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צו העונשין )הכרזה על עניין סודי(, התשע"ח-2017

החוק(,   - )להלן  התשל"ז-11977  העונשין,  לחוק  113)ד(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מצווה הממשלה לאמור:

בצו זה -  .1
"המוסד" - המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

"הפועל מטעמו של המוסד" - כל אחד מאלה:

חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-21955, או המשרת בשירות   )1(
לאומי-אזרחי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-32014, או בשירות 
לאומי או התנדבות קהילתית, כהגדרתם בחוק שירות אזרחי, התשע"ז-42017, 

המוצבים במוסד;

אדם המסייע למוסד;   )2(

עם  התקשרות  הסכם  פי  על  שירותים  למוסד  שמספק  מי  או  קבלן  עובד   )3(
המוסד;

"הצנזור" - כמשמעותו בתקנות ההגנה;

להסדרת  לחוק  21א)א()1(  סעיף  לפי  שהוסמך  מי   - המוסד"  של  המוסמך  "הקצין 
הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-51998; 

"תקנות ההגנה" - תקנות ההגנה )שעת חירום(, 61945.

ידיעה הנוגעת לפרטים שלהלן מוכרזת בזה עניין סודי לפי סעיף 113)ד( לחוק:  .2
פרטיו האישיים, מקום מגוריו, או כל פרט זיהוי אחר של עובד המוסד או הפועל   )1(
מטעמו של המוסד, בעבר או בהווה, והכול אם יש באחד מפרטים אלה כדי לזהותו 

כעובד המוסד או כמי שפעל או פועל מטעמו או בשבילו;

פרטיו האישיים, מקום מגוריו, או כל פרט זיהוי אחר של בן משפחתו של עובד   )2(
המוסד, והכול אם יש באחד מפרטים אלה כדי לזהותו כבן משפחתו של עובד המוסד;

זיהוים של מיתקנים ותשתיות המשמשים את המוסד, לרבות מיקומם, כתובתם   )3(
ותכניותיהם הפנימיות.

על אף האמור בסעיף 2 -   .3
שמו של ראש המוסד, בהווה או בעבר, לא ייחשב עניין סודי;  )1(

ידיעה מסוימת הנוגעת לפרט האמור בסעיף 2, אשר ראש המוסד או הקצין המוסמך   )2(
של המוסד קבע לגביה כי בנסיבות העניין ובתנאים שייקבעו על ידו, הסיבות שחייבו 

לשומרה בסוד אינן מתקיימות - לא תיחשב עניין סודי באותן נסיבות ובאותם תנאים;

ידיעה מסוימת הנוגעת לפרט האמור בסעיף 2, אשר התבקש פרסומה, והצנזור   )3(
בהתאם  המוסד  של  המוסמך  הקצין  עם  או  המוסד  ראש  עם  שהתייעץ  לאחר  סבר, 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשס"ב, עמ' 32; ק"ת התשע"ז, עמ' 174.  1

2  ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

3  ס"ח התשע"ד, עמ' 380.

4  ס"ח התשע"ז, עמ' 632.

5  ס"ח התשנ"ח, עמ' 348; התשס"ה, עמ' 204.

6  ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.

הגדרות

עניין סודי

סייגים
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לנוהל שייקבע לעניין זה בין שני הגופים, כי בנסיבות העניין הסיבות שחייבו לשומרה 
בסוד אינן מתקיימות וכי ניתן להתיר את פרסומה - לא תיחשב עניין סודי.

אין באמור בצו זה כדי לגרוע מסמכותו של הצנזור לפי תקנות ההגנה.  .4
כ"ה בתשרי התשע"ח )15 באוקטובר 2017(

)חמ 3-5116(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים( )תיקון(, 
התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11ב לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-11951, אני מתקין 
תקנות אלה:

 - )להלן  התש"ן-21990  מקלטים(,  לבניית  )מפרטים  האזרחית  ההתגוננות  בתקנות   .1
התקנות העיקריות(, בתקנה 1, אחרי ההגדרה "בטון מזוין" יבוא:

""בית מלון" - כהגדרתו בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976;".

