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צו סדר הדין הפלילי )העברת תיקים לטיפול התביעה המשטרתית(, 
התשע"ח-2018

מתוקף   סמכותי לפי סעיף 60)ח( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982 
)להלן - החוק העיקרי(, בהסכמת השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט 

של הכנסת,  אני מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה א' לחוק העיקרי -   .1
)1( בחלק ב' -

)א( אחרי פרט )10( יבוא:

")10א( תקיפת עובד ציבור לפי סעיף 382א)ב(, )ג( ו–)ד( לחוק;";

)ב( בפרט )23(, בסופו יבוא ")להלן - חוק הכניסה לישראל(", ואחריו יבוא:

הכניסה  לחוק  12א)ג()1א(  סעיף  לפי  מחמירות  בנסיבות  ")23א( הסעה 
לישראל;";

)2( בחלק ד', בפרט )2(, במקום "סעיף 60" יבוא "סעיף 57ה או 60".

ז' בתמוז התשע"ח )20 ביוני 2018(
)חמ 3-5671(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - דיג( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-11985 )להלן 
של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  ובאישור  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר  בהסכמת  החוק(,   -

הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתוספת לתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - דיג(, התשס"ו-22006 -  .1
)1( במקום פרט )1()ב( יבוא:

טור א'
העבירות המינהליות

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

בכנרת -")ב( סעיף 3א)1(

טבעת  רשת  באמצעות  הדגה  )1( ספינה 
או בדיג מכמורת - 3,000

)2( כל שאר סוגי הספינות - 1,500

בכל מקום אחר -

)1( ספינה הדגה באמצעות רשת טבעת 
או בדיג מכמורת - 3,000

)2( כל שאר סוגי הספינות - 1,000";

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ח, עמ' 192.  1

תיקון התוספת 
הראשונה א'

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ח, עמ' 144.  1

ק"ת התשס"ו, עמ' 724; התשס"ח, עמ' 850.  2

תיקון התוספת
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במקום האמור בפרט )2(, תחת הכותרת "תקנות הדיג, 1937" יבוא:  )2(

טור א'
העבירות המינהליות

טור ב'
 קנס מינהלי קצוב
בשקלים חדשים

750")א( תקנות 7א, 8א)ה(

)ב( תקנות 4)א()1(, )2(, )3(, )4(, )5(, )6(, )8(, )9(, )10(, )15(, 
1,000)16(, )17(, 5)א(, 5)ב(, 5א)א(, 5ג)א(, 5ו, 10, 10א

1,500)ג( תקנות 4)א()12( ו–)13(, 6)א(, 8א)א( ו–)ב(

2,000)ד( תקנות 4)א()7(, 8)1()א( עד )ג(

3,000)ה( תקנות 4)א()11( ו–)14(, 8)1()ד(, 8א)ח(, 12)א(

5,000".)ו( תקנות 11)1(, 12)ב(

ז' בתמוז התשע"ח )20 ביוני 2018(
)חמ 3-1922-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו הכניסה לישראל )תחנות גבול( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-11952, אני מצווה לאמור: 

בצו הכניסה לישראל )תחנות גבול(, התשמ"ז-21987, בסעיף 1, אחרי "הכניסה לישראל"   .1
יבוא "והיציאה מישראל".

ז' בתמוז התשע"ח )20 ביוני 2018(
)חמ 3-1111(

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

צו הבטיחות בעבודה )הארכת התקופה שבסעיף 8)ב( לתיקון מס' 9 לפקודה(, 
התשע"ח-2018

 ,)9 )מס'  בעבודה  הבטיחות  פקודת  לתיקון  לחוק  8)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, בהסכמת שרת המשפטים ובאישור ועדת העבודה הרווחה 

והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

והוראות  הנחיות  של  תחולתן  המשך  שעניינו  לחוק,  8)ב(  בסעיף  האמורה  התקופה   .1
]נוסח  בעבודה  הבטיחות  פקודת  מכוח  שהוצאו  לבטיחות  דרישות  הקובעות  נוהל 
עד  או  אותן  שיחליפו  הוראות  שייקבעו  עד  או  לביטולן  עד  התש"ל-21970,  חדש[, 
 שנתיים מיום תחילתו של החוק, תוארך בשישה חודשים עד יום ט"ז באב התשע"ח

ההנחיות  של  הפרה  בשל  פלילית  באחריות  אדם  יישא  לא  ואולם   ,)2018 ביולי   28(
והוראות הנוהל כאמור שעבר בתקופה שמיום י"ב בטבת התשע"ח )28 בינואר 2018(, 

עד יום פרסומו של צו זה.

