


רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

31באוקטובר2016 1083 כ"טבתשריהתשע"ו
עמוד

הצעתחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017
ו–2018(,התשע"ז-2016                                                           184

פרקא':מטרתהחוק                                                                     184
פרקב':אסדרתענףהתמרוקים                                                            184
198                                                                  פרקג':רשויותמקומיות
פרקד':שירותנסיעותשיתופיות                                                          200
פרקה':אנרגיה                                                                         202
213                                                                     פרקו':רישויעסקים
פרקז':מיםוביוב                                                                       235
פרקח':תקשורת                                                                        252
פרקט':הגברתהתחרותבאשראיקמעונאי                                                  307
פרקי':הסרתחסמיםלביצועמיזמיתשתיתלאומית                                          350
פרקי"א:דמיפיתוח                                                                     356
פרקי"ב:תכנוןובנייה                                                                   366
פרקי"ג:תקינה                                                                         370
פרקי"ד:שונות                                                                         427
פרקט"ו:תחילה                                                                        432

הצעתחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנות2017ו–2018(,
התשע"ז-2016                                                                  433

פרקא':מטרתהחוק                                                                     433
פרקב':חיסכוןוסיועלעצמאים                                                           433
פרקג':פיצוייפיטורים                                                                   441
פרקד':קרןלצמצוםפעריםביןרשויותמקומיות                                             449
פרקה':ביטחון                                                                         450
פרקו':הוראותלענייןהתחשבנותביןבתיהחוליםלקופתהחולים                              470
פרקז':עידודהשקעותהון                                                               486
פרקח':מסים                                                                          501
פרקט':ביטוחלאומי                                                                    534
550                                                   פרקי':תשתיותלהולכהולאחסוןשלנפט
פרקי"א:הגבלתשוקההימורים                                                           576
פרקי"ב:שונות                                                                         586
590                                                                         פרקי"ג:תחילה

הצעתחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית)תיקוןמס'16()שיעורהגירעוןוסכום
ההוצאההממשלתיתבשנותהתקציב2017ואילך(,התשע"ז-2016                       591



הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31 184

מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית 
לשנות התקציב 2017 ו־2018(, התשע"ז-2016

פרק א': מטרת החוק
חוקזהבאלתקןחוקיםשוניםבמטרהלחזקאתהצמיחהבמשק,להגדילאתרמת1עמטרה

התחרותבו,להוזילאתיוקרהמחיהבישראלולצמצםאתאיהשוויוןהכלכליהקיים
במשק,והכולבהתאםליעדיהתקציבוהמדיניותהכלכליתלשנים2017ו־2018ע

פרק ב': אסדרת ענף התמרוקים
תיקוןפקודת

הרוקחים
בפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-11981)בפרקזה-פקודתהרוקחים(-2ע

בסעיף55א- )1(

לפניההגדרה"מוצר"יבוא: )א(

פרק ב' - כללי

והסרת התחרות להגברת הוועדה דוח במסגרת
חסמיםבתחוםהיבוא,בראשותהמנהלהכללישלמשרד
הכלכלה לשר שהוגשה -הוועדה(, זה )בפרק הכלכלה
בנובמבר 11( התשע"ה בחשוון י"ח ביום האוצר ולשר
בישראל היבוא שוק של השוואתי ניתוח בוצע ,)2014
שיעור אף על בעולםע משמעותיים יבוא שווקי לעומת
היבואהגבוהיחסיתבסךמוצריהצריכה,מהניתוחעולה
כיהשוקבישראלסובלמרגולציהגבוההומנטלבירוקרטי
המכבידיםעלהגורמיםהעסקיים,ויוצריםחסםמשמעותי
ליבואעהגורםהעיקרילכךהואקיומושלחוסרהתאמהבין
שיטתהיבואבישראללביןשיטתהיבואבמדינותמפותחות

שבהןשווקיםמשמעותייםע

חוסרהתאמהזהכוללתקינהייחודיתלישראל,פיקוח
טרום־יבואהדוק,וכןעיכובבנמליםלצורךבדיקתהמוצרים
והתאמתםלאישוריםהנדרשיםעכלאלהמכבידיםאתנטל
הרגולציהוהביורוקרטיהעלהיבואניםועלשארהגורמים
העסקייםבמשק,ויוצריםחסמיםלכניסתיבואניםקטנים

ובינונייםלשוקהיבואע

במטרהלהביאלהורדתיוקרהמחיה,להפחתתהנטל
הרגולטוריעליבואניםולהקלתהייבואהמקבילבתחום

התמרוקים,מוצעלנקוטאתהצעדיםהמפורטיםלהלןע

האסדרההקיימתכיוםלגביתמרוקיםמעוגנתבצו
הפיקוחעלמצרכיםושירותים)תמרוקים(,התשל"ג-1973
)בפרקזה-צוהתמרוקים(וכןבנהליםשלמשרדהבריאות
שבהםנקבעכישיווק,יבואאוייצורתמרוקבישראלטעונים

רישיוןעתהליךהרישוינועדלהגןעלבריאותהציבורע

כיוםמשרדהבריאותנותן"רישיוןתמרוקיםכללי"
ייצור לתנאי נוגע זה רישיון שניםע חמש של לתקופה
ואחסון הובלה לתנאי או התמרוקים במפעל נאותים
נאותיםבמחסניםסיטונאייםואצלמשווקיםסיטונאייםע
בנוסף,נדרשבעלרישיוןתמרוקיםכללילקבל"רישיון

תמרוקיםפלוני"לשםייצורו,ייבואואושיווקושלתמרוק
ספציפיעתהליךקבלתרישיוןתמרוקיםפלונינמשךכמה
חודשיםוהואכרוךברצףפעולותשנעשותבאופןידני,כגון
שליחתהתמרוקורשימתמרכיביולמשרדהבריאות,מסירת
תעודההמעידהשהמפעלעומדבסטנדרטיםנאותיםועודע

כהמשךלמסקנותובהתאםלמדיניותמשרדיהבריאות
והאוצרלהפחתתהנטלהרגולטורי,מוצעלקדםהוראות
בתחוםהרגולציהעליבוא,ייצורושיווקתמרוקיםעהוראות
תמרוקים, לשיווק האירופי המודל על מבוססות אלה
ויישומןצפוילהפחיתחסמיםבמעברהסחורות,תוךשמירה
עלבטיחותהתמרוקלשימושהציבורעישלצייןכישוק
התמרוקיםמאופייןבמוצרים"עונתיים"ובמוצריםחדשים
בין־לאומייםאשרישצורךכלכלילהחדיראותםבאופן
מהירובוזמנילשווקיםרביםעלכןקיימתחשיבותבשינוי
הרגולציהשיביאלצמצוםפרקיהזמןשקיימיםכיוםבשיווק

ומכירהשלתמרוקיםויעודדאתהתחרותבתחוםזהע

התיקוןהנוכחימבקשלהסדיררגולצייתתמרוקים
חדשהבישראלבדומהלרגולציההאירופיתאשרתאפשר
שיווקתמרוקיםבאופןשיקלאתההליךהקייםובדבבד
תבטיחאתהמשךהשמירהעלבריאותציבורהמשתמשים

בתמרוקיםע

חדש[, ]נוסח הרוקחים בפקודת לקבוע מוצע
הוראות הרוקחים(, פקודת - זה )בפרק התשמ"א-1981
המסדירותמתןרישיוןתמרוקיםלייצור,יבוא,יצואואחסון
שלתמרוקים,וכןהוראותהקובעותכינציגאחראישל
במקום זאת - תמרוק שיווק טרם הודעה ימסור אלה
החזקהברישיוןתמרוקיםפלוניכמתוארלעילעשינויזה
מהווהשינוימהותיבאופןהפיקוחוהבקרהעלהתמרוקים
בישראל,והואצפוילהביאלקיצורמשמעותיבמשךהזמן
הנדרשלקבלתאישורלמכירתתמרוקיםבשווקיםבישראלע

האחראי,חובותיו, לקבועאתתפקידיהנציג מוצע
והאישורמאתהמנהלהכללישלמשרדהבריאותאומי

דינימדינתישראל,נוסחחדש35,עמ'694;ס"חהתשע"ו,עמ'758ע 1
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""חוקרישויעסקים"-חוקרישויעסקים,התשכ"ח-21968;";

אחריההגדרה"מוצר"יבוא: )ב(

""נציגאחראי"-מישאושרכנציגאחראילפיסעיף55א5;

"נושאמשרהבתאגיד"-כהגדרתובסעיף60א)ג(;

"עוסקבתמרוקים"-מישמייצר,מייבא,מייצא,מוביל,מאחסןאומוכר
תמרוקים,וכןנציגאחראי;

"רישיוןתמרוקים"-רישיוןשניתןלפיסעיף55א1;";

במקוםההגדרה"תמרוק"יבוא: )ג(

עם במגע לבוא המיועדים חומרים תערובת או חומר כל - ""תמרוק"
חלקיםחיצונייםשלגוףהאדם,במטרהעיקריתאובלעדיתלנקותו,
לבשמו,לשנותאתמראהו,להגןעליואולשמורעליואולשפראת
ריחותהגוף,למעטתכשיראוציודרפואי;לענייןזה,"חלקחיצוני
שלגוףהאדם"-שכבתהעורהחיצונית,שיער,ציפורניים,שפתיים,

שיניים,ריריותחללהפהואיבריהמיןהחיצונייםע";

במקוםסעיף55ביבוא: )2(

לאייצראדםתמרוק,לאייבאו,לאייצאוולאיאחסנו,55א1ע"רישיוןתמרוקים )א(
אלאאםכןישבידורישיוןתמרוקיםמאתהמנהל)בסעיףזה
-רישיון(,ובהתאםלהוראותלפיפקודהזוולתנאיהרישיון,

ובכללזהסוגיהפעילותוסוגיהתמרוקיםהנקוביםבוע

לאייתןהמנהלרישיוןלמבקשאלאאםכןהתקיימוכל )ב(
אלה:

""חוקרישויעסקים"-חוקרישויעסקים,התשכ"ח-21968;";

אחריההגדרה"מוצר"יבוא: )ב(

""נציגאחראי"-מישאושרכנציגאחראילפיסעיף55א5;

"נושאמשרהבתאגיד"-כהגדרתובסעיף60א)ג(;

"עוסקבתמרוקים"-מישמייצר,מייבא,מייצא,מוביל,מאחסןאומוכר
תמרוקים,וכןנציגאחראי;

"רישיוןתמרוקים"-רישיוןשניתןלפיסעיף55א1;";

במקוםההגדרה"תמרוק"יבוא: )ג(

עם במגע לבוא המיועדים חומרים תערובת או חומר כל - ""תמרוק"
חלקיםחיצונייםשלגוףהאדם,במטרהעיקריתאובלעדיתלנקותו,
לבשמו,לשנותאתמראהו,להגןעליואולשמורעליואולשפראת
ריחותהגוף,למעטתכשיראוציודרפואי;לענייןזה,"חלקחיצוני
שלגוףהאדם"-שכבתהעורהחיצונית,שיער,ציפורניים,שפתיים,

שיניים,ריריותחללהפהואיבריהמיןהחיצונייםע";

במקוםסעיף55ביבוא: )2(

לאייצראדםתמרוק,לאייבאו,לאייצאוולאיאחסנו,55א1ע"רישיוןתמרוקים )א(
אלאאםכןישבידורישיוןתמרוקיםמאתהמנהל)בסעיףזה
-רישיון(,ובהתאםלהוראותלפיפקודהזוולתנאיהרישיון,

ובכללזהסוגיהפעילותוסוגיהתמרוקיםהנקוביםבוע

לאייתןהמנהלרישיוןלמבקשאלאאםכןהתקיימוכל )ב(
אלה:

שהואהסמיךלכך)בפרקזה-המנהל(שהואנדרשלקבל
הפעולות את לקבוע מוצע כן כמו מילויתפקידוע לשם
ואת מזיק, תמרוק לגבי לנקוט עוסקבתמרוקים שנדרש
הפעולותשרשאיהמנהללנקוטבעקבותתמרוקמזיק,לשם

ההגנהעלבריאותהציבורע

על בשווקים, פיקוח מערך להפעיל מוצע עוד
תמרוקיםועלהעוסקיםבשיווקם,המבוסס,ביןהשאר,על
מודלניהולסיכוניםכמקובלבמדינותהמפותחותעמערך
פיקוחזהיכלול,ביןהשאר,הוראותהמאפשרותבמקרים
של יבוא או שיווק ייצור, הפסקת על להורות מסוימים

תמרוק,אועלאיסופומדרכיהשיווקע

הפחתתהנטלהבירוקרטיעלידיצמצוםהעיכובים
הקיימיםבתהליכיהיבוא,תקלבאופןניכרעלייבואמקביל,
אשרפעמיםרבותמוגבלבשלמשכיהזמןהארוכיםלקבלת

אישורתמרוקיםפלוניע

לפסקה )1( סעיף 2

זה, לתיקון הנדרשות הגדרות לקבוע מוצע 
הכוללותבעליתפקידיםברגולציההמוצעתכגון:נציגאחראי,
נושאמשרהבתאגידועוסקבתמרוקיםעכמוכן,מוצעלהגדיר

רישיוןתמרוקיםכפישיפורטבסעיף55א1המוצעע

"תמרוק" הגדרת את לעדכן מוצע כך, על נוסף
המופיעהכיוםבפקודתהרוקחיםבדומהלהגדרההקבועה
ברגולציההאירופיתעככלל,איןשונימהותיביחסלהגדרה
המופיעהכברכיוםבפקודההאמורהעההגדרההנוכחית
מבהירהכיגםתרכובתחומריםנכללתבהגדרתתמרוקוכן
כיתמרוקנמרחעלגבישכבתהעורהחיצוניתולאנועד

לשימושמתחתלפניהעורע

לפסקה )2(

לסעיף 55א1 המוצע

)בפרק תמרוקים רישיון קבלת חובת לקבוע מוצע
זה-רישיון(לצורךייצור,יבוא,יצואואחסוןתמרוקים,
בהתאםלהוראותהקבועותבפקודתהרוקחיםובתקנות
לסוגהפעילותבמפעלאו יינתןבהתאם לפיהעהרישיון

במחסןוסוגיהתמרוקיםשייוצרואויאוחסנובמקוםע

עודמוצעלקבועכיהמנהללאייתןרישיוןאלאאםכן
התקיימותנאיםהקבועיםוהמפורטיםבסעיףותנאיםנוספים
שיקבעהשר,ובכללזהתנאיםלצורךהגנהעלבריאות

הציבורוהבטחתיעילות,התמרוק,בטיחותוואיכותוע

רשימתהתנאיםהקובעיםבסעיףכוללתחובתרישיון
רישוי חוק לפי שניתן זמני היתר לרבות היתר, או עסק
עסקים,התשכ"ח-1968,לעסקשעניינותמרוקיםעבמקרה

ס"חהתשכ"ח,עמ'204ע 2
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למבקשישרישיוןעסקאוהיתר,לרבותהיתר )1(
זמני,שניתןלפיחוקרישויעסקים,שעניינותמרוקים
)בסעיףזה-רישיוןעסק(,ואולםרשאיהמנהללחדש
רישיוןתמרוקיםאףאםלאחודשרישיוןהעסקשל
המבקשאםמצאשרישיוןהעסקלאחודשעקבטעמים
התמרוק, וליעילות הציבור לבריאות נוגעים שאינם

בטיחותוואיכותו;

שקבע מסוגים מקצוע אנשי מעסיק המבקש )2(
שרהבריאות)להלן-השר(לצורךהגנהעלבריאות

הציבורוהבטחתיעילותהתמרוק,בטיחותוואיכותו;

ישנציגאחראילתמרוק; )3(

מתקיימיםלגביהמבקשהתנאיםהמפורטיםבתקן )4(
המנויבתוספתרביעיתא',ואולםרשאיהמנהללתת
רישיוןלמבקששמתקיימיםלגביוהתנאיםהמפורטים
בתקניםאובהנחיותמקצועיותבין–לאומייםאחרים

שהמנהלמצאשהםשוויערךלפחותלתקןהאמור;

התמרוקמובלומאוחסןבהתאםלהוראותשקבע )5(
השרלצורךהבטחתיעילותהתמרוק,בטיחותוואיכותו;

המבקש,ואםהואתאגיד-גםנושאמשרהבו, )6(
לאהורשעולאהוגשנגדוכתבאישוםשטרםניתןבו
פסקדיןסופי,בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו
נסיבותיהאיןהואראוי,לדעתהמנהל,לקבלרישיון

תמרוקים;

תנאים זה ובכלל השר, שקבע נוספים תנאים )7(
יעילות והבטחת הציבור בריאות על הגנה לצורך

התמרוק,בטיחותוואיכותוע

שלאחודשרישיוןהעסקמטעמיםשאינםנוגעיםלבריאות
הציבורוליעילותהתמרוק,בטיחותוואיכותו,מוצעלקבוע
כיהמנהליהיהרשאילחדשאתמתןרישיוןתמרוקיםע
אנשי יעסיק התמרוקים מבקשרישיון נדרשכי כמוכן,
מקצועלצורךההגנהעלבריאותהציבורוהבטחתיעילות
התמרוק,בטיחותוואיכותועפרטלגורמיםאלהעלהמבקש
למנותנציגאחראילכלתמרוקשיאושרעלידיהמנהל

בהתאםלהוראותסעיף55א5המוצעע

כי הרישיון לקבלת בתנאים לקבוע מוצע כן כמו
מתקיימיםלגביהמבקשובעסקוהתנאיםהמפורטיםבתקן
iso22716שלארגוןהתקינההבין–לאומי)ISO(,כאמור
הנחיות או בתקנים או המוצעת א' רביעית בתוספת
שהם מצא שהמנהל אחרים בין–לאומיים מקצועיות
שוויערךלפחותלתקןהאמורענוסףעלכך,לשםהבטחת
יעילותהתמרוק,בטיחותוואיכותו,עלהמבקשלהבטיחכי
ההובלהוהאחסנהשלהתמרוקיעמדובהוראותשיקבע

לשםכךשרהבריאות)בפרקזה-השר(בתקנותעתנאי
מהותינוסףמתייחסלכךכיהמבקשלאהורשעאולא
הוגשנגדוכתבאישוםשטרםניתןבופסקדיןסופי,בעבירה
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי,לדעת

המנהל,לקבלרישיוןתמרוקיםע

עודמוצעלקבועכיהרישיוןיינתןלתקופהשלחמש
שניםוכיהשררשאילקבועהוראותלענייןהגשתבקשה
לקבלתהרישיוןאולחידושו,דרךההגשה,הפרטיםשייכללו
בהוהמסמכיםשיצורפולהעכמוכןמוצעלאפשרלמנהל
לקבועתנאיםברישיוןוכןתנאיםמיוחדיםהנדרשיםלסוגי

התמרוקיםאולסוגיהפעילותשלגביהםניתןהרישיוןע

מוצעכיהמנהליפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרד
הבריאותאתרשימתבעליהרישיוןבהתאםלסוגיהפעילות

ולסוגיהתמרוקיםשלגביהםניתןהרישיוןע
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תקופתתוקפושלרישיוןתהיהחמששניםע )ג(

השררשאילקבועהוראותלענייןהגשתבקשהלקבלת )ד(
רישיוןאולחידושו,ובכללזהדרךהגשתה,הפרטיםשייכללו

בהוהמסמכיםשיצורפולהע

המנהלרשאילקבועתנאיםברישיון,ובכללזהתנאים )ה(
התמרוקים לסוגי או הפעילות לסוגי הנדרשים מיוחדים

שלגביהםניתןהרישיוןע

המנהליפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות )ו(
רשימהשלבעלירישיוןתמרוקים)בפרקזה-בעלירישיון(,
ניתן שלגביהם התמרוקים ולסוג הפעילות לסוג בהתאם

הרישיוןע

דיווחעלשינוי
בפרטים

רישיון55א2ע שנכללובבקשהלקבלת חלשינויבפרטמהפרטים
הרישיון בעל ידווח לה, שצורפו במסמכים או תמרוקים
למנהלעלהשינויבהקדםהאפשריולאיאוחרמ־14ימים

ממועדהשינויע

הגבלתרישיון
תמרוקים,

התלייתו,ביטולו
אוסירובלחדשו

המנהלרשאילהגבילרישיוןתמרוקים,להתלותו,לבטלו55א3ע )א(
אולסרבלחדשו,אםמצאכיהתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזב; )1(

הרישיוןניתןעליסודמידעחלקי,שגויאומטעה, )2(
והמלאבפנינותןהרישיון המידעהנכון ואילוהיה

במועדמתןהרישיון,לאהיהנותןאתהרישיון;

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןהרישיון; )3(

תקופתתוקפושלרישיוןתהיהחמששניםע )ג(

השררשאילקבועהוראותלענייןהגשתבקשהלקבלת )ד(
רישיוןאולחידושו,ובכללזהדרךהגשתה,הפרטיםשייכללו

בהוהמסמכיםשיצורפולהע

המנהלרשאילקבועתנאיםברישיון,ובכללזהתנאים )ה(
התמרוקים לסוגי או הפעילות לסוגי הנדרשים מיוחדים

שלגביהםניתןהרישיוןע

המנהליפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות )ו(
רשימהשלבעלירישיוןתמרוקים)בפרקזה-בעלירישיון(,
ניתן שלגביהם התמרוקים ולסוג הפעילות לסוג בהתאם

הרישיוןע

דיווחעלשינוי
בפרטים

רישיון55א2ע שנכללובבקשהלקבלת חלשינויבפרטמהפרטים
הרישיון בעל ידווח לה, שצורפו במסמכים או תמרוקים
למנהלעלהשינויבהקדםהאפשריולאיאוחרמ־14ימים

ממועדהשינויע

הגבלתרישיון
תמרוקים,

התלייתו,ביטולו
אוסירובלחדשו

המנהלרשאילהגבילרישיוןתמרוקים,להתלותו,לבטלו55א3ע )א(
אולסרבלחדשו,אםמצאכיהתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזב; )1(

הרישיוןניתןעליסודמידעחלקי,שגויאומטעה, )2(
והמלאבפנינותןהרישיון ואילוהיההמידעהנכון

במועדמתןהרישיון,לאהיהנותןאתהרישיון;

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןהרישיון; )3(

לסעיף 55א2 המוצע

מוצעלקבועחובתדיווחעלשינויבפרטיםשנכללו
בבקשהלקבלתהרישיוןאובמסמכיםשצורפולהעדיווח
מ־14 האפשריולאיאוחר בהקדם ייעשה הרישיון בעל

ימיםממועדהשינויע

לסעיף 55א3 המוצע

רישיון להגביל רשאי המנהל כי לקבוע מוצע
תמרוקים,להתלותו,לבטלו,לסרבלחדשואואםמצאכי
המידעשלפיוניתןהרישיוןהיהכוזב,אומידעחלקי,שגוי
אומטעה,ואםהיההמידעהמלאוהנכוןלפנינותןהרישיון
במועדמתןהרישיוןלאהיהנותןאתהרישיוןעכמוכן,נותן
הרישיוןרשאילפעולכאמורלעילגםבמקריםשבהםחדל
להתקייםתנאיכלשהומהתנאיםהמחייביםלקבלתרישיון
אוכאשרבעלהרישיון,ואםהואתאגיד-הואאונושא
משרהבו,הפרתנאימתנאיהרישיוןאושהואמסרבלשתף
פעולהבבירורחשדלפגיעהבבריאותהציבוראוביעילות
התמרוקבטיחותואואיכותועמקרהנוסףשבורשאיהמנהל
רישיון בעל כי התגלה כאשר הוא לעיל כאמור לפעול
גילהחוסרמיומנות,כישוריםלקוייםאוידעמקצועיחסר
באופןהעלוללהביאלפגיעהבבריאותהציבוראוביעילות

התמרוק,בטיחותואואיכותועואולםבמקרהזההמנהללא
יתלהרישיון,לאיבטלוולאיסרבלחדשואלאאםכןשוכנע
כילאניתןלתקןאתהליקויבדרךשלמתןהוראותלבעל
הרישיון,לרבותדרישהכיבעלהרישיוןאובעלתפקיד

מטעמויעבורקורסהכשרהמתאיםע

החלטהלהגבלתרישיון,התלייתו,ביטולואוסירוב
הזדמנות הרישיון לבעל שניתנה לאחר תיעשה לחדשו

לטעוןאתטענותיוע

עלאףהאמור,ישמקריםשבהםישלאזןביןהחובה
לשמועאתבעלהרישיוןלפניהחלטהלגביהגבלתרישיונו
באחתהדרכיםהאמורות,לביןשמירהעלבריאותהציבורע
לפיכך,מוצעלקבועכיבמקרהשבוסברהמנהלכיקיים
חששלסכנהחמורהלבריאותהציבור,הואיכוללהתלות
אתרישיוןהתמרוקיםשניתןכאמורבסעיף55אלאלתר,
הרישיון לבעל לאפשר חייב ואינו מנומקת, בהחלטה
להשמיעאתטענותיוטרםההחלטהעברם,מוצעלקבוע
כיישלאפשרלבעלהרישיוןלטעוןאתטענותיובהקדם
14ימים האפשרילאחרההתליה,ולכלהמאוחרכעבור

ממועדההחלטהע
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בעלהרישיון,ואםהואתאגיד-הואאונושא )4(
הוראה או הרישיון מתנאי תנאי הפרו בו, משרה

מההוראותלפיפקודהזו;

בעלהרישיוןאובעלתפקידמטעמוסירבלשתף )5(
או הציבור בבריאות לפגיעה חשד בבירור פעולה

ביעילותהתמרוק,בטיחותואואיכותו;

בעלרישיוןאובעלתפקידמטעמו,גילהחוסר )6(
מיומנות,כישוריםלקוייםאוידעמקצועיחסר,באופן
העלוללהביאלפגיעהבבריאותהציבוראוביעילות
ליקוי(; - זו )בפסקה איכותו או בטיחותו התמרוק,
ואולםהמנהללאיתלהרישיון,לאיבטלוולאיסרב
זו,אלאאםכןשוכנעכילאניתן לחדשולפיפסקה
לתקןאתהליקויבדרךשלמתןהוראותלבעלהרישיון,
תפקיד בעל או הרישיון בעל כי דרישה זה ובכלל

מטעמויעבורקורסהכשרהמתאיםע

לאיקבלהמנהלהחלטהלפיסעיףקטן)א(,אלאלאחר )ב(
שנתןלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיוע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,סברהמנהלכיקייםצורך )ג(
דחוףומיידילהתלותרישיוןתמרוקים,וכיקייםחששלסכנה
חמורהלבריאותהציבור,רשאיהואלהתלותאתהרישיון
הרישיון לבעל שייתן ובלבד מנומקת, בהחלטה לאלתר,
הזדמנותלטעוןאתטענותיובהקדםהאפשרילאחרההתליה,

ולאיאוחרמ־14ימיםממועדההחלטהע

בוטלרישיוןתמרוקיםלפיסעיףזה,לאתידוןבקשה )ד(
12 שלבעלהרישיוןשבוטללמתןרישיוןחדשאלאבתום
חודשיםמיוםהביטול,ואולםרשאיהמנהללקצראתהתקופה

האמורה,לבקשתבעלהרישיוןשבוטל,מנימוקיםשיירשמוע

נציגאחראי,
תפקידיווחובותיו

יצרןאויבואןלאישווקתמרוקבישראלאלאאםכןיש55א4ע )א(
נציגאחראילתמרוקבישראלע

נציגאחראי- )ב(

יבטיחשהתמרוקשעליוהואאחראיעומדבאופן )1(
מלאבדרישותלפיפקודהזו;

פעולות ויבצע נוספים ותפקידים חובות ימלא )2(
נוספות,שיקבעהשר;

עלול שבהם המקרים מהם קובע זה מוצע סעיף
להתבטלרישיוןתמרוקים,כאשרהמכנההמשותףלכל
בעל של תקינה לא בהתנהלות נעוץ האלה המקרים
הרישיוןעלפיכך,מוצעלקבועכיאםבוטלרישיוןבשלאחת
מהסיבותהמנויותבסעיףזה,לאתידוןבקשהחדשהשל
בעלהרישיוןשבוטל,אלאבתום12חודשיםמיוםהביטול,
בהחלטה זו תקופה לקצר רשאי הרישיון נותן כאשר

מנומקתלפיבקשתבעלהרישיוןע

לסעיף 55א4 המוצע

לגבי הרגולציה ליישום אחראי גורם לקבוע מוצע
גורם משמש האחראי הנציג אחראי"ע "נציג - תמרוק
נוספים גורמים של אחריותם לצד תמרוק על אחראי
בשרשרתהאספקהשלהתמרוק,ובדומהלמתכונתהמצויה
ברגולציההאירופיתעלצורךשיווקשלכלתמרוקבישראל
נדרשיצרןאויבואןלמנותנציגאחראיאשריאושרעלידי
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ימלאאחרהוראותהמנהלבנוגעלתמרוקשעליו )3(
הואאחראיע

בקשהלאישורנציגאחראיתוגשלמנהלבידייצרןאו55א5עאישורנציגאחראי )א(
יבואןהמבקשרישיוןתמרוקיםכאמורבסעיף55א1אובידי
יצרןאויבואןשהואבעלרישיון,המבקשלמנותאתהנציג

האחראימטעמוע

נציגאחראייהיהאחדמאלה: )ב(

היצרןאוהיבואןשלהתמרוק,ואםהואתאגיד )1(
-עובדאונושאמשרהבושמונהלענייןזה;

אדםשמונהבידיהיצרןאוהיבואןשלהתמרוק, )2(
ואםמונהתאגיד-ימנההתאגידגםעובדאונושא

משרהבושישמשנציגאחראיע

- תאגיד הוא ואם ישראל, תושב יהיה אחראי נציג )ג(
תאגידשנרשםופועלבישראלע

לאיאשרהמנהלאדםכנציגאחראיאםנקבעשהואלא )ד(
יוכללשמשנציגאחראיכאמורבסעיף55א8)ב(אואםהמנהל
מצאשהוא,ואםהואתאגיד-גםעובדבכיראונושאמשרה
בו,הורשעאוהוגשנגדוכתבאישוםשטרםניתןבופסקדין
סופי,בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה,אין

הואראוי,לדעתהמנהל,לשמשנציגאחראיע

החלטתהמנהללסרבלאשראדםכנציגאחראי,תהיה )ה(
מנומקתע

לאיסרבהמנהללתתאישורלפיסעיףזה,אלאלאחר )ו(
שנתןלמגישהבקשהולמישהוגשהלגביוהבקשההזדמנות

לטעוןאתטענותיהםע

השררשאילקבוע- )ז(

תנאיםנוספיםלאישורנציגאחראי,ובכללזהכי )1(
הואיעבורהכשרהמתאימה;

הוראותלענייןהגשתבקשהלאישורנציגאחראי, )2(
ובכללזהדרךהגשתה,הפרטיםשייכללובהוהמסמכים

שיצורפולה;

ימלאאחרהוראותהמנהלבנוגעלתמרוקשעליו )3(
הואאחראיע

בקשהלאישורנציגאחראיתוגשלמנהלבידייצרןאו55א5עאישורנציגאחראי )א(
יבואןהמבקשרישיוןתמרוקיםכאמורבסעיף55א1אובידי
יצרןאויבואןשהואבעלרישיון,המבקשלמנותאתהנציג

האחראימטעמוע

נציגאחראייהיהאחדמאלה: )ב(

היצרןאוהיבואןשלהתמרוק,ואםהואתאגיד )1(
-עובדאונושאמשרהבושמונהלענייןזה;

אדםשמונהבידיהיצרןאוהיבואןשלהתמרוק, )2(
ואםמונהתאגיד-ימנההתאגידגםעובדאונושא

משרהבושישמשנציגאחראיע

- תאגיד הוא ואם ישראל, תושב יהיה אחראי נציג )ג(
תאגידשנרשםופועלבישראלע

לאיאשרהמנהלאדםכנציגאחראיאםנקבעשהואלא )ד(
יוכללשמשנציגאחראיכאמורבסעיף55א8)ב(אואםהמנהל
מצאשהוא,ואםהואתאגיד-גםעובדבכיראונושאמשרה
בו,הורשעאוהוגשנגדוכתבאישוםשטרםניתןבופסקדין
סופי,בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה,אין

הואראוי,לדעתהמנהל,לשמשנציגאחראיע

החלטתהמנהללסרבלאשראדםכנציגאחראי,תהיה )ה(
מנומקתע

לאיסרבהמנהללתתאישורלפיסעיףזה,אלאלאחר )ו(
שנתןלמגישהבקשהולמישהוגשהלגביוהבקשההזדמנות

לטעוןאתטענותיהםע

השררשאילקבוע- )ז(

תנאיםנוספיםלאישורנציגאחראי,ובכללזהכי )1(
הואיעבורהכשרהמתאימה;

הוראותלענייןהגשתבקשהלאישורנציגאחראי, )2(
ובכללזהדרךהגשתה,הפרטיםשייכללובהוהמסמכים

שיצורפולה;

המנהלענציגאחראייבטיחשהתמרוקשעליוהואאחראי
עומדבאופןמלאבדרישותלפיפקודתהרוקחים,ימלא
פעולותנוספותשיקבע חובותותפקידיםנוספיםויבצע
השרוימלאאחרהוראותהמנהלבנוגעלתמרוקשעליו

הואאחראיע

לסעיף 55א5 המוצע

יצרןאויבואןהמבקשרישיוןתמרוקיםאויצרןאו
בקשה למנהל יגיש תמרוקים רישיון בעל שהוא יבואן
למינוינציגאחראימטעמוענציגאחראייהיההיצרןאו
היבואןשלהתמרוק,ואםהואתאגיד-עובדאונושא

משרהבושמונהלענייןזה,אואדםשמונהבידיהיצרןאו
היבואןשלהתמרוק,ואםמונהתאגיד-ימנההתאגידגם

עובדאונושאמשרהבושישמשנציגאחראיע

תאגיד הוא ואם ישראל, תושב יהיה אחראי נציג
-תאגידשנרשםופועלבישראלעהמנהללאיאשראדם
כנציגאחראיאםנקבעשהואלאיכוללשמשנציגאחראי
שהוגש מצא המנהל אם או המוצע 55א8)ב( סעיף לפי
פסקדיןסופי,בעבירה נגדוכתבאישוםשטרםניתןבו
ראוי, הוא אין נסיבותיה, או חומרתה מהותה, שמפאת
לדעתהמנהל,לשמשנציגאחראיעהחלטהלסרבלרשום
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לעבור אחראי נציג של חובתו בדבר הוראות )3(
השתלמויותמקצועיותתקופתיותע

שינויבפרטינציג
אחראי

בעלרישיוןונציגאחראייודיעולמנהלבאופןמיידיעלכל55א6ע
שינוישחלבפרטיהנציגהאחראיע

החלפתנציג
אחראי

בעלרישיוןיודיעלמנהלבאופןמיידיעלסיוםכהונתו55א7ע )א(
שלהנציגהאחראימטעמוע

הודיעבעלרישיוןעלסיוםכהונתושלנציגאחראי )ב(
נציג לאישור בקשה למנהל יעביר )א(, קטן בסעיף כאמור

אחראיאחרבמקומו,בהתאםלהוראותסעיף55א5ע

בעלהרישיוןישמשנציגאחראיבפועלממועדמסירת )ג(
ההודעהכאמורבסעיףקטן)א(לתקופהשלאתעלהעל14
ימיםאועדלמינוינציגאחראיחדש,לפיהמוקדם,ואולם
מנימוקים האמורה התקופה את להאריך המנהל רשאי

שיירשמוע

הגבלה,התליהאו
ביטולאישורשל

נציגאחראי

המנהלרשאילהגבילאישורנציגאחראי,להתלותואו55א8ע )א(
לבטלו,אםמצאכיהתקייםאחדמאלה:

האישורניתןעליסודמידעכוזב; )1(

האישורניתןעליסודמידעחלקי,שגויאומטעה, )2(
והמלאלפנינותןהאישור הנכון היההמידע ואילו

במועדמתןהאישור,לאהיהניתןהאישור;

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןהאישור; )3(

אדםכנציגאחראיתהיהמנומקתעהמנהללאיסרבלרשום
אדםאלאלאחרשנתןלמגישהבקשהולמישהוגשהלגביו

הבקשה,הזדמנותלטעוןאתטענותיוע

תנאים בתקנות לקבוע רשאי יהיה השר כי מוצע
יעבור הוא כי זה ובכלל אחראי, נציג לאישור נוספים
הכשרהמתאימה,הוראותלענייןהגשתבקשהלאישור
נציגאחראי,ובכללזהדרךהגשתה,הפרטיםשייכללובה
והמסמכיםשיצורפולהוכןהוראותבדברחובתושלנציג

אחראילעבורהשתלמויותמקצועיותתקופתיותע

לסעיף 55א6 המוצע

בשלחשיבותושלהנציגהאחראי,מוצעלקבועחובה
עלבעלרישיוןוכןעלהנציגהאחראילהודיעלמנהלבאופן

מיידיעלכלשינוישחלבפרטיהנציגהאחראיע

לסעיף 55א7 המוצע

בהמשךלסעיף55א6המוצע,מוצעלקבועכיבעת
החלפתנציגאחראייודיעבעלרישיוןלמנהלבאופןמיידי
עלסיוםכהונתושלהנציגהאחראימטעמועהודיעבעל
יעביר כאמור, אחראי נציג של כהונתו סיום על רישיון
למנהלבקשהלאישורנציגאחראיאחרבמקומו,בהתאם
להוראותסעיף55א5המוצעעבעלהרישיוןישמשכנציג
אחראיבפועלממועדמסירתההודעההאמורהלתקופה

שלאתעלהעל14ימיםאועדלמינוינציגאחראיחדש,
לפיהמוקדם,ואולםרשאיהמנהללהאריךאתהתקופה

האמורהמנימוקיםשיירשמוע

לסעיף 55א8 המוצע

כחלקמכליהבקרהוהאכיפהשלהמנהלנדרשכי
יהיובידיוהכליםהמינהלייםלצורךיישוםהרגולציהועל
כןהמנהלרשאילהגבילאישורנציגאחראי,להתלותואו
לבטלו,אםמצאכיהתקיימונסיבותכדלקמןהמעלותחשש
אםנכוןלאפשראתהמשךקיומושלהאישור,ובכללזה
אםהאישורניתןעליסודמידעכוזבאושהאישורניתן
עליסודמידעחלקי,שגויאומטעה,ואילוהיההמידע
הנכוןוהמלאלפנינותןהאישורבמועדמתןהאישור,לא
היהניתןהאישורעכמוכן,המנהלרשאילנקוטבפעולות
כאמוראםחדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןהאישור
אואםהפרהנציגהאחראיתנאימתנאיהאישוראוהוראה
יגביל, המנהל בנוסף, הרוקחיםע פקודת לפי מההוראות
הוא אם כאמור אחראי נציג של אישור יבטל או יתלה
סירבלשתףפעולהבבירורחשדלפגיעהבבריאותהציבור
אוביעילותהתמרוק,בטיחותואואיכותואוגילהחוסר
באופן חסר מקצועי אוידע ליקויים כישורים מיומנות,
ביעילות או הציבור בבריאות לפגיעה להביא העלול

התמרוק,בטיחותואואיכותוע
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או הוא - תאגיד הוא ואם האחראי, הנציג )4(
נושאמשרהבו,הפרתנאימתנאיהאישוראוהוראה

מההוראותלפיפקודהזו;

בבירור פעולה לשתף סירב האחראי הנציג )5(
חשדלפגיעהבבריאותהציבוראוביעילותהתמרוק,

בטיחותואואיכותו;

כישורים מיומנות, חוסר גילה האחראי הנציג )6(
להביא העלול באופן חסר, מקצועי ידע או לקויים
התמרוק, ביעילות או הציבור בבריאות לפגיעה

בטיחותואואיכותוע

החליטהמנהללבטלאישורשלנציגאחראיכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,וזאתבשלליקויחמורבהתנהלותושלהנציג
האחראיאובשלהצטברותליקוייםהעולהכדיליקויחמור,
נציג לשמש מתאים אינו שהוא סבור המנהל זאת ועקב
אחראי,רשאיהמנהללקבועכיהואלאיוכללשמשנציג
אחראילצמיתותאולתקופהשיקבע,וכןרשאיהואלהתנות
אתהמשךעיסוקוכנציגאחראיבקיומםשלתנאיםשיקבעאו
במילויתנאיםבמהלךהתקופהשבההואישמשנציגאחראי,

והכוללשםהגנהעלבריאותהציבורע

לאיקבלהמנהלהחלטהלפיסעיףזה,אלאלאחרשנתן )ג(
לבעלהרישיוןולנציגהאחראיהזדמנותלטעוןאתטענותיהםע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,סברהמנהלכיקייםצורך )ד(
ששוכנע לאחר אחראי, נציג אישור להתלות ומיידי דחוף
כיקייםחששלסכנהחמורהלבריאותהציבור,רשאיהוא
ובלבד מנומקת, בהחלטה לאלתר, האישור את להתלות
את ולנציגהאחראיהזדמנותלטעון שייתןלבעלהרישיון
טענותיהםבהקדםהאפשרילאחרההתליה,ולאיאוחרמ־14

ימיםממועדההחלטהע

או הוא - תאגיד הוא ואם האחראי, הנציג )4(
נושאמשרהבו,הפרתנאימתנאיהאישוראוהוראה

מההוראותלפיפקודהזו;

בבירור פעולה לשתף סירב האחראי הנציג )5(
חשדלפגיעהבבריאותהציבוראוביעילותהתמרוק,

בטיחותואואיכותו;

כישורים מיומנות, חוסר גילה האחראי הנציג )6(
להביא העלול באופן חסר, מקצועי ידע או לקויים
התמרוק, ביעילות או הציבור בבריאות לפגיעה

בטיחותואואיכותוע

החליטהמנהללבטלאישורשלנציגאחראיכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,וזאתבשלליקויחמורבהתנהלותושלהנציג
האחראיאובשלהצטברותליקוייםהעולהכדיליקויחמור,
נציג לשמש מתאים אינו שהוא סבור המנהל זאת ועקב
אחראי,רשאיהמנהללקבועכיהואלאיוכללשמשנציג
אחראילצמיתותאולתקופהשיקבע,וכןרשאיהואלהתנות
אתהמשךעיסוקוכנציגאחראיבקיומםשלתנאיםשיקבעאו
במילויתנאיםבמהלךהתקופהשבההואישמשנציגאחראי,

והכוללשםהגנהעלבריאותהציבורע

לאיקבלהמנהלהחלטהלפיסעיףזה,אלאלאחרשנתן )ג(
לבעלהרישיוןולנציגהאחראיהזדמנותלטעוןאתטענותיהםע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,סברהמנהלכיקייםצורך )ד(
ששוכנע לאחר אחראי, נציג אישור להתלות ומיידי דחוף
כיקייםחששלסכנהחמורהלבריאותהציבור,רשאיהוא
ובלבד מנומקת, בהחלטה לאלתר, האישור את להתלות
את ולנציגהאחראיהזדמנותלטעון שייתןלבעלהרישיון
טענותיהםבהקדםהאפשרילאחרההתליה,ולאיאוחרמ־14

ימיםממועדההחלטהע

עודמוצעלקבועכיאםהחליטהמנהללבטלאישור
שלנציגאחראיבשלליקויחמורבהתנהלותושלהנציג
ליקוי כדי העולה ליקויים הצטברות בשל או האחראי
חמור,ועקבזאתהמנהלסבורשהואאינומתאיםלשמש
נציגאחראי,רשאיהמנהללקבועכיהואלאיוכללשמש
נציגאחראילצמיתותאולתקופהשיקבע,וכןרשאיהוא
של בקיומם אחראי כנציג עיסוקו המשך את להתנות
תנאיםשיקבעאובמילויתנאיםבמהלךהתקופהשבההוא

ישמשנציגאחראי,והכוללשםהגנהעלבריאותהציבורע

החלטהלפיסעיףזהתתקבללאחרשניתנההזדמנות
טענותיהםע את לטעון האחראי ולנציג הרישיון לבעל
לשםהאיזוןביןהחובהלשמועאתהבעלהרישיוןוהנציג
האחראילביןהשמירהעלבריאותהציבור,ובדומהלמודל
הקייםברישיוןהתמרוקים,מוצעלקבועכיאםסברהמנהל

אחראי, נציג אישור להתלות ומיידי דחוף צורך שקיים
לבריאות חמורה לסכנה חשש קיים כי ששוכנע לאחר
הציבור,רשאיהואלהתלותאתהאישורלאלתר,בהחלטה
האחראי ולנציג הרישיון לבעל שייתן ובלבד מנומקת,
לאחר האפשרי בהקדם טענותיהם את לטעון הזדמנות

ההתליה,ולאיאוחרמ־14ימיםממועדההחלטהע

לרישיון ביחס המוצע 55א3 בסעיף לקבוע בדומה
תמרוקים,מוצעלקבועגםכאןכילאורהעובדהכיביטול
אישורנציגאחראינעשהבשלהתנהלותלאתקינהשל
הנציג,לאתידוןבקשהלמתןאישורחדשלמישהאישור
לגביובוטלכאמור,אלאבתום12חודשיםמיוםהביטול
אותקופהארוכהיותרשקבעהמנהלכאמורלעיל,ואולם
מי לבקשת האמורה, התקופה את לקצר המנהל רשאי

שהאישורלגביובוטלכאמור,מנימוקיםשיירשמוע
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בוטלאישורלפיסעיףזה,לאתידוןבקשהלמתןאישור )ה(
חדשלמישהאישורלגביובוטלכאמור,אלאבתום12חודשים
מיוםהביטולאובתוםתקופהארוכהיותרשקבעהמנהל
לפיסעיףקטן)ב(,ואולםרשאיהמנהללקצראתהתקופות
האמורותלבקשתמישהאישורלגביובוטלכאמור,מנימוקים

שיירשמוע

אחריותעוסק
בתמרוקיםלגבי

תמרוקמזיק

בסעיףזה,"תמרוקמזיק"-כלאחדמאלה:55א9ע )א(

תמרוקשהזיקאושעלוללהזיקלבריאותאדם, )1(
בדיקת של תוצאות לגביו תמרוקשהתקבלו לרבות
מעבדההמעידותעלאי־עמידתובדרישותלפיפקודה
זובאופןשישבוכדילהזיקאולעוררחששלנזקכאמור;

תמרוקששווקבישראלבלאשקוימהלגביוחובה )2(
שנקבעהבתקנותלפיסעיף55ב,לענייןמסירתהודעה

עלשיווקאוקבלתרישיוןע

ייבא, שייצר, תמרוק כי לו שנודע בתמרוקים עוסק )ב(
הוביל,אחסןאומכראותמרוקשהואנציגאחראישלו,הוא

תמרוקמזיק,יפעללפיהוראותאלה:

ינקוטבהקדםהאפשריאמצעיםסביריםלמניעת )1(
השימושבתמרוק,לרבותאמצעימביןאלה,לפיהעניין,
והכוללשםמניעתהסכנהלבריאותהציבוראוהחשש

לסכנהלבריאותהציבורמהשימושבתמרוק:

עדכוןשלהיצרןאוהיבואן; )א(

יזומהשל בתיאוםעםהמנהל-החזרה )ב(
;)Withdrawal(התמרוקמהשוק

הודעה מסירת - המנהל עם בתיאום )ג(
;)Recall(לציבורעלהסכנההנשקפתמהתמרוק

ידווחלמנהלדיווחמפורט- )2(

אם ,)1( פסקה לפי שנקט האמצעים על )א(
ביצעהחזרהיזומהאומסרהודעהלציבורלפי

פסקה1)ב(או)ג(;

לסעיף 55א9 המוצע

להזיק שעלול או שהזיק תמרוק כי לקבוע מוצע
לבריאותהאדם,בכללזהתמרוקשנמצאלגביובבדיקת
מעבדהשאינומתאיםלהוראותלפיפקודהזובאופןהעלול
להזיקאולעוררחשששהואמזיק,ייקרא"תמרוקמזיק"ע
עודמוצעלקבועכיעוסקבתמרוקשנודעלוכיתמרוק
אמצעים ינקוט מזיק, תמרוק הוא מכר או ייבא שייצר,
את למנוע כדי בתמרוק השימוש מניעת לשם סבירים
אתהיבואןאו יעדכן החששלסכנהכאמור, הסכנהאו
אתהיצרן,וכןיבצעלפיהעניין,הוצאהשלהמוצרמדרכי
השיווק,החזרהיזומה,איסוףמהמדפיםוהודעהלציבורע

נוסףעלכךנדרשהעוסקבתמרוקלמסורהודעהמיידית
למנהלעלכך,לפרטאילוצעדיםנקטולפעוללפיהוראותיוע
כאמור הודעה  המנהל קיבל אם כי לקבוע מוצע עוד
יהיה הוא אחר, באופן מזיק תמרוק על לו נודע אם או
רשאילהורותעלהחזרהיזומהשלתמרוק,וכןיהיהרשאי
לפעולבדרכיםשיראהלנכוןכדילהביאלביצועהוראה
שנתןלעוסק,אםהעוסקמסרבלבצעאתההוראה,אם
ישדחיפותבכךאואםישקושיבאיתורהגורםהאחראי
לתמרוקעעלויותהוצאותשנקטהמנהללענייןזהיחולו
עלהעוסקהרלוונטיעהוראהלהחזרהיזומהשלאעלבסיס
הודעהשלהעוסקבתמרוק,תיעשהלאחרמתןהזדמנות
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בכלמקרהשלגביוקבעהשרחובתדיווח )ב(
לענייןזה;

בעקבות בתמרוקים לעוסק המנהלהוראה נתן )3(
בתמרוקים העוסק יפעל ,)2( בפסקה כאמור הדיווח

בהתאםלהוראותיוע

סעיף לפי בתמרוקים לעוסק הוראה המנהל נתן )ג(
קטן)ב()3(,רשאיהמנהללפעוללביצועההוראהאםהעוסק
בתמרוקיםסירבלבצעאותהאובנסיבותשלדחיפותמיוחדתע

נודעלמנהלכיתמרוקהואתמרוקמזיק,רשאיהוא )ד(
לפעוללפיהוראותסעיףקטן)ב()1()ב(אףבטרםנתןהוראה
במקביללמתןהוראהכאמור, או )ב()3( בסעיףקטן כאמור
לאתר קושי קיים שבהן בנסיבות או דחופות בנסיבות
סעיף הוראות לפי לפעול שאחראי בתמרוקים העוסק את

קטן)ב()1()ב(ע

המנהלרשאילהורותעלהחזרהיזומהכאמורבסעיף )ה(
קטן)ב()1()ב(,אםהתקיימונסיבותכאמורבסעיףקטן)ב(,אף
בתמרוקים, עוסק באמצעות לידיעתו הדבר הובא לא אם
לאחרשנתןלעוסקבתמרוקיםשאחראילפעוללפיהוראות
סעיףקטן)ב()1()ב(הזדמנותלטעוןאתטענותיו,אלאאםכן
ראהכיקייםצורךדחוףלשםשמירהעלבריאותהציבור

להורותעלהחזרהיזומהכאמורבלילשמועאתטענותיוע

עוסקבתמרוקיםיישאבהוצאותשלפעולותשננקטולפי )ו(
סעיפיםקטנים)ג(עד)ה(,אלאאםכןקבעהמנהלאחרתע

עוסקבתמרוקיםיתעדאצלו,לרבותבאמצעותשמירת )ז(
עותק,תלונותבדברנזקאוחששלנזקלבריאותאדםמתמרוק
שייצר,ייבאאומכר,וישמוראתהתיעודלתקופהשלחמש

שניםלפחותממועדקבלתכלתלונהע

הודעהבדבר
מסוכנותתמרוק

בלילגרועמהוראותסעיף55א9,רשאיהמנהל-55א10ע

להורותלבעלרישיוןאולנציגאחראילפרסםאולהודיע )1(
לכלאדםהנוגעבדבר,כיתמרוקאינועומדבדרישותהחלות
עליולפיפרקזה,וכיהתמרוקמסוכןלבריאותושלהמשתמש
בו,אושקיימתהסתברותממשיתלמסוכנותכאמור;הפרסום
אוההודעהיהיובאופןשיורהעליוהמנהל;הוראהלפיפסקה
לנציג או לבעלהרישיון שניתנה לאחר אלא תינתן לא זו

האחראי,לפיהעניין,הזדמנותלטעוןאתטענותיו;

בכלמקרהשלגביוקבעהשרחובתדיווח )ב(
לענייןזה;

בעקבות לעוסקבתמרוקים המנהלהוראה נתן )3(
בתמרוקים העוסק יפעל ,)2( בפסקה כאמור הדיווח

בהתאםלהוראותיוע

סעיף לפי בתמרוקים לעוסק הוראה המנהל נתן )ג(
קטן)ב()3(,רשאיהמנהללפעוללביצועההוראהאםהעוסק
בתמרוקיםסירבלבצעאותהאובנסיבותשלדחיפותמיוחדתע

נודעלמנהלכיתמרוקהואתמרוקמזיק,רשאיהוא )ד(
לפעוללפיהוראותסעיףקטן)ב()1()ב(אףבטרםנתןהוראה
הוראהכאמור, במקביללמתן או )ב()3( בסעיףקטן כאמור
לאתר קושי קיים שבהן בנסיבות או דחופות בנסיבות
סעיף הוראות לפי לפעול שאחראי בתמרוקים העוסק את

קטן)ב()1()ב(ע

המנהלרשאילהורותעלהחזרהיזומהכאמורבסעיף )ה(
קטן)ב()1()ב(,אםהתקיימונסיבותכאמורבסעיףקטן)ב(,אף
בתמרוקים, עוסק באמצעות לידיעתו הדבר לאהובא אם
לאחרשנתןלעוסקבתמרוקיםשאחראילפעוללפיהוראות
סעיףקטן)ב()1()ב(הזדמנותלטעוןאתטענותיו,אלאאםכן
ראהכיקייםצורךדחוףלשםשמירהעלבריאותהציבור

להורותעלהחזרהיזומהכאמורבלילשמועאתטענותיוע

עוסקבתמרוקיםיישאבהוצאותשלפעולותשננקטולפי )ו(
סעיפיםקטנים)ג(עד)ה(,אלאאםכןקבעהמנהלאחרתע

עוסקבתמרוקיםיתעדאצלו,לרבותבאמצעותשמירת )ז(
עותק,תלונותבדברנזקאוחששלנזקלבריאותאדםמתמרוק
שייצר,ייבאאומכר,וישמוראתהתיעודלתקופהשלחמש

שניםלפחותממועדקבלתכלתלונהע

הודעהבדבר
מסוכנותתמרוק

בלילגרועמהוראותסעיף55א9,רשאיהמנהל-55א10ע

להורותלבעלרישיוןאולנציגאחראילפרסםאולהודיע )1(
לכלאדםהנוגעבדבר,כיתמרוקאינועומדבדרישותהחלות
עליולפיפרקזה,וכיהתמרוקמסוכןלבריאותושלהמשתמש
בו,אושקיימתהסתברותממשיתלמסוכנותכאמור;הפרסום
אוההודעהיהיובאופןשיורהעליוהמנהל;הוראהלפיפסקה
לנציג או לבעלהרישיון שניתנה לאחר אלא תינתן לא זו

האחראי,לפיהעניין,הזדמנותלטעוןאתטענותיו;

לאותועוסקלטעוןאתטענותיו,אלאאםכןקייםצורך
דחוףלשםשמירהעלבריאותהציבור,להורותעלהחזרה
יזומהבלאשמיעתהטענותכאמורעכמוכןמוצעלקבוע
חובהעלעוסקבתמרוקיםלשמורמידעותלונותבעניין
היזקאוהיתכנותלהיזקלבריאותאדםמתמרוקשייצר,
ממועד לפחות שנים חמש של לתקופה  מכר, או ייבא

קבלתהתלונהע

לסעיף 55א10 המוצע

מוצעלהסמיךאתהמנהלאואתמישהואהסמיכו
לכך,להורותלעוסקבתמרוקיםלהודיעאולפרסםהודעות
להזהיר כדי שיקבע, באופן מזיק, שנמצא תמרוק לגבי
עוסקיםאחריםואתהציבורבכללותוביחסלמסוכנותשל
תמרוקאושלתהליךעבודה,וכןלפרסםהודעהמטעמו
אםהעוסקסירבלעשותזאתאואםישדחיפותרבהבענייןע
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לפרסםאולהודיעהודעהמטעמוכאמורבפסקה)1(- )2(

אםנוכחכיבעלהרישיוןאוהנציגהאחראיסירב )א(
לפרסםאולהודיעהודעהבאופןשהורהעליוכאמור
באותהפסקהאואםסברכיקייםחששממשילשלומו
אולבריאותושלאדם,ובלבדשנתןלעוסקהזדמנות

לטעוןאתטענותיו;

גםבלישנתןלבעלהרישיוןאולנציגהאחראי )ב(
משנה בפסקת כאמור טענותיו את לטעון הזדמנות
באותה כאמור מיידי חשש קיים כי סבר אם )א(,
פסקתמשנה,ובלבדשנתןלוהזדמנותכאמורבהקדם

האפשרילאחרמכן;

להורותלבעלרישיוןאולנציגאחראילהודיעאולפרסם )3(
בהתאם הרישיון בעל שערך בדיקות ממצאי על הודעה
להוראותלפיפרקזה,אםנוכחכינגרמהפגיעהבבריאותו
שלאדם,אושישהסתברותממשיתשתיגרםפגיעהכאמור,
ובלבדשנתןלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיולפני

מתןההודעהאוהפרסוםכאמור;

)3( להודיעאולפרסםהודעהמטעמוכאמורבפסקה )4(
בלישנתןלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיובעניין,
אםסברכיקייםחששמיידילבריאותושלאדם,ובלבדשנתן

לבעלהרישיוןהזדמנותכאמורבהקדםהאפשרילאחרמכן;

לחייבאתבעלהרישיוןאוהנציגהאחראיבהוצאות )5(
ההודעהאוהפרסוםלפיפסקאות)2(או)4(,כולןאוחלקןע

מניעתסיכונים
בריאותיים

סיכונים55בע מניעת בדבר תקנות להתקין רשאי השר )א(
לבריאות-

ממוצריםהמכיליםחומריםרעיליםאוהעלולים )1(
להכילחומריםרעילים;

)2(מתמרוקים,לשםהגנהעלבריאותהציבורושמירה
עליעילותהתמרוקים,בטיחותםואיכותםע

לקבוע, השר רשאי )א( קטן בסעיף כאמור בתקנות )ב(
ביןהשאר,הוראותבדברבדיקתםוסימונםשלמוצריםאו
בהם המשתמש בריאות על הגנה לשם הכול תמרוקים,

מסכנותהנובעותמחומריםרעיליםאומתמרוקיםע";

שניתנה לפרסםמותניתבכך לעוסק הוראה מתן ככלל,
לעוסקהזדמנותלטעוןבעניין,למעטאםישחששמיידי
תהיה )שאז אדם של לבטיחותו או לבריאותו לשלומו,
אפשרותלטעוןטענותבדיעבד(עמוצעכיעלויותפרסום
יוסמך, שהמנהל מוצע עוד העוסקע על יחולו ההודעה
במקריםהמתאימים,לחייבעוסקלפרסםתוצאותבדיקות,
ואםנשקפתסכנהמיידית,הואיהיהרשאילפרסםתוצאות

כאמורבעצמוע

לסעיף 55ב המוצע

מוצעלהסמיךאתהשרלהתקיןתקנותבדברמניעת
סיכוניםלבריאותממוצריםהמכיליםאוהעלוליםלהכיל
חומריםרעילים,וכןתקנותלמניעתסיכוניםמתמרוקים
איכות על ושמירה הציבור בריאות על הגנה לשם
השר רשאי השאר בין ובטיחותםע יעילותם התמרוקים,
להתקיןתקנותכאמורשיורועלדרכיהבדיקהוהסימוןשל
מוצריםאותמרוקים,והכולכדילהגןעלבריאותהציבורע

ר ב ס ה י  ר ב ד



195 הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31

בסעיף55ג,אחרי"מוצר"יבוא"אותמרוק"; )3(

אחריסעיף55גיבוא: )4(

)א(לאייבאאדםתמרוקלישראלאלאאםכןישלותעודה55ג1ע"יבואתמרוקים
תקפההמעידהעלשיווקחופשישלהתמרוקבמדינהמוכרת
לכך המוסמכת שניתנהבידיהרשות ,)Free Sale )תעודת
באותהמדינה,שהמנהלהכירבה;לענייןזה,"מדינהמוכרת"

-מדינההמנויהבתוספתרביעיתב'ע

הבריאות משרד של האינטרנט באתר יפרסם המנהל  )ב(
סעיף לפי בהן הכיר שהוא מוסמכות רשויות של רשימה

קטן)א(ע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמכלתנאיאחרליבוא )ג(
תמרוקלישראללפיפקודהזואולפיכלדיןאחרע";

בסעיף55ה,אחרי"חומררעיל"יבוא"וכןמיצרןאומיבואןשלתמרוק"ובמקום )5(
"אודותהמוצר"יבוא"עלאודותהמוצראוהתמרוק";

בסעיף60- )6(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)6(יבוא: )א(

בעלרישיוןשלאדיווחלמנהלעלשינויבפרטיםשנכללובבקשה ")6א(
אובמסמכיםשצורפולה,בניגודלהוראותסעיף55א2;";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

אחריפסקה)26(יבוא: )1(

מישייצר,ייבא,ייצאאואחסןתמרוקבלישישבידורישיון ")26א(
תמרוקיםאובניגודלתנאירישיוןתמרוקים,בניגודלהוראותסעיף

55א1)א(;

יצרןאויבואןששיווקתמרוקבישראלבלישישנציגאחראי )26ב(
לתמרוקבישראל,בניגודלהוראותסעיף55א4)א(;

בסעיף55ג,אחרי"מוצר"יבוא"אותמרוק"; )3(

אחריסעיף55גיבוא: )4(

)א(לאייבאאדםתמרוקלישראלאלאאםכןישלותעודה55ג1ע"יבואתמרוקים
תקפההמעידהעלשיווקחופשישלהתמרוקבמדינהמוכרת
לכך המוסמכת שניתנהבידיהרשות ,)Free Sale )תעודת
באותהמדינה,שהמנהלהכירבה;לענייןזה,"מדינהמוכרת"

-מדינההמנויהבתוספתרביעיתב'ע

הבריאות משרד של האינטרנט באתר יפרסם המנהל  )ב(
סעיף לפי בהן הכיר שהוא מוסמכות רשויות של רשימה

קטן)א(ע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמכלתנאיאחרליבוא )ג(
תמרוקלישראללפיפקודהזואולפיכלדיןאחרע";

בסעיף55ה,אחרי"חומררעיל"יבוא"וכןמיצרןאומיבואןשלתמרוק"ובמקום )5(
"אודותהמוצר"יבוא"עלאודותהמוצראוהתמרוק";

בסעיף60- )6(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)6(יבוא: )א(

בעלרישיוןשלאדיווחלמנהלעלשינויבפרטיםשנכללובבקשה ")6א(
אובמסמכיםשצורפולה,בניגודלהוראותסעיף55א2;";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

אחריפסקה)26(יבוא: )1(

מישייצר,ייבא,ייצאאואחסןתמרוקבלישישבידורישיון ")26א(
תמרוקיםאובניגודלתנאירישיוןתמרוקים,בניגודלהוראותסעיף

