  קבע,  וטרינר  רופא   )1(
הבריאותי, יש לדחות את מועד הניתוח;

מדובר בנקבה שמניקה גורים;  )2(

ארבעה  על  עולה  אינו  שגילו  בגור  מדובר   )3(
חודשים.

מי שקיבל לחזקתו כלב או חתול לפי תקנת משנה )ב(  )ג( 
של  הזדווגותו  למניעת  האלה  האמצעים  את  לנקוט  חייב 

הכלב או החתול:

יחזיקו במתחם שבו לא נמצא כלב או חתול ממין   )1(
)זוויג(  אחר, לפי העניין, שאינו מעוקר או מסורס;

 הוספת תקנה
16א עד 16ג
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מתחומי  יציאתו  את  יאפשר  לא   - כלב  לעניין   )2(
חצריו, אלא אם כן הכלב מוחזק קשור ברצועה בידי 
יאפשר  לא   - חתול  לעניין  בו;  לשלוט  המסוגל  אדם 

את יציאתו מתחומי ביתו אלא בכלוב המיועד לכך.

רשות,  מאורת  על  אחראי  או  חיים  בעלי  למען  ארגון  )ד( 
ניתוח  ביצוע  על  אישור  חתול  או  כלב  של  למאמץ  ימסור 
כאמור בתקנת משנה )א( או עיקור כאמור בתקנה 16ג)א(, וכן 
)ב(  ישמור טופסי התחייבויות שניתנו לו לפי תקנת משנה 

למשך 3 שנים מיום חתימתם.

או אגרות  כלב  שמאמץ  מאדם  אגרות  תגבה  מקומית  רשות  )א(  16ב. 
חתול ממאורת רשות, או מהטוען לבעלות עליו, בעד ניתוח 
בתקנה  כאמור  עיקור  או  16א)א(  תקנה  לפי  בהם  שבוצע 

16ג)א(, כמפורט להלן:

300 שקלים חדשים בעד ניתוח חתול;  )1(

400 שקלים חדשים בעד ניתוח כלב.  )2(

ממאורת  בשבב  מסומן  היה  שלא  כלב  שמאמץ  אדם  )ב( 
המקומית   לרשות  ישלם  עליו,  לבעלות  הטוען  או  רשות, 
להסדרת  בתקנות  כמפורט  אגרה  בשבב  הסימון  בעד 

הפיקוח על כלבים, התשס"ה-32005.

אדם שמאמץ חתול שלא היה מסומן בשבב ממאורת  )ג( 
המקומית  לרשות  ישלם  עליו,  לבעלות  הטוען  או  רשות, 
אגרה בסך 72 שקלים חדשים בעד סימון בשבב שבוצע בו 

לפי תקנה 16א)א(.

או  כלב  שמאמץ  מאדם  אגרות  תגבה  מקומית  רשות  )ד( 
חתול ממאורת רשות, או מהטוען לבעלות עליו, בעד ביצוע 
חיסון משושה, חיסון מרובע או תילוע לפי תקנה 16)12()א(, 

כמפורט להלן:

35 שקלים חדשים בעד  כל חיסון משושה לכלב;  )1(

35 שקלים חדשים בעד כל חיסון מרובע לחתול;  )2(

15 שקלים חדשים בעד תילוע.  )3(

ישתנו  )ד(  עד  )א(  משנה  בתקנות  הנקובים  הסכומים  )ה( 
ב–1 בינואר של כל שנה )להלן - יום העדכון(, לפי שיעור 

שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה )ה(, יעוגל לשקל  )ו( 
החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי 

מעלה.

ברשומות  יפרסם  הווטרינריים  השירותים  מנהל  )ז( 
עקב  שהשתנו  כפי  האגרות  סכומי  עדכון  בדבר  הודעה 

האמור בתקנות משנה )ה( ו–)ו(.

