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צו ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית 
לשנות התקציב 2017 ו–2018( )קביעת שירותים מוחרגים( )הוראת שעה( 

)מס' 2(, התשע"ט-2019

חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק  71)א()10(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018(, התשע"ז-12016 )להלן - החוק(, 

אנו מצווים לאמור:

הוראות סימן א' בפרק ו' לחוק לא יחולו בתקופה שמיום תחילתו של צו זה עד יום ג'   .1
בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(, על השירותים הנוספים המפורטים להלן: 

שם השירותקוד השירות

L0167תוספת בעד האבזר להשתלת סוגר אוזנית עלייה שמאלית

L0168תוספת בעד האבזר להשתלת קוצב סרעפתי לנפגעי חוט שדרה

L0169ALS תוספת בעד האבזר להשתלת קוצב סרעפתי לחולי

L0280Y90 בגידולי כבד באמצעות ,SIRT ,לטיפול קרינתי פנימי Y90 תוספת בעד

L0300תוספת בעד האבזר לתיקון מלעורי של המסתם הדו–צניפי

L0797תוספת בעד משאבה להזרקה תת–עורית של אפומורפין

L4583תוספת בעד האבזר להשתלת קוצב לגירוי עצב שדרתי\שורשי\היקפי

L9638תוספת בעד דפיברוטייד, מבוגר, תעריף למחזור טיפול

L9639תוספת בעד דפיברוטייד, דפיטליו, ילד, תעריף למחזור טיפול

ערך השירותים הנוספים המוחרגים לפי סעיף 1 לא ייכלל בבסיס ההתחשבנות.  .2

תחילתו של צו זה ביום ה' בניסן התשע"ז )1 באפריל 2017(.  .3
ז' באדר ב' התשע"ט )14 במרס 2019(

)חמ 3-5404(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה ושר הבריאות

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

 

קביעת שירותים 
נוספים מוחרגים 

לפי סעיף 71)א()10( 
לחוק

ס"ח התשע"ז, עמ' 217.  1

אי–הכללה בבסיס 
ההתחשבנות

תחילה
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צו התכנון והבנייה )פטור מהיתר ומתכנית לצורך מיגון מיתקני תשתית 
חיוניים( )הוראת שעה( )מס' 2(, התשע"ט-2019 

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

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

בצו זה -   .1
הביטחון  שמערכת  בתוספת  המפורט  גז  או  חשמל  מיתקן    - חיוני"  תשתית  "מיתקן 

החליטה שהוא חיוני;

"פיקוד העורף" - הגא כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-21951.

העבודות והשימושים הנדרשים לצורך מיגון מיתקני תשתית חיוניים, פטורים מהיתר   .2
ובתנאים  בתוספת  המסומנים  השטחים  בגבולות  הכול  ומתכנית,  לחוק  ה'  פרק  לפי 

אלה:

)1( פיקוד העורף יאשר את עבודות ההקמה, יבצען וכן יהיה אחראי על בקרת תכן 
ובקרת ביצוע לעבודות אלה;

למיתקן  האפשר,  ככל  צמוד,  שייבנו  קירות  הקמת  באמצעות  ייעשה  )2( המיגון 
תשתית חיוני  וגובהם לא יעלה על 9 מטרים;

)3( המיגון ייעשה בתיאום עם אדריכל נוף;

)4( עם פקיעת תוקפו של צו זה, פיקוד העורף יפנה את המיגון, ישקם את השטח 
ויחזיר את המצב לקדמותו, זאת אלא אם כן הוסדרו לפי כל דין;

)5( עם גמר ביצוע העבודות והשימושים, תיערך תכנית עדות )AS MADE( ועותק 
ממנה יועבר למשרדי הוועדות המחוזיות והוועדות המקומיות שבתחומן מצוי מיתקן 
השימושים  כן  אם  אלא  זאת  האוצר,  במשרד  התכנון  ולמינהל  החיוני  התשתית 

הוסדרו לפי כל דין.