55א1)א(;

יצרןאויבואןששיווקתמרוקבישראלבלישישנציגאחראי )26ב(
לתמרוקבישראל,בניגודלהוראותסעיף55א4)א(;

לפסקה )3(

כך הרוקחים לפקודת 55ג סעיף את לתקן מוצע
שהאיסורהקייםעלכלאדםלייצרמוצריםשלאבהתאם

להוראותהתקנותיחולגםלגביתמרוקיםע

לפסקה )4(

לסעיף 55ג1 המוצע

לשםשמירהעלבריאותהציבור,מוצעלקבועכילא
ייבאאדםתמרוקיםלישראלאלאאםכןישלותעודה
המעידהעלשיווקחופשי)תעודתFreeSale(שלהתמרוק,
באחת בה, הכיר שהמנהל מוסמכת מרשות שניתנה
מהמדינותהמוכרותעלצורךזהתיכללבתוספתרביעיתב'
המוצעתרשימהשלמדינותמוכרותאשרתפורסםבאתר
האינטרנטשלמשרדהבריאותעכיווןשרשימתהמדינות

המוכרותמשתנהמעתלעת,השריהיהרשאילעדכןבצו
אתרשימתהמדינות,עלפיהמלצתהמנהלע

לפסקה )5(

כך הרוקחים לפקודת 55ה סעיף את לתקן מוצע
שהסמכותהנתונהלשראולמישהואהסמיכולכך,לדרוש
מידעהנראהלודרושעלאודותמוצראשרלגביוקיים
חששסבירכינמצאבוחומררעיל,תחולגםלגביתמרוקיםע

לפסקאות )6( ו–)7(

בשלשינוישיטתהפיקוחוהבקרהכאמורלעיל,מוצע
לקבועהוראותפליליותנוספותוסמכויותלהטלתעיצומים
ולהבטיח מפניהפרות, להרתיע במטרה כספיים,והכול
אתהשמירהעלבריאותהציבורעבכללזהמוצעלקבוע
כעבירהוכהפרותשניתןלהטילבשלהןעיצוםכספי:ייצור,
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עוסקבתמרוקיםשלאנקטאמצעיםסביריםלמניעתשימוש )26ג(
בתמרוקמזיק,בניגודלהוראותסעיף55א9)ב(;

עוסקבתמרוקיםשלאדיווחלמנהלעלהאמצעיםשנקט, )26ד(
בניגודלהוראותסעיף55א9)ב()2()א(;";

אחריפסקה)27(יבוא: )2(

תעודהתקפה מישייבאתמרוקלישראלבלישישלו ")27א(
כאמורבסעיף55ג1)א(,בניגודלהוראותהסעיףהאמור;";

אחריפסקה)28(יבוא: )3(

מישייצר,ייבא,ייצא,אחסןאוהובילתמרוקבניגודלתקנות )29("
המנויותבתוספתרביעיתג'ע";

בסעיף60ד- )7(

בסעיףקטן)ב()2(,במקום"רביעיתא'"יבוא"רביעיתד'"; )א(

בסעיףקטן)ג()2(,במקום"רביעיתא'"יבוא"רביעיתד'"; )ב(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

זו,כמפורטלהלן,רשאי מישהפרהוראהמההוראותלפיפקודה ")ג1(
הממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזהבסכוםשל20,000

שקליםחדשים,ואםהואתאגיד-בסכוםשל50,000שקליםחדשים:

שנכללו בפרטים שינוי על למנהל דיווח שלא רישיון בעל )1(
בבקשהאובמסמכיםשצורפולה,בניגודלהוראותסעיף55א2;

הודיעולמנהלעלשינוי נציגאחראישלא בעלרישיוןאו )2(
בפרטיהנציגהאחראי,בניגודלהוראותסעיף55א6;

נציג של כהונתו סיום על למנהל שלאהודיע רישיון בעל )3(
אחראי,בניגודלהוראותסעיף55א7)א(ע

רשאי להלן, כמפורט זו, פקודה לפי מההוראות הוראה שהפר מי )ג2(
הממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזהבסכוםשל30,000

שקליםחדשים,ואםהואתאגיד-בסכוםשל75,000שקליםחדשים:

מישייצר,ייבא,ייצאאואחסןתמרוקבלישישבידורישיון )1(
תמרוקיםאובניגודלתנאירישיוןתמרוקים,בניגודלהוראותסעיף

55א1)א(;

יצרןאויבואןששיווקתמרוקבישראלבלישישנציגאחראי )2(
לתמרוקבישראל,בניגודלהוראותסעיף55א4)א(;

עוסקבתמרוקיםשלאנקטאמצעיםסביריםלמניעתשימוש )3(
בתמרוקמזיק,בניגודלהוראותסעיף55א9)ב(;

עוסקבתמרוקיםשלאדיווחלמנהל,בניגודלהוראותסעיף )4(
55א9)ב()2(;

בניגוד המנהל, לו שנתן להוראות בהתאם פעל שלא מי )5(
להוראותסעיפים55א9)ב()3(או55א10;

יבוא,יצואאואחסוןתמרוקבלירישיוןתמרוקיםאובניגוד
לתנאירישיוןתמרוקים;שיווקתמרוקבישראלבידייצרן
אויבואןבלישישנציגאחראילתמרוקבישראל;אי־נקיטת

אמצעיםסביריםבידיעוסקבתמרוקיםלמניעתשימוש
Free תעודת בלי לישראל תמרוק ייבוא מזיק; בתמרוק

Saleתקפהע
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מישייבאתמרוקלישראלבלישישלותעודהתקפהכאמור )6(
בסעיף55ג1)א(,בניגודלהוראותהסעיףהאמורע";

בסעיףקטן)ה()5(,במקום"רביעיתא'"יבוא"רביעיתד'"; )ד(

בסעיף61- )8(

אחריפסקה)3(יבוא: )א(

")3א(לשנותאתתוספתרביעיתא';

לפי ב', רביעית שבתוספת המוכרות המדינות רשימת את לעדכן )3ב(
המלצתהמנהלובשיםלבלהגנהעלבריאותהציבור;";

בפסקה)4(,במקום"רביעיתא'"יבוא"רביעיתג'ואתתוספתרביעיתד'"; )ב(

בסעיף66)א(,אחריפסקה)7(יבוא: )9(

אגרותבעדמתןרישיוןאוחידושו,בעדהגשתבקשותובעדמסירתהודעות, )8("
לפיפקודהזוע";

אחריהתוספתהרביעיתיבוא: )10(

"תוספת רביעית א'
)סעיף55א1)ב()4((

,)ISO(22716המתפרסםבאתרהאינטרנטשלארגוןהתקינההבין–לאומיISOתקן
כפישהואמתעדכןמעתלעתע

תוספת רביעית ב'
)סעיף55ג1)א((

מדינותהחברותבאיחודהאירופי; )1(

אוסטרליה; )2(

איסלנד; )3(

ארצותהברית; )4(

יפן; )5(

נורבגיה; )6(

ניוזילנד; )7(

קנדה; )8(

שוויץע )9(

תוספת רביעית ג'
)סעיף60)ב()29((";

מישייבאתמרוקלישראלבלישישלותעודהתקפהכאמור )6(
בסעיף55ג1)א(,בניגודלהוראותהסעיףהאמורע";

בסעיףקטן)ה()5(,במקום"רביעיתא'"יבוא"רביעיתד'"; )ד(

בסעיף61- )8(

אחריפסקה)3(יבוא: )א(

")3א(לשנותאתתוספתרביעיתא';

לפי ב', רביעית שבתוספת המוכרות המדינות רשימת את לעדכן )3ב(
המלצתהמנהלובשיםלבלהגנהעלבריאותהציבור;";

בפסקה)4(,במקום"רביעיתא'"יבוא"רביעיתג'ואתתוספתרביעיתד'"; )ב(

בסעיף66)א(,אחריפסקה)7(יבוא: )9(

אגרותבעדמתןרישיוןאוחידושו,בעדהגשתבקשותובעדמסירתהודעות, )8("
לפיפקודהזוע";

אחריהתוספתהרביעיתיבוא: )10(

"תוספת רביעית א'
)סעיף55א1)ב()4((

,)ISO(22716המתפרסםבאתרהאינטרנטשלארגוןהתקינההבין–לאומיISOתקן
כפישהואמתעדכןמעתלעתע

תוספת רביעית ב'
)סעיף55ג1)א((

מדינותהחברותבאיחודהאירופי; )1(

אוסטרליה; )2(

איסלנד; )3(

ארצותהברית; )4(

יפן; )5(

נורבגיה; )6(

ניוזילנד; )7(

קנדה; )8(

שוויץע )9(

תוספת רביעית ג'
)סעיף60)ב()29((";

לפסקה )9(

66 סעיף את לתקן מוצע המוצע, התיקון במסגרת
לפקודתהרוקחיםולהסמיךאתהשרלקבועאגרותבעד

מתןרישיוןאוחידושו,בעדהגשתבקשותובעדמסירת
הודעות,לפיפקודההרוקחיםע
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בתוספתרביעיתא',בכותרת,במקום"רביעיתא'"יבוא"רביעיתד'"ע )11(

פרקב'-תחילה
ותחולה

)א(תחילתושלפרקזהבמועדשיקבעשרהבריאות,בצו,לאחרשנוכחשהותקנו3ע
תקנותראשונותלפיסעיפים55א4)ב()2(,55א5)ז(ו־55בלפקודתהרוקחים,כנוסחם

בסעיף2)2(לחוקזהע

)ב(הוראותסעיף55ג1לפקודהכנוסחובסעיף2)4(לחוקזה,לאיחולועלתמרוקשערב
לתמרוקפלונילפיצוהפיקוחעלמצרכים זההיהלגביורישיון תחילתושלפרק
ושירותים)תמרוקים(,התשל"ג-361973,וזאתעדתוםתקופתתוקפושלהרישיוןהאמורע

פרק ג': רשויות מקומיות
תיקוןחוקאיגודי

ערים
בחוקאיגודיערים,התשט"ו-31955)בפרקזה-חוקאיגודיערים(,אחריסעיף17דיבוא:4ע

"פרק א'1: אשכול רשויות מקומיות

איגודעריםמסוג
אשכולרשויות

מקומיות

הוראותחוקזהיחולוגםעלאיגודעריםשהואאשכולרשויות17ד1ע
מקומיות,המוקםכדילעודדפיתוחאזוריוקידוםשיתופי
פעולה,בנושאיםשונים,ביןהרשויותהמקומיותהחברותבו

)להלן-אשכול(,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בכפוףלהוראותסעיף2,לאיוקםאשכולאלאלבקשת )1(
הרשויותהמקומיותהאמורותלהיכללבתחומו;

בסעיף8)ב(,במקום"נציגאחדלפחות"יקראו"נציגאחד )2(
בלבדאלאאםכןנקבעאחרתבצוהמקים";

מחצית "לפחות יקראו 8)ב1( בסעיף האמור במקום )3(
מחברימועצתהאשכוליהיומקרבעובדיהרשויותהמקומיות

שבתחומו;

במועד תהיה זה פרק של תחילתו כי מוצע  סעיף 3
שהותקנו שנוכח לאחר בצו, השר, שיקבע 

התקנותהנדרשותליישוםהתיקוןהמוצעע

המוצע, 55ג1 סעיף הוראות כי לקבוע מוצע עוד
FreeSaleשעניינוהתנאתיבואתמרוקיםבקבלתתעודת
תקפה,לאיחולועלתמרוקשערבתחילתושלפרקזההיה
לגביורישיוןלתמרוקפלונילפיצוהתמרוקים,וזאתעד

תוםתקופתתוקפושלהרישיוןהאמורע

פרק ג' -  כללי

מוצעלתקןאתחוקאיגודיערים,התשט"ו-1955  סעיף 4
)בפרקזה-חוקאיגודיערים(,ולאפשרהקמה 

שלאיגודעריםמסוגאשכולרשויותמקומיותע

האשכול( )בפרקזה- המקומיות אשכולהרשויות
בקשתן פי על שיתאגדו מקומיות רשויות כמה יכלול
במטרהלייעלאתהתנהלותןהכלכלית,לשפראתרמת
הגודל יתרון את ולנצל לתושביהן הניתנים השירותים

שבאיגוםמשאביהרשויותע

לשינויים יחולוהוראותהחוקבכפוף עלהאשכול
המפורטיםבסעיף17ד1ע

לסעיף 17ד1 המוצע 

לפסקה )1(

מוצע,כיבשונהמאיגודעריםרגילהמוקםלפיסעיף2
לחוקאיגודיערים,הקמתאשכולרשויותמקומיותתהיה
רקעלפיבקשתהרשויותהמקומיותהמבקשותלהיכלל

באשכולע

לפסקה )2(

מוצעכיכלרשותמקומיתשבתחוםאשכולתהיה,
ככלל,מיוצגתבמועצתהאשכולעלידינציגאחדבלבד,
אלאאםכןנקבעאחרתבצוהמקים,וזאתבשונהמאיגוד
לחוקאיגודיעריםכיכל 8)ב( הקובעבסעיף עריםרגיל
רשותמקומיתשבתחוםאיגודעריםזכאיתלהיותמיוצגת

במועצהעלידינציגאחדלפחותע

 לפסקה )3(

כנגזרמהוראתפסקה)2(,שלפיהלכלרשותמקומית
יהיהנציגאחדבלבד,מוצעלקבועכיהמגבלה,הקבועה
מחציתמחברי שלפיה ערים, איגודי לחוק 8)ב1( בסעיף
מועצתהאשכוליהיועובדיהרשויותהמקומיות,תישמר
מועצת על תחול אך רגיל, ערים איגוד במועצת כמו

האשכולכולהולאלגביכלרשותמקומיתבנפרדע
ק"תהתשל"ג,עמ'882ע 3

ס"חהתשט"ו,עמ'48;התשע"ו,עמ'47ע 4
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נוסףעלתפקידיווסמכויותיושלאשכולשנקבעו)4( )א(
בצוהמקיםלפיסעיף15)3(,ובכפוףלהוראותשנקבעו
בו,רשותמקומיתהחברהבאשכולרשאית,באישור
מועצתהרשותהמקומית,לאצוללאשכולמסמכותה
עלפיכלחיקוקאולהטילעליותפקידשהוטלעליה

עלפיכלחיקוקע

זו פסקה לפי תפקיד הטלת או סמכות אצילת )ב(
טעונההחלטהשלמועצתהאשכולברובחבריה,לאחר
שהשתכנעהשלאיהיהבכךכדילפגועביכולתושל
שנקבעו והסמכויות התפקידים את למלא האשכול
בצוהמקים;רשותמקומיתהחברהבאשכולוהרואה
פסקת לפי המועצה מהחלטת נפגעת עצמה את
בכתב מנומק ערר לשר להגיש רשאית זו משנה
ההחלטהע קבלת מיום ימים 7 בתוך ההחלטה על

הודעהעלאצילתסמכותאוהטלתתפקידלפי )ג(
פסקהזותפורסםבאתרהאינטרנטשלהאשכולובאתר

האינטרנטשלהרשותהמקומיתע

לפי שהוטלו ותפקידים שנאצלו סמכויות על )ד(
פסקהזולאיחולוהוראותסעיף10;

את שרהפנים יפעיל לא 16א, האמורבסעיף אף על )5(
סמכותובסעיףהאמורעלענייניםאלה:

בהסכמת אלא לאשכול, מקומית רשות צירוף )א(
מועצתהאשכולומועצתהרשותהמקומיתהמיועדת
לצירוף,זולתאםראהמטעמיםהמצדיקיםזאתלהפעיל

אתסמכותובהעדרהסכמהכאמור;

אלא מאשכול, מקומית רשות פרישת לעניין )ב(
לבקשתמועצתהרשותהמקומיתהמיועדתלפרישה,
זולתאםראהמטעמיםהמצדיקיםזאת,להפעילאת

סמכותובהעדרבקשהכאמור;

נוסףעלתפקידיווסמכויותיושלאשכולשנקבעו)4( )א(
בצוהמקיםלפיסעיף15)3(,ובכפוףלהוראותשנקבעו
בו,רשותמקומיתהחברהבאשכולרשאית,באישור
מועצתהרשותהמקומית,לאצוללאשכולמסמכותה
עלפיכלחיקוקאולהטילעליותפקידשהוטלעליה

עלפיכלחיקוקע

זו פסקה לפי תפקיד הטלת או סמכות אצילת )ב(
טעונההחלטהשלמועצתהאשכולברובחבריה,לאחר
שהשתכנעהשלאיהיהבכךכדילפגועביכולתושל
שנקבעו והסמכויות התפקידים את למלא האשכול
בצוהמקים;רשותמקומיתהחברהבאשכולוהרואה
פסקת לפי המועצה מהחלטת נפגעת עצמה את
בכתב מנומק ערר לשר להגיש רשאית זו משנה
ההחלטהע קבלת מיום ימים 7 בתוך ההחלטה על

הודעהעלאצילתסמכותאוהטלתתפקידלפי )ג(
פסקהזותפורסםבאתרהאינטרנטשלהאשכולובאתר

האינטרנטשלהרשותהמקומיתע

לפי שהוטלו ותפקידים שנאצלו סמכויות על )ד(
פסקהזולאיחולוהוראותסעיף10;

את שרהפנים יפעיל לא 16א, האמורבסעיף עלאף )5(
סמכותובסעיףהאמורעלענייניםאלה:

בהסכמת אלא לאשכול, מקומית רשות צירוף )א(
מועצתהאשכולומועצתהרשותהמקומיתהמיועדת
לצירוף,זולתאםראהמטעמיםהמצדיקיםזאתלהפעיל

אתסמכותובהעדרהסכמהכאמור;

אלא מאשכול, מקומית רשות פרישת לעניין )ב(
לבקשתמועצתהרשותהמקומיתהמיועדתלפרישה,
זולתאםראהמטעמיםהמצדיקיםזאת,להפעילאת

סמכותובהעדרבקשהכאמור;

לפסקה )4( 

לפסקאות משנה )א( עד )ג(

נוסףעלהסמכויותהקבועותבצוהמקים,מוצעכי
לו לאצול יוכלו באשכול החברות המקומיות הרשויות
סמכויותנוספותולהטילעליותפקידיםחדשיםבלאצורך
סמכויות אצילת המרכזי; השלטון מערכות במעורבות
נוספותוהטלתתפקידיםחדשיםתפורסםבאתריהאינטרנט

הןשלהרשותהמקומיתוהןשלהאשכולע

מוצעשאצילתסמכותתהיהטעונההחלטתמועצת
הרשותהמקומיתוהחלטתמועצתהאשכול,ואולםרשות
עצמהנפגעתמהחלטהכזורשאית מקומיתהרואהאת
מקבלת ימים 7 בתוך הפנים לשר מנומק ערר להגיש

ההחלטהע

לפסקת משנה )ד(

סעיף10לחוקאיגודיעריםקובעכיככלל,סמכויות
ותפקידיםהניתניםלאיגודעריםמשחרריםאתהרשות
המקומיתמחובותיהעמכיווןשאצילתהסמכויותוהטלת
התפקידיםנעשיתביוזמתהשלטוןהמקומיובלאמעורבות
המקומית הרשות כי זו בפסקה מוצע המרכזי, השלטון
האוצלתסמכותאומטילהתפקידעלאשכוללאתשוחרר

מחובותיהבענייניםאלהע

לפסקה )5(

של וולונטרי בסיס על פעולה שיתוף לעודד כדי
כן אם אלא שככלל, לקבוע מוצע המקומיות, הרשויות
מקומית רשות צירוף זאת, המצדיקים טעמים התקיימו
הרשות ומועצת האשכול מועצת בהסכמת ייעשה
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אשכול של והסמכויות התפקידים לעניין )ג(
הקבועיםבצולפיסעיף15)3(,אלאבהסכמתמועצת
זאת, המצדיקים מטעמים ראה אם זולת האשכול,

להפעילאתסמכותובהעדרהסכמהכאמורע

התקשרותבמכרז
שלאשכול

אשכולרשאילערוךולפרסםמכרזפומבילהזמנתטובין17ד2ע )א(
אושירותים,אולביצועעבודותכדישהרשויותהמקומיות
מילוי לצורך בו שזכה מי עם להתקשר יוכלו בו החברות

תפקידיהןע

המכרזים הוראות יחולו )א( קטן סעיף לפי מכרז על )ב(
החלותעלהאשכול,והיקףההתקשרותהמרביעלפיהמכרז

ייכללבמסמכיהמכרזע

רשותמקומיתהחברהבאשכולרשאיתלהתקשרבחוזה )ג(
להזמנתטוביןאושירותים,אולביצועעבודותעםמישזכה
במכרזשפורסםלפיסעיףקטן)א(,ובלבדשהיקףההתקשרות
המצטברהכוללעלפיהמכרזלאיעלהעלההיקףשצוין

במסמכיהמכרזע

התקשרותבין
אשכוללרשות

מקומית

החברה17ד3ע מקומית מרשות טובין למכירת בחוזה התקשרות
באשכוללאשכול,לצורךמילויתפקידיו,אינהטעונהמכרז
פומביובלבדשמועצתהאשכולברובחבריההחליטהעלכךע"

פרק ד': שירות נסיעות שיתופיות
תיקוןפקודת

התעבורה
בפקודתהתעבורה,אחריסעיף14יחיבוא:5ע

"סימן ג'2: נסיעה שיתופית במונית

בסימןזה-14יטעהגדרות

המקומית,פרישתרשותמקומיתתיעשהלבקשתמועצת
הרשותהמקומיתושינויבתפקידיםובסמכויותשלאשכול

הקבועיםבצוהמקיםייעשהבהסכמתמועצתהאשכולע

לסעיף 17ד2 המוצע 

מכרזים לפרסם יוכל האשכול כי לקבוע מוצע
שהרשויותהחברותבויוכלולהתקשרעםמישזכהבהם
בלאצורךבעריכתמכרזעצמאינפרד;מכיווןשבמכרזכזה
על לשמור וכדי ודאות, חוסר של משמעותי מרכיב יש
תחרותהוגנתבמכרז,מוצעלקבועכיייקבעבמכרזהיקף

ההתקשרותהמרביע

לסעיף 17ד3 המוצע

טובין למכור תוכל מקומית כירשות לקבוע מוצע
לאשכולבלאמכרז,באישורמועצתהאשכולע

פרק ד' - שירות נסיעות שיתופיות

סימן ג'2: נסיעה שיתופית במונית 

מסדירות התעבורה פקודת לפי ההוראות  סעיף 5
שירותנסיעהמיוחדתבמונית)"ספיישל"(,וכן  כללי
ליעדים שירות בקווי במוניות נסיעה שירות 

הקבועיםברישיוןקוהשירותלמוניותעעםזאת,הוראות
אלהאינןמסדירותנסיעהשיתופיתבמונית,המאפשרת
במשותף נסיעה חלקי או נסיעה לחלוק נוסעים לכמה
במוניתשתיסעביןמקוםאיסוףשהוסכםעםכלאחדמהם
ליעדלפיבחירתכלנוסעושהתשלוםבעדהיתבצעבידי
כלנוסעבנפרדעכתוצאהמכך,בעלירישיוןלנסיעהמיוחדת
במוניתאינםיכוליםלהציעשירותשלנסיעהשיתופית,
דברשגורםלניצולנמוךשלההון)המונית(וקיבולתהדרך,
ואינומאפשרהוזלתמחיריהנסיעהלנוסעיםהמעוניינים

לחלוקאתנסיעתםע

האחרונות השנים של הטכנולוגיות ההתפתחויות
שיתוף של ויעילים חדשים שירותים להציע מאפשרות
נסיעהאוחלקינסיעה,כךשיהיהניתןלהגדילאתמספר
הנוסעיםבמוניותבלילהגדילאתמספרןבדרכיםולהוזיל

אתמחיריהנסיעהבמוניתע

ולהסדיר התעבורה פקודת את לתקן מוצע כן על
בסימןג'2בפרקשנילפקודתהתעבורהכנוסחוהמוצע,
שירותשלנסיעהשיתופיתאשריפעלבמקביללשירות

הנסיעההמיוחדתבמוניתהמוסדרכברכיוםע
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- מיוחדת" לנסיעה "רישיון מיוחדת", "נסיעה "מונה",
כמשמעותםלפיהפקודה;

"מחירמשוערלנסיעהמיוחדת"-המחירשהיהמשולםבעד
נסיעהליעדהמבוקשאילוהיתהמתקיימתכנסיעה
חישוב לכללי בהתאם מוערך שהוא כפי מיוחדת,
התחבורה משרד של האינטרנט באתר המפורסמים
לגביה שנמסרה אחרת אובדרך בדרכים והבטיחות

הודעהבאתרהאמור;

"נסיעהשיתופית"-נסיעהבמוניתשלכמהנוסעיםשהזמינו
בהתאם יותר או אחד יעד אל מראש, נסיעתם את
לבחירתכלנוסע,שכלאחדמהנוסעיםמשלםבעדה

בנפרדע

מוניתשניתןלגביהרישיוןלנסיעהמיוחדתניתןלהסיעבה14כענסיעהשיתופית
נוסעיםבנסיעהשיתופית,בהתאםלהוראותלפיסימןזהע

הזמנתנסיעה
שיתופית

נהגמוניתיסיעבנסיעהשיתופיתרקנוסעשהזמיןאתנסיעתו14כאע
שבעת ובלבד טלפוני, או מקוון שירות באמצעות מראש

ההזמנהמתקיימיםכלאלה:

נמסרולמזמיןהנסיעהפרטיםאלה: )1(

המחירהמשוערלנסיעהמיוחדת; )א(

הערכתזמןמשוערתלנסיעהעדליעדהמבוקש; )ב(

הנוסעים איסוף לשם המרבי העצירות מספר )ג(
והורדתםעדלהורדתםביעדהמבוקש;

- מיוחדת" לנסיעה "רישיון מיוחדת", "נסיעה "מונה",
כמשמעותםלפיהפקודה;

"מחירמשוערלנסיעהמיוחדת"-המחירשהיהמשולםבעד
נסיעהליעדהמבוקשאילוהיתהמתקיימתכנסיעה
חישוב לכללי בהתאם מוערך שהוא כפי מיוחדת,
התחבורה משרד של האינטרנט באתר המפורסמים
לגביה שנמסרה אחרת אובדרך בדרכים והבטיחות

הודעהבאתרהאמור;



"נסיעהשיתופית"-נסיעהבמוניתשלכמהנוסעיםשהזמינו
בהתאם יותר או אחד יעד אל מראש, נסיעתם את
לבחירתכלנוסע,שכלאחדמהנוסעיםמשלםבעדה

בנפרדע

מוניתשניתןלגביהרישיוןלנסיעהמיוחדתניתןלהסיעבה14כענסיעהשיתופית
נוסעיםבנסיעהשיתופית,בהתאםלהוראותלפיסימןזהע

הזמנתנסיעה
שיתופית

נהגמוניתיסיעבנסיעהשיתופיתרקנוסעשהזמיןאתנסיעתו14כאע
שבעת ובלבד טלפוני, או מקוון שירות באמצעות מראש

ההזמנהמתקיימיםכלאלה:

נמסרולמזמיןהנסיעהפרטיםאלה: )1(

המחירהמשוערלנסיעהמיוחדת; )א(

הערכתזמןמשוערתלנסיעהעדליעדהמבוקש; )ב(

הנוסעים איסוף לשם המרבי העצירות מספר )ג(
והורדתםעדלהורדתםביעדהמבוקש;

לסעיף 14יט

מיוחדת" לנסיעה משוער "מחיר להגדיר מוצע
כמחירשהיהנוסעמשלםבעדהנסיעההשיתופיתאילו
היתהמתבצעתכנסיעהמיוחדתבמוניתשמחירהנקבע
באמצעותמונה,כפישהואמוערךבהתאםלכלליחישוב
משרד של האינטרנט באתר התחבורה משרד שיפרסם
שנמסרה אחרת בדרך או בדרכים והבטיחות התחבורה
לגביההודעהבאתרהאמורעכלליםאלהיביאובחשבון
אתהמרחקלנסיעההמבוקשת,זמןהנסיעההחזויואת

התעריףלפעימתמונהע

בהתאםלהוראותהדיןהקיים,נסיעהמיוחדתבמונית
היאנסיעהשנהגהמוניתאינורשאילהסיעבהנוסעים
נוספיםמלבדמזמיןהנסיעהוהנלוויםאליו,אלאלבקשתו
שלהמזמין,וכןאינורשאילגבותבעדהשכרנסיעהמכל
כל במהלך מונה להפעיל מחויב הוא שכן בנפרד, נוסע
הנסיעהולגבותלכלהיותראתהמחירלפיהמונהעמוצע
להגדירכ"נסיעהשיתופית"נסיעהשבהנהגהמוניתרשאי
להסיעכמהנוסעיםשהזמינואתנסיעתםמראש,ליעד
שבחרכלאחדמהם,ואשרהתשלוםבעדהנסיעהייגבה

מכלנוסעבנפרדע

לסעיף 14כ 

מוצעלקבועכימוניתשניתןעליהרישיוןלנסיעה
מיוחדתבהתאםלתקנותהתעבורה,התשכ"א-1961,ניתן
יהיהלהסיעבה,נוסףעלהסעתנוסעיםבנסיעהמיוחדת,
המוצע להסדר בהתאם שיתופית בנסיעה נוסעים גם

בסימןזהע

לסעיף 14כא

מוצעלקבועכינסיעהשיתופיתתיעשהעלפיהזמנה
כדי וזאת יישומון, או טלפוני שירות באמצעות מראש,
למנועאיסוףנוסעיםנוספיםבאופןאקראיבמהלךהנסיעהע
כמוכן,כדישכלאחדמהנוסעיםבנסיעהשיתופיתיקבל
אתהשירותהמיטביאףשבמהלךהנסיעהמועליםנוסעים
נוספים,מוצעלקבועכיבעתההזמנהימסורנהגהמונית
למזמיןהנסיעהאתמשךהזמןהמוערךלנסיעההמבוקשת
ואתמספרהעצירותהמרבילשםאיסוףנוסעיםוהורדתם
במהלךהנסיעהעכדיליידעאתהנוסעבדברההפרששבין
מחירהנסיעהכנסיעהשיתופיתלביןהמחירשהיהנדרש
בשל נהנה הוא שממנו מיוחדת, כנסיעה עליה לשלם
הבחירהבנסיעההשיתופית,מוצעלקבועכיבעתההזמנה
יימסרלמזמיןהנסיעהגםהמחירהמשוערלנסיעהאילו

בוצעהכנסיעהמיוחדתע
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מזמיןהנסיעההסכיםלכלאלה: )2(

מחירהנסיעההשיתופית,בכפוףלהוראותסעיף )א(
14כב;

מקוםהאיסוףוההורדהשלו; )ב(

מועדהאיסוףהמשוערשלוע )ג(

מחירנסיעה
שיתופית

סעיף14כבע לפי עליו שהוסכם שיתופית נסיעה מחיר )א(
מיוחדת לנסיעה המשוער מהמחיר 14כא)2()א(יהיהנמוך
בשיעורשלאיפחתמהשיעורשקבעהשרבצובהסכמתשר

האוצר,ולאיהיהניתןלשנותובמהלךהנסיעהע

בנסיעהשיתופיתלאיופעלמונהע )ב(

השררשאילקבועהוראותבענייניםאלה:14כגעתקנות )א(

אופןהזמנתנסיעהשיתופית,אופןהתשלוםבעד )1(
הנסיעהומועדהתשלום;

פיקוחובקרהעלהפעלתנסיעהשיתופית,לרבות )2(
חובותדיווחהחלותעלבעלרישיוןלהפעלתמוניתאו

עלנהגמוניתלגבינסיעהשיתופיתע

תקנותלפיסעיףקטן)א()1(ייקבעובהסכמתשרהאוצרע" )ב(

פרק ה': אנרגיה
תיקוןחוקהגז

)בטיחותורישוי(
בחוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-51989,בסעיף8טו-6ע

בסעיףקטן)א()2()א(,במקום"עדתוםשלוששניםמיוםקביעתתקןבענייןהמיתקן" )1(
יבוא"עדיוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(";

בעת יסכים הנסיעה מזמין כי לקבוע מוצע עוד
האיסוף לנקודות השיתופית, הנסיעה למחיר ההזמנה

וההורדהולמועדהאיסוףהמשוערע

לסעיף 14כב

מיוחדת בנסיעה כי מחייבות הקיים הדין הוראות
יופעלמונהעלפיהמוצע,בנסיעהשיתופיתלאיופעלמונה
ומחירהנסיעההשיתופיתיהיההמחירשהוסכםעליועם
מזמיןהנסיעהלפיסעיף14כא)2()א(ויהיהנמוךמהמחיר
המשוערלנסיעהמיוחדתבשיעורשלאיפחתמהשיעור
שקבעשרהתחבורהוהבטיחותבדרכיםבצו,בהסכמתשר
האוצרעכמוכןמוצעלקבועכילאיהיהניתןלשנותאת

מחירהנסיעההשיתופיתבמהלךהנסיעהע

לסעיף 14כג

מוצע שיתופיות, נסיעות על פיקוח לאפשר כדי
לקבוע בדרכים והבטיחות התחבורה שר את להסמיך
הוראותלענייןפיקוחובקרהעלהפעלתנסיעהשיתופית
בידיבעלרישיוןלהפעלתמונית,כגוןהטלתחובותדיווח
נסיעה הזמנת אופן לעניין הוראות וכן אחרות, וחובות
שיתופית,לרבותהתשלוםבעדהנסיעהומועדהתשלום

אשרייקבעובהסכמתשרהאוצרע

פרק ה' - אנרגיה

במסגרתחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקה  סעיף 6
התקציב לשנות הכלכלית המדיניות ליישום 
התשע"ו-2015)להלןבדבריההסברלפרק 2015ו–2016(,
זה-חוקההסדרים2015ו־2016(,תוקןחוקהגז)בטיחות
ורישוי(,התשמ"ט-1989)להלןבדבריההסברלפרקזה-
חוקהגז(לצורךאסדרתתחוםההפעלהוהשימושבמיתקני
גזטבעילצריכהכהגדרתםבחוקהאמורעבמסגרתהתיקון
האמורנקבעכימיתקניגזטבעילצריכהחייביםבקבלת
הרשות בידי שיוסמכו בודקים מגופים תקינות אישור
הלאומיתלהסמכתמעבדותעכמוכןנקבעהתקופתמעבר
שבמהלכההגוףהמוסמךלתתאישוריתקינותיהיהמכון
התקנים,ושרהתשתיותהלאומיתהאנרגיהוהמים)להלן
גופים לאשר הוסמך השר( - זה לפרק ההסבר בדברי

בודקיםנוספיםשייתנואישוריםכאמורע

מאזנכנסהתיקוןהאמורלתוקף,התבררכיישכמה
סוגיותהדורשותתיקוןבהוראותהמעבר,ומוצעכעתלתקנןע

לפסקה )1(

סעיף8טולחוקהגזקובעאתהוראותהמעברלעניין
כאמור שנוסף לצריכה, טבעי גז מיתקני בעניין ההסדר

ס"חהתשמ"ט,עמ'28;התשע"ו,עמ'638ע 5
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בסעיףקטן)ב(- )2(

האמורבויסומן")1(",ובו,במקום"בתקופהשלשנהמיוםהתחילהיחולו )א(
8ייחולולענייןמיתקןכאמורבפסקה 8י"יבוא"הוראותסעיף הוראותסעיף

)2()א(או)ב(,בתקופותהאמורותבה,והכול";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

לענייןמיתקןכאמורבסעיףקטן)ד()2(-בתקופהשלחצישנה")2( )א(
מתוםהתקופהכאמורבאותוסעיףקטן;

לענייןמיתקןכאמורבסעיףקטן)ד()3(-בתקופהשלחצישנה )ב(
מתוםהתקופהכאמורבאותוסעיףקטןע";

)ג()3(,בכלמקום,במקום"מכוןהתקנים"יבוא"הגורמיםהמנויים בסעיףקטן )3(
בפסקה)1("ובמקום"וגוףבודקכאמור"יבוא"וגוףבודקכאמורברישהלפסקהזו";

בסעיףקטן)ב(- )2(

האמורבויסומן")1(",ובו,במקום"בתקופהשלשנהמיוםהתחילהיחולו )א(
8ייחולולענייןמיתקןכאמורבפסקה 8י"יבוא"הוראותסעיף הוראותסעיף

)2()א(או)ב(,בתקופותהאמורותבה,והכול";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

לענייןמיתקןכאמורבסעיףקטן)ד()2(-בתקופהשלחצישנה")2( )א(
מתוםהתקופהכאמורבאותוסעיףקטן;

לענייןמיתקןכאמורבסעיףקטן)ד()3(-בתקופהשלחצישנה )ב(
מתוםהתקופהכאמורבאותוסעיףקטןע";

)ג()3(,בכלמקום,במקום"מכוןהתקנים"יבוא"הגורמיםהמנויים בסעיףקטן )3(
בפסקה)1("ובמקום"וגוףבודקכאמור"יבוא"וגוףבודקכאמורברישהלפסקהזו";

הוראות לפי לעילע המתואר התיקון במסגרת הגז לחוק
גז לפריקת מיתקן למעט לצריכה, טבעי גז מיתקן אלה,
טבעידחוס)להלןבדבריההסברלפרקזה-גט"ד(,שערב
יוםתחילתושלהתיקוןהאמורהוזרםאליוגזטבעיאו
שניתןלגביואישורלהזרמתגזטבעילפנייוםהתחילה
האמור)להלן-מיתקןקיים(,אינוחייבבאישורתקינות
לשםשימושבועדבדיקתוהראשונהעכמוכןנקבעבהוראות
המעברכיבדיקהראשונהלענייןמיתקןקייםשקיבלאישור
להזרמתגזטבעימרשותהגזהטבעיבלבד,תתבצעבתוך
שלוששניםמיוםקביעתתקןלענייןמיתקניצריכהשלגז
טבעי,בהתאםלתוספתהראשונהלחוקהגז)ראוסעיף8טו)א(

)2()א(לחוקהגז((ע

ביום30ביוני2016אושרבוועדהטכניתמס'407-
"מערכותגזטבעי")הפועלתמכוחכלליהתקנים)עיבוד
תקניםישראליים(,התשנ"א-1991)ק"תהתשנ"א,עמ'998((,
תקןלענייןמיתקניצריכהשלגזטבעיעהתקןשאושראינו
נוגעבשלבזהלמיתקניםקיימיםוזאתבשלסוגיותטכניות
לפיכך, הרלוונטייםע הצריכה מיתקני לאופי הקשורות
גז להזרמת אישור שקיבל קיים מיתקן לעניין כי מוצע
טבעימרשותהגזהטבעיבלבד)בהתאםלסעיף8טו)א()2()א(
לחוקהגז(,תוארךהתקופהלביצועהבדיקההראשונה,כך
שזותבוצעעדתוםארבעשניםמיוםשאושרתקןלעניין
מיתקניצריכהשלגזטבעי,היינו,עדיוםח'בתמוזהתש"ף

)30ביוני2020(ע

לפסקה )2(

על שהממונה במקרה הגז, לחוק 8י)א( סעיף לפי
הבטיחותברשותהגזהטבעי)אשרמוגדרבסעיף3)ב(לחוק
טבעי(מקבלפנייהמטעםגורם הגזכ"מנהל"לענייניגז
טבעי גז במיתקן טבעי בגז בשימוש יש שלפיה מוסמך
לצריכהמשוםחששלסכנהלבטיחותהציבור,הוארשאי,
הרשות בידי ואושר שהוסמך לגוף להורות השאר, בין
הלאומיתלהסמכתמעבדותלפיסעיף8טלחוקהגז)להלן
למכוןהתקנים או גוףבודק( זה- לפרק ההסבר בדברי
לבצעבדיקתתקינותשלהמיתקן,בתנאישהגורםשמבצע
אתהבדיקהאינוהגורםשנתןאתאישורהתקינותשל

המיתקןהתקףבאותהעתע

לענייןזהנקבעהבסעיף8טו)ב(לחוקהגזהוראתמעבר
שלפיה,למשךשנהמיוםתחילתושלחוקההסדרים2015
ו־2016)קרי,עדיוםכ"בבכסלוהתשע"ו)1בדצמבר2015((,
הטבעילהורות הגז ברשות הבטיחות על יוכלהממונה
למכוןהתקניםלשמשכבודקגםבמיתקניםשבהםהוא
הגורםשנתןאתאישורהתקינות,וזאתעדאשריוסמכו
גופיםרלוונטייםבידיהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותע
כאמור, שנה של תקופה למשך נקבעה המעבר הוראת
במטרהלאפשרפרקזמןשלחצישנהמיוםפקיעתהוראת
המעברהקבועהבסעיף8טו)ד()3(לחוקהגז,שלפיהיחולו
הוראותסעיף8טו)ג(לחוקהגז-הקובעותאתזהותהגוף
מיתקן שאינו לצריכה טבעי גז מיתקן לעניין - הבודק
או טבעי בגז רכב כלי תדלוק תחנת להפעלת המשמש
מיתקןלפריקתגט"ד,עדיוםכ"דבאיירהתשע"ו)1ביוני

2016(אועדלמועדמאוחריותרשייקבעבצוע

בצוהגז)בטיחותורישוי()הארכתהתקופהשבסעיף
8טו)ד()3(לחוק(,התשע"ו-2016)ק"תהתשע"ו,עמ'1186(,
הוארכהתקופתהמעברשנקבעהבסעיף8טו)ד()3(לחוקהגז
עדיוםא'בכסלוהתשע"ז)1בדצמבר2016(עמוצע,במטרה
לאפשרפרקזמןשלחצישנהמתוםתקופתהמעברכאמור,
8טו)ב(לחוקהגזכךשהתקופה סעיף לתקןבהתאםאת
שבמהלכהתחולההוראההקבועהבותסתייםחצישנה

לאחרתוםתקופתהמעברשלפיסעיף8טו)ד()3(לחוקהגזע

באשרלמיתקןגזטבעילפריקתגט"ד,מוצעלקבועכי
תקופתהמעברלגביותהיהחצישנהמתוםתקופתהמעבר
שטרם משום וזאת הגז, לחוק 8טו)ד()2( בסעיף הקבועה

הותקןתקןלמיתקןמסוגזהע

לפסקה )3(

8טו)ג(לחוקהגז,נקבעהאופן )3(שלסעיף בפסקה
בדיקות יערכו סעיף באותו כאמור בודקים גופים שבו
הוראות מתייחסות הנוכחי, בנוסחה המעברע בתקופת
הפסקההאמורהרקלמכוןהתקניםולגוףבודקשניתןלו
)2(שלהסעיףהאמור,ואיןהתייחסות אישורלפיפסקה
מפורשתלגורמיםשהחלובבדיקתהמיתקןלפנייוםי"ג
בחשווןהתשע"ו)26באוקטובר2015(ומבקשהאישורביקש
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בסעיףקטן)ד(- )4(

פסקה)1(-תימחק; )א(

בפסקה)3(,במקום"כאמורבפסקאות)1(או)2("יבוא"כאמורבפסקה)2("; )ב(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )5(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,החלגורםמהגורמיםהמנוייםבפסקה)1(של ")ד1(
אותוסעיףקטןאוגוףבודקשניתןלואישורלפיהוראותפסקה)2(שלאותו
סעיףקטן,בבדיקתמיתקןגזטבעילצריכהבמהלךהתקופההאמורהבסעיףקטן

)ד()2(או)3(,לפיהעניין,יחולוהוראותאלה:

הגורםשהחלבבדיקהיהיהרשאי,לבקשתמבקשהאישור,להשלים )1(
אתהליךהבדיקהלגביאותומיתקן,בהתאםלהוראותסעיףקטן)ג()3(ו–)4(,
גםלאחרתוםהתקופההקבועהבסעיףקטן)ד(לגביאותומיתקן,ובלבד
שאותוגורםביצעבדיקהמקדימהבמיתקןכאמורבסעיף8ד)ו(והשיב

לפנייתמבקשהאישורכאמורבאותוסעיף,עדתוםהתקופההאמורה;

אישורתקינותלמיתקןלפיהוראותסעיףקטןזהיכולשיינתןעדתום )2(
חצישנהמתוםהתקופההקבועהבסעיףקטן)ד(לגביאותומיתקן,לכל

המאוחר;בפסקהזו,"אישורתקינות"-למעטאישורתקינותזמניע"

שישלימואתהליךהבדיקה)ראופסקה)1(שלאותוסעיף(ע
חלות הגז לחוק 8טו)ג( סעיף הוראות כי להבהיר מוצע

לענייןכללהגורמיםהמנוייםבפסקה)1(שלאותוסעיףע

לפסקה )4(

כאמור,במסגרתתיקוןחוקהגז,בחוקההסדרים2015
ו־2016,נקבעבסעיף8טולחוקהגז,ביןהשאר,כילמשך
תקופתמעברהגוףהמוסמךלתתאישוריתקינותיהיהמכון
התקניםולשרתהיהסמכותלאשרגופיםבודקיםנוספיםע
לענייןזהנקבעהבסעיףקטן)ד(שלהסעיףהאמורתקופת
מעברשונהלגביסוגיםשוניםשלמיתקניםעבאשרלמיתקן
המשמשלהפעלתתחנתתדלוקכלירכבבגזטבעינקבעכי
תקופתהמעברתהיהעדלמועדשיקבעהשרבצובהתאם
הלאומית הרשות בידי בודק גוף הוסמך שבו למועד
התקינה על הממונה בידי ואושר מעבדות, להסמכת

במשרדהכלכלהוהתעשייה,בהתאםלתקןהרלוונטיע

לענייןתחנותתדלוקכלירכבבגזטבעי,הרישכבר
גופים קבוע באופן לפיו להסמיך שניתן תקן קיים היום
תדלוק תחנת להפעלת המשמשים למיתקנים בודקים
קבלת מאפשרת המעבר שהוראת מאחר ואולם כאמורע
אישוריתקינות,איןלגופיםהבודקיםתמריץלקבלהסמכה
הלאומיתלהסמכתמעבדותואישורמאת מאתהרשות
הממונהעלהתקינהבמשרדהכלכלהוהתעשייהעבמצב
דבריםזה,שבוסיומהשלתקופתהמעברתלויבהסמכתו
כאמורשלגוףבודק,ולגורמיםהנוגעיםלענייןאיןתמריץ
זו,ממשיכההוראתהמעברלחול לפנותלקבלתהסמכה

ומהווה,הלכהלמעשה,הוראהשלקבעע

לפיכך,מוצעלמחוקמסעיףקטן)ד(שלסעיף8טולחוק
הגזאתפסקה)1(,כךשתקופתהמעברלגביתחנותתדלוק

כלירכבבגזטבעיתהיהזההלתקופתהמעברשנקבעה
טבעילצריכהשאינםמיתקניםלפריקת לגבימיתקניגז

גט"ד,ולתקןבהתאםאתפסקה)3(שבאותוסעיףקטןע

לפסקה )5(

כיום,איןלגורמיםהמנוייםבסעיף8טו)ג(לחוקהגז,
המעבר, תקופת במהלך בודקים גופים משמשים אשר
המעבר, תקופת תום לאחר בבדיקות להמשיך סמכות
לגבימיתקניםשהחלובבדיקתםבתקופתהמעברעמצבזה
עלוללהביאלבזבוזמשאביםולעיכוביםמיותרים,למשל

במקריםשבהםהגוףשהוסמךערךכברחלקמהבדיקותע

עלכן,מוצעלקבועהוראהשתאפשר,במצביםאלה,
להלןע כמפורט גורם, אותו בידי הבדיקה השלמת את
של )ג()1( קטן בסעיף המנויים מהגורמים גורם כי מוצע
התקניםאוגורםשאושר )קרימכון הגז לחוק 8טו סעיף
קטן(, סעיף באותו כאמור שהתחיל בדיקה להשלים לו
של )ג()2( קטן סעיף לפי אישור לו שניתן בודק גוף או
לצריכה טבעי גז מיתקן בבדיקת שהחל האמור, הסעיף
במהלךתקופתהמעברהקבועהלגביאותומיתקןבסעיף
קטן)ד(שלאותוסעיף,יהיהרשאילהשליםאתהבדיקה
המנויות לדרישות בהתאם המעבר, תקופת תום לאחר
בתוספתהרביעית,וזאתאםמבקשהאישורמעונייןבכך,
ואםהגורםשהחלבבדיקהכאמורביצעבדיקהמקדימה
במיתקןוהשיבלפנייתמבקשהאישור,כאמורבסעיף8ד)ו(
לחוקהגז,עדתוםתקופתהמעברלגביאותומיתקןעמוצע
כייהיהאפשרלתתאישורתקינותלפיההוראההמוצעת
רקעדתוםחצישנהמתוםתקופתהמעברהקבועהלגבי
המיתקןהנוגעבדברוכילאיינתןלפיהוראהזואישור

תקינותזמניע
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תיקוןחוקהסדרים
במשקהמדינה
)תיקוניחקיקה(

בחוקהסדריםבמשקהמדינה)תיקוניחקיקה(,התשמ"ט-7-61989ע

בסעיף14- )1(

אחריההגדרה"בעלזיקה"יבוא: )א(

""בעלפיקדון"-צרכןגזביתיששילםלספקגזדמיפיקדוןבעדהספקת
ציודגזמושאל;";

אחריההגדרה"ספקגזנכנס"יבוא: )ב(

""ציודגזמושאל"-ציודגזשהואבבעלותספקגזומושאללצרכןגזביתי,
למעטמכלנייח;";

אחריההגדרה"המועדהקובע"יבוא: )ג(

""השר"-שרהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמיםע";

אחריסעיף17גיבוא: )2(

תיקוןחוקהסדריםבחוקהסדריםבמשקהמדינה)תיקוניחקיקה(,התשמ"ט-7-61989ע
במשקהמדינה
)תיקוניחקיקה( בסעיף14- )1(

אחריההגדרה"בעלזיקה"יבוא: )א(

""בעלפיקדון"-צרכןגזביתיששילםלספקגזדמיפיקדוןבעדהספקת
ציודגזמושאל;";

אחריההגדרה"ספקגזנכנס"יבוא: )ב(

""ציודגזמושאל"-ציודגזשהואבבעלותספקגזומושאללצרכןגזביתי,
למעטמכלנייח;";

אחריההגדרה"המועדהקובע"יבוא: )ג(

""השר"-שרהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמיםע";

אחריסעיף17גיבוא: )2(

בדברי )להלן המעובה הפחמימני הגז משק  סעיפים
ההסברלפרקזה-גפ"ם(למגזרהביתיבישראל  7 עד 10 
מאופייןבריכוזיותגבוההאשרמובילהלתחרות  כללי 
מוגבלתעלהמחירוהשירותלצרכןעכמוכן,שוק 
זהמתאפייןבשונותגבוההבמחיריהגז,עלאףשעלות
המוצרהיאהומוגניתלמדי,ובמעברמועטשללקוחותבין

החברותשמספקותאתהגזע

צעדים כמה הממשלה ביצעה האחרונות בשנים
תחרות אך לתחרות, הגפ"ם משק את לפתוח בניסיון
3990 מס' ממשלה בהחלטת בוע התפתחה טרם אמיתית
בנושא )2011 בדצמבר 18( התשע"ב בכסלו כ"ב מיום
צוות להקים הוחלט הגפ"ם בשוק התחרות קידום

בין–משרדיבראשותמנהלמינהלהדלקובהשתתפותנציגי
משרדיהאוצר,התעשייההמסחרוהתעסוקה,המשפטים
להגברת צעדים לגבש כדי העסקיים ההגבלים ורשות
דוח הצוות הגיש ,2013 בשנת גפ"םע בשיווק התחרות
המלצותיו ואולם התחרות, הגברת לעניין המלצות ובו

יושמורקבחלקןע

בהרכב נוסף, בין־משרדי צוות ביצע 2015 בשנת
כלים לבחינת מטה עבודת לעיל, הנזכר לצוות דומה
נוספיםלקידוםתחרותיותבשוקהגפ"םעבמסגרתעבודת
נסקרו הגפ"ם, בשוק התחרות מצב מחדש נבחן הצוות
ההתפתחויותהאחרונותבתחוםהחקיקהלקידוםתחרות,
הצוות התחרותע לקידום וכלים אפשרויות כמה ונדונו
פרסםסיכוםבינייםשלעבודתוביוםי"גבאדרא'התשע"ו

)22בפברואר2016(ע

באוגוסט2016פרסמהרשותההגבליםהעסקייםטיוטת
בנושאאספקתגפ"ם,שבמסגרתה הציבור דוחלהערות

נכללוכמההמלצות,אשרחלקןמיושמותבהצעתחוקזוע

מטיוטת גם כמו כאמור שפורסם הביניים מסיכום
דוחרשותההגבליםהעסקייםבנושאאספקתגפ"םעולה
קשיים זה ובכלל הגפ"ם, בשוק רבים קשיים שקיימים

במעברשלצרכניםביןספקיםע

הגז אספקת את שמקבלים צרכנים של מעבר
של רוב בגיוס כיום כרוך מרכזית גז מערכת באמצעות
של מעבר מערכתע לאותה המחוברים הדירות בעלי
גז לספק נפרד )בלונים( מיטלטל גז מכל שלהם צרכנים
אחריכולאמנםלהיעשותבלאצורךבהסכמתהשכנים,
אךגםבמקרהזהמדוברבתהליךארוךומסורבלעעודעולה
מהמסמכיםהנזכריםכיההסדרהקייםהיוםבחוקבעניין
החלפתספקגזכרוךבקשייםבירוקרטייםלכלהצרכנים,
ובכללזההעיסוקהביורוקרטיהכרוךבהחזרפיקדון,קושי
בהשוואתמחיריםוהעדרמידעעכמוכןעולהכילחברות

קטנותקשהלהתפתחבשוקזהע

הוראותסעיפים7עד10להצעתהחוקנועדולטפל
בחלקמהחסמיםהמונעיםהתפתחותתחרותבמשקהגפ"ם,
ובכללזהמניעתהפליהביןצרכניםהמחובריםלאותה
מערכתגזמרכזית,שינויהרובהדרושלהחלפתספקגז
בביתמשותף)שבוהגזמסופקבאמצעותמערכתגזמרכזית(
וטיפולבנושאהחזרדמיהפיקדוןאשרמהוויםחסםלמעבר

ביןספקיםע

)תיקוני ד'לחוקהסדריםבמשקהמדינה פרק  סעיף 7
בדבריההסבר )להלן התשמ"ט-1989 חקיקה(, 
לפרקזה-חוקהסדרים1989(,נועדלבצערפורמהולפתוח
אתשוקהגפ"םלתחרותעהפרקתוקןבמסגרתחוקההסדרים
התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני המדינה במשק
והמדיניותהכלכליתלשנתהכספים2008(,התשס"ח-2007
שנועדו הוראות לו שהוסיף ,)142 עמ' התשס"ח, )ס"ח
להתמודדעםהעדרהתחרותבשוקזה)ראו:סעיפים17א
עד17דלחוקהסדרים1989(עמאחרשכאמור,צעדיםאלה
התחרות, הגברת של המטרה את הצורך די השיגו לא
מוצעלתקןאתהחוקהאמורולקבועבוהוראותשימנעו
הפליהביןצרכניםבידיספקיגזוכןהוראותשיצמצמואת

החסמיםלהחלפתספקיגזע

ס"חהתשמ"ט,עמ'28;התשע"ד,עמ'638ע 6
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"איסורהצעת
תנאיהתקשרות
שוניםלצרכניגז

בחוזהלהספקתגז
באמצעותאותה

מערכתגזמרכזית

בלילגרועמהוראותסעיף17ב-17ג1ע )א(

ספקגזחדשיציעלכלצרכניהגזשמיתקןהגז )1(
אותם את מרכזית גז מערכת לאותה מחובר שלהם

תנאיהתקשרות;

הציעספקגזביתילצרכןגזביתישקשוראתו )2(
בחוזהלהספקתגזבאמצעותמערכתגזמרכזית,או
שהיהקשוראתובחוזהכאמורבשנהשקדמהלמועד
ההצעה,תנאיהתקשרותהשוניםמתנאיההתקשרות
שנקבעובחוזההאמור,יציעאתאותםתנאיהתקשרות
להספקת בחוזה אתו הקשורים הצרכנים לשאר
שבוע בתוך מרכזית, גז מערכת אותה באמצעות גז

מהמועדשבוהציעאתהתנאיםהשוניםכאמור;

לכל יציע חדש גז ספק שאינו ביתי גז ספק )3(
גז למערכת מחובר שלו הגז שמיתקן ביתי גז צרכן
להספקת ושאינוקשורעםספקהגזבחוזה מרכזית,
אותם את חדש(, צרכן - זה )בסעיף באמצעותה גז
תנאיהתקשרותשהציעלשארהצרכניםשמיתקןהגז
שלהםמחוברלאותהמערכת;הוראותפסקהזויחולו
רקלענייןספקגזכאמורהמציעלצרכןחדשלהתקשר
אתובחוזהלהספקתגזבאמצעותמערכתגזמרכזית,
לאחרשחוזהאחרלהספקתגזבאמצעותאותהמערכת
מרכזיתנחתםלפיהוראותפסקה)1(ביוםתחילתושל
חוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניות
הכלכליתלשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016,
אולאחריו,אולאחרשתנאיההתקשרותבחוזהכאמור
השתנולפיהוראותפסקה)2(במועדהאמוראולאחריוע

לפסקאות )2( ו–)3(

כיום,קיימתשונותביןהחוזיםלהספקתגזהמוצעים
לצרכניםהמחובריםלאותהמערכתגזמרכזית)מערכת
להספקתגזשבאמצעותהמסופקגזלשניצרכניםאויותר(ע
שהמוצר העובדה בשל הן מיטבי אינו זה דברים מצב
ספק שהחלפת בשלהעובדה הומוגניוהן הוא המסופק
גזבאותוהצוברדורשתאתהסכמתרובבעליהדירותע
שוניביןצרכניםלענייןזהעלולליצורניגודיאינטרסים
ביןצרכנים)המחובריםלאותהמערכתגזמרכזית(ועיוות
בתמריציםשלבעליהדירותלהחלפתספקגז,וכךלקבע
מצבשבוצרכניםמסוימיםמשלמיםיותרעלהספקתגז
באמצעותאותהמערכתגזמרכזיתואילואחריםנהנים

ממחיראטרקטיבייותרע

לסעיף 17ג1 המוצע

כדילמנועאתהמצבהמתוארלעיל,מוצעלקבוע,
בסעיף17ג1לחוקהסדרים1989כנוסחוהמוצע,הוראות
שימנעומספקיםלהציעתנאיהתקשרותשוניםלצרכנים

אותה באמצעות גז להספקת בחוזה אתם המתקשרים
מערכתמרכזיתעראשית,מוצעכיספקגזחדש)ספקשאינו
קשורעםצרכניםשדירותיהםמחוברותלמערכתגזמרכזית
בחוזהלאספקתגזבאמצעותה(יהיהחייבלהציעלכלל
הצרכניםשדירותיהםמחוברותלאותהמערכתגזמרכזית
אתאותםתנאיהתקשרות)פסקה)1((עלגביספקגזהקשור
עםצרכניםבחוזהלאספקתגזבאמצעותמערכתמרכזית,
מוצעכיאםהואיציעלצרכןגזהקשורעמובחוזהכאמור,
אותם את להציע עליו יהיה ההתקשרות, בתנאי שינוי
התנאיםגםלשארהצרכניםהמחובריםלאותהמערכתגז
מרכזית,וזאתבתוךשבועמיוםההצעה)פסקה)2((עבכךיש
כדילמנועמצבשבויוצעולצרכןמסויםתנאיהתקשרות
אינטרס יהיה צרכן שלאותו לכך יובילו אשר מיטיבים
לטרפדהחלטהעלהחלפתספקהגזוזאתבניגודלאינטרס
שלכללהדייריםשדירותיהםמחוברותלאותהמערכתגז
מרכזיתעכמוכן,מוצעתהוראהלמקרהשבוספקגז,הקשור
עםצרכניםבחוזהלהספקתגזבאמצעותמערכתמרכזית,
חותםעלחוזהלהספקתגזעםצרכןחדש)שלאהיהקשור
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בסעיףזה- )ב(

"מיתקןגז"-מיתקןגזפחמימנימעובהלצריכהעצמית
כהגדרתובחוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-

;71989

"מערכתגזמרכזית"-מערכתלהספקתגז,שבאמצעותה
מסופקגזלשניצרכניגזביתיאויותר;

גז ספק - מרכזית גז מערכת לעניין חדש", גז "ספק
שמיתקן ביתי גז צרכני קשורעם שאינו ביתי
הגזשלהםמחוברלמערכתגזמרכזית,בחוזה

להספקתגזבאמצעותאותהמערכת;

"תנאיהתקשרות",לענייןחוזהלהספקתגז-לרבות
שמציע הטבה וכל התקשרות לתנאי חלופות
ספקגזלצרכןגזביתיבקשרלחוזהלהספקתגזע";

בסעיף17ד,במקום"סעיפים17או־17ב"יבוא"סעיפים17א,17בו־17ג1"; )3(

אחריסעיף17דיבוא: )4(

"סיוםהתקשרות
בחוזהלהספקתגז

ממכלמיטלטל

בסעיףזה-17הע )א(

"מכלמיטלטל"-מכלשחלעליותקןישראלית"י70;

"ספקגזיוצא"-ספקגזביתי,שסופקלצרכןגזביתיגז
ממכלמיטלטלהמסומןבשמואובסימונו;

"צרכןגזביתי"-צרכןגזביתישמסופקלוגזבאמצעות
מכלמיטלטל,שאינומחוברלמערכתגזמרכזיתע

בסעיףזה- )ב(

"מיתקןגז"-מיתקןגזפחמימנימעובהלצריכהעצמית
כהגדרתובחוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-

;71989

"מערכתגזמרכזית"-מערכתלהספקתגז,שבאמצעותה
מסופקגזלשניצרכניגזביתיאויותר;

גז ספק - מרכזית גז מערכת לעניין חדש", גז "ספק
שמיתקן ביתי גז צרכני קשורעם שאינו ביתי
הגזשלהםמחוברלמערכתגזמרכזית,בחוזה

להספקתגזבאמצעותאותהמערכת;

"תנאיהתקשרות",לענייןחוזהלהספקתגז-לרבות
שמציע הטבה וכל התקשרות לתנאי חלופות
ספקגזלצרכןגזביתיבקשרלחוזהלהספקתגזע";

בסעיף17ד,במקום"סעיפים17או־17ב"יבוא"סעיפים17א,17בו־17ג1"; )3(

אחריסעיף17דיבוא: )4(

"סיוםהתקשרות
בחוזהלהספקתגז

ממכלמיטלטל

בסעיףזה-17הע )א(

"מכלמיטלטל"-מכלשחלעליותקןישראלית"י70;

"ספקגזיוצא"-ספקגזביתי,שסופקלצרכןגזביתיגז
ממכלמיטלטלהמסומןבשמואובסימונו;

"צרכןגזביתי"-צרכןגזביתישמסופקלוגזבאמצעות
מכלמיטלטל,שאינומחוברלמערכתגזמרכזיתע

החוקהמוצע לכןבחוזה(,לאחרכניסתושל קודם אתו
לתוקףעבמקרהזה,מוצעכיאםהחוזהשאותומציעהספק
לצרכןחדשנחתםבהתאםלהסדרהמוצעבפסקה)1(או
שתנאיוהשתנובהתאםלהסדרהמוצעבפסקה)2()ומכאן
שתנאיההתקשרותהשוניםהוצעולשארהצרכניםכאמור(
יהיהספקהגזחייבלהציעלכלצרכןגזביתיחדשכאמור,
אתאותםתנאיהתקשרותשהוצעולשארהצרכניםבחוזה

