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צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחם לפינוי 
ובינוי במסלול רשויות מקומיות( )הוראת שעה מס' 3(, התשע"ח-2018

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המייעצת  הוועדה  ובהמלצת  בדבר  הנוגעת  המקומית  הרשות  בהסכמת  התשע"ו-12016, 

להתחדשות עירונית, אני מצווה לאמור:

המתחם המפורט להלן מוכרז בזה מתחם לפינוי לשם בינוי:  .1
גבעת שמואל - גיורא.

מפות המתחם המפורט בסעיף 1, מופקדות לעיון הציבור במשרדי הרשויות המקומיות   .2
הנוגעות בדבר, לפי העניין. 

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.   .3
ט"ו באייר התשע"ח )30 באפריל 2018(

)חמ 3-5406(
ט נ ל ג ב  א ו י

 
שר הבינוי והשיכון  

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול רשויות מקומיות( )הוראת שעה מס' 4(, התשע"ח-2018

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המייעצת  הוועדה  ובהמלצת  בדבר  הנוגעת  המקומית  הרשות  בהסכמת  התשע"ו-12016, 

להתחדשות עירונית, אני מצווה לאמור:

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי לשם בינוי:  .1
)1( לוד - העיר העתיקה;

)2( לוד - כיכר קומנדו.

הרשויות  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדות   ,1 בסעיף  המפורטים  המתחמים  מפות   .2
המקומיות הנוגעות בדבר, לפי העניין. 

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.   .3
ט"ז באייר התשע"ח )1 במאי 2018(

)חמ 3-5406(

ט נ ל ג ב  א ו י  
שר הבינוי והשיכון  

תקנות הגנת הצרכן )גילוי פרט מהותי לגבי אספקת נכס או שירות(, 
התשע"ח-2018

התשמ"א-11981  הצרכן,  הגנת  לחוק  ו–37  ו–)ב(  4)א()3(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועדת  ובאישור  ההוגן  והסחר  הצרכן  הגנת  על  הממונה  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן 

הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"אזור" - כהגדרתו בתקנות שעת חירום )יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה 

משפטית(, התשכ"ז-21967, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק; 

מתחמים לפינוי 
לשם בינוי

הפקדת מפות

תחילה ותוקף

הפקדת מפות

תחילה ותוקף

מתחמים לפינוי 
לשם בינוי

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

ס"ח התשמ"א, עמ' 248.  1

ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741; ס"ח התשע"ב, עמ' 467; התשע"ז, עמ' 994.  2

הגדרות
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"מדיניות מתן שירות" - כמשמעותה בתקנה 2)ב(;

"מדיניות שירות הובלה" - כמשמעותה בתקנה 2)א(;

"מקום" - לרבות האזור;

"עסקת מכר מרחוק" ו"שיווק מרחוק" - כהגדרתם בסעיף 14ג)ו( לחוק.

2.  )א( עוסק המוכר לצרכן טובין שניתן לגביו שירות הובלה, אף אם הצרכן יכול לוותר 
עליו במסגרת העסקה, יגלה לצרכן בטרם עשיית העסקה, אם יש מקום שאליו הוא 

אינו מספק שירות הובלה או מהם הסייגים החלים על שירות ההובלה לאותו מקום.

)ב( עוסק הנותן שירות לצרכן שלא בבית העסק, יגלה לצרכן בטרם עשיית העסקה אם יש 
מקום שבו הוא אינו מספק את השירות או מהם הסייגים החלים על השירות באותו מקום. 

העניין,  לפי  ו–)ב(,  )א(  משנה  בתקנות  כאמור  הגילוי  חובות  את  יקיים  )ג( עוסק 
באמצעים המפורטים להלן לפחות:   

)1( הצבת שלט בבית העסק לפי הוראות אלה:

)א( השלט יוצב בסמוך לכל קופה; ואולם בחנות כהגדרתה בחוק קידום 
התחרות בענף המזון, התשע"ד-32014, שבה שלוש קופות לפחות המוצבות 

ברצף, רשאי העוסק להציב שלט אחד לכל שלוש קופות כאמור; 

שירות  מדיניות  עיקרי  את  ויפרט  לעין  בולט  במקום  יוצב  )ב( השלט 
ההובלה או עיקרי מדיניות מתן השירות; 

 29.7 ואורכו  סנטימטרים   21 שרוחבו  מעמוד  יפחת  לא  השלט  )ג( גודל 
 ;)A4 סנטימטרים )גודל דף

שירות  מדיניות  "עיקרי  יהיה  שנוסחה  כותרת  תופיע  השלט  )ד( בראש 
הובלה" או "עיקרי מדיניות מתן שירות" אשר תודגש בקו תחתי;

)ה( גודל אותיות כותרת השלט לא יפחת מגודל גופן 65 או 1.2 סנטימטרים 
וגודל אותיות תוכן השלט לא יפחת מגודל גופן 26 או 4 מילימטרים; 