יבוא  רשאית"  "ואולם  במילים  החל  הסיפה  במקום  העיקריות,  לתקנות   231 בתקנה   .2
"ואולם -

בניית  מאפשרים  אינם  המקום  שתנאי  שוכנעה  אם  מוסמכת,  רשות  רשאית   )1(
מרחבים מוגנים מוסדיים, לאשר תכנית להקמת מקלט לפי הוראות חלק ב';

בבית  ב'  חלק  הוראות  לפי  מקלט  להקמת  תכנית  לאשר  מוסמכת  רשות  רשאית   )2(
לכך,  הסמיכו  הביטחון  ששר  מי  זה  לעניין  שיקבע  במפרט  שייקבעו  בשינויים  מלון, 

ובכפוף לאמור בתקנה 236א)א(."

בתקנה 236)א( לתקנות העיקריות, בטבלה, בטור "שטח המרחב המוגן הנדרש )נטו(",   .3
בשורה 8, במקום "2.5 מ"ר לחדר" יבוא "1 מ"ר ליחידת אירוח".

אחרי תקנה 236 לתקנות העיקריות יבוא:  .4

"הוראות מיוחדות 
לעניין בתי מלון

 )2(231 בתקנה  כאמור  מלון  בבית  מקלט  הקמת  236א. )א(  על 
יחולו הוראות אלה: 

לחדר  במלון  אירוח  יחידת  מכל  ההליכה  מרחק   )1(
 40 על  יעלה  לא  למקלט  לכניסה  המוביל  המדרגות 
מטרים ומרחק ההליכה מאותו חדר מדרגות לכניסה 

למקלט לא יעלה על 40 מטרים;

בהקמת מפעל שהוא בית מלון, בבניין קיים אשר   )2(
אינו  בו  האירוח  יחידות  מספר  ואשר  מלון  בית  אינו 
עולה על 25, יכול ששטחו של מקלט יהיה קטן מהשטח 

הנדרש לפי חלק ב', ובלבד שלא יפחת מ–10 מ"ר.

שמירת סמכויות

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 231

תיקון תקנה 236

הוספת תקנה 236א

ס"ח התשי"א, עמ' 78; התשכ"ט, עמ' 156.  1

2  ק"ת התש"ן, עמ' 1020; התשע"ו, עמ' 1450.
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מפרט  לקבוע  רשאי  לכך  הסמיכו  הביטחון  ששר  מי  )ב( 
למרחב מוגן במתכונת חדר מדרגות בבית מלון, ומשנקבע 
מפרט כזה, יראו מרחב מוגן שנבנה לפיו בבית מלון כמרחב 

מוגן מוסדי שנבנה בהתאם להוראות חלק זה.

על אף האמור בתקנה 236, בהקמת מפעל שהוא בית  )ג( 
מלון, בבניין קיים אשר אינו בית מלון ואשר מספר יחידות 
המרחב  של  שטחו  יכול   ,25 על  עולה  אינו  שבו  האירוח 
זו,  תקנה  לפי  הנדרש  מהשטח  קטן  להיות  המוסדי  המוגן 

ובלבד שלא יפחת מ–10 מ"ר."

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בחלק א', בטבלה 3, במספר סידורי ב9, המילים   .5
"בתי מלון והבראה" - יימחקו, ואחריו יבוא:

פירוטהשימוש בבנייןמס' סד'

שטח נטו של המקלט

אמת מידה 
לחישוב השטח

מקלט 
ביישוב 

עורפי

מקלט 
 ביישוב

קדמי

1"שטח במ"ר ליחידת אירוחבתי מלון"9א

כ"ו בתשרי התשע"ח )16 באוקטובר 2017(
)חמ 3-251-ת1(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר הביטחון  

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )רכישה ומכירה של 
ניירות ערך( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26, 32)ב( ו–60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 
פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק  ו–112  36א   ,36 סעיפים  ולפי  התשס"ה-12005,  גמל(, 

)ביטוח(, התשמ"א-21981, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

של  ומכירה  )רכישה  גמל(  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  תקנות  של  בשמן   .1
ניירות ערך(, התשס"ט-32009 )להלן - התקנות העיקריות(, במקום "רכישה ומכירה" 

יבוא "רכישה, מכירה והחזקה".