ק"ת התשס"ה, עמ' 362.  3
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לעניין תקנה זו - )ח( 

שלפני  האחרון  אוקטובר  לחודש  המדד   - החדש"  "המדד 
יום העדכון;

"המדד היסודי" - המדד לחודש אוקטובר שלפני יום העדכון 
תחילתן  שלאחר  הראשון  השינוי  יום  ולעניין  הקודם 

של תקנות אלה, המדד לחודש אוקטובר 2017;

הלשכה   שמפרסמת  לצרכן  המחירים  מדד   - "מדד" 
המרכזית לסטטיסטיקה.

עיקור כלבות 
וחתולות בהיריון 

שהן חסרות בעלים 
ומניעת המלטות

ארגון למען בעלי חיים או אחראי על מאורת רשות יפעלו  )א(  16ג. 
לעיקור כלבה או חתולה בהיריון, שנקלטה אצלם והיא חסרת 
ובטרם  האפשרי  בהקדם  16)12()א(,  בתקנה  כאמור  בעלים, 

ההמלטה.

על אף האמור בתקנת משנה )א(, ניתן לדחות עיקור של  )ב( 
כלבה או חתולה בהיריון בהתקיים אחד מאלה:

קבע רופא וטרינר, בכתב, כי בשל מצבה הבריאותי   )1(
של הכלבה או החתולה כאמור, יש לדחות את הניתוח, 

יידחה הניתוח עד חלוף המניעה;

יש יסוד סביר להניח כי יש לה בעלים, וזאת על אף   )2(
האמור בתקנה 16)12()ג()2( או )3(."

בתקנה 24 לתקנות העיקריות, ההגדרה "שבב" - תימחק.  .5
בתקנה 38 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:  .6

ביצוע  לצורך  רק  ומוחזקים  שנאספו  רחוב  חתולי  על  תחול  לא   )12(16 ")ה( תקנה 
עיקור או סירוס.

על  יחולו  לא  ו–16ב  16א)א(,  משנה  תקנת  לפי  בשבב  סימון  למעט  16א,  )ו( תקנה 
העברת כלב או חתול ממאורת רשות או מארגון למען בעלי חיים למאורת רשות או 

לארגון למען בעלי חיים."

בתקנה 39)ב( לתקנות העיקריות, אחרי ")8(" יבוא "16א)ג(".  .7
16א)א(,  תקנה  של  תחילתן  ואולם  פרסומן,  מיום  ימים   30 אלה  תקנות  של  תחילתן   .8

למעט סימון בשבב, ותקנה 16ג תהיה 6 חודשים מיום פרסומן.

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, אחרי טופס 4 יבוא:  .9

"טופס 5
)תקנה 16)12()ג()1((

ויתור על בעלות על כלב או חתול*
פרטי המוסר: 

טלפון מס' זהות שם הבעלים המוסר

טל' נייד כתובת 

תיקון תקנה 24

תיקון תקנה 38

תיקון תקנה 39

תחילה

בכל מקום בטופס זה שבו נכתב כלב או חתול הכוונה היא לזכר או לנקבה לפי העניין.  *

תיקון התוספת 
הראשונה
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............................... )תאריך( אני מוסר את הכלב/החתול שפרטיו  אני הח"מ מצהיר כי היום  
להלן למאורת הרשות/לארגון למען בעלי חיים.  

פרטי הכלב/החתול: 

צבע מיןגזעשם הכלב/החתול 

תאריך חיסון כלבת אחרון שנת לידה מס' השבב

הכלב/החתול רשום ברשות המקומית .................................. 

הכלב/החתול שייך לי מאז .............................. )שנה/תאריך(

כמו כן אני מצהיר כי למיטב ידיעתי, הכלב/החתול:

□ לא נשך בעשרת הימים האחרונים
□ נשך ביום ....................... את .......................................................

ובזאת באתי על החתום ..................................   תאריך .....................................