יהיה  )א(,  משנה  בפסקת  כאמור  קופות  לשלוש  אחד  שלט  )ו( הוצב 
 גודלו וגודל אותיות כותרתו ותוכנו פי שישה מהגודל הקבוע בפסקאות

משנה )ג( ו–)ה(, בהתאמה; 

בחוזה בכתב, לרבות בטופס הזמנה, ואם אין חוזה בכתב כאמור - במסמך   )2(
גילוי שנדרש על פי חוק; פירוט מדיניות שירות ההובלה או מדיניות מתן השירות, 

לפי העניין, יהיה באותיות וספרות ברורות וקריאות ובמקום בולט לעין. 

על אף האמור בפסקה )1(, עוסק המוכר טובין או נותן שירות לצרכן בעסקת   )3(
ובאותיות  לעין  בולט  במקום  מרחוק,  השיווק  בשלב  לצרכן  יגלה  מרחוק,  מכר 
מתן  מדיניות  את  או  ההובלה  שירות  מדיניות  את  וקריאות,  ברורות  וספרות 
השירות, לפי העניין; נעשתה העסקה באמצעות שיחה טלפונית, יגלה העוסק 

לצרכן את האמור בשיחה הטלפונית.  

תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.     .3
א' באייר התשע"ח )16 באפריל 2018(

)חמ 3-5275(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

חובת גילוי לגבי 
מדיניות שירות 

הובלה ומדיניות 
מתן שירות

ס"ח התשע"ד, עמ' 438.  3

תחילה
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כללי מס הכנסה )בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ( )תיקון(,  
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 67א, 164 ו–243 לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, 
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כללים אלה:

בסעיף 1 לכללי מס הכנסה )בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ(, התשמ"ב-21982 )להלן   .1
- הכללים העיקריים( -

בהגדרה "עובד" -  )1(

תקופה  או  חודשים  "שמונה  יבוא  חודשים"  "ארבעה  במקום   ,)1( בפסקה  )א( 
עם  בהתייעצות  ביטחוניים,  מטעמים  המנהל  לו  שאישר  ממנה,  קצרה  רצופה 

מנכ"ל משרד הביטחון או מנכ"ל משרד ראש הממשלה, לפי העניין";

בפסקה )2(, במקום "ארבעה חודשים" יבוא "שמונה חודשים"; )ב( 

מס  ותשלום  ממשכורת  )ניכוי  מעסיקים  "ומס  במקום  חוץ",  "משכורת  )2( בהגדרה 
התשנ"ג-31993"  עבודה(,  ומשכר  ממשכורת  ")ניכוי  יבוא  התש"ם-1980"  מעסיקים(, 

ובמקום "אשר סעיף 5 לפקודה חל עליה" יבוא "המופקת במדינת חוץ";

)3( ההגדרה "משכורת בסיסית" - תימחק;

)4( בהגדרה "מדינת חוץ", המילים "בה מפיק עובד הכנסה ממשכורת חוץ" - יימחקו;

)5( ההגדרה ""הטבות"" - תימחק.

במקום סעיף 2 לכללים העיקריים יבוא:  .2

"שיעורי המס, 
הניכויים והזיכויים

מס הכנסה על משכורת חוץ של עובד יחושב לפי הוראות   .2
הפקודה, ובכפוף לאמור בכללים אלה."

סעיף 3 לכללים העיקריים - בטל.  .3
בסעיף 4  לכללים העיקריים -   .4

במקום סעיפים קטנים )א( ו–)ב( יבוא:  )1(

י'  בחלק  ראשון  בפרק  הקבוע  יחול  מעביד  שמשלם  חוץ  משכורת  ")א( על 
לפקודה ובלבד שבעת ניכוי במקור יובאו בחשבון הוצאות כאמור בסעיפים 5ב 

ו–6 והזיכוי לפי סעיף 10 לכללים אלה.";

יבוא  הדולר"  "לשער  במקום  יימחקו,   - דולר"  "שאינו  המילים  )ג(,  קטן  בסעיף   )2(
"לשקל החדש" ובמקום "ההטבות לפי סעיף קטן )ב(" יבוא "ההוצאות כאמור בסעיפים  

5ב ו–6 והזיכוי לפי סעיף 10";

סעיף קטן )ד( - בטל.  )3(

סעיף  5 לכללים העיקריים - בטל.  .5
במקום סעיף 5א לכללים העיקריים יבוא:  .6

לרשות "שווי השימוש ברכב שהועמד  ברכב  השימוש  שווי  קביעת  לעניין  5א. 
ברכב(,  השימוש  )שווי  הכנסה  מס  תקנות  יחולו  עובד, 
התשמ"ז-41987 )להלן - תקנות שווי השימוש ברכב(, כפי 
שהיו חלות, לו היה הרכב מועמד לרשות העובד בישראל."