בתקנה 1 לתקנות העיקריות, לפני ההגדרה "חוק ניירות ערך" יבוא:  .2
""חוק הבנקאות" - חוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-41981;".

במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:  .3
"רכישה ומכירה של 

ניירות ערך
הליך  לפי  תיעשה  ערך  ניירות  של  ומכירה  רכישה  )א(   .3
תחרותי  שיתקיים אחת לשלוש שנים לפחות, בין שמונה 
משתתפים לפחות, אם קיימים, שאישרה ועדת ההשקעות 
בהליך  המשתתפים  לכל  הנותן  המוסדי,  המשקיע  של 
אם  הערך  ניירות  את  למכור  או  לרכוש  שווה  הזדמנות 
את  המוסדי  המשקיע  של  לעמיתים  או  למבוטחים  יציעו 

התנאים המטיבים עמם ביותר.

ס"ח התשס"ה, עמ' 889; התשע"ו, עמ' 14.  1

2  ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשס"ה, עמ' 859.

3  ק"ת התשס"ט, עמ' 582; התשע"ב, עמ' 1212.

4  ס"ח התשמ"א, עמ' 232; התשס"ה, עמ' 830.

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון השם

תיקון תקנה 1

החלפת תקנה 3
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הליך תחרותי כאמור בתקנת משנה )א(, ייערך בנפרד לכל  )ב( 
אפיק השקעה בניירות הערך כפי שתגדיר ועדת ההשקעות 
של המשקיע המוסדי; לכל אפיק השקעה כאמור ייבחר זוכה 

אחד או כמה זוכים לפי החלטת ועדת ההשקעות.

בכפוף לאמור בתקנות משנה )א( ו–)ב(, משקיע מוסדי  )ג( 
קשור,  צד  באמצעות  ערך  ניירות  למכור  או  לרכוש  רשאי 

ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:

כלל  בשל  המכירה  או  הרכישה  עמלות  שיעור   )1(
המוסדי  המשקיע  שביצע  והמכירות  הרכישות 
כל  מסך  אחוזים   20 על  יעלה  לא  השנה,  במהלך 
המשקיע  ששילם  המכירה  או  הרכישה  עמלות 

המוסדי במהלך השנה;

או  רכישה  בשל  הקשור  לצד  שתשולם  העמלה   )2(
מכירה כאמור לא תעלה על העמלה שתשולם לזוכה 

בהליך התחרותי, שאינו צד קשור.

קופת גמל ענפית שהשקעותיה מנוהלות בידי תאגיד,  )ד( 
רשאית לרכוש או למכור ניירות ערך מהתאגיד או מצדדים 
או  רכישות  בשל  העמלות  כל  שסך  ובלבד  לו,  הקשורים 
עמלות  כל  מסך  אחוזים   20 על  יעלו  לא  כאמור  מכירות 
רכישה או מכירה בשל כלל הרכישות והמכירות שביצעה 

קופת הגמל הענפית במהלך השנה.

תקנה זו לא תחול על - )ה( 

חברה מנהלת של קופת גמל מרכזית לפיצויים,   )1(
כאמור בסעיף 47ו)1( לחוק הבנקאות;

לפיצויים  מרכזית  גמל  קופת  של  מנהלת  חברה   )2(
כספי  רק  מנוהלים  שבו  למסלול  בנוגע  רב–מסלולית 

עמית שהוא תאגיד בנקאי;

לפיצויים  גמל  וקופת  לתגמולים  גמל  קופת   )3(
המיועדות לעובדי בנק בלבד;

מיוחדות  בנסיבות  אקראית  עסקה  ביצוע   )4(
כאמור  תחרותי  בהליך  נבחר  שלא  מי  באמצעות 

בתקנת משנה )א(, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

של  ההשקעות  ועדת  שאישרה  נוהל  קיים  )א( 
המשקיע המוסדי לעניין התקשרות מסוג זה;

של  השקעות  לוועדת  רבעוני  דיווח  נמסר  )ב( 
המשקיע המוסדי הכולל התייחסות בין השאר 
למחירי העסקאות ולנסיבות המיוחדות שבשלן 

בוצעו.