פרטי המקבל - מאורת רשות/ארגון למען בעלי חיים )להקיף בעיגול(:

 שם מאורת הרשות/הארגון למען
בעלי חיים 

טלפון כתובת

חתימהתפקידשם הגורם המקבל 

יש לצרף לטופס זה תצלום ת"ז של מוסר הכלב/החתול   •

רצוי לצרף רישיון אחרון להחזקת הכלב  •

או  לכלב  משושה  חיסון  ביצוע  על  ואישור  כלבת  חיסון  ביצוע  על  אישור  לצרף  יש   •
חיסון מרובע לחתול, ככל שקיימים.

עותקים יימסרו למוסר הכלב/החתול, לווטרינר רשותי באזור מגורי הבעלים המוסר   •
את הכלב/החתול ולווטרינר רשותי באזור מאורת הרשות/הארגון למען בעלי חיים. 

יש לשמור את המקור במאורת הרשות/בארגון למען בעלי חיים למשך שלוש שנים   •
מיום חתימתו.

טופס 6
)תקנה 16א)ב((

התחייבות לביצוע ניתוח עיקור או סירוס לכלב או לחתול*

אני הח"מ מאשר בזה כי קיבלתי לאימוץ ביום .......................... )נא למלא תאריך( את הכלב/ 
חתול )נא לסמן בעיגול( שפרטיו רשומים להלן, בלי שבוצע בו ניתוח עיקור או סירוס )להלן 
- ניתוח(, כנדרש בתקנה 16א לתקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא 

לצרכים חקלאיים(, התשס"ט-2009 )להלן - התקנות(.

בכל מקום בטופס זה שבו נכתב כלב או חתול הכוונה היא לזכר או לנקבה לפי העניין.  *
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א. פרטי הכלב/החתול: 

צבע מיןגזעשם הכלב/החתול 

תאריך חיסון כלבת אחרון שנת לידה מס' השבב

ב. הגורם המוסר - מאורת רשות/ארגון למען בעלי חיים )נא להקיף בעיגול( 

1. פרטי הגורם המוסר )למילוי בידי האחראי במאורת הרשות/ארגון למען בעלי חיים(:

 שם מאורת הרשות/הארגון למען
בעלי חיים 

טלפון כתובת

חתימהתפקידשם הגורם המקבל 

2. המניעה לביצוע ניתוח עיקור/סירוס  )יש לסמן × במקום המתאים(*:

של  הבריאותי  מצבו  בשל  כי  קבע   ,....................... ד"ר  הווטרינר,  □ הרופא 
)יש לצרף  )נא לסמן בעיגול(, יש לדחות את מועד הניתוח  הכלב/החתול 

להתחייבות את אישור הרופא הווטרינר(.

נקבה שמניקה גורים.   □
במועד   ........................ בן  והוא  חודשים  ארבעה  על  עולה  אינו  שגילו  גור   □

האימוץ  )נא להשלים גיל מוערך(.

* למילוי בידי הגורם המוסר במאורת הרשות/הארגון למען בעלי חיים.

3. אישור הגורם המוסר:

אני מאשר כי ביום ................................... מסרתי לאימוץ את הכלב/החתול שפרטיו לעיל למר/
גב'  ............................ )להלן - הגורם המאמץ(, בלי שבוצע בו ניתוח עיקור או סירוס )להלן - 

ניתוח(, כנדרש בתקנה 16א לתקנות, ובכפוף לחתימתו/ה על ההתחייבויות לעיל.

תאריך .............................          חתימה וחותמת ..................................

3.  הצהרות הגורם המאמץ:

אני מתחייב בזה לפעול לביצוע ניתוח של הכלב/ה/חתול/ה )נא לסמן בעיגול(   .1
שחלפה  לאחר  ימים  מ–60  יאוחר  ולא  האפשרי  בהקדם  לאימוץ,  שקיבלתי 

המניעה המנויה בסעיף 2 לעיל.