החלפת סעיף 2

ביטול סעיף 3

תיקון סעיף 4

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

ק"ת התשמ"ב, עמ' 1322; התש"ע, עמ' 404.  2

3 ק"ת התשנ"ג, עמ' 408; התשע"ב, עמ' 656.

4 ק"ת התשמ"ז, עמ' 336.

הגדרות

ביטול סעיף 5

החלפת סעיף 5א
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בסעיף 6 לכללים העיקריים -  .7
)1(, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה" והסיפה החל במילים "לא יינתן  בפסקה   )1(

ניכוי כאמור" - תימחק;

במקום פסקה )2( יבוא:  )2(

")2( הוצאות שכר לימוד בשל ילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, 
בסכום שלא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השנייה לכל ילד כאמור, או על 

הסכום שהחזיר לו מעבידו, לפי הנמוך מביניהם;";

במקום פסקה )4( יבוא:  )3(

")4( הוצאות כאמור בתקנה 2)2( לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות(, 
התשל"ב-51972, ובלבד שהתקנה האמורה תחול רק לגבי נסיעה ממדינת החוץ 

למדינה אחרת שאיננה מדינת ישראל.";

בפסקה )5(, אחרי פסקת משנה )2( יבוא:  )4(

")3( העובד המציא למעבידו תצהיר על סכום הוצאותיו בעד דיור או חינוך, 
לפי העניין, וקבלה או הסכם שכירות המעיד על ההוצאה." 

סעיף 7 לכללים העיקריים - בטל.  .8
בסעיף 8 לכללים העיקריים -   .9

ברישה, במקום "בשומה" יבוא "והמס המגיע בשומה";  )1(

במקום פסקה )1( יבוא:  )2(

יובאו בחשבון כל משכורות החוץ לאחר הפחתת הניכויים שהעובד זכאי   )1("
מהמשכורות  שנוכה  המס  וכן   10 סעיף  לפי  והזיכוי  ו–6  5ב  סעיפים   לפי  להם 

האמורות באותה שנת מס, והם יחושבו לפי  סעיף 4)ג(;".

סעיף 9 לכללים העיקריים  - בטל.  .10
בתוספת הראשונה  לכללים העיקריים -  .11

במקום הכותרת יבוא:  )1(

"תוספת ראשונה
)סעיף 6))1((".

בחלק ד' שבה -  )2(

אחרי השורה של "אל סלבדור - סן סלבדור" שבטור המדינה יבוא: )א( 

מיום 1.12.2009 ואילךהמדינה

2,500";"אלבניה

אחרי  השורה של "בריטניה -  )מנצ'סטר( אנגליה" שבטור המדינה יבוא: )ב( 

מיום 1.12.2009 ואילךהמדינה

3,500";"גאנה

תיקון סעיף 6

ק"ת התשל"ב, עמ' 1337.  5

ביטול סעיף 7

תיקון סעיף 8

ביטול סעיף 9

החלפת התוספת
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אחרי השורה "גרמניה - )המבורג(" שבטור המדינה יבוא: )ג( 

מיום 1.12.2009 ואילךהמדינה

3,700""גרמניה )מינכן(

אחרי השורה "לטביה - ריגה" שבטור המדינה יבוא: )ד( 

מיום 1.12.2009 ואילךהמדינה

2,700""ליטא

אחרי השורה "סין - בייגין" שבטור המדינה יבוא: )ה( 

מיום 1.12.2009 ואילךהמדינה

5,900"."סין )גוואנדזו(

אחרי התוספת הראשונה לכללים העיקריים יבוא:  .12

"תוספת שנייה
)סעיף 6)2((

עירמדינה
הסכום המרבי שיותר בניכוי 

)בדולרים(

26,100אוזבקיסטאן

               42,300  אוסטריה

               45,000 סידניאוסטרליה

               26,100  אוסטרליה

               27,900  אוקרינה

               18,900  אורוגוואי

               32,400  אזרבייגאן

               37,800 מילנואיטליה

               40,500  איטליה

               27,000  אירלנד

               20,700  אלבניה

               42,300  אנגולה

               51,300  אנגליה

               18,900  אקוודור

               39,600  ארגנטינה

               42,300 בוסטוןארה"ב

               40,500 וושינגטוןארה"ב

               29,700 יוסטוןארה"ב

               42,300 לוס אנג'לסארה"ב

               36,900 מיאמיארה"ב

הוספת תוספת 
שנייה
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עירמדינה
הסכום המרבי שיותר בניכוי 