עמלה  כל   - מכירה"  או  רכישה  "עמלות  זו,  בתקנה  )ו( 
למעט  ערך  ניירות  של  מכירה  או  רכישה  בשל  המשולמת 

עמלות סליקה."
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אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:  .4

"החזקה של ניירות 
ערך

תחרותי  הליך  לפי  תיעשה  ערך  ניירות  של  החזקה  )א(  3א. 
שיתקיים אחת לחמש שנים לפחות, בין ארבעה משתתפים 
לפחות, שאישרה ועדת ההשקעות של המשקיע המוסדי, 
להחזיק  שווה  הזדמנות  בהליך  המשתתפים  לכל  הנותן 
של   לעמיתים  או  למבוטחים  יציעו  אם  הערך  ניירות  את 

המשקיע המוסדי את התנאים המטיבים עמם ביותר.

מוסדי  משקיע  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ב( 
להחזקת  קסטודיאן  גלובל  עם  ישיר  בהסכם  שהתקשר 
תקנת  לפי  תחרותי  הליך  מביצוע  פטור  יהיה  ערך  ניירות 
שההתקשרות  ובלבד  כאמור,  להחזקה  ביחס  )א(  משנה 
עם גלובל קסטודיאן אושרה על ידי ועדת ההשקעות של 
המשקיע המוסדי. לעניין זה, "גלובל קסטודיאן" - גוף שהוא 
בעל התמחות וניסיון במתן שירותי החזקות של ניירות ערך 
של מזומן ושירותים נלווים לכך בשביל  גופים אחרים  או 
ובלבד שאינו בעל רישיון לפי סעיף 4)א()1()א( או )ב( או )2( 

לחוק הבנקאות.

תיקבע  לא  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  תחרותי  בהליך  )ג( 
עמלה בעד פעולה בודדת של סליקת ניירות ערך כשיעור 

מהיקף הפעולה.

תקנה זו לא תחול על - )ד( 

חברה מנהלת של קופת גמל מרכזית לפיצויים,   )1(
כאמור בסעיף 47ו)1( לחוק הבנקאות;

לפיצויים  מרכזית  גמל  קופת  של  מנהלת  חברה   )2(
כספי  רק  מנוהלים  שבו  למסלול  בנוגע  רב–מסלולית 

עמית שהוא תאגיד בנקאי;

המיועדות  ופיצויים  לתגמולים  גמל  קופות   )3(
לעובדי בנק בלבד.

לרבות   - ערך"  ניירות  של  "החזקה  זו,  תקנה  )ה( לעניין 
סליקתם."

תחילתה של תקנה 3א לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 4 לתקנות אלה - שנה מיום   .5
פרסומן של תקנות אלה. 

על  תחול  לא  אלה,  לתקנות   3 בתקנה  כנוסחה  העיקריות  לתקנות  ו–)ב(  3)א(  תקנה   .6
רכישה או מכירה של ניירות ערך שההליך התחרותי בעדם התקיים לפני יום פרסומן 

של תקנות אלה.

י"ג בתשרי התשע"ח )3 באוקטובר 2017(
)חמ 3-3816-ת2(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הוספת תקנה 3א

תחילה

הוראת מעבר
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צו לימוד חובה )שיעור השתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך 
המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים לשנת הלימודים התשע"ח(, 

התשע"ח-2017

החוק(,   - )להלן  התש"ט-11949  חובה,  לימוד  לחוק  7)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהתייעצות עם שר הפנים ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מצווה 

לאמור: 

בצו זה -   .1
"אשכול יישובים" - דירוג הרמה הכלכלית-חברתית לפי פרסומי הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה;

"בית ספר יסודי" - מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בכיתות א' עד ו' או א' 
עד ח' או א' עד ט';

"המשרד" - משרד החינוך;

"חטיבת ביניים" - מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בכיתות ז' עד ט';

"מוסד חינוך רשמי" - כמשמעותו בסעיף 7)ב( לחוק;

ציוד  מפעיל  ספרי,  בית  מחשוב  מתאם  מעבדה,  טכנאי  מאלה:  אחד   - סיוע"  "עובד 
אור–קולי כולל ציוד דיגיטלי;

זה  לעניין  לקריטריונים  בהתאם  ממוצעת  מלאה  משרה  עלות   - משרה"  "עלות 
במרכז  היוועצות  לאחר  לימודים,  לשנת  או  תקציב  לשנת  מפרסם  שהמשרד 

השלטון המקומי;

מומחה(,  תואר  )אישור  הפסיכולוגים  בתקנות  כמשמעו   - מתמחה"  "פסיכולוג 
התשל"ט- 21979. 