אני מצהיר כי אנקוט את האמצעים הנדרשים האלה כדי למנוע הזדווגות של   .2
הכלב/חתול )נא לסמן בעיגול( שקיבלתי לאימוץ: 

אחזיקו במתחם שבו לא נמצא כלב או חתול ממין )זוויג( אחר, לפי העניין,  א. 
שאינו מעוקר או מסורס;

הוא  כן  אם  אלא  חצרי,  מתחומי  יציאתו/ה  את  אאפשר  לא   - כלב  לגבי  ב. 
מוחזק/ת בידי אדם המסוגל לשלוט בו;



קובץ התקנות 7856, ח' באלול התשע"ז, 30.8.2017  1712

לגבי חתול - לא אאפשר את יציאתו מתחומי חצרי, אלא בכלוב המיועד  ג. 
לכך.

ובזאת באתי על החתום ..........................................   תאריך ....................................................

הרשות/ במאורת  המקור  את  ולשמור  המאמץ  לגורם  מההתחייבות  עותק  למסור  • יש 
בארגון למען בעלי חיים למשך שלוש שנים מיום חתימתו, לפי תקנה 16א)ד( לתקנות."

י"ז באב התשע"ז )9 באוגוסט 2017(
)חמ 3-3601(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תקנות מסילות הברזל )הפעלת מסילת ברזל מקומית( )תיקון(, 
התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46י)ד(, 46)יב()א(, 46יט)ב( ו–57)א( לפקודת מסילות הברזל 
]נוסח חדש[, התשל"ב-11972, אני מתקין תקנות אלה:

 - )להלן  התשע"ב-22012  מקומית(,  ברזל  מסילת  )הפעלת  הברזל  מסילות  בתקנות   .1
התקנות העיקריות(, בתקנה 6)א(, אחרי פסקה )4( יבוא: 

")4א( לרישום ביצוע שעות נהיגה בידי בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית שהוא 
מעסיק, לפי תקנה 22א."   

בתקנה 21)א( לתקנות העיקריות, במקום פסקה )1( יבוא:  .2
")1( הוא בעל רישיון נהיגה תקף לפי תקנה 180 לתקנות התעבורה שנתיים לפחות;

 )1א( גילו של המבקש 24 שנים ומעלה."

אחרי תקנה 22 לתקנות העיקריות יבוא:  .3
 "הכשרה לאחר

 קבלת רישיון
לנוסעים 
לראשונה 

בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית לנוסעים, לאחר שקיבל  22א. 
רישיון כאמור לראשונה, ינהג 50 שעות לפחות בליווי חונך 
ותוך הסעת נוסעים בקו שבו הוא צפוי לנהוג לאחר קבלת 

הרישיון."

בתקנה 26)א()4( לתקנות העיקריות, המילים "או רישיון מקביל לפי תקנות התעבורה,   .4
כפי שקבע המנהל" - יימחקו.

תקנות  לפי  מקביל  מוכר  רישיון  "או  המילים  העיקריות,  לתקנות  27)א()3(  בתקנה   .5
התעבורה" - יימחקו.    

י"ח באב התשע"ז )10 באוגוסט 2017(
)חמ 3-3460-ת1(

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

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשע"א, עמ' 1176.  1

ק"ת התשע"ב, עמ' 640; התשע"ג, עמ' 1216.  2

תיקון תקנה 6

תיקון תקנה 21

הוספת תקנה 22א

תיקון תקנה 26

תיקון תקנה 27
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 תקנות הסדרת העיסוק בהדברה תברואית )הפחתה של סכומי
עיצום כספי(, התשע"ז-2017

תברואית,   בהדברה  העיסוק  הסדרת  לחוק  ו–48  39)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
והגנת  הפנים  ועדת  ובאישור  המשפטים  שרת  בהסכמת  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 

הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"אישור" - כל אחד מאלה:

רואה  שנתן  אישור  מבקר,  חשבון  רואה  במינוי  דין,  לפי  חייב,  המפר  אם   )1(
חשבון מבקר שמונה כאמור, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים;