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"ח, עמ' 668.  1

ק"ת התשמ"ז, עמ' 1219; התשס"ה, עמ' 1011.  2

הארכת התקופה 
שבסעיף 8)ב( לחוק

תיקון סעיף 1

ס"ח התשע"ו, עמ' 350.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ' 337.  2
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תחילתו של צו זה ביום י"ב בטבת התשע"ח )28 בינואר 2018(.  .2
י"ב בתמוז התשע"ח )25 ביוני 2018(

)חמ 3-5637(

ץ כ ם  י י ח  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים   

תקנות התכנון והבנייה )כשירות בקר מורשה להגנת הסביבה(, 
התשע"ח-2018 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 158כב)א( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - 
החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"בקר סביבה" - בקר במכון בקרה כמשמעותו בסעיף 158יט)ב( לחוק שהוא בקר מורשה 

לפי סעיף 158כא)א()2( לחוק;

"מרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים" - כמשמעותו בחוק ההנדסאים והטכנאים 
המוסמכים, התשע"ג-22012;

"המשרד" - המשרד להגנת הסביבה או מי מטעמו;

והאדריכלים,  המהנדסים  בחוק  כהגדרתו   - והאדריכלים"  המהנדסים  "פנקס 
התשי"ח-31958;

"קורס הכשרה" - קורס להכשרת בקרי סביבה שנערך על ידי המשרד, לעניין נושא 
סביבתי אחד או יותר. 

ההכשרה ותנאי הכשירות הנוספים שבהם נדרש לעמוד בקר סביבה הם:  .2
הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות, לאחר מועד רישומו במרשם ההנדסאים   )1(
והטכנאים המוסמכים או בפנקס המהנדסים והאדריכלים, לפי העניין, בעיסוק בפועל 

בתחום רישוי הבנייה; 

הוא בעל ניסיון בעיסוק במניעה או בצמצום של מפגע סביבתי או בטיפול במפגע   )2(
סביבתי במסגרת שלושה פרויקטים לפחות, אשר אחד מהם לפחות התקיים במהלך 

השנתיים שקדמו להגשת הבקשה להשתתפות בקורס ההכשרה; 

בהצלחה  עמד  ובסיומו  המשרד,  ידי  על  שנערך  הכשרה  בקורס  השתתף  הוא   )3(
בבחינת הסמכה בנושא הסביבתי שאליו הוכשר. 

לשם שמירה על כשירות מקצועית, ישתתף בקר סביבה בהשתלמויות שייערכו  )א(   .3
על ידי המשרד מעת לעת, פעמיים בשנה לכל היותר, בהתאם להודעה שתימסר לו 

על ידי המשרד זמן סביר לפני מועד ההשתלמות.

בקר סביבה שאינו עומד בתנאי כאמור בתקנת משנה )א(, לא ישמש כבקר סביבה  )ב( 
עד שיעמוד באחד מאלה, לפי העניין: 

תחילה

הגדרות

תנאי כשירות 
נוספים והכשרה 

 שמירה על
כשירות מקצועית

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474; התשע"ח, עמ' 244.  1

ס"ח התשע"ג, עמ' 18.  2
ס"ח התשי"ח, עמ' 108.  3
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אם טרם חלפו שנתיים מהמועד שבו סיים את קורס ההכשרה - הוא השלים   )1(
השתתפות בהשתלמות חלופית באותו נושא;

השלים  הוא   - ההכשרה  קורס  את  סיים  שבו  מהמועד  שנתיים  חלפו  אם   )2(
השתתפות בהשתלמות חלופית באותו נושא ועמד בהצלחה בבחינת הסמכה 

לפי תקנה 2)ג(;

אם חלפו שש שנים מהמועד שבו סיים את קורס ההכשרה או שלא עמד   )3(
בבחינת הסמכה לפי פסקה )2( - הוא השתתף בקורס הכשרה נוסף ובסיומו עמד 

בהצלחה בבחינת הסמכה לפי תקנה 2)ג(.