שנחתםאוהשתנהכאמורע

עודמוצעלהבהירכיתנאיהתקשרותלענייןחוזה
לאספקתגזכולליםגםחלופותשונותלתנאיהתקשרות
וכןכלהטבההמוצעתלצרכןבקשרלחוזהעכךלמשל,יכול
ספקגזלהציעמחירשונהלגביכמותצריכהשונה)מחיר
מדורג(,ואולםעליולהציעאתכלהחלופותלענייןזהלכל

הצרכניםהמחובריםלאותהמערכתגזמרכזיתע

לפסקה )4(

במשקהישראליקיימיםכ־3מיליוןמכליגזעבמקרים
רבים,לאמוחזריםלצרכניםפיקדונותשנגבומהםבעבור
המכלים,משוםשצרכניםשעזבואתדירתםאינםפונים
דברים במצב אתהפיקדוןבחזרהע לקבל כדי לספקהגז
זה,הפיקדוןעלמכלהגזנשאררשוםאצלספקהגזעל

שםהצרכןשעזבאתהדירה,וזאתגםאםעברלהתגורר
בדירהצרכןחדשעעלרקעזה,נוצרפעמיםרבותקושילקבל
בחזרהאתדמיהפיקדוןששולמובעבורמכליםשהוחזרו
לספקיהגזעלענייןזהישהשפעהגםעלהתחרותבשוקשכן
במקריםרבים,בעתהחלפתספקגז,מבצעספקהגזהנכנס
אתהליךפירוקמכליהגזשלהספקהקודםמהנכס,ונתקל
בקשייםכאשרהואמבקשמספקהגזהיוצאלהעבירלידיו

אתהפיקדון,כשלוחשלהצרכןע

לסעיף 17ה המוצע

בחוק לקבוע מוצע לעיל, המתואר המצב לאור
הסדרים1989הסדרשיקלעלספקגזנכנסכהגדרתובסעיף
גז ספק - זה ההסברלפרק בדברי )להלן חוק לאותו 14
נכנס(,הפועלבשםהצרכןלהשבתדמיהפיקדוןבעבור
מכליהגזשלספקהגזהיוצא,לקבללידיואתדמיהפיקדון
לחוק 17ה בסעיף לעגן מוצע כך, לשם המכליםע בעבור
היום שקבוע ההסדר אתעיקרי המוצע כנוסחו האמור
)משק חקיקה( )תיקוני המדינה במשק הסדרים בתקנות
הגז-החלפתספקגז(,התשנ"א-1991)ק"תהתשנ"א,עמ'
1123(,לענייןפירוקמכליגזוהחזרתדמיהפיקדון,ביןהשאר
עלידישלוח,תוךהסמכתהשרלקבועאתפרטיההסדר

ס"חהתשמ"ט,עמ'108ע 7
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צרכןגזביתישהחליטלסייםחוזהלהספקתגזעםספק )ב(
גזיוצא,ימסורלוהודעהעלכך,בדרךולפיהפרטיםשיקבע

השרע

מסרצרכןגזביתילספקגזיוצאהודעהלפיסעיףקטן )ג(
)ב(,יחולוהוראותאלה:

ספקהגזהיוצאיפרקויפנה,עלחשבונו,אתציוד )1(
המושאלבדרךשיקבעהשר;לאפירקספקהגז הגז
היוצאאתציודהגזהמושאלולאפינהאותוכאמור,
רשאיצרכןהגזלעשותכןבאמצעותספקהגזהנכנס
גם - המושאל הציוד ולענייןפירוק התקשר, שעמו
באמצעותמישמוסמךלבצעעבודותגזכמשמעותן
בחוקהגז;ספקהגזהנכנסיודיעלספקהגזהיוצאעל

פינויציודהגזהמושאלבדרךשיקבעהשר;

דמי את הפיקדון לבעל יחזיר היוצא הגז ספק )2(
הפיקדוןששילםבעדציודהגזהמושאל,בדרךשיקבע

השר;

עלאףהאמורבפסקה)2(,נטלספקגזיוצאציוד )3(
ספק קיבל או בסימונו או בשמו המסומן מושאל גז
)1(,עלכך גזיוצאמספקגזנכנסהודעה,לפיפסקה
שעליוליטולציודכאמורשפונהופורקבידיהספק
הנכנס,יעבירספקהגזהיוצאלספקהגזהנכנסאתדמי
הפיקדוןבעדציודהגזהמושאל,בדרךשיקבעהשר,

ובלבדשמתקיימיםשניאלה:

היוצא הגז לספק מסר הנכנס הגז ספק )א(
הודעהמאתצרכןהגזשאתוהתקשרספקהגז
שממנו הנכס לגבי גז להספקת בחוזה הנכנס
נלקחהציודהמושאל,עלהתקשרותועםספק
העתק לו מסר או כאמור, בחוזה הנכנס הגז

מהחוזה;

היוצא הגז לספק מסר הנכנס הגז ספק )ב(
העתקייפויכוחמאתצרכןהגזכאמורבפסקת
משנה)א(,לביצועהפעולותהנדרשותלקבלת

דמיהפיקדון;

ומועדיובתקנותעביןהשארמוצעלקבועכיבמקרהשספק
גזיוצאנטלציודגזמושאל)ציודגז,הנמצאבבעלותספק
הגזומושאללצרכן,למעטמכלנייח,קרי,צובר(המסומן
בשמואובסימונואוקיבלמספקגזנכנסהודעהשלפיה
להעבירלספקהגז יידרש כאמור,הוא עליוליטולציוד
המושאל הציוד בעד ששולמו הפיקדון דמי את הנכנס
וזאתאםספקהגזהנכנסמסרלוהודעהמהצרכןעלכך

שזההתקשרעמובחוזהאוהעתקמהחוזה,וכןייפויכוח
לקבלתדמיהפיקדוןבעבורהצרכןעלענייןזהמוצעלקבוע
חזקה,המתבססתעלהניסיוןהמעשי,שלפיהספקגזקיבל
דמיפיקדוןבעבורכלמכלהמסומןבשמואובסימונו,וזאת
אלאאםכןהוכיחאחרתעעודמוצעלקבועכיצדיועברו
דמיהפיקדוןלספקהגזהנכנסבמקרהשהצרכןבנכסאינו

בעלהפיקדוןומהיהיהסכוםדמיהפיקדוןבמקרהזהע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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לענייןסעיףקטןזה,חזקהכישולםלספקגזיוצא )4(
פיקדוןבעדכלמכלהמסומןבשמואובסימונו,אלא

אםכןהוכיחאחרתע

דמי את הנכנס הגז לספק היוצא הגז ספק העביר )ד(
הפיקדוןכאמורבסעיףקטן)ג()3(,יחולוהוראותאלה:

ברישומיספקהגזהיוצא רשום היהצרכןהגז )1(
דמי את הנכנס הגז ספק לו יחזיר הפיקדון, כבעל
הפיקדון,אוירשוםאתהפיקדוןברישומיועלשםצרכן
הגז,לפיבחירתושלהצרכן;עלהסכוםהפיקדוןשנרשם
לפיהוראותפסקהזועלהמחירהמרבילפיקדוןבעד
ציודגזלפיחוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,
התשנ"ו-81996)בסעיףזה-חוקהפיקוח(,יחזירספק
הסכומים בין ההפרש את הגז לצרכן הנכנס הגז

האמורים;

לאהיהצרכןהגזרשוםברישומיהספקהיוצא )2(
כבעלהפיקדון,ולאפנהבעלהפיקדוןלספקהגזהיוצא
בבקשהלקבלאתהחזרדמיהפיקדון,יחולוהוראות

אלה:

הנכנס, הגז לספק יעביר היוצא הגז ספק )א(
במועדהעברתדמיהפיקדוןלפיסעיףקטן)ג()3(,
אתפרטיבעלהפיקדוןהרשוםברישומיובקשר
לנכסשממנונלקחציודהגזהמושאל,וספקהגז
בעל שם על הפיקדון דמי את ירשום הנכנס
הפיקדוןכאמור;ביקשבעלהפיקדוןמספקהגז
היוצאלקבללידיואתהחזרדמיהפיקדון,לאחר
שספקהגזהיוצאהעבירםלספקגזנכנסכאמור
לבעל היוצא הגז ספק ייתן )ג()3(, קטן בסעיף
הפיקדוןפרטיםבדברספקהגזשאליוהועברו

דמיהפיקדון;

בעל פרטי היוצא הספק בידי היו לא )ב(
הפיקדוןכאמורבפסקתמשנה)א(,ירשוםספק
הגזהנכנסברישומיואתפרטיהנכסשבקשראליו
הועברולודמיהפיקדון;המציאצרכןגזלספק
הגזהנכנסקבלהבדברתשלוםדמיהפיקדוןבעד
הציודהמושאלשנלקחמנכסכאמור,אוהוכיח
לובדרךאחרתכיהואבעלהפיקדון,ישיבלו

ספקהגזהנכנסאתדמיהפיקדוןע

)ד()1( קטן סעיף הוראות לפי שיועברו הפיקדון דמי )ה(
או)2(ייקבעואויוחזרולפיחוקהפיקוח,והתוספתבשלאי־

החזרבמועדתהיהבשיעורשיקבעהשרע

לענייןסעיףקטןזה,חזקהכישולםלספקגזיוצא )4(
פיקדוןבעדכלמכלהמסומןבשמואובסימונו,אלא

אםכןהוכיחאחרתע

דמי את הנכנס הגז לספק היוצא הגז ספק העביר )ד(
הפיקדוןכאמורבסעיףקטן)ג()3(,יחולוהוראותאלה:

ספקהגזהיוצא ברישומי רשום היהצרכןהגז )1(
דמי את הנכנס הגז ספק לו יחזיר הפיקדון, כבעל
הפיקדון,אוירשוםאתהפיקדוןברישומיועלשםצרכן
הגז,לפיבחירתושלהצרכן;עלהסכוםהפיקדוןשנרשם
לפיהוראותפסקהזועלהמחירהמרבילפיקדוןבעד
ציודגזלפיחוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,
התשנ"ו-81996)בסעיףזה-חוקהפיקוח(,יחזירספק
הסכומים בין ההפרש את הגז לצרכן הנכנס הגז

האמורים;

לאהיהצרכןהגזרשוםברישומיהספקהיוצא )2(
כבעלהפיקדון,ולאפנהבעלהפיקדוןלספקהגזהיוצא
בבקשהלקבלאתהחזרדמיהפיקדון,יחולוהוראות

אלה:

הנכנס, הגז לספק יעביר היוצא הגז ספק )א(
במועדהעברתדמיהפיקדוןלפיסעיףקטן)ג()3(,
אתפרטיבעלהפיקדוןהרשוםברישומיובקשר
לנכסשממנונלקחציודהגזהמושאל,וספקהגז
בעל שם על הפיקדון דמי את ירשום הנכנס
הפיקדוןכאמור;ביקשבעלהפיקדוןמספקהגז
היוצאלקבללידיואתהחזרדמיהפיקדון,לאחר
שספקהגזהיוצאהעבירםלספקגזנכנסכאמור
לבעל היוצא הגז ספק ייתן )ג()3(, קטן בסעיף
הפיקדוןפרטיםבדברספקהגזשאליוהועברו

דמיהפיקדון;

בעל פרטי היוצא הספק בידי היו לא )ב(
הפיקדוןכאמורבפסקתמשנה)א(,ירשוםספק
הגזהנכנסברישומיואתפרטיהנכסשבקשראליו
הועברולודמיהפיקדון;המציאצרכןגזלספק
הגזהנכנסקבלהבדברתשלוםדמיהפיקדוןבעד
הציודהמושאלשנלקחמנכסכאמור,אוהוכיח
לובדרךאחרתכיהואבעלהפיקדון,ישיבלו

ספקהגזהנכנסאתדמיהפיקדוןע

)ד()1( קטן סעיף הוראות לפי שיועברו הפיקדון דמי )ה(
או)2(ייקבעואויוחזרולפיחוקהפיקוח,והתוספתבשלאי־

החזרבמועדתהיהבשיעורשיקבעהשרע

ס"חהתשנ"ו,עמ'192ע 8
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החזרדמיפיקדון
בעדציודגז

מושאלבשלשינוי
בעלותבנכס

הודיעצרכןגזביתישהואבעלהפיקדון,לספקגז,על17וע )א(
שינויהבעלותבנכסשלגביוהואקשורעםספקהגזבחוזה
להספקתגז,יראואתצרכןהגזהביתיכאילוהודיעלספק
הגזעלסיוםהחוזה)בסעיףזה-צרכןעוזב(,וספקהגזיחזיר
לצרכןכאמוראתדמיהפיקדוןששילםלוהצרכןבעדציוד
הגזהמושאל;דמיהפיקדוןכאמורבסעיףקטןזהיוחזרובדרך
גזבבית חוקהמקרקעין)החלפתספק לפי שקבעהשראו
משותף(,התשנ"א-91991,לפיהעניין;לענייןזה,"שינויבעלות
בנכס"-קבלתחזקהבנכס,לאחרהעברתזכותבעלותאו
חכירהלדורותכמשמעותןבחוקהמקרקעין,בנכסמקרקעין,

לרבותהתחייבותלהעברתזכותכאמורע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הודיעהבעליםהחדש )ב(
שלנכסכאמורבסעיףקטן)א(לספקהגזכאמורבאותוסעיף
קטןעלרצונולהתקשראתובחוזהלהספקתגזועלרצונו
שספקהגזיעביראתדמיהפיקדוןעלשמו,רשאיספקהגז
להעביראתדמיהפיקדוןששילםלוהצרכןהעוזבעלשמושל
הבעליםהחדש,ובלבדשהצרכןהעוזבהסכיםלכך,ואםאינו
בעלהפיקדון-ניתנהלכךגםהסכמתבעלהפיקדון;העביר
ספקהגזאתדמיהפיקדוןעלשמושלהבעליםהחדש,ירשום

אותוברישומיוכבעלהפיקדוןע

ביתהמשפטרשאילפסוקלצרכןגזשמסרלספקגזיוצא,17זעפיצוייםלדוגמה )א(
חוזה סיום על הודעה מטעמו, אחר באמצעות או בעצמו
17ה)ב(פיצוייםשאינםתלוייםבנזק)בסעיף כאמורבסעיף
זה-פיצוייםלדוגמה(,בסכוםשלאיעלהעל3,000שקלים

חדשים,אםמתקייםאחדמאלה:

דמי החזר היוצא, הגז מספק ביקש הגז צרכן )1(
פיקדוןבעדהציודהמושאלכאמורבסעיף17ה)ג()2(,
לאחרחלוףהמועדלהחזרדמיהפיקדוןלפיאותוסעיף,
וספקהגזלאהחזירלואתדמיהפיקדוןלפיהוראות

הסעיףהאמור,בתוך15ימיםמיוםשביקשכאמור;

לסעיף 17ו המוצע

הרשום הצרכן שבהם בעתיד מקרים למנוע כדי
בנכסאינובעלהפיקדון,מוצעלקבועכיבכלמקרהשבו
הודיעצרכןגזלספקגזעלשינויבעלותבנכס)כהגדרתו
המוצעת(,יראוזאתכהודעהעלסיוםחוזהויוחזרולצרכן
הגזשהעביראתבעלותובנכסלבעליםאחר)להלןבדברי
ההסברלפרקזה-צרכןעוזב(דמיפיקדוןששילםעעםזאת,
במקרהשבוהבעליםהחדשבנכסמעונייןלהמשיךבחוזה
עםאותוהספק,מוצעכיספקהגזיהיהרשאילהעביראת
רישוםדמיהפיקדוןעלשםהבעליםהחדשיםשלהנכס,
ובלבדשהצרכןהעוזבהסכיםלכך,ואםאינובעלהפיקדון,

ניתנהלכךגםהסכמתבעלהפיקדוןע

לסעיף 17ז המוצע

במטרהלהתמודדעםהתופעההמתוארתלעילשל
אי־החזרתפיקדונותבעדציודגזמושאללבעליהם,מוצע
להסמיךאתביתהמשפטלפסוקלצרכןשביקשמספקהגז
להשיבלואתדמיהפיקדוןעבורהציודהמושאלוספק
15יום, הגזלאהשיבלואתדמיהפיקדוןכאמורבתוך
פיצוייםלדוגמהשאינםתלוייםבהוכחתנזק,בסכוםשלא
3,000שקליםחדשיםעפיצוייםכאמורישולמו יעלהעל
בשנימקרים:הראשון,במקרהשצרכןהגזהודיעלספקגז
יוצאעלסיוםהחוזהוביקשממנו,לאחרשחלףהמועד
להחזרדמיהפיקדוןכאמורבסעיף17ה)ג()2(המוצע,שיחזיר
לואתדמיהפיקדוןעוהשני,במקרהשבוספקהגזהנכנס
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ספקהגזהנכנסביקשמספקהגזהיוצא,לאחר )2(
הציוד בעד הפיקדון דמי להעברת המועד חלוף
המושאללפיהוראותסעיף17ה)ג()3(,להעבירלואת
העבירם לא היוצא הגז וספק כאמור, הפיקדון דמי
הגז ספק ממנו שביקש מיום ימים 15 בתוך כאמור

הנכנסלעשותכןע

בבואולקבועאתגובההפיצוייםלדוגמה,יתחשבבית )ב(
המשפט,ביןהשאר,בשיקוליםהמפורטיםלהלן,ולאיתחשב

בגובההנזקשנגרםלצרכן,עקבאי־החזרתדמיהפיקדון:

אכיפתהחוקוהרתעהמפניהפרתו; )1(

עידודהצרכןלמימושזכויותיו; )2(

היותההפרההפרהחוזרת; )3(

חומרתההפרה,היקפההכספיונסיבותיהע )4(

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמזכותושלהצרכן )ג(
לפיצוייםאולכלסעדאחרלפידיןבשלאותההפרהע"

תיקוןחוק
המקרקעין)החלפת

ספקגזבבית
משותף(

בחוקהמקרקעין)החלפתספקגזבביתמשותף(,התשנ"א-8-101991ע

בשםהחוק,במקום")החלפתספקגזבביתמשותף("יבוא")החלפתספקגזהמספק )1(
גזבאמצעותמערכתגזמרכזית(";

בסעיף1- )2(

משותף","תקנון" "דירה","רכוש דירה", "בעל משותף", בהגדרה""בית )א(
ו"מערכתגזמרכזית"",לפני""ביתמשותף""יבוא""אסיפהכללית"";

אחריסעיף1יבוא: )3(

"החלטהעל
החלפתספקגז

בביתמשותף

בביתמשותףשבוקיימתמערכתגזמרכזית,רשאים1אע )א(
בעליהדירותהמחוברותלאותהמערכתלהחליטעלסיום
כלהחוזיםשנחתמועםספקהגזאובאמצעותוולהתקשר
עםספקגזאחרכדילרכושגזממנואובאמצעותו;החלטה

כאמוריכולשתתקבלבאחתמאלה:

הסכמהבכתבשליותרממחציתמבעליהדירות )1(
המחוברותלאותהמערכתגזמרכזית;

ספקהגזהנכנסביקשמספקהגזהיוצא,לאחר )2(
הציוד בעד הפיקדון דמי להעברת המועד חלוף
המושאללפיהוראותסעיף17ה)ג()3(,להעבירלואת
העבירם לא היוצא הגז וספק כאמור, הפיקדון דמי
הגז ספק ממנו שביקש מיום ימים 15 בתוך כאמור

הנכנסלעשותכןע

בבואולקבועאתגובההפיצוייםלדוגמה,יתחשבבית )ב(
המשפט,ביןהשאר,בשיקוליםהמפורטיםלהלן,ולאיתחשב

בגובההנזקשנגרםלצרכן,עקבאי־החזרתדמיהפיקדון:

אכיפתהחוקוהרתעהמפניהפרתו; )1(

עידודהצרכןלמימושזכויותיו; )2(

היותההפרההפרהחוזרת; )3(

חומרתההפרה,היקפההכספיונסיבותיהע )4(

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמזכותושלהצרכן )ג(
לפיצוייםאולכלסעדאחרלפידיןבשלאותההפרהע"

תיקוןחוקבחוקהמקרקעין)החלפתספקגזבביתמשותף(,התשנ"א-8-101991ע
המקרקעין)החלפת

ספקגזבבית
משותף(

בשםהחוק,במקום")החלפתספקגזבביתמשותף("יבוא")החלפתספקגזהמספק )1(
גזבאמצעותמערכתגזמרכזית(";

בסעיף1- )2(

משותף","תקנון" "דירה","רכוש דירה", "בעל משותף", בהגדרה""בית )א(
ו"מערכתגזמרכזית"",לפני""ביתמשותף""יבוא""אסיפהכללית"";

אחריסעיף1יבוא: )3(

"החלטהעל
החלפתספקגז

בביתמשותף

בביתמשותףשבוקיימתמערכתגזמרכזית,רשאים1אע )א(
בעליהדירותהמחוברותלאותהמערכתלהחליטעלסיום
כלהחוזיםשנחתמועםספקהגזאובאמצעותוולהתקשר
עםספקגזאחרכדילרכושגזממנואובאמצעותו;החלטה

כאמוריכולשתתקבלבאחתמאלה:

הסכמהבכתבשליותרממחציתמבעליהדירות )1(
המחוברותלאותהמערכתגזמרכזית;

ביקשמהספקהיוצא,לאחרשחלףהמועדלהעברתדמי
הפיקדוןכאמורבסעיף17ה)ג()3(המוצע,שיעבירלואת

דמיהפיקדוןע

חוקהמקרקעין)החלפתספקגזבביתמשותף(,  סעיפים
התשנ"א-1991)להלןבדבריההסברלפרקזה-  8 ו־9 

חוקהמקרקעין)החלפתספקגז((,קובע,בתוספת, 
משותף בבית גז ספק להחלפת הליך לעניין הוראות
שמותקנתומופעלתבומערכתגזמרכזית,הנוגעותלשלב
שלאחרמסירתההודעהלספקהיוצאעלהחלטתבעלי
הדירותלסייםאתהחוזיםאתועההוראותלענייןדרךקבלת

ההחלטהעלסיוםהחוזיםעםספקגז,בידיבעליהדירות
בביתמשותף,קבועותהיוםבסעיף59דלחוקהמקרקעין,
חוק - זה לפרק ההסבר בדברי )להלן התשכ"ט-1969

המקרקעין(ע

כיוםקייםקושיבגיוסהרובהדרושלמעברלספקגז
אחרבביתמשותף,זאתבעיקרבשלהדרישהלהסכמה
גז הרוכשים הדירות מבעלי ממחצית יותר של בכתב
באמצעותמערכתהגזהמרכזית)ראוסעיף59ד)ב(לחוק

המקרקעין(ע
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החלטתהאסיפההכלליתשהתקבלהברובשל )2(
בעליהדירותהמחוברותלאותהמערכתגזמרכזית,
שהשתתפובאסיפה,ובלבדשהאסיפהכונסהבהתאם
להוראותהתקנוןבענייןכינוסאסיפהכללית,ובהעדר
התקנון להוראות בהתאם - בתקנון כאמור הוראה
זו,"תקנוןמצוי"-התקנון המצויבענייןזה;בפסקה

המצוישבתוספתלחוקהמקרקעיןע

לאותה מחוברים יותר או משותפים בתים שני היו )ב(
החוזים כל סיום על החלטה תתקבל מרכזית, גז מערכת
ספק עם והתקשרות באמצעותו או הגז ספק עם שנחתמו
גזאחר,כאמורבסעיףקטן)א()1(או)2(,בכלאחדמהבתים

המשותפים,בנפרדע";

בתוספת- )4(

בסעיף1,במקום"בסעיף59ד)ב(לחוקהמקרקעין"יבוא"בסעיף1אלחוק )א(
זה";

בסעיף1א- )ב(

ברישה,אחרי"בעליהדירותבביתמשותף"יבוא"אוהודעתבעלי )1(
מקרקעיןשאינםביתמשותף)בתוספתזו-בעלימקרקעין(,אומחזיקים
במקרקעיןכאמור)בתוספתזו-מחזיקיםבמקרקעין(,אשרמיתקניהגז
השייכיםלהםמחובריםלמערכתגזמרכזית,עלסיוםהחוזהלהספקתגז

עםספקהגזלפיחוקהסדרים,1989";

או המקרקעין "בעלי יבוא הדירות" "שבעלי אחרי ,)1( בפסקה )2(
המחזיקיםבמקרקעין";

או המקרקעין בעלי "או יבוא הדירות" "ובעלי אחרי ,)5( בפסקה )3(
המחזיקיםבמקרקעין,לפיהעניין";

בסעיף2- )ג(

במטרהלהקלעלגיוסהרובהדרושלהחלפתספק
לדרישת נוספת חלופה לקבוע מוצע משותף בבית גז
קיימת שבו משותף בבית המוצע, פי על כאמורע הרוב
להחליף הדירות בעלי רשאים יהיו מרכזית, גז מערכת
ספקגזבהסכמהבכתבשליותרממחציתמבעליהדירות
המחוברותלאותהמערכתגזמרכזית,אובהחלטתהאסיפה
הדירות בעלי מבין רוב בהסכמת שהתקבלה הכללית
המחובריםלאותהמערכתגזמרכזיתשהשתתפובאסיפה,
ובלבדשכינוסהאסיפהלצורךקבלתהחלטהכאמורנעשה
לפיהוראותהתקנוןבענייןכינוסאסיפהכללית,ובהעדר
הוראהבענייןבתקנון-לפיהוראותהתקנוןהמצויבעניין
מחוברים יותר או משותפים בתים שני שבו מקום זהע
מערכתגזמרכזית,מוצעכייהיהצורךבקבלת לאותה
החלטהעלהחלפתספקגז,לפיאחתמהדרכיםהמפורטות

בסעיףזה,בכלאחדמהבתיםהמשותפיםע

במטרהלרכזיחדאתכלההוראותהנוגעותלהחלפת
ספקגזהמספקגזבאמצעותמערכתמרכזית,מוצע,בסעיף
המקרקעין לחוק 59ד סעיף את לבטל החוק, להצעת 9

)הקובעכאמוראתדרישתהרובהקיימתהיום(ולקבועאת
ההוראההמעודכנתלענייןהרובהדרושבחוקהמקרקעין
1אלאותוחוקכנוסחוהמוצע, גז(,בסעיף )החלפתספק
בסעיף8להצעתהחוקעכמוכןמוצעלערוךבחוקהמקרקעין
אתההתאמותהנדרשותעקבהעברתההסדרשבסעיף59ד

האמור,לחוקהמקרקעין)החלפתספקגז(ע

מוצעלהחילאתההסדריםהקבועיםבתוספתלחוק
המקרקעין)החלפתספקגז(לענייןהחלפתספקגזהמספק
גזבאמצעותמערכתגזמרכזיתבביתמשותף)ואשרחלים
גז החלפתספק לחוקהמקרקעיןגםעל 77ב לאורסעיף
כאמורבביתשאינורשוםכביתמשותף(,גםעלהחלפת
את ולערוך משותף, בית שאינו בבית כאמור גז ספק
ההתאמותהנדרשותבתוספתעקבכךעמאחרשכעתיחול
ההסדרשבתוספתגםלענייןביתשאינוביתמשותףכאמור,
המקרקעין "חוק שייקרא כך החוק שם את לתקן מוצע
)החלפתספקגזהמספקגזבאמצעותמערכתגזמרכזית(,

התשנ"א-1991"ע
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בסעיףקטן)א(,במקום"כאמורבסעיף59הלחוקהמקרקעין"יבוא )1(
"לבעליהמקרקעיןאולמחזיקיםבמקרקעין,לפיהעניין,ולענייןביתמשותף
-אתהמיתקניםכאמורשאינםשייכיםלבעליהדירותלפיהוראותסעיף
59ה"ואחרי"שיודיעלבעליהדירות"יבוא"לבעליהמקרקעיןאולמחזיקים

במקרקעין,לפיהעניין";

או המקרקעין "בעלי יבוא הדירות" "בעלי אחרי )ג(, קטן בסעיף )2(
המחזיקיםבמקרקעין"ע

תיקוןחוק
המקרקעין

בחוקהמקרקעין,התשכ"ט-9-111969ע

סעיף59ד-בטל; )1(

בסעיף59ה- )2(

בסעיףקטן)ב(,במקוםהמילים"למעטמכל,מונהאווסתהניתניםלפירוק" )א(
יבוא"למעטמכלמיטלטלאונייח,מונהאווסת";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

")ד(בסעיףזה-

לחוקהסדריםבמשק 17ה)א( בסעיף מיטלטל"-כהגדרתו "מכל
המדינה)תיקוניחקיקה(,התשמ"ט-1989;

14לחוקהסדריםבמשקהמדינה "מכלנייח"-כהגדרתובסעיף
)תיקוניחקיקה(,התשמ"ט-1989;

"מערכתגזמרכזית"-מערכתלהספקתגזשבאמצעותהמסופקגז
לשתידירותאויותרע";

בסעיף72)א(,במקום"59אעד59ח"יבוא"59אעד59גו־59העד59ח,לפיסעיף )3(
1אלחוקהמקרקעין)החלפתספקגזבביתמשותף(,התשנ"א-1991";

בסעיף77ב,במקום"59אעד59ז"יבוא"59אעד59גו־59העד59ז"ואחרי"ו־72עד )4(
77"יבוא"וכןסעיף1אלחוקהמקרקעין)החלפתספקגזבביתמשותף(,התשנ"א-1991"ע

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים12,בתוספתהראשונה,בפרט32)6(,במקום")החלפת10ע
ספקגזבביתמשותף("יבוא")החלפתספקגזהמספקגזבאמצעותמערכתגזמרכזית("ע

פרק ו': רישוי עסקים
תיקוןחוקרישוי

עסקים
בחוקרישויעסקים,התשכ"ח-11-131968ע

"התוספת"יבוא ואחרי אחרי"בתוספת"יבוא"הראשונה" 2)א1()2()א(, בסעיף )1(
"הראשונה";

בסעיףקטן)א(,במקום"כאמורבסעיף59הלחוקהמקרקעין"יבוא )1(
"לבעליהמקרקעיןאולמחזיקיםבמקרקעין,לפיהעניין,ולענייןביתמשותף
-אתהמיתקניםכאמורשאינםשייכיםלבעליהדירותלפיהוראותסעיף
59ה"ואחרי"שיודיעלבעליהדירות"יבוא"לבעליהמקרקעיןאולמחזיקים

במקרקעין,לפיהעניין";

או המקרקעין "בעלי יבוא הדירות" "בעלי אחרי )ג(, קטן בסעיף )2(
המחזיקיםבמקרקעין"ע

תיקוןחוקבחוקהמקרקעין,התשכ"ט-9-111969ע
המקרקעין

סעיף59ד-בטל; )1(

בסעיף59ה- )2(

בסעיףקטן)ב(,במקוםהמילים"למעטמכל,מונהאווסתהניתניםלפירוק" )א(
יבוא"למעטמכלמיטלטלאונייח,מונהאווסת";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

")ד(בסעיףזה-

17ה)א(לחוקהסדריםבמשק בסעיף מיטלטל"-כהגדרתו "מכל
המדינה)תיקוניחקיקה(,התשמ"ט-1989;

14לחוקהסדריםבמשקהמדינה "מכלנייח"-כהגדרתובסעיף
)תיקוניחקיקה(,התשמ"ט-1989;

"מערכתגזמרכזית"-מערכתלהספקתגזשבאמצעותהמסופקגז
לשתידירותאויותרע";

בסעיף72)א(,במקום"59אעד59ח"יבוא"59אעד59גו־59העד59ח,לפיסעיף )3(
1אלחוקהמקרקעין)החלפתספקגזבביתמשותף(,התשנ"א-1991";

בסעיף77ב,במקום"59אעד59ז"יבוא"59אעד59גו־59העד59ז"ואחרי"ו־72עד )4(
77"יבוא"וכןסעיף1אלחוקהמקרקעין)החלפתספקגזבביתמשותף(,התשנ"א-1991"ע

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים12,בתוספתהראשונה,בפרט32)6(,במקום")החלפת10ע
ספקגזבביתמשותף("יבוא")החלפתספקגזהמספקגזבאמצעותמערכתגזמרכזית("ע

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

פרק ו': רישוי עסקים

תיקוןחוקרישויבחוקרישויעסקים,התשכ"ח-11-131968ע
עסקים

"התוספת"יבוא "בתוספת"יבוא"הראשונה"ואחרי אחרי 2)א1()2()א(, בסעיף )1(
"הראשונה";

לחוק 59ה)ב( סעיף לעניין להבהיר, מוצע לבסוף,
נייח למכל הן מתייחס האמור הסעיף כי המקרקעין,
כהגדרתובסעיף14לחוקהסדרים,1989והןלמכלמיטלטל
כהגדרתובסעיף17ה)א(לחוקהאמורכנוסחוהמוצעבסעיף
7)4(להצעתהחוקעויודגשכיאיןבתיקוןהמוצעמשום

שינוישלהדיןהקייםאלאהבהרהבלבדע

פרק ו' - כללי

חוקרישויעסקים,התשכ"ח-1968)בפרקזה-חוק
רישויעסקים(,נועדלהבטיחשורהשלמטרות,המנויות
הסביבהומניעת של נאותה איכות והן: בו, 1)א( בסעיף
מפני והבטחה הציבור לשלום סכנות מניעת מפגעים,
שודוהתפרצות,בטיחותשלהנמצאיםבמקוםהעסקאו

ס"חהתשכ"ט,עמ'259;התשע"א,עמ'639ע 11

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ו,עמ'1263ע 12

ס"חהתשכ"ח,עמ'204;התשע"ו,עמ'174ע 13
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בסעיף6,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שרהפנים,בהסכמתשרשקביעתו")א1( )1(
כעסקטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמו,רשאילקבוע,בצו,סוגיעסקים
טעונירישויאשררשותהרישויתראהאותםמאושריםעלידינותןהאישור
עליסודתצהירשהגישבעלהעסקלרשותהרישוי,ואשרלפיוהעסקעומד

באחדמאלה:

בתנאיהמפרטהאחידשלאותונותןאישור; )א(

בתנאיםשהתנהאותונותןאישורלגביסוגיעסקיםלפיהחוק )ב(
אםלאפורסםמפרטאחידע

בתנאי העסקכעומד ניתןלראותאת שלא הרישוי רשות מצאה )2(
סעיףקטן)א1(,לאתיתןרשותהרישויאתההיתראוהרישיוןותודיעעל

החלטתהלבעלהעסקתוךפירוטנימוקיהע

ומניעת חיים בעלי מחלות סכנותשל מניעת בסביבתו,
הדינים וקיום הציבור בריאות מים, במקורות זיהומים

הנוגעיםלתכנוןולבנייהולכבאותע

בישראלפועליםכ־130אלףעסקיםטעונירישוי,על
פינתוניםשברשותאגףרישויעסקיםבמשרדהפניםלשנת
2014על235רשויותמקומיות,מתוכם31%-כ־40אלף

עסקים-בלארישיוןעסקע

העיקריות הסיבות כי עולה, האמורים מהנתונים
להעדררישיוןהעסק,הנובעותמאי–העמידהבחוקרישוי
עסקים,הןאי־עמידהבדרישותכיבויאש-29%,אי־עמידה
בדרישותהנוגעותלקיוםהוראותחוקהתכנוןוהבנייה-
26%והשאראי־עמידהבדרישותשארהמשרדיםהנוגעים
הסביבה, הגנת פנים־משטרה, ביטחון בריאות, - בדבר

כלכלהוחקלאותע

מההליךהסבוך עסקנובע הקושיבהוצאתרישיון
הכרוךבקבלתאישוריםלצורךהענייןממשרדיהממשלה
השוניםהנוגעיםבדבר,וישבוכדילעכבולהכבידמאוד
עלהיזמיםהמבקשיםלפתחעסקיםבישראל;כךנאלצים
היזמיםלהשקיעזמןוממוןרבבמסגרתהליךקבלתהרישיון,
כאשרקייםקושילצפותמראשאתהעלויותהכרוכותבכךע

כדילהקלולזרזאתההליךשלהוצאתרישיוןהעסק
מוצעיםשניהסדריםעיקריים:

האחד,קביעתמנגנוןהמאפשרלשרהפנים,בהסכמת
כטעון העסק של שקביעתו השונים הממשלה משרי מי
עסקים שסוגי לקבוע עמו, בהתייעצות נעשתה רישוי
מסוימיםלאיידרשולבדיקהעלידינותניהאישורלעניין
עמידתםבתנאיםלמתןרישיון,וחלףזאתרשותהרישוי
תסתפקלגביהםבתצהירשיוגשעלידיבעלהעסקולפיו
העסקעומדבתנאיםהנדרשיםעלידיהרשות,ויראואת
העסקכמישאושרלצורכיהרישיוןעלידינותןהאישור;

השני,הקמתמכוניבקרהשיהיהניתןלהסמיכםלתת
אישורבדברעמידתהעסקבתנאיהמפרטהאחידלצורך
הוצאתרישיוןעסקלסוגיעסקיםמסוימיםשייקבעועלידי

שרהפנים,בהסכמתמימשריהממשלההנוגעיםבדבר,
במקוםנותןהאישורע

לפסקה )2(

או רישיון כי קובע, עסקים לחוקרישוי 6)א( סעיף
נעשתה רישוי טעון כעסק שקביעתו לעסק זמני היתר
בהתייעצותעםשראחדאויותר,לאיינתןאלאאםכןנתן
כלאחדמהשריםאומישהםהסמיכולכך)בפרקזה-נותן

האישור(-אישורע

רישיון הוצאת של ההליך את ולזרז להקל כדי
בסעיף האמור אף על כי 6 בסעיף לקבוע מוצע העסק,
העסק של שקביעתו שר בהסכמת הפנים, שר )א(, קטן
כטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמו,יהיהרשאילקבוע,
רשות תסתפק שלגביהם רישוי טעוני עסקים סוגי בצו,
הרישויבתצהירשנתןלהםבעלהעסק,ותראהאתהעסק
מאושרבידינותןהאישור,ובלבדשלפיהתצהירהעסק
עומדבתנאיהמפרטהאחידשלאותונותןאישור,ואםלא
פורסםלגביומפרטאחיד-בתנאיםשקבענותןהאישור

לאותוסוגעסקע

כמוכןמוצעלקבועבסעיףקטן)א1()2(,כיאםמצאה
רשותהרישוילגביבקשהשהוגשה,שלאניתןלראותאת
העסקכעומדבתנאיסעיףקטן)א1(,לאתיתןרשותהרישוי
היתראורישיון)בפרקזה-רישיון(ותודיעעלהחלטתה

למגישהבקשהתוךפירוטנימוקיהע

בסעיףקטן)א2(מוצעלקבוע,כיאיןבהוראותסעיף
נותני של האחרות מסמכויותיהם לגרוע כדי )א1(, קטן
האישורובכללזהמשמרתאתסמכויותהפיקוחשלהםעל
אותםעסקיםשקיבלורישיוןעסקעלסמךהתצהירשנתנו

לצורךקבלתהרישיוןע

רשות מוצעלקבוע,כיאםמצאה קטן)א3( בסעיף
הרישוי,ביוזמתהאועלפיפנייהשלאחר,כיהתצהיר
שהוגשלפיסעיףקטן)א1(הואתצהירשקר,עליהלהודיע
עלכךלבעלהעסקולנותןהאישור,ולאיראואתהעסק
כמאושרעלידינותןהאישור,ואםניתןלעסקרישיוןאו
היתרעלסמךהתצהירהאמור,עלרשותהרישוילבטלאת
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איןבהוראותסעיףקטן)א1(כדילגרועמסמכויותיהםהאחרותשלנותני )א2(
האישור,לגביהעסקיםשנקבעלגביהםצולפיפסקה)1(שלהסעיףהקטןהאמורע

מצאהרשותהרישוי,ביוזמתהאועלפיפנייהשלאחר,כיהתצהירשהוגש )א3(
לפיסעיףקטן)א1(הואתצהירשקר,תודיעעלכךלבעלהעסק,ולנותןהאישור,
ולאיראואתהעסקכמאושרעלידינותןהאישור;ניתןלעסקרישיוןאוהיתרלפי
החוקעלסמךאותותצהיר,תבטלהרשותאתהרישיוןאוההיתרוהכוללאחר

שנתנההזדמנותלבעלהעסקלהשמיעאתטענותיוע";

אחריסעיף14א1יבוא: )3(

"אי–קיוםהוראות
פרקב'1

מישעשהפעולההטעונהרישוילפיפרקב'1בלארישיון,בניגוד14א2ע
להוראותלפיסעיף29יד)א(,בעלרישיוןמכוןבקרהשהפרתנאי
מהתנאיםלמתןרישיוןאותנאימתנאיהרישיון,דינו-קנס
כאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין;היתההעבירהעבירה
נמשכת-קנסנוסףכאמורבסעיף61)ג(לחוקהעונשין,לכליום
שבונמשכתהעבירהלאחרהמועדשבודרששרהפניםאומי

שהסמיךלענייןזהלהפסיקאתההפרהע";

אחריסעיף29יאיבוא: )4(

"פרק ב'1: מכוני בקרה

סימן א': הקמת מכון בקרה ותפקידיו

בסימןזה-29יבעהגדרות

"אישור"-כמשמעותובסעיף6;

"בעלמכון"-בעלשליטהאובעלענייןבמכוןבקרה;

ערך, ניירות בחוק כהגדרתם - ו"שליטה" עניין" "בעל
התשכ"ח-541968;

איןבהוראותסעיףקטן)א1(כדילגרועמסמכויותיהםהאחרותשלנותני )א2(
האישור,לגביהעסקיםשנקבעלגביהםצולפיפסקה)1(שלהסעיףהקטןהאמורע

מצאהרשותהרישוי,ביוזמתהאועלפיפנייהשלאחר,כיהתצהירשהוגש )א3(
לפיסעיףקטן)א1(הואתצהירשקר,תודיעעלכךלבעלהעסק,ולנותןהאישור,
ולאיראואתהעסקכמאושרעלידינותןהאישור;ניתןלעסקרישיוןאוהיתרלפי
החוקעלסמךאותותצהיר,תבטלהרשותאתהרישיוןאוההיתרוהכוללאחר

שנתנההזדמנותלבעלהעסקלהשמיעאתטענותיוע";

אחריסעיף14א1יבוא: )3(

"אי–קיוםהוראות
פרקב'1

מישעשהפעולההטעונהרישוילפיפרקב'1בלארישיון,בניגוד14א2ע
להוראותלפיסעיף29יד)א(,בעלרישיוןמכוןבקרהשהפרתנאי
מהתנאיםלמתןרישיוןאותנאימתנאיהרישיון,דינו-קנס
כאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין;היתההעבירהעבירה
נמשכת-קנסנוסףכאמורבסעיף61)ג(לחוקהעונשין,לכליום
שבונמשכתהעבירהלאחרהמועדשבודרששרהפניםאומי

שהסמיךלענייןזהלהפסיקאתההפרהע";

אחריסעיף29יאיבוא: )4(

"פרק ב'1: מכוני בקרה

סימן א': הקמת מכון בקרה ותפקידיו

בסימןזה-29יבעהגדרות

"אישור"-כמשמעותובסעיף6;

"בעלמכון"-בעלשליטהאובעלענייןבמכוןבקרה;

ערך, ניירות בחוק כהגדרתם - ו"שליטה" עניין" "בעל
התשכ"ח-541968;

הרישיוןאוההיתר,והכוללאחרשנתנההזדמנותלבעל
העסקלהשמיעאתטענותיוע

מיושם להיות צפוי זו חוק להצעת בהתאם הסדר
מקצועית לעבודה בהתאם וההצלה הכבאות ברשות
שבוצעהברשותבאשרלעסקיםשתחתפיקוחה,שעלפי

העבודהשבוצעהסיכוןהאשלגביהםאינוגבוהע

לפסקה )3(

פרקב'1לחוקהמוצעבסעיף11)4(לחוקזהוהמבוסס
עלהוראותפרקה'3לחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965
)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(יאפשרלשרהפניםלתת
רישיוןלמכוןבקרהשתפקידויהיהלתתאישורכמשמעותו
בסעיף6)בפרקזה-האישור(,במקוםנותןהאישורעהמכון
יעסיקבקריםמורשיםלרישויעסקיםועלפיתנאיהרישיון

שניתןלמכוןע

11)3(לחוקזה, 14א2שמוצעלהוסיפובסעיף סעיף
קובע,כימישעשהפעולההטעונהרישוילפיפרקב'1
מכון רישיון בעל המוצע(, 29יד)א( )סעיף רישיון בלא

בקרהשהפרתנאימהתנאיםלמתןרישיוןאותנאימתנאי
הרישיון,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין
היתה ואם חדשים(; שקלים 226,000 של מרבי )בסכום
61)ג( העבירהעבירהנמשכת-קנסנוסףכאמורבסעיף
לחוקהעונשין)בסכוםמרבישל1,400שקליםחדשים(,לכל
יוםשבונמשכתהעבירהלאחרהמועדשבודרששרהפנים

אומישהסמיךלענייןזהלהפסיקאתההפרהע

לפסקה )4(

הפחתת ולשם העסקים, רישוי מערך ייעול לצורך
הנטלהרגולטוריעלהמבקשיםלהקיםעסקטעוןרישוי,
מס' ממשלה החלטת במסגרת הממשלה ראש הנחה
יש כי ,)2016 בינואר 17( התשע"ו בטבת ז' מיום 1007
לבחוןאפשרותלהקמתמבדקותשיאפשרולגורמיםחוץ

ממשלתייםלתתאישורשלעמידהבתנאירישיוןע

מודלדומהקבועבפרקה'3לחוקהתכנוןוהבנייה
וביצוע תכן בקרת על שאחראים מכונים להקמת ביחס

בנייהבהתאםלהיתרשניתןלפיחוקהתכנוןוהבנייהע
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"הרשותלהסמכתמעבדות"-הרשותהלאומיתלהסמכת
מעבדותשהוקמהלפיחוקהרשותהלאומיתלהסמכת

מעבדות;

מעבדות"-חוקהרשות להסמכת "חוקהרשותהלאומית
הלאומיתלהסמכתמעבדות,התשנ"ז-151997;

"ענייןאישי"-לרבותענייןאישישלקרובו,ענייןשלתאגיד
שהואאוקרובוהםבעליענייןבהם,אוענייןשלגוף

שהואאוקרובוהםמנהליםאועובדיםאחראיםבו;

"קרוב"-בןזוג,הורה,הורההורה,בןאובתובניזוגם,אחאו
אחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,חותן,
נכדה,לרבות או חותנת,חם,חמות,חתן,כלה,נכד

חורגיםוכןכלאדםהסמוךעלשולחנו;

רישוי כטעון עסק של שקביעתו שר - המאשר" "השר
1)א(נעשית בסעיף מהמטרות מטרה לצורךהבטחת

בהתייעצותעמוע

מתןאישורבידי
מכוןבקרה

שרהפנים,בהסכמתהשרהמאשר,רשאילקבוע,בצו,סוגי29יגע
לתת שיוסמך יכול בקרה מכון אשר רישוי, טעוני עסקים
לגביהםאישור,במקוםנותןהאישור,לפיתנאיהמפרטהאחיד

והוראותפרקזהע

הקמתמכוןבקרה
ותפקידיו

לאיפעילאדםמכוןבקרהאלאאםכןניתןלורישיון29ידע )א(
לפיסעיף29טוע

פרקב'1המוצע,יאפשרלתתרישיוןלמכוניבקרה
לרישויעסקים,אשרתפקידםיהיהלתתאישור,במקום
נותניהאישור,לעסקיםאשרפורסםלגביהםמפרטאחיד
זאתלאחרששרהפניםיקבעבצו,סוגיעסקיםטעונירישוי
יכולשיוסמךלתתלגביהםאישורבמקום בקרה שמכון

נותןהאישורע

מכיווןשמדוברבהעברתסמכויותלבדיקהולאישור
המבוצעותהיוםעלידימשרדיממשלהשוניםלגורמים
פרטייםוכדילהבטיחשהעבודהשלהמכוניםתהיהברמה
מקצועיתנאותהותעמודבכלליםשלטוהרמידותוממשל
תאגידי,מוצעשמכוןבקרהלרישויעסקיםלאיופעלאלא
לאחרקבלתרישיוןעלידישרהפניםשניתןלהתנותובתנאיםע

של עצמי דיווח חובת לקבוע מוצע האמור, לצד
המכוןשידווחעלכלשינוישחלבמידעשמסרבעתהגשת
הבקשהלרישיוןוכןחובותדיווחשונותהנוגעותלפעילות

המכוןופעילותהבקריםהמורשיםע

עודמוצעלאפשרהסמכהשלעובדימשרדהפנים
ושלשארמשרדיהממשלההנוגעיםבדברלצורךפיקוח
וביקורתשלפעילותהמכוןוהבקריםהמורשיםעכהשלמה
לבטל, הפנים שר יוכל שבהן נסיבות לקבוע מוצע לכך,
להתלות,להגבילאולשנותמתנאירישיוןשלמכוןאו
מהרשאהשניתנהלבקרמורשההמועסקעלידיהמכון,

שהפר מכון על כספי עיצום להטיל האפשרות גם כמו
הוראותמסוימות,ונוסףעלהאפשרותלהגשתכתבאישום
כנגדמכוןשפעלבלארישיוןאובניגודלתנאיו,כאמור

בסעיף11)3(לחוקזהע

לסעיף 29יג המוצע

בסעיףזהמוצעלהסמיךאתשרהפנים,בהסכמתשר
שקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשיתבהתייעצותעמו
)בפרקזה-השרהמאשר()כהגדרתובסעיף29יב(,לקבוע,
בצו,סוגיעסקיםטעונירישוי,אשרמכוןבקרהיכולשיוסמך
לתתלגביהםאישורלפיתנאיהמפרטהאחידוהוראותפרק
זה,במקוםנותןהאישור;הסמכהכאמורשלמכוןבקרה

תהיהרקלסוגיעסקיםאשרפורסםלגביהםמפרטאחידע

והאישור הבדיקה בהן שתתאפשר העסקים סוגי
כאמורעלידיהמכוןיהיוכאלהשלדעתהשריםהבדיקה
שלהםתוכללהיערךעלידימכוןבקרהובכללזאתלמשל,
ישלבחוןאתמרחבשיקולהדעתהמועברלמכוניםוהאם
או היתר בזכויותמבקשי ממשית פגיעה להיות עלולה

רישיוןע

לסעיף 29יד המוצע

מכון של הפעלה לשם רישיון חובת לקבוע מוצע
לו שניתן הרישיון תנאי פי על יפעל בקרה מכון בקרהע
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מכוןבקרהיפעללפיהוראותחוקזה,ותפקידויהיה )ב(
לתתאישורלפיבקשתמבקשרישיוןאוהיתר;המכוןיעסיק
לפי מורשה( בקר - )להלן עסקים לרישוי מורשים בקרים
הוראותפרקזהועלפיתנאיהרישיוןשניתןלולפיסעיף29טוע

מכוןבקרהיפעלבהגינות,בשוויוןובלאמשואפניםע )ג(

תנאיםלמתן
רישיוןלהפעלת

מכוןבקרה
ולפעילותו

שרהפניםרשאילתתלאדםרישיוןלהפעילולשמשמכון29טוע
בקרה)בפרקזה-רישיוןלמכוןבקרה(,אםהתקיימובוכל

אלה:

הואחברהשהתאגדהבישראלוכלעיסוקההואהפעלה )1(
בקרה מכון לרבות זה, חוק הוראות לפי בקרה מכון של
כהגדרתובחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-161965)להלן-
חוקהתכנוןוהבנייה(,למעטמכוןבקרהשהוקםעלידימשרד
ממשלתי,רשותשהוקמהלפיחוק,חברהממשלתית,רשות
מקומיתאותאגידבבעלותמלאהשלרשותמקומיתאחתאו

יותר;

פועליםבשירותובקריםמורשיםלרישויעסקיםלפי )2(
סעיף29יח)להלן-בקריםמורשים(;

בשירותו שפועל מי מנהלו, המכון, בעל מכוןבקרה, )3(
כאמורבפסקה)2(,וכלבעלתפקידאחרבושקבעשרהפנים,
לאהורשעובעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה
איןהםראוייםלהיותמכוןבקרה,בעלמכוןאובעלתפקיד
כאמור,ולאהוגשנגדמימהםכתבאישוםבעבירהכאמור

שטרםניתןלגביופסקדיןסופי;

בשירותו שפועל מי מנהלו, המכון, בעל בקרה, מכון )4(
כאמורבפסקה)2(וכלבעלתפקידאחרבושקבעשרהפנים,
אינםעלוליםלהימצא,במישריןאובעקיפין,באופןתדיר,במצב
שלניגודענייניםביןפעולתמכוןהבקרהאומילויתפקידם

במכוןהבקרה,לביןענייןאישיאותפקידאחרשלהם;

מכוןבקרהיפעללפיהוראותחוקזה,ותפקידויהיה )ב(
לתתאישורלפיבקשתמבקשרישיוןאוהיתר;המכוןיעסיק
לפי מורשה( בקר - )להלן עסקים לרישוי מורשים בקרים
הוראותפרקזהועלפיתנאיהרישיוןשניתןלולפיסעיף29טוע

מכוןבקרהיפעלבהגינות,בשוויוןובלאמשואפניםע )ג(

תנאיםלמתן
רישיוןלהפעלת

מכוןבקרה
ולפעילותו

שרהפניםרשאילתתלאדםרישיוןלהפעילולשמשמכון29טוע
בקרה)בפרקזה-רישיוןלמכוןבקרה(,אםהתקיימובוכל

אלה:

הואחברהשהתאגדהבישראלוכלעיסוקההואהפעלה )1(
בקרה מכון לרבות זה, חוק הוראות לפי בקרה מכון של
כהגדרתובחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-161965)להלן-
חוקהתכנוןוהבנייה(,למעטמכוןבקרהשהוקםעלידימשרד
ממשלתי,רשותשהוקמהלפיחוק,חברהממשלתית,רשות
מקומיתאותאגידבבעלותמלאהשלרשותמקומיתאחתאו

יותר;

פועליםבשירותובקריםמורשיםלרישויעסקיםלפי )2(
סעיף29יח)להלן-בקריםמורשים(;

בשירותו שפועל מי מנהלו, המכון, בעל מכוןבקרה, )3(
כאמורבפסקה)2(,וכלבעלתפקידאחרבושקבעשרהפנים,
לאהורשעובעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה
איןהםראוייםלהיותמכוןבקרה,בעלמכוןאובעלתפקיד
כאמור,ולאהוגשנגדמימהםכתבאישוםבעבירהכאמור

שטרםניתןלגביופסקדיןסופי;

בשירותו שפועל מי מנהלו, המכון, בעל בקרה, מכון )4(
כאמורבפסקה)2(וכלבעלתפקידאחרבושקבעשרהפנים,
אינםעלוליםלהימצא,במישריןאובעקיפין,באופןתדיר,במצב
שלניגודענייניםביןפעולתמכוןהבקרהאומילויתפקידם

במכוןהבקרה,לביןענייןאישיאותפקידאחרשלהם;

לפיהוראותחוקרישויעסקים,ותפקידויהיהלתתאישור
לעסק,לפיוהואעומדבתנאיהמפרטהאחידלסוגהעסק
שלגביוהוסמךעלידיהרשותלהסמכתמעבדות)לפיסעיף
29טו)5(המוצע(,באמצעותבקריםמורשיםלרישויעסקים
שיעסיקהמכוןלפיהוראותפרקב'1עלאורהעברתסמכות
ומעמדו פרטיים האישורמגורמיםממשלתייםלגורמים
הציבורישלהמכון,מוצעלקבועכיעלמכוןהבקרהלפעול

בהגינות,בשוויוןובלאמשואפניםע

לסעיף 29טו המוצע

מוצעכירישיוןלמכוןבקרהיינתןבידישרהפנים-

הוא עיסוקה וכל בישראל שהתאגדה לחברה רק  1ע
הפעלהשלמכוןבקרהלפיהוראותפרקב'1עמוצעשגםמכון
בקרהשהוקםלפיחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965,יוכל
לפעולולשמשכמכוןבקרהלענייןפרקזהעהחוקלאיחולעל

מכוניבקרהאחריםשהוקמועלידימשרדממשלתי,רשות
שהוקמהעלפיחוק,חברהממשלתית,רשותמקומיתאו
תאגידבבעלותמלאהשלרשותמקומיתאחתאויותר-לא

יוכלולפעולולשמשכמכוןבקרהלפיפרקזה;

פועליםברשותובקריםמורשיםלרישויעסקיםכאמור 2ע
בסעיף29יחהמוצע;

מכוןהבקרה,בעלהמכון,מנהלו,מישפועלבשירותו 3ע
וכלבעלתפקידאחרבושקבעהשרלאהורשעובעבירה
ראויים מהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהם שמפאת
להיותמכוןבקרהאובעליתפקידאחרכמפורטלעילולא
הוגשנגדמימהםכתבאישוםבעבירהכאמורשטרםניתן

לגביופסקדיןסופי;

מכוןהבקרהומימהמפורטיםבסעיף11)3(לחוקזה 4ע
אינםעלוליםלהימצאבמישריןאובעקיפין,באופןתדיר,
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לתת מעבדות להסמכת הרשות ידי על הוסמך הוא )5(
העסקים 29יד)ב(לאחדאויותרמסוגי אישוריםלפיסעיף
העניין, לפי האישור, נותני הוראות פי על בצו שנקבעו
ובהתאםלכלליםשקבעההרשות;עלהסמכהכאמוריחולו
מעבדות, להסמכת הלאומית הרשות חוק לפי ההוראות

בשינוייםהמחויבים;

שרהפניםבהתייעצותעםהשרהמאשררשאילקבוע )6(
תנאיםנוספיםלמתןרישיון,ורשאיהואלהוסיףתנאיםאלה

ברישיוןשנתןע

רישיוןלמכון
בקרה,תנאיו

והארכתתוקפו

רישיוןלמכוןבקרהיעמודבתוקפוחמששנים,אלא29טזע )א(
אםכןקבעשרהפנים,בהתייעצותעםהשרהמאשר,תקופה

קצרהיותרע

לבקשתמכוןבקרהיאריךשרהפנים,בהתייעצותעם )ב(
השרהמאשר,אתתוקףהרישיוןלתקופותנוספותשלחמש
שניםכלאחת,לאחרשביצעביקורתופיקוחעלפעילותמכון
הבקרהלפיסעיף29כח,ולאחרשנוכחשמתקיימיםבמכוןכל
התנאיםלפיסעיף29טו,אלאאםכןראהשישהצדקהלהאריך

אתהרישיוןלתקופהקצרהיותראושלאלהאריכוכללע

רישיוןלמכוןבקרהיכולשיותנהבתנאים,ובכללזה )ג(
יכולשיותנהלפעולבשטחהמדינהכולהאובחלקממנו,או
לעסוקבכלסוגיהעסקיםאשרנקבעובצואובסוגיעסקים

מסוימיםע

הרישיון מתן דבר יפורסם בקרה, למכון רישיון ניתן )ד(
באתרהאינטרנטשלמשרדהפניםע

מכוןבקרהיפרסםבאתרהאינטרנטשלואתהרישיון )ה(
שניתןלוותנאיו,ויעמידולעיוןהציבורבמשרדיוע

רישיוןלמכוןבקרהאינוניתןלהעברהאלאבהתאם )ו(
להוראותותנאיםשקבעשרהפניםע

במצבשלניגודענייניםביןפעולתהמכוןאומילויתפקידם
לביןענייןאישיאותפקידאחרשלהם;

עלמכוןהבקרהלהיותמוסמךעלידיהרשותהלאומית 5ע
להסמכתמעבדותלתתאישוריםלפיסעיף29יד)ב(;

המכוןעומדבתנאיםנוספיםשהשריהיהרשאילקבוע 6ע
בתקנותע

תנאיםאלהבאיםלהסדיררמהמקצועיתנאותהשל
פעילותמכוןהבקרהואתעמידתובכלליטוהרהמידותע

לסעיף 29טז המוצע

מוצעכיככלל,הרישיוןלמכוןהבקרהיינתןלחמש
שנים;שרהפניםבהתייעצותעםהשרהמאשר)הואהשר
6לחוקלצורךמתןרישיון הנותןאתהאישורלפיסעיף

העסק(,רשאילקצרתקופהזוע

הרישיוןניתןלהארכהבידישרהפנים,לפיבקשתמכון
הבקרהלתקופותנוספותשלחמששניםכלאחת,לאחר
שביצעביקורתלפיהוראותסעיף29כחהמוצעומצאכי
במכוןמתמלאיםכלהתנאיםלפיסעיף29טוהמוצע,כמוכן
רשאיהואלקצראתתקופתהרישיוןאולאלהאריכהכללע
הרישיוןיכולשיותנהבתנאים-לפעולבשטחהמדינהכולה
אוחלקה,לעסוקבכלסוגיהעסקיםשנקבעובצומכניבקרה

אוחלקם,אורקבסוגיעסקיםמסוימיםע

עודמוצעבסעיףכידברמתןהרישיוןותנאיויפורסמו
באתרהאינטרנטשלמשרדהפניםוכיגםהמכוןיפרסמם

באתרהאינטרנטשלוויעמידםלעיוןהציבורבמשרדיוע

אלא להעברה ניתן אינו שהרישיון לקבוע מוצע
בהתאםלהוראותשקבעשרהפניםע
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ביטולרישיון,
התלייתו,הגבלתו

אושינויתנאיו

שרהפנים,מיוזמתואולפיבקשתנותןהאישור,יבטל29יזע )א(
רישיוןלמכוןבקרהאםנוכחשהתקייםאחדמאלה,ובלבד

שנתןלמכוןהבקרההזדמנותלטעוןאתטענותיו:

או שגוי או כוזב מידע יסוד על ניתן הרישיון )1(
שניתןשלאכדיןמטעםאחר;

מהתנאים תנאי הבקרה במכון להתקיים חדל )2(
למתןהרישיוןבסעיף29טו)1(,)2(או)5(;

חדללהתקייםאוהופרתנאימהותימהתנאים )3(
ששרהפניםקבעברישיוןלפיסעיף29טז)ג(ע

שרהפנים,מיוזמתואולפיבקשתנותןהאישור,רשאי )ב(
לשנות או להגבילו להתלותו, בקרה, למכון רישיון לבטל
אתתנאיו,לרבותלענייןחלקמשטחהמדינהשבומוסמך
מכוןהבקרהלפעול,וסוגיהעסקיםשלגביהםמכוןהבקרה
מוסמךלעסוק,לאחרשנתןלמכוןהבקרההזדמנותלטעוןאת

טענותיו,אםהתקייםאחדמאלה:

מכוןהבקרהאומימטעמופעלבניגודלהוראות )1(
לפיחוקזה;

מכוןהבקרה,אומימטעמו,פעלבניגודלתנאי )2(
הרישיוןלהפעלתמכוןהבקרה;