שיעור ההשתתפות של המדינה בקיום מוסדות חינוך רשמיים בתחומים המפורטים   .2
להלן יהיו כמצוין בהם: 

בבית ספר יסודי ובחטיבת הביניים -   )1(

שכר עבודה - עובד הוראה שהוא עובד המדינה - 100% מעלות משרתו; )א( 

של  לחלוקה  בהתאם   - טכנולוגיות  וערכות  מלאכה  חומרי  שכפול,  אגרת  )ב( 
אשכול  לפי  טכנולוגיות,  וערכות  מלאכה  חומרי  ועלות  שכפול,  אגרת  עלות 

היישובים שלהלן: 

אשכולות 1 ו–2 - 90%;  )1(

אשכול 3 - 80%;  )2(

אשכול 4 - 70%;  )3(

אשכול 5 - 65%;  )4(

אשכול 6 - 60%;  )5(

אשכול 7 - 55%;  )6(

אשכולות 8 עד 10 - 50%;   )7(

הגדרות

שיעור ההשתתפות 
של המדינה

ס"ח התשי"ט, עמ' 287; התשל"ח, עמ' 146.  1

2  ק"ת התשל"ט, עמ' 764.
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בפסקת משנה זו - 

"עלות אגרת שכפול" - 

במוסדות המתוקצבים לפי כיתה - 850 שקלים חדשים לכיתה;

במוסדות המתוקצבים לפי תלמיד - 33 שקלים חדשים לתלמיד לשנה;

"עלות חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות" -

בגן חובה - 77 שקלים חדשים לתלמיד לשנה;

בבית ספר יסודי - 58 שקלים חדשים לתלמיד לשנה; 

בחטיבת ביניים - 80 שקלים חדשים לתלמיד לשנה;

פסיכולוג - 68% מעלות משרתו; ולעניין פסיכולוג מתמחה - 75% מעלות  )ג( 
משרתו;

קצין ביקור סדיר - 75% מעלות משרתו; )ד(  

שירותים נילווים -  )ה(  

מזכיר, שרת ופועל ניקיון - 87% מעלות משרתם;  )1(

בחטיבת ביניים בלבד -  )2(

)א( ספרן ורכז חברתי - 100% מעלות משרתם;

)ב( עובד סיוע - 87% מעלות משרתו;

בגן ילדים לגילאי 5 -  )2(

שכר עבודה -  )א( 

עובד הוראה שהוא עובד המדינה - 100% מעלות משרתו;  )1(

ימים  שישה  פועל  הגן  אם  משרתו  מעלות   117.85%  - לגננת  סייעת   )2(
בשבוע; 100% מעלות משרתו אם הגן פועל חמישה ימים בשבוע;

פסיכולוג -  )ב( 

68% מעלות משרתו; ולעניין פסיכולוג מתמחה - 75% מעלות משרתו;

בגן ילדים לגילאי 3 עד 4 -  )3(

שכר הלימוד - 

המשרד ישתתף בשיעור של 90% מעלות אחזקה של גן ילדים, הכוללת חלוקת 
שאינן  תפעוליות  הוצאות  וכן  גננת,  עוזרת  גננת,  של  השכר  עלות  של  הסכום 
שכר, ב–31 - ברשויות המקבלות מענק כללי לאיזון ממשרד הפנים, וברשויות 
הילדים  בגן  התלמידים  במספר  והכפלתו  ב–33,   - כאמור  איזון  מענק  נטולות 
זו, "הוצאות תפעוליות שאינן שכר" - הוצאות מינהל,  בפועל; בפסקת משנה 
ציוד,  פחת,  תיקונים,  בדק,  אחזקה,  מים,  חשמל,  ניקוי,  חומרי  עבודה,  חומרי 
ריהוט ותמריצים, כפי שיקבע המשרד, מדי שנת תקציב או שנת לימודים, לאחר 

היוועצות במרכז השלטון המקומי. 