מטעמו  מורשה  בקר  להכשרת  המשרד  ידי  על  שנערך  הכשרה  בקורס  שהשתתף  מי   .4
את  בהצלחה  עבר  כי  המעידה  תעודה  בידו  ויש  אלה  תקנות  של  תחילתן  יום  לפני 
לפי  הכשרה  קורס  עבר  כאילו  אותו  יראו  האמור,  הקורס  בסיום  שנערכה  הבחינה 
תקנה 2)ג(, אם עמד בהוראות תקנה 3)ב()2( או )3(, לפי העניין, לגבי המועד הראשון 

לבחינת כשירותו. 

ו' בתמוז התשע"ח )19 ביוני 2018(
)חמ 3-5695(

ן י ק ל א ב  א ז  
השר להגנת הסביבה  

צו התכנון והבנייה )פטור מהיתר ומתכנית להקמת חניון זמני לצורך ביצוע 
עבודות להרחבת חניון "חנה וסע" שפירים( )הוראת שעה(, התשע"ח-2018

)להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  266ה)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האמור,  הסעיף  לפי  לאומית  חשיבות  בעל  במיזם  שמדובר  שהשתכנעתי  לאחר  החוק(,   -

ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מצווה לאמור:

בצו זה -   .1
"חניון "חנה וסע" שפירים" - חניון "חנה וסע" בנתיב המהיר בכביש מס' 1, אשר הוקם 

מכוח תכניות מאושרות מח/150 ומח/1/150;

"תת"ל 66" - תכנית "חנה וסע שפירים"2, אשר מטרתה הגדלת מספר מקומות החנייה 
במתחם חניון "חנה וסע" שפירים.

וסע"  "חנה  חניון  למשתמשי  זמני  חניון  להקמת  הנדרשים  והשימושים  העבודות   .2
שפירים, וכן דרך הגישה אליו, בגבולות השטח כפי שמסומנים בתשריט שבתוספת, 

פטורים מהיתר לפי פרק ה' לחוק ומתכנית בתנאים אלה:

נתיב  שפיר  חברת  ידי  על  יבוצעו  הגישה  ודרך  הזמני  החניון  להקמת  העבודות   )1(
מהיר בע"מ או על ידי גוף אחר מטעם המדינה שיוסמך לכך לפי החלטת הממשלה; 

השבתו  לצורך  השטח  את  העבודות  מבצע  ישקם  זה,  צו  של  תוקפו  פקיעת  עם   )2(
לשימוש החקלאי כפי שהיה לפני ביצוע העבודות;

עם גמר ביצוע העבודות ושיקום השטח תערך תכנית עדות )MADE AS( ועותק   )3(
ממנה יועבר למשרדי הוועדה המחוזית, הוועדה המקומית עמק לוד ומינהל התכנון 

במשרד האוצר;

הוראת מעבר

הגדרות

פטור מהיתר 
ותכנית

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474; התשע"ה, עמ' 212.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 1644.  2
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תוקפו של צו זה עד יום י"א בתמוז התשפ"א )21 ביוני 2021(, או עד לסיום העבודות   .3
על פי תת"ל 66 להקמת קומת חנייה נוספת בחניון "חנה וסע" שפירים, לפי המוקדם 

מביניהם.

תוספת
)סעיף 2(

ח' בתמוז התשע"ח )21 ביוני 2018(
)חמ 3-5698(

ן ו ל ח כ ה  ש מ         

               שר האוצר

תוקף

 תוספת  

 (2)סעיף 

 

 ח______התשע"
 _____(2018) 

 ____________                                                                            (3-5569)חמ 
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 צו למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון
)שינוי התוספת לחוק(, התשע"ח-2018

והחשיפה  ציבוריים  במקומות  העישון  למניעת  לחוק  1)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  החוק(,   - )להלן  התשמ"ג-11983  לעישון, 

הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתוספת לחוק -    .1
אחרי פרט 1 יבוא:  )1(