מכוןהבקרהאומימטעמופעלבמצבשלניגוד )3(
ענייניםביןמילויתפקידולביןענייןאישיאותפקיד

אחרשלוע

התלייתו, בקרה, למכון רישיון ביטול בדבר הודעה )ג(
ותפורסם הבקרה למכון תישלח תנאיו שינוי או הגבלתו

באתריהאינטרנטשלמשרדהפניםושלמכוןהבקרהע

ביטלשרהפניםרישיוןלמכוןבקרה,התלהאותו,הגבילו )ד(
אושינהאתתנאיו,ייתןהוראות,בהתייעצותעםהשרהמאשר,
לענייןהמשךהטיפולבבקשותלרישיוןאוהיתרלפיחוקזה

שמכוןהבקרההחללטפלבהןלפניהחלטתשרהפניםע

ביטולרישיון,
התלייתו,הגבלתו

אושינויתנאיו

שרהפנים,מיוזמתואולפיבקשתנותןהאישור,יבטל29יזע )א(
רישיוןלמכוןבקרהאםנוכחשהתקייםאחדמאלה,ובלבד

שנתןלמכוןהבקרההזדמנותלטעוןאתטענותיו:

או שגוי או כוזב מידע יסוד על ניתן הרישיון )1(
שניתןשלאכדיןמטעםאחר;

מהתנאים תנאי הבקרה במכון להתקיים חדל )2(
למתןהרישיוןבסעיף29טו)1(,)2(או)5(;

חדללהתקייםאוהופרתנאימהותימהתנאים )3(
ששרהפניםקבעברישיוןלפיסעיף29טז)ג(ע

שרהפנים,מיוזמתואולפיבקשתנותןהאישור,רשאי )ב(
לשנות או להגבילו להתלותו, בקרה, למכון רישיון לבטל
אתתנאיו,לרבותלענייןחלקמשטחהמדינהשבומוסמך
מכוןהבקרהלפעול,וסוגיהעסקיםשלגביהםמכוןהבקרה
מוסמךלעסוק,לאחרשנתןלמכוןהבקרההזדמנותלטעוןאת

טענותיו,אםהתקייםאחדמאלה:

מכוןהבקרהאומימטעמופעלבניגודלהוראות )1(
לפיחוקזה;

מכוןהבקרה,אומימטעמו,פעלבניגודלתנאי )2(
הרישיוןלהפעלתמכוןהבקרה;

מכוןהבקרהאומימטעמופעלבמצבשלניגוד )3(
ענייניםביןמילויתפקידולביןענייןאישיאותפקיד

אחרשלוע

התלייתו, בקרה, למכון רישיון ביטול בדבר הודעה )ג(
ותפורסם הבקרה למכון תישלח תנאיו שינוי או הגבלתו

באתריהאינטרנטשלמשרדהפניםושלמכוןהבקרהע

ביטלשרהפניםרישיוןלמכוןבקרה,התלהאותו,הגבילו )ד(
אושינהאתתנאיו,ייתןהוראות,בהתייעצותעםהשרהמאשר,
לענייןהמשךהטיפולבבקשותלרישיוןאוהיתרלפיחוקזה

שמכוןהבקרההחללטפלבהןלפניהחלטתשרהפניםע

לסעיף 29יז המוצע

מוצעלקבוע,כישרהפנים,מיוזמתואולפיבקשת
נותןאישור,יבטלרישיוןלמכוןבקרהבנסיבותשבהןהרישיון
ניתןשלאכדין,ובכללזאתניתןעליסודמידעכוזבאושגוי,
בנסיבותשבהןהמכוןאינועומדעודבתנאיהרישיוןלפיסעיף
29טו)1(,)2(או)5(המוצע,לענייןאופןהתאגדותו,העסקת
בקריםמורשיםוהסמכתועלידיהרשותלהסמכתמעבדות,
אואםחדללהתקייםאושהופרתנאימהותימתנאיםנוספים

שקבעשרהפניםברישיוןלפיסעיף29טז)ג(המוצעע

עודמוצע,כיבנסיבותהמפורטותבסעיףקטן)ב(,שר
הפנים,מיוזמתואולפיבקשתנותןהאישור,יהיהרשאילבטל
רישיוןלמכוןבקרה,להתלותו,להגבילואולשנותאתתנאיו,
לרבותלענייןחלקמשטחהמדינהשבומוסמךמכוןהבקרה

לפעולוסוגיהעסקיםשלגביהםמכוןהבקרהמוסמךלעסוקע

שינוי או ההגבלה ההתליה, הביטול, סמכויות
תנאיושלרישיוןיופעלורקלאחרשניתנהלמכוןהבקרה

ההזדמנותלהשמיעאתטענותיוע

הודעהבדברביטול,התליה,הגבלהאושינויתנאיו
שלמכוןבקרהתישלחלמכוןותפורסםבאתריהאינטרנט

שלמשרדהפניםושלמכוןהבקרהע

בוטלרישיון,הוגבלהותלהאושונותנאיוייתןשר
להמשך הוראות המאשר, השר עם בהתייעצות הפנים,
הבקרההחל שמכון היתר או בבקשותלרישיון הטיפול
להורות רשאי יהיה הפנים שר זאת, בכלל בהןע לטפל
שהבקשותיועברולטיפולבמכוןבקרהאחר,המוסמךלגבי

אותוסוגעסק,אולנותןאישורע
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סימן ב': בקרים מורשים לרישוי עסקים

בקריםמורשים
לרישויעסקים

במכוןבקרה

מכוןבקרהיעסיקבקריםמורשים,במספרמזערישיקבעשר29יחע
הפנים,בהתאםלסוגיהעסקיםשהוסמךבעניינםלפיסעיף

29טו)5(והםיהיועובדימכוןהבקרהע
סמכותבקרמורשה

לרישויעסקים
במסגרתעבודתובמכוןהבקרה,לבקרמורשהנתונה29יטע )א(

הסמכותלבדוקאתעמידתםשלסוגיעסקיםבתנאיהמפרט
האחיד,בהתאםלהרשאהשקיבללפיסעיף29כ,לצורךמתן

אישורעלידימכוןהבקרהלפי29יד)ב(ע

נותןהאישורייתןהנחיותוהוראותשלפיהןבקרמורשה )ב(
יפעילאתסמכותוכאמורבסעיףקטן)א(;הבקרהמורשהיפעל
לפיהנחיותוהוראותשניתנוכאמורופורסמובאתרהאינטרנט

שלנותןהאישורומשרדהפניםע

שרהמשפטים,לאחרהתייעצותעםשרהפנים,רשאי )ג(
בסעיף כאמור סמכות מורשה לבקר תינתן לא כי לקבוע

קטן)א(אושהפעלתהעלידיהבקרהמורשהתותנהבתנאים
חשש משום האמורה הסמכות בהפעלת יש אם שיקבע,
לפגיעהממשיתבזכויות;קבעשרהמשפטיםכאמור,לאיפעיל
בהתאם שיפעילה או האמורה הסמכות את מורשה בקר

לתנאיםשנקבעו,לפיהענייןע

מצאמכוןבקרהשמבדיקתהבקרהמורשהעולהכי )ד(
העסקאינועומדבתנאיהמפרטהאחיד,יודיעעלכךהמכון

לבעלהעסקויפרטאתהשינוייםהנדרשיםבעסקע
הרשאתבקר

לרישויעסקים
שרהפנים,בהסכמתהשרהמאשר,יקבעאתתנאיהכשירות29כע )א(

הנדרשיםמבקרמורשהלרבותהשכלה,השכלהאקדמיתאו
ניסיון;וכןרשאיהוא,בהסכמתהשרהמאשר,לקבועתנאי
הכשרהלרבותהכשרהמעשית,השתלמותובחינותהסמכה

לשםהרשאתוכבקרמורשהכאמור)להלן-תנאיהכשירות(ע

לסעיף 29יח המוצע

לצורךמילויתפקידהמכוןלתתאישורלעסק,ולפיו
שלגביו העסק לסוג האחיד המפרט בתנאי עומד הוא
בסעיף כנוסחו 29יד)ב( סעיף להוראת ובהמשך הוסמך,
11)4(לחוקזה,ולפיהמכוןהבקרהיפעלבאמצעותבקרים
מורשיםלרישויעסקים,מוצעכימכוןהבקרהיעסיקבקרים
מורשיםלרישויעסקים)בפרקזה-בקרמורשה(במספר

מזערישיקבעשרהפניםע

לסעיף 29יט המוצע

הבקרים של סמכותם את מסדיר המוצע הסעיף
המורשיםעמוצעלקבועכילבקרמורשהתוקנההסמכות
לבדוקאתעמידתושלעסקבתנאיהמפרטהאחיד,בהתאם
להרשאהשקיבללפיסעיף29ככנוסחובסעיף11)4(לחוקזה,
והכוללצורךמתןאישורעלידימכוןהבקרהלפי29יד)ב(
המוצעעכךגםמוצעלקבועשאםמבדיקתהבקרהמורשה
עולהכיהעסקאינועומדבתנאיהמפרטהאחיד,יודיעעל
כךהמכוןלבעלהעסקתוךפירוטהשינוייםהנדרשיםבעסקע

כדילהבטיחשהבקרהמורשהיערוךאתהבדיקהעל
פיהסטנדרטיםהנדרשים,מוצעשנותןהאישורייתןהנחיות
והוראותולפיהןיפעילהבקרהמורשהאתסמכותועלעניין
זהמוצעלקבועחובתפרסוםלגביההנחיותוההוראות
שלנותןהאישורכדישיהיהבידימגישהבקשההמידע

הנדרשלצורךעריכתהע

עודמוצעששרהמשפטים,בהתייעצותעםשרהפנים,
יהיהרשאילקבועכילאתינתןלבקרמורשהסמכותאו
בהפעלתה יש אם בתנאים תותנה הסמכות, שהפעלת

משוםחששלפגיעהממשיתבזכויותע

לסעיפים 29כ ו־29כא

של המקצועית ורמתם פעילותם הסדרת לצורך
הבקריםהמורשים,ובשיםלבלאחריותהמופקדתבידיהם,
הבקרה, מכון ידי על האישור הוצאת בהליך ולחלקם
את יקבע המאשר, השר בהסכמת הפנים, שר כי מוצע
תנאיהכשירותהנדרשיםמבקרמורשה,לרבותהשכלה,
השכלהאקדמיתאוניסיוןעכמוכןמוצעלהקנותסמכות
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תנאיהכשירותיפורסמוגםבאתריהאינטרנטשלמשרד )ב(
הפניםושלהשרהמאשרע

הפנים למשרד יגיש מורשה בקר להיות שמבקש מי )ג(
הנדרשים המסמכים כל בצירוף הרשאה לקבלת בקשה
האישור נותני להנחיות וכן לתקנותלפיפרקזה, בהתאם
בדיקתקיומושל לשם הדרוש המידע העניין,לרבות לפי
הפנים משרד יבדוק כאמור בקשה הוגשה עניינים; ניגוד
ימים 45 בתוך הבקשה, בתנאי המבקש של עמידתו את
מיוםשהוגשהלוהבקשה;קבעמשרדהפניםשמתקיימים
במבקשהתנאיםכאמור,יודיעעלכךלנותןהאישורשהבקר
המורשהיפעלבתחוםסמכותו;בסעיףקטןזה,"המידעהדרוש
לשםבדיקתקיומושלניגודעניינים"-מידעבדברעיסוקיו,
תפקידיווענייניוהאישייםשלמישעומדלהתחיללכהןכבקר
רישויעסקים,שלואושלקרובו,העלוליםלגרוםלולהימצא

במצבשלניגודענייניםע

קיבלנותןהאישורהודעהכאמורבסעיףקטן)ג()בסעיף )ד(
קבלת מיום 14ימים זה-ההודעה(,יחליטבהבתוך קטן

ההודעה,ויחולוהוראותאלה:

הודיענותןהאישורלמשרדהפניםעלהסכמתו )1(
אישור על למבקש הפנים משרד יודיע - להרשאה

בקשתולקבלתההרשאה;

הוארשאילהודיעלמשרדהפניםכיהואמתנגד )2(
למתןההרשאה,לרבותכימתקייםלגביוהאמורבסעיף

29כא)א()2(או)3(,ובלבדשינמקאתסירובו;

דחיית על הפנים למשרד האישור נותן הודיע )3(
בקשהכאמורבפסקה)2(,יודיעמשרדהפניםלמבקש

עלדחייתבקשתולקבלתההרשאה;

לאהשיבנותןהאישורלמשרדהפניםבתוך14 )4(
ימיםכאמור,יראואותוכמישנתןאתאישורולבקשה;
משרדהפניםיודיעלמבקשעלאישורבקשתולקבלת
ההרשאה,וכןיודיעלנותןהאישורעלאישורהבקשה

לפיפסקהזוע

ביטולהרשאתבקר
מורשה,התלייתה

אוהתנאתה
בתנאים

שרהפנים,בהסכמתהשרהמאשראולבקשתו,רשאי29כאע )א(
לבטלהרשאה,להתלותהאולהתנותהבתנאים,לאחרשנתן
לבקרהמורשההזדמנותלטעוןאתטענותיו,אםהתקייםבו

אחדמאלה:

תנאיהכשירותיפורסמוגםבאתריהאינטרנטשלמשרד )ב(
הפניםושלהשרהמאשרע

הפנים למשרד יגיש מורשה בקר להיות שמבקש מי )ג(
הנדרשים המסמכים כל בצירוף הרשאה לקבלת בקשה
האישור נותני וכןלהנחיות לתקנותלפיפרקזה, בהתאם
בדיקתקיומושל לשם הדרוש המידע העניין,לרבות לפי
הפנים משרד יבדוק כאמור בקשה הוגשה עניינים; ניגוד
ימים 45 בתוך הבקשה, בתנאי המבקש של עמידתו את
מיוםשהוגשהלוהבקשה;קבעמשרדהפניםשמתקיימים
במבקשהתנאיםכאמור,יודיעעלכךלנותןהאישורשהבקר
המורשהיפעלבתחוםסמכותו;בסעיףקטןזה,"המידעהדרוש
לשםבדיקתקיומושלניגודעניינים"-מידעבדברעיסוקיו,
תפקידיווענייניוהאישייםשלמישעומדלהתחיללכהןכבקר
רישויעסקים,שלואושלקרובו,העלוליםלגרוםלולהימצא

במצבשלניגודענייניםע

קיבלנותןהאישורהודעהכאמורבסעיףקטן)ג()בסעיף )ד(
קבלת ימיםמיום 14 זה-ההודעה(,יחליטבהבתוך קטן

ההודעה,ויחולוהוראותאלה:

הודיענותןהאישורלמשרדהפניםעלהסכמתו )1(
אישור על למבקש הפנים משרד יודיע - להרשאה

בקשתולקבלתההרשאה;

הוארשאילהודיעלמשרדהפניםכיהואמתנגד )2(
למתןההרשאה,לרבותכימתקייםלגביוהאמורבסעיף

29כא)א()2(או)3(,ובלבדשינמקאתסירובו;

דחיית על הפנים למשרד האישור נותן הודיע )3(
בקשהכאמורבפסקה)2(,יודיעמשרדהפניםלמבקש

עלדחייתבקשתולקבלתההרשאה;

לאהשיבנותןהאישורלמשרדהפניםבתוך14 )4(
ימיםכאמור,יראואותוכמישנתןאתאישורולבקשה;
משרדהפניםיודיעלמבקשעלאישורבקשתולקבלת
ההרשאה,וכןיודיעלנותןהאישורעלאישורהבקשה

לפיפסקהזוע

ביטולהרשאתבקר
מורשה,התלייתה

אוהתנאתה
בתנאים

שרהפנים,בהסכמתהשרהמאשראולבקשתו,רשאי29כאע )א(
לבטלהרשאה,להתלותהאולהתנותהבתנאים,לאחרשנתן
לבקרהמורשההזדמנותלטעוןאתטענותיו,אםהתקייםבו

אחדמאלה:

לשרהפנים,בהסכמתהשרהמאשר,לקבועתנאיהכשרה
כמוהכשרהמעשיתוהשתלמותע

מורשה בקר להיות שמבקש מי כי לקבוע מוצע
שר שקבע מסמכים בצירוף בקשה הפנים למשרד יגיש
הפנים,לרבותהמידעהדרושלשםבדיקתניגודענייניםע

משרדהפניםיבחןהאםהמועמדעומדבתנאיםהנדרשים
בתוך45ימים,ואםמצאשמתקיימיםבמועמדהתנאים
האמורים,יודיעעלכךלנותןהאישורשהבקרהמורשה

מבקשלפעולבתחוםסמכותוע
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הרשאתוניתנהעליסודמידעכוזבאושגויאו )1(
שההרשאהאינהכדיןמטעםאחר;

הואהורשעאושהוגשנגדוכתבאישוםבעבירה )2(
כאמורבסעיף29טו)3(;

הואעלוללהימצא,במישריןאובעקיפין,באופן )3(
תדיר,במצבשלניגודענייניםביןמילויתפקידוכבקר
מורשהלביןענייןאישיאותפקידאחרשלו,אושהוא

פעלבמצבשלניגודענייניםכאמור;

חדללהתקייםבותנאימתנאיהכשירות; )4(

או הוראות להנחיות, בהתאם שלא פעל הוא )5(
תקנותשניתנולהפעלתסמכותוכאמורבסעיף29יט;

והתפקידים הסמכויות את ממלא אינו הוא )6(
שניתנולולפיחוקזהכראויובמועדיםשנקבעולכך;

הואנהגבדרךשאינההולמתאתעיסוקוע )7(

הודעהבדברביטולהרשאתושלבקרמורשה,התלייתה )ב(
אושינויתנאיה,תישלחלבקרהמורשהולמכוןהבקרהשבו

הואמועסק,וכןלנותןהאישור,לפיהענייןע

סימן ג': דרכי העבודה של מכון בקרה ובקר מורשה

פעילותושלמכון
בקרה

מכוןבקרהיודיעעלהחלטתובדברמתןאישורלנותן29כבע )א(
האישור,לרשותהרישויולמגישהבקשה,במועדיםשקבעשר
הפניםלפיסעיף38בלענייןמתןהחלטהשלנותןהאישור,
אלאאםכןשרהפנים,בהסכמתהשרהמאשר,קבעפרקיזמן

קצריםיותרע

הרשות שקבעה לכללים בכפוף יפעל בקרה מכון )ב(
להסמכתמעבדותלפיסעיף29טו)5(ופרסמהבאתרהאינטרנט

שלהע

למכוןבקרהיהיהאתראינטרנטשבויפרסםאתפרטיו )ג(
ופרטיםנוספיםשהואנדרשלפרסמםלפיחוקזהע

עלנותןהאישוריהיהלהחליטבבקשהבתוך14ימים
להתנגד רשאי יהיה האישור נותן הודעהע קבלת מיום
ניתנה הרשאתו אם השאר, בין כאמור, הרשאה למתן
סירובוע את שינמק ובלבד שגוי או כוזב מידע יסוד על
אםנותןהאישורלאהודיעבתוםפרקהזמןהאמורעל
דחייתבקשתהמועמד,יראואתנותןהאישורכמישנתן
על למועמד יודיע הפנים ומשרד לבקשה, אישורו את

אישורבקשתוע

כמוכןמוצעלקבועכיבהתקייםהתנאיםהנזכרים
בסעיף29כא)א(כנוסחםבסעיף11)4(לחוקזהיהיהרשאי
שרהפנים,בהסכמתהשרהמאשראולבקשתהשרהמאשר,
לבטל,להתלותאולהתנותהרשאהבתנאים,לאחרשניתנה

לבקרהמורשההזדמנותלטעוןאתטענותיוע

לסעיף 29כב המוצע

מוצעלקבועכימכוןבקרהיודיעעלהחלטתובדבר
מתןאישורלנותןהאישור,לרשותהרישויולמגישהבקשה,
לעניין לחוק 38ב סעיף לפי הפנים שר שקבע במועדים
מתןהחלטהשלנותןהאישור)המועדיםקבועיםבתקנה7
לתקנותרישויעסקים)הוראותכלליות(,התשס"א-2000(,
אלאאםכןקבעשרהפנים,בהסכמתהשרהמאשר,פרקי

זמןקצריםיותרלמתןהחלטהכאמורע

עודמוצעלקבועשמכוןבקרהיפעלבכפוףלכללים
שקבעההרשותלהסמכתמעבדותלפיסעיף29טו)5(ופרסמה
באתרהאינטרנטשלהוכייהיהלואתראינטרנטשבויפרסםאת
פרטיוופרטיםנוספיםשהואנדרשלפרסמםלפיהחוקהמוצעע
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אגרותואיסור
תמורהאחרת

למכוןבקרה

שמגיש29כגע האוצר,יקבעאגרות שר באישור הפנים, שר )א(
הבקשהלרישיוןאוהיתרישלםלמכוןהבקרהבעדבדיקה

שמבוצעתעלידוע

סעיף לפי שנקבעו במועדים עמד שלא בקרה מכון )ב(
29כב)א(,יחזיראתהאגרהששילםאוחלקממנה;ואולםשר
הפניםרשאילקבועהוראותלענייןנסיבותשבהןלאתוחזר

אגרהעלידימכוןבקרהשלאעמדבמועדיםכאמורע

לאיקבלמכוןבקרהלפיפרקזהכלתשלום,עמלה,הטבה )ג(
אותמורהאחרתלמעטהאגרהשנקבעהלפיסעיףקטן)א(ע

החלתדיניםעל
עובדימכוןבקרה

הפועלים29כדע המורשים הבקרים לרבות בקרה מכון עובדי דין
בשירותוכאמורבסימןב'כדיןעובדיהציבורלענייןחוקיםאלה:

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-171979; )1(

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט- )2(
;181969

העבירות לעניין -  התשל"ז-191977 העונשין, חוק )3(
הנוגעותלעובדיהציבורע

מניעתניגוד
ענייניםבעבודת

מכוןבקרה

בעלמכוןאובקרמורשה,לאיטפלבמסגרתתפקידו29כהע )א(
לו לגרום עלול הטיפולבה אם אוהיתר לרישיון בבקשה
להימצא,במישריןאובעקיפין,במצבשלניגודענייניםבין
אחזקותיובמכוןהבקרהאומילויתפקידובמכוןהבקרה,לפי

העניין,לביןענייןאישיאותפקידאחרשלוע

נודעלבעלמכוןאובקרמורשהשהואעלוללהימצא )ב(
במצבשלניגודענייניםכאמורבסעיףקטן)א(,יודיעעלכך
למנהלמכוןהבקרהוימסורלואתהמידעהנוגעלעניין,ולא

יטפלבנושאהאמורע

שרהמשפטים,בהסכמתשרהפנים,רשאילקבועכללים )ג(
לענייןמניעתניגודיענייניםשלמכוןבקרה,בעלמכוןבקרה,

ומימטעמושפועליםבשירותוע

אגרותואיסור
תמורהאחרת

למכוןבקרה

שמגיש29כגע באישורשרהאוצר,יקבעאגרות הפנים, שר )א(
הבקשהלרישיוןאוהיתרישלםלמכוןהבקרהבעדבדיקה

שמבוצעתעלידוע

סעיף לפי שנקבעו במועדים עמד שלא בקרה מכון )ב(
29כב)א(,יחזיראתהאגרהששילםאוחלקממנה;ואולםשר
הפניםרשאילקבועהוראותלענייןנסיבותשבהןלאתוחזר

אגרהעלידימכוןבקרהשלאעמדבמועדיםכאמורע

לאיקבלמכוןבקרהלפיפרקזהכלתשלום,עמלה,הטבה )ג(
אותמורהאחרתלמעטהאגרהשנקבעהלפיסעיףקטן)א(ע

החלתדיניםעל
עובדימכוןבקרה

הפועלים29כדע המורשים הבקרים לרבות בקרה מכון עובדי דין
בשירותוכאמורבסימןב'כדיןעובדיהציבורלענייןחוקיםאלה:

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-171979; )1(

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט- )2(
;181969

העבירות לעניין -  התשל"ז-191977 העונשין, חוק )3(
הנוגעותלעובדיהציבורע

מניעתניגוד
ענייניםבעבודת

מכוןבקרה

בעלמכוןאובקרמורשה,לאיטפלבמסגרתתפקידו29כהע )א(
לו לגרום עלול הטיפולבה אם אוהיתר לרישיון בבקשה
להימצא,במישריןאובעקיפין,במצבשלניגודענייניםבין
אחזקותיובמכוןהבקרהאומילויתפקידובמכוןהבקרה,לפי

העניין,לביןענייןאישיאותפקידאחרשלוע

נודעלבעלמכוןאובקרמורשהשהואעלוללהימצא )ב(
במצבשלניגודענייניםכאמורבסעיףקטן)א(,יודיעעלכך
למנהלמכוןהבקרהוימסורלואתהמידעהנוגעלעניין,ולא

יטפלבנושאהאמורע

שרהמשפטים,בהסכמתשרהפנים,רשאילקבועכללים )ג(
לענייןמניעתניגודיענייניםשלמכוןבקרה,בעלמכוןבקרה,

ומימטעמושפועליםבשירותוע

לסעיף 29כג המוצע

מוצעכישרהפנים,באישורשרהאוצר,יקבעאגרות
הבקרה למכון ישלם היתר או לרישיון הבקשה שמגיש
בעדבדיקהשמבוצעתעלידועכמוכןמוצעלקבועשמכון
בקרהשלאעמדבמועדיםלפיהחוק,כאמורבסעיף29כב
כולה הבקשה, מגיש ששילם האגרה את יחזיר המוצע,
אוחלקהעעםזאתמוצעלקבועששרהפניםיהיהרשאי
לקבוענסיבותשבהןלאיחזירמכוןבקרהאגרהלמרות
היו שלא בנסיבות למשל כאמור, במועדים עמד שלא

תלויותבמכוןע

לסעיף 29כד המוצע

להעביר שמוצע והסמכויות הפעילות אופי בשל
למכוניהבקרהולעובדיהם,מוצעלהחילעלעובדימכוני
הבקרהחיקוקיםהחליםעלעובדיציבורשנועדולהבטיח

טוהרמידותבפעילותםלפיפרקזהע

לסעיף 29כה המוצע

למניעתניגודיענייניםבפעילותםשלבעלמכוןאו
בקרמורשהמוצעלקבועכיהםלאיטפלובבקשהשהוגשה
למכוןהבקרהאםהטיפולבהעלוללגרוםלניגודעניינים
וכישרהמשפטים,בהסכמתשרהפנים,יהיהרשאילקבוע
כלליםלענייןניגודיענייניםשלבעלמכוןבקרהאומי

מטעמושפועליםבשירותוע
ס"חהתש"ם,עמ'2ע 17

ס"חהתשכ"ט,עמ'2ע 18

ס"חהתשל"ז,עמ'226ע 19
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הוראותלעניין
מכוניבקרה

שרהפניםרשאילקבועהוראותלענייןרישוימכוןבקרה29כוע )א(
והסדרתפעילותו,ובכללזה-

אופןהעבודהשלהמכון,לרבותמערכתתיעוד )1(
הבטחת לשם נוספות והוראות המכון, עבודת של
תפקידיו, ואיכותפעולתו,מילוי המקצועית עבודתו
ערבויות מתן נדרשים, ביטוחים קיום לעניין לרבות

והדרכיםלמימושן;

חובת לרבות המורשה, הבקר עבודת נוהלי )2(
הודעה,דיווחוהתייעצותשלהבקרהמורשהעםנותן
לפי הוראות סמכותו; בתחום פועל שהוא האישור

פסקהזוייקבעובהסכמתהשרהמאשר;

דרכיהתשלוםלמכוןבקרהבעדשירותיוע )3(

הסתברלשרהפניםכיקיימתמניעהשמכוןבקרהימשיך )ב(
לתת הוא רשאי היתר, או לטפלבבקשהמסוימתלרישיון
הוראותבדברהמשךהטיפולבבקשה,לרבותלענייןהתשלום
שהתקבללצורךהטיפולבה;ובלבדשהוראותלהמשךטיפול

בידינותןאישוריינתנובהתייעצותעםהשרהמאשרע

סימן ד': דיווח, פיקוח וביקורת

חובתדיווחשל
מכוןבקרה

מכוןבקרהידווחלשרהפניםולנותןהאישורבסמוך29כזע )א(
לאחרשנודעלועלכלשינוישחלבמידעשמסרבעתשהוגשה
הבקשהלקבלתרישיון,אואםשונהאוחדללהתקייםבו

תנאימהתנאיםלמתןרישיוןע

מכוןבקרהידווחלפחותפעםבשנהלשרהפניםולנותן )ב(
האישורעלפעילותו,לרבותעמידתובתנאיםלמתןרישיון
ותנאיםברישיון,וכןעלכלמידעאחרשיבקשהשראונותן
האישור,בהתאםלהוראותשקבעהשר;שרהפניםרשאילקבוע

הוראותלענייןפרסוםמידעודיווחיםשיוגשולפיסעיףזהע

סעיפיםקטנים)א(ו–)ב(לאיחולועלמידעלענייןסעיף )ג(
29טו)3(ע

לסעיף 29כו המוצע

מוצעלהסמיךאתשרהפניםלקבועבתקנותהוראות-

לענייןרישוימכוןבקרה-הסדרתפעילותוובכללזה, 1ע
אופןעבודתהמכון,מערכתתיעוד,הוראותלשםהבטחת
עבודתוהמקצועיתואיכותפעולתו,קיוםביטוחים,מתן
התשלום ודרכי ,)1( )פסקה למימושן והדרכים ערבויות

למכוןבעדשירותיו)פסקה)3((;

לענייןעבודתהבקרהמורשה-נוהליעבודתוובכלל 2ע
זהחובתהודעה,דיווחוהתייעצותועםנותןהאישורשהוא
פועלבתחוםסמכותועתקנותבענייןזהטעונותהסכמה
שלהשרהמאשרשהבקרהמורשהפועלבתחוםסמכותוע

נוסףעלכך,מוצעלקבועכיאםהסתברלשרהפנים
שקיימתמניעהשמכוןבקרהימשיךלטפלבבקשהמסוימת
לרישיוןאוהיתר,רשאיהואלתתהוראותבדברהמשך

הטיפולבבקשה,לרבותלענייןהתשלוםשהתקבללצורך
נותן בידי טיפול להמשך שהוראות ובלבד בה; הטיפול
למשל, כך המאשרע השר עם בהתייעצות יינתנו אישור
מקרהשבוהסתברלשרהפניםשמכוןבקרה,אומימטעמו

מצויבמצבשלניגודענייניםע

לסעיף 29כז המוצע

כדילאפשרביקורתופיקוחעלפעילותםשלמכוני
בקרה,מוצעלקבועשעלמכוןבקרהלדווחלשרהפנים

ולנותןהאישורשהואפועלבתחוםסמכותו-

שהוגשה בעת שמסר במידע שחל שינוי כל על 1ע
בו להתקיים חדל או שונה או רישיון, לקבלת הבקשה
תנאימהתנאיםלמתןרישיון;הדיווחיימסרבסמוךלמועד

שבונודעלועליהם)סעיףקטן)א((;
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ביקורתופיקוח
עלמכוניבקרה
ובקריםמורשים

שרהפניםיבצעביקורתופיקוחעלהתקיימות)א(29כחע )1(
למתן התנאים בקרה, למכון רישיון למתן התנאים
הרשאהלבקרמורשהועלפעילותמכוןהבקרהוהבקר

המורשה,ורשאיהואלקבועהוראותלענייןזהע

)א(, קטן בסעיף כאמור ופיקוח ביקורת לעניין )2(
רשאישרהפניםלהסתמךעלממצאיביקורתופיקוח
מכון עמידת בעניין מעבדות להסמכת הרשות של
הבקרהבתנאיההסמכה,ולשםכךרשאיהואלדרוש
מהרשותלהסמכתמעבדותממצאיםכאמורוכלמידע
שישבידיהלענייןזה;הרשותלהסמכתמעבדותתעביר

לשרהפניםאתהמידעשהתבקשע

לשםביקורתופיקוחעלביצועהוראותפרקזה,רשאי )ב(
שרהפניםלהסמיך,מביןעובדימשרדו,מפקחיםשיהיונתונות
להםסמכויותלפיסעיףקטן)ג(;לאיוסמךמפקחלפיסעיףזה,

אלאאםכןמתקיימיםבוכלאלה:

מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )1(
חומרתהאונסיבותיהישבה,כדילמנועאתהסמכתו,

אוהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותלולפיסעיףזה,כפישהורהשרהפנים;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישקבעשר )3(
הפניםע

לשםביצועתפקידורשאימפקחשהוסמךלפיסעיף )ג(
קטן)ב(-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציג )1(
לפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזהה

אותו;

מידע לו למסור בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש  )2(
ובכלל בקרה, מכון של לפעולותיו בנוגע ומסמכים
זהבנוגעלפעולותיושלבקרמורשההמועסקבמכון
כהגדרתו -לרבותפלט "מסמך" זו, הבקרה;בפסקה

בחוקהמחשבים,התשנ"ה-201995;

ביקורתופיקוח
עלמכוניבקרה
ובקריםמורשים

שרהפניםיבצעביקורתופיקוחעלהתקיימות)א(29כחע )1(
למתן התנאים בקרה, למכון רישיון למתן התנאים
הרשאהלבקרמורשהועלפעילותמכוןהבקרהוהבקר

המורשה,ורשאיהואלקבועהוראותלענייןזהע

)א(, קטן בסעיף כאמור ופיקוח ביקורת לעניין )2(
רשאישרהפניםלהסתמךעלממצאיביקורתופיקוח
מכון עמידת בעניין מעבדות להסמכת הרשות של
הבקרהבתנאיההסמכה,ולשםכךרשאיהואלדרוש
מהרשותלהסמכתמעבדותממצאיםכאמורוכלמידע
שישבידיהלענייןזה;הרשותלהסמכתמעבדותתעביר

לשרהפניםאתהמידעשהתבקשע

לשםביקורתופיקוחעלביצועהוראותפרקזה,רשאי )ב(
שרהפניםלהסמיך,מביןעובדימשרדו,מפקחיםשיהיונתונות
להםסמכויותלפיסעיףקטן)ג(;לאיוסמךמפקחלפיסעיףזה,

אלאאםכןמתקיימיםבוכלאלה:

מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )1(
חומרתהאונסיבותיהישבה,כדילמנועאתהסמכתו,

אוהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותלולפיסעיףזה,כפישהורהשרהפנים;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישקבעשר )3(
הפניםע

לשםביצועתפקידורשאימפקחשהוסמךלפיסעיף )ג(
קטן)ב(-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציג )1(
לפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזהה

אותו;

מידע לו למסור בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש  )2(
ובכלל בקרה, מכון של לפעולותיו בנוגע ומסמכים
זהבנוגעלפעולותיושלבקרמורשההמועסקבמכון
כהגדרתו -לרבותפלט "מסמך" זו, הבקרה;בפסקה

בחוקהמחשבים,התשנ"ה-201995;

עמידתו לרבות פעילותו על לפחות, לשנה אחת 2ע
בתנאיםלמתןהרישיוןוהתנאיםשברישיונוועלכלמידע
אחרשיבקשהשראונותןהאישור,בהתאםלהוראותשקבע

שרהפנים)סעיףקטן)ב(רישה(ע

בסעיףקטן)ב(סיפהמוצעכישרהפניםיהיהרשאי
לקבועהוראותלענייןפרסוםמידעודיווחיםשיוגשולפי

סעיףזהע

)ג(נקבעכיחובותהדיווחלאיחולועל בסעיףקטן
מידעלפיסעיף29טו)3(,בדברהעדרעברפלילישלהמכון

וגורמיםמטעמוהמנוייםבסעיףהמוצעע

לסעיף 29כח המוצע

מוצעכישרהפניםיבצעביקורתופיקוחעלהתקיימות
התנאיםלמתןרישיוןלמכוןבקרהולמתןהרשאהלבקר
מורשהוכןעלפעילותמכוןהבקרהוהבקרהמורשהוהוא
יהיהרשאילקבועהוראותלענייןזהעלענייןביקורתופיקוח
ממצאיהביקורת על הפניםלהסתמך שר רשאי כאמור,
והפיקוחשלהרשותלהסמכתמעבדותבענייןעמידתמכון

הבקרהבתנאיההסמכהע

לאפשר כאמור, ופיקוח ביקורת לשם מוצע עוד
לשרהפניםולשרהמאשרלהסמיך,מביןעובדימשרדם,

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ע 20
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)3(להיכנסלמכוןבקרהולכלעסקשמתבצעתלגביו
מכון עבודת את לבדוק כדי בקרה, מכון של בקרה
הבקרה,מנהליו,עובדיוומישפועלבשירותו,לרבות
עבודתהבקריםהמורשיםהמועסקיםבמכוןהבקרה,
ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםאלאלפי

צושלביתמשפטע

מפקחלפיסעיףזהלאיעשהשימושבסמכותהנתונה )ד(
לו,אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשניאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידישרהפניםהמעידה )2(
סעיףזה, לפי מפקח של סמכויותיו ועל תפקידו על

שאותהיציגלפידרישהע

תהיה מורשה בקר עבודת על ופיקוח ביקורת לשם )ה(
הסמכותלהסמיךמפקחיםכאמורבסעיףקטן)ב(נתונהגם
מורשה, בקר אותו פועל סמכותו שבתחום המאשר לשר
והוראותסעיפיםקטנים)ג(עד)ד(יחולועלהמפקחיםשמינה

שרמאשרע

ביטולאישורשנתן
מכוןבקרה

נותןאישוררשאילבטלאישורשנתןמכוןבקרהלפיפרק29כטע )א(
זה,אםמצאשהמבקשאינועומדבתנאיהמפרטהאחידאשר

נקבעלעסקיםמסוגוע

עםקבלתהודעתנותןהאישורעלביטולהאישורכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,רשותהרישויתבטלאתהרישיוןאוההיתר
שניתןעליסודהאישורכאמור,והכוללאחרשנתנהלבעל

העסקהזדמנותלהשמיעאתטענותיוע

סימן ה': עיצום כספי

הפנים29לעעיצוםכספי במשרד בכיר עובד - "הממונה" זה, בסימן )א(
שהמנהלהכללישלמשרדהפניםהסמיכולענייןזהע

מפקחים,אשרלהםיהיונתונותהסמכויותהנדרשותלשם
)ג(וביניהןסמכות מילויתפקידםהמפורטותבסעיףקטן

כניסהודרישהלמסירתמידעופרטיםע

לסעיף 29כט המוצע

מוצע הבקרה מכון עבודת על ובקרה פיקוח לשם
לאפשרלנותןאישורלבטלאישורשנתןמכוןבקרה,אם
אשר האחיד המפרט בתנאי אינועומד מצאשהמבקש
נקבעלעסקיםמסוגועבוטלאישורכאמור,תידרשרשות
הרישוי,עםקבלתהודעתהביטולמנותןהאישור,לבטלאת
הרישיוןאוההיתרשניתןעליסודהאישורכאמור,והכול
לאחרשנתנהלבעלהעסקהזדמנותלהשמיעאתטענותיוע

לסעיף 29ל המוצע

מוצעלקבועהוראותהנוגעותלהטלתעיצוםכספי
בשלהפרתהוראותמהוראותהחוקעלידימכוןהבקרהע
העיצוםהכספיהואאמצעיאכיפהרגולטורייעילומהיר

החוקיות ההוראות שמטרתוהעיקריתהיאכפייתקיום
והחזרתהמפוקחלמשטרציותעלנוכחהעובדהשמדובר
גורם לשמש ומהירותו יעילותו עשויה מינהלי, בהליך
החובות הפרת של השכיחות להקטנת ולהביא מרתיע
המפורטותבסעיףעהטלתהעיצוםהכספינבדלתמהטלת
סנקציהפליליתבכךשהיאאינהמלווהבקלוןהחברתי
הכרוךבהרשעהבפלילים,והיאאףאינהגוררתאחריה

רישוםפליליע

מוצעלקבועכיבשלהפרתהוראותהחוקהמפורטות
במשרד בכיר עובד - הממונה רשאי יהיה זה בסעיף
הפניםשהמנהלהכללישלמשרדהפניםהסמיכולעניין
זה-להטילעלמכוןבקרהעיצוםכספיבסכוםשל30,000
שקליםחדשים,לפיהוראותהסימןעביןהשאר,מוצעלהטיל
עיצוםכספיעלמכוןשפעלבניגודלכלליםשקבעההרשות
להסמכתמעבדותלפיסעיף29טו)5(המוצעוכןאםהפעיל
אתסמכויותיובניגודלתנאיהרישיוןשנקבעולפיסעיף
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הפרמכוןבקרההוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט )ב(
להלן,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראות

סימןזה,בסכוםשל30,000שקליםחדשים:

פועלים שלא אף בקרה כמכון ושימש פעל )1(
בשירותובקריםמורשיםבניגודלסעיף29טו)2(;

הרישיון לתנאי בניגוד סמכויותיו את הפעיל )2(
שנקבעולפיסעיף29טז)ג(,והמנוייםבתוספתהשנייה;

פעלבניגודלהוראותסעיף29כב)ב(; )3(

אחרת תמורה או הטבה עמלה, תשלום, קיבל )4(
בניגודלהוראותלפיסעיף29כג)ג(;

פעלבניגודלהוראותלפיסעיף29כה)ב(; )5(

לאדיווחבניגודלהוראותלפיסעיף29כז)א(; )6(

29כז)ב(, סעיף לפי להוראות בניגוד דיווח לא )7(
המנויותבתוספתהשנייהע

הודעהעלכוונת
חיוב

הפר29לאע בקרה מכון כי להניח סביר יסוד לממונה היה )א(
הוראהמהוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף29ל)ב()בסימן
זה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותו
סעיף,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי

)בסימןזה-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(המהווה )1(
אתההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )3(
לפיהוראותסעיף29לב;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף29לג,
לעניין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד

הסעיףהאמורע

הפרמכוןבקרההוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט )ב(
להלן,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראות

סימןזה,בסכוםשל30,000שקליםחדשים:

פועלים שלא אף בקרה כמכון ושימש פעל )1(
בשירותובקריםמורשיםבניגודלסעיף29טו)2(;

הרישיון לתנאי בניגוד סמכויותיו את הפעיל )2(
שנקבעולפיסעיף29טז)ג(,והמנוייםבתוספתהשנייה;

פעלבניגודלהוראותסעיף29כב)ב(; )3(

אחרת תמורה או הטבה עמלה, תשלום, קיבל )4(
בניגודלהוראותלפיסעיף29כג)ג(;

פעלבניגודלהוראותלפיסעיף29כה)ב(; )5(

לאדיווחבניגודלהוראותלפיסעיף29כז)א(; )6(

29כז)ב(, סעיף לפי להוראות בניגוד דיווח לא )7(
המנויותבתוספתהשנייהע

הודעהעלכוונת
חיוב

הפר29לאע בקרה מכון כי להניח סביר יסוד לממונה היה )א(
הוראהמהוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף29ל)ב()בסימן
זה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותו
סעיף,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי

)בסימןזה-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(המהווה )1(
אתההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )3(
לפיהוראותסעיף29לב;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף29לג,
לעניין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד

הסעיףהאמורע

29טז)ג(,והמנוייםבתוספתהשנייה,שאותהמוצעלהוסיף
לחוקרישויעסקיםע

חלקמהמעשיםהמהוויםהפרהלפיהסעיףמהווים
גםעבירהפליליתלפיסעיף14א2כנוסחוהמוצעע

לסעיף 29לא המוצע

מוצעלקבועכיאםהיהלממונהיסודסבירלהניחכי
מכוןבקרההפרהוראהמהוראותלפיחוקזה,ובכוונתולהטיל

עליועיצוםכספילפיאותוסעיף,הואצריךלמסורלמפר
הודעהעלכוונתולהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה-הודעה
עלכוונתחיוב(אשרתצייןאתהמעשהאוהמחדלהמהווים
אתההפרה,אתסכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו,
אתזכותושלהמפרלטעוןאתטענותיובדברכוונתהממונה
להטילעליועיצוםכספי,וכןאתהסמכותלהוסיףעלסכום
העיצוםהכספיאםתימשךההפרהאותחזורעלעצמהואת

המועדשממנויראוהפרהכהפרהנמשכתע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31 228

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף29לבעזכותטיעון
29לרשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,לפניהממונה,אומי
שהואהסמיךלכך,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספי
ולענייןסכומו,בתוך30ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאי
הממונהלהאריךאתהתקופההאמורהבתקופהנוספתשלא

תעלהעל30ימיםע

החלטתהממונה
עלדרישתתשלום

הממונהיחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפי29לגע )א(
29לב,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא סעיף

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף29להע

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה )1(
בכתב,לשלםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה-דרישת
העיצום סכום את השאר, בין יציין, שבה תשלום(,
הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומולפיסעיפים

29לוו–29לז;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבע

בדרישתתשלוםאובהודעה,לפיסעיףקטן)ב(,יפרט )ג(
הממונהאתנימוקיהחלטתוע

29לב, הוראותסעיף לפי טענותיו את המפר טען לא )ד(
30ימיםמיוםשנמסרהלוההודעהעלכוונתחיוב, בתוך
יראוהודעהזו,בתום30הימיםהאמורים,כדרישתתשלום

שנמסרהלמפרבמועדהאמורע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

הקבוע29לדע הכספי, העיצום על ייווסף נמשכת בהפרה )א(
לאותההפרה,החלקהחמישיםשלולכליוםשבונמשכת

ההפרהע

לסעיף 29לב המוצע

מוצעלתתלמפרשקיבלהודעהעלכוונתחיובכאמור
בכתב, טענותיו, את לטעון זכות המוצע, 29לא בסעיף
לממונה,אומישהואהסמיךלכך,לענייןהכוונהלהטיל
עליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך30ימיםמיוםמסירת
כמקובל שלו, השימוע זכות את לממש ובכך ההודעה,
בהליךמינהליעכמוכןמוצעלהסמיךאתהממונהלהאריך
אתהתקופהלטיעוןבתקופהנוספתשל30ימיםלכלהיותרע

לסעיף 29לג המוצע

מוצעלקבועכיהממונה,לאחרששמעאתטענותיו
לגביביצועה החלטתובאופןסופי יגבשאת המפר, של
שלההפרהבידיהמפר,ובהתאםלכךיחליטאםלהטיל
עלהמפרעיצוםכספיעהממונהיהיהרשאילהפחיתאת
גובההעיצוםבהתאםלהוראותסעיף29לההמוצעעאם
החליטהממונהלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ישלחלמפר
דרישתתשלוםשבהיצייןביןהשאראתסכוםהעיצום

הכספיהמעודכןלפיהוראותסעיף29לו)בפרקזה-דרישת
תשלום(עאםהחליטהממונהשלאלהטילעלהמפרעיצום

כספי,ימסורלמפרהודעהעלכךבכתבע

המפר טען לא שבו במקרה כי לקבוע מוצע עוד
אתטענותיו,יראואתההודעהעלכוונתחיובששלחלו
המפר רשאי היה שבמהלכם הימים 30 בתום הממונה,
תשלום, כדרישת הממונה, לפני טענותיו את לטעון
למנועסרבול וזאת,כדי האמור, למפרבמועד שנמסרה

מיותרהכרוךבמסירתהודעהנוספתבידיהממונהע

לסעיף 29לד המוצע

מוצעלקבועכיבמקרהשבומתבצעתהפרהנמשכת,
ההפרה בשל המקורי הכספי העיצום לסכום ייווסף
שבוצעה,סכוםיומינוסףעלכליוםשבונמשךביצוע
ההפרהבידיהמפר-החלקהחמישיםשלולכליוםשבו
שהופרה החובה באי־מילוי התמדה ההפרהע נמשכת
של יוצא מוגבר,שהואפועל הטלתעיצוםכספי תגרור
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בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמורבסעיףקטן)א(;
לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותהמנויות
בסעיף29ל)ב(בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראה,

שבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשעע

הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך29להעסכומיםמופחתים )א(
סעיף הוראות לפי אלא זה, בסימן הקבועים מהסכומים

קטן)ב(ע

שרהפנים,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבועמקרים, )ב(
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספי
ובשיעורים זה, הקבועיםבסימן מהסכומים בסכוםהנמוך

שיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת29לוע )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
הממונהכאמורבסעיף29לג)ד(-ביוםמסירתההודעהעל
29מא, סעיף לפי משפט לבית ערעור הוגש החיוב; כוונת
ועוכבתשלומושלהעיצוםהכספיבידיהממונהאובידי
ביתהמשפט,יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביום

ההחלטהבערעורע

שנה בכל בינואר ב־1 יתעדכן הכספי העיצום סכום )ב(
)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדד
הידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידועב־1בינוארשל
השנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרובשהוא
10שקליםחדשים;בסעיףזה,"המדד"-מדד מכפלהשל
המחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

העיצום סכום על הודעה ברשומות יפרסם הממונה )ג(
הכספיהמעודכןלפיסעיףקטן)ב(ע

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמורבסעיףקטן)א(;
לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותהמנויות
בסעיף29ל)ב(בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראה,

שבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשעע

הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך29להעסכומיםמופחתים )א(
סעיף הוראות לפי אלא זה, בסימן הקבועים מהסכומים

קטן)ב(ע

שרהפנים,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבועמקרים, )ב(
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספי
ובשיעורים זה, הקבועיםבסימן מהסכומים הנמוך בסכום

שיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת29לוע )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
הממונהכאמורבסעיף29לג)ד(-ביוםמסירתההודעהעל
29מא, סעיף לפי משפט לבית ערעור הוגש החיוב; כוונת
ועוכבתשלומושלהעיצוםהכספיבידיהממונהאובידי
ביתהמשפט,יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביום

ההחלטהבערעורע

שנה בכל בינואר ב־1 יתעדכן הכספי העיצום סכום )ב(
)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדד
הידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידועב־1בינוארשל
השנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרובשהוא
10שקליםחדשים;בסעיףזה,"המדד"-מדד מכפלהשל
המחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

העיצום סכום על הודעה ברשומות יפרסם הממונה )ג(
הכספיהמעודכןלפיסעיףקטן)ב(ע

משךהתקופהשבמהלכהבוצעהההפרהע

כמוכן,בסעיףקטן)ב(מוצעלקבועכיבמקרהשל
הפרהחוזרת,שהיאהפרהשבוצעהבתוךשנתייםמביצוע
שבשלה או כספי עיצום הוטל שבשלה קודמת הפרה
הקצוב הכספי העיצום סכום על ייווסף המפר, הורשע
שהיהניתןלהטילובשלה,אילובוצעהלראשונה,סכום

השווהלעיצוםהכספיכאמורבסעיףקטן)א(ע

לסעיף 29לה המוצע

מוצעלקבועכיהממונהלאיהיהרשאילהטילעיצום
כספיבסכוםנמוךמהסכומיםהקבועיםבסימןזה,אלאלפי
הוראותשייקבעולפיהוראותסעיףקטן)ב(,אשרמסמיך
אתשרהפנים,בהסכמתשרהמשפטים,לקבועסוגימקרים,
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהרשאיהממונהלהטיל
בסימןע הקבועים מהסכומים נמוך בסכום כספי עיצום
בהתחשבלמשלבחומרתההפרהאובהיותההפרההפרה

ראשונהע

לסעיף 29לו המוצע

הסכום לפי יהיה הכספי העיצום כי לקבוע מוצע
המעודכןבמועדמסירתדרישתהתשלוםעבחרהמפרלטעון
אתטענותיולפניהממונהונמסרהלודרישתתשלוםלפי
סעיף29לג)ב()1(המוצע,יהיהסכוםהעיצוםהכספיהסכום
המעודכןבמועדהמסירהכאמור;כאשרבחרהמפרשלא
לטעוןאתטענותיולפניהממונה,יראולפיהוראותסעיף
29לגהמוצעאתההודעהעלכוונתהחיובכדרישתתשלום,
וסכוםהעיצוםהכספייהיההסכוםהמעודכןבמועדמסירת
ההודעהעלכוונתחיובעכמוכן,במקריםשבהםהוגשערעור
כאמורבסעיף29מאהמוצעועוכבתשלומושלהעיצום
הכספיבידיהממונהאובידיביתהמשפט,יהיהסכום

העיצוםהכספיהסכוםהמעודכןביוםההחלטהבערעורע

עודמוצעלקבועבסעיףקטן)ב(מנגנוןעדכוןשנתי,
ב־1בינוארבכלשנה,שלסכוםהעיצוםהכספי,בהתאם
לשיעורשינוימדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכה
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המועדלתשלום
העיצוםהכספי

העיצוםהכספיישולםבתוך30ימיםמיוםמסירתדרישת29לזע
התשלוםכאמורבסעיף29לג)ב()1(ע

הפרשיהצמדה
וריבית

לאשולםעיצוםכספיבמועד,ייווספועליו,לתקופתהפיגור,29לחע
ריבית פסיקת בחוק כמשמעותם וריבית הצמדה הפרשי
הצמדה הפרשי - זה )בסימן התשכ"א-211961 והצמדה,

וריבית(,עדלתשלומוע

יחולחוק29לטעגבייה גבייתו ועל המדינה, לאוצר ייגבה כספי עיצום
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-221995ע

עיצוםכספיעל
הפרהשלחוקזה

אוחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפי29מע
חוקזההמנויותבסעיף29ל)ב(ושלהוראהמההוראותלפי

חוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע

ערעורעלדרישת
תשלום

עלדרישתתשלוםלפיפרקזהניתןלערערלביתמשפט29מאע )א(
כאמור ערעור השלום; משפט בית יושבנשיא שבו שלום
יוגשבתוך30ימיםמיוםשנמסרהלמפרהודעהעלדרישת

התשלוםע

איןבהגשתערעורכאמורבסעיףקטן)א(כדילעכבאת )ב(
תשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכיםלכךהממונהאו

שביתהמשפטהורהעלכךע

החליטביתהמשפטלקבלערעורשהוגשלפיסעיףקטן )ג(
)א(,לאחרששולםהעיצוםהכספי,והורהעלהחזרתסכום
העיצוםהכספיששולםאועלהפחתתסכוםהעיצוםהכספי,
יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

אשתקדע האמור למדד ביחס לסטטיסטיקה, המרכזית
הממונהיפרסםברשומותהודעהעלסכוםהעיצוםהכספי

המעודכן,לפיהמנגנוןהאמורבסעיףקטן)ב(ע

לסעיף 29לז המוצע

מוצעלקבועכיהעיצוםהכספיישולםבתוך30ימים
מיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמורבסעיף29לגע

לסעיף 29לח המוצע

מוצעלקבועכיאםלאשולםעיצוםכספיבמועד,
וריבית, הצמדה הפרשי הפיגור, לתקופת עליו, יתווספו
פסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1961 כהגדרתםבחוק

)בפרקזה-הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומוע

לסעיף 29לט המוצע

עיצוםכספייחולו גבייתושל לקבועכיעל מוצע
והוצאות, אגרות קנסות, לגביית המרכז חוק הוראות

התשנ"ה-1995,והואייגבהלאוצרהמדינהע

לסעיף 29מ המוצע

הפרה המהווה אחד מעשה על כי לקבוע מוצע
שלהוראהמההוראותלפיהחוקשאפשרלהטילבשלה
עיצוםכספילפיסעיף29כטהמוצע,וכןהפרהשלהוראה

עיצום בשלה להטיל אחרשאפשר לפיחוק מההוראות
כספי,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע

לסעיף 29מא המוצע

מוצעלקבועכיעלדרישתתשלוםלפיפרקזהיהיה
אפשרלהגישערעורלביתמשפטהשלוםשבויושבנשיא
מסירת מיום ימים 30 בתוך מחוז, באותו השלום בית

ההחלטהכאמורלמפרע

החלטה של תקיפה היא המוצע ההליך מהות
מינהליתעהכוונהבעתידהיאלהקיםמחלקותמינהליות
כלל השאר, בין ירוכזו, בהן אשר השלום משפט בבתי
הענייניםהמינהלייםהמצוייםהיוםבסמכותביתמשפט
השלום)ראו:הצעתחוקבתימשפטלענייניםמינהליים
מינהליים(, לעניינים שלום משפט )בתי )75 מס' )תיקון
1243(ע עמ' התשע"ב, הממשלה )הצ"ח התשע"ב-2011
כהכנהלכך,החליטההנהלתבתיהמשפט,עלדעתנשיאי
העניינים את מינהלי באופן לרכז השלום, משפט בתי
המינהלייםכאמור,במסגרתביתמשפטהשלוםאחדבכל
מחוז,שבויושבנשיאביתמשפטהשלוםשבאותומחוזע
זאת,במטרהלרכזאתכללהענייניםהמינהלייםשבכל
מחוזבביתמשפטאחד,ולאפשרמינוישלשופטיםמיוחדים
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ס"חהתשנ"ה,עמ'170ע 22

ר ב ס ה י  ר ב ד



231 הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31

הטילהממונהעיצוםכספילפיסימןזה,יפרסםבאתר29מבעפרסום )א(
בדרך שלהלן, הפרטים את הפנים משרד של האינטרנט
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלענייןע )5(

הוגשערעורלפיסעיף29מא,יפרסםהממונה,בפרסום )ב(
לפיסעיףקטן)א(אתדברהגשתהערעורואתתוצאותיוע

פרטים הממונה יפרסם זה,לא בסעיף עלאףהאמור )ג(
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף
9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-231998,וכןרשאיהואשלא
לפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבורית

אינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ד(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשניםע

שרהפניםרשאילקבועדרכיםנוספותלפרסוםהפרטים )ה(
האמוריםבסעיףזהע

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספי,לפיפרקזה,לאיגרעמאחריותו29מגע )א(
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוק

זההמנויותבסעיף29ל)ב(,המהווהעבירהע

הטילהממונהעיצוםכספילפיסימןזה,יפרסםבאתר29מבעפרסום )א(
בדרך שלהלן, הפרטים את הפנים משרד של האינטרנט
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלענייןע )5(

הוגשערעורלפיסעיף29מא,יפרסםהממונה,בפרסום )ב(
לפיסעיףקטן)א(אתדברהגשתהערעורואתתוצאותיוע

פרטים הממונה יפרסם זה,לא בסעיף האמור עלאף )ג(
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף
9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-231998,וכןרשאיהואשלא
לפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבורית

אינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ד(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשניםע

שרהפניםרשאילקבועדרכיםנוספותלפרסוםהפרטים )ה(
האמוריםבסעיףזהע

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספי,לפיפרקזה,לאיגרעמאחריותו29מגע )א(
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוק

זההמנויותבסעיף29ל)ב(,המהווהעבירהע

שירכשומומחיותומקצועיותבתחומיםאלה,ביןהשארעל
ידיכךשירכזואצלםאתהדיוןבכלהנושאיםהמינהלייםע
המינהלי, המשפט בתחום הכשרה עברו אלה שופטים

וירכשומומחיותומקצועיותבתחוםהשיפוטהמינהליע

מוצעלקבועכיהגשתערעורלפיסעיףזהלאתעכב
אתתשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכיםלכךהממונה
אושביתהמשפטהורהעלכךעואולםאםקיבלביתהמשפט
אתהערעורלאחרששולםהעיצוםהכספי,והורהעלהחזרת
סכוםהעיצוםששולםאועלהפחתתו,יוחזרסכוםהעיצום
הכספיששולםאוכלחלקממנואשרהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

לסעיף 29מב המוצע

מוצע,כיאםהטילהממונהעיצוםכספילפיסימן
הפנים משרד של האינטרנט באתר הממונה יפרסם זה,
אתהפרטיםהמנוייםבסעיףקטן)א(-ביניהםדברהטלת
העיצום הוטל שבשלה ההפרה ומהות הכספי העיצום
הכספיונסיבותההפרה-וזאתבמטרהלהבטיחשקיפות

ביחסלהפעלתשיקולדעתושלהממונהבקבלתההחלטה
להטילעיצוםכספיולאפשרלציבורלבקראתהחלטותיו
לפי הוגשערעור שלהןעאם השוואהביקורתית ולערוך
סעיף29מא,יפרסםהממונה,באותואופן,אתדברהגשת

הערעורואתתוצאותיוע

זה, בסעיף האמור אף על כי לקבוע מוצע כן כמו
שרשות מידע בגדר שהם פרטים הממונה יפרסם לא
ציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,
התשנ"ח-1998,וכןכיהוארשאישלאלפרסםפרטיםשהם
מידעשרשותציבוריתאינהחייבתלמסורבהתאםלסעיף

9)ב(לחוקהאמור,כגוןמידעשהואסודמסחריע

מוצעלהגבילאתתקופתהפרסוםלפיהסעיףהמוצע
לתקופהשל4שניםעכמוכן,מוצעכישרהפניםיהיהרשאי

לקבוע,בתקנות,דרכיםנוספותלפרסוםכאמורע

לסעיף 29מג המוצע

מוצעלקבועכיתשלוםהעיצוםהכספילפיפרקזה
לאיגרעמהאחריותהפליליתשלאדםבשלההפרה,אם
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שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלהפרה )ב(
המהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתב
אישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשות,

המצדיקותזאתע

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,לאינקוטנגדוהממונההליכיםלפי
פרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבהאישוםבנסיבות
האמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספי,
יוחזרלוהסכוםששולם,בתוספתהפרשיהצמדהוריבית

מיוםתשלוםהסכום,עדיוםהחזרתוע
שינויהתוספת

השנייה
שרהפנים,בהסכמתשרהמשפטים,רשאי,בצו,לשנותאת29מדע

התוספתהשנייהולקבועבההוראותשעלהפרתןניתןלהטיל
עיצוםכספילפיסעיפים29ל)ב()2(ו–)7(ע

סימן ו': הוראות כלליות

מפעלים29מהעסייגלתחולה שהם רישוי טעוני עסקים על יחול לא זה פרק
ביטחונייםכמשמעותםבפרקב'וכןלגביאישוריםשעניינם

קיוםהדיניםהנוגעיםלכבאותע
איןבהוראותפרקזהכדילגרועמכלתפקידאוסמכותשל29מועשמירתדינים

מכוןבקרהושלבקרמורשהלפיחוקאחרע";

אחריסעיף31יבוא: )5(

"איסורהתניית
רישיוןבתשלום

היטלהשבחה

לאתתנהרשותמקומיתמתןרישיוןאוהיתרבתשלוםהיטל31אע
השבחהכמשמעותובחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-241965ע";

בתוספת,בכותרת,במקום"התוספת"יבוא"התוספתהראשונה"; )6(

אחריהתוספתהראשונהיבוא: )7(

"התוספת השנייה
)סעיפים29ל)ב()2(ו–)7((

)עיצום כספי למכון בקרה(".