רשמיים  חינוך  מוסדות  בקיום  המקומיות  החינוך  רשויות  של  ההשתתפות  שיעור   .3
לשיעור  אחוזים   100 שבין  ההפרש  יהיה   ,2 בתקנה  כמפורט  תחום  בכל  שבתחומן, 

ההשתתפות של המשרד. 

שיעור השתתפות 
של רשויות החינוך 

המקומיות
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לתקינה  בכפוף  יהיה  המקומיות  לרשויות  המדינה  בידי  משרות  הקצאת  שיעור   .4
שהמשרד מפרסם באתר האינטרנט של המשרד, בכל שנת תקציב או שנת לימודים. 

צו זה יחול לגבי שנת הלימודים התשע"ח.   .5
כ"ח בתשרי התשע"ח )18 באוקטובר 2017(

)חמ 3-3551(

ט נ ב י  תל פ נ  
שר החינוך  

כללי המים )השימוש במים באזור קיצוב( )הוראת שעה(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיף 37)א()1( לחוק המים, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ולאחר 
למים  הממשלתית  הרשות  מועצת  קובעת  לחוק,  ו–124יח)ד(   40 סעיפים  הוראות  שקוימו 

ולביוב כללים אלה:

בכללים אלה -  .1
בכללי  כהגדרתם   - הארצית"  ו"המערכת  כנרת"  סובב  "אזור  הכנרת",  מעלה  "אזור 
המים )הסדר מפורט לאזור קיצוב( )המערכת הארצית ואזורים מנותקים( )הוראת 

שעה(, התשע"ו-22016;

"אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב שכתובתו 
;www.water.gov.il

"מנהל הרשות הממשלתית" - מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה לפי 
סעיף 124יט לחוק;

לחקלאות  מים  להקצאת  מידה  )אמות  המים  בתקנות  כהגדרתה   - הבסיס"  "מכסת 
בשנת 2017( )הוראת שעה(, התשע"ז-32017;

"ספק" - בעל רישיון המספק מים מן המערכת הארצית;

"ספק קולחים" - בעל רישיון הרשאי לפי תנאי הרישיון לספק מי–קולחים;

"צריכה כוללת של מים שפירים לחקלאות" - כמות הצריכה של מים שפירים שהוקצו 
למטרת חקלאות לשנת 2017 באזור המערכת הארצית. 

והיקף  הארצית  במערכת  המים  מאגרי  מצב  כי  הממשלתית  הרשות  מנהל  ראה   .2
הצריכה הכוללת של מים שפירים לחקלאות מאפשרים זאת, רשאי הוא להתיר לספק 
בתקופה שעד יום י"ד בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017( לספק כדין, מים שפירים 
למטרת חקלאות בכמות של עד 30% מעל כמויות המים השפירים הנקובות למטרה 
שעד  בכמות  כנרת  סובב  ואזור  הכנרת  מעלה  ובאזור  מים,  מקור  לכל  ברישיונו  זו 
10%, אם קבועים לגבי המים שהוא מספק תעריפים לכמות שמעל לכמות המוקצית, 

השונים מן התעריפים הנקובים לכמות המוקצית.

מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתיר לספק קולחים במערכת הארצית, ולעניין  )א(   .3
מפעל השפד"ן לחברת מקורות בע"מ, לספק לצרכן של מי הקולחים או של מי השפד"ן, 

לפי העניין, מים שפירים למטרת חקלאות אם התקיימו התנאים האלה:

שיעור הקצאת 
משרות בידי 

המדינה

תחולה

הגדרות

צריכה חקלאית 
מורחבת

צריכה חקלאית 
מורחבת במפעלי 

קולחים

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

2  ק"ת התשע"ו, עמ' 790; התשע"ז, עמ' 450.