תוקפו של צו זה עד יום ו' בניסן התשפ"א )19 במרס 2021(.    .3

תוספת
) סעיף 1(

תחנת כוח, תחנת משנה לחשמל ותחנת גז - אתר חגית.  )1(

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

ס"ח התשי"א, עמ' 78.  2

הגדרות

פטור מהיתר 
ותכנית

תוקף
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ג' בניסן התשע"ח )19 במרס 2018(
)חמ 3-5646(

ן ו ל ח כ ה  ש מ                        
                                    שר האוצר
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תקנות התכנון והבנייה )הצללה בגן שעשועים(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"איכות הצל" - התנאים התרמיים המתקבלים על ידי פתרון הצללה, ובכללם צפיפות 

הצל, שימור תנאי הצל לאורך זמן ונוחות תרמית;

"גן שעשועים" - אתר בשטח ציבורי פתוח שמצויים בו מיתקנים המיועדים בעיקר 
לשימוש ילדים;

"זמן הייחוס" - היום ה–21 בחודש יוני בשעות 10:00, 13:00 ו–16:00;

"כמות הצל" - היחס באחוזים בין השטח המוצל לכלל השטח הנבחן;

"מיתקן" - מיתקן שת"י 1498 חל לגביו;

"מרחב חופשי של מיתקן" - מרחב בתוך המיתקן, עליו או מסביבו, שיכול להיתפס 
על ידי משתמש בעת שימוש במיתקן, ובכלל זה כאשר הוא נמצא בתנועה, כגון 

גלישה, התנדנדות או נענוע, שגורם המיתקן;

"צל" - אזור שקרני השמש לא מגיעות אליו באופן ישיר;

בטיחות  דרישות  משחקים:  מיתקני   -  1 חלק   1498 ת"י  ישראלי  תקן   -  "1498 "ת"י 
בנוסחו  הציבור  לעיון  העומד  לזמן,  מזמן  נוסחו  כפי  בדיקה2,  ושיטות  כלליות 

המעודכן באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי;

"תקופת הקיץ" - התקופה שבין ה–1 באפריל לבין ה–1 באוקטובר בכל שנה.

המחזיק בגן שעשועים יבטיח את הצללתו בהתאם להוראות אלה:  .2
את  הכולל  השטח  סך  על  הצל  שכמות  כך  תבוצע  השעשועים  בגן  )1( ההצללה 
לפחות  תהיה  הייחוס  זמן  בעת  השעשועים  בגן  המיתקנים  כל  של  החופשי  המרחב 

70 אחוזים;

)2( ההצללה בגן שעשועים תבוצע באופן שבו הוא יהיה מוצל לפי הוראות תקנה 
זו, לכל הפחות, במהלך תקופת הקיץ בין השעות 10:00 ו–16:00;

או  עצים,  עלוות  זה  ובכלל  טבעיים,  אמצעים  באמצעות  תבוצע  )3( ההצללה 
באמצעות אמצעים מלאכותיים או בנויים, ויכול שתהיה באמצעות הצללה המוטלת 

ממבנים סמוכים;

)4( ההצללה תתוכנן ותבוצע כך שתאפשר אוורור ותאורה טבעיים במידה מספקת;

בתנאים  המתקבלת,  הצל  באיכות  בהתחשב  ותבוצע  תתוכנן  )5( ההצללה 
האקלימיים ובסביבה. 

על אף האמור בתקנות אלה, אם נקבעו בתכנית הוראות אחרות הנוגעות להצללה   .3
שחלות, בין השאר, גם על גן שעשועים, יחולו הוראות התכנית כאמור.