אותההפרהמהווהגםעבירהעעםזאת,אםנשלחהלמפר
הודעהעלכוונתחיוב,בשלהפרההמהווהגםעבירה,לא
יוגשנגדהמפרכתבאישוםבגיןאותההפרה,אלאאםכן

התגלועובדותחדשותהמצדיקותזאתע

כמוכןמוצעכימפרשהוגשנגדוכתבאישוםבשל
הפרהמןההפרותהמנויותבסעיף29ל)ב(המוצע,לאיחויב
בשלאותההפרהבתשלוםעיצוםכספיעאםהוגשכתב
אישוםנגדמפרשהוטלעליועיצוםכספי,בנסיבותהאמורות
בסעיףקטן)ב(המוצע,כלומר,לאחרשהתגלועובדותחדשות
שהצדיקוהגשתכתבאישוםעלאףהטלתהעיצום,והמפר
שילםאתהעיצוםהכספי,יוחזרלוהעיצוםהכספיבתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

לסעיף 29מד המוצע

מוצעלהקנותלשרהפנים,בהסכמתשרהמשפטים,
בה ולקבוע השנייה התוספת את בצו לשנות סמכות
הוראותשעלהפרתןניתןלהטילעיצוםכספילפיסעיפים

29ל)ב()2(ו–)7(המוצעיםע

לפסקה )5(

מוצעלהוסיףסעיףחדש31אשלפיולאתתנהרשות
השבחה היטל בתשלום היתר או רישיון מתן מקומית
כמשמעותובחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965,וזאת
כמפורט והבנייה, התכנון חוק של לזה משלים כתיקון

בסעיף2לחוקזהע
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חוקרישויעסקים
-תחילה

תחילתםשלסעיף14א2,פרקב'1והתוספתהשנייהלחוקרישויעסקים,כנוסחם12ע )א(
בסעיף11)3(ו–)4(לחוקזה,שנתייםמיוםתחילתושלחוקזה)בפרקזה-יוםהתחילה
המאוחר(;שרהפניםרשאי,בצו,לדחותאתיוםהתחילההמאוחרלתקופהשלאתעלה

עלשנהנוספתע

צוכאמורבסעיף29יגלחוקרישויעסקיםכנוסחובסעיף11)4(לחוקזהייכנסלתוקף )ב(
לאחרשיותקנותקנותלפיסעיפים29כ)א(,ו־29כו)2(לחוקרישויעסקיםכנוסחםבסעיף

11)4(לחוקזהופורסמוהוראותלפיסעיף29יט)ב(כנוסחובסעיף11)4(לחוקזהע

תקנותוהוראותכאמורבסעיףקטן)ב(ייקבעובתוך6חודשיםמיוםפרסוםצו )ג(
כאמורבסעיף29יגלחוקרישויעסקיםכנוסחובסעיף11)4(לחוקזהע

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-13-251965ע

אחריסעיף149יבוא: )1(

"בקשהלשימוש
חורגמהיתר
למטרתעסק

עלבקשהלשימושחורגמהיתרשהתקיימובההתנאים149אע )א(
המפורטיםבפסקאות)1(עד)3(,יחולו,עלאףהאמורבפרק

זה,הוראותסעיףקטן)ב(בלבד:

השימושהמבוקשהותרבתכניתוהואלמטרת )1(
עסק;

לבנייןשלגביוהוגשההבקשהניתןהיתרבניה )2(
לאחריוםכ"הבטבתהתשנ"ב)1בינואר1992(;

העבודותהנדרשותאינןטעונותהיתרבנייהע )3(

תחילתםשלסעיף14א2,פרקב'1והתוספתהשנייהלחוקרישויעסקים,כנוסחם12ע )א(
בסעיף11)3(ו–)4(לחוקזה,שנתייםמיוםתחילתושלחוקזה)בפרקזה-יוםהתחילה
המאוחר(;שרהפניםרשאי,בצו,לדחותאתיוםהתחילההמאוחרלתקופהשלאתעלה

עלשנהנוספתע

חוקרישויעסקים
-תחילה

צוכאמורבסעיף29יגלחוקרישויעסקיםכנוסחובסעיף11)4(לחוקזהייכנסלתוקף )ב(
לאחרשיותקנותקנותלפיסעיפים29כ)א(,ו־29כו)2(לחוקרישויעסקיםכנוסחםבסעיף

11)4(לחוקזהופורסמוהוראותלפיסעיף29יט)ב(כנוסחובסעיף11)4(לחוקזהע

תקנותוהוראותכאמורבסעיףקטן)ב(ייקבעובתוך6חודשיםמיוםפרסוםצו )ג(
כאמורבסעיף29יגלחוקרישויעסקיםכנוסחובסעיף11)4(לחוקזהע

תיקוןחוקהתכנוןבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-13-251965ע
והבנייה

אחריסעיף149יבוא: )1(

"בקשהלשימוש
חורגמהיתר
למטרתעסק

עלבקשהלשימושחורגמהיתרשהתקיימובההתנאים149אע )א(
המפורטיםבפסקאות)1(עד)3(,יחולו,עלאףהאמורבפרק

זה,הוראותסעיףקטן)ב(בלבד:

השימושהמבוקשהותרבתכניתוהואלמטרת )1(
עסק;

לבנייןשלגביוהוגשההבקשהניתןהיתרבניה )2(
לאחריוםכ"הבטבתהתשנ"ב)1בינואר1992(;

העבודותהנדרשותאינןטעונותהיתרבנייהע )3(

תחילה הוראות קביעת זה סעיף של עניינו  סעיף 12
הקמת בדבר החדש להסדר ביחס מיוחדות 
לאפשראתההיערכותהנדרשת וזאתכדי בקרה מכוני
ליישומםשלתיקוניםאלהמצדמשרדיהממשלה,לאור

היקףהתיקוניםומורכבותםע

ב'1 פרק 14א2, סעיף של שתחילתם לקבוע מוצע
והתוספתהשנייהלחוקרישויעסקים,כנוסחםבסעיף11)3(
ו–)4(לחוקזה-המהוויםאתמכלולהתיקוניםהמוצעים
ביחסלמכוניבקרה-תהיהשנתייםמיוםהתחילהשלחוק
זהג'בשבטהתשע"ז)1בינואר2017()בפרקזה-יוםהתחילה
המאוחר(,וכישרהפניםיהיהרשאיבצולדחותאתיום
התחילההמאוחרלתקופהשלאתעלהעלשנהאחתנוספתע

המוצע 29יג בסעיף כאמור שצו לקבוע מוצע עוד
סעיפים לפי תקנות שהותקנו לאחר רק לתוקף ייכנס
הכשירות תנאי שעניינן המוצעים ו־29כו)ב( 29כ)א(
וכן המורשה, הבקר עבודת ונוהלי מורשים לבקרים
לאחרשפורסמוהוראותלפיסעיף29יט)ב(המוצעשעניינו
הנחיותוהוראותשייתןנותןאישורלבקרמורשהלעניין
אופןהפעלתסמכותולפיהחוקעלבסוףמוצעכיתקנות
ייקבעו הצו של לתוקף כניסה לצורך כאמור והוראות

בתוך6חודשיםמיוםפרסוםהצוע

לפיחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965)בפרק  סעיף 13
זה-חוקהתכנוןוהבנייה(,כלשונוהיום,בעל 
עסקנדרשלקבלהיתרלשימושחורגמהיתרלמטרתעסק
כאשרההיתרשניתןלמבנהאינולמטרהזו,וזאתאףאם

התכניתהחלהבמקוםמאפשרתשימושזהעלשםייעול
ההליךלמתןהיתרים,שהואארוךוסבוך,ובהתחשבבכך
שהשימושהמבוקשכבראושרבמסגרתהתכניתהתקפה
כאמור,מוצעלקבועכיבקשהלשימושחורגמהיתרלמטרת
עסקילאתידרשלהליךהקבועבחוקלענייןשימושחורג
שהבקשה ככל זאת הרישוי, רשות אישור לקבלת אלא
תעמודבמספרתנאיםמצטבריםהמפורטיםבסעיף149א
שהשימוש מחייבים, ההיתר לקבלת התנאים המוצעע
שההיתר עסק; למטרת והוא בתכנית הותר המבוקש
הקודםניתןלאחריוםכ"הבטבתהתשנ"ב)1בינואר1992(
ושהעבודותהנדרשותאינןטעונותהיתרעבקשהשתעמוד
רשות לאישור כאמור, תידרש אלה מצטברים בתנאים

הרישויע

סעיף149א)ב(המוצעקובעכיאישוררשותהרישוי
התכניות את תואמת שהבקשה שאישרה לאחר יינתן
תבחן בנוסף, המגרשע על החלות המרחביות וההנחיות
לפגיעה מביא המבוקש השימוש האם הרישוי רשות
לשינוי מביא או בבטיחותו הציבור, בבריאות בסביבה,
משמעותיבאופיהסביבהעסעיף149א)ד(המוצעקובעאת
מסגרתהזמןלמתןהחלטתרשותהרישויבבקשה,אשר

תינתןבתוך30ימיםמיוםשהוגשהע

סעיף149א)ג(המוצעקובעכיאישוררשותהרישוי
בקרה מכון של נוסף באישור צורך בלא יינתן כאמור
כמשמעותובחוקהתכנוןוהבנייה,ככלשהיהנדרש,ולא

יהיהצורךבקבלתהיתרנוסףעלהיתרהבנייההקייםע

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ה,עמ'212ע 25
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רשותהרישויהמקומיתתאשרבקשהלשימושחורג )ב(
מהיתר,אםהתקיימותנאיםאלה:

וההנחיות התכניות את תואמת הבקשה )1(
המרחביותהחלותעלהמגרש;

השימושהמבוקשאינומביאלפגיעהבסביבה, )2(
בבריאותהציבוראובבטיחותו,והואאינומביאלשינוי
משמעותיבאופיהסביבה;לענייןפסקהזו,אםהשימוש
המבוקשקייםכדיןבמגרשאחרבסביבה,לאייחשב
השימושהמבוקשכפוגעבסביבהאוכמביאלשינוי

משמעותיבאופיהסביבהע

אושרהבקשהעלידירשותהרישויכאמורבסעיףקטן )ג(
)ב(,לאיידרשכלאישורנוסףשלמכוןבקרהולאיהיהצורך

בקבלתהיתרנוסףעלהיתרהבנייההקייםע

מהיום ימים 30 בתוך בבקשה תדון הרישוי רשות )ד(
שהוגשהע";

בסעיף151א,אחריסעיףקטן)ז(יבוא: )2(

הוראותסעיףזהלאיחולועלמתןהיתרלשימושחורגמהיתר,עלחידושו ")ח(
אועלבקשהשאושרהלפיסעיף149אע";

בתוספתהשלישית,בסעיף1)א(,בהגדרה"מימושזכויות"בפסקה)1(,בסופהיבוא )3(
"ואולםלאיראוכמימושזכויותאישורבקשהלפיסעיף149א;";

בסעיף10,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

עלאףהוראותסעיףקטן)ג(,מתןהיתרלשימושלמטרתעסק,החורגמהיתר ")ד(
אומתכנית,אומתןאישורלפיסעיף149אלחוקלאיותנהבתשלוםההיטלאו
אותוחלקממנוהמגיעאותהשעהעלפיתוספתזובשלאותםמקרקעין,או

במתןערובהלתשלוםכולואומקצתוע";

לפסקה )2(

התכנון לחוק 151א סעיף הוראת כי לקבוע מוצע
והבנייהשעניינההעדרהאפשרותלמתןהיתרלשימוש
חורגאולחידושהיתרכאמורביחידתדיורלשימוששאינו
למגורים,לאתחולעלבקשהלשימושחורגמהיתרוכןעל
אישוררשותרישוישניתןלפיסעיף149אכנוסחוהמוצע
זאתכדילהקלמקוםשבוהשימושהותרבמסגרתתכניתע

לפסקה )3( 

מוצעלקבועכי,קבלתאישורלשימושחורגמהיתר
לפיסעיף149אכנוסחוהמוצע,לאייחשבכמימושזכויות
כמשמעותובסעיף1)א(לתוספתהשלישיתלחוקהתכנון
והבנייה,כךשמקבלהאישורכאמורלאיחויבבתשלום
היטלהשבחהולאיותנהמתןאישורזהבתשלוםהיטל

השבחהע

לפסקה )4( 

סעיף10לתוספתהשלישיתלחוקקובע,ביןהשאר,כי
לאיינתןהיתרלשימושחורגבטרםשולםהיטלההשבחה
אוניתנהערובהלתשלומועאי־מתןההיתרמונעמהעסקאת
האפשרותלקבלרישיוןעסקהמותנית,ביןהשאר,בהצגת
ההיתרהאמורעכדישלאיעוכבמתןרישיוןהעסק,מוצע
כיהיתרכאמוריינתןגםאםלאשולםהיטלההשבחהאו

לאניתנהערובהלתשלומוע

לפסקה )5( 

של מקדמי תשלום בין הזיקה ניתוק עם בבד בד
ייפגעו וכדישלא ההיתר, למתן ההשבחהכתנאי היטל
בידי לתת מוצע המקומיות הוועדות של הכנסותיהן
הוועדותהמקומיותאוהרשויותהמקומיות,לפיהעניין,
כלייעיללגבייתהיטלההשבחהוזאתבדרךשלהחלת
11אלפקודה פקודתהמסיםגבייה,למעטהוראותסעיף
האמורהשעניינןהטלתשעבודמדרגהראשונהעלמקרקעי

החייבע
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בסעיף18,במקום"הארנונההכלליתשלאותהרשותמקומית;"יבוא"הארנונה )5(
הכלליתשלאותהרשותמקומית,ותחולעלגבייתופקודתהמסים)גבייה(26,למעט

סעיף11אלפקודההאמורהע"

פרק ז': מים וביוב
תיקוןחוקתאגידי

מיוםוביוב
בחוקתאגידימיםוביוב,התשס"א-272001)בפרקזה-חוקתאגידימיםוביוב(-14ע

בסעיף2- )1(

בהגדרה"הצטרפותלחברה",בסופהיבוא"וכן,לענייןחברתביובמשותפת )א(
-הקצאהשלמניותבחברתביובמשותפתעקבהצטרפותשלספקשרותיביוב

לחברתהביובהמשותפתלפיסעיף6א1";

בסעיף18,במקום"הארנונההכלליתשלאותהרשותמקומית;"יבוא"הארנונה )5(
הכלליתשלאותהרשותמקומית,ותחולעלגבייתופקודתהמסים)גבייה(26,למעט

סעיף11אלפקודההאמורהע"

פרק ז': מים וביוב

תיקוןחוקתאגידיבחוקתאגידימיםוביוב,התשס"א-272001)בפרקזה-חוקתאגידימיםוביוב(-14ע
מיוםוביוב

בסעיף2- )1(

בהגדרה"הצטרפותלחברה",בסופהיבוא"וכן,לענייןחברתביובמשותפת )א(
-הקצאהשלמניותבחברתביובמשותפתעקבהצטרפותשלספקשרותיביוב

לחברתהביובהמשותפתלפיסעיף6א1";

עניינושלסעיףזהקביעתהוראותתחילהמיוחדות
ביחסלהסדרהחדשבדברהקמתמכוניבקרהוזאתכדי
לאפשראתההיערכותהנדרשתליישומםשלתיקוניםאלה

מצדמשרדיהממשלה,בשלהיקףהתיקוניםומורכבותםע

פרק ז' - כללי

לאורההתפתחויותהטכנולוגיותשעברמשקהביוב,
ולצדהחמרהבדרישותהסביבתיותוהבריאותיותבטיפול
בשפכים,נדרששינוימהותיבאסדרהשלהתחוםובמבנה
שלהגופיםשמטפליםבביוב,וזאתכדילייעלאתהטיפול
בביובוכןלאפשרטיפוליעילבביובגםלגופיםשמתקשים
בביוב, לטיפול הדרושות התשתיות את ולקיים להקים
למרותהחובההמוטלתעליהםלפידיןעלפיכך,מוצעלתקן
אתחוקתאגידימיםוביוב,התשס"א-2001)בפרקזה-חוק
תאגידימיםוביוב,החוק(כךשיאפשרשיתופיפעולהבין
רשויותמקומיותבאמצעותהעברתסמכויותלחברה־בת
שלחברהקיימת,כהגדרת"חברה"בחוקהקיים)להלן-
חברה,חברהלשירותימיםוביוב(,אולאיגודעריםקיים,
אולחלופיןהקמתגוףלטיפולבביובבאמצעותכמהגופים
את שיתכלל מרכזי יהיהגוף מרחב שבכל כך במשותף
הטיפולבביובבהתאםלעקרונותשנקבעובתיקוןמוצעזהע

להסמיך מוצע האמורים, היעדים את להשיג כדי
מועצתהרשותהממשלתיתלמיםולביוב)בפרקזה את
למתן כללים לקבוע המים( רשות מועצת המועצה, -
רישיוןלחברתביוב,שהיאחברהאואיגודעריםשעיסוקם
בשירותיהולכתביובוטיפולבובמרחבביוב,כפישיפורט
להלןעכמוכןמוצעלאפשרלממונהעלענייניהחברות
רישיון לתת הממונה( - זה )בפרק וביוב מים לשירותי
חברתביובבהתאםלכלליםאלהעעודמוצעכימועצת
רשותהמיםתחלקאתהמדינהלמרחביביובעבכלמרחב
ביוביתאפשרלתתרישיוןחברתביובלחברהאחתבלבד,
בהתאםלתנאיםשתקבעהמועצהעספקשירותיביוביהיה
רשאילבקשששירותיהולכהוטיפוליבוצעובאמצעות
להצטרף או מצוי הוא שבו הביוב במרחב ביוב חברת
לחברתביובמשותפת,שהיאחברתביובשמוחזקתבידי
שניספקישירותיביובאויותרעחברתביובבמרחבתהיה

ביוב הולכהוטיפוללספקשירותי חייבתלספקשירותי
שביקשזאתאולצרףספקשירותיביובלחברתשירותי

ביובמשותפתאשריבקשזאתע

רישיוןלחברתביוביכולשיינתןלתאגידמיםוביובאו
לאיגודעריםבמרחבביובמסויםשיעמדובתנאיםשתקבע
המועצה,ובכללזהכלליםלבחירתגוףשיקבלאישורלפעילות
כחברתביובאםהיהיותרמגוףאחדשביקשזאתעכמוכן,
רשאיתלפנותגםחברהשבעליההםכמהספקישירותיביוב
קיימיםשחברובמטרהלהקיםחברתביובשתפעלבמרחב
)להלן-חברתביובמשותפת(,והמועצהתהיהרשאיתלתת
להאישורלפעילותכחברתביובאםהשתכנעהכימתקיימים
תנאיםשמצריכיםהקמתחברתביובמשותפתבאותומרחב
הביובעמשקיבלהחברתביוברישיוןכאמור,לאתוכללספק
עודשירותימיםוביובאלאכחברתביובולפיהוראותחוק
זה;עםזאת,מוצעכימישקיבלרישיוןחברתביובועסקכדין,
ערבמתןהרישיון,במתןשירותיהולכהוטיפוללספקשירותי
ביוב,יהיהרשאילהמשיךלתתשירותיהולכהוטיפוללאותו

ספק,בהתאםלדיןהאמורע

ההולכה שירותי אתאסדרת לקדם כדי ועוד, זאת
מוצע בכך, שעוסקים הגופים כלל לגבי בביוב והטיפול
לקבועכיספקשירותיביוב,כהגדרתובחוקהמוצע,לא
יעסוקבשירותיהולכהוטיפולאלאאםכןניתןלורישיון

לפיהחוקובהתאםלתנאיוע

לפסקה )1( סעיף 14

ועיגון לעיל המנויות המטרות השגת לשם 
ההסדרהמוצעשיאפשראתפעילותןשלחברותהביוב
במסגרתחוקתאגידימיםוביוב,מוצעלערוךשורהשל
תיקוניםבסעיף2לחוק,שהואסעיףההגדרות,ולהוסיףלו
הגדרותנדרשותולתקןהגדרותקיימותבאופןשיחולוגם
לגביחברתביובוספקשירותיביוב,בהתאםלמפורטכלהלןע

לפסקת משנה )א(

כך לחברה" "הצטרפות ההגדרה את לתקן מוצע
שתכלולגםהצטרפותלחברתביובמשותפת,כהגדרתה

להלן,באמצעותהקצאתמניותבאותהחברהע

חוקיא"י,עמ')ע(1374,)א(1399ע 26

ס"חהתשס"א,עמ'454;התשע"ו,עמ'51ע 27
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במקוםההגדרה"חברה"יבוא: )ב(

""חברה"-כלאחתמאלה:

חברהלמתןשירותימיםוביובשהוקמהלפיסימןא'לפרקב', )1(
והתאגדהבישראללפיחוקהחברות;

חברתביוב,למעטלענייןסעיפים3,2)א(,6,5,4עד6ט,8)ב(, )2(
10,9)א(,11עד26,13)ג(,30עד68,51,32)א(ו–)א1(,111,69)2(ו־13,
ולענייןחברתביובשהיאאיגודערים-גםלמעטלענייןסעיף28

והוראותפרקיםד'ו־ה'וסימןב'לפרקח';

חברהאזורית,למעטלענייןסעיפים6,6,5,3,2א)ב(ו–)ג(ו־6ב )3(
עד6ט;";

אחריההגדרה"חברהמנהלת"יבוא: )ג(

""חברתביוב"-מישקיבלרישיוןהולכהוטיפולבמרחבביוב;

"חברתביובמשותפת"-חברתביובכאמורבסעיף15)ג1()1()ג(;";

בהגדרה"מערכתביוב",בסופהיבוא"ולענייןספקשירותיביוב-תשתית )ד(
הולכהוטיפול";

אחריההגדרה"מקרקעיןציבוריים"יבוא: )ה(

""מרחבביוב"-כמשמעותובסעיף6א1)א(;

"ספקשירותיביוב"-חברה,חברהאזורית,חברתביובורשותמקומית,
שמספקיםשירותיביוב;";

בהגדרה"פעילותחיונית",אחריפסקה)2(יבוא: )ו(

לגביחברתביוב-מתןשירותיהולכהוטיפוללצרכנים;"; )3("

לפסקת משנה )ב(

מוצעלתקןאתהגדרה"חברה"כךשתכלול,נוסףעל
חברהלמתןשירותימיםוביובוחברהאזורית,גםחברת
ביוב,כהגדרתהלהלןעבמסגרתההגדרההמתוקנתלמונח
וביוב מים תאגידי בחוק הסעיפים מפורטים "חברה",
שהוחרגו,כךשבהםלאתיכללחברתביובבמונח"חברה",
רלוונטייםלחברתביובאו שהסעיפיםאינם זאתמשום
שתוקנוממילאכךשיחולועלחברתביובעיצויןכיבמסגרת
ההגדרההקיימתלמונח"חברה",קיימתהחרגהשלסעיפים

מסוימים,במתכונתדומה,לענייןחברהאזוריתע

לפסקת משנה )ג(

מוצעלהוסיףאתההגדרה"חברתביוב",שהיאחברה
שקיבלהרישיוןהולכהוטיפול,כהגדרתולהלן,במרחבביובע

ביוב "חברת ההגדרה את להוסיף מוצע כן כמו
משותפת",שהיאחברהשהוקמהבידישניספקישירותי

ביובאויותרע

לפסקת משנה )ד(

מוצעלתקןאתההגדרה"מערכתביוב"כךשלעניין
ביוב מערכת תוגדר להלן, כהגדרתו ביוב, שירותי ספק
וטיפולכפישתפורט כמערכתהכוללתתשתיותהולכה

להלןע

לפסקת משנה )ה(

שהוא ביוב", "מרחב  למונח הגדרה מוצעלהוסיף
המים רשות מועצת להחלטת בהתאם שנקבע מרחב
לחלוקתשטחהמדינהלמרחביםבהתחשבבתכליותחוק
תאגידימיםוביוב,ושבויתאפשרלתתרישיוןחברתביוב

לחברתביובאחתבלבדע

עודמוצעלהוסיףאתההגדרה"ספקשירותיביוב",
רשות או ביוב חברת אזורית, חברה חברה, שתכלול
מקומיתשמספקתשירותיביובעיצויןכירשותמקומית,
גם כוללת התשמ"א-1981, הפרשנות, בחוק כהגדרתה
מועצהמקומית,שבהנכלליםגםמועצהאזוריתואיגוד
חוק לעניין חלה כאמור מקומית רשות ההגדרה עריםע
תאגידימיםוביוב,למעטבהקשריםמסוימיםשבעניינם
חלהההגדרההספציפיתשנקבעהבסעיף2לחוקתאגידי
מיםוביובעעודיצויןשמוצעלתקןהגדרהזוכךשלעניין
חברותביוב,היאתכלולגםמועצותאזוריותואיגודיעריםע

לפסקת משנה )ו(

מוצעלתקןאתההגדרה"פעילותחיונית"כךשלעניין
הולכה שירותי מתן תהווה חיונית פעילות ביוב, חברת

וטיפוללצרכניםע
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בהגדרה"צרכן",לפני"לרבותרשותמקומית"יבוא"לענייןחברהאוחברה )ז(
אזורית-"ובסופהיבוא"ולענייןחברתביוב-מישביקשממנהלקבלשירותי
הולכהוטיפולאולהצטרףלחברתביובמשותפתלפיסעיף6א1)ב(וכןמישזכאי

לבקשכאמור";

בהגדרה"רשותמקומית",אחרי"אומועצהמקומית,"יבוא"לענייןחברת )ח(
ביוב-גםאיגודעריםומועצהאזורית";

אחריההגדרה"רישיון"יבוא: )ט(

""רישיוןהולכהוטיפול"-רישיוןלמתןשירותיהולכהוטיפולשניתןלפי
סעיף15;

"רישיוןחברתביוב"-רישיוןהולכהוטיפולשניתןלחברתביוב;";

אחריההגדרה"שירותיביוב"יבוא: )י(

""שירותיהולכהוטיפול"-שירותיביובהכולליםאתאלה:הולכתשפכים,
טיהורם,סילוקםוטיפולבבוצהוסילוקהבאמצעותתשתיתהולכה
וטיפול,לרבותהקמה,שדרוג,הרחבה,שיקוםותחזוקהשלתשתיות

ההולכהוהטיפול;";

בהגדרה"תחוםהחברה"- )יא(

אחריפסקה)2(יבוא: )1(

לגביחברתביוב-השטחשבתחוםמרחבהביובשבורשאית )3("
חברתהביובלפעול;";

בסיפה,במקום"והכלבשינויים"יבוא"והכולבהתאמותהנובעות )2(
מהוראותהממונהלפיסעיף6א1)ו(ובשינויים";

אחריההגדרה"תשלומיםאחרים"יבוא: )יב(

""תשתיתהולכהוטיפול"-מערכתביוב,שהיאאחדאויותרמאלה,והכול
בהתאמותהנובעותמהוראותהממונהלפיסעיף6א1)ו(:

בהגדרה"צרכן",לפני"לרבותרשותמקומית"יבוא"לענייןחברהאוחברה )ז(
אזורית-"ובסופהיבוא"ולענייןחברתביוב-מישביקשממנהלקבלשירותי
הולכהוטיפולאולהצטרףלחברתביובמשותפתלפיסעיף6א1)ב(וכןמישזכאי

לבקשכאמור";

בהגדרה"רשותמקומית",אחרי"אומועצהמקומית,"יבוא"לענייןחברת )ח(
ביוב-גםאיגודעריםומועצהאזורית";

אחריההגדרה"רישיון"יבוא: )ט(

""רישיוןהולכהוטיפול"-רישיוןלמתןשירותיהולכהוטיפולשניתןלפי
סעיף15;

"רישיוןחברתביוב"-רישיוןהולכהוטיפולשניתןלחברתביוב;";

אחריההגדרה"שירותיביוב"יבוא: )י(

""שירותיהולכהוטיפול"-שירותיביובהכולליםאתאלה:הולכתשפכים,
טיהורם,סילוקםוטיפולבבוצהוסילוקהבאמצעותתשתיתהולכה
וטיפול,לרבותהקמה,שדרוג,הרחבה,שיקוםותחזוקהשלתשתיות

ההולכהוהטיפול;";

בהגדרה"תחוםהחברה"- )יא(

אחריפסקה)2(יבוא: )1(

לגביחברתביוב-השטחשבתחוםמרחבהביובשבורשאית )3("
חברתהביובלפעול;";

בסיפה,במקום"והכלבשינויים"יבוא"והכולבהתאמותהנובעות )2(
מהוראותהממונהלפיסעיף6א1)ו(ובשינויים";

אחריההגדרה"תשלומיםאחרים"יבוא: )יב(

""תשתיתהולכהוטיפול"-מערכתביוב,שהיאאחדאויותרמאלה,והכול
בהתאמותהנובעותמהוראותהממונהלפיסעיף6א1)ו(:

לפסקת משנה )ז(

מוצעלתקןאתההגדרה"צרכן"כךשתכלולגםצרכני
חברותביוב,שהםמישביקשולקבלממנהשירותיהולכה
וטיפולאולהצטרףלחברתביובמשותפתוכןמישזכאי

לבקשכאמורע

לפסקת משנה )ח(

מוצעלתקןאתההגדרה"רשותמקומית"כךשלעניין
חברותביוב,ייכללוגםאיגודיעריםומועצותאזוריות,וזאת

בנוסףלעירייהומועצהמקומיתע

לפסקת משנה )ט(

מוצעלהוסיףאתההגדרה"רישיוןהולכהוטיפול"
שהוארישיוןלמתןשירותיהולכהוטיפול,שניתןלפיסעיף

15לחוקתאגידימיםוביובע

עודמוצעלהוסיףאתההגדרה"רישיוןחברתביוב"
שהוארישיוןהולכהוטיפולשניתןלחברתביובע

לפסקת משנה )י(

מוצעלהוסיףאתההגדרה"שירותיהולכהוטיפול"
שפכים, הולכת אלה: את הכוללים ביוב שירותי שהם

טיהורם,סילוקםוטיפולבבוצהוסילוקהבאמצעותתשתית
שיקום הרחבה, שדרוג, הקמה, לרבות וטיפול, הולכה

ותחזוקהשלתשתיותההולכהוהטיפולע

לפסקת משנה )יא(

מוצעלתקןאתההגדרה"תחוםהחברה"כךשתחומה
שלחברתהביוביהיההמרחבשנקבעלפעילותה,והכול
לעניין הממונה שיקבע מהוראות הנובעות בהתאמות
לביצוע הסכמות וכן המוצע 6א1)ו( סעיף לפי תחומה
פעילותחיוניתאופעילותנוספתביןחברתהביובלבין
חברהאורשותמקומיתבהתאםלסעיף29לחוקתאגידי
מיםוביובעיובהרכיתחוםחברתהביובעשוילהיותחופף
גורמים או וביוב מים שירותי למתן חברה של לתחום
אחרים,ואולםלכלאחדמהגופיםכאמוריוקנוהסמכויות

והחובותבאותותחוםשרלוונטיותלתפקידיולפידיןע

לפסקת משנה )יב(

מוצעלהוסיףאתההגדרה"תשתיותהולכהוטיפול"
מיתקנים שהם ממרכיביה, חלק או ביוב מערכת שהן
וכן בבוצה לטיפול ומיתקנים וסילוקם שפכים לטיהור
מערכתביובשמצויהמחוץלתחוםהחברה,מחוץלתחום
הרשותהמקומיתולענייןמועצהאזורית-מחוץלתחום
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מיתקניםלטיהורשפכיםולסילוקםומיתקניםלטיפולבבוצה; )1(

כהגדרתו החברה לתחום מחוץ שמצויה ביוב מערכת )2(
הרשות לתחום מחוץ או החברה" "תחום להגדרה )1( בפסקה
המצוי יישוב מחוץלתחום אזורית- מועצה ולעניין המקומית,

בתחוםהמועצההאזורית,והכוללפיהעניין;";

אחריסעיף6איבוא: )2(

"חברתביובומתן
שירותיהולכה
וטיפולבמרחב

ביוב

תקבעבהודעהברשומותחלוקהשל6א1ע מועצתהרשות )א(
לתת יתאפשר מהם אחד שבכל למרחבים המדינה שטח
רישיוןחברתביובלחברתביובאחתבלבד;חלוקהכאמור

תיקבעבהתחשבבמטרותחוקזהע

ספקשירותיביובשאינוחברתביוברשאילבקשמחברת )ב(
ביובשבמרחבהביובשבוהואנמצאלקבלממנהשירותי
בקשה משותפת; ביוב לחברת להצטרף או וטיפול הולכה

כאמורטעונה-

לענייןספקשירותיביובשהוארשותמקומית- )1(
אישורמועצתהרשותהמקומית;

לענייןספקשירותיביובשהואחברה-אישור )2(
דירקטוריוןהחברהע

ביקשספקשירותיביובשאינוחברתביובלקבלשירותי )ג(
הולכהוטיפולמחברתהביובכאמורבסעיףקטן)ב(,תהיה
חברתהביובחייבתלספקלואתהשירותיםהאמוריםלפי

הוראותחוקזהע

להצטרף ביוב חברת שאינו ביוב שירותי ספק ביקש )ד(
אותו תצרף )ב(, קטן בסעיף כאמור ביובמשותפת לחברת

חברתהביובהמשותפת,לפיהוראותחוקזהע

יישובהמצויבתחוםהמועצההאזורית,לפיהענייןע

לפסקה )2(

במסגרתסימןא'לפרקב'לחוקתאגידימיםוביוב
שעניינו"הקמתחברה",נקבעוהוראותבענייןהקמתחברת
מיםוביובוחברהאזוריתעמוצעלהוסיףבסימןזהסעיף
שיאפשראתמתןשירותיהולכהוטיפולבאמצעותחברת

ביובבמרחבהביובע

לסעיף 6א1 המוצע 

לסעיף קטן )א( 

מוצעלקבועשמועצתרשותהמיםתקבע,בהודעה
ברשומות,אתחלוקתשטחהמדינהלמרחביםבהתחשב
במטרותהחוקעבכלאחדממרחביםאלהיהיהניתןלתת

רישיוןלחברתביובאחתבלבדע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועשספקשירותיביוביהיהרשאילפנות
לחברתהביובבמרחבהביובשבוהואפועל,ביןאםהיא
חברתביובשאינהחברתביובמשותפתוביןאםהיאחברת

ביובמשותפת,בבקשהלקבלממנהשירותיהולכהכאמור
אובבקשהלהצטרףלחברתביובמשותפת,אםזופועלת
באותומרחבביובעבקשהכאמורבפסקתמשנהזוטעונה
דירקטוריוןאםמדוברבספקשירותיביובשהוא אישור
חברה,אואישורמועצתרשותמקומיתאםמדוברבספק

שירותיביובשהוארשותמקומיתע

לסעיפים קטנים )ג( עד )ו(

מוצעלקבועשחברתביובתהיהחייבתלספקשירותי
לקבל בבקשה שפנה ביוב לספקשירותי וטיפול הולכה
חייבת תהיה משותפת ביוב שחברת וכן אלה שירותים
לחברהספקשירותיביובשפנהבבקשהלהצטרף לצרף
לחברתהביובעיובהרכיחברתהביובתהיהרשאית,בכפוף
לכלדין,לספקאתשירותיההולכהוהטיפולבאמצעות
אחרובכללכךלפיהזכויותוהסמכויותשהועברואליולפי
סעיף10)ב(לחוקתאגידימיםוביוב,כנוסחובסעיף14)6()ב(
לחוקזהעעודמוצעלקבועשהמועצהתהיהרשאיתלקבוע
כלליםלענייןאספקתשירותיהולכהוטיפולאוהצטרפות
לחברתביובמשותפתכאמורוכןשהממונהיהיהרשאי
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המועצהרשאיתלקבועכלליםלענייןאספקתשירותי )ה(
הולכהוטיפולכאמורבסעיףקטן)ג(ולענייןהצטרפותספק
שירותיביובשאינוחברתביובלחברתביובמשותפתכאמור

בסעיףקטן)ד(ע

מחברת ביוב, חברת שאינו ביוב שירותי ספק ביקש )ו(
ביוב,לקבלממנהשירותיהולכהוטיפולאולהצטרףלחברת
ביובמשותפתכאמורבסעיףקטן)ב()בסעיףקטןזה-הספק
המבקש(,רשאיהממונהלהורותכיתשתיתההולכהוהטיפול
שבאמצעותהתיתןחברתהביובשירותיההולכהוהטיפול

לספקהמבקש-

הספק של הביוב ממערכת מרכיבים תכלול )1(
המבקש,שנמצאיםבתחומוומשמשיםלהולכתביוב;

לאתכלולמרכיביםמתשתיתההולכהוהטיפול )2(
שלהספקהמבקש;

שבו השטח את יראו ,)1( בפסקה כאמור הממונה הורה
נמצאיםהמרכיביםכאמורבאותהפסקה,כתחומהשלחברת

הביובלענייןחוקזהע

לענייןחברתביובשהיאאיגודערים,יראוספקשירותי )ז(
ביובשהוארשותמקומיתשבתחוםאותואיגודהערים,וכן
ספקשירותיביובשהואחברהשאמצעיהשליטהבהמוחזקים
בידירשותמקומיתכאמור,כמישביקשולקבלשירותיהולכה
וטיפולמחברתהביובכאמור,בהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(ע";

בסעיף6ט- )3(

בכותרתהשוליים,אחרי"נושיחברהמתמזגת"יבוא"ונושיספקשירותי )א(
ביוב";

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )ב(

הוראותסעיףזהיחולולענייןחברתביוב,בשינוייםאלה: ")ה1(

בסעיףקטן)א(,במקום"חברותאזוריות"יקראו"חברותביוב" )1(
ובמקום"החברותהמתמזגות"יקראו"ספקישירותיהביוב";

)ב(,במקום"חברהאזורית"יקראו"חברתביוב", בסעיףקטן )2(
במקום"מחברהמתמזגת"יקראו"מספקשירותיביוב"ובמקום"נושי

חברהמתמזגת"יקראו"נושיספקשירותיביוב";

המועצהרשאיתלקבועכלליםלענייןאספקתשירותי )ה(
הולכהוטיפולכאמורבסעיףקטן)ג(ולענייןהצטרפותספק
שירותיביובשאינוחברתביובלחברתביובמשותפתכאמור

בסעיףקטן)ד(ע

מחברת ביוב, חברת שאינו ביוב שירותי ספק ביקש )ו(
ביוב,לקבלממנהשירותיהולכהוטיפולאולהצטרףלחברת
ביובמשותפתכאמורבסעיףקטן)ב()בסעיףקטןזה-הספק
המבקש(,רשאיהממונהלהורותכיתשתיתההולכהוהטיפול
שבאמצעותהתיתןחברתהביובשירותיההולכהוהטיפול

לספקהמבקש-

הספק של הביוב ממערכת מרכיבים תכלול )1(
המבקש,שנמצאיםבתחומוומשמשיםלהולכתביוב;

לאתכלולמרכיביםמתשתיתההולכהוהטיפול )2(
שלהספקהמבקש;

שבו השטח את יראו ,)1( בפסקה כאמור הממונה הורה
נמצאיםהמרכיביםכאמורבאותהפסקה,כתחומהשלחברת

הביובלענייןחוקזהע

לענייןחברתביובשהיאאיגודערים,יראוספקשירותי )ז(
ביובשהוארשותמקומיתשבתחוםאותואיגודהערים,וכן
ספקשירותיביובשהואחברהשאמצעיהשליטהבהמוחזקים
בידירשותמקומיתכאמור,כמישביקשולקבלשירותיהולכה
וטיפולמחברתהביובכאמור,בהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(ע";

בסעיף6ט- )3(

בכותרתהשוליים,אחרי"נושיחברהמתמזגת"יבוא"ונושיספקשירותי )א(
ביוב";

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )ב(

הוראותסעיףזהיחולולענייןחברתביוב,בשינוייםאלה: ")ה1(

בסעיףקטן)א(,במקום"חברותאזוריות"יקראו"חברותביוב" )1(
ובמקום"החברותהמתמזגות"יקראו"ספקישירותיהביוב";

)ב(,במקום"חברהאזורית"יקראו"חברתביוב", בסעיףקטן )2(
במקום"מחברהמתמזגת"יקראו"מספקשירותיביוב"ובמקום"נושי

חברהמתמזגת"יקראו"נושיספקשירותיביוב";

להורותשתשתיתההולכהוהטיפולשבאמצעותהתספק
חברתהביובאתהשירותיםיכללומרכיביםממערכתהביוב
שלהספקשביקשלקבלשירותיםאולהצטרףכאמור)להלן
-הספקהמבקש(ושמשמשיםלהולכתביוב,אושתשתית
ההולכהוהטיפולשבאמצעותהתספקחברתהביובאת
השירותיםלאתכלולמרכיביםמתשתיתההולכהוהטיפול
שלהספקהמבקשעככלשהורההממונהכאמורכימרכיבים
ממערכתהביובשלהספקהמבקשישמשואתחברתהביוב
במתןהשירותים,יראואתהשטחשבונמצאיםמרכיבים

אלהכתחוםחברתהביובע

לפסקה )3(

סעיף6טלחוקתאגידימיםוביוב,בנוסחוהקיים,קובע
תנאיםלהבטחתזכויותנושיחברהמתמזגתכךשכאשר
שהועברו בהתחייבויות לעמוד מתקשה אזורית חברה
אליהמחברהמתמזגת,זכאיםנושיהשלחברהמתמזגת
לסיועמאוצרהמדינהבהתאםלהוראותשיקבעשרהאוצרע
יראו כאמור, סיוע שיינתן ככל כי הסעיף קובע כן כמו
לאוצר הומחה כאילו המתמזגת החברה של החוב את
המדינהעסעיףזהנועדלהגןעלנושיםשהתקשרועםחברה
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בסעיףקטן)ג(,במקום"נושהחברהמתמזגת"יקראו"נושהספק )3(
שירותיביוב"ובמקום"לחברההאזורית"יקראו"לחברתהביוב";

בסעיףקטן)ד(,במקום"החברההאזורית"יקראו"חברתהביוב" )4(
ובמקום"מהמיזוג"יקראו"מצירוףספקשירותיהביוב";

יקראו המתמזגת" החברה "לנושה במקום )ה(, קטן בסעיף )5(
"לנושהספקשירותיביוב"ובמקום"לביןהחברההמתמזגת"יקראו

"לביןחברתהביוב";

בסעיףקטן)ו(,בסופויקראו: )6(

""נושהספקשירותיביוב"-נושהשהתקשרעםספקשירותי
ביובטרםהצטרפותושלספקשירותיהביובלחברת

ביוב,לענייןתשתיתהולכהוטיפולע";

בסעיף8,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )4(

הוראותסעיףקטן)א(יחולולענייןספקשירותיביובשהצטרףלחברתביוב ")א1(
משותפת,וחברתביובמשותפת,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בכלמקום,במקום"הרשותהמקומית"יקראו"ספקשירותיביוב"; )1(

מקום, ובכל הביובהמשותפת" "וחברת יקראו "והחברה" במקום )2(
במקום"החברה"יקראו"חברתהביובהמשותפת";

ברישה,אחרי"המספרהגדולביותרשלעובדיהרשותהמקומית" )3(
יקראו"ואםלאהיהארגוןמייצגלעובדיספקשירותיהביוב-ביניהןלבין

עובדספקשירותיהביובע";

אחריסעיף9יבוא: )5(

"העברתנכסים
לחברתביוב

ספקשירותיביובהמצטרףלחברתביובמשותפתיעביר9אע )א(
לחברתהביובהמשותפתאתכלזכויותיובתשתיתההולכה

והטיפולשלוע

לפנישהתמזגהעםחברהאזורית,ולאהכינואתעצמם
בדומה לאפשרותשהתקשרותםתוסבלחברההאזוריתע
הבטחת על גם שיחול כך הסעיף את לתקן מוצע לכך,
זכויותנושהשלספקשירותיביובשמעביראתהזכויות
בנכסיולחברותביובבעתהצטרפותלחברתביובמשותפת,
שמאפשרפנייהלקבלת הקייםבסעיף, בהתאםלמנגנון
סיועמאוצרהמדינהמקוםשבוחברתהביובאינהיכולה
שירותי לעמודבהתחייבויותשהועברולהעלידיספק
הביובכתוצאהמהעברתהנכסים,לפיקביעתושלמיששר

האוצרהסמיךלכךע

לפסקה )4(

עניינושלסימןב'לפרקב'לחוקתאגידימיםוביוב,
בהעברתעובדים,נכסים,זכויותוהתחייבויותבמקרהשל
הקמתחברותלפיהחוקעהתיקוניםהמוצעיםלהלןנועדו
להסדיראתהסוגיההאמורהבכלהנוגעלהעברתעובדים,
נכסים,זכויותוהתחייבויותמספקשירותיביובלחברתביוב
אליה, לקבלשירותיםאולהצטרף הספק שממנהביקש
והכולכדילהעניקלחברתהביובאתהאמצעיםהנדרשים

ההולכה שירותי את כאמור הביוב שירותי לספק לתת
והטיפולשהואמחויבלתתלועכדילהסדיראתהעברתם
שלעובדיםואתהעברתהנכסים,הזכויותוההתחייבויות

לחברתביובמוצעלתקןולהוסיףסעיפיםכדלקמןע

מוצעלתקןאתסעיף8לחוקתאגידימיםוביובכך
שהוראותסעיףקטן)א(,הקובעותתנאיםשיחולולעניין
מים לחברת המקומית מהרשות עובדים העברת הסכם
וביובשיוסכםגםעםהארגוןהמייצגאתהמספרהגדול
ביותרשלעובדיהרשותהמקומית,יחולוגםבמקרהשל
משותפת, לחברתביוב ביוב ספקשירותי הצטרפותשל
ואולםאםאיןארגוןיציגלעובדיםבספקשירותיהביוב-
ייקבעוהתנאיםביןחברתהביובהמשותפתוספקשירותי

הביובהמצטרףלביןעובדספקשירותיהביובהמצטרףע

לפסקה )5(

לסעיף 9א המוצע

לחברת נכסים "העברת המוצע הסעיף של עניינו
ביוב"והואנועדלהסדיראתהעברתהזכויותבתשתיות
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שירותי לקבל ביוב במרחב ביוב שירותי ספק ביקש )ב(
הולכהוטיפולמחברתהביובשבאותומרחבביוב-

יעבירהספקלחברתהביובזכויותבתשתיתההולכה )1(
והטיפולששימשהלמתןשירותיהולכהוטיפולעלידו,
ערביוםהמעברכמשמעותובסעיף11)ג(,תמורתכל

השקעהחדשהשתבצעחברתהביובבתשתיתההולכה

והטיפולשמשמשתלמתןשירותיהולכהוטיפוללספק
סעיף לפי המועצה שקבעה לכללים האמור,בהתאם

11)א()4(,ועדלקביעתכלליםכאמור-בהתאםלהוראות
שייתןהממונהלשםיישוםפסקהזה;

רשאיהספקלהעבירלחברתהביובהתחייבויות )2(
זכויות תמורת ידו, על שנלקחו להלוואות בהתאם
בתשתיתההולכהוהטיפולשלו,כפישייקבעבהסכם
ההעברהלפיסעיף11)ב(ביןספקשירותיהביובלבין

חברתהביוב,באישורהממונהע

11)ב(, סעיף לפי ההעברה הסכם את הממונה אישר )ג(
תבואחברתהביובלענייןהזכויותבנכסיםשהועברובהסכם,
מיוםהמעברכמשמעותובסעיף11)ג(,במקוםספקשירותי
הביובלכלדבר,עלאףהאמורבכלדיןובכלחוזה,לרבותחוזה
בדברשעבודהנכסים;זכויותבעלהשעבודיהיוכלפיחברת
הביוב,ואולםאםקבעביתהמשפט,לבקשתבעלהשעבוד,כי
ההעברהפוגעתפגיעהמהותיתבזכויותיו,רשאיהואלצוות
כיספקשירותיהביובימשיךלהיותחייבכלפיבעלהשעבוד

יחדעםחברתהביובע

רישיונותשניתנולפיחוקהמים,לספקשירותיביוב, )ד(
יועברו חוק, אותו לפי בהוראות עליו שהוטלו חובות וכן

שירותי לקבל ביוב במרחב ביוב שירותי ספק ביקש )ב(
הולכהוטיפולמחברתהביובשבאותומרחבביוב-

יעבירהספקלחברתהביובזכויותבתשתיתההולכה )1(
והטיפולששימשהלמתןשירותיהולכהוטיפולעלידו,
ערביוםהמעברכמשמעותובסעיף11)ג(,תמורתכל

השקעהחדשהשתבצעחברתהביובבתשתיתההולכה

והטיפולשמשמשתלמתןשירותיהולכהוטיפוללספק
סעיף לפי המועצה שקבעה לכללים האמור,בהתאם

11)א()4(,ועדלקביעתכלליםכאמור-בהתאםלהוראות
שייתןהממונהלשםיישוםפסקהזה;

רשאיהספקלהעבירלחברתהביובהתחייבויות )2(
זכויות תמורת ידו, על שנלקחו להלוואות בהתאם
בתשתיתההולכהוהטיפולשלו,כפישייקבעבהסכם
ההעברהלפיסעיף11)ב(ביןספקשירותיהביובלבין

חברתהביוב,באישורהממונהע

11)ב(, סעיף לפי ההעברה הסכם את הממונה אישר )ג(
תבואחברתהביובלענייןהזכויותבנכסיםשהועברובהסכם,
מיוםהמעברכמשמעותובסעיף11)ג(,במקוםספקשירותי
הביובלכלדבר,עלאףהאמורבכלדיןובכלחוזה,לרבותחוזה
בדברשעבודהנכסים;זכויותבעלהשעבודיהיוכלפיחברת
הביוב,ואולםאםקבעביתהמשפט,לבקשתבעלהשעבוד,כי
ההעברהפוגעתפגיעהמהותיתבזכויותיו,רשאיהואלצוות
כיספקשירותיהביובימשיךלהיותחייבכלפיבעלהשעבוד

יחדעםחברתהביובע

רישיונותשניתנולפיחוקהמים,לספקשירותיביוב, )ד(
יועברו חוק, אותו לפי בהוראות עליו שהוטלו חובות וכן

הולכהוטיפולביןספקשירותיביובשמצטרףלחברתביוב
משותפתלביןחברתהביובהמשותפתוכןביןספקשירותי
ביובשביקשלקבלשירותיהולכהוטיפולמחברתביובלבין
חברתהביובוכןאתהעברתהזכויותבתמורהלכלהשקעה

חדשהבתשתיותהאמורותע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב(

מוצעלקבועשספקשירותיביובשמצטרףלחברתביוב
משותפתיעבירלחברהאתכלזכויותיובתשתיותההולכה
והטיפולשלועעודמוצעלקבועשספקשירותיביובשמבקש
לקבלשירותיהולכהוטיפולמחברתביובשבאותומרחב
ביוב,יעבירזכויותבתשתיותהולכהוטיפולשבהןהשתמש
ערביוםהמעברתמורתכלהשקעהחדשהשתבצעחברת
הביובבתשתיתההולכהוהטיפולשמשמשתלמתןשירותי
הולכהוטיפוללספקהאמור,וזאתבהתאםלכלליםשקבעה
המועצהלפיסעיף11)א()4(המוצעלחוקתאגידימיםוביוב,
שייתן להוראות בהתאם - כאמור כללים ועדלקביעת
הממונהעכמוכן,יהיהרשאיספקשירותיהביובלהעביר
לחברתהביובהתחייבויותבהתאםלהלוואותשנלקחועל

ידותמורתזכויותבתשתיותההולכהוהטיפולשלוכפי
שייקבעבהסכםההעברהלפיסעיף11)ב(לחוק,ביןספק

שירותיהביובלביןחברתהביובע

לסעיף קטן )ג(

עםאישורהסכםההעברהכאמור,תבואחברתהביוב
בנעליספקשירותיהביובלענייןהזכויותבנכסיםשיועברו
בהסכם,מיוםהמעברכהגדרתובסעיף11)ג(המוצעלחוקע
אם אלא הביוב חברת כלפי יהיו השעבוד בעל זכויות
כןקבעביתהמשפט,לבקשתבעלהשעבוד,כיההעברה
פוגעתמהותיתבזכויותיושלבעלהשעבוד,ואזרשאיבית
המשפטלצוותשספקשירותיהביובימשיךלהיותחייב

כלפיבעלהשעבודיחדעםחברתהביובע

לסעיף קטן )ד(

מוצעשרישיונותשניתנולפיחוקהמים,התשי"ט-
1959)בפרקזה-חוקהמים(,לספקשירותיביובוכןחובות
שהוטלועליולפיאותוחוק,יועברולחברתהביובהחל
מיוםהמעברכמשמעותובסעיף11)ג(המוצעלחוקתאגידי
מיםוביוב,ואולםאיןבכךכדילגרועמסמכויותיהםשל
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11)ג(; לחברתהביובהחלמיוםהמעברכמשמעותובסעיף
איןבהוראהזוכדילגרועמסמכויותיהםשלמנהלהרשות

ומועצתהרשותלפיהחוקהאמורע";

בסעיף10- )6(

האמורבויסומן")א("ובו,במקום")בסעיףזה-הסכמים("יבוא")בסעיף )א(
קטןזה-הסכמים(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

מחברת הולכהוטיפול שירותי שהחליטלקבל שירותיביוב ספק ")ב(
ביובאולהצטרףלחברתביובמשותפת,יעבירלחברתהביובאתזכויותיו
וסמכויותיולפיהסכמים,התקשרויותועסקאות)בסעיףקטןזה-הסכמים(
בכלהנוגעלהפעלתתשתיותהולכהוטיפולערביוםהמעברכמשמעותו
בסעיף11)ג(;מיוםהמעברכאמוריהיוהזכויותוהסמכויותכאמורנתונות
לחברתהביוב,והחובותוההתחייבויותהמוטלותעלספקשירותיהביוב
לפיההסכמיםיהיומוטלותעלחברתהביוב,והיאתבואבמקוםספק

שירותיביובלכלדבר,עלאףהאמורבכלחוזהובדיניהמחאתחיוביםע";

בסעיף11- )7(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,אחרי"מןהרשותהמקומיתלחברה"יבוא"מספקשירותי )1(
הביובלחברתהביוב";

בפסקה)2(,בסופהיבוא"אובחברתהביובהמשותפת"; )2(

בפסקה)3(,אחרי"אשריועברלחברה"יבוא"אולחברתהביוב"; )3(

אחריפסקה)3(יבוא: )4(

קביעתהזכויותבתשתיתההולכהוהטיפולשיועברומספק )4("
שירותיהביובלחברתהביובתמורתכלהשקעהחדשהשתבצע
חברתהביובבתשתיתההולכהוהטיפולשמשמשתלמתןשירותי
לביצוע והמועדים התנאים וכן האמור, לספק וטיפול הולכה

ההעברהכאמורע";

רשות ומועצת ולביוב למים הממשלתית הרשות מנהל
המיםלפיחוקהמיםעיצויןכימדוברבהסדרדומהלהסדר
הקייםהיוםבחוקתאגידמיםוביובבנוגעלהקמתחברה

למתןשירותימיםוביובוחברהאזוריתע

לפסקה )6(

וביוב מים תאגידי לחוק 10 סעיף את לתקן מוצע
ביוב שירותי שספק כך )ב( קטן סעיף את לו ולהוסיף
או ביוב מחברת וטיפול הולכה שירותי לקבל שהחליט
להצטרףלחברתביובמשותפתיעבירלחברהאתזכויותיו
בכל ועסקאות התקשרויות הסכמים, לפי וסמכויותיו
הנוגעלהפעלתתשתיותהולכהוטיפולערבתחילתקבלת
השירותיםאוההצטרפותלפיהענייןעהחלמיוםהמעבר
הסמכויותוהחובותיהיונתונותלחברתהביובוהיאתבוא
בנעליספקשירותיהביובעיצויןכימדוברבהסדרדומה
להסדרהקייםהיוםבחוקתאגידימיםוביובבנוגעלהקמת

חברהלמתןשירותימיםוביובוחברהאזוריתע

לפסקה )7(

שמועצת קובע וביוב מים תאגידי לחוק 11 סעיף
רשותהמיםתקבעכלליםלקביעתשוויהנכסיםוהזכויות
המועבריםאשריועברומרשותמקומיתלחברתמיםוביובע
מוצעלתקןאתסעיףזהכךשיותאםגםלהעברתנכסים

וזכויותמספקשירותיביובלחברתביובע

לפסקת משנה )א(

מוצעלתקןאתסעיף11)א(הקובעכימועצתרשות
המיםתקבע,לאחרהתייעצותעםהממונה,כלליםותנאים
להעברתהנכסיםוהזכויותמהרשותהמקומיתלחברה,כך
שיחולגםעלהעברתנכסיםוזכויותמספקשירותיביוב
לחברתהביובוכןעלקביעתהזכויותבתשתיותההולכה
הביוב לחברת הביוב שירותי מספק שיועברו והטיפול
תמורתכלהשקעהחדשהשתבצעחברתהביובבתשתיות

ההולכהוהטיפולע
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בסעיףקטן)ב(,במקום"בסעיפים9ו־10"יבוא"בסעיפים9עד10"ואחרי"בין )ב(
הרשותהמקומיתלביןהחברה"יבוא"בהסכםביןספקשירותיההולכהוהטיפול

לביןחברתהביוב";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

)ב(,ייקבעגםיוםתחילתמתןשירותי בהסכםכאמורבסעיףקטן ")ג(
ההולכהוהטיפולבידיחברתהביובאויוםההצטרפותלחברתהביוב

המשותפת,לפיהעניין)להלן-יוםהמעבר(ע

הגישספקשירותיביובלחברתביוב,בקשהלקבלתשירותיהולכה )ד(
הגיעו ולא משותפת, ביוב לחברת להצטרף בקשה או ממנה, וטיפול
הצדדים יפעלו בקשה, הגשת ממועד ימים 90 בתוך להסכם הצדדים
בהתאםלהוראותשייתןהממונהלענייןזה,החלמהמועדשיורהעליו,

ויראואתהמועדשיורהעליוכאמורכיוםהמעברלענייןחוקזהע";

אחריסעיף12יבוא: )8(

"תביעותועילות
לענייןחברתביוב

כלתביעהשהיתהתלויהועומדתמטעםספקשירותי12אע )א(
הביובאונגדולפנייוםהמעבר,בקשרלשירותיהולכהוטיפול
אותשתיותהולכהוטיפול,אובקשרלרישיונות,להסכמים,
8עד11,בנוגע להתקשרויותאועסקאותכאמורבסעיפים
לשירותיםאותשתיותכאמור,וכןכלעילהשלתביעהכזו
שהיתהקיימתאותוזמן,יוסיפולעמודבתוקפןכאילולא
החלהחברתהביובלתתשירותיהולכהוטיפוללספקשירותי
הביוב לחברת הצטרף לא הביוב שירותי שספק או הביוב

המשותפת,לפיהענייןע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(ובדיניהמחאתחיובים, )ב(
ספקשירותיביובוחברתביוברשאיםלהסכיםכיכלתביעה
שהיתהתלויהועומדתמטעםספקשירותיהביובאונגדו
לפנייוםהמעבר,בקשרלתשתיתההולכהוהטיפול,אובקשר

בסעיףקטן)ב(,במקום"בסעיפים9ו־10"יבוא"בסעיפים9עד10"ואחרי"בין )ב(
הרשותהמקומיתלביןהחברה"יבוא"בהסכםביןספקשירותיההולכהוהטיפול

לביןחברתהביוב";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

)ב(,ייקבעגםיוםתחילתמתןשירותי בהסכםכאמורבסעיףקטן ")ג(
ההולכהוהטיפולבידיחברתהביובאויוםההצטרפותלחברתהביוב

המשותפת,לפיהעניין)להלן-יוםהמעבר(ע

הגישספקשירותיביובלחברתביוב,בקשהלקבלתשירותיהולכה )ד(
הגיעו ולא משותפת, ביוב לחברת להצטרף בקשה או ממנה, וטיפול
הצדדים יפעלו בקשה, הגשת ממועד ימים 90 בתוך להסכם הצדדים
בהתאםלהוראותשייתןהממונהלענייןזה,החלמהמועדשיורהעליו,

ויראואתהמועדשיורהעליוכאמורכיוםהמעברלענייןחוקזהע";

אחריסעיף12יבוא: )8(

"תביעותועילות
לענייןחברתביוב

כלתביעהשהיתהתלויהועומדתמטעםספקשירותי12אע )א(
הביובאונגדולפנייוםהמעבר,בקשרלשירותיהולכהוטיפול
אותשתיותהולכהוטיפול,אובקשרלרישיונות,להסכמים,
8עד11,בנוגע להתקשרויותאועסקאותכאמורבסעיפים
לשירותיםאותשתיותכאמור,וכןכלעילהשלתביעהכזו
שהיתהקיימתאותוזמן,יוסיפולעמודבתוקפןכאילולא
החלהחברתהביובלתתשירותיהולכהוטיפוללספקשירותי
הביוב לחברת הצטרף לא הביוב שירותי שספק או הביוב

המשותפת,לפיהענייןע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(ובדיניהמחאתחיובים, )ב(
ספקשירותיביובוחברתביוברשאיםלהסכיםכיכלתביעה
שהיתהתלויהועומדתמטעםספקשירותיהביובאונגדו
לפנייוםהמעבר,בקשרלתשתיתההולכהוהטיפול,אובקשר

לפסקת משנה )ב(

מוצעלתקןאתסעיף11)ב(הקובעכיהנכסים,הזכויות
והחובותשיועברולחברהותנאיהעברתםייקבעובהסכם
שטעוןאישורשלהממונה,כךשיחולגםעלהסכמיםשל

ספקשירותיביובוחברתביובע

לפסקת משנה )ג(

מוצעלהוסיףלסעיף11אתסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,
שלפיהםבהסכםביןספקשירותיביובלביןחברתביוב,
הצטרפות או השירותים מתן תחילת מועד גם ייקבע
לחברתהביובהמשותפתלפיהעניין)להלן-יוםהמעבר(ע
כדילהתגברעלהחשששהצדדיםלאיגיעולהסכםביניהם
וכדילהבטיחכילאיהיהבכךכדילסכלאתחובתחברת
שירותי ספק את לצרף או השירותים את לספק הביוב
הביובלחברתהביובהמשותפת,מוצעלקבועשבמקרה
ממועד ימים 90 בתוך להסכם יגיעו לא הצדדים שבו
הגשתהבקשהשלספקשירותיביובלקבלשירותיביובאו
להצטרףלחברתהביוב,יפעלוהצדדיםבהתאםלהוראות

שייתןהממונההחלמהמועדשיורהעליו,ויראומועדזה
כיוםהמעברלענייןחוקתאגידימיםוביובע

לפסקה )8(

לסעיף 12א המוצע

עניינושלסעיף12לחוקתאגידמיםוביובהואתביעות
תלויותועומדותערביוםתחילתפעילותהשלחברתהמים
המועד לפני קיימות שהיו לתביעות עילות וכן והביוב,
האמורעמוצעלהוסיףלחוקאתסעיף12אשעניינותביעות
תלויות שהיו תביעות ולפיו ביוב, חברת לעניין ועילות
ועומדותכנגדספקשירותיביובערביוםהמעברשנקבע
בהסכםביןספקשירותיהביובלביןחברתהביוב,בקשר
לשירותיהולכהוטיפול,תשתיותהולכהוטיפול,רישיונות,
הסכמים,התקשרויותאועסקאותשהועברולחברתביוב
כאמור,יוסיפולעמודבתוקפןכאילולאנכנסהחברתהביוב
בנעליו,אלאאםכןהסכימוהצדדיםאחרתוהממונהאישר
הסכמהזועיצויןכימדוברבהסדרדומהלהסדרהקייםהיום

בחוקבנוגעלהקמתחברהוחברהאזוריתע
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כאמור עסקאות או להתקשרויות להסכמים, לרישיונות,
בסעיפים8עד11,וכןכלעילהשלתביעהכזושהיתהקיימת
אותוזמן,תועברמספקשירותיהביובלחברתהביובובלבד

שהממונהאישראתההעברהכאמורע";

בסעיף13)ב(- )9(

ברישה,אחרי"מהרשותהמקומיתלחברה"יבוא"מספקשירותיביובלחברת )א(
הביוב";