התקהלות  הכולל  אירוע  מתקיים  שבו  במבנה,  שאינו  תחום,  "1א. שטח 
באזור  וכן  מגורים,  בית  חצר  למעט  אדם,  בני  מחמישים  למעלה  של  מאורגנת 
הכניסה או היציאה לשטח התחום בטווח של 10 מטרים מהכניסה או היציאה 

והכול במועד קיום האירוע או בתכוף לו.";

במקום פרט 2 יבוא:  )2(

"2. כל מקום בבית חולים או במרפאה, לרבות חצר המוסד, וכן באזור הכניסה 
או  מהכניסה  מטרים   10 של  בטווח  למרפאה,  או  החולים  לבית  היציאה  או 

היציאה, למעט בית מגורים הנמצא בטווח האמור, ולמעט -

הנהלת  בידי  לעישון  הוקצה  ואשר  לבניין  מחוץ  המצוי  מוגדר  אזור  )א( 
המקום, אם הוקצה, הנמצא בטווח של לפחות 10 מטרים מהבניין ושהעישון 

בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום; 

לעישון  החולים  בית  מנהל  ידי  על  שהוקצה  לחלוטין  נפרד  חדר  )ב( 
למאושפזים במחלקה סגורה שנקבעה ברישיון בית החולים, אם הוקצה, 
למטרד  גורם  אינו  בו  והעישון  תקינים  אוורור  סידורי  בו  שיש  ובלבד 

בחלקים אחרים של המקום.";

בפרט 12, אחרי "חדר או אולם" יבוא "או מקום תחום", במקום "המשמש"   )3(
יבוא "המיועד" ובמקום "בריכת שחייה" יבוא "מגרשי ספורט";

בפרט 12א, המילים "שאינה במבנה" -  יימחקו;  )4(

בפרט 13, בסופו יבוא "לרבות החצר";  )5(

אחרי פרט 13 יבוא:  )6(

"13א. גן שעשועים לילדים הפתוח לציבור.

13ב. טווח של 10 מטרים מהכניסה או היציאה לגן ילדים, מעון ילדים או 
בית ילדים, למעט בית מגורים הנמצא בטווח האמור.";

בפרט 15א, במקום "משרד ממשלתי" יבוא "משרדי רשות ציבורית" ובסופו   )7(
יבוא "לרבות חצר המשרד, ולמעט אזור מוגדר המצוי מחוץ לבניין ואשר הוקצה 
לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, הנמצא בטווח של 10 מטרים לפחות 
מהבניין ושהעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום, וכן באזור 
הכניסה או היציאה למשרד, בטווח של 10 מטרים מהכניסה או מהיציאה, למעט 

בית מגורים הנמצא בטווח האמור; בפרט זה, "רשות ציבורית" -

שינוי התוספת 
לחוק

ס"ח התשמ"ג, עמ' 148.  1
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הסמך  ויחידות  יחידותיהם  לרבות  הממשלה,  ומשרדי  הממשלה  )א( 
שלהם;

בתי משפט ובתי דין; )ב( 

רשויות מקומיות; )ג( 

מועצות דתיות;  )ד( 

אחרי פרט 22 יבוא:  )8(

"23. חניון מקורה או תת–קרקעי הפתוח לציבור וכן טווח של 10 מטרים 
בטווח  הנמצא  מגורים  בית  למעט  כאמור,  לחניון  מהיציאה  או  מהכניסה 

האמור. 

 10 של  בטווח  היציאה,  או  הכניסה  באזור  וכן  חיות,  בגן  מקום  24. כל 
בידי  לעישון  שהוקצה  מוגדר  אזור  ולמעט  היציאה  או  מהכניסה  מטרים 
בחלקים  למטרד  גורם  אינו  בו  ושהעישון  הוקצה,  אם  המקום,  הנהלת 

אחרים של המקום."

תחילתו של צו זה 60 ימים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה(.  .2
שנים  שלוש  של  לתקופה  בתוקפו  יעמוד   ,1 בסעיף  כנוסחו  לחוק  לתוספת  2)ב(  פרט   .3

מיום התחילה.

ד' בתמוז התשע"ח )17 ביוני 2018(
)חמ 3-2083(
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ראש הממשלה ושר הבריאות  
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