3  ק"ת התשע"ז, עמ' 660.
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ממכסת  נמוכה  הקולחים  צרכן  של  השפד"ן  מי  או  הקולחים  מי  הקצאת   )1(
הבסיס שלו מהמפעל האמור;

לכמות  שמעל  בכמות  שפירים  מים  של  אספקה  לו  לאשר  ביקש  הצרכן   )2(
המוקצית לו ברישיונות וביקש שהאספקה תהיה באמצעות מפעל הקולחים או 

מפעל השפד"ן;

לצריכה,  יביא  לא  כאמור  היתר  מתן  כי  מצא,  הממשלתית  הרשות  מנהל   )3(
לשנת  חקלאות  למטרת  שהוקצו  שפירים  מים  של  הכוללת  מהכמות  הגבוהה 

2017 במערכת הארצית;

לכמות  שמעל  לכמות  תעריפים  שיסופקו  השפירים  המים  לגבי  קבועים   )4(
המוקצית, השונים מן התעריפים הנקובים לכמות המוקצית.

אספקה לפי סעיף זה יכול שתיווסף על אספקה לפי סעיף 2. )ב( 

מנהל הרשות הממשלתית יורה את הכמות המותרת לאספקה במסגרת ההיתר  )ג( 
של  הבסיס  מכסת  שבין  ההפרש  על  תעלה  לא  האמורה  הכמות  )א(;  קטן  סעיף  לפי 
הצרכן ממפעל הקולחים או מפעל השפד"ן לבין ההקצאה הנקובה לו מהמפעל האמור 

ברישיון ההפקה לשנת 2017.

החלטת מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיפים 2 ו–3 וההנמקות לה יימסרו לספק  )א(   .4
בתוך 7 ימים ממועד קבלתן ויפורסמו באתר האינטרנט. 

יראו את החלטת מנהל הרשות הממשלתית לעניין סעיפים 2 ו–3 כהחלטה בעניין  )ב( 
בקשה לשינוי רישיון ויחולו עליה הוראות סעיף 31 לחוק. 

אספקת מים, שנעשית לפי היתר שניתן לפי סעיף 2 או סעיף 3, תהיה לפי היכולת   .5
ספק  ושל  הספק  של  הקיימות  בתשתיות  ולאספקתם  המים  לקליטת  ההנדסית 

הקולחים, לפי העניין.

כ"ט בתשרי התשע"ח )19 באוקטובר 2017(
)חמ 3-1179(

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

כללי הפיקוח על קידוחי מים )עריכת מדידות בבארות(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 10)2( ו–16 לחוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו-11955 
)להלן - החוק( מתקינה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בכללים אלה -  .1
"באר עם הזנה" - באר שמופקים ממנה מים, הניזונה מרשת חשמל;

"בעל באר" - מי שבידו הבעלות, החזקה, הפיקוח או השליטה בבאר כהגדרתה בחוק;

"מנהל הרשות הממשלתית" - לרבות מי שמנהל הרשות הממשלתית הסמיכו לכך 
לעניין כללים אלה;

"מפיק" -  אדם המפיק מים מבאר לפי רישיון הפקה לפי סעיף 23 לחוק המים, וכן מי 
שבידו החזקה, הפיקוח או השליטה בבאר;

הגדרות

הודעה לספק

מגבלת אספקה

ס"ח התשט"ו, עמ' 84.  1
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"סיור ובדיקה מקדמיים" - ביקור בבאר לצורך בדיקה טכנית של צינורית המדידה 
הנדרשים  החשמליים  החיבורים  ושל  כבל  של  ופריסה  תכנון  ולצורך  בבאר, 

לביצוע המדידה;

"ציוד מדידה" - חיישנים או אמצעי מדידה אחרים והציוד הנדרש להפעלתם, לרבות 
כבל להורדתם אל מי התהום וארגז חשמל;

"רשת חשמל" - כהגדרתה בחוק משק החשמל, התשנ"ו-21996.

מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתקין ציוד מדידה בבאר, ובבאר עם הזנה -  )א(   .2
לחברו ללוח החשמל המזין את הבאר.

ציוד המדידה יותקן בבאר לאחר עריכת סיור ובדיקה מקדמיים. )ב( 

ציוד המדידה שהותקן לפי סעיף זה הוא רכוש המדינה ומנהל הרשות הממשלתית  )ג( 
אחראי להתקנתו, לתפעולו ולתחזוקתו, והוא רשאי להסירו, לרבות לשם בדיקתו.

החליט מנהל הרשות הממשלתית על התקנת ציוד מדידה בבאר, יודיע על כך למפיק   .3
או לבעל הבאר, לפי העניין, ויתאם עמו מועד לעריכת סיור ובדיקה מקדמיים. 