לעניין אגודה שיתופית, אישור לפי פסקה )1( או אישור של מי שביקר את   )2(
חשבונותיה לפי פקודת האגודות השיתופיות2;

מס  יועץ  שנתן  אישור   -  )2( או   )1( בפסקאות  כאמור  שאינו  אדם  לעניין   )3(
מייצג כי נתון פלוני תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של 

יועץ המס או אישור שנתן רואה חשבון;  

"הכנסה" - כהגדרתה בפקודת מס הכנסה3;

מס,  יועצי  ידי  על  בייצוג  העיסוק  הסדרת  בחוק  כהגדרתו   - מייצג"  מס  "יועץ 
התשס"ה-42005;

"מחזור עסקאות" -   

לעניין תאגיד שאינו מלכ"ר - מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס   )1(
ערך מוסף, התשל"ו-51975 )בתקנות אלה - חוק מס ערך מוסף(;

העמותות,  לחוק  השנייה  בתוספת  מחזור  כהגדרת   - מלכ"ר  לעניין   )2(
התש"ם-61980;

"מלכ"ר" - כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;

"מפר" - כמשמעותו בסעיף 35 לחוק;

"רואה חשבון מבקר" - כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-71999.

אם  שלהלן,  בשיעורים  הכספי,  העיצום  סכום  את  למפר  להפחית  רשאי  המנהל   .2
התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

המפר לא הפר הוראה מהוראות החוק או לפיו בחמש השנים שקדמו להפרה - 20   )1(
אחוזים; לא הפר את אותה הוראה ולא הפר הוראה אחרת יותר מפעם אחת בשנתיים 

שקדמו להפרה - 10 אחוזים;

המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לרשם - 30 אחוזים;  )2(

של  דעתו  להנחת  הנזק,  ולהקטנת  ההפרה  הישנות  למניעת  פעולות  נקט  המפר   )3(
המנהל - 20 אחוזים.

ס"ח התשע"ו, עמ' 548.  1

חוקי א"י, כרך א', עמ' 336.  2
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  3

ס"ח התשס"ה, עמ' 114; התשע"א, עמ' 161.  4
ס"ח התשל"ו, עמ' 52.  5

ס"ח התש"ם, עמ' 210.  6
ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.  7

הגדרות

הפחתת סכומי 
העיצום הכספי
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ראה המנהל, לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות   .3
שלא  המצדיקות  קשות  אישיות  נסיבות  שהתקיימו  או  הכספי  העיצום  של  הפחתה 
הכספי  העיצום  סכום  את  למפר  להפחית  הוא  רשאי  המפר,  עם  הדין  את  למצות 

בשיעור של 25 אחוזים, וזאת בלי לגרוע מסמכותו לפי תקנה 2.

התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנות 2 ו–3, רשאי המנהל להפחית למפר   .4
ובלבד  במצטבר,  נסיבות  אותן  לצד  המנויים  השיעורים  את  הכספי  העיצום  מסכום 
ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 50 אחוזים מסכום העיצום הכספי הקבוע 

בשל אותה הפרה.   

)א(  מצא המנהל שסכום העיצום הכספי עולה על 5 אחוזים ממחזור העסקאות של   .5
הכוונה  על  ההודעה  מסירת  למועד  שקדמה  בשנה  המפר  של  מההכנסה  או  המפר 
אחוזים  ל–5  הסכום  את  להפחית  הוא  רשאי  העניין,  לפי  כספי,  עיצום  עליו  להטיל 

ממחזור העסקאות או ההכנסה האמורים.

תקנת משנה )א( תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2 ו–3 ובין  )ב( 
אם לאו.