)בדולרים(

               44,100 ניו יורקארה"ב

               38,700 סן פרנסיסקוארה"ב

               24,300  ארה"ב

               34,200 שיקגוארה"ב

               34,200 אטלנטהארה"ב

               33,300  אתיופיה

               32,400  בולגריה

               20,700 לה פזבוליביה

               19,800  בלארוס

               46,800  בלגיה

               40,500 סן פאולוברזיל

               33,300 ריוברזיל

               30,600  ברזיל

               30,600  גאנה

               24,300  גואטמלה

               22,500  גרוזיה

               27,000 בוןגרמניה

               40,500 מינכןגרמניה

               26,100  גרמניה

               32,400 דומיניקנה

               41,400  דנמרק

               39,600  דרום אפריקה

               55,800 מומבאיהודו

               45,000 ניו דלהיהודו

               19,800  הודו

               37,800  הולנד

               81,900  הונג קונג

               24,300  הונגריה

               28,800  וייטנאם

               25,200  חוף השנהב

               34,200 איסטנבולטורקיה
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עירמדינה
הסכום המרבי שיותר בניכוי 

)בדולרים(

               18,000  טורקיה

               45,900  טייוואן

               19,800  יוון

               41,400  יפן

               28,800  ירדן

               24,300  לאטביה

               23,400  ליטא

               34,200  מינמאר

               32,400  מכסיקו

               35,100  מצרים

               29,700  נורבגיה

               31,500  ניגריה

               26,100  ניו זילנד

               31,500  נפאל

               47,700 בייג'נגסין

               45,000 גואנגדג'וסין

               48,600 שנגחאיסין

               35,100  סין

               46,800  סינגפור

               26,100  סלובקיה

               27,900  סנגל

               38,700  ספרד

               25,200  סרביה

               29,700  פולין

               30,600  פורטוגל

               47,700  פיליפינים

               26,100  פינדלנד

               35,100  פנמה

               36,000  פרגואי

               33,300  פרו

               29,700  צ'כיה

               33,300  צ'ילה
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עירמדינה
הסכום המרבי שיותר בניכוי 

)בדולרים(

               59,400  צרפת

               20,700  קולומביה

               33,300  קוסטה ריקה

               39,600  קוריאה

               29,700  קזחסטאן

               35,100  קמרון

               28,800 אוטבהקנדה

               36,000 טורונטוקנדה

               21,600  קנדה

               37,800  קניה

               20,700  קפריסין

               25,200  קרואטיה

               34,200  רומניה

               45,900 מוסקבהרוסיה

               34,200  רוסיה

               19,800  שבדיה

               44,100 גינבהשוויץ

               36,900  שוויץ

               54,900  תאילנד

כל מדינה אחרת שאינה 
מופיעה בטבלה באופן 

מפורש

 18,000 
או סכום גבוה יותר שיקבע 

המנהל לבקשת העובד 
או המעביד לפי מאפייני 
המדינה שבה הוא עובד

כללים אלה יחולו על משכורת חוץ שמשתלמת בעד חודש ינואר 2018 ואילך.  )א(   .13
על אף האמור בסעיף קטן )א(  -   )ב( 

שהחל  מי  על  תחול  אלה,  לכללים   )1(1 בסעיף  כתיקונה  "עובד"  ההגדרה   )1(
בביצוע העבודה במדינת חוץ ביום פרסומם של כללים אלה.

עובד רשאי לבחור שהכללים העיקריים, כנוסחם ערב תיקונם בכללים אלה,    )2(
יחולו על הכנסתו בשנת המס 2018, ובחירתו כאמור תהיה סופית. 

י' באייר התשע"ח )25 באפריל 2018(
)חמ 3-1588-ת2(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תחולה
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כללי המים )אספקת מים לכבאות והצלה(, התשע"ח-2018 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 46)ד( לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-12012 
חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק   77 סעיף  לפי  והצלה(,  כבאות  חוק   - )להלן 
ו–99  21א  סעיפים  ולפי  התשס"ט-22009,  ו–2010(,   2009 לשנים  הכלכלית  התכנית  ליישום 
לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-32001 )להלן - חוק התאגידים(, ובהסכמת השר לביטחון 
התאגידים,  לחוק   107 וסעיף  המים  לחוק  124יח)ד(  סעיף  הוראות  שקוימו  לאחר  הפנים, 

קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה: 

בכללים אלה -  .1
שימושו  עיקר  כי  והבנייה  התכנון  חוק  לפי  בתכנית  שנקבע  אזור,   - מגורים"  "אזור 
הוא אזור מגורים או אזור המיועד למגורים ולרבות אזור המשמש אזור מגורים 

בפועל כדין;

"אזור תעשייה" - אזור, שנקבע בתכנית לפי חוק התכנון והבנייה כי עיקר שימושו 
הוא כאזור תעשייה או כאזור מסחר, כאזור המיועד לתעשייה או למסחר וכן 

אזור המשמש אזור תעשייה או אזור מסחר בפועל כדין;

בחוק  כהגדרתם   - וההצלה"  הכבאות  ו"רשות  "הנציב"  והצלה",  כבאות  "אירוע 
כבאות והצלה;