בפסקה)4(,אחרי"מהרשותהמקומיתלחברה"יבוא"מספקשירותיההולכה )ב(
והטיפוללחברתהביוב"ובהגדרה"יוםההעברה",אחרי"מהרשותהמקומית

לחברה"יבוא"יוםהמעבר";

בסעיף13א,במקום"עד2015"יבוא"עד2018"; )10(

בסעיף14,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )11(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,לאיעסוקספקשירותיביובבשירותי ")ב(
הולכהוטיפול,אלאאםכןניתןלורישיוןלפיחוקזהובהתאםלתנאיו,אואם
חללגביופטורמהצורךבקבלתרישיוןבהתאםלכלליםשקבעהמועצתהרשות

לפיסעיף21אע

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,מישקיבלרישיוןחברתביוב, )ג(
לאיעסוקבמתןשירותיהולכהוטיפולאלאלפיהרישיוןהאמורובהתאםלתנאיו;
עלאףהאמור,מישקיבלרישיוןחברתביובועסקכדין,ערבמתןהרישיון,במתן
שירותיהולכהוטיפוללספקשירותיביוב,רשאילהמשיךלתתשירותיהולכה

וטיפוללאותוספק,בהתאםלדיןהאמורע";

לפסקה )9(

הוראות קובע תאגידימיםוביוב 13)ב(לחוק סעיף
למיסויהעברתהנכסיםביןרשותמקומיתלביןחברתמים
וביובוביןחברהמתמזגתלביןחברההאזוריתעמוצעלתקן
אתהסעיףכךשיחולגםעלהעברתנכסיםמספקשירותי

ביובלחברתביובע

לפסקה )10(

מוצעלתקןאתסעיף13אלחוקתאגידימיםוביוב
ולהאריךאתהפטורממסחברותלחברתמיםוביובשרשות
מקומית,אחתאויותר,מחזיקהבה,שקבועהיוםעדלסוף

שנתהמס2015,עדלסוףשנתהמס2018ע

לפסקה )11(

סימןג'לפרקב'לחוקתאגידימיםוביובמסדיראת
שמעוניין מי את לחייב שמוצע מאחר החברותע רישוי
לפעולכחברותביובלתתשירותיהולכהוטיפול,נדרש
את להתאים נדרש כך לצורך זוע לפעילות רישיון לתת
סימןזהבאמצעותהוספתסעיפיםותיקוןסעיפיםקיימים

לרישויחברותביובע

וביוב מים תאגידי לחוק 14 סעיף את לתקן מוצע
ולהוסיףבואתסעיףקטן)ב(,האוסרעלספקשירותיביוב
לעסוקבשירותיהולכהוטיפולאלאאםכןניתןלורישיון

בהתאםלחוקתאגידימיםוביובאואםחללגביופטור
מהצורךבקבלתרישיוןבהתאםלכלליםשקבעהמועצת
לוודא כדי כן, כמו המוצעע 21א סעיף לפי המים רשות
מוצע המוצעות, האסדרה הוראות מכלול של תחולה
לקבועכימישקיבלרישיוןחברתביוב,לאיעסוקבמתן
שירותיהולכהוטיפולאלאלפיהרישיוןהאמורובהתאם
לתנאיועעםזאת,מוצעלקבועכימישקיבלרישיוןחברת
ביובועסקכדין,ערבמתןהרישיון,במתןשירותיהולכה
וטיפוללספקשירותיביוב,רשאילהמשיךלתתשירותי

הולכהוטיפוללאותוספק,בהתאםלדיןהאמורע

לפסקה )12(

וביוב מים תאגידי לחוק 15 סעיף את לתקן מוצע
שעניינומתןרישיונות,כךשהממונהיהיהרשאי,באישור
מועצתרשותהמיםועלפיכלליםשקבעההמועצהלפי
סעיף21אלחוק,לתתרישיוןהולכהוטיפוללספקשירותי
ביוב,וכןרישיוןחברתביובבמרחבביובמסויםלחברה
בתשלחברהשהוקמהלצורךמתןשירותיהולכהוטיפול,
לאיגודעריםולחברתביובמשותפת,למעטלגוףכאמור
קטנה ידם על מטופלת או המיוצרת השפכים שכמות
ממוצעשנתי,בתקופהשלשלוששניםשקדמולשנהשבה
10מיליוןמטריםמעוקבים הוגשההבקשהלרישיון,של
אלאאםכןניתןאישורמועצתרשותהמיםלכך,אםנוכחה
כיקיימיםטעמיםמיוחדיםלעשותכןעהחלטהעלמתן
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בסעיף15- )12(

בסעיףקטן)א(,אחרי"ולפעילותנוספת"יבוא"וכןלתתלספקשירותיביוב )א(
רישיוןלשירותיהולכהוטיפול,";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

הממונהרשאי,באישורהמועצהועלפיכלליםשקבעהלפי")ג1( )1(
סעיף21א,לתתרישיוןחברתביובלאחדמאלה:

חברה־בתשלחברהשהוקמהלצורךמתןשירותיהולכה )א(
וטיפול;

איגודערים; )ב(

חברתביובשהוקמהבידישניספקיביובאויותרע )ג(

לאיינתןרישיוןחברתביובלמישכמותהשפכיםהמיוצריםאו )2(
המטופליםעלידוקטןמממוצעשנתישל10מיליוןמטריםמעוקבים,
אלאאםכןניתןאישורהשלהמועצהלכך,אםנוכחהכיקיימים
טעמיםמיוחדיםלעשותכן;לענייןזה,"ממוצעשנתי"-ממוצע
שנתיכפישחושבלענייןהתקופהשלשלושהשניםשקדמולשנה

שבההוגשההבקשהלרישיוןע

)1( פסקאות אישורלפי בדברמתן המועצהתקבלהחלטה )3(
למי שנתנה ולאחר הממונה של דעת חוות קבלת לאחר )2( או
שביקשרישיוןחברתביובולספקישירותיהביוב,במרחבהביוב,

הזדמנותלהשמיעאתטענותיהםע

ביוב לחברת ביוב חברת רישיון מתן תאשר לא המועצה )4(
משותפת,אלאאםכןהשתכנעהכימתקיימיםתנאיםהמצריכים

הקמתחברתביובמשותפתבמרחבהביובע";

בסעיף16)ב(,במקוםפסקה)1(יבוא: )13(

ייתןלחברהאולספקשירותיהביוב,לפיהעניין,להשמיעאתטענותיהם;"; )1("

בסעיף17,במקוםהאמורבויבוא"רישיוןוכלשינויבויפורסמובאתרהאינטרנט )14(
שלהרשותע";

סעיף18-בטל; )15(

בסעיף15- )12(

בסעיףקטן)א(,אחרי"ולפעילותנוספת"יבוא"וכןלתתלספקשירותיביוב )א(
רישיוןלשירותיהולכהוטיפול,";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

הממונהרשאי,באישורהמועצהועלפיכלליםשקבעהלפי")ג1( )1(
סעיף21א,לתתרישיוןחברתביובלאחדמאלה:

חברה־בתשלחברהשהוקמהלצורךמתןשירותיהולכה )א(
וטיפול;

איגודערים; )ב(

חברתביובשהוקמהבידישניספקיביובאויותרע )ג(

לאיינתןרישיוןחברתביובלמישכמותהשפכיםהמיוצריםאו )2(
המטופליםעלידוקטןמממוצעשנתישל10מיליוןמטריםמעוקבים,
אלאאםכןניתןאישורהשלהמועצהלכך,אםנוכחהכיקיימים
טעמיםמיוחדיםלעשותכן;לענייןזה,"ממוצעשנתי"-ממוצע
שנתיכפישחושבלענייןהתקופהשלשלושהשניםשקדמולשנה

שבההוגשההבקשהלרישיוןע

)1( פסקאות אישורלפי בדברמתן תקבלהחלטה המועצה )3(
למי שנתנה ולאחר הממונה של דעת חוות קבלת לאחר )2( או
שביקשרישיוןחברתביובולספקישירותיהביוב,במרחבהביוב,

הזדמנותלהשמיעאתטענותיהםע

ביוב לחברת ביוב חברת רישיון מתן תאשר לא המועצה )4(
משותפת,אלאאםכןהשתכנעהכימתקיימיםתנאיםהמצריכים

הקמתחברתביובמשותפתבמרחבהביובע";

בסעיף16)ב(,במקוםפסקה)1(יבוא: )13(

ייתןלחברהאולספקשירותיהביוב,לפיהעניין,להשמיעאתטענותיהם;"; )1("

בסעיף17,במקוםהאמורבויבוא"רישיוןוכלשינויבויפורסמובאתרהאינטרנט )14(
שלהרשותע";

סעיף18-בטל; )15(

רק תינתן כאמור רישיונות מתן לעניין המועצה אישור
הממונה של הדעת חוות את קיבלה שהמועצה לאחר
וניתנהלמישביקשרישיוןחברתביובולספקישירותיביוב
באותומרחב,הזדמנותלהשמיעאתדעתםעכמוכןמוצע
לקבועשהמועצהלאתאשרהקמתחברתביובמשותפת
במרחבאלאאםכןהשתכנעהשמתקיימיםבאותומרחב

ביובתנאיםהמחייביםאתהקמתהע

לפסקה )13(

מוצעלתקןאתסעיף16)ב()1(לחוקתאגידימיםוביוב
כךשבטרםיעשההממונהשימושבסמכותולהוסיףאו
לגרועתנאיםברישיון,ייתןלחברתמיםוביובאולספק
שירותיהביוב,לפיהעניין,להשמיעאתטענותיהםובכך

להתאיםאתהסעיףגםלגביספקשירותיביובע

לפסקה )14(

מוצעלתקןאתסעיף17לחוקתאגידימיםוביובכך
שרישיוןשנתןהממונהיפורסםבאתרהאינטרנטשלרשות
המיםובאתרהאינטרנטשלמקבלהרישיון,וזאתבמקום
הודעהעלמתןהרישיוןברשומותכפישקבועכיוםבסעיף
האמור,וזאתכדילשפראתהנגשתהמידעלציבורולייתר
אתהצורךבפרסוםהודעהרשמיתברשומותשאיןבהצורך

ממשיבמקריםמעיןאלהבעידןהאינטרנטע

לפסקה )15(

תאגידי לחוק 17 בסעיף המוצע התיקון לנוכח
מיםוביוב,ולפיוהודעהעלמתןרישיוןתפורסםבאתר
האינטרנטשלרשותהמיםושלמישקיבלאתהרישיון,
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בסעיף21)ה(,במקום"ביתמשפטשלום"יבוא"ביתהדיןלמיםכמשמעותובחוק )16(
המים";

בסעיף21א- )17(

האמורבויסומן")א("ובו,במקום"והבטחתהאיתנותהפיננסיתשלחברה" )א(
יבוא"הבטחתהאיתנותהפיננסיתשלחברהוהתנהלותההנאותה";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

בלילגרועמסמכותמועצתהרשותלפיסעיףקטן)א(,תקבעהמועצה ")ב(
בכלליםאתהתנאיםוהמועדיםלהגשתבקשהלקבלתרישיוןחברתביוב
ולמתןרישיוןחברתביוב,ובכללזהתקבעכלליםלבחירתגוףשיקבל
רישיוןחברתביוב,לרבותאםהיהיותרמגוףאחדשביקשזאתלעניין
השאר, בין בחשבון, יובאו כאמור, כללים בקביעת מסוים; ביוב מרחב

השיקוליםהאלה:

יציבותוהכלכליתשלמבקשהרישיון; )1(

ניסיוןמבקשהרישיוןבתחוםהביובוהיקףתשתיותההולכה )2(
והטיפולהקיימות;

שיקוליםתפעוליים,הנדסייםוכלכליים; )3(

ייעולמשקהביובוהפיקוחעליוע )4(

מועצתהרשותרשאיתלקבועכלליםלמתןפטורמהצורךבקבלת )ג(
רישיוןשירותיהולכהוטיפול,לענייןספקשירותיביובשאינוחברתביוב,

וזאת,ביןהשאר,בשלהיקףהשפכיםהמיוצריםאוהמטופליםעלידוע";

אחריסעיף21איבוא: )18(

מוצעלבטלאתסעיף18לחוק,שמסדיראתזכותהציבור
לעייןברישיוןובשינוייםבו,במשרדיהחברהעוזולשונושל

סעיף18אשרמוצעלבטלו:

"עיון

החברה במשרדי לעיין ניתן בו ובשינויים ברישיון  18ע
ובמשרדיהממונהבשעותהעבודההמקובלותע"

לפסקה )16(

מוצעלתקןאתסעיף21)ה(לחוקתאגידימיםוביוב
כךשעלקביעתהממונהבענייןתשלוםשלחברהלחברה
אחרתבעדהעברתהזכויותבנכסיםבנסיבותהמפורטות
בסעיףהאמור,יהיהניתןלערורלביתהדיןלמיםכמשמעותו
בחוקהמיםולאלביתמשפטהשלוםכפישקבועבסעיף
מינהליתבאופייה בהחלטה שמדובר כיוון האמורכעת
אשרראוישתידוןלפניערכאהמינהליתלפיכלליהמשפט

המינהליהמהותיוהדיוניע

לפסקה )17(

21אלחוקתאגידימיםוביוב מוצעלתקןאתסעיף
למתן כללים קביעת לעניין סמכות למועצה ולהוסיף
את יבטיחו ברישיון שייקבעו שהתנאים כך רישיונות

התנהלותההנאותהשלהחברהעעודמוצעלהוסיףלסעיף
אתסעיףקטן)ב(,ולקבועבושמועצתרשותהמיםתקבע
לקבלת בקשה להגשת והמועדים התנאים את בכללים
זה ובכלל ביוב חברת רישיון ולמתן ביוב חברת רישיון
כלליםלבחירתגוףשיקבלרישיוןחברתביוב,לרבותאם
לעניין ביוב חברת רישיון שביקש אחד מגוף יותר היה
מרחבביובמסויםעבבואהלקבועכלליםאלה,עלמועצת
רשותהמיםלהביאבחשבוןשיקולייציבותפיננסיתשל
מבקשהרישיון,ניסיוןמבקשהרישיוןבתחוםהביובוהיקף
תשתיותההולכהוהטיפולהקיימות,שיקוליםתפעוליים,
הנדסייםוכלכלייםושיקוליייעולמשקהביובוהפיקוח
עליועכמוכן,מוצעלהקנותלמועצהסמכותלקבועכללים
למתןפטורמהצורךבקבלתרישיוןשירותיהולכהוטיפול

לספקשירותיביובשאינוחברתביובע

לפסקה )18(

רישיוןהולכהוטיפולשניתנה שבעל מוצעלקבוע
תאגידי לחוק ב' לפרק ג' סימן הוראות לפי הוראה לו
מיםוביוב,שעניינו"רישוי",רשאילערורעליהבתוך30
ימיםמיוםשניתנהלפניביתהדיןלמיםכמשמעותובחוק
המיםכיווןשמדוברבהחלטהמינהליתבאופייהאשרראוי
שתידוןלפניערכאהמינהליתלפיכלליהמשפטהמינהלי

המהותיוהדיוניע
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בעלרישיוןהולכהוטיפולשניתנהלוהוראהלפיהוראות21בע"ערעור
סימןזה,רשאילערורעליה,בתוך30ימיםמיוםשניתנה,לפני

ביתהדיןלמיםכמשמעותובחוקהמיםע";

בסעיף22,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )19(

התעוררספקאומחלוקתכאמורבסעיףקטן)ב(,בענייןחלוקתהאחריות ")ג(
ביחסלמתןשירותיביוב,לרבותבענייןהאחריותלגביתשתיתההולכהוטיפול
אוהשימושבה,ביןחברתביובלביןצרכןשלחברתהביובאוביןחברותביוב,

יכריעבכךהממונהלאחרשנתןלצדדיםהזדמנותלהשמיעאתטענותיהםע";

בסעיף23)א(- )20(

ברישה,במקום"מערכותהמיםוהביובשבתחומה"יבוא"מערכותהמים )א(
והביובאותשתיתההולכהוהטיפול,שבתחומה,לפיהעניין";

בפסקה)1(,אחרי"לשירותימיםולשירותיביוב"יבוא"אולשירותיהולכה )ב(
וטיפול,לפיהעניין";

בפסקה)2(,אחרי"תכניותאבלמיםולביוב"יבוא"אותכניותאבלשירותי )ג(
הולכהוטיפול,לפיהעניין"ואחרי"מערכותהמיםוהביוב"יבוא"אותשתית

ההולכהוהטיפול,לפיהעניין";

בסעיף29)א(,במקום"וכןרשותמקומיתוחברה"יבוא"רשותמקומיתוחברה, )21(
למעטחברתביוב,"ואחרי"שאינהבתחומה"יבוא"וכןחברתביובורשותמקומית

שבמרחבהביובשלחברתהביוב";

בסעיף33,במקום"תאסוףשפכים,תטהרםאותספקם"יבוא"תספקשירותיביוב"; )22(

בסעיף51,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )23(

בעלרישיוןהולכהוטיפולשניתנהלוהוראהלפיהוראות21בע"ערעור
סימןזה,רשאילערורעליה,בתוך30ימיםמיוםשניתנה,לפני

ביתהדיןלמיםכמשמעותובחוקהמיםע";

בסעיף22,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )19(

התעוררספקאומחלוקתכאמורבסעיףקטן)ב(,בענייןחלוקתהאחריות ")ג(
ביחסלמתןשירותיביוב,לרבותבענייןהאחריותלגביתשתיתההולכהוטיפול
אוהשימושבה,ביןחברתביובלביןצרכןשלחברתהביובאוביןחברותביוב,

יכריעבכךהממונהלאחרשנתןלצדדיםהזדמנותלהשמיעאתטענותיהםע";

בסעיף23)א(- )20(

ברישה,במקום"מערכותהמיםוהביובשבתחומה"יבוא"מערכותהמים )א(
והביובאותשתיתההולכהוהטיפול,שבתחומה,לפיהעניין";

בפסקה)1(,אחרי"לשירותימיםולשירותיביוב"יבוא"אולשירותיהולכה )ב(
וטיפול,לפיהעניין";

בפסקה)2(,אחרי"תכניותאבלמיםולביוב"יבוא"אותכניותאבלשירותי )ג(
הולכהוטיפול,לפיהעניין"ואחרי"מערכותהמיםוהביוב"יבוא"אותשתית

ההולכהוהטיפול,לפיהעניין";

בסעיף29)א(,במקום"וכןרשותמקומיתוחברה"יבוא"רשותמקומיתוחברה, )21(
למעטחברתביוב,"ואחרי"שאינהבתחומה"יבוא"וכןחברתביובורשותמקומית

שבמרחבהביובשלחברתהביוב";

בסעיף33,במקום"תאסוףשפכים,תטהרםאותספקם"יבוא"תספקשירותיביוב"; )22(

בסעיף51,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )23(

לפסקה )19(

מאחרשככלל,חברתביובאינהאמורהלספקאתכלל
שירותיהביובלצרכניהאלאשירותיהולכהוטיפולבלבד,
עלוליםלהתגלעחילוקידעותביחסלחלוקתהאחריותבין
חברתהביובלביןצרכניהעמוצעלתקןאתסעיף22לחוק
)ג(,שלפיו תאגידימיםוביוב,ולהוסיףלואתסעיףקטן
במקרהשלמחלוקתלענייןחלוקתהאחריותביחסלמתן
שירותיביוב,לרבותבענייןהאחריותלגביתשתיתההולכה
וטיפולאוהשימושבה,ביןחברתביובלביןצרכןשלחברת
הביובאוביןחברותביוב,יכריעבכךהממונהלאחרשנתן

לצדדיםהזדמנותלהשמיעאתטענותיהםע

לפסקה )20(

סעיף23לחוקתאגידימיםוביובקובעאתתפקידי
החברהלצורךקיוםפעילותחיוניתעתפקידיםאלהכוללים
הכנתואישורתחזיותותכניותאבלמתןשירותימיםוביוב,
תפעולואחזקתמיתקניםוגבייתתשלומיםעמוצעלתקןאת
סעיףזהכךשיהיהניתןלהחילוגםלגביפעילותחברת

ביובושירותיהולכהוטיפול,לפיהענייןע

לפסקה )21(

סעיף29)א(לחוקתאגידימיםוביובקובעשחברות
רשאיותלהסכיםביניהןעלביצועפעילותחיוניתופעילות

נוספתזובתחומהשלזו,וכןנקבעבסעיףכיניתןלהגיע
29האמור, להסכמותכאמור,בכפוףלכללהוראותסעיף
ביןחברהלרשותמקומיתשאינהבתחומהעמוצעלתקן
אתסעיף29)א(כךשיהיהניתןלהגיעלהסכמותכאמור
גםביןחברותביוב,חברתביובוחברהוחברתביובורשות

מקומיתשבתחומהע

לפסקה )22(

וביוב, מים לחוקתאגידי 33 סעיף את לתקן מוצע
שעניינוחובתמתןשירותיביוב,כךשיחולגםלגביחברת

ביובומתןשירותיהולכהוטיפולעלידהע

לפסקאות )23( ו–)24(

לספק מאפשר וביוב מים תאגידי לחוק 51 סעיף
בין בתחומה, למפעלים הוראות לקבוע ביוב שירותי
השאר,לענייןטיפולמקדיםבשפכיהתעשייהוניטורםוכן
לדרושממפעליםכאמוראומבעלמקרקעיןלבצעפעולות
מסוימות,ביןהשארלצורךטיפולתקיןבשפכיםעמאחר
שהאחריותלטיפולבשפכיםמוטלתלפיהמוצעעלחברת
הביוב,מוצעלתקןאתהסעיףכךשהסמכותלתתהוראות
ולדרושכאמורשחברתביובתהיההמוסמכתלתתאת
ההוראותולדרושאתהדרישותכאמורלמפעליםולבעל
לקבל שבחר ביוב שירותי ספק של שבתחומו מקרקעין
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עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,בתחומושלספקשירותיביוב ")ד(
ביוב לחברת להצטרף או ביוב מחברת וטיפול הולכה שירותי לקבל שבחר
משותפת,תהיההסמכותלקבועהוראותכאמורבסעיףקטן)א(והסמכותלדרוש
ביצועפעולותכאמורבסעיףקטן)ג(,שלחברתהביוב,לאחרשהתייעצהעםספק

שירותיהביובכאמורע";

בסעיף52)א(,אחרי"סעיף51)א("יבוא"או)ד("; )24(

בסעיף53)א(,אחריפסקה)2(יבוא: )25(

שהיאחברתביוב,בתחומושלספקשירותיביובשבחרלקבלשירותיהולכה )3("
וטיפולמחברתביובאולהצטרףלחברתביובמשותפת-לבקשמספקשירותי
ביובלהפעילאתסמכותוכאמורבפסקאות)1(ו–)2(וכןלהפסיקאולצמצםאת

מתןשירותיההולכהוהטיפולע";

בסעיף61)ו(,אחרי"בחברהאזורית"יבוא"ובחברתביובמשותפת"ואחרי"המועד )26(
הקובע"יבוא"לענייןחברהאזוריתאובתוךחודשייםמיוםקבלתרישיוןחברתביוב

לענייןחברתביוב";

בסעיף68- )27(

בסעיףקטן)א(,אחרי"הדירקטוריוןימנהלחברה"יבוא"אולחברתהביוב"; )א(

בסעיףקטן)א1(,אחרי"המנהלהכלליהראשוןשלהחברה"יבוא"אוחברת )ב(
הביוב";

69,אחרי"לאתעסיקחברה"יבוא"אוחברתביוב",אחרי"בעלתענין בסעיף )28(
בחברה"יבוא"אובחברתהביוב"ובמקום"אושלתאגיד"יבוא"או,לענייןחברה,של

תאגיד";

שירותיהולכהוטיפולאולהצטרףלחברתביובמשותפת,
וזאתלאחרהתייעצותעםספקשירותיהביובכאמורע

כמוכןמוצעלתקןאתסעיף52לחוקתאגידימים
וביוב,שעניינוערעורעלהוראהשניתנהבהתאםלסעיף
51לחוקכךשיתאיםלתיקוןהאמורלסעיף51ויהיהניתן
לערערגםעלהוראהאודרישהשניתנהעלידיחברתביובע

לפסקה )25(

כדילאפשרלחברתהביובלאכוףאתהוראותיהלפי
התיקוןהמוצעלסעיף51לחוקתאגידימיםוביוב,מוצע
לתקןאתסעיף53)א(לחוקכךשחברתביובתוכללפנות
לספקשירותיביובשבחרלקבלאתשירותיהאולהצטרף
אליה,בבקשהלפעוללאכיפתהוראותיהאוהחלטהשל
ביתמשפטלפיסעיף52)ב(לחוק,באמצעותצמצוםשירותי
למקרקעין כניסה באמצעות או ידו על הניתנים הביוב
53)א()1( בסעיף כמפורט הנדרשות, העבודות וביצוע

ו–)2(לחוקעכמוכןמוצעלאפשרלחברתהביובלצמצםאו
להפסיקאתשירותיההולכהוהטיפולהניתניםעלידה

בנסיבותהמפורטותבסעיף53לחוקתאגידימיםוביובע

לפסקה )26(

כדילהסדיראתהקמתהופעילותהשלחברותהביוב,
מוצע,בפסקאות)26(עד)31(,להחילאתמרביתהוראות
וביוב מים חברות של תאגידי לממשל הנוגעות החוק

וחברותאזוריות,גםעלחברותביובעבסעיפיהחוקשבהם
נדרשושינויים-בוצעותיקוניםכדילהסדיראתמבנה

הניהולשלחברתביובע

בהתאםלסעיף61)ו(לחוקתאגידימיםוביוב,מינוי
בעלי כלל בהסכמת ייעשה אזורית בחברה דירקטורים
המניותבחברהעאםלאמונהמספרדירקטוריםכנדרש,
דירקטורים למינוי הוועדה ידי על הדירקטורים ימונו
חיצונייםשהיאמנגנוןשנקבעבחוקעמוצעלתקןסעיףזה

כךשיחולגםעלחברתביובמשותפתע

לפסקה )27(

לחברה כללי מנהל מינוי חובת את להחיל מוצע
שקבועהבסעיף68לחוקתאגידימיםוביוב,גםעלחברת
ביוב,בתוךשלושהחודשים,ואולםלפיהמוצע,בשונה
מחברה,לאיהיהניתןלהחליףאתהמנהלהכלליבחברה

מנהלתע

לפסקה )28(

מוצעלהתאיםאתסעיף69לחוקתאגידימיםוביוב,
שהואעובדשלרשות הקובעשחברהלאתעסיקעובד
מקומיתשהיאבעלתענייןבחברהאותאגידשבשליטתה,
גםלחברתביובכךשחברתביובלאתעסיקעובדשלרשות

מקומיתשהיאבעלתענייןבחברהע

ר ב ס ה י  ר ב ד



249 הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31

73)ב(,אחרי"חלוקתהבעלותבחברהאזורית"יבוא"אובחברתהביוב בסעיף )29(
הביוב, שירותי ספקי בין "או יבוא המקומיות" הרשויות "בין אחרי המשותפת",
לפיהעניין, ספקישירותיהביוב, יבוא"או העניין,",במקום"והתחייבויותיהן" לפי
והתחייבויותיהם",אחרי"ובכמותהמים"יבוא"אוהביוב,לפיהעניין,"ואחרי"סיפקה

לצרכניה"יבוא"אוטיפלהבו,לפיהעניין";

בסעיף73א,בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,אחרי"חברהאזורית"יבוא"אושלחברת )30(
ביובמשותפת";

78)א(,אחרי"בחברהאחרת"יבוא"למעטחברתביובשהיאחברה־בת בסעיף )31(
כאמורבסעיף15)ג1()1()א(";

בסעיף109- )32(

בסעיףקטן)ג(,במקום"וברשתתקשורתאלקטרונית"יבוא"ובאתרהאינטרנט )א(
שלהרשות,וביאורים,החלטותוממצאיםכאמורבסעיףקטן)ב()3(עד)5(יפורסמו

באתרהאינטרנטשלהרשות,והכול";

סעיףקטן)ד(-בטל; )ב(

בסעיף111,בפסקה)2(,במקום"בסעיפים9ו־10"יבוא"בסעיפים9עד10"ובסופה )33(
יבוא"אוביןספקישירותיביובלביןחברותביובמשותפות,לפיהעניין";

בסעיף112,אחרי"תכניותאבלמיםולביוב"יבוא"אותכניותאבלשירותיהולכה )34(
וטיפול,לפיהעניין"ובסופויבוא"מועצתהרשותרשאיתלקבועכלליםלענייןתכניות
אבותכניותפיתוחכאמור,ובכללזהלענייןאופןומועדהגשתןוהפרטיםשישלכלול

בהןע";

בסעיף113- )35(

בכותרתהשוליים,במקום"כלליםלחומרים"יבוא"הוראותבענייןחומרים )א(
ואבזרים";

בסעיףקטן)א(,במקום"לקבועכללים"יבוא"לתתהוראות"ובסופויבוא )ב(
"הוראותכאמוריכולשיינתנולענייןכללמערכותהמיםוהביובאולענייןסוג

מסויםמהןע";

73)ב(,אחרי"חלוקתהבעלותבחברהאזורית"יבוא"אובחברתהביוב בסעיף )29(
הביוב, שירותי ספקי בין "או יבוא המקומיות" הרשויות "בין אחרי המשותפת",
לפיהעניין, ספקישירותיהביוב, יבוא"או העניין,",במקום"והתחייבויותיהן" לפי
והתחייבויותיהם",אחרי"ובכמותהמים"יבוא"אוהביוב,לפיהעניין,"ואחרי"סיפקה

לצרכניה"יבוא"אוטיפלהבו,לפיהעניין";

בסעיף73א,בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,אחרי"חברהאזורית"יבוא"אושלחברת )30(
ביובמשותפת";

78)א(,אחרי"בחברהאחרת"יבוא"למעטחברתביובשהיאחברה־בת בסעיף )31(
כאמורבסעיף15)ג1()1()א(";

בסעיף109- )32(

בסעיףקטן)ג(,במקום"וברשתתקשורתאלקטרונית"יבוא"ובאתרהאינטרנט )א(
שלהרשות,וביאורים,החלטותוממצאיםכאמורבסעיףקטן)ב()3(עד)5(יפורסמו

באתרהאינטרנטשלהרשות,והכול";

סעיףקטן)ד(-בטל; )ב(

בסעיף111,בפסקה)2(,במקום"בסעיפים9ו־10"יבוא"בסעיפים9עד10"ובסופה )33(
יבוא"אוביןספקישירותיביובלביןחברותביובמשותפות,לפיהעניין";

בסעיף112,אחרי"תכניותאבלמיםולביוב"יבוא"אותכניותאבלשירותיהולכה )34(
וטיפול,לפיהעניין"ובסופויבוא"מועצתהרשותרשאיתלקבועכלליםלענייןתכניות
אבותכניותפיתוחכאמור,ובכללזהלענייןאופןומועדהגשתןוהפרטיםשישלכלול

בהןע";

בסעיף113- )35(

בכותרתהשוליים,במקום"כלליםלחומרים"יבוא"הוראותבענייןחומרים )א(
ואבזרים";

בסעיףקטן)א(,במקום"לקבועכללים"יבוא"לתתהוראות"ובסופויבוא )ב(
"הוראותכאמוריכולשיינתנולענייןכללמערכותהמיםוהביובאולענייןסוג

מסויםמהןע";

לפסקאות )29( עד )30(

בכלהנוגעלהחזקתאמצעישליטהבחברה,מוצע
לבצעתיקוניםוהתאמותנדרשיםלמבנהשלחברתביוב
משותפת,שבעליהמניותבההםכמהספקישירותיביובע

מוצעלתקןאתסעיף73)ב(לחוקתאגידימיםוביוב,
הרשויות בין אזורית בחברה הבעלות חלוקת שלפיו
בהתאם הממונה, להוראות בהתאם תהיה המקומיות
אופן את שקובע לחוק 73א סעיף ואת שתקבע לכללים
קבלתההחלטותבדירקטוריוןחברהאזורית,כךשיחולוגם

עלחברתביובמשותפתע

לפסקה )31(

78)א(לחוקתאגידימיםוביובקובעשחברה סעיף
לאתחזיקבאמצעישליטהבחברהאחרתאלאבאישור
הממונהעבהתאםלסעיף15)ג1()1()א(המוצעלחוק,חברת
ביוב; חברת שהיא חברה־בת להקים רשאית וביוב מים

עלכן,מוצעלתקןאתסעיף78)א(לחוקכךשחברהתוכל
להחזיקבאמצעישליטהבחברהאחרתשהיאחברתביוב,

במקרהשבוחברתהביובהיאחברתבתכאמורע

לפסקאות )32( ו–)35( עד )37(

מוצעלתקןאתסעיף109לחוקתאגידימיםוביוב,
שעניינו"פרסוםפומבישלכללים,החלטותותעריפים"כך
שאמותמידה,תעריפיםוכןהחלטותהמועצהומסמכים
הממשלתיתלמיםולביוב)בפרקזה נוספיםשלהרשות
-רשותהמים(,יפורסמובאתרהאינטרנט,וזאתנוסףעל
החובהלפרסםאתחלקםברשומותעבהתאםלכך,ומאחר
רשות של האינטרנט באתר יפורסמו כאמור שפרסומים
החובה את הקובע 109)ד( סעיף את לבטל מוצע המים,
רשות במשרדי הציבור לעיון כאמור פרסומים להעמיד

המיםובמשרדיהחברות,וזהנוסחו:
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במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

הוראותשנתןהממונהלפיסעיףקטן)א(יפורסמוברשומותובאתר ")ב(
האינטרנטשלהרשותע";

בסעיף114,במקום"כידרישהאוכללים"יבוא"כידרישה,כלליםאוהוראות" )36(
ובמקום"לביצועהדרישהאוהכללים"יבוא"לביצועהדרישה,הכלליםאוההוראות,

לפיהעניין";

בסעיף130)ב(,בפסקה)2(,במקום"כלליםשנקבעו"יבוא"הוראותשניתנו"; )37(

בסעיף139- )38(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

החלביוםהמעבר,יהיהספקשירותיהביובמשוחררמחובותיולמתן ")א1(
שירותיהולכהוטיפולויינטלוממנוסמכויותיועלפיכלדיןבכלהנוגע
למתןשירותיםאלה;ואולםאיןבכךכדילגרועמחובותספקשירותיהביוב

כבעלמניותבחברתביובע";

בסעיףקטן)ב(,במקום"בסעיףקטן)א("יבוא"בסעיפיםקטנים)א(ו–)א1(", )ב(
במקום"לאתפעל"יבוא"אוספקשירותיהביובלאיפעלו"ואחרי"שהיאהעבירה

לחברה"יבוא"אולחברתביוב,לפיהעניין";

אחריסעיף149איבוא: )39(

"תחולתהוראות
שונותעלספק

שירותיביוב

הוראותסעיפים19,16עד149,108,106,103,102,99,33,23,21בע
ו־111עד114יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלספקשירותיביובע";

פרסומיהרשותכאמורבסעיףקטן)ב(יועמדו ")ד(
לעיוןהציבורבמשרדיהרשותובמשרדיהחברותהנוגעות

לדברע"

כמוכןמוצעלתקןאתסעיף113לחוקתאגידימים
וביוב,שעניינו"כלליםלחומרים",כךשהסמכותהקיימת
והאבזרים החומרים לעניין כללים לקבוע הממונה של
שלמערכותהמיםוהביוב,תוסבלסמכותלתתהוראות
בענייןזה,וזאתמשוםשהגוףהמוסמךלקבועכלליםלפי
חוקתאגידימיםוביוב,הואמועצתרשותהמיםעמוצעגם
לקבועכיהוראותכאמורשנתןהממונהיפורסמוברשומות
ובאתרהאינטרנטשלרשותהמיםולא,כפישקובעהסעיף
בנוסחוהקייםלענייןכללים,שאלהיהיופתוחיםלעיון
הציבורבמשרדיהממונהוהחברותעכמוכן,נוכחההצעה
זה, בעניין כללים לקבוע הממונה סמכות את לשנות
נדרשות התאמות לערוך מוצע הוראות, למתן לסמכות
בסעיפים114ו־130)ב()2(לחוקתאגידימיםוביוב,שעניינם,

בהתאמה,"דיוןנוסףבמועצה"ו"עיצוםכספי"ע

לפסקאות )33( ו–)34(

סמכויות קובע "הממונה" שעניינו לחוק ז' פרק
לתקן מוצע זה, תיקון למטרות בהתאם לממונהע שונות
אתסמכויותיושלהממונהכךשיחולוגםעלחברותביובע

מוצעלתקןאתסעיפים111ו־112לחוקתאגידימים
וביובכךשיחילואתסמכויותהממונהעלחברותביוב
לענייןאישורהסכמיםבדברהעברתזכויותונכסיםובדבר

אישורתכניותאבלשירותיהולכהוטיפולעכמוכןמוצע
לקבועבסעיף112לחוקתיקוןהמבהיראתסמכותהמועצה
לקבועכלליםלענייןתכניותאבותכניותפיתוחשהממונה
רשאילדרושמחברה,ובכללזהלענייןאופןומועדהגשתן

והפרטיםשישלכלולבהןע

לפסקה )38(

סעיף139לחוקתאגידימיםוביובקובעשביוםתחילת
הפעילותשלחברהלמתןשירותימיםוביובאושלחברה
מחובותיה משוחררת תהיה המקומית הרשות אזורית,
לאספקתשירותימיםוביובוכןמכלחובהנוספתשהעבירה
לחברהכאמור,ובהתאםלכךיינטלוממנהסמכויותיהעל
פיכלדיןבכלהנוגעלאספקתולהטלהולגביהשלתשלומי
חובהבקשראליהםעמוצעלהוסיףלסעיףהאמוראתסעיף
קטן)א1(,שלפיוהחלמיוםהמעבר,כפישזהנקבעבהסכם
ביןספקשירותיביובלחברתהביובאובהוראותשנתן
הממונה,ספקשירותיהביוביהיהמשוחררמחובותיולמתן
שירותיהולכהוטיפולויינטלוממנוסמכויותיובכלהנוגע
למתןשירותיםאלה,ואולםאיןבכךלגרועמחובותיוכבעל

מניותבחברתהביובע

את המגביל לחוק, 139)ב( סעיף את להחיל מוצע
מים שירותי אספקת לעניין המקומית הרשות פעילות
ושירותיביובשהיאהעבירהלחברה,גםלגביספקשירותי
ביובשביקשלקבלמחברתביובשירותיהולכהוטיפולאו

שהצטרףלחברתביובמשותפתע
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בסעיף151,אחרי"חוקזה"יבוא"למעטהוראותלענייןספקשירותיביוב"ע )40(

תיקוןחוקתאגידי
מיםוביוב-

תחילהוכללים
ראשונים

תחילתםשלסעיפים14)ב(,15)א(,21א)ג(ו־149בלחוקתאגידמיםוביובכנוסחם15ע )א(
בסעיף14)11(,)12()א(,)17()ב(ו–)39(לחוקזה,לענייןספקשירותיביובשאינוחברתביוב,

ביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(ע

המועצהתקבעכלליםראשוניםלפיסעיף21א)ב(לחוקתאגידימיםוביובכנוסחו )ב(
בסעיף14)17(לחוקזה,עדיוםד'בניסןהתשע"ז)31במרס2017(ע

תיקוןחוקתאגידי
מיםוביוב-

הוראתמעבר

הנחיות,הוראותוכלליםשנקבעולפיחוקתאגידימיםוביובושהיובתוקףערבתחילתו16ע
שלחוקזה,לאיחולועלספקשירותיביוב,לענייןמתןשירותיהולכהוטיפול,אלאאם

כןשונולאחריוםתחילתושלחוקזהונקבעבהםאחרתע

תיקוןחוקלשינוי
סדריעדיפויות

לאומיים2013
ו–2014

בחוקלשינויסדריעדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנים172013ע
ו־2014(,התשע"ג-282013-

בסעיף59)26(,במקוםפסקתמשנה)ב(יבוא: )1(

בסעיףקטן)ב(- ")ב(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

לענייןחברתביוב-לאסיפקהשירותיהולכהוטיפוללספק )1("
שירותיביובבניגודלהוראותסעיף6א1)ג(אולאצירפהאתספק

שירותיביובלחברתביובמשותפתבניגודלהוראותסעיף6א1)ד(;

קיבלהחלטותבלאאישורמראששלהממונהבניגודלהוראות )1א(
סעיף28;

בסעיף151,אחרי"חוקזה"יבוא"למעטהוראותלענייןספקשירותיביוב"ע )40(

תחילתםשלסעיפים14)ב(,15)א(,21א)ג(ו־149בלחוקתאגידמיםוביובכנוסחם15ע )א(
בסעיף14)11(,)12()א(,)17()ב(ו–)39(לחוקזה,לענייןספקשירותיביובשאינוחברתביוב,

ביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(ע

תיקוןחוקתאגידי
מיםוביוב-

תחילהוכללים
ראשונים

המועצהתקבעכלליםראשוניםלפיסעיף21א)ב(לחוקתאגידימיםוביובכנוסחו )ב(
בסעיף14)17(לחוקזה,עדיוםד'בניסןהתשע"ז)31במרס2017(ע

הנחיות,הוראותוכלליםשנקבעולפיחוקתאגידימיםוביובושהיובתוקףערבתחילתו16ע
שלחוקזה,לאיחולועלספקשירותיביוב,לענייןמתןשירותיהולכהוטיפול,אלאאם

כןשונולאחריוםתחילתושלחוקזהונקבעבהםאחרתע

תיקוןחוקתאגידי
מיםוביוב-

הוראתמעבר

בחוקלשינויסדריעדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנים172013ע
ו־2014(,התשע"ג-282013-

תיקוןחוקלשינוי
סדריעדיפויות

לאומיים2013
ו–2014 בסעיף59)26(,במקוםפסקתמשנה)ב(יבוא: )1(

בסעיףקטן)ב(- ")ב(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

לענייןחברתביוב-לאסיפקהשירותיהולכהוטיפוללספק )1("
שירותיביובבניגודלהוראותסעיף6א1)ג(אולאצירפהאתספק

שירותיביובלחברתביובמשותפתבניגודלהוראותסעיף6א1)ד(;

קיבלהחלטותבלאאישורמראששלהממונהבניגודלהוראות )1א(
סעיף28;

לפסקה )39(

לסעיף 149ב המוצע

מוצעלהוסיףאתסעיף149בלחוק,שעניינותחולת
הוראותשונותבחוקתאגידימיםוביובעלספקשירותי
ספק לצרכני שניתן השירות את לשפר כדי וזאת ביוב
שירותיביובעביןההוראותשמוצעלהחילעלספקשירותי
ביוב:הוראותסעיף16לחוקלענייןשינויתנאיםברישיון,
הוראותסעיף99לחוקלענייןאמותמידהלשירות,הוראות
סעיפים102ו־103לחוקלענייןקביעתתעריפיםותשלומים

והוראותשונותלענייןסמכויותהממונהע

לפסקה )40(

מוצעלהחריגמתחולתסעיף151לחוקתאגידימים
וביוב,הקובעשהחוקלאיחולעלמועצותאזוריות,את
לאפשר כדי וזאת, ביוב; שירותי ספק לעניין ההוראות
עליה ולהחיל ביוב לחברות להצטרף אזוריות למועצות

אתכלההוראותהחוקהנוגעותלספקשירותיביובע

מוצעלקבועשתחילתםשלסעיפים14)ב(,15)א(,  סעיף 15
כפי וביוב מים תאגידי לחוק ו־149ב 21א)ג( 
שמוצעלתקנםבמסגרתהצעתחוקזו,לענייןספקשירותי
ביובשאינוחברתביוב,תהיהביוםי"דבטבתהתשע"ח
2018(עעניינםשלסעיפיםאלהברישויגופים )1בינואר
זמן לאפשר כדי וטיפולע הולכה בשירותי שעוסקים
ביוב לספקי זו, לפעולה רישיון קבלת לקראת היערכות

כחברת יפעלו ושלא וטיפול הולכה בשירותי שעוסקים
ביוב,וכןזמןהיערכותלרשותהמיםלשםאסדרתהרישוי
כאמור,נקבעמועדתחילהמאוחרלסעיפיםאלהביחס
למועדתחילתםשלשארסעיפיהפרק,שהואיוםג'בטבת

התשע"ז)1בינואר2017(ע

עודמוצעלקבועשהמועצהתקבעכלליםראשונים
לבחירתגוףשיקבלרישיוןחברתביוב,עדיוםד'בניסן
התשע"ז)31במרס2017(,וזאתכדישכברבעתידהקרוב
יוכלולפעולספקישירותיביובלקבלתרישיוןחברתביובע

הנחיות, ולפיה מעבר הוראת לקבוע מוצע  סעיף 16
הוראותוכלליםשנקבעולפיחוקתאגידימים 
התיקוןהמוצע,לא בתוקףערבתחילתושל וביובוהיו
מתןשירותיהולכה לעניין ביוב, עלספקשירותי יחולו
החוק של תחילתו יום לאחר שונו כן אם אלא וטיפול,
המוצעונקבעבהםאחרתעזאת,מאחרשההסדרההקיימת
לענייןמתןשירותימיםוביובמותאמתלשירותימיםוביוב
הניתניםלציבורהרחב,ואיןמקוםלהחילהבאופןגורףעל
שירותיהולכהוטיפולשיינתנולספקישירותיביובבלבדע

עדיפויות סדרי לשינוי החוק את לתקן מוצע  סעיף 17
לאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב 
סדרי חוק - )להלן התשע"ג-2013 ו־2014(, 2013 לשנים
על כספיים עיצומים הטלת שתתאפשר כך עדיפויות(,
מישהפראתההוראותהמוצעותבתיקוןזהלענייןחוק

ס"חהתשע"ג,עמ'116;התשע"ו,עמ'243ע 28
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לפי להוראות בניגוד הממונה של הוראה אחר מילא לא )1ב(
סעיף40)ב(;

בניגוד וטיפול הולכה בתשתית זכויותיו את העביר לא )1ג(
להוראותסעיף9א)א(או9א)ב()2(;";

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

לאמילאאחרהוראהשניתנהלפיסעיף6א)ב(;"; ")3א(

בסעיף63)א(,במקום"כ"טבטבתהתשע"ד)1בינואר2014(ובלבד"יבוא"ג'בטבת )2(
מיםוביוב תאגידי לחוק ו–)ג( 130)ב()3א( ולענייןסעיפים )2017 בינואר 1( התשע"ז

כנוסחםבסעיף59)26()ב(-בלבד"ע

פרק ח': תקשורת
תיקוןחוקהפצת

שידורים
בחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-292012)בפרקזה18ע

-חוקהפצתשידורים(-

תאגידימיםוביוב,גםביחסלחברותהביובכפישיפורט
להלןע

לפסקה )1(

עדיפויות סדרי לחוק )26(59 סעיף את לתקן מוצע
שמיתקןאתסעיף130לחוקתאגידימיםוביוב,כךשיהיה
ניתןלהטילעיצוםכספיבשיעורהקבועבסעיףעלחברת
ביובשלאסיפקהשירותיהולכהוטיפוללספקשירותיביוב
אושסירבהלצרףספקשירותיביובלחברתביובמשותפתע

כמוכןמוצעלאפשרלהטילעיצוםכספיעלחברה
מים תאגידי לחוק 28 לסעיף בניגוד החלטות שקיבלה
וביובשדורשאתאישורהממונהלסוגיההחלטותהמנויים
בסעיף,וזאתכהבהרהלסעיף130)ב()1(לחוקתאגידימים

וביובכנוסחוכיוםע

בנוסףמוצעלאפשרלהטילעיצוםכספיעלחברה
שלאמילאהאתהוראותהממונהבניגודלהוראותסעיף
סמכות לממונה שמקנה מיםוביוב, לחוקתאגידי 40)ב(
לתתהוראותלשםניצולמיטבישלתשתיותהמיםוהביובע

עודמוצעלאפשרהטלתעיצוםכספיעלחברהשלא
בניגוד וטיפול הולכה בתשתיות זכויותיה את העבירה

להוראותסעיף9אהמוצעלחוקתאגידימיםוביובע

לפסקה )2(

כדילסייעבמתןשירותמיטבילצרכןבאמצעותמתן
כליאכיפהלממונה,מוצעלקבועאתתחילתושלהסעיף
המוצעבפסקה)1(ליוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(
ולאבכפוףלהתקנתתקנותלפיסעיף131אלחוקתאגידי
לחוק 63)א( סעיף במסגרת כעת שקבוע כפי וביוב, מים
סדריעדיפויות;באשרלעיצומיםהקיימיםכיוםבסעיף
63)א(לחוקסדריעדיפויות,ומפורטים,מטעמיםטכניים,
גםבתיקוןהמוצעבאותוסעיף,מוצעכימועדהתחילה

לגביהםייוותרמועדהתקנתהתקנותהאמורותע

פרק ח' - כללי

השידור תחנות באמצעות שידורים הפצת חוק
הספרתיות,התשע"ב-2012)להלן-חוקהפצתשידוריםאו
החוק(נחקקבמטרהלהרחיבאתמערךהפצתהשידורים
הקרקעיבטכנולוגיהספרתית)דיגיטלית()להלן-המערך(,
כךשיהיהאפשרלהפיץבאמצעותושידוריטלוויזיהורדיו
נוספיםומגוונים,לרבותבאמצעותטכנולוגייתחדותגבוהה

)כגוןHD-HighDefinition(ע

שני הוספת השאר בין שכללה המערך, הרחבת
מרבבים)Multiplexers(,נועדהלהגדילאתהאטרקטיביות
שלהמערךלצרכנים,ולהביאלכךשהצופיםייהנומהיצע
המערך הרחבת נועדה כן, כמו יותרע ומגוון גדול תוכן
להגביראתהתחרותבתחוםהטלוויזיההרב־ערוציתעחוק
הפצתשידוריםקובעכיבאמצעותהמערךיופצושידורי
בעליהזיכיונותלשידורי האלה: הגופים של הטלוויזיה
טלוויזיהבערוץ2ובעלהזיכיוןלשידוריטלוויזיהבערוץ
השלישי,בעלירישיונותלשידוריטלוויזיה,הכנסת,רשות
השידור,משדריערוץייעודיכהגדרתםבחוק)אםביקשו
זאת(,הטלוויזיההלימודית)אםביקשהזאת(ומשדריערוץ
נושאיכהגדרתםבחוקעבפועל,כיוםמופציםבאמצעות
רשות הכנסת, ערוץ ,10 ערוץ ,2 ערוץ שידורי המערך
והטלוויזיה ו־33( 1 - ערוצים שני )במסגרת השידור

הלימודיתע

עודבהתאםלחוקהפצתשידורים,מופציםעלגבי
המערךגםשידוריהרדיושלגופיםאלה)אםביקשוזאת(:
רשותהשידור,גליצה"ל,בעליזיכיונותלשידורירדיולפי
חוקהרשותהשנייהלטלוויזיהורדיו,התש"ן-1990)להלן-

חוקהרשותהשנייה(ושירותההתגוננותהאזרחיתע

עלפיחוקהפצתשידורים,מערךההפצהמתוכנן,
שר בידי שימונה המפעיל, הגורם בידי ומופעל מוקם
התקשורת)להלן-השר(ושרהאוצרעכיום,הגורםהמפעיל

הואהרשותהשנייהלטלוויזיהורדיוע

ס"חהתשע"ב,עמ'286;התשע"ד,עמ'817ע 29
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בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"הגורםהמפעיל"יבוא: )א(

""גורםמפעילפרטי"-הגורםהמפעילשאינוגורםממשלתיאותאגיד
שהוקםבחוק;";

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"הגורםהמפעיל"יבוא: )א(

""גורםמפעילפרטי"-הגורםהמפעילשאינוגורםממשלתיאותאגיד
שהוקםבחוק;";

ביוםכ"דבחשווןהתשע"ה)17בנובמבר2014(אישרה
הכנסתבקריאהראשונהאתהצעתחוקהפצתשידורים
,)3 מס' )תיקון הספרתיות השידור תחנות באמצעות
התשע"ה-2014)הצ"חהממשלה,עמ'374()להלן-הצעת
החוק(עהצעתהחוקבעיקרהעוסקתבהסדרתהפצתשידורי
מערךתחנותהשידורהספרתיות)המכונה"עידןפלוס"(
על כספיים עיצומים להטלת סמכות ובמתן באינטרנט,
משדרערוץנושאיכהגדרתובחוקעבהמשךלהצעתהחוק,
ביוםז'באבהתשע"ו)11באוגוסט2016(התקבלההחלטת
המפורטים בשינויים החוק הצעת את לאמץ ממשלה

בהחלטה)להלן-החלטתהממשלה(ע

המערך שהרחבת אף הממשלה, בהחלטת כאמור
נועדה,ביןהשאר,להגביראתהתחרותבשוקהטלוויזיה
הצליח לא הקמתו שמאז השנים במהלך הרב־ערוצית,
המערךלהיותחלופהראויהלגופיהשידורהרב־ערוציים
השידור באיכות בשלבעיות השאר, הקיימיםעזאת,בין
ששת מלבד כי העובדה בשל וכן מסוימים, באזורים
הערוציםהמפורטיםלעיל,לאנוספולמערךערוציםנוספים
אטרקטיבייםלצפייה,כגוןערוציילדיםוספורטעכדילהביא
להאצתפיתוחהמערךכחלופהאטרקטיביתמוצעבמסגרת
תיקוןזהלקבועכיתפעולהמערך,הןבהיבטהלוגיסטיוהן
בהיבטהתוכני,יופקדבידיגורםמפעילשייבחרבאמצעות
מכרזעמוצעלקבועכיהגורםהמפעילהפרטישייבחר,יקבל,
רישיון לחוק, 2 בסעיף כקבוע ההפעלה היתר על נוסף
כללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,אשר
תעניקלוהמועצהלשידוריכבליםולשידורילוויין)להלן
-המועצה(,כךשיוכללשדרערוציםנוספיםלפיבחירתו,
שימומנובאמצעותדמימנויאומפרסומות)להלן-רישיון

כללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות(ע

סמכות תהיה למועצה כי לקבוע מוצע בנוסף, 
תחנות באמצעות לשידורים מיוחד רישיון להעניק
על אחד ערוץ לשדר שמבקש למי הספרתיות השידור
גביהמערךעמוצעלקבועכילענייןרישיונותלשידורים
ההוראות יחולו הספרתיות השידור תחנות באמצעות
הנוגעותלבעלרישיוןלשידוריכבליםלפיחוקהתקשורת
)בזקושידורים(התשמ"ב-1982)להלן-חוקהתקשורת(
כללי רישיון יינתן אם כי יובהר המחויביםע בשינויים
לגורם הספרתיות השידור תחנות באמצעות לשידורים
לתת מוסמכת המועצה עוד תהיה לא הפרטי, המפעיל

רישיונותלשםשידורערוציםנושאייםע

בהתאםלחוקהפצתשידורים,כיוםהגורםהמפעיל
מפיץאתהשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות
בלבדעבשניםהאחרונות,נוכחהשינוייםוההתפתחויות
הטכנולוגיותהרבות,הורחבודרכיההפצהוהקליטהשל
תוכניטלוויזיהורדיו,ואלהניתניםלהפצה,ביןהשאר,גם

באמצעותרשתהאינטרנטע

לפיכך,וכדילהגשיםאתתכליותחוקהפצתשידורים,
אינטרנט, אתר להקים המפעיל הגורם את לחייב מוצע
ולהפיץעלגבירשתהאינטרנט,בדרךשלשידורמקורי
סעיפים המופציםלפי הגופים שידוריהםשל נוסף,את
6)א()1(עד)6(ו–)8()בעליזיכיונותלשידוריטלוויזיהבערוץ
2,בעלירישיונותלשידוריטלוויזיה,ערוץהכנסת,ערוצי
רשותהשידור,משדרערוץייעודיוהטלוויזיההלימודית,
המערך( גבי על מופצים להיות בחרו שהאחרונים ככל
)להלן-השידוריםהפתוחים(,באופןשבויוכלכלאדם
הגורם של האינטרנט באתר אלה בשידורים לצפות
המפעיל,בזמןאמיתיובלאתמורהעבנוסף,מוצעלחייב
הפתוחים לשידורים גישה לאפשר המפעיל הגורם את
נוספים תקשורת שלגורמי באופן כאמור, מפיץ שהוא
מסוימיםתהיהגישהלשידוריםהפתוחיםוהםיהיורשאים
להפיצם)להלן-ספקיתכנים(עבאופןהמתואר,יורחבהיקף
ההפצהשלהשידוריםהפתוחיםגםלספקיתוכןאודיו־

ויזואלייםהפועליםאוהמתכנניםלהפיץתכניםעלגבי
רשתהאינטרנט,ובכךתתאפשרהרחבתהתחרותבתחום

הטלוויזיההרב־ערוציתע

התקשורת בחוק הקיים להסדר בדומה כי מוצע 
רישיון ובעל כבלים לשידורי כללי רישיון בעל לעניין
לשידורילוויין,ספקיהתכניםלאיהיוחייביםבתשלום
וביצירות הפתוחים בשידורים הזכויות לבעלי כלשהו
התשס"ח-2007 יוצרים, זכות חוק לפי בהם, הכלולות
)להלן-חוקזכותיוצרים(,וחוקזכויותמבצעיםומשדרים,
התשמ"ד-1984)להלן-חוקזכויותמבצעיםומשדרים(,
בעדהפצתהשידוריםהפתוחיםאומתןהגישהאליהם
ולנוכח ההסדר תכליות לאור ואולם האינטרנטע ברשת
מאפייניההייחודייםשלרשתהאינטרנט,מוצעלהתנות
ינקוטאמצעים התכנים בשלושהתנאים:ספק זה פטור
משמעותייםלמניעתהפצתהשידוריםמחוץלשטחמדינת
ישראל;עלהשידורלהיותשידורמשנה,כלומר-ההפצה
תיעשהבאופןמלא,בזמןאמיתי,בלאקטיעה,עריכהאו
שינוי;וספקהתכניםלאיהיהרשאילגבותתשלוםממנוייו

בעבורהגישהלשידוריםהפתוחיםע

עודמובהרכיאיןבהסדרהמוצעכדילגרועמזכות
הפתוחים בשידורים והמבצעים היוצרים זכויות בעלי
מהגופים תשלום לקבל בהם הכלולות וביצירות
ששידוריהםמופציםבעבורהפצתהשידוריםהפתוחים
בידיספקהתכנים,לפיכלדיןעהסדרזהבכללותו,תואם

אמנותבין־לאומיותשישראלהיאצדלהןע

לקבוע מוצע המתואר, ההסדר על נוסף כי יצוין,
לתוקף המוצע התיקון כניסת עם ולפיה מעבר הוראת
יחולההסדרהמוצעלענייןשידורמשנהבידיספקיתכנים
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אחריההגדרה"זיכיוןלשידוריטלוויזיה"יבוא: )ב(

""חוקזכותיוצרים"-חוקזכותיוצרים,התשס"ח-302007;

ומשדרים, מבצעים זכויות חוק - ומשדרים" מבצעים זכויות "חוק
התשמ"ד-311984";

אחריההגדרה"עלותההקמה"יבוא: )ג(

""רישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות"-רישיון
שניתןלפיסעיף12א;

"רישיוןמיוחדלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות"-רישיון
שניתןלפיסעיף12ב;

"רישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות"-רישיוןכללי
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותאורישיוןמיוחד

לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות;";

במקוםכותרתפרקב'יבוא: )2(

"פרק ב': הגורם המפעיל - מינוי, היתר הפעלה ותפקידים";

בסעיף2- )3(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"מינויהגורםהמפעיל"; )א(

מחויבים שאינם ולערוצים הציבוריים לערוצים ביחס
להיותמופציםבאמצעותהמערך,בלבדעביחסלערוצים
המסחרייםשחובהלהעבירםבאמצעותהמערך)ערוצים2
ו־10(,תידחהתחילתההסדרבחמששנים,שבמהלכןיחולו

הסדריםמיוחדים,כמפורטבהוראתהמעברע

מוצעגםלהוסיףלחוקהפצתשידוריםאתפרקד'4
ולהסמיךאתהמנהלהכללישלמשרדהתקשורתואתיושב
ראשהמועצהלהטילעיצוםכספיעלהגורמיםהשונים
לשידורים כללי רישיון בעל הפרטי, המפעיל )הגורם
באמצעותתחנותהשידורהספרתיות,בעלרישיוןמיוחד
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותומשדר
ערוץנושאי-כלאחדמהםלפיהענייןוכמפורטלהלן(
שאינםעומדיםבחובותיהםעלפיהחוק,חקיקתהמשנה
אוהוראותהיתרההפעלהאוהרישיוןשניתןלהם,בדומה
התקשורת בחוק הקבועה כספי עיצום להטיל לסמכות
עיצומים הטלת שעניינה עדכנית לחקיקה ובהתאמה

כספייםעלידירשותמינהליתע

לפסקה )1( סעיף 18

את שידורים הפצת לחוק להוסיף מוצע  
ההגדרה"גורםמפעילפרטי",כךשהוראותהחוקיותאמו
ויבחינוביןמאפייניהגורמיםהמפעיליםשניתןלמנותם
לפיהחוקולהוראותשייחודיותלכלאחדמהםעבהתאם
למוצע,גורםמפעילפרטיהואגורםמפעילשאינוגורם
ממשלתיאותאגידשהוקםבחוקעלענייןזהיובהרכיחברה

ממשלתיתהיאגורםמפעילפרטיע

יצויןכיבכלמקוםשבונאמר"גורםמפעיל"הכוונה
הןלגורםמפעילפרטיוהןלגורםמפעילשאינוגורםמפעיל

פרטיע

לשידורים הרישיונות סוגי בין להבחין מוצע עוד
הניתניםמכוחהחוקוהתיקוןהמוצעולהגדירםעכך,מוצע
להגדיר"רישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידור
הספרתיות"כרישיוןשניתןלפיסעיף12אהמוצעו"רישיון
מיוחדלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות"

כרישיוןשניתןלפיסעיף12בהמוצעע

באמצעות לשידורים "רישיון להגדיר מוצע עוד
תחנותהשידורהספרתיות"כשםכולללשניסוגיהרישיונות

האמוריםהמתייחסלשניהםע

לפסקה )2( 

מוצעלהחליףאתכותרתפרקב'לחוקהפצתשידורים
בכותרת ותפקידיו" המפעיל הגורם "מינוי שכותרתה
"הגורםהמפעיל-מינוי,היתרהפעלהותפקידים",זאת
בהתאםלחלוקההחדשההמוצעתלפרקזה,כפישיפורט

להלןע

לפסקה )3(

כאמורבחלקהכללי,המערךאינומממשאתמלוא
הפוטנציאלהטמוןבומבחינתמגווןהשידורים,עלויות
באופן השידורים, קליטת איכות מבחינת וכן הפעלתו
התפתחותהתחרות את המעכב תחרותי חסם שמהווה
הנגשת את מעכב וכן הרב־ערוצית, הטלוויזיה בתחום
גורם של מינויו בישראלע הציבור לכלל הפתוח התוכן
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בסעיףקטן)א(,במקום"הגורםהמפעיל;הודעה"יבוא"הגורםהמפעיל; )ב(
מינויכאמוריכולשייעשהבדרךשלמכרז;הודעה";