על אף האמור בתקנה 2, לגבי שטח בגן השעשועים שמבוצעת בו הצללה באמצעות   .4
גן  הקמת  מיום  שנים  חמש  עד  העצים  של  הצמיחה  תקופת  במהלך  עצים,  עלוות 
השעשועים, לא תחול לגבי אותו שטח בגן השעשועים הדרישה לכמות צל של 70 

הגדרות

דרישות הצללה

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

י"פ התשס"ו, עמ' 2517.  2

הוראות בתכנית 
הנוגעות להצללה

הצללה באמצעות 
עלוות עצים
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 10:00 השעות  בין  הקיץ  תקופת  במהלך  המיתקנים  של  החופשי  מהמרחב  אחוזים 
ו–16:00; לגבי שאר השטח בגן השעשועים, יחולו הוראות תקנה 2 גם במהלך תקופת 

הצמיחה כאמור.

)א( רשות רישוי רשאית, במקרים חריגים, לפטור מהחובה האמורה בתקנה 2 לגבי   .5
אופי  בעל  הוא  המיתקן  אם  חלקה,  או  כולה  השעשועים,  בגן  המצוי  מסוים  מיתקן 
אומנותי וביצוע ההצללה יפגום באופיו האומנותי של המיתקן, או אם גן השעשועים 
הוא צמוד דופן או מצוי באתר המיועד לשימור לפי תכנית מאושרת או רשימת שימור 

מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק וביצוע ההצללה יפגום בערכי השימור.

)ב( החלטה למתן פטור כאמור בתקנת משנה )א( תהיה בכתב ויפורטו בה הנימוקים 
המצדיקים את מתן הפטור.

)ג( ניתן פטור כאמור בתקנת משנה )א(, המרחב החופשי של המיתקן שניתן לגביו 
פטור, לא יבוא במניין סך השטח הכולל את המרחב החופשי של כל המיתקנים בגן 

השעשועים, לעניין חישוב כמות הצל כאמור בתקנה 2)1(.

תחילתן של תקנות אלה 180 ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה( והן יחולו על   .6
גני שעשועים שיוקמו ביום התחילה או לאחריו.

י' באדר ב' התשע"ט )17 במרס 2019(
)חמ 3-5742(  

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
    שר האוצר

תקנות הספורט )בדיקות רפואיות( )תיקון(, התשע"ט-2019 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5)ב( ו–18 לחוק הספורט, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, 
לעניין,  הנוגעים  ואיגודים  התאחדויות  עם  התייעצות  לאחר  הבריאות,  שר  בהסכמת 

ובאישורה של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:  

העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשע"ד-22014  רפואיות(,  )בדיקות  הספורט  בתקנות   .1
בתקנה 3, אחרי תקנת משנה )ב( יבוא: 

")ב1( על אף האמור בתקנת משנה )ב( ובכפוף לתקנת משנה )ג(, לספורטאי העוסק 
כללית  גופנית  בדיקה  תיערך  השנייה,  בתוספת  א'  בחלק  כמפורט  ספורט  בפעילות 
אחת עם הרשמתו לאגודה, לאיגוד או התאחדות, ולא תיערך לו בדיקה גופנית כללית 

מדי שנה בשנה." 

בתקנה 4 לתקנות העיקריות -    .2
)1( בפסקה )1(, במקום "ספורטאי שאינו עוסק בפעילות ספורט המפורטת בתוספת 
השנייה" יבוא "ספורטאי העוסק בפעילות ספורט בענף ספורט שאינו מפורט בתוספת 

השנייה". 

)2( במקום פסקה )2( יבוא:   

א'  בחלק  מפורט  שאינו  ספורט  בענף  ספורט  בפעילות  העוסק  ")2( ספורטאי 
בתוספת השנייה, שגילו 40 שנים או יותר - מדי שנה בשנה".

)3( פסקה )3( - תימחק. 
__________

ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.  1

ק"ת התשע"ד, עמ' 1018.  2

 פטור בסמכות
רשות הרישוי

תחילה ותחולה

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 4
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בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -   .3
)1( בכותרת, במקום ")תקנה 5(" יבוא ")תקנות 3)ב1( ו–4(". 