"בניין רב קומות" - בניין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין לבין 
מפלס הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס, שהכניסה אליה דרך 

חדר מדרגות משותף, עולה על 29 מטרים;

"ברז כיבוי" - הידרנט לכיבוי אש, על כל חלקיו, בתחום מערכת המים כמשמעותה 
בחוק התאגידים; 

"הממונה" ,"חברה" ו"מנהל הרשות" - כהגדרתם בחוק התאגידים;

"חוק התכנון והבנייה" - חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-41965;

"כניסה קובעת לבניין" - הכניסה הראשית לבניין או לגזרת הבניין שבה היא נמצאת, 
שפני מפלס רצפתה אינם גבוהים מ–1.20 מטרים מעל פני הקרקע המתוכננים או 
מפני הרחוב או המדרכה הסמוכים לה, ושהגישה אליה היא באמצעות שביל, 
מדרגות או גשר כניסה, ישירות ממפלס הרחוב; אם קיימת יותר מכניסה אחת, 

הכניסה הקובעת היא הכניסה שנקבעה כזו בהיתר הבנייה;

"מהנדס ממונה" - מהנדס שמינה מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב לצורך מתן 
אישורים לפי כללים אלה; 

מבנים  מחזיתות  מטרים   26 על  עולה  שאינו  במרחק  המצוי  אזור   - הגנה"  "מעטפת 
קיצוניים ביישוב מסוים או מתחם מבונה ובלבד שקיים בינם לבין יער או חורש 
אזור מפגש במרחק שאינו עולה על 76 מטרים בקו אווירי; או אזור אחר  שרשות 
הכבאות וההצלה הורתה שהוא מעטפת הגנה, ובלבד שהמהנדס הממונה אישר 

כי יש בו תשתית לאספקת מים בספיקה הדרושה לפי כללים אלה; 

"מ"ק" - מטרים מעוקבים;

"ספק מים" - מי שמספק מים לפי רישיון;

הגדרות

ס"ח התשע"ב, עמ' 702.  1

2 ס"ח התשס"ט, עמ' 157; התשע"ז, עמ' 408.

3 ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ז, עמ' 82.

4 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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"צינור מים ראשי" - צינור במערכת המים של ספק מים שמותקן עליו ברז כיבוי;

"רישיון" - רישיון הפקה שנתן מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 23 לחוק המים, 
התשי"ט-51959.

באירוע  טיפול  לצורכי  מים  ויספק  מים  לאספקת  ומיתקנים  צנרת  יתקין  מים  ספק   .2
כבאות והצלה לפי כללים אלה.  

באירוע כבאות והצלה הספיקה ולחץ המים בברזי כיבוי אש המותקנים על צינור מים   .3
ראשי, יהיו בהתאם לטבלה שלהלן*:

לחץ דינמיספיקהאזור

אזורי מגורים צמודי 
קרקע ובנייה שאינה 

בניין רב קומות

ברז כיבוי אש בעל ראש אחד עם ספיקה 
של 30 מ"ק לשעה לפחות או ספיקה של 
60 מ"ק  לשעה לפחות בשני ברזי כיבוי 

סמוכים בעלי ראש אחד 

1.5 אטמוספירה

מעטפת הגנה ואזור 
מגורים שאינו צמוד 

קרקע או שהוא בניין 
רב קומות

 ברז כיבוי בעל ראש כפול עם ספיקה
של 60 מ"ק לשעה לפחות או ספיקה של 
120 מ"ק לשעה לפחות משני ברזי כיבוי 

סמוכים בעלי ראש כפול כל אחד

1.5 אטמוספירה

ברז כיבוי אש בעל ראש כפול עם ספיקה אזור תעשייה
של 75 מ"ק לשעה לפחות או ספיקה של 
150 מ"ק לשעה לפחות משני ברזי כיבוי 

סמוכים בעלי ראש כפול כל אחד

1.5 אטמוספירה

*על אף האמור בטבלה זו - 

אם ספיקת המים בברז כיבוי המותקן על צינור מים ראשי עומדת על 30 מ"ק    )1(
לשעה, לחץ המים הדינמי לא יפחת מ–2 אטמוספירות;

ספק המים באירוע כבאות והצלה, יפעל להגביר את הספיקה ולחץ המים    )2(
מעל הקבוע בטבלה וזאת במגבלות מערכת אספקת המים שלו.

קוטר צינור מים ראשי במעטפת הגנה לא יפחת מ–"6.  .4

)א( ברזי כיבוי באזור מגורים יהיו במרחק שלא יעלה על 120 מטרים זה מזה.  .5
)ב( ברזי כיבוי במעטפת הגנה ובאזור תעשייה יהיו במרחק שלא יעלה על 80 מטרים 

זה מזה.