סעיףקטן)ב(-בטל; )ג(

בסעיףקטן)ג(- )ד(

במקוםהרישהיבוא"לאימונהלגורםמפעילגוףמהגופיםהמפורטים )1(
ו–)6(וכןהגוףהמשדרכהגדרתובחוקשידוריערוץ )4( 6)א()3(, בסעיף
הכנסת,התשס"ד-322003)בסעיףקטןזה-הגוףהמשדר(,בעלענייןאו
בעלשליטהבגוףהמשדר,מישהגוףהמשדרהואבעלענייןאובעלשליטה
בו,אומישאדםאחדהואבעלענייןאובעלשליטהבווכןבגוףהמשדר;
השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבועהגבלותותנאים
נוספיםלענייןמינויהגורםהמפעילולענייןפעילותו,ביןהשארבעניינים

אלה:";

פסקה)3(-תימחק; )2(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ה(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)ג(,לאימונהלגורםמפעילפרטימי ")ג1(
שמתקייםבואחדמאלה:

הואאונושאמשרהאובעלענייןבוהורשעבעבירהשמפאת )1(
מהותה,חומרתהאונסיבותיהלאראוילמנותולגורםהמפעיל;

מתקייםבואחדמאלה,והכולביןבמישריןוביןבעקיפין: )2(

הואבעלזיכיוןלשידוריטלוויזיהאובעלרישיוןלשידורי )א(
טלוויזיה,אובעלענייןאובעלשליטהבבעלזיכיוןאובבעל
רישיוןכאמור,אושבעלרישיוןאובעלזיכיוןכאמורהואבעל
ענייןאובעלשליטהבו,אושאדםאחדהואבעלענייןאובעל

שליטהבווכןבבעלזיכיוןאובבעלרישיוןכאמור;

בסעיףקטן)א(,במקום"הגורםהמפעיל;הודעה"יבוא"הגורםהמפעיל; )ב(
מינויכאמוריכולשייעשהבדרךשלמכרז;הודעה";

סעיףקטן)ב(-בטל; )ג(

בסעיףקטן)ג(- )ד(

במקוםהרישהיבוא"לאימונהלגורםמפעילגוףמהגופיםהמפורטים )1(
ו–)6(וכןהגוףהמשדרכהגדרתובחוקשידוריערוץ )4( 6)א()3(, בסעיף
הכנסת,התשס"ד-322003)בסעיףקטןזה-הגוףהמשדר(,בעלענייןאו
בעלשליטהבגוףהמשדר,מישהגוףהמשדרהואבעלענייןאובעלשליטה
בו,אומישאדםאחדהואבעלענייןאובעלשליטהבווכןבגוףהמשדר;
השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבועהגבלותותנאים
נוספיםלענייןמינויהגורםהמפעילולענייןפעילותו,ביןהשארבעניינים

אלה:";

פסקה)3(-תימחק; )2(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ה(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)ג(,לאימונהלגורםמפעילפרטימי ")ג1(
שמתקייםבואחדמאלה:

הואאונושאמשרהאובעלענייןבוהורשעבעבירהשמפאת )1(
מהותה,חומרתהאונסיבותיהלאראוילמנותולגורםהמפעיל;

מתקייםבואחדמאלה,והכולביןבמישריןוביןבעקיפין: )2(

הואבעלזיכיוןלשידוריטלוויזיהאובעלרישיוןלשידורי )א(
טלוויזיה,אובעלענייןאובעלשליטהבבעלזיכיוןאובבעל
רישיוןכאמור,אושבעלרישיוןאובעלזיכיוןכאמורהואבעל
ענייןאובעלשליטהבו,אושאדםאחדהואבעלענייןאובעל

שליטהבווכןבבעלזיכיוןאובבעלרישיוןכאמור;

שצפוי באופן המערך את לפתח יאפשר פרטי מפעיל
הטלוויזיה,ולמצב צופי בקרב תפוצתו להגדלת להביא

אותוכאלטרנטיבהמתחרהלגופיהשידורהקיימיםע

מוצעלתקןאתסעיף2לחוקשעניינובמינויהגורם
המפעילובהיתרההפעלהשניתןלוכךשייכללובוהוראות
הנוגעותלמינויהגורםהמפעיל,בלבד,וההוראותלעניין
2א בסעיף בנפרד ייקבעו זה שבסעיף ההפעלה היתר
המוצע,כפישיפורטלהלןעתיקוניםאלהנועדולהבהיראת
האבחנהשביןסמכותמינויהגורםהמפעיללביןהסמכות
למתןהיתרהפעלה,ויובהרכיהוראותסעיף2שעוסקות
בהיתרההפעלהאינןבטלות,אלאנקבעותמחדשבסעיף
2אעמוצעלקבועכיהשרושרהאוצררשאיםלמנותאת
הגורםהמפעילבדרךשלמכרזעלצורךכך,תמונהועדת
מכרזיםבין־משרדיתשמינויהוהרכבהמפורטיםבהחלטת

הממשלהע

היתר שעניינו לחוק 2)ב( סעיף את למחוק מוצע
בסעיף בנושא הוראות לקבוע לעיל, וכאמור ההפעלה,

2אהמוצעע

מגבלות בו ולקבוע 2)ג( סעיף את לתקן מוצע עוד
הטלוויזיה שהכנסת, כך המפעיל, הגורם מינוי לעניין
הלימודיתורשותהשידור,וכןהגוףהמשדרכהגדרתובחוק
שידוריערוץהכנסת,התשס"ד-2003והגופיםהקשורים
רשאי השריהיה כי לולאימונולגורםהמפעילעמוצע
לקבועבתקנותמגבלותנוספותלענייןמינויהגורםהמפעיל
ולענייןפעילותו,ביןהשארבעניינםהקבועיםהיוםבסעיף
2)ג(,למשלבענייןהחזקהושליטהשלאחרבגורםהמפעיל

אושלהגורםהמפעילבאחרע

כמוכןמוצעלמחוקאתפסקה)3(לסעיף2)ג(לחוק
שעניינהקביעתהוראותבידיהשרבנושאתכנון,הקמה,
אוהפעלהשלתחנותהשידורהספרתיותבאמצעותאחר,

ולקבועהוראהזובתיקוןהמוצעלסעיף3ע

מוצעלהוסיףאתסעיףקטן)ג1(ולקבועבומגבלות
לגורם ימונה שלא כך פרטי, מפעיל גורם מינוי לעניין
מפעילפרטימישמתקייםבואחדמאלה:הואאונושא
משרהאובעלענייןבוהורשעבעבירהשמפאתמהותה,
לגורםהמפעילע למנותו ראוי נסיבותיהלא חומרתהאו
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הואבעלרישיוןלשידורילווייןאובעלרישיוןכללי )ב(
לשידוריכבליםלפיחוקהתקשורתאובעלענייןאובעל
שליטהבבעלרישיוןכאמור,אושבעלרישיוןכאמורהוא
בעלענייןאובעלשליטהבו,אושאדםאחדהואבעלעניין

אובעלשליטהבווכןבבעלרישיוןכאמור;

הואעיתוןכהגדרתובסעיף6ח4)ג(לחוקהתקשורתאו )ג(
שמתקייםבוהאמורבסעיף6ח4)א()3(או)4(לחוקהתקשורתע

במינויגורםמפעילפרטייובאובחשבון,ביןהשאר,שיקולים )ג2(
אלה:

מדיניותהממשלהבתחוםהבזקובתחוםהשידורים; )1(

שיקוליםשבטובתהציבור; )2(

התאמתושלהמבקשלפעולכגורםמפעיל; )3(

תרומתמינויהגורםהמפעילהפרטילתחרותבתחום )4(
השידוריםע";

סעיףקטן)ד(-בטל; )ו(

בסעיףקטן)ה(,במקום"העברתשליטה"יבוא"העברתאמצעישליטה" )ז(
והמילים"ביןשניתןלוהיתרהפעלהוביןאםלאו"-יימחקו;

סעיףקטן)ו(-בטל; )ח(

אחריסעיף2יבוא: )4(

"היתרהפעלה
לגורםמפעילפרטי

מינוהשרושרהאוצרגורםמפעילפרטי,ייתןלוהשר2אע )א(
היתרלהפעלתתחנותהשידורהספרתיות)בחוקזה-היתר
בין תנאים, לקבוע השר רשאי ההפעלה בהיתר הפעלה(;

השארבענייניםאלה:

אופןהפעלתתחנותהשידורהספרתיות; )1(

וטיב שידורים הפצת של שירות מתן אופן )2(
השירות;

כמוכן,כדילמנועריכוזיותבהחזקתשליטהאואמצעי
מי כי מוצע זמנית, בו תקשורת אמצעי שליטהבמספר
שמתקייםבואחדמאלהבמישריןאובעקיפיןלאימונה
לגורםמפעילפרטי:הואבעלזיכיוןלשידוריטלוויזיהאו
בעלרישיוןלשידוריטלוויזיהלפיחוקהרשותהשנייה,
בעלרישיוןלשידורילווייןאובעלרישיוןכללילשידורי
כבליםלפיחוקהתקשורת,בעלענייןאובעלשליטהבאחד
מאלה,מישאחדמאלההואבעלענייןאובעלשליטה
בו,מישאדםמסויםהואבעלענייןאובעלשליטהבווכן
באחדהגופיםהאמורים,וכןמישהואעיתוןאוגורמים
הקשוריםלובאופןובשיעורהקבועבסעיף6ח4)א()3(ו–)4(

לחוקהתקשורתע

)ג2(ולקבועכיבמינוי מוצעלהוסיףאתסעיףקטן
גורםמפעילפרטייובאובחשבוןשיקוליםדומיםלשיקולים

שישלשקולבעתמתןרישיוןלפיחוקהתקשורתובהם,
מדיניותהממשלהבתחוםהבזקובתחוםהשידורים,טובת
לתחרות הפרטי המפעיל הגורם מינוי ותרומת הציבור,

בתחוםהשידוריםע

עודמוצעלבטלאתסעיפיםקטנים)ד(ו–)ו(שעוסקים
ולהיתר המפעיל הגורם לפעולת הקשורים בהיבטים

ההפעלהולקבועהוראותאלהבסעיףקטן2אהמוצעע

לפסקה )4(

הפעלה היתר שעניינו 2א סעיף את להוסיף מוצע
לגורםמפעילפרטיעבהתאםלמוצע,אםמינוהשריםלפי
להפעלת ייתןלוהשרהיתר פרטי, גורםמפעיל 2 סעיף
תחנותהשידורהספרתיותעהשריהיהרשאילקבועבהיתר
ההפעלההוראותבענייניםהמנוייםבסעיף,ובהןהוראות
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שעלהגורםהמפעילהפרטילהמציא ערבויות )3(
תנאי מילוי והבטחת ההפעלה היתר קבלת לשם

ההיתר,והדרכיםלמימושן;

קביעתגובהדמיההפצהבידיהגורםהמפעיל )4(
הפרטילפיסעיף9)ד(ואופןתשלומם;

קביעתתנאיהערבויותוהבטוחותודרכימימושן )5(
בידיהגורםהמפעילהפרטילפיסעיף11)ג(ע

הפרטי המפעיל הגורם של נכסיו וכן הפעלה היתר )ב(
הדרושיםלולפעילותולפיחוקזהאינםניתניםלהעברה,
לשעבודאולעיקול,אלאאםכןניתןלכךאישורמראשובכתב

מאתהשרובתנאיםשקבעע

חייב אינו הפעלה היתר שקיבל פרטי מפעיל גורם )ג(
ברישיוןלפיסעיף4לחוקהתקשורתע

הגורםהמפעילהפרטילאיתנה,במישריןאובעקיפין,מתן )ד(
שירותלפיחוקזהברכישהאובקבלהשלשירותאחרהניתן
עלידואועלידיאחראובאי־קבלתשירותכאמור,אלאאם
כןהשרהתירלולעשותכןבהיתרההפעלה,בתנאיםאובלא
תנאים;בסעיףקטןזה,"שירות"-שירותהניתןלציבוראולגופים

ששידוריהםמופציםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותע";

בסעיף3- )5(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בהתאםלהוראותחוקזה"יבוא"ולענייןגורםמפעיל )א(
פרטי-גםבהתאםלהיתרההפעלהשניתןלו"ובסופויבוא"השר,באישורועדת
הקמהאו והגבלותלענייןתכנון, תנאים לקבוע הכלכלהשלהכנסת,רשאי

הפעלהשלתחנותשידורספרתיותבאמצעותאחר";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

הוראותסעיפים13,13או־13בלחוקהתקשורתיחולוגםלגביהגורם ")ד(
המפעילע";

שעלהגורםהמפעילהפרטילהמציא ערבויות )3(
תנאי מילוי והבטחת ההפעלה היתר קבלת לשם

ההיתר,והדרכיםלמימושן;

קביעתגובהדמיההפצהבידיהגורםהמפעיל )4(
הפרטילפיסעיף9)ד(ואופןתשלומם;

קביעתתנאיהערבויותוהבטוחותודרכימימושן )5(
בידיהגורםהמפעילהפרטילפיסעיף11)ג(ע

הפרטי המפעיל הגורם של נכסיו וכן הפעלה היתר )ב(
הדרושיםלולפעילותולפיחוקזהאינםניתניםלהעברה,
לשעבודאולעיקול,אלאאםכןניתןלכךאישורמראשובכתב

מאתהשרובתנאיםשקבעע

חייב אינו הפעלה היתר שקיבל פרטי מפעיל גורם )ג(
ברישיוןלפיסעיף4לחוקהתקשורתע

הגורםהמפעילהפרטילאיתנה,במישריןאובעקיפין,מתן )ד(
שירותלפיחוקזהברכישהאובקבלהשלשירותאחרהניתן
עלידואועלידיאחראובאי־קבלתשירותכאמור,אלאאם
כןהשרהתירלולעשותכןבהיתרההפעלה,בתנאיםאובלא
תנאים;בסעיףקטןזה,"שירות"-שירותהניתןלציבוראולגופים

ששידוריהםמופציםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותע";

בסעיף3- )5(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בהתאםלהוראותחוקזה"יבוא"ולענייןגורםמפעיל )א(
פרטי-גםבהתאםלהיתרההפעלהשניתןלו"ובסופויבוא"השר,באישורועדת
הקמהאו והגבלותלענייןתכנון, הכלכלהשלהכנסת,רשאילקבועתנאים

הפעלהשלתחנותשידורספרתיותבאמצעותאחר";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

הוראותסעיפים13,13או־13בלחוקהתקשורתיחולוגםלגביהגורם ")ד(
המפעילע";

בענייןאופןהפעלתתחנותהשידורהספרתיות,אופןמתן
שירותשלהפצתשידוריםוטיבהשירות,ערבויותשעל
הגורםהמפעיללהמציא,ערבויותשיכולהגורםהמפעיל
לדרושמהגופיםהמופציםעלידוודרכימימושן,וקביעת
בידיהגורםהמפעילואופןתשלומםע גובהדמיההפצה
יובהרלענייןזהכיהשראינורשאילקבועאתגובהדמי
וכי הגורםהמפעילהפרטי, ואלהייקבעובידי ההפצה,
הוראותהשרבענייןזה,יכולשיעסקובהיבטיםכללייםאו

במגבלותלענייןקביעתדמיההפצהוגבייתםע

ובהם ו–)ד( )ב( קטנים סעיפים את לקבוע מוצע
ההוראותשהיוקבועותבסעיף2בנושאהיתרההפעלה,
בענייןאיסורהעברהאושעבודשלהיתרההפעלהואיסור

התנייתשירותבשירותבידיהגורםהמפעילע

עודמוצעלקבוע,בסעיףקטן)ג(,כיגורםמפעילפרטי
שקיבלהיתרהפעלהאינוחייבברישיוןלביצועפעולות

בזקולמתןשירותיבזקלפיסעיף4לחוקהתקשורתע

לפסקה )5(

מוצעלתקןאתסעיף3לחוקהפצתשידוריםשעניינו
תכנון,הקמהוהפעלהשלתחנותהשידורהספרתיותבידי
הגורםהמפעיל,ולקבועבוכיפעולותגורםמפעילפרטי
כמפורטבסעיףזהייעשובהתאםלהיתרההפעלהשניתן
לועככלשגורםמפעילפרטייפעלבניגודלהוראותהיתר
ההפעלהשניתןלו,יהיהניתןלהטילעליועיצוםכספיכפי
שיפורטלהלןעבנוסף,מוצעלקבועכיהשר,באישורועדת
הכלכלהשלהכנסת,רשאילקבועתנאיםוהגבלותלעניין
תכנון,הקמהאוהפעלהשלתחנותהשידורהספרתיות
באמצעותאחרעהוראהזוקיימתכיוםבסעיף2)ג()3(לחוק
הגורם פעולת שעניינו זה, בסעיף אותה לקבוע ומוצע
מחדש וחלוקתו לחוק 2 סעיף מפיצול כחלק המפעיל,

כאמורלעילע
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אחריסעיף3יבוא: )6(

"ביטולהיתר
הפעלה

השררשאילבטלהיתרהפעלהשנתןלגורםמפעילפרטי,3אע )א(
אםמצאכיהגורםהמפעילהפרטיהפרתנאימהותימתנאי

ההיתרע

)א(,יפקע בוטלהיתרהפעלהלפיהוראותסעיףקטן )ב(
מינויושלהגורםהמפעילהפרטי,והואיחדללתכנן,להקים

ולהפעילאתתחנותהשידורהספרתיותע";

בסעיף6- )7(

בכותרתהשוליים,במקום"הפצת"יבוא"חובתהגורםהמפעיללהפיץ"; )א(

בסעיףקטן)א(- )ב(

בפסקה)5(,אחרי"בטכנולוגייתחדותרגילה"יבוא"אובטכנולוגיית )1(
חדותגבוהה"ואחרי"לכלמשדר"יבוא"לפיבחירתהמשדר";

בפסקה)7(,אחרי"חדותרגילה"יבוא"אובטכנולוגייתחדותגבוהה" )2(
ובסופויבוא"לפיבחירתהמשדר";

בפסקה)8(,אחרי"למעטרשותהשידור"יבוא"משדרערוץייעודי )3(
"ובלבד"עדהמילים במילה נושאי"ובמקוםהקטעהחל ומשדרערוץ

"הקיבולתהפנויהבתחנותהשידורהספרתיות"יבוא"אםביקשזאת";

ולקבוע )ד( קטן סעיף את להוסיף מוצע כן, כמו
התקשורת, לחוק ו־13ב 13א ,13 סעיפים הוראות כי בו
שעוסקותבמתןשירותיבזקלכוחותהביטחון,מתןהוראות
בשעתחירוםומתןהוראותבמקרהשלתקלהאוהפסקה
משמעותיתבמתןשירותיבזקאובמתןשידורים,בהתאמה,

יחולוגםלגביהגורםהמפעילע

לפסקה )6(

יהיה השר כי ולקבוע 3א סעיף את להוסיף מוצע
מוסמךלבטלאתהיתרההפעלהשלגורםמפעילפרטי
אםמצאכיגורםכאמורהפרתנאימהותימתנאיההיתרע
כמוכן,מוצעלקבועכיעםביטולהיתרההפעלה,יפקע
מינויהגורםהמפעילהפרטיוהואיחדלמלבצעפעולות

הקשורותלתחנותהשידורהספרתיותע

לפסקאות )7()א( ו–)8(

מוצעלתקןאתכותרותהשולייםשלסעיפים6ו־7
לחוקהפצתשידוריםשעוסקיםבהפצתשידוריטלוויזיה
ורדיו,בהתאמה,בידיהגורםהמפעיל,כךשיובהרכיחלה
עלהגורםהמפעילחובהלהפיץאתשידוריהםשלהגופים
המפורטיםבסעיפיםאלה,בלאשיקולדעת,וכישידורים
נוספיםשיוכלגורםמפעילפרטילשדרלפירישיוןכללי
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותיהיובנוסף
לשידוריהםשלגופיםאלהעבאופןזהיובטחשהשידורים

המפורטיםבסעיףזהיופצוכנדרש,לטובתהציבורע

לפסקה )7()ב(

כיום,קובעהחוק,בסעיף6)א()5(ו–)7(,כימשדרערוץ
ייעודיומשדרערוץנושאיישדרובמסגרתהמערךבערוץ

טלוויזיהאחדבטכנולוגייתחדותרגילהע

בנוסף,לפיסעיף6)א()8(לחוק,אםיבקשוזאת,יוכלו
לשדרגםבערוץבטכנולוגייתחדותגבוהה,אךזאתרק
לאחרעריכתהליךבחירהשוויוניביןהמבקשיםלשדר
בערוץבטכנולוגייתחדותגבוההעמגבלהזונקבעהנוכח
ההערכההטכנולוגיתשהיתהבעתחקיקתושלחוקהפצת
שידוריםלגבימספרהערוציםשאפשרלהפיץבאמצעות
זו,שלפיהמספרהערוצים מרבבאחדעבהתאםלהערכה
כאמורמוגבל,נקבעכיהקצאתהקיבולתהפנויהבמרבב

תיעשהבהליךשוויוניע

מספר בתחום, הטכנולוגית ההתפתחות בעקבות
הערוציםשאפשרלשדרכיוםעלכלמרבבגדולמשמעותית
ממספרםהמשוערבעתהקמתהמערךעבנוסף,ישתכנים
רביםשלגביהםשידורבערוץבטכנולוגייתחדותרגילה

אינואטרקטיביכללע

זאתועוד,התשלוםשמחויבגוףששידוריומופצים
האחד ערוצים, שני בעד המפעיל לגורם לשלם במערך
בטכנולוגייתחדותרגילהוהשניבטכנולוגייתחדותגבוהה,
בעבור כאמור גוף מחויב שבו מהתשלום בהרבה גבוה
הפצהשלערוץאחד,שכןדמיההפצהנגזריםביןהשארגם

ממספרהערוציםוהטכנולוגיהשבההםמופציםע

לפיכך,מוצעלתקןאתסעיף6)א()5(ו–)7(לחוקולהסיר,
המגבלה את נושאי, ערוץ ומשדר ייעודי משדר לעניין
שלפיהתנאילשידורבטכנולוגייתחדותגבוהההואשידור
בטכנולוגייתחדותרגילהעבהתאםלמוצע,משדריהערוצים
הייעודייםשיבקשולהצטרףלמערךוהגופיםהמתמודדים
במכרזלערוץנושאי,יוכלולבחורביןשידורבטכנולוגיית
זו, חדותגבוההלשידורבטכנולוגייתחדותרגילהעבדרך
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בסעיף7,בכותרתהשוליים,במקום"הפצת"יבוא"חובתהגורםהמפעיללהפיץ"; )8(

בסעיף7א,אחרי"יקבעואמותמידה"יבוא"לענייןגורםמפעילשאינוגורםמפעיל )9(
פרטי";

בסעיף9- )10(

בסעיףקטן)ב()2(,הסיפההחלבמילים"תקנותכאמור"-תימחק; )א(

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא"ולענייןמשדרערוץנושאי-גםמימוןהשידורים )ב(
באמצעותגבייתתשלוםבעדקליטתם,לפיסעיף13)ה(";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,היההגורםהמפעיל,גורם ")ד(
מפעילפרטי,יהיההתשלוםשישלםכלגוףמהגופיםששידוריהםמופצים
לפיסעיפים6או7,בעדהפצתשידוריו,הסכוםשיקבעהגורםהמפעיל
הפרטי,ולאיחולולענייןדמיההפצהכאמורהוראותסעיפיםקטנים)א(
עד)ג(;קביעתגובהדמיההפצהבידיהגורםהמפעילהפרטילפיסעיף
קטןזהתיעשהבאופןשוויוניובכפוףלתנאיםשנקבעולענייןזהבהיתר

ההפעלהלפיסעיף2א)א()4(ע";

בסעיף10,במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )11(

ההפצה דמי שאינוגורםמפעילפרטי,ישמשו מי היההגורםהמפעיל ")א(
שישולמולולכיסויההוצאותהכרוכותבמילויתפקידיולפיחוקזה,בלבדע";

בסעיף7,בכותרתהשוליים,במקום"הפצת"יבוא"חובתהגורםהמפעיללהפיץ"; )8(

בסעיף7א,אחרי"יקבעואמותמידה"יבוא"לענייןגורםמפעילשאינוגורםמפעיל )9(
פרטי";

בסעיף9- )10(

בסעיףקטן)ב()2(,הסיפההחלבמילים"תקנותכאמור"-תימחק; )א(

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא"ולענייןמשדרערוץנושאי-גםמימוןהשידורים )ב(
באמצעותגבייתתשלוםבעדקליטתם,לפיסעיף13)ה(";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,היההגורםהמפעיל,גורם ")ד(
מפעילפרטי,יהיההתשלוםשישלםכלגוףמהגופיםששידוריהםמופצים
לפיסעיפים6או7,בעדהפצתשידוריו,הסכוםשיקבעהגורםהמפעיל
הפרטי,ולאיחולולענייןדמיההפצהכאמורהוראותסעיפיםקטנים)א(
עד)ג(;קביעתגובהדמיההפצהבידיהגורםהמפעילהפרטילפיסעיף
קטןזהתיעשהבאופןשוויוניובכפוףלתנאיםשנקבעולענייןזהבהיתר

ההפעלהלפיסעיף2א)א()4(ע";

בסעיף10,במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )11(

ההפצה דמי שאינוגורםמפעילפרטי,ישמשו מי היההגורםהמפעיל ")א(
שישולמולולכיסויההוצאותהכרוכותבמילויתפקידיולפיחוקזה,בלבדע";

יגדלמספרהמבקשיםלהצטרףלמערךותגברהאטרקטיביות
שלהתכניםהמופציםבאמצעותהמערךע

בנוסף,מוצעלתקןאתסעיף6)א()8(לחוק,כךשכל
הגופיםהמופציםבמערךלמעטרשותהשידור,ערוץייעודי
בטכנולוגיית וערוץנושאי,יופצוגםבערוץשידורנוסף
חדותגבוהה,ככלשיבקשוזאת,בלאעריכתהליךבחירה
בתחום, הטכנולוגית ההתפתחות נוכח וזאת שוויוני,
המאפשרתכאמורשידורמספרגדולשלערוציםעלכל
מרבבעעםזאתמוצעלהותירלגביהערוציםהאמורים,את
המגבלהשלפיהתנאילשידורבטכנולוגייתחדותגבוהה
הואשידורבטכנולוגייתחדותרגילה,וזאתכדילהבטיח
שערוציםאלהימשיכולשרתציבורגדולשלצופיםשטרם

עברלצפייהבטכנולוגייתחדותגבוההע

לפסקה )9(

7אלחוקולקבועכיהתקנות מוצעלתקןאתסעיף
שבסמכותהשרושרהאוצרלקביעתאמותמידהלשימוש
גורם מפעילשאינו גורם לעניין רק יחולו חדש, במרבב

מפעילפרטיע

המוצע באופן האמורות התקנות תחולת צמצום
תאפשרלגורםמפעילפרטיגמישותושיקולדעתעצמאי
בכלהנוגעלשימושבמרבביםבמערך,וזאתמשוםשהוא
יודגש זאת עם במרבביםע השימוש בעלויות שיישא זה
במרבביםכאמור,כפופהלחובתו כיהגמישותבשימוש
הגופים של שידוריהם את להפיץ המפעיל הגורם של

המפורטיםבסעיפים6ו־7לחוקע

לפסקה )10(

כי וקובע הפצה דמי בתשלום עוסק לחוק 9 סעיף
השרושרהאוצריקבעואתגובהדמיההפצהשישלםגוף
ששידוריומופציםעלגביהמערך,וקובעאתהאופןלקביעת
דמיההפצהבידיהשריםעלנוכחהאפשרותשימונהגורם
מפעילפרטי,מוצעלקבועהסדרשונהלענייןקביעתדמי

ההפצהביחסלגורםמפעילפרטיע

אף על כי ולקבוע )ד( קטן סעיף את להוסיף מוצע
פרטי, מפעיל גורם מונה אם )ג(, עד 9)א( סעיף הוראות
התשלוםשישלםכלגוףמהגופיםששידוריהםמופצים
לפיסעיפים6או7,בעדהפצתשידוריושלובאמצעות
תחנותהשידורהספרתיות,יהיההסכוםשיקבעהגורם
כאמור ההפצה דמי לעניין יחולו ולא הפרטי, המפעיל
הוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ג(עכמוכןמוצעלקבועכי
קביעתגובהדמיההפצהבידיהגורםהמפעילהפרטילפי
סעיףקטן)ד(המוצעתיעשהבאופןשוויוניובכפוףלתנאים

שנקבעולענייןזהבהיתרההפעלהע

לפסקה )11(

מוצעלתקןאתסעיף10לחוקשעניינוהשימושבדמי
גורם שאינו מפעיל גורם מונה אם כי ולקבוע ההפצה
מפעילפרטי)שבהיותוכזה,ככלל,הואאינופועללמטרות
רווח(-ישמשודמיההפצהשישולמולולכיסויההוצאות

הכרוכותבמילויתפקידיולפיהחוק,בלבדע
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בסעיף11- )12(

בסעיףקטן)ב(,לפני"השר,בהסכמתשרהאוצר"יבוא"היההגורםהמפעיל )א(
מישאינוגורםמפעילפרטי,יקבע",המילה"יקבע"-תימחק,והסיפההחלבמילה

"ובלבד"-תימחק;

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

ההוראות את הוא יקבע פרטי מפעיל גורם הגורםהמפעיל היה ")ג(
)ב(,בכפוףלתנאיםשנקבעולענייןזה בענייניםהמפורטיםבסעיףקטן

בהיתרההפעלהלפיסעיף2א)א()5(ע

קביעתתנאיהערבויותוהבטוחותודרכימימושןלפיסעיפיםקטנים )ד(
)ב(או)ג(תיעשהבאופןשוויונילגביכללמפקידיהערבויותוהבטוחותע";

בסעיף12,בסופויבוא"אובעדקליטתהשידוריםהנוספיםשמשדרגורםמפעיל )13(
פרטיכאמורבסעיף12א)ג(";

לפניסעיף13יבוא: )14(

"פרק ד'1: רישיונות לשידורי טלוויזיה באמצעות תחנות 
השידור הספרתיות

רישיוןכללי
לשידורים

באמצעותתחנות
השידורהספרתיות

המועצהלשידוריכבליםולוויין)בפרקזה-המועצה(12אע )א(
באמצעות לשדר, רישיון פרטי מפעיל לגורם לתת רשאית
טלוויזיה שידורי שבהפעלתו, הספרתיות השידור תחנות
נוספיםעלהשידוריםשהואחייבבהפצתםלפיסעיף6)בפרק

זה-השידוריםהנוספים(ע

לפסקה )12(

בערבויות שעניינו לחוק 11 סעיף את לתקן מוצע
מהגופים לדרוש המפעיל הגורם שרשאי ובטוחות
דמי תשלום הבטחת לשם ידו על מופצים ששידוריהם
בהתאם זה בנושא הסמכויות את ולהסדיר ההפצה
לזהותהגורםהמפעיל-אםהואגורםמפעילפרטיאו
לאועבהתאםלכך,מוצעלתקןאתסעיףקטן)ב(ולקבועכי
סמכותהשרלקבועתקנותבענייניםהמפורטיםבסעיףזה
לגביהערבויות,תקוםרקכאשרהגורםהמפעילאינוגורם
מפעילפרטיעכמוכן,מוצעלהוסיףאתסעיףקטן)ג(ולקבוע
בוכיאםימונהגורםמפעילפרטי,הואיהיהרשאילקבוע
אתההוראותבענייניםהמפורטיםבסעיףקטן)ב(,הוראות
שכאמורמסורותלשרלגביגורםמפעילשאינופרטי,והכול

בכפוףלתנאיםשנקבעולענייןזהבהיתרההפעלהע

כמוכןמוצעלהוסיףאתסעיףקטן)ד(,ולקבועבוכי
קביעתתנאיהערבויותוהבטוחותודרכימימושןבידיהשר
אובידיהגורםהמפעילהפרטילפיהעניין,תיעשהבאופן
מפקידיהערבויותוהבטוחותעהוראה שוויונילגביכלל
דומהקיימתכיוםבסיפהשלסעיףקטן)ב(עמוצעלמחקה
ולהחילהגםביחסלהוראותשיקבעגורםמפעילפרטילפי

סעיףקטן)ג(המוצעע

לפסקה )13(

עניינושלסעיף12לחוקהפצתשידוריםבאי–גביית
תשלוםבעדקליטתהשידוריםהמופציםבאמצעותהמערך,

מוצע מנויע מדמי שממומן נושאי ערוץ שידורי למעט
שהפיץ הנוספים השידורים את גם זו להחרגה להוסיף
גורםמפעילפרטילפיסעיף12א)ג(הממומניםמדמימנויע
יובהרכיהאיסורעלגבייתהתשלוםבעדקליטתהשידורים
הפתוחיםלצפייההמופציםבאמצעותהמערךחלהעל

הגורםהמפעיל,ביןשהואפרטיוביןשאינופרטיע

לפסקה )14(

ברישיונות שיעסוק ד'1 פרק את להוסיף מוצע
לשידוריטלוויזיהבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותע

לסעיף 12א המוצע

מוצעלהוסיףאתסעיף12אשיעסוקברישיוןכללי
כדי הספרתיותע השידור תחנות באמצעות לשידורים
להגדילאתמגווןהשידוריםהמופציםבאמצעותהמערך,
מוצעלקבועבסעיףקטן)א(כיהמועצהרשאיתלהעניק
תחנות באמצעות לשדר, רישיון פרטי מפעיל לגורם
השידורהספרתיותשבהפעלתו,שידוריטלוויזיהנוספים
לחוק, 6 סעיף לפי בהפצתם חייב שהוא השידורים על
המפעיל הגורם יקבל כך, השידוריםהנוספים(ע - )להלן
הפרטי,נוסףעלהיתרלהפעלתהמערךולהפצתשידורים
באמצעותו,גםרישיוןשיאפשרלולשדרערוציםנוספים
באמצעות לשידורים כללי )"רישיון המערך באמצעות

תחנותהשידורהספרתיות"(ע
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המועצהרשאיתלקבועתנאיםברישיוןשניתןלפיסעיף )ב(
זהלשנותאתתנאיו,להוסיףעליהםאולגרועמהם;בעל

הרישיוןיפעלבהתאםלתנאיהרישיוןע

רשאי סעיףזה לפי מפעילפרטישקיבלרישיון גורם )ג(
לממןאתהשידוריםהנוספיםבאמצעותגבייתתשלוםבעד
קליטתהשידוריםאובאמצעותשידוריפרסומות,בהתאם
לתנאירישיונו,ואולםשידוריםבערוץהמוקדשלשידורים

לילדיםלאימומנובאמצעותשידוריפרסומותע

יחולו בו והתנאים זה סעיף לפי רישיון מתן לעניין )ד(
,)5( הוראותסעיפים6ח)ו(,6ח6,1ח2)2(,6ח3ו־6ט)א()2(עד

)8(,)9(ו–)ב(לחוקהתקשורת,בשינוייםהמחויביםע

לענייןהעברה,שעבודאועיקולשלרישיוןשניתןלפי )ה(
סעיףזהאושלנכסיהרישיוןיחולוהוראותסעיף6ילחוק

התקשורת,בשינוייםהמחויביםע

זה, סעיף לפי שניתן רישיון לבטל רשאית המועצה )ו(
להגבילואולהתלותובהתקייםאחדמאלה:

התקייםהאמורבסעיף6יא)א(לחוקהתקשורת, )1(
בשינוייםהמחויבים;

מתקייםהאמורבסעיף2)ג1()2(ע )2(

רישיוןמיוחד
לשידורים

באמצעותתחנות
השידורהספרתיות

בסעיףזה-12בע )א(

לשידורים כללי רישיון בעל לעניין רחב", פעילות "היקף
באמצעותתחנותהשידורהספרתיות-אחדמאלה:

שנות בשלוש הרישיון בעל של ההכנסות סך )1(
כספיםרצופותהמהווה10%אויותרמסךההכנסות

בשוקהטלוויזיההרב־ערוציתבאותןשנים;

המועצהרשאיתלקבועתנאיםברישיוןשניתןלפיסעיף )ב(
זהלשנותאתתנאיו,להוסיףעליהםאולגרועמהם;בעל

הרישיוןיפעלבהתאםלתנאיהרישיוןע

רשאי סעיףזה לפי מפעילפרטישקיבלרישיון גורם )ג(
לממןאתהשידוריםהנוספיםבאמצעותגבייתתשלוםבעד
קליטתהשידוריםאובאמצעותשידוריפרסומות,בהתאם
לתנאירישיונו,ואולםשידוריםבערוץהמוקדשלשידורים

לילדיםלאימומנובאמצעותשידוריפרסומותע

יחולו בו והתנאים זה סעיף לפי רישיון מתן לעניין )ד(
,)5( הוראותסעיפים6ח)ו(,6ח6,1ח2)2(,6ח3ו־6ט)א()2(עד

)8(,)9(ו–)ב(לחוקהתקשורת,בשינוייםהמחויביםע

לענייןהעברה,שעבודאועיקולשלרישיוןשניתןלפי )ה(
סעיףזהאושלנכסיהרישיוןיחולוהוראותסעיף6ילחוק

התקשורת,בשינוייםהמחויביםע

זה, סעיף לפי שניתן רישיון לבטל רשאית המועצה )ו(
להגבילואולהתלותובהתקייםאחדמאלה:

התקייםהאמורבסעיף6יא)א(לחוקהתקשורת, )1(
בשינוייםהמחויבים;

מתקייםהאמורבסעיף2)ג1()2(ע )2(

רישיוןמיוחד
לשידורים

באמצעותתחנות
השידורהספרתיות

בסעיףזה-12בע )א(

לשידורים כללי רישיון בעל לעניין רחב", פעילות "היקף
באמצעותתחנותהשידורהספרתיות-אחדמאלה:

שנות בשלוש הרישיון בעל של ההכנסות סך )1(
כספיםרצופותהמהווה10%אויותרמסךההכנסות

בשוקהטלוויזיההרב־ערוציתבאותןשנים;

פרטי מפעיל גורם כי )ג( קטן בסעיף לקבוע מוצע
השידורים את ישדר )א(, קטן סעיף לפי רישיון שקיבל
הנוספיםבהתאםלתנאיהרישיון,וכיהוארשאילממןאת
השידוריםהנוספיםבאמצעותגבייתתשלוםבעדקליטת
השידוריםאובאמצעותשידוריפרסומות,בהתאםלתנאי
רישיונועואולםמוצעלקבועכישידוריםבערוץהמוקדש
לשידוריםלילדים,לאימומנובאמצעותשידוריפרסומותע

הסדרתהרישיוןהכללילשידוריםבאמצעותתחנות
השידורהספרתיותשתיתןהמועצה,תהיהבדומהלהסדרת
רישיוןכללילשידוריכבליםשמעניקההמועצהלפיחוק
מתן לעניין כי לקבוע מוצע לכך, בהתאם התקשורתע
רישיוןלפיסעיףזהוקביעתהתנאיםבו,יחולוהוראות
הסעיפיםהחליםעלמתןרישיוןכללילשידוריכבליםלפי
חוקהתקשורתוקביעתתנאיםבו,אשררלוונטיותלרישיון
לפיסעיףזה,בשינוייםהמחויביםעכמוכןמוצעלהקנות
למועצהסמכויותהנדרשותלהלביצועסמכותהלהענקת
רישיוןלפיסעיףזה,הקיימותבאופןדומהביחסלרישיון
כללילשידוריכבלים,וביןהשאר,סמכותלשנותאתתנאיו

שלרישיוןשניתןלפיסעיףזה,להוסיףעליהםאולגרוע
מהםוסמכותלביטול,הגבלהאוהתלייהשלרישיוןשניתן

לפיסעיףזהבהתקייםהתנאיםהמפורטיםבסעיףזהע

בנוסף,מוצעלהחילביחסלרישיוןלפיסעיףזהאת
ההוראותבסעיף6ילחוקהתקשורתלענייןהעברה,שעבוד
אועיקולשלהרישיוןאושלנכסיו,בשינוייםהמחויביםע

לסעיף 12ב המוצע

מוצעלקבועכיהמועצהתהיהרשאיתלהעניקרישיון
מיוחדלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,
שיהיהבמתכונתהדומהלרישיוןמיוחדלשידוריכבלים
שמעניקההמועצהלפיחוקהתקשורתעבהתאםלמוצע,
השידור תחנות באמצעות לשידורים מיוחד רישיון
הספרתיותהוארישיוןשניתןלפיחוקזהלשדרערוץאחד
שלשידוריטלוויזיהבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,
באמצעותבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנות

השידורהספרתיותע
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סךההכנסותשלבעלהרישיוןבשנתכספיםאחת )2(
המהווה20%לפחותמסךההכנסותבשוקהטלוויזיה

הרב־ערוציתבאותהשנה;

"סךההכנסותבשוקהטלוויזיההרב־ערוצית"-סךההכנסות
שלגופיםשקבעהשר,לפיחישובשקבעע

לשידורים כללי רישיון בעל של פעילות היקף היה )ב(
פעילותרחב, היקף הספרתיות, השידור תחנות באמצעות
רשאיתהמועצהלתתרישיוןלשדרערוץאחדשלשידורי
טלוויזיהבתחנותהשידורהספרתיותבאמצעותבעלהרישיון

הכלליע

המועצהרשאיתלקבועתנאיםברישיוןשניתןלפיסעיף )ג(
זהלשנותאתתנאיו,להוסיףעליהםאולגרועמהם;בעל

הרישיוןיפעלבהתאםלתנאיהרישיוןע

לענייןמתןרישיוןלפיסעיףזהוהרישיוןשניתןיחולו )ד(
הוראותסעיף12א)ד(,)ה(ו–)ו()1(,בשינוייםהמחויביםע

באמצעות לשידורים מיוחד רישיון המועצה נתנה )ה(
תחנותהשידורהספרתיותלפיסעיףזה,יעבירבעלהרישיון
הכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותאת
שידוריושלבעלהרישיוןהמיוחד,באמצעותתחנותהשידור
הספרתיות,ויחולוהוראותסעיף6לד)א(ו–)ב(לחוקהתקשורת,
בשינוייםהמחויבים,ואולםרשאיהשר,בהסכמתשרהאוצר,

לקבועלענייןסעיף6לד)א(שיעורהגבוהמחמששישיותע

סמכויותהמועצה
לענייןבעל

רישיוןלשידורים
באמצעותתחנות

השידורהספרתיות

6ה)1(,12גע סעיפים לפי לה הנתונות המועצה סמכויות )א(
)5()א(ו–)7(,6ה1)א(עד)א2(ו–)ב(עד)ד(לחוקהתקשורת,לעניין
רישיוןכללילשידוריכבליםולענייןרישיוןמיוחדלשידורי
בעלי ולעניין האמור לחוק 6א בסעיף כהגדרתם כבלים

סמכותהמועצהלהעניקרישיוןמיוחדכאמורתתקיים
רקכאשרהיקףפעילותושלבעלהרישיוןהכללילשידורים
באמצעותתחנותהשידורהספרתיותיהיה"היקףפעילות
רחב"עלענייןזה,מוצעלהגדירהיקףפעילותרחבכאחד
)1(סךההכנסותשלבעלהרישיוןבשלוששנות מאלה:
כספיםרצופותמהווה10%אויותרמסךההכנסותבשוק
הטלוויזיההרב־ערוציתבאותןשנים;)2(סךההכנסותשל
בעלהרישיוןבשנתכספיםאחתמהווה20%לפחותמסך
ההכנסותבשוקהטלוויזיההרב־ערוציתבאותהשנהעמוצע
להגדיראת"סךההכנסותבשוקהטלוויזיההרב־ערוצית"

כסךההכנסותשלגופיםשקבעהשר,לפיחישובשקבעע

מוצעכילענייןרישיוןמיוחדלשידוריםבאמצעות
סעיפים הוראות יחולו הספרתיות, השידור תחנות
שונות בסמכויות שעניינן המוצעים ו–)ו()1( 12א)ד(,)ה(
המוקנותלמועצהביחסלרישיוןכללילשידוריםבאמצעות

תחנותהשידורהספרתיותע

בדומהלמנגנוןהקבועבסעיף6לדלחוקהתקשורת
מיוחדלשידורי רישיון שידוריושלבעל לענייןהעברת

לשידוריכבלים,מוצע בעלרישיוןכללי ידי כבליםעל
לקבועבסעיףקטן)ה(כיאםנתנההמועצהרישיוןמיוחד
בעל הספרתיות, השידור תחנות באמצעות לשידורים
השידור תחנות באמצעות לשידורים הכללי הרישיון
הספרתיותיעביראתשידוריושלבעלהרישיוןהמיוחד,
יחולו זה לעניין הספרתיותע השידור תחנות באמצעות
שעוסקות התקשורת לחוק ו–)ב( 6לד)א( סעיף הוראות
של לרשותו שתעמוד לשידורים המיועדת בקיבולת
בעלהרישיוןהכלליובקביעתעלותהשימושבידיהשר,
בהתאמה,בשינוייםהמחויביםעלענייןהקיבולתשתעמוד
לרשותושלבעלהרישיוןהכללי,מוצעלקבועכיהשר,
בהסכמתשרהאוצר,רשאילקבועשיעורהגבוהמהשיעור

הנקובבחוקהתקשורתע

לסעיף 12ג המוצע

בעלי לעניין סמכויות למועצה להעניק מוצע
רישיונותלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידור )בעלרישיוןכללי
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רישיונותכאמור,יהיונתונותלהלענייןרישיוןכללילשידורים
באמצעותתחנותהשידורהספרתיותולענייןרישיוןמיוחד
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,בהתאמה,
ולענייןבעלירישיונותכאמור,והכולבשינוייםהמחויבים
יחויבבעלרישיוןכללי ובשינויזה:שיעורההשקעהשבו
כאמורלפיסעיף6ה1)א1(לחוקהתקשורתיחושבמהכנסותיו

השנתיותמשידוריםע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,הוראותסעיף6ה1)א(עד )ב(
)א2(ו–)ב(עד)ד(לאיחולולענייןבעלרישיוןכללילשידורים
באמצעותתחנותהשידורהספרתיותשהיקףפעילותואינו

היקףפעילותרחבכהגדרתובסעיף12ב)א(ע

החלתהוראות
עלבעלרישיון

לשידורים
באמצעותתחנות

השידורהספרתיות

הוראותסעיפים4ז,6ט6,1יב,6כב,6כד6,1כה,6לו,6לח12,1דע )א(
13,13א,13ב,51ג,51דו־51הלחוקהתקשורתיחולולענייןבעל
רישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידוריםהספרתיות,

בשינוייםהמחויביםע

נוסףעלהוראותסעיףקטן)א(יחולועלבעלרישיוןכללי )ב(
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותהוראותאלה,

בשינוייםהמחויבים:

הוראותסעיפים6יא6,1יא6,2יט2)א(ו–)ג(,6כ2)א( )1(
ואולם התקשורת, לחוק ו–6נא1 6מ 6כא1, )ח(, עד
יחולו לא ו־6מ ו–)ג( 6יט2)א( 6יא2, סעיפים הוראות
לענייןבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנות
השידורהספרתיותשהיקףפעילותואינוהיקףפעילות

רחבכהגדרתובסעיף12ב)א(;

לענייןשידוריושלבעלרישיוןכללילשידורים )2(
הממומנים הספרתיות, השידור תחנות באמצעות
באמצעותשידוריפרסומת-הוראותסעיפים6לד1)ז(

ו־6לד2לחוקהתקשורתע

נוסףעלהוראותסעיףקטן)א(יחולועלבעלרישיון )ג(
הספרתיות השידור תחנות באמצעות לשידורים מיוחד

הוראותסעיף6כדלחוקהתקשורת,בשינוייםהמחויביםע";

רישיונותכאמור,יהיונתונותלהלענייןרישיוןכללילשידורים
באמצעותתחנותהשידורהספרתיותולענייןרישיוןמיוחד
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,בהתאמה,
ולענייןבעלירישיונותכאמור,והכולבשינוייםהמחויבים
יחויבבעלרישיוןכללי ובשינויזה:שיעורההשקעהשבו
כאמורלפיסעיף6ה1)א1(לחוקהתקשורתיחושבמהכנסותיו

השנתיותמשידוריםע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,הוראותסעיף6ה1)א(עד )ב(
)א2(ו–)ב(עד)ד(לאיחולולענייןבעלרישיוןכללילשידורים
באמצעותתחנותהשידורהספרתיותשהיקףפעילותואינו

היקףפעילותרחבכהגדרתובסעיף12ב)א(ע

החלתהוראות
עלבעלרישיון

לשידורים
באמצעותתחנות

השידורהספרתיות

הוראותסעיפים4ז,6ט6,1יב,6כב,6כד6,1כה,6לו,6לח12,1דע )א(
13,13א,13ב,51ג,51דו־51הלחוקהתקשורתיחולולענייןבעל
רישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידוריםהספרתיות,

בשינוייםהמחויביםע

נוסףעלהוראותסעיףקטן)א(יחולועלבעלרישיוןכללי )ב(
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותהוראותאלה,

בשינוייםהמחויבים:

הוראותסעיפים6יא6,1יא6,2יט2)א(ו–)ג(,6כ2)א( )1(
ואולם התקשורת, לחוק ו–6נא1 6מ 6כא1, )ח(, עד
יחולו לא ו־6מ ו–)ג( 6יט2)א( 6יא2, סעיפים הוראות
לענייןבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנות
השידורהספרתיותשהיקףפעילותואינוהיקףפעילות

רחבכהגדרתובסעיף12ב)א(;

לענייןשידוריושלבעלרישיוןכללילשידורים )2(
הממומנים הספרתיות, השידור תחנות באמצעות
באמצעותשידוריפרסומת-הוראותסעיפים6לד1)ז(

ו־6לד2לחוקהתקשורתע

נוסףעלהוראותסעיףקטן)א(יחולועלבעלרישיון )ג(
הספרתיות השידור תחנות באמצעות לשידורים מיוחד

הוראותסעיף6כדלחוקהתקשורת,בשינוייםהמחויביםע";

הספרתיותובעלרישיוןמיוחדלשידוריםבאמצעותתחנות
השידורהספרתיות(עהסמכויותשמוצעלהעניקלמועצה
תואמותאתסמכויותיהביחסלרישיונותובעלירישיונות
והן התקשורת, חוק לפי ומיוחד( )כללי כבלים לשידורי

יחולובהתאמהבהתאםלסוגהרישיוןע

מוצעלקבועכיהוראותסעיף6ה1לחוקהתקשורת
שעוסקותבחובתהשקעהשלבעלרישיוןכללילשידורי
כללי רישיון בעל על יחולו לא מקור בהפקות כבלים
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותשהיקף

פעילותואינוהיקףפעילותרחבע

לסעיף 12ד המוצע

התקשורת בחוק שונות הוראות כי לקבוע מוצע
שחלותעלבעלרישיוןכללילשידוריכבליםאועלבעל
רישיוןמיוחדלשידוריכבליםיחולועלבעלירישיונות,
השידור תחנות באמצעות לשידורים מיוחד, או כללי
ובשינויים בסעיף המפורטות בהתאמות הספרתיות,

המחויביםע

עודמוצעלקבועכיהוראותשונותמחוקהתקשורת
לשידוריםבאמצעות לאיחולולענייןבעלרישיוןכללי
תחנותהשידורהספרתיותשאינופועלבהיקףפעילותרחבע
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בסעיף13- )15(

לתת רשאית ולוויין כבלים לשידורי "המועצה במקום )א(, קטן בסעיף )א(
רישיון"יבוא"המועצהרשאית,כלעודאיןבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעות

תחנותהשידורהספרתיות,לתתרישיון";

יבוא ולוויין" כבלים לשידורי "והמועצה במקום )ב()11(, קטן בסעיף )ב(
"והמועצה";

בסעיףקטן)ג(,בכלמקום,במקום"למועצהלשידוריכבליםולוויין"יבוא )ג(
"למועצה";

בסעיףקטן)ד(- )ד(

בפסקה)1(- )1(

במקוםפסקאותמשנה)א(ו–)ב(יבוא: )א(

גוףמהגופיםהמפורטיםבסעיף6)א()3(,)4(ו–)6(; ")א(

שליטה אמצעי מחזיק הוא אם להלן, כמפורט גורם )ב(
במשדרערוץנושאי,אחדאויותר,ושידוריושלמשדרהערוץ
הנושאיאושלכלהמשדריםכאמוריחד,שבהםהואמחזיק
אמצעישליטה,מופציםבמסגרתארבעהערוציםנושאיים

לפחות:

גוףמהגופיםהמפורטיםבסעיף6)א()1(ו–)2(; )1(

מישהואבעלענייןאובעלשליטהבגוףכאמור )2(
בפסקתמשנה)1(;

מישגוףכאמורבפסקתמשנה)1(הואבעלעניין )3(
אובעלשליטהבו;

תכליתהשלהוראהזוהיאמתןהגנתינוקאלבעלרישיון
כאמורכדילאפשרלולהתבססבשוקהשידורים,באופן
שיאפשראתקידוםהתחרותבשוקהטלוויזיההרב־ערוציתע

לפסקה )15(

עניינושלסעיף13לחוקבמשדרערוץנושאי)ערוץ
טלוויזיהש־75%לפחותמשעותהשידורשלומוקדשים
לנושאאחד,וששידוריובנושאהאמורמשודריםבמהלך
90%לפחותמשעותצפייתהשיא(עסעיףקטן)א(קובעכי
המועצהרשאיתלתתרישיוןלשםשידורושלערוץנושאי
שיופץבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותלמישבחרה
במכרזשפרסמהלענייןזהעמוצעלתקןאתסעיףקטן)א(
ולקבועבוכיסמכותזושלהמועצהתתקייםכלעודאין
השידור תחנות באמצעות לשידורים כללי רישיון בעל

הספרתיותע

סעיףקטן)ד(שלסעיף13לחוקקובעהגבלותלעניין
השתתפותבמכרזלערוץנושאיעביןהשארקובעותהוראות
פסקאותמשנה)א(עד)ד(שלפסקה)1(שלהסעיףאיסורעל
בעלויותצולבות,ביןמיששידוריוכברמופציםבאמצעות

שמבקש מי לבין אלה, לגורמים שקשור מי או המערך
להשתתףבמכרזלמשדרערוץנושאיע

וזהנוסחפסקאותמשנה)א(עד)ד(שלפסקה)1(של
סעיףקטן)ד(האמור:

במכרזלערוץנושאילאיהיהרשאילהשתתף )1("
כלאחדמאלה:

משדר שהוא הטלוויזיה ששידורי מי )א(
ספרתיות שידור תחנות באמצעות מופצים

)בסעיףקטןזה-גוףמופץ(;

מישהואבעלענייןבגוףמופץ; )ב(

מישגוףמופץהואבעלענייןבו; )ג(

מישאדםמסויםהואבעלענייןבווכןבעל )ד(
ענייןבגוףמופץ;"ע

לאחרבחינתמערכיםדומיםמצליחיםבעולםבנושא,
וכדילייצרתחרותבתחוםהטלוויזיההרב־ערוצית,מוצע
לאפשרהחזקתמספררביותרשלערוציםנושאייםבידי

גורםאחדע
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מישאדםמסויםהואבעלענייןאובעלשליטה )4(
בווכןבעלענייןאובעלשליטהבגוףכאמורבפסקת

משנה)1(;";

פסקאותמשנה)ג(ו–)ד(-יימחקו; )ב(

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

בהוראות חדשות,אין לענייןמכרזלערוץנושאיבנושא ")1א(
כפי התקשורת, לחוק 6כ2 סעיף מהוראות לגרוע כדי )1( פסקה

שהוחלבסעיףקטן)ו(ע";

פסקאות)2(ו–)3(-יימחקו; )3(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ה(

המועצהרשאיתלקבועתנאיםברישיוןשניתןלפיסעיףזהלמשדר ")ד1(
ערוץנושאי,לשנותאתתנאיו,להוסיףעליהםאולגרועמהם;משדרערוץ

נושאייפעלבהתאםלתנאיהרישיוןע";

מישאדםמסויםהואבעלענייןאובעלשליטה )4(
בווכןבעלענייןאובעלשליטהבגוףכאמורבפסקת

משנה)1(;";

פסקאותמשנה)ג(ו–)ד(-יימחקו; )ב(

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

חדשות,איןבהוראות לענייןמכרזלערוץנושאיבנושא ")1א(
כפי התקשורת, לחוק 6כ2 סעיף מהוראות לגרוע כדי )1( פסקה

שהוחלבסעיףקטן)ו(ע";

פסקאות)2(ו–)3(-יימחקו; )3(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ה(

המועצהרשאיתלקבועתנאיםברישיוןשניתןלפיסעיףזהלמשדר ")ד1(
ערוץנושאי,לשנותאתתנאיו,להוסיףעליהםאולגרועמהם;משדרערוץ

נושאייפעלבהתאםלתנאיהרישיוןע";

לפיכך,מוצעלהסיראתהמגבלההקבועהבפסקאות
על כיום מופצים ששידוריהם לגופים בהתייחס שלעיל
גביהמערך,למעטערוץהכנסת,רשותהשידורוהטלוויזיה
הלימודית,ולאפשרלגופיםאלהלהתמודדבמכרזלערוץ

נושאיע

שליטה באמצעי מחזיק להגביל מוצע זאת, לצד
בערוץנושאישהואבעלזיכיוןלשידוריטלוויזיהבערוץ
2אובעלזיכיוןלשידוריטלוויזיהבערוץהשלישיאובעל
רשאים יהיו שלא כך כאמור, טלוויזיה לשידורי רישיון
להחזיקביותרמארבעהערוציםנושאיים,וזאתכדילמנוע
גורמים בכניסת לפגוע העלולה התוכן בשוק ריכוזיות
זותחולעלפיהמוצעגםלגבי מגבלה למערךע חדשים

גורמיםהקשוריםלגופיםכאמורע

מחזיקבאמצעי זולאתחוללגבי מוצעכימגבלה
שליטהבערוץנושאיאוערוץייעודי)אשראינונופלבגדר
המגבלותהמוצעותלעיל(אשריוכללהחזיקבמספררב
שלערוציםנושאיים,בלאמגבלהעמתןהאפשרותלגורמים
האמוריםלהחזיקבמספררבשלערוציםנועדלעודדאת
כניסתםלמערך,באופןשיגביראתהתחרותויביאליצירת

מגווןבתחוםשידוריהטלוויזיההרב־ערוציתע

למחוק מוצע לעיל, המתוארים השינויים בשל
)ד(,שקובעותחריגים )2(ו–)3(שבסעיףקטן אתפסקאות
השינויים לנוכח ואשר ,)1( בפסקה הקבועות למגבלות

המוצעים,מתייתרותע

וזהנוסחןשלפסקאות)2(ו–)3(שמוצעלמחקן:

עלאףהוראותפסקה)1(,השר,באישורועדת )2("
שבהתקיימם תנאים הכלכלהשלהכנסת,רשאילקבוע
יהיהרשאילהשתתףבמכרזלערוץנושאימסויםמבקש
פסקה באותה המנויים מהסייגים סייג לגביו שמתקיים
קיום את לסכל עלולים האמורים הסייגים כי נוכח אם
שידוריהערוץהנושאי,ובלבדשלאיינתןלמבקשכאמור

אולמישקשוראליוכאמורבפסקה)1()ב(עד)ד(,רישיון
זו; פסקה לפי התקנות מכוח אחד, נושאי ליותרמערוץ
של לקיומה לב בשים תיעשה כאמור התנאים קביעת
קיבולתפנויהבתחנותהשידורהספרתיות,ולשיקוליםשל
הרחבתמגווןסוגישידוריהטלוויזיההמופציםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיות,קידוםהתחרותבתחוםשידורי

הטלוויזיהוטובתהציבור;

עלאףהוראותפסקה)1()א(,מישמחזיקבאמצעי )3(
שליטהבמשדרערוץנושאירשאילהשתתףבמכרזלערוץ
נושאינוסף,ובלבדשלאיופצובאמצעותתחנותהשידור
הספרתיותיותרמארבעהערוציםנושאייםשאותוגורם
מחזיקבהם,אלאבאישורהמועצהלשידוריכבליםולוויין,
לאחרשהביאהבחשבוןשיקוליםשלהרחבתמגווןשידורי
הטלוויזיההמופציםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות

ושלקידוםהתחרותבתחוםשידוריהטלוויזיהע"

עודמוצעלהוסיףאתסעיףקטן)ד1(ולקבועבוכי
המועצהרשאיתלקבועתנאיםברישיוןשניתןלפיסעיף
זהלמשדרערוץנושאי,לשנותאתתנאיו,להוסיףעליהם
אולגרועמהם,וכימשדרערוץנושאייפעלבהתאםלתנאי
סמכות שיקנו סעיפים לקבוע מוצע בהמשך הרישיוןע
שהפר נושאי ערוץ משדר על כספיים עיצומים להטיל

תנאימתנאיהרישיוןע

למועצה אין כיום, שידורים הפצת לחוק בהתאם
מימון אופן מראש ייקבע שבו מכרז לפרסם אפשרות
השידוריםשלהערוץ,אלאאופןהמימוןנקבעבידיהמציע
13)ה( סעיף את לתקן מוצע במכרזע זכייתו לאחר בלבד
שבוייקבעמראש מכרז כךשיתאפשרלמועצהלפרסם
אופןהמימוןובכךלהגדילאתהוודאותכלפיהמתמודדים
את להפוך למימון(, אחת דרך רק שתקבע )בכך במכרז

המכרזלאטרקטיבייותרולהגדילאתמספרהמציעיםע
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בסעיףקטן)ה(,אחרי"אובאמצעותשידוריפרסומת"יבוא"והכולבהתאם )ו(
לקבועבמכרז";

בסעיףקטן)ו(- )ז(

ברישה,אחרי"6יא"יבוא"6כב"; )1(

בפסקה)2(,במקום"ופסקה5)א(עד)ג("יבוא"ופסקה5)א(ו–)ב("; )2(

אחריסעיף13יבוא: )16(

"הגבלתשידורים
בתחנותהשידור

הספרתיותבידימי
שאינובעלרישיון

מישאינובעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידור13אע
מהגופים גוף למעט , נושאי ערוץ משדר או הספרתיות
)6(ו–)8(ו־7,לא 6)1(עד ששידוריהםמופציםלפיסעיפים
ישדרשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותשמפעיל

הגורםהמפעילע

פרק ד'2: הפצת שידורי טלוויזיה ברשת האינטרנט

בפרקזה-13בעהגדרות

"ספקתכנים"-כהגדרתובסעיף6סגלחוקהתקשורת;

המופצים הטלוויזיה שידורי - הפתוחים" "השידורים
באמצעותתחנותהשידורהספרתיות,כאמורבסעיף

6)א()1(עד)6(ו–)8(ע

חובתהגורם
המפעיללהפיץ

אתהשידורים
הפתוחיםברשת

האינטרנט

הגורםהמפעיליפיץאתהשידוריםהפתוחיםויאפשר13גע )א(
גישהאליהםבאמצעותממשקסטנדרטיברשתהאינטרנט,
במקביללהפצתםבתחנותהשידורהספרתיותלפיסעיף6,
באופןובתנאיםשיורההמנהלהכללישלמשרדהתקשורת

ובתנאיםאלה:

מחוק שלסעיפים כך 13)ו(, סעיף את לתקן מוצע
התקשורתהמפורטיםבושיחולולענייןפרסוםמכרזלערוץ
6כבלחוקהתקשורת,שקובעכי ייווסףגםסעיף נושאי,
השר רשאי המדינה, ביטחון מטעמי או חירום במקרי
הממשלה, מטעם הודעות לשדר רישיון לבעל להורות
המשטרה,המטההכללישלצבאההגנהלישראלוראש

הג"אע

כמוכן,מוצעלתקןאתסעיף13)ו()2(לחוקהקובעכי
הוראותמסוימותהקבועותבסעיף6כ2לחוקהתקשורת,
העוסקותבמגבלותעלמתןרישיוןלהפיקחדשות,לאיחולו
מכיוון וזאת חדשות, בנושא נושאי ערוץ משדר לעניין
שבהתאםלסעיף13לחוקהפצתשידורים,בנוסחוכיום,
בעליהזיכיונותוהרישיונותלשידוריטלוויזיהאינםיכולים

להתמודדבמכרזלערוץנושאיע

השתתפות על המגבלה את להסיר ההצעה לאור
במרכזלערוץנושאילענייןבעליהזיכיונותאוהרישיונות
כאמורלעיל,כךשיוכלולהתמודדבמכרזלערוץנושאי
במגבלהשלאחזקתארבעהערוציםנושאייםלכלהיותר,
מוצעלתקןאתסעיף13)ו()2(לחוקולהשיבאתהאיסורעל
מתןרישיוןלהפיקחדשותלגורמיםאלה,המעוגןבסעיף

6כ2)ג()5()ג(לחוקהתקשורתע

לפסקה )16(

לסעיף 13א המוצע

13א מוצעלהוסיףלחוקהפצתשידוריםאתסעיף
באמצעות לשידורים רישיון בעל שאינו מי כי ולקבוע
תחנותהשידורהספרתיותאומשדרערוץנושאיכהגדרתם
לפי מופצים ששידוריהם מהגופים המוצעת,למעטגוף
שידורים ישדר לא לחוק, ו־7 ו–)8( )6( עד )1(6 סעיפים
הגורם שמפעיל הספרתיות השידור תחנות באמצעות

המפעילע

לסעיפים 13ב ו־13ג המוצעים

מוצעלהוסיףלחוקאתפרקד'2שעניינוהסדרהשל
הפצתשידוריטלוויזיהברשתהאינטרנטע

אינה המערך גבי על שהפצתם הטלוויזיה ערוצי
נתונהלבחירתם)ערוצים10,2,הטלוויזיההלימודית,ערוץ
הערוצים וכן ו־33(, 1 - השידור רשות וערוצי הכנסת,
במישרין אם - הציבור כלל בידי ממומנים הייעודיים,
באמצעותמימוןציבוריואםבעקיפין,במתכונתשלמימון
מפרסומותוכערוציBroadcast,קריכערוציםהמיועדים
להגיעלכללהציבורכדישתפוצתהפרסומותתהיהרחבה
פתוחים להיות אלה ערוצים על בהתאם, האפשרע ככל
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ומתן ההפצה בעד כלשהו תשלום ייגבה לא )1(
הגישה;

משמעותיים אמצעים ינקוט המפעיל הגורם )2(
והגישה הפתוחים השידורים של ההפצה למניעת

אליהםמחוץלישראלע

הפצתהשידורים
ברשתהאינטרנט
בידיספקתכנים

עלאףהוראותחוקזכותיוצריםוחוקזכויותמבצעים13דע )א(
ומשדרים,הפצתהשידוריםהפתוחיםאומתןהגישהאליהם
ברשתהאינטרנט,בכלדרךשהיא,בידיספקתכנים,הנעשית
בכפוףלהוראותאלה,מותרתאףבלאקבלתרשותמבעלזכות

היוצריםאומבעלזכותהמבצעיםובלאתשלוםתמורה:

ההפצהומתןהגישהיהיולשידוריםהפתוחים )1(
בתחנות המפעיל הגורם בידי מופצים שהם כפי
בזמן מלא, באופן באינטרנט, או הספרתיות השידור

אמתי,בלאקטיעה,עריכהאושינוי;

ומתן ההפצה בעד כלשהו תשלום ייגבה לא )2(
הגישה;

ספקהתכניםינקוטאמצעיםמשמעותייםלמניעת )3(
ההפצהשלהשידוריםהפתוחיםוהגישהאליהםמחוץ

לישראלע

ומתן ההפצה בעד כלשהו תשלום ייגבה לא )1(
הגישה;

משמעותיים אמצעים ינקוט המפעיל הגורם )2(
והגישה הפתוחים השידורים של ההפצה למניעת

אליהםמחוץלישראלע

הפצתהשידורים
ברשתהאינטרנט
בידיספקתכנים

עלאףהוראותחוקזכותיוצריםוחוקזכויותמבצעים13דע )א(
ומשדרים,הפצתהשידוריםהפתוחיםאומתןהגישהאליהם
ברשתהאינטרנט,בכלדרךשהיא,בידיספקתכנים,הנעשית
בכפוףלהוראותאלה,מותרתאףבלאקבלתרשותמבעלזכות

היוצריםאומבעלזכותהמבצעיםובלאתשלוםתמורה:

ההפצהומתןהגישהיהיולשידוריםהפתוחים )1(
בתחנות המפעיל הגורם בידי מופצים שהם כפי
בזמן מלא, באופן באינטרנט, או הספרתיות השידור

אמתי,בלאקטיעה,עריכהאושינוי;

ומתן ההפצה בעד כלשהו תשלום ייגבה לא )2(
הגישה;

ספקהתכניםינקוטאמצעיםמשמעותייםלמניעת )3(
ההפצהשלהשידוריםהפתוחיםוהגישהאליהםמחוץ

לישראלע

יהיה בלאתשלוםובלישהציבור לצפייהבידיהציבור
מחויבלהיותמנוילשירותספקתוכניטלוויזיהכלשהוע
הערוצים העברת של חובה נקבעה השנים במהלך כך,
האמוריםלציבור,בלאתשלוםשלהערוציםהמסחריים
ולהפך, לוויין כבלים, - השונות השידור לפלטפורמות
שידוריהם את להפיץ המפעיל לגורם חובה ונקבעה
במערךעכאמורבחלקהכללילדבריההסבר,במהלךהשנים
האחרונותחלוהתפתחויותטכנולוגיותאשרהכניסוגם
אתרשתהאינטרנטכאמצעילהפצתשידוריםלציבורעכדי
הטכנולוגיות, להתפתחויות החוקי המצב את להתאים
לאפשרנגישותשלהשידוריםלכללהציבור,ולהקלעל
פתיחתשוקהשידוריםגםלשחקניםחדשיםהמשדריםעל
גבירשתהאינטרנט,מוצעלקבועכיהערוציםהפתוחים
המשודריםעלגביהמערךיופצובידיהגורםהמפעילגם
באמצעותרשתהאינטרנט,כשידורמקורימקביללשידור

המקוריבאמצעותטכנולוגייתהשידורהספרתיתע

הפצתהערוציםבדרךזועולהבקנהאחדעםעקרון
ביןטכנולוגיות האדישותהטכנולוגיתאשראינומבחין
ההפצהבכבלים,בלוויין,בתחנותהשידורהספרתיותאו
באינטרנט,ותואמתאתמודלההכנסותמפרסומותשעליו

נשעניםהערוציםהמסחרייםע

כאמורלעיל,בחלקהכללילדבריההסבר,מוצעלחייב
אתהגורםהמפעיללהפיץאתשידוריהטלוויזיההפתוחים
ולאפשרגישהאליהםבאמצעותממשקסטנדרטיברשת
השידור תחנות באמצעות להפצתם במקביל האינטרנט,
השידורים את יפיץ המפעיל הגורם כלומר, הספרתיותע
והן המערך גבי על הן - כפול מקורי בשידור הפתוחים

באמצעותרשתהאינטרנטעההפצהומתןהגישהכאמורייעשו
בהתאםלתנאיםשיקבעהמנהלהכללישלמשרדהתקשורתע

להקים המפעיל הגורם על יהיה לאמור בהתאם
השידורים יופצו שבאמצעותו אינטרנט, אתר ולהפעיל
הפתוחיםלציבור,בלאתמורהותוךשהואנוקטאמצעים
ומתן הפתוחים השידורים הפצת למניעת משמעותיים
הגישהאליהםמחוץלישראלעהדרישהלנקיטתאמצעים
משמעותייםלמניעתההפצהמחוץלישראל,דוגמתחסימת
התכניםכךשלאיהיונגישיםמחוץלשטחמדינתישראל
)geo-blocking(נועדהלהגןעלזכויותהיוצריםוהמבצעים
בתכניםהכלוליםבשידוריםהפתוחים,שלעתיםהזכות

לשדרםמוגבלתלתחומימדינתישראלבלבדע

לסעיף 13ד המוצע 

מוצעלקבועכיהפצתהשידוריםהפתוחיםבאינטרנט,
לספק מותרת תהיה המפעיל, הגורם בידי שהופצו כפי
הזכויות בעלי תכניםאףבלאקבלתרישיוןאוהסכמת
וספק בהם, הכלולות וביצירות הפתוחים בשידורים
לערוצים המפעיל, לגורם בתשלום חייב אינו התכנים
הפתוחיםאולבעליהזכויותהאמוריםעזאת,בדומהלפטור
הקבועבחוקהתקשורת,בסעיף6כא)ב(לענייןבעלרישיון
כללילשידוריכבליםובסעיף6מט1)א(לענייןבעלרישיון
הרישיונותכאמוראינם בעלי לוויין,שלפיהם לשידורי
חייביםבתשלוםכלשהובשלהעברתשידוריהטלוויזיה
הארצייםהמשודריםלפיחוקלציבורוהניתניםלקליטה

מהאווירע
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איןבהוראותסעיףזה,כדילגרועמזכותבעליזכויות )ב(
היוצריםוהמבצעיםבשידוריםהפתוחיםוביצירותהכלולות
בהםלקבלתשלוםלפיכלדיןמהגופיםששידוריהםמופצים
לפיסעיף6)א()1(עד)6(ו–)8(,בעדהפצתהשידוריםהפתוחים

בידיספקהתכניםע

פרק ד'3: פיקוח

בפרקזה-13העהגדרות

רישיון בעל וכן הפרטי המפעיל הגורם - רישיון" "בעל
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותומשדר

ערוץנושאי;

"מפקח"-מישמונהלפיהוראותסעיף13ו;

- בזק" ו"שירות בזק" "פעולת בזק", "מיתקן בזק", "ציוד
כמשמעותםבחוקהתקשורתע

השררשאילמנות,מביןעובדימשרדו,מפקחיםשיפקחו13ועמינוימפקחים )א(
עלביצועההוראותלפיחוקזהע

לאימונהמפקחלפיהוראותסעיףקטן)א(אלאאםכן )ב(
מתקיימיםבוכלאלה:

התחרות להתפתחות להביא נועדה זו הוראה
בשוקהטלוויזיההרב־ערוצית,שכןהתפתחותתחרותזו
מושתתתעלהפצתשידוריםשלשחקניםחדשיםעלגבי
רשתהאינטרנט,והעדרהיכולתשלשחקניםאלהלהפיץ

אתהשידוריםהפתוחיםמהווהחסםלחדירתםלשוקע

מוצעלקבועהוראותומגבלותלענייןאופןההפצה
ומתןהגישהלשידוריםהפתוחים,כדילהבטיחכיהפצת
השידוריםהפתוחיםבאינטרנטתוגבללאופןולזמןשבו
הםמופציםעלגביהמערך,באותהטריטוריהובלייכולת
הזכויות בעלי על להגן כדי השאר בין וזאת לשנותם,
בשידוריםהמופציםעבהתאםלמגבלותהמוצעות,ההפצה
תהיהבדרךשלשידורמשנהותיעשהבאופןמלא,בזמן
זו,ייאסר אמיתי,בלאקטיעה,עריכהאושינויעבמסגרת
להוסיףכלתוספתשהיאעלגביהמסך,סביבחלוןהצפייה

אוכלשינויאחרע

בנוסף,ספקהתכניםלאיגבהתשלוםמהציבורבעד
ההפצהומתןהגישהלשידוריםהפתוחים,וזאתבדומה
באמצעות השידורים הפצת לעניין הקבועה להוראה
תחנותהשידורהספרתיותבסעיף12לחוקעכמוכןמוצע
ינקוט המפעיל, לגורם בדומה התכנים, ספק כי לקבוע
אמצעיםמשמעותייםלמניעתהפצתהשידוריםהפתוחים
לישראל,וזאתכדילהגןעל מחוץ ומתןהגישהאליהם
הפתוחים בשידורים הכלולים בתכנים היוצרים זכויות

כפישהוסברלעילע

או כולם הפתוחים, בשידורים הכלולים התכנים
חלקם,כולליםתוכןמוגןלפיחוקזכותיוצריםוחוקזכויות
מבצעיםומשדריםעיובהרכיהפצתהשידוריםהפתוחים
באינטרנטומתןהגישהאליהםבאופןשאינועומדבהוראות

סעיףזהמהווההפרתזכויותקנייןרוחניאלה)אלאאםכן
ניתנההרשאהמבעליהזכויותלפעולאחרתאושחלהעל

הפעולהאחתמהוראותפרקד'לחוקזכותיוצרים(ע

)ב(כיאיןבהסדר כמוכן,מוצעלקבועבסעיףקטן
לענייןהפטורמתשלוםבידיספקהתכניםכאמורלעילכדי
לגרועמזכותבעליזכויותהיוצריםוהמבצעיםבשידורים
לפי תשלום לקבל בהם, הכלולות וביצירות הפתוחים
כלדיןמהגופיםששידוריהםמופציםבהתאםלהוראות
הסעיף,שהםהמשדריםהמקוריים,בעבורהפצתהשידורים

הפתוחיםבידיספקהתכניםע

לסעיף 13ה המוצע

הגורמים של התקינה פעילותם את להבטיח כדי
לפיו, ההוראות ביצוע ואת המוצע בתיקון המוסדרים
מוצעלהוסיףאתפרקד'3שכותרתו"פיקוח"ובולעגןאת
סמכויותהפיקוחעלהגורםהמפעילהפרטי,עלבעלרישיון
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותועלמשדר
ערוץנושאי)להלן-בעלרישיון(,ובכללכךאתאופןמינוי

המפקחיםעלידיהשרואתסמכויותיהםע

מוצעלהגדירמפקח,כמישמונהבהתאםלהוראות
סעיף13והמוצעע

לסעיף 13ו המוצע

מוצעלקבועהוראותהמסדירותאתדרךהמינוישל
מפקחיםמקרבעובדימשרדהתקשורתעהמפקחיםיידרשו
לעמודבתנאיכשירותשוניםובהםהעדרעברפלילי,וכן

יעברוהכשרהמתאימהשעליההורההשרע
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מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )1(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילדעתהשרלשמש

מפקח,ולאהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שהיונתונותלולפיפרקזה,כפישהורההשר;

כפישהורה בתנאיכשירותנוספים הואעומד )3(
השרע

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,רשאימפקח-13זעסמכויותמפקחים

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )1(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאו )2(
מסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצועןשלההוראותלפי
זו,"מסמך"-לרבות חוקזהאולהקלאתביצוען;בפסקה
הקלטהשנעשתהלשםתיעודההתקשרותביןבעלרישיון
לביןמנוי,ולרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-

;331995

להיכנסלמקוםשבופועלבעלרישיוןאומקבלשירות )3(
בזק,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגורים,אלאעלפי
צושלביתמשפט;בפסקהזו,"מקוםשבופועלבעלרישיון"-
לרבותמקוםשבומנהלבעלרישיוןאומימטעמואתעסקיו,

לשםביצועפעולותבזקאומתןשירותיבזק;

לערוךמדידותאובדיקותאוליטולדגימותשלמיתקני )4(
הנמצאיםבמקוםשבופועלבעלרישיון בזקאוציודבזק
כהגדרתובפסקה)3(אובמקוםשבופועלמקבלשירותבזק,
וכןלמסוראתהמדידות,הבדיקותוהדגימותלמעבדה,לשמור

אותןאולנהוגבהןבדרךאחרתע

היהלמנהלהכללישלמשרדהתקשורתיסודסבירלהניחכי13חעזימוןנושאימשרה
בעלרישיוןהפרהוראהמההוראותלפיהוראותחוקזה,רשאי
הואמנימוקיםשיירשמו,להתירלמפקח,נוסףעלהסמכויות
למשרדיו,למועדסבירשייקבע, 13ז,לזמן המנויותבסעיף
נושאמשרהבבעלהרישיוןשלדעתהמנהלעשויהלהיותלו

ידיעההנוגעתלהפרה,לשםבירורההפרהע

מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )1(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילדעתהשרלשמש

מפקח,ולאהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שהיונתונותלולפיפרקזה,כפישהורההשר;

כפישהורה בתנאיכשירותנוספים הואעומד )3(
השרע

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,רשאימפקח-13זעסמכויותמפקחים

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )1(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאו )2(
מסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצועןשלההוראותלפי
זו,"מסמך"-לרבות חוקזהאולהקלאתביצוען;בפסקה
הקלטהשנעשתהלשםתיעודההתקשרותביןבעלרישיון
לביןמנוי,ולרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-

;331995

להיכנסלמקוםשבופועלבעלרישיוןאומקבלשירות )3(
בזק,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגורים,אלאעלפי
צושלביתמשפט;בפסקהזו,"מקוםשבופועלבעלרישיון"-
לרבותמקוםשבומנהלבעלרישיוןאומימטעמואתעסקיו,

לשםביצועפעולותבזקאומתןשירותיבזק;

לערוךמדידותאובדיקותאוליטולדגימותשלמיתקני )4(
הנמצאיםבמקוםשבופועלבעלרישיון בזקאוציודבזק
כהגדרתובפסקה)3(אובמקוםשבופועלמקבלשירותבזק,
וכןלמסוראתהמדידות,הבדיקותוהדגימותלמעבדה,לשמור

אותןאולנהוגבהןבדרךאחרתע

היהלמנהלהכללישלמשרדהתקשורתיסודסבירלהניחכי13חעזימוןנושאימשרה
בעלרישיוןהפרהוראהמההוראותלפיהוראותחוקזה,רשאי
הואמנימוקיםשיירשמו,להתירלמפקח,נוסףעלהסמכויות
סבירשייקבע, למועד למשרדיו, 13ז,לזמן המנויותבסעיף
נושאמשרהבבעלהרישיוןשלדעתהמנהלעשויהלהיותלו

ידיעההנוגעתלהפרה,לשםבירורההפרהע

לסעיף 13ז המוצע

סמכויות כאמור שהוסמך מפקח בידי לתת מוצע
פיקוחשתכליתןלהבטיחאתקיוםהוראותהחוק,התקנות,
הרישיונותשניתנולפיהתיקוןהמוצעאוהיתרההפעלה
שניתןלגורםהמפעילבהתאםלסעיף2)ב(לחוקעכךמוצע
לפניו, להזדהות אדם מכל לדרוש סמכות למפקח לתת
וסמכות לחצרים כניסה סמכות מידע, לדרישת סמכות
לביצועבדיקותומדידותבמקוםשבופועלבעלרישיוןאו

בחצריושלמקבלשירותבזקע

יובהרכיכניסהלמקוםהמשמשלמגוריםתיעשהרק
עלפיצושלביתמשפטע

לסעיף 13ח המוצע

מוצעלקבועכיאםהיהלמנהלהכללישלמשרד
התקשורתיסודסבירלהניחכיבעלרישיוןהפרהוראה
נוסף למפקח, להתיר הוא רשאי זה, חוק הוראות לפי
מנימוקים המוצע, 13ז בסעיף המפורטות הסמכויות על
הרישיון בבעל משרה נושא למשרדיו לזמן שירשמו,

שלדעתהמנהלעשויהלהיותלוידיעההנוגעתלהפרהע

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ע 33
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מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,13טעחובתהזדהות
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

ואת אותו המזהה תג גלוי באופן עונד הוא )1(
תפקידו;

ישבידותעודהחתומהבידיהשר,המעידהעל )2(
תפקידוועלסמכויותיו,שאותהיציגעלפידרישהע

פרק ד'4: עיצום כספי

סימן א': הטלת עיצום כספי

בפרקזה-13יעהגדרות

"המועצה"-המועצהלשידוריכבליםולוויין;

"המנהל"-המנהלהכללישלמשרדהתקשורת;

"הסכוםהבסיסי"-100,800שקליםחדשיםע

עיצוםכספי-
גורםמפעילפרטי

הפרגורםמפעילפרטיהוראהמההוראותלפיחוקזה,13יאע )א(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

לענייןגורםמפעילפרטישהואתאגיד-העביר )1(
אמצעישליטהבתאגידבלאאישורמאתהשר,בניגוד

להוראותסעיף2)ה(;

לאהגישדיןוחשבוןבהתאםלהוראותסעיף5)א(; )2(

לסעיף 13ט המוצע

מפקח כי עדכנית, בחקיקה כמקובל לקבוע, מוצע
יעשהשימושבסמכויותהמוקנותלולפיפרקד'3כנוסחו
אותו המזהה תג גלוי באופן עונד כשהוא רק המוצע
ואתתפקידו,וכןכשישבידותעודההחתומהבידיהשר
המעידהעלתפקידוומפרטתאתסמכויותיו,שאותהיציג

עלפידרישהע

לסעיף 13י המוצע

מוצעלהוסיףאתפרקד'4לחוקולהסמיךאתיושב
ראשהמועצהואתמנכ"למשרדהתקשורתלהטילעיצום
כספיעלגורםמפעילפרטי,בעלרישיוןכלליאומיוחד
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותומשדר
התיקון לפי בחובותיהם עומדים שאינם נושאי ערוץ

המוצע,התקנותאוהוראותהרישיוןשניתנולהםע

ומהיר יעיל רגולטורי אמצעי הוא הכספי העיצום
שמטרתוהעיקריתהיאאכיפתקיוםההוראותהחוקיות
והחזרתהמפוקחלמשטרציותעלנוכחהעובדהשמדובר
גורם לשמש ומהירותו יעילותו עשויה מינהלי, בהליך
החובות הפרת של השכיחות להקטנת ולהביא מרתיע

שבשלהפרתןהואמוטלע

הסמכותהמוקניתלמנהלהכללישלמשרדהתקשורת
)להלן-המנהל(וליושבראשהמועצהבפרקד'4המוצע,

דומהבעיקרהלסמכותיושבראשהמועצהלהטילעיצום
כספיעלבעלרישיוןלשידורים,לפיסימןב'לפרקז'1לחוק
התקשורת,תוךהתאמתהוראותהפרקהמוצעלמקובל
כיוםבחקיקהבנוגעלהטלתעיצומיםכספייםעלידירשות

מינהליתע

מוצעלקבועכיסכוםהעיצוםהכספיהבסיסישניתן
להטיללפיפרקד'4המוצעיהיה100,800שקליםחדשיםע
מטעמיאחידותמוצעלקבועסכוםהזההלסכוםשיושב
ראשהמועצהרשאילהטילעלבעלירישיונותלשידורים,

לפיחוקהתקשורתע

לסעיף 13יא המוצע

עיצוםכספיעל להטיל המנהל להסמיךאת מוצע
גורםמפעילפרטישהפרהוראהמההוראותהחלותעליו
לפיהחוק,התקנותאוהיתרההפעלהשניתןלובהתאם

לסעיף2)ב(לחוק,כמפורטבסעיף13יאהמוצעע

יותר, הנמוך במדרג בהפרות עוסק )א( קטן סעיף
שעליהןמוצעלאפשרלמנהללהטילעיצוםכספיבסכום
עוסק )ב( קטן סעיף 13יהמוצעע בסעיף המוגדר הבסיסי
בהפרותבמדרגגבוהיותרשעליהןמוצעלאפשרלמנהל
להטילעיצוםכספיבסכוםשלכפלהסכוםהבסיסיעסעיף
קטן)ג(עוסקבהפרותבמדרגהגבוהביותר,שעליהןמוצע
לאפשרלמנהללהטילעיצוםכספיבסכוםשלפיארבעה

מהסכוםהבסיסיע
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לאהמציאפרטיםבהתאםלדרישהשניתנהלפי )3(
סעיף5)ב(;

הפרדרישהלמסורידיעהאומסמךשניתנהלפי )4(
סעיף13ז)2(ע

הפרגורםמפעילפרטיהוראהמההוראותלפיחוקזה, )ב(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםשלכפלהסכוםהבסיסי:

לו, שניתן ההפעלה להיתר בהתאם שלא פעל )1(
בניגודלהוראותסעיף3)א(;

הפרהוראהשניתנהלפיסעיף13לחוקהתקשורת )2(
כפישהוחלבסעיף3)ד(,לענייןמתןשירותיםאועשיית
פעולותלכוחותהביטחון,אוהפרהוראהשניתנהלפי
שהוחלו כפי התקשורת לחוק 13ב או 13א סעיפים
3)ד(,לענייןביצועפעולותבזקומתןפעולות בסעיף
אוהפסקה תקלה במקרהשל או חירום בשעת בזק

משמעותיתבהפסקתשירותיבזקאובמתןשידוריםע

הפרגורםמפעילפרטיהוראהמההוראותלפיחוקזה, )ג(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזהבסכוםשלפיארבעהמהסכוםהבסיסי:

התנהמתןשירותלפיחוקזהברכישהאובקבלה )1(
שלשירותאחרהניתןעלידואועלידיאחראובאי־

או השר מאת לכך היתר בלא כאמור, שירות קבלת
בניגודלתנאיםשנקבעובהיתר,בניגודלהוראתסעיף

2א)ד(;

השידור תחנות את הפעיל או הקים תכנן, )2(
בניגוד ההפעלה, היתר שבוטל לאחר הספרתיות

להוראותסעיף3א)ב(;

לאהפיץבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות )3(
6)א(, בסעיף המנויים הגופים של טלוויזיה שידורי

בניגודלהוראותאותוסעיף;

הקבועים במועדים שידוריטלוויזיה הפיץ לא )4(
בסעיף6)ב(;

הפיץשידוריטלוויזיהכךשאופןההפצה,איכות )5(
הבחירהשלשארהמרכיביםשל ואפשרות השידור
שידוריהטלוויזיהאינםזהיםלגביכלהגופיםששידורי

הטלוויזיהשלהםמופצים,בניגודלהוראותסעיף6)ג(;

לאהפיץבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות )6(
)ב(, שידורירדיושלהגופיםהמנוייםבסעיף7)א(או

בניגודלהוראותאותוסעיף;

לאהמציאפרטיםבהתאםלדרישהשניתנהלפי )3(
סעיף5)ב(;

הפרדרישהלמסורידיעהאומסמךשניתנהלפי )4(
סעיף13ז)2(ע

הפרגורםמפעילפרטיהוראהמההוראותלפיחוקזה, )ב(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםשלכפלהסכוםהבסיסי:

לו, שניתן ההפעלה להיתר בהתאם שלא פעל )1(
בניגודלהוראותסעיף3)א(;

הפרהוראהשניתנהלפיסעיף13לחוקהתקשורת )2(
כפישהוחלבסעיף3)ד(,לענייןמתןשירותיםאועשיית
פעולותלכוחותהביטחון,אוהפרהוראהשניתנהלפי
שהוחלו כפי התקשורת לחוק 13ב או 13א סעיפים
3)ד(,לענייןביצועפעולותבזקומתןפעולות בסעיף
אוהפסקה תקלה במקרהשל או חירום בשעת בזק

משמעותיתבהפסקתשירותיבזקאובמתןשידוריםע

הפרגורםמפעילפרטיהוראהמההוראותלפיחוקזה, )ג(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזהבסכוםשלפיארבעהמהסכוםהבסיסי:

התנהמתןשירותלפיחוקזהברכישהאובקבלה )1(
שלשירותאחרהניתןעלידואועלידיאחראובאי־

או השר מאת לכך היתר בלא כאמור, שירות קבלת
בניגודלתנאיםשנקבעובהיתר,בניגודלהוראתסעיף

2א)ד(;

השידור תחנות את הפעיל או הקים תכנן, )2(
בניגוד ההפעלה, היתר שבוטל לאחר הספרתיות

להוראותסעיף3א)ב(;

לאהפיץבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות )3(
6)א(, בסעיף המנויים הגופים של טלוויזיה שידורי

בניגודלהוראותאותוסעיף;

הקבועים במועדים שידוריטלוויזיה הפיץ לא )4(
בסעיף6)ב(;

הפיץשידוריטלוויזיהכךשאופןההפצה,איכות )5(
הבחירהשלשארהמרכיביםשל ואפשרות השידור
שידוריהטלוויזיהאינםזהיםלגביכלהגופיםששידורי

הטלוויזיהשלהםמופצים,בניגודלהוראותסעיף6)ג(;

לאהפיץבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות )6(
)ב(, שידורירדיושלהגופיםהמנוייםבסעיף7)א(או

בניגודלהוראותאותוסעיף;
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הקבועים במועדים רדיו שידורי הפיץ לא )7(
בסעיף7)ג(;

איכות ההפצה, שאופן כך רדיו שידורי הפיץ )8(
הבחירהשלשארהמרכיביםשל ואפשרות השידור
שידוריהרדיואינםזהיםלגביכלהגופיםששידורי

הרדיושלהםמופצים,בניגודלהוראותסעיף7)ד(;

לאהפסיקלהפיץאתשידוריושלגוףמהגופים )9(
המפורטיםבסעיפים6ו־7,בניגודלתקנותשקבעהשר

לפיסעיף8;

השידורים קליטת בעד מהציבור תשלום גבה )10(
המופציםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,בניגוד

להוראותסעיף12;

לאהפיץאתהשידוריםהפתוחיםאולאאפשר )11(
ברשת סטנדרטי ממשק באמצעות אליהם, גישה
להוראות בניגוד המנהל, שקבע בתנאים האינטרנט,

סעיף13גע

עיצוםכספי-
המשדרבלא

רישיון

שידראדםשאינובעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנות13יבע
השידורהספרתיותאומשדרערוץנושאי,שידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותשמפעילהגורםהמפעיל,בניגוד
להוראותסעיף13א,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליו

עיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסיע

עיצוםכספי
-בעלרישיון

כללילשידורים
באמצעותתחנות

השידורהספרתיות

תחנות13יגע באמצעות לשידורים כללי רישיון בעל הפר )א(
השידורהספרתיותהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

בניגוד הרישיון לתנאי בהתאם שלא פעל )1(
ברישיון שנקבע 12א)ב(,למעטתנאי להוראותסעיף
בסעיף שהוחל 6ח)ו(לחוקהתקשורתכפי סעיף לפי

12א)ד(;

מימןשידוריםבערוץהמוקדשלשידוריםלילדים )2(
סעיף להוראות בניגוד פרסומות, שידורי באמצעות

12א)ג(;

הפרהוראהשנקבעהבכלליםלפיסעיף6ה)5()א( )3(
לחוקהתקשורתכפישהוחלבסעיף12ג)א(;

לסעיף 13יב המוצע

מוצעלהסמיךאתיושבראשהמועצהלהטילעיצום
כספיבסכוםהבסיסיעלאדםששידרשידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותשמפעילהגורםהמפעילבלי
שהואבעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידור

הספרתיותאובלישהואמשדרערוץנושאיע

לסעיפים 13יג ו־13יד המוצעים

מוצעלהסמיךאתיושבראשהמועצהואתהמנהל,
כלאחדלענייןהפרותשלהוראותשונות,כמפורטבסעיף,
לשידורים כללי רישיון בעל על כספי עיצום להטיל
רישיון בעל ועל הספרתיות השידור תחנות באמצעות
הספרתיות השידור תחנות באמצעות לשידורים מיוחד
שהפרהוראהמההוראותהחלותעליולפיהחוק,התקנות
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הפראתהוראותסעיף6ה1)א(לחוקהתקשורת, )4(
כפישהוחלבסעיף12ג)א(,לענייןהקצאתזמןשידור

להפקותמקומיות;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )5(
6ה1)א1(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)א(,

לענייןהחובהלהשקיעבהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ב( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )6(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)א(,לענייןהמכסה

המזעריתלהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ג( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )7(
12ג)א(,לענייןהפקות התקשורת,כפישהוחלבסעיף

מקומיות;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )8(
12ג)א(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק 6ה1)ד(
מקומיות הפקות לרכוש או להפיק החובה לעניין
בשיעורכפולאובדברהפקתןאושידורןשלהפקות

אלה;

6ט1)ב( הפרהוראהשנתנההמועצהלפיסעיף )9(
לעניין 12ד)א(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק
צעדיםשעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקין
וסדירשלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרות

בתחוםהשידורים;

טווח על העולה קול בעוצמת שידורים שידר )10(
עוצמתהקולהמקובל,בניגודלהוראותלפיסעיף6כד1

לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

שידרשידוריםאסוריםבניגודלהוראותסעיף6כה )11(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

הפרהוראהשלהמועצהלפיסעיף6יא2)ג(לחוק )12(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)ב()1(,לענייןחבילת

יסוד;

דרשממנוילחבילתיסודתשלומיםנלוויםבלי )13(
אחרות, לחבילות ממנויים כאמור תשלומים שדרש
בסעיף שהוחל פי 6יא2)ד(, סעיף להוראות בניגוד

הסעיף לפי המועצה אישור בלא פעל או 12ד)ב()1(,
האמורלענייןגובהתשלומיםנלווים;

הפרהוראהלפיסעיף6יט2)ג(,כפישהוחלבסעיף )14(
12ד)ב()1(;לענייןתוכןשידוריהכבלים;

ראש יושב בידי שניתנה הוראה ביצע לא )15(
המועצה,בהתאםלסמכותולפיחוקזה,בתוךהזמן

שקבעבהוראהע

הפראתהוראותסעיף6ה1)א(לחוקהתקשורת, )4(
כפישהוחלבסעיף12ג)א(,לענייןהקצאתזמןשידור

להפקותמקומיות;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )5(
6ה1)א1(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)א(,

לענייןהחובהלהשקיעבהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ב( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )6(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)א(,לענייןהמכסה

המזעריתלהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ג( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )7(
12ג)א(,לענייןהפקות התקשורת,כפישהוחלבסעיף

מקומיות;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )8(
12ג)א(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק 6ה1)ד(
מקומיות הפקות לרכוש או להפיק החובה לעניין
בשיעורכפולאובדברהפקתןאושידורןשלהפקות

אלה;

6ט1)ב( הפרהוראהשנתנההמועצהלפיסעיף )9(
לעניין 12ד)א(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק
צעדיםשעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקין
וסדירשלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרות

בתחוםהשידורים;

טווח על העולה קול בעוצמת שידורים שידר )10(
עוצמתהקולהמקובל,בניגודלהוראותלפיסעיף6כד1

לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

שידרשידוריםאסוריםבניגודלהוראותסעיף6כה )11(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

הפרהוראהשלהמועצהלפיסעיף6יא2)ג(לחוק )12(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)ב()1(,לענייןחבילת

יסוד;

דרשממנוילחבילתיסודתשלומיםנלוויםבלי )13(
אחרות, לחבילות ממנויים כאמור תשלומים שדרש
בסעיף שהוחל פי 6יא2)ד(, סעיף להוראות בניגוד

הסעיף לפי המועצה אישור בלא פעל או 12ד)ב()1(,
האמורלענייןגובהתשלומיםנלווים;

הפרהוראהלפיסעיף6יט2)ג(,כפישהוחלבסעיף )14(
12ד)ב()1(;לענייןתוכןשידוריהכבלים;

ראש יושב בידי שניתנה הוראה ביצע לא )15(
המועצה,בהתאםלסמכותולפיחוקזה,בתוךהזמן

שקבעבהוראהע
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תחנות באמצעות לשידורים כללי רישיון בעל הפר )ב(
השידורהספרתיותהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרק

זה,בסכוםהבסיסי:

הפרתנאיהנדסישנקבעברישיוןלפיסעיף6ח)ו( )1(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12א)ד(;

הפרהוראהלפיסעיף6לד)א(לחוקהתקשורת, )2(
כפישהוחלבסעיף12ב)ה(,לענייןשימוש;

6ט1)ב(לחוק הפרהוראהשנתןהשרלפיסעיף )3(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(,לענייןצעדים
שעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקיןוסדיר
שלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרותבתחום

השידורים;

לחוק 6יב סעיף לפי השר שקבע הוראה הפר )4(
או רצףבשידוריםשהופסקו קיום לעניין התקשורת
לענייןתשלוםדמישימוש,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

לחוק 6כב סעיף לפי השר שנתן הוראה הפר )5(
12ד)א(,לענייןשידור התקשורת,כפישהוחלבסעיף
הודעותבמקריחירוםאומטעמיםשלביטחוןהמדינה;

גרםלהגבלהאולחסימהבניגודלהוראותסעיף )6(
51גלחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(ע

עיצוםכספי
-בעלרישיון

מיוחדלשידורים
באמצעותתחנות

השידורהספרתיות

תחנות13ידע לשידוריםבאמצעות מיוחד רישיון הפרבעל )א(
השידורהספרתיותהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

בניגוד הרישיון לתנאי בהתאם שלא פעל )1(
להוראותסעיף12ב)ג(,למעטתנאישנקבעברישיוןלפי
סעיף6ח)ו(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ב)ד(;

הפרהוראהשנקבעהבכלליםלפיסעיף6ה)5()א( )2(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)א(;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )3(
6ה1)א2(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)א(,

לענייןהחובהלהשקיעבהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ג( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )4(
12ג)א(,לענייןהפקות התקשורת,כפישהוחלבסעיף

מקומיות;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )5(
6ה1)ד(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)א(,לעניין
החובהלהפיקאולרכושהפקותמקומיותבשיעורכפול

אובדברהפקתןאושידורןשלהפקותאלה;
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6ט1)ב( הפרהוראהשנתנההמועצהלפיסעיף )6(
לעניין 12ד)א(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק
צעדיםשעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקין
וסדירשלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרות

בתחוםהשידורים;

טווח על העולה קול בעוצמת שידורים שידר )7(
עוצמתהקולהמקובל,בניגודלהוראותלפיסעיף6כד1

לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

שידרשידוריםאסוריםבניגודלהוראותסעיף6כה )8(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

לפי להוראות בניגוד בשידוריו, פרסומות כלל )9(
סעיף6כדלחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)ג(;

ראש יושב בידי שניתנה הוראה ביצע לא )10(
המועצה,בהתאםלסמכותולפיחוקזה,בתוךהזמן

שקבעבהוראהע

תחנות לשידוריםבאמצעות מיוחד רישיון הפרבעל )ב(
השידורהספרתיותהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרק

זה,בסכוםהבסיסי:

הפרתנאיהנדסישנקבעברישיוןלפיסעיף6ח)ו( )1(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12א)ג(;

6ט1)ב(לחוק הפרהוראהשנתןהשרלפיסעיף )2(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(,לענייןצעדים
שעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקיןוסדיר
שלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרותבתחום

השידורים;

לחוק 6יב סעיף לפי השר שקבע הוראה הפר )3(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(,לענייןקיוםרצף

בשידוריםשהופסקואולענייןתשלוםדמישימוש;

לחוק 6כב סעיף לפי השר שנתן הוראה הפר )4(
12ד)א(,לענייןשידור התקשורת,כפישהוחלבסעיף
הודעותבמקריחירוםאומטעמיםשלביטחוןהמדינה;

גרםלהגבלהאולחסימהבניגודלהוראותסעיף )5(
51גלחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(ע

עיצוםכספי-
משדרערוץנושאי

הפרמשדרערוץנושאיהוראהמההוראותלפיחוקזה,13טוע )א(
כמפורטלהלן,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצום

כספילפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

6ט1)ב( הפרהוראהשנתנההמועצהלפיסעיף )6(
לעניין 12ד)א(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק
צעדיםשעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקין
וסדירשלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרות

בתחוםהשידורים;

טווח על העולה קול בעוצמת שידורים שידר )7(
עוצמתהקולהמקובל,בניגודלהוראותלפיסעיף6כד1

לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

שידרשידוריםאסוריםבניגודלהוראותסעיף6כה )8(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

לפי להוראות בניגוד בשידוריו, פרסומות כלל )9(
סעיף6כדלחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)ג(;

ראש יושב בידי שניתנה הוראה ביצע לא )10(
המועצה,בהתאםלסמכותולפיחוקזה,בתוךהזמן

שקבעבהוראהע

תחנות לשידוריםבאמצעות מיוחד רישיון הפרבעל )ב(
השידורהספרתיותהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרק

זה,בסכוםהבסיסי:

הפרתנאיהנדסישנקבעברישיוןלפיסעיף6ח)ו( )1(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12א)ג(;

6ט1)ב(לחוק הפרהוראהשנתןהשרלפיסעיף )2(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(,לענייןצעדים
שעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקיןוסדיר
שלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרותבתחום

השידורים;

לחוק 6יב סעיף לפי השר שקבע הוראה הפר )3(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(,לענייןקיוםרצף

בשידוריםשהופסקואולענייןתשלוםדמישימוש;

לחוק 6כב סעיף לפי השר שנתן הוראה הפר )4(
12ד)א(,לענייןשידור התקשורת,כפישהוחלבסעיף
הודעותבמקריחירוםאומטעמיםשלביטחוןהמדינה;

גרםלהגבלהאולחסימהבניגודלהוראותסעיף )5(
51גלחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(ע

עיצוםכספי-
משדרערוץנושאי

הפרמשדרערוץנושאיהוראהמההוראותלפיחוקזה,13טוע )א(
כמפורטלהלן,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצום

כספילפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

אוהרישיוןשניתןלועסכוםהעיצוםהכספייהיההסכום
הבסיסי,כהגדרתוהמוצעתע

לסעיף 13טו המוצע

מוצעלהסמיךאתיושבראשהמועצהואתהמנהל,
כלאחדלענייןהפרותשלהוראותשונות,כמפורטבסעיף,

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בניגוד הרישיון לתנאי בהתאם שלא פעל )1(
להוראותסעיף13)ד1(,למעטתנאישנקבעברישיוןלפי

סעיף6ח)ו(לחוקהתקשורתכפישהוחלבסעיף13)ו(;

6ה)5( שנקבעהבכלליםלפיסעיף הפרהוראה )2(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )3(
13)ו(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק 6ה1)א1(

לענייןהחובהלהשקיעבהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ב( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )4(
המכסה לעניין 13)ו(, בסעיף שהוחל התקשורת,כפי

המזעריתלהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ג( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )5(
לעניין 13)ו(, בסעיף בסעיף שהוחל כפי התקשורת,

הפקותמקומיות;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )6(
6ה1)ד(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(,לעניין
החובהלהפיקאולרכושהפקותמקומיותבשיעורכפול

אובדברהפקתןאושידורןשלהפקותאלה;

לחוק 6כ2)ו( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )7(
התקשורתכפישהוחלבסעיף13)ו(,אוכלליםשהחילה
עליוהמועצהלפיאותוסעיף,לענייןשידוריחדשות;

טווח על העולה קול בעוצמת שידורים שידר )8(
עוצמתהקולהמקובל,בניגודלהוראותלפיסעיף6כד1

לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(;

שידרשידוריםאסוריםבניגודלהוראותסעיף6כה )9(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(;

לחוק 6לד1)ד( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )10(
התקשורתכפישהוחלבסעיף13)ו(,לענייןשידוריערוץ

נושאיהממומןבאמצעותשידוריפרסומת;

לחוק 6לד1)ו( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )11(
כפי סעיף, אותו לפי עליו שהוחלה או התקשורת

שהוחלבסעיף13)ו(;

לחוק 6לד1)ז( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )12(
שידורי לעניין 13)ו(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת,

פרסומות;

שהמועצה שידור בזמן פרסומת שידורי שידר )13(
6לד2 הורתהעלנטילתו,בניגודלהוראותלפיסעיף

לחוקהתקשורתכפישהוחלבסעיף13)ו(;
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ראש יושב בידי שניתנה הוראה ביצע לא )14(
המועצה,בהתאםלסמכותולפיחוקזה,בתוךהזמן

שקבעבהוראהע

הפרמשדרערוץנושאיהוראהמההוראותלפיחוקזה, )ב(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

הפרתנאיהנדסישנקבעברישיוןלפיסעיף6ח)ו( )1(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(;

לחוק 6כב סעיף לפי השר שנתן הוראה הפר )2(
שידור לעניין 13)ו(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת,
הודעותבמקריחירוםאומטעמיםשלביטחוןהמדינהע

הודעהעלכוונת
חיוב

היהליושבראשהמועצהאולמנהל,לפיהעניין)בפרק13טזע )א(
זה-הממונה(,יסודסבירלהניחאדםהפרהוראהמההוראות
לפיחוקזה,כאמורבסעיפים13יאעד13טו)בפרקזה-המפר(,
ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותםסעיפים,ימסור
למפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה

-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווה )1(
אתההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )3(
לפיהוראותסעיף13יז;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף13יט,
לעניין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד

הסעיףהאמורע

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף13טז13יזעזכותטיעון
רשאילטעוןאתטענותיו,בכתבאובעלפהלפניהממונה,
לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך
30ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונהלהאריךאת

התקופההאמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל30ימיםע

ראש יושב בידי שניתנה הוראה ביצע לא )14(
המועצה,בהתאםלסמכותולפיחוקזה,בתוךהזמן

שקבעבהוראהע

הפרמשדרערוץנושאיהוראהמההוראותלפיחוקזה, )ב(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

הפרתנאיהנדסישנקבעברישיוןלפיסעיף6ח)ו( )1(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(;

לחוק 6כב סעיף לפי השר שנתן הוראה הפר )2(
שידור לעניין 13)ו(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת,
הודעותבמקריחירוםאומטעמיםשלביטחוןהמדינהע

הודעהעלכוונת
חיוב

היהליושבראשהמועצהאולמנהל,לפיהעניין)בפרק13טזע )א(
זה-הממונה(,יסודסבירלהניחאדםהפרהוראהמההוראות
לפיחוקזה,כאמורבסעיפים13יאעד13טו)בפרקזה-המפר(,
ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותםסעיפים,ימסור
למפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה

-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווה )1(
אתההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )3(
לפיהוראותסעיף13יז;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף13יט,
לעניין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד

הסעיףהאמורע

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף13טז13יזעזכותטיעון
רשאילטעוןאתטענותיו,בכתבאובעלפהלפניהממונה,
לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך
30ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונהלהאריךאת

התקופההאמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל30ימיםע

להטילעיצוםכספיעלמשדרערוץנושאישהפרהוראה
הרישיון או התקנות החוק, לפי עליו החלות מהוראות
הבסיסי, הסכום יהיה הכספי העיצום סכום לוע שניתן

כהגדרתוהמוצעתע

לסעיף 13טז המוצע

עלפיהמוצעבסעיףזה,בהתקייםהתשתיתהראייתית
המינהליתהמעידהעלביצועהפרהכאמורבסעיפים13יא
עד13טוהמוצעים,ימסורהמנהלאויושבראשהמועצה,
כוונתו על למפר הודעה הממונה( - )להלן העניין לפי
להטילעליועיצוםכספי)להלן-הודעהעלכוונתחיוב(

אשרתצייןאתהמעשהאוהמחדלהמהוויםאתההפרה,
אתשיעורהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו,אתזכותו
שלהמפרלטעוןאתטענותיובדברכוונתהמנהללהטיל
עיצוםכספי,וכןאתהסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצום
הכספיאםתימשךההפרהאותחזורעלעצמהוהמועד

שממנויראוהפרהכהפרהנמשכתע

לסעיף 13יז המוצע

מוצעלתתלמפרשקיבלהודעהעלכוונתחיובכאמור
בסעיף13טזהמוצע,זכותלהגישאתטענותיולמנהלבתוך30
ימיםמיוםמסירתההודעה,ובכךלממשאתזכותהשימוע
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החלטתהממונה
ודרישתתשלום

הממונהיחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפי13יחע )א(
ורשאיהוא כספי, עיצום המפר על אםלהטיל 13יז, סעיף

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף13כע

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה, )1(
בכתב,לשלםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה-דרישת
העיצום סכום את השאר, בין יציין, שבה תשלום(,

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבע

בדרישתהתשלוםאובהודעה,לפיסעיףקטן)ב(,יפרט )ג(
הממונהאתנימוקיהחלטתוע

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף13יז,בתוך )ד(
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונת
חיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרהלמפר

במועדהאמורע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה13יטע )א(
הפרה,החלקהחמישיםשלולכליוםשבונמשכתההפרהע

בהפרהחוזרתיוסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרה
חוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוקזהכאמורבסעיף
קודמת מהפרה שנתיים בתוך העניין, לפי 13טו, עד 13יא
שלאותההוראהשבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאו

שבשלההורשעע

הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך13כעסכומיםמופחתים )א(
בסימןזה,אלאלפיהוראותסעיפים מהסכומיםהקבועים

קטנים)ב(או)ג(ע

שלו,כמקובלבהליךמינהליעהממונהרשאילהאריךאת
התקופההאמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל30ימיםע

לסעיף 13יח המוצע 

מוצעלקבועכיהממונה,לאחרששמעאתטענותיו
לגביביצועה החלטתובאופןסופי המפר,יגבשאת של
שלההפרהבידיהמפר,ובהתאםלכךיחליטאםלהטיל
עלהמפרעיצוםכספיעכמוכן,רשאיהממונהלשקולאם
13כ בהתאםלהוראותסעיף גובההעיצום להפחיתאת
שיפורטלהלןעאםהחליטהממונהלהטילעלהמפרעיצום
העיצום סכום לגבי תשלום דרישת למפר ישלח כספי,
החליט אם תשלום(ע דרישת - )להלן המעודכן הכספי
הממונהשלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ימסורלמפר

הודעהעלכךבכתבע

עודמוצעלקבועכיבמקרהשבוהמפרבחרשלא
חיוב כוונת על ההודעה תיחשב טענותיו, את לטעון
שנשלחהעלידיהממונהכהחלטהסופיתשלווכדרישת

תשלום,בתום30הימיםשבמהלכםהיהרשאיהמפרלטעון
אתטענותיולפניהממונהע

לסעיף 13יט המוצע

מוצעלקבועכיביצועהפרהלאורךזמןיגרורהטלת
עיצוםכספיבסכוםגבוהיותר,שהואפועליוצאשלמשך
התקופהשבהבוצעהההפרהעולפיכך,מקוםשבומתבצעת
הפרהנמשכת,ייווסףלסכוםהעיצוםהכספיהמקוריבשל
נמשך שבו יום לכל נוסף יומי סכום שבוצעה, ההפרה
כי לקבוע מוצע כן, כמו המפרע ידי על ההפרה ביצוע
בתוך שבוצעה הפרה שהיא חוזרת, הפרה של במקרה
שנתייםמביצועהפרהקודמתשבשלההוטלעיצוםכספי
אושבשלההורשעהמפר,ייווסףעלסכוםהעיצוםהכספי
הקצובשהיהניתןלהטילובשלהאילובוצעהלראשונה,

סכוםהשווהלסכוםהעיצוםהכספיע

לסעיף 13כ המוצע

מוצעלקבועכישרהתקשורתבהסכמתשרהמשפטים,
יהיהרשאילקבועסוגימקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהם
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מקרים, לקבוע רשאי המשפטים, שר בהסכמת השר, )ב(
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספיעל
הגורםהמפעילבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסימןזה,

ובשיעוריםשיקבעע

השר,בהתייעצותעםהמועצה,רשאילקבועמקרים, )ג(
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספי
עלהמשדרבלארישיון,עלבעלרישיוןלשידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותועלערוץנושאי,בסכוםהנמוך

מהסכומיםהקבועיםבסימןזה,ובשיעוריםשיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת13כאע )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
הממונהכאמורבסעיף13יח)ד(-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתחיוב;הוגשהעתירהלביתהמשפטלענייניםמינהליים
אוהוגשערעורעלהחלטהבעתירהכאמור,ועוכבתשלומו
שלהעיצוםהכספיבידיהממונהאוביתהמשפט-יהיה
העיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטהבעתירה

אובערעור,לפיהענייןע

הסכוםהבסיסיהקבועבסעיף13ייתעדכןב־1בינואר )ב(
בכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעור
שינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידועב־1
בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרוב
שהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדד

המחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

מקרים, לקבוע רשאי המשפטים, שר בהסכמת השר, )ב(
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספיעל
הגורםהמפעילבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסימןזה,

ובשיעוריםשיקבעע

השר,בהתייעצותעםהמועצה,רשאילקבועמקרים, )ג(
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספי
עלהמשדרבלארישיון,עלבעלרישיוןלשידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותועלערוץנושאי,בסכוםהנמוך

מהסכומיםהקבועיםבסימןזה,ובשיעוריםשיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת13כאע )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
הממונהכאמורבסעיף13יח)ד(-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתחיוב;הוגשהעתירהלביתהמשפטלענייניםמינהליים
אוהוגשערעורעלהחלטהבעתירהכאמור,ועוכבתשלומו
שלהעיצוםהכספיבידיהממונהאוביתהמשפט-יהיה
העיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטהבעתירה

אובערעור,לפיהענייןע

הסכוםהבסיסיהקבועבסעיף13ייתעדכןב־1בינואר )ב(
בכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעור
שינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידועב־1
בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרוב
שהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדד

המחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

ניתןיהיהלהטילעיצוםכספיעלהגורםהמפעילבסכום
הנמוךמןהסכומיםהקבועיםבסימןא'המוצעע

כמוכןמוצעלקבועכישרהתקשורת,בהתייעצות
עםהמועצהובהסכמתשרהמשפטים,יהיהרשאילקבוע
סוגימקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטיל
עיצוםכספיעלהמשדרבלארישיוןאועלבעלרישיון
לשידוריםבאמצעותתחנותשידוריםספרתיותועלמשדר
ערוץנושאיבסכוםהנמוךמןהסכומיםהקבועיםבסימן

א'המוצעע

הנסיבותוהשיקוליםשיקבעהשרבתקנות,שבשלהם
במידת למשל יתחשבו מופחת סכום להטיל ניתן יהיה
והפסקתה, ההפרה בגילוי המפר של הפעולה שיתוף
פעולותשביצעביוזמתולמניעתהישנותההפרהאועובדת
היותהשלההפרההפרהראשונהעכמוכןמוצעלהבהיר
כיאיןבסמכותושלהממונהלהטילעיצוםכספיבסכומים
נמוכיםמאלההקבועיםבסימןא'המוצע,אלאלפיהוראות

שייקבעוכאמורלפיהוראותסעיף13כהמוצעע

לסעיף 13כא המוצע 

לסעיף קטן )א(

הסכום לפי יהיה הכספי העיצום כי לקבוע מוצע
שבו במקרה התשלוםע דרישת מסירת במועד המעודכן

לפניהמנהלונמסרהלו טענותיו את לטעון המפר בחר
דרישתתשלוםלפיסעיף13יחהמוצע,יהיהסכוםהעיצום
הכספי-הסכוםהמעודכןבמועדהמסירהכאמור;כאשר
בחרהמפרשלאלטעוןאתטענותיולפניהמנהל,יראולפי
הוראותסעיף13יחהמוצעאתההודעהעלכוונתהחיוב
הסכום יהיה הכספי וסכוםהעיצום התשלום, כדרישת
המעודכןבמועדמסירתההודעהעלכוונתחיובעכמוכן,
לעניינים המשפט לבית עתירה הוגשה שבהם במקרים
)ר'סעיף22לחוקהמוצע(אוהוגשערעורעל מינהליים
עיכוב על הורה המשפט ובית כאמור, בעתירה החלטה
שהממונההסכיםלכך, הכספי,או העיצום תשלומושל
יהיהסכוםהעיצוםהכספיהסכוםהמעודכןביוםההחלטה

בעתירהאובערעור,לפיהענייןע

לסעיף קטן )ב(

סכומי קבועלעדכון אוטומטי מנגנון לקבוע מוצע
המחירים מדד עליית לשיעור בהתאם הכספי העיצום

לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועכיהממונהיפרסםברשומותהודעהעל
סכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםע
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הממונהיפרסםברשומותהודעהעלהסכוםהבסיסי )ג(
המעודכןלפיסעיףקטן)ב(ע

המועדלתשלום
עיצוםכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירת13כבע
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף13יחע

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום13כגע על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-341961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומוע

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתותחולפקודת13כדעגבייה
המסים)גבייה(35;בלילגרועמסמכויותהגבייהלפיכלדין,
רשאיהממונה,לגבותעיצוםכספיבדרךשלמימושהערבויות
שהמציאהגורםהמפעיל,בעלהרישיוןלשידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותאוהמשדרערוץנושאי,לפיהענייןע

סימן ב': התראה מינהלית

הוראה13כהעהתראהמינהלית הפר אדם כי להניח סביר יסוד לממונה היה )א(
13טו, עד 13יא בסעיפים כאמור זה, חוק לפי מההוראות
והתקיימונסיבותשקבעהממונה,בנהלים,באישורהיועץ
המשפטילממשלה,רשאיהוא,במקוםלהמציאלוהודעהעל
כוונתחיובולהטילעליועיצוםכספי,לפיהוראותסימןא',
להמציאלוהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה;בסעיףקטן
זה,"היועץהמשפטילממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטי

לממשלהשהיועץהמשפטילממשלההסמיכולענייןזהע

בהתראהמינהליתיצייןהממונהמהוהמעשההמהווה )ב(
אתההפרה,יודיעלמפרכיעליולהפסיקאתההפרהוכיאם
ימשיךבהפרהאויחזורעליהיהיהצפוילעיצוםכספיבשל
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהעניין,כאמורבסעיף
13כז,וכןיצייןאתזכותושלהמפרלבקשאתביטולההתראה

לפיהוראותסעיף13כוע

לסעיף 13כב המוצע

מוצעלקבועכימפרשהפרהוראההמנויהבסעיפים
13יאעד13טוהמוצעים,יחויבבתשלוםהעיצוםהכספי
בתוך30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמורבסעיף
13יחהמוצעעויובהרלענייןזהכיבהתאםלהוראותסעיף
13יחהמוצע,אםמפרלאטעןאתטענותיולאחרשנמסרה
לוהודעהעלכוונתחיוב,בתוך30ימים,יראואתההודעה

עלכוונתחיובכדרישתתשלוםשנמסרהבמועדהאמורע

לסעיף 13כג המוצע

מוצעלקבועכיעלתקופתפיגורבתשלוםהעיצום
הכספיייווספוהפרשיהצמדהוריבית,כמקובלבהסדרים

דומיםבענייןהטלתעיצוםכספיע

לסעיף 13כד המוצע

מוצעלקבועכיעיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,
ועלגבייתותחולפקודתהמסים)גבייה(ע

לסעיף 13כה המוצע

התראהמינהליתהיאכליאכיפההמקלעםהמפר,
כספיע עיצום של הטלה מסוימים, במקרים ומחליף,
ההתראההמינהליתמאפשרתלמפרהזדמנותלתקןאת
ההפרה,בלאתשלוםהעיצוםהכספיעזאת,אףשהתשתית
העובדתיתשלפניהגורםהמינהלימעידהכיבוצעההפרהע
מנקודתמבטושלהגורםהמינהלי,מנגנוןההתראהמאפשר
לולהבהירלמישנתוןלפיקוחואתדרישותיו,בטרםיטיל

עליועיצוםכספיע

ס"חהתשכ"א,עמ'192ע 34

חוקיא"י,כרךב'עמ')ע(1374,)א(1399ע 35
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בקשהלביטול
התראהמינהלית

13כה,13כוע בסעיף מינהליתכאמור התראה נמסרהלמפר )א(
רשאיהואלפנותלממונהבכתב,בתוך30ימים,בבקשהלבטל

אתההתראהבשלכלאחדמטעמיםאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינו )2(
מהווההפרהע

לפי מינהלית, התראה לביטול בקשה הממונה קיבל )ב(
או אתההתראה לבטל הוא רשאי )א(, קטן סעיף הוראות
לדחותאתהבקשהולהשאיראתההתראהעלכנה;החלטת

הממונהתינתןבכתב,ותימסרלמפרבצירוףנימוקיםע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

סימן13כזע הוראות לפי מינהלית התראה למפר נמסרה )א(
לו נמסרה שבשלה ההוראה את להפר המשיך והמפר זה
הפרה בשל תשלום דרישת הממונה לו ימסור ההתראה,

נמשכתכאמורבסעיף13יט)א(ע

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשלהנמסרהלוההתראה,
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף13יט)ב(,והממונה
ימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף13טז

בשלההפרההחוזרתע

סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

הודעהעל
האפשרותלהגשת
התחייבותועירבון

היהלממונהיסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראהמההוראות13כחע
לפיחוקזה,כאמורבסעיפים13יאעד13טו,והתקיימונסיבות
שקבעהממונה,בנהלים,באישורהיועץהמשפטילממשלה,
כוונתחיוב, למפר,במקוםהודעהעל להמציא רשאיהוא
הודעהשלפיהבאפשרותולהגישלממונהכתבהתחייבות
עיצום עליו שיוטל במקום זה, סימן הוראות לפי ועירבון
כספילפיהוראותסימןא';בסעיףקטןזה,"היועץהמשפטי
לממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטילממשלהשהיועץ

המשפטילממשלההסמיכולענייןזהע

בקשהלביטול
התראהמינהלית

13כה,13כוע בסעיף מינהליתכאמור התראה נמסרהלמפר )א(
רשאיהואלפנותלממונהבכתב,בתוך30ימים,בבקשהלבטל

אתההתראהבשלכלאחדמטעמיםאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינו )2(
מהווההפרהע

לפי מינהלית, התראה לביטול בקשה הממונה קיבל )ב(
או אתההתראה לבטל הוא רשאי )א(, קטן סעיף הוראות
לדחותאתהבקשהולהשאיראתההתראהעלכנה;החלטת

הממונהתינתןבכתב,ותימסרלמפרבצירוףנימוקיםע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

סימן13כזע הוראות לפי מינהלית התראה למפר נמסרה )א(
לו נמסרה שבשלה ההוראה את להפר המשיך והמפר זה
הפרה בשל תשלום דרישת הממונה לו ימסור ההתראה,

נמשכתכאמורבסעיף13יט)א(ע

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשלהנמסרהלוההתראה,
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף13יט)ב(,והממונה
ימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף13טז

בשלההפרההחוזרתע

סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

הודעהעל
האפשרותלהגשת
התחייבותועירבון

היהלממונהיסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראהמההוראות13כחע
לפיחוקזה,כאמורבסעיפים13יאעד13טו,והתקיימונסיבות
שקבעהממונה,בנהלים,באישורהיועץהמשפטילממשלה,
כוונתחיוב, למפר,במקוםהודעהעל להמציא רשאיהוא
הודעהשלפיהבאפשרותולהגישלממונהכתבהתחייבות
עיצום עליו שיוטל במקום זה, סימן הוראות לפי ועירבון
כספילפיהוראותסימןא';בסעיףקטןזה,"היועץהמשפטי
לממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטילממשלהשהיועץ

המשפטילממשלההסמיכולענייןזהע

לפיכך,מוצעלקבועכיאםהיהלממונהיסודסביר
להניחכיהתקיימההפרהשלהוראההמנויהבסעיפים
13יאעד13טוהמוצעים,והתקיימונסיבותשקבעהממונה
בנהלים,באישורהיועץהמשפטילממשלה,