העיצום  סכום  את  יפחית  לא  המנהל  ו–)ב(,  )א(  משנה  בתקנות  האמור  אף  על  )ג( 
הכספי בשיעורים העולים על השיעורים המפורטים להלן: 

75 אחוזים - להפרה כאמור בסעיף 34)א( לחוק;  )1(

50 אחוזים - להפרה כאמור בסעיף 34)ב( ו–)ג( לחוק.  )2(

או  אלה  תקנות  הוראות  לפי  הכספי  העיצום  סכום  של  הפחתה  המבקש  מפר  )א(   .6
פריסה של תשלום העיצום הכספי לפי סעיף 42 לחוק, יגיש למנהל, בתוך 30 ימים 
ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי, מסמכים המאמתים את 

העובדות שעל יסודן מתבקשת ההפחתה או הפריסה כאמור.

בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה )א(, מפר המבקש הפחתה לפי הוראות תקנה 5  )ב( 
יצרף לבקשתו אישור לעניין גובה מחזור העסקאות או ההכנסה של המפר, לפי העניין, 
ולעניין מפר שהוא מלכ"ר - גם תעודה מאת מנהל, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, 

המעידה על רישומו כמלכ"ר לפי החוק האמור.

של  הסביבה  והגנת  הפנים  לוועדת  בדצמבר,   31 ליום  עד  לשנה,  אחת  יגיש  המנהל   .7
הכנסת דין וחשבון על השימוש בסמכויות הנתונות לו בתקנות אלה; דיווח ראשון 

לפי תקנה זו יוגש לא יאוחר מיום כ"ג בטבת תשע"ט )31 בדצמבר 2018(.

ט"ו באב התשע"ז )7 באוגוסט 2017(
)חמ 3-5496(

ן י ק ל א ב  א ז  
השר להגנת הסביבה  

כללי המים )קביעת כמות מוכרת( )תיקון(, התשע"ז-2017
חוק   - )להלן  התשי"ט-11959  המים,  לחוק  ו–112   111 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
המים(, ולפי סעיף 101 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-22001 )להלן - חוק תאגידי מים 
מים  תאגידי  לחוק   107 וסעיף  המים  לחוק  124יח)ד(  סעיף  הוראות  שקוימו  ולאחר  וביוב(, 

וביוב, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

הפחתה בשל 
נסיבות אישיות

הפחתה בשל כמה 
נסיבות

הפחתה בשל 
התחשבות במחזור 
עסקאות או הכנסה

מסמכים שיצורפו 
לבקשה

דיווח לוועדת 
הפנים והגנת 

הסביבה של הכנסת

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ז, עמ' 82.  2
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הכללים   - )להלן  התשע"ו-32016  מוכרת(,  כמות  )קביעת  המים  לכללי   1 בסעיף   .1
העיקריים( -

אחרי ההגדרה "כמות מוכרת" יבוא:  )1(

""כמות מוכרת חזויה", לשנה - מכפלת 42 במספר הנפשות שעליו דיווח הספק 
לפי סעיף 14א)א()1( או שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 14ב)ב(, 

לפי העניין, לשנה שקדמה לה;";

אחרי ההגדרה "כמות מוכרת ליחידת דיור" יבוא:  )2(

לפי לספק  המוכרת  מעוקבים  במטרים  המים  כמות   - לספק"  מוכרת   ""כמות 
סעיף 14ג;";

אחרי ההגדרה ""רישיון" יבוא:  )3(

""שנת הדיווח" - השנה שבה נדרש ספק להגיש דוח לפי סעיף 14א;";

בסופו יבוא:  )4(

""תעריף לכמות מוכרת" - התעריף שנקבע בעד כמות מוכרת לפי כללי תעריפי 
ספקים או לפי כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב 

והקמת מערכת מים או ביוב(, התש"ע-42009, לפי העניין."