כבאות  באירוע  לשימוש  מים  לספק  ממונה,  מהנדס  באישור  רשאי,  מים  )א( ספק    .6
רכבי  למילוי  ייעודי  באתר  התשט"ו-61955,  מים,  מדידת  חוק  לפי  במדידה  והצלה, 

כיבוי )להלן בסעיף זה - אתר מילוי(. 

)ב( המהנדס הממונה יורה על מספר ברזי הכיבוי באתר מילוי לאחר התייעצות עם 
הנציב או מי שהנציב הסמיך לכך.

חובת אספקת מים

ספיקה ולחץ 
מזעריים באירוע 

כבאות והצלה

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשע"ז, עמ' 394.  5

ס"ח התשט"ו, עמ' 82; התשס"ו, עמ' 350.  6

קוטר צינור מים 
ראשי במעטפת 

הגנה
מרחק בין ברזי 

כיבוי

אתר מילוי כבאות
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מ"ק   60 של  מזערית  ובספיקה  כפול  ראש  בעלי  יהיו  מילוי  באתר  הכיבוי  ברזי  )ג( 
לשעה בכל ברזי הכיבוי במקביל.

)ד( ברזי הכיבוי באתר מילוי יהיו במרחק המאפשר מילוי של כמה רכבי כיבוי אש 
בו–זמנית ושלא יפחת מ–10 מטרים ולא יעלה על 15 מטרים זה מזה.

)ה( ברזי הכיבוי באתר מילוי יוגנו מפני פגיעה באמצעות גושי בטון, עמודי פלדה 
או אמצעי מיגון מתאים אחר, ייצבעו בפסים אלכסוניים בצבעים אדום וצהוב ובסמוך 
להם יוצב במקום בולט לעין שלט הנושא את הכיתוב "אתר מילוי כבאיות לשימוש 

בזמן שריפה בלבד".

המגוף הראשי ומד–המים באתר המילוי יגודר ויוגן באמצעות מנעול ובסמוך לו  )ו( 
יוצב במקום בולט לעין שלט הנושא את הכיתוב "מגוף חירום לכיבוי אש. לפתיחה 

בזמן שריפה בלבד". 

דרך הגישה לאתר המילוי תאפשר כניסה ויציאה במקביל ובלא הפרעה של כמה  )ז( 
רכבי כיבוי אש. 

אישר המהנדס הממונה הקמת אתר מילוי למעטפת הגנה, לא חייב ספק המים  )ח( 
להתקין ברזי כיבוי לשם אספקת מים לאותה מעטפת הגנה ולא יחולו על הקמה זו 

סעיפים 5 ו–6, אלא אם כן הורה המהנדס הממונה אחרת ובתנאים שעליהם הורה.  

7.   )א( ספק מים יבצע בדיקת תקינות של ברזי הכיבוי, באופן ובתדירות הזו: 
אחת לשנה - בדיקה חזותית לאיתור פגמים נראים לעין;  )1(

אחת לשלוש שנים - פתיחה וסגירה של ברז הכיבוי עד תום וצביעתו לפי   )2(
הצורך.

רשות הכבאות וההצלה תבדוק את תקינותם של ברזי הכיבוי כפי שיורה הנציב  )ב( 
ותודיע לספק מים על תקלות שהתגלו בבדיקה בדואר אלקטרוני אלא אם כן הודיע 

ספק המים כי הוא מעוניין לקבל הודעה זו בדואר רשום או במסירה אישית. 

ספק המים יתקן כל תקלה בברז כיבוי שאותרה או שנודע לו עליה, במועד שלא  )ג( 
יאוחר מ–12 ימי עסקים מיום שנודע לו על תקלה או מיום שקיבל הודעה לפי סעיף 

קטן )ב(, לפי המוקדם.  

בכפוף לכל סמכויותיו ושימושיו המותרים של ספק המים לפי דין, לא ישתמש אדם   .8
בברז כיבוי אלא לשם אספקת מים בעת אירוע כבאות והצלה; הפר אדם סעיף זה יראו 
הפרה זו כחיבור שלא כדין ויחולו לגביה סעיפים 84 ו–86 לכללי תאגידי מים וביוב 
)אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת 

לצרכניה(, התשע"א-72011. 

בדרישות  לעמוד  עסק  רישיון  בעל  של  מחובתו  לגרוע  כדי  אלה  בכללים  )א( אין    .9
הספיקה ולחץ המים במערכות המים במקרקעין שבהם פועל העסק לפי חוק רישוי 

עסקים, התשכ"ח-81968, ומאחריותו לפי כל דין.

)ב( אין בכללים אלה להוסיף על חובותיו של ספק המים, לפי כל דין, במקרה של 
הפסקות מים לא מתוכננות או לא יזומות, לפי העניין.