מפיק בבאר עם הזנה יתקין בלוח החשמל שברשותו, המשמש להפעלת הבאר, חיבור   .4
חשמל לצורך חיבור ציוד המדידה והזנתו בחשמל הנדרש להפעלתו.

מנהל הרשות הממשלתית רשאי לערוך מדידות בבאר כאשר פני המים נמצאים  )א(   .5
במצב מנוחה ולאחר שהופסקה השאיבה מהבאר.

מנהל הרשות הממשלתית לא יערוך מדידה לפי סעיף קטן )א( יותר מפעם אחת  )ב( 
בחודש, אלא אם כן מצא שהיא נדרשת בתדירות גבוהה יותר בשל חשש להתפשטות 

זיהום מים, כהגדרתו בסעיף 20א לחוק המים.

מפיק שקיבל הודעה על ביצוע מדידה לפי סעיף קטן )א(,  יפסיק את השאיבה  )ג( 
לשעה  עד   00.01 מהשעה  בהודעה,  הממשלתית  הרשות  מנהל  שהורה  ביום  מבארו 
16.00, ולא יחדש אותה אלא בתום הזמן האמור, אף אם הושלמו פעולות המדידה, 

אלא בהסכמת מנהל הרשות הממשלתית.

 ,5 או   3  ,2 בסעיפים  סמכויותיו  לפי  לפעול  הממשלתית  הרשות  מנהל  החליט  )א(   .6
ימסור על כך הודעה למפיק או לבעל הבאר, לפי העניין, לפחות 48 שעות מראש.    

נמסרה למפיק או לבעל הבאר הודעה לפי סעיף קטן )א(, יאפשר המפיק או בעל  )ב( 
הבאר, לפי העניין, למנהל הרשות הממשלתית לבצע את הפעולות שפורטו בהודעה 

ויהיה נוכח בביצוען, בעצמו או באמצעות נציגו. 

תקנות הפיקוח על קידוחי מים )עריכת מדידות בבארות(, התשכ"ג-31963 - בטלות.   .7
י"א בתשרי התשע"ז )1 באוקטובר 2017(

)חמ 3-5366(

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

התקנת ציוד מדידה

סיור ובדיקה 
מקדימים

התקנת חיבור 
חשמל בבאר עם 

הזנה

עריכת מדידות 
כאשר פני המים 

במצב מנוחה

הודעה על ביצוע 
פעולה

ביטול

2  ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.

ק"ת התשכ"ג, עמ' 1968.  3



קובץ התקנות 7878, י"א בחשוון התשע"ח, 31.10.2017  168
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת שכר טרחת סניגור(, התשע"ח-2017

- )להלן  התשל"ד-11974  הפלילי,  הדין  סדר  לתקנות  4)ו()4(  תקנה  לפי  סמכותי     בתוקף 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4)א( לתקנות הם, מיום י"א בתשרי התשע"ח  .1 
)1 באוקטובר 2017(, כדלקמן:

בשקלים חדשים

"1. בבית משפט שלום -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

789)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

968)2( מעצר עד תום ההליכים                          

1,116)3( אישום בעבירה שהיא חטא                          

1,481)4( אישום בעבירה אחרת                          

3,376)5( אישום בעבירה של גרימת מוות                        

2,501)6( טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות                  

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
378משנה )א(, לכל ישיבה

2. בבית משפט מחוזי -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

929)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

1,667)2( מעצר עד תום ההליכים                          

3,376)3( משפט פלילי                          

)4( ערעור פלילי -                          

1,667)אא( על פסק הדין                          

968)בב( על גזר הדין בלבד                          

)ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת 
789משנה )א(, לכל ישיבה                          

3. בבית המשפט העליון -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

1,667)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

)2( ערעור פלילי -

3,027)אא( על פסק הדין                          

1,667)בב( על גזר הדין בלבד                          

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
1,343".משנה )א(, לכל ישיבה

כ"ח באלול התשע"ז )19 בספטמבר 2017(
ר צ י פ ש ל  א כ י מ )חמ 3-245-ת2(  

מנהל בתי המשפט   

שינוי שיעורי שכר 
טרחת סניגורים