אחרי סעיף 14 לכללים העיקריים יבוא:  .2

"פרק ב'1: כמות מוכרת לספק

דיווח לרשות 
הממשלתית

)א( ספק יגיש לרשות הממשלתית, בכל שנה לא יאוחר  14א. 
שלו,  החתימה  מורשה  ביד  חתום  דוח  בנובמבר,  מ–15 

שפורטו בו כל אלה:

סך כל מספר הנפשות שבהן הכיר בספריו לצורך   )1(
קביעת כמות מוכרת ליחידת דיור לפי כללים אלה, 

נכון ליום 1 באוקטובר של אותה שנה;

כמות המים במטרים מעוקבים אשר מכר בפועל   )2(
מוכרת,  לכמות  בתעריף  לצרכניו,  למכור  זכאי  והיה 
עד  הקודמת  השנה  של  באוקטובר  שמ–1  בתקופה 

ה–30 בספטמבר של שנת הדיווח.

שיפרסם  מקוון  בטופס  יוגש  )א(  קטן  סעיף  לפי  דוח  )ב( 
או  שלה,  האינטרנט  באתר  הממשלתית  הרשות  מנהל 
יישלח, לפי אותו טופס, לכתובת דואר אלקטרוני שעליה 

יורה מנהל הרשות.

 קבלת מידע
וביצוע הערכה

מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות לספק למסור  )א(  14ב. 
לו, הסבר, פירוט, ידיעות או מסמכים בנוגע לכמות המים 
שנצרכה אצל הספק, לרבות התפלגות חיוב הצרכנים לפי 
התעריפים והבדיקות שערך לאימות מספר הנפשות בכל 

יחידת דיור.

תיקון סעיף 1

הוספת פרק ב1

ק"ת התשע"ו, עמ' 784.  3

ק"ת התש"ע, עמ' 418; התשע"ז, עמ' 411.  4
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מספר  כל  סך  כי  הממשלתית  הרשות  מנהל  שוכנע  )ב( 
המים  כמות  כי  או  מים  להן  מספק  הספק  אשר  הנפשות 
והיה  לצרכניו  בפועל  הספק  מכר  אשר  מעוקבים  במטרים 
ממה  פחותים  מוכרת,  לכמות  בתעריף  להם  למכור  זכאי 
שדיווח לפי סעיף 14א, יקבע לספק המקומי מספר נפשות 
ממה  שיפחתו  כאמור,  מוכרת  מים  כמות  או  מוכר  כולל 

שדיווח הספק המקומי לפי סעיף 14א.

 קביעת כמות
מוכרת לספק

הכמות המוכרת לספק לשנה העוקבת לשנת הדיווח  )א(  14ג. 
עוקבת,  שנה  לאותה  החזויה  המוכרת  לכמות  שווה 
בהפחתה של ההפרש בין הכמות המוכרת החזויה לשנת 
סעיף  לפי  הספק  דיווח  שעליה  המים  כמות  לבין  הדיווח 
14א)א()2(, או כמות המים המוכרת שקבע לו מנהל הרשות 

הממשלתית לפי סעיף 14ב)ב(, לפי העניין.

לא הגיש ספק דוח במועד כאמור בסעיף 14א, תהיה  )ב( 
הכמות המוכרת לספק לשנה העוקבת לשנת הדיווח, על 
אף האמור בסעיף קטן )א(, שמונים אחוזים מכמות המים 
דוח  שהגיש  ספק  לגבי  ואולם  הדיווח,  לשנת  לו  שהוכרה 
העוקבת  השנה  של  ביוני   1 ולפני  יותר  מאוחר  במועד 
להעמיד  הממשלתית  הרשות  מנהל  רשאי  הדיווח,  לשנת 
מהכמות  אחוזים  תשעים  על  לספק  המוכרת  הכמות  את 
הרשות  מנהל  החלטת  )א(;  קטן  סעיף  לפי  לקבוע  שיש 
המים  ספק  של  לתפקודו  לב  בשים  תיעשה  הממשלתית 

ולמילוי חובותיו לפי כל דין."

ד' באב התשע"ז )27 ביולי 2017(
)חמ 3-5094(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב  