תחזוקת ברזי כיבוי 
ובדיקתם

 איסור שימוש
בברז  כיבוי

שמירת אחריות 
ושמירת דינים

ק"ת התשע"א, עמ' 1395.  7

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  8
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תחילתם של כללים אלה שלושה חודשים מיום פרסומם )להלן - יום התחילה(.  )א(   .10
כללים אלה יחולו על מעטפת הגנה, למעט במקום שבו ניתן להקים אתר מילוי  )ב( 
כבאיות לפי סעיף 7 לכללים, במקום שבו קיימת התשתית הנדרשת להגנה על היישוב 
כבאות  חוק  לפי  או  היקפית  דרך  של  קיומה  זה  ובכלל  הממונה  מהנדס  הוראת  לפי 

והצלה.   

שאינה  מקומית  מועצה  חברה,  מסוג  מים  ספק  על  יחולו  לא  ו–6   5  ,4 סעיפים  )א(   .11
מועצה אזורית ועירייה -  

לגבי מעטפת הגנה ואזור תעשייה שלא מותקנים בהם ביום התחילה ברזי   )1(
כיבוי - עד תום חמש שנים מיום פרסומם של הכללים או עד ההחלפה הבאה 

של צינור המים הראשי, המוקדם מביניהם; 

לגבי מעטפת הגנה, אזור מגורים שאינו צמוד קרקע, בניין רב קומות ואזור   )2(
כיבוי  ברז  בין  והמרחק  כיבוי  ברזי  התחילה  ביום  בהם  שמותקנים  תעשייה 
המים  צינור  של  הבאה  ההחלפה  עד   - מטרים   100 על  עולה  אינו  למשנהו 

הראשי.

סעיפים 4, 5 ו–6 לא יחולו על ספק מים מסוג מועצה מקומית שהיא ועד מקומי או  )ב( 
מועצה אזורית - 

שבע  תום  עד   - כיבוי  ברזי  התחילה  ביום  בהם  מותקנים  שלא  במקומות   )1(
שנים מיום פרסומם של הכללים או עד ההחלפה הבאה של צינור המים הראשי, 
המוקדם מביניהם; ולעניין מעטפת הגנה - שלוש שנים מיום התחילה או מהיום 

שבו היא תוקם, לפי העניין;

)2(  במקומות שבהם מותקנים ברזי כיבוי - לגבי מעטפת הגנה ואזור תעשייה 
שמותקנים בהם ביום התחילה ברזי כיבוי והמרחק בין ברז כיבוי למשנהו אינו 

עולה על 100 מטרים - עד ההחלפה הבאה של צינור המים הראשי.

לפי הצורך  לפי  וצביעתם  תום  עד  הכיבוי  ברזי  של  וסגירתם  פתיחתם   )ג( 
סעיף 8)א()2( לכללים אלה, תיעשה בפעם הראשונה בתוך שנים עשר חודשים מיום 

התחילה.

ל' בניסן התשע"ח )15 באפריל 2018(
)חמ 3-5587(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  
  

הודעת המשקלות והמידות )אגרות(, התשע"ח-2018

בהתאם לתקנה 116א לתקנות המשקלות והמידות, התשכ"ג-11963 )להלן - התקנות 
העיקריות(, אני מודיע לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש מרס   .1
התשע"ח בתשרי  י"א  מיום  הוא  העיקריות  לתקנות   116 עד   112 תקנות  נוסח   ,2017 

)1 באוקטובר 2017(, כמפורט להלן:

תחילה ותחולה

הוראות מעבר

ק"ת התשכ"ג, עמ' 1044; התשמ"ז, עמ' 1188.  1

עדכון סכומים
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כמפורט "אגרות  מידות  אורך אורך  מידות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  בעד    .112
בטורים ב', ג' או ד' של הלוח שלהלן, תשולם האגרה בשקלים 
של  הנקוב  הערך  לצד  הטורים  באותם  הנקוב  בשיעור  חדשים 

מידת האורך כמפורט בטור א', הכול לפי העניין:

טור א'
ערך נקוב במטר 

)ועד בכלל(

טור ב'
האגרות המשתלמות 
בעד כיול וחיתום או 

 בעד כיול שנית,
בהתאם לסעיף 7)5( 

לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות 

בעד המצאת תקן משני 
של מידות אורך, בהתאם 

לסעיף 5)5( לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות 

בעד בדיקת דגם, בהתאם 
לסעיף 5)5( לפקודה

3270343עד 2 

70137684למעלה מ–2 עד 5

למעלה מ–5, לכל 2 
 נוספים או חלק

מהם תוספת של 

3270343

כמפורט אגרות  מידות קיבול קיבול  מידות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  113. בעד 
בשיעור  אגרה  תשולם  שלהלן,  הלוח  של  ד'  או  ג'  ב',  בטורים 
הקיבול  מידות  של  הנקוב  הערך  לצד  הטורים  באותם  הנקוב 

כמפורט בטור א', הכול לפי העניין:

טור א'
ערך נקוב בליטר 

)ועד בכלל(

טור ב'
האגרות המשתלמות 
בעד כיול וחיתום או 

 בעד כיול שנית,
בהתאם לסעיף 7)5( 

לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות 

בעד המצאת תקן משני 
של מידת קיבול, בהתאם 

לסעיף 5)5( לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות 

בעד בדיקת דגם, בהתאם 
לסעיף 5)5( לפקודה

1663431,697עד 20

6821,3526,782למעלה מ–20 עד 200

 למעלה מ–200
עד 1,000

1,6973,39716,949

למעלה מ–1,000, לכל 
1,000 נוספים או חלק 

מהם, תוספת של

8421,6978,477

אגרות  משאבות 
ומדי תדלוק

תדלוק  ומדי  משאבות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  בעד   .114
אגרה  תשולם  שלהלן,  הלוח  של  ד'  או  ג'  ב',  בטורים  כמפורט 
בשקלים חדשים  בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד משאבות 

או מדי תדלוק כמפורט בטור א', הכול לפי העניין:
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טור א'
 סוג המשאבה או

מד התדלוק

טור ב'
האגרות המשתלמות 
בעד כיול וחיתום או 

בעד כיול שנית, בהתאם 
לסעיף 7)5( לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות בעד 

המצאת תקן משני של 
משאבות ומדי תדלוק, 

בהתאם לסעיף 5)5( 
לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות 

בעד בדיקת דגם, בהתאם 
לסעיף 5)5( לפקודה

משאבות בתחנות 
תידלוק

2986113,052

2986113,052משאבות תערובת

9131,8329,149מכליות תדלוק

2986113,052מדים דירתיים

מדים במסופי "פי 
גלילות"

9131,8329,149

כמפורט אגרות  משקולות משקולות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  115. בעד 
בשקלים  אגרה  תשולם  שלהלן,  הלוח  של  ד'  או  ג'  ב',  בטורים 
חדשים בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד המשקולות כמפורט 

בטור א', לפי העניין:

טור א'
ערך נקוב בק"ג

טור ב'
האגרות המשתלמות 
בעד כיול וחיתום או 

 בעד כיול שנית,
בהתאם לסעיף 7)5( 

לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות בעד 

המצאת תקן משני של 
 משקולות, בהתאם
לסעיף 5)5( לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות בעד 

 התאמה, בהתאם
לסעיף 7)5( לפקודה

6326עד 5 ק"ג

7013770למעלה מ–5 עד 20

8421,697166למעלה מ–20 עד 50

למעלה מ–50, לכל 50 
נוספים או חלק מהם 

תוספת של

42084281

"אגרות  מכונות 
שקילה

שקילה  מכונות  לגבי  הניתנים  מהשירותים  שירות  בעד  )א(   .116
אגרה  תשולם  שלהלן,  הלוח  של  ד'  או  ג'  ב',  בטורים  כמפורט 
כמפורט  השקילה  מכונות  לצד  הטורים  באותם  הנקוב  בשיעור 

בטור א', הכול לפי  העניין:



קובץ התקנות 7995, כ"א באייר התשע"ח, 6.5.2018  1922
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 6.48 שקלים חדשים 

טור א'
ערך נקוב בק"ג

טור ב'
האגרות המשתלמות בעד כיול 

וחיתום או בעד כיול שנית, בהתאם 
לסעיף 7)5( לפקודה

טור ג'
האגרות המשתלמות בעד המצאת 

תקן משני של מכונות שקילה, 
בהתאם לסעיף 5)5( לפקודה

טור ד'
האגרות המשתלמות בעד בדיקת 
דגם, בהתאם לסעיף 5)5( לפקודה

אחרותאלקטרונים קפיץאחרותאלקטרונים קפיץאחרותאלקטרונים קפיץ

811661661663433438421,6971,697עד 50 

 מעל 50
עד 100

2535115115111,0171,0172,5445,0835,083

 מעל 100
עד 1,000

7651,5171,5171,5173,0523,0527,62415,24815,248

 מעל 1,000
עד 10,000

7931,5761,5761,5763,1693,1697,62415,62715,627

כל 10,000 
נוספים או 
חלק מהם 

3977937937931,5761,5763,9537,8997,899

)ב( אם במכונת השקילה נמצאים 2 משטחים או 2 ראשים האגרה תהיה כפולה.

)ג( אם בוצע הכיול, כיול שנית, מבחן או דגם במקום העסק על פי בקשה בכתב 
והוצאות  רכב,  בתוספות   5 פי  האגרה  תהיה  העניין,  לפי  הכול  הממונה,  ובהסכמת 

תקורה; האגרה תהיה רגילה במקרה שאין אפשרות להפריד את מכשיר השקילה."

כ"ח באדר התשע"ח )15 במרס 2018(
)חמ 3-967-ת2(

ן ה כ י  ל א         
שר הכלכלה והתעשייה   