)2( בחלק א', המילים "קליעה למטרה" - יימחקו. 

)3( בחלק ב' - 

)א( בכותרת, במקום "מגיל 35" יבוא "מגיל 40".

)ב( אחרי "רכיבה על סוסים" יבוא "קליעה למטרה".

י"א באדר ב' התשע"ט )18 במרס 2019(
)חמ 3-2465-ת1(  

ב ג ר י  ר י מ  
    שרת התרבות והספורט

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול רשויות מקומיות( )הוראת שעה מס' 2(, התשע"ט-2019

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( חולון - יוספטל;

)2( חולון - מבצע סיני;

)3( קריית ים - צה"ל;

)4( באר שבע - אורות;

)5( אשקלון - אהוד/התחיה;

)6( אשקלון - בנימין.

הרשות  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדות   ,1 בסעיף  המפורטים  המתחמים  מפות   .2
המקומית הנוגעת בדבר. 

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.   .3
כ"ה בטבת התשע"ט )2 בינואר 2019(

)חמ 3-5406(  

ט נ ל ג ב  א ו י  
    שר הבינוי והשיכון

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(, 
התשע"ט-2019

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25)ג( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים 
לכלי רכב(, התש"ל-11970 )להלן - הצו(, ובהתאם לסעיף 25)ב( לצו, אני מודיעה לאמור:

תיקון התוספת 
השנייה

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

 מתחם לפינוי
לשם בינוי

ק"ת התש"ם, עמ' 2182; התשמ"ג, עמ' 1783; התשס"ג, עמ' 77; התשע"ח, עמ' 1176.  1

הפקדת מפות

תחילה ותוקף
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שפורסם  המדד  לעומת   2019 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  שיעור  עקב   .1
התשע"ט ב'  באדר  כ"ה  מיום  לצו,  25)א(  סעיף  נוסח  יהיה   ,2018 פברואר   בחודש 

)1 באפריל 2019(, כמפורט להלן:

")א( בעד מתן רישיון או אישור תשולם אגרה בשיעור כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

321)1( )א( רישיון למפעל העוסק במקצוע אחד

187)ב( לכל מקצוע נוסף

בכתב,  או  פה  בעל  עיונית,  בחינה  תוצאות  על  )2( אישור 
או בחינה מעשית

235

46)3( כפל מסמך המפורט בסימן )2(

מחצית האגרה )4( כפל מסמך אחר
ששולמה בעד 

המסמך המקורי".

כ"ו באדר א' התשע"ט )3 במרס 2019(
)חמ 3-291-ת4(  

ל י י א - ר נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית    

     משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור רכב והרכבתו(, התשע"ט-2019

רכב  )ייצור  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  לצו  7)ד(  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף  
והרכבתו(, התשכ"ז-11967 )להלן - הצו(, אני מודיעה לאמור:

שפורסם  המדד  לעומת   2019 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  שיעור  עקב   .1
 בחודש פברואר 2018, יהיה נוסח התוספת השנייה לצו, מיום כ"ה באדר ב' התשע"ט

)1 באפריל 2019(, כמפורט להלן:

"תוספת
)סעיף 7(

תהיה  רכב  של  מרכבים  או  רכב  ייצור  בעד  למפעל  רישיון  חידוש  או  רישיון    אגרת 
בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

)1( בעד כל רכב מנועי המיוצר או המורכב במפעל, למעט
        אופנוע וקטנוע

187

187".)2( בעד כל מרכב אוטובוס

כ"ו באדר א' התשע"ט )3 במרס 2019(
)חמ 3-1186-ת2( 

ל י י א - ר נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית   

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   

התאמת שיעור 
אגרות

התאמת שיעור 
אגרות

ק"ת התשכ"ז, עמ' 1616; התשס"ג, עמ' 76; התשע"ח, עמ' 1172.  1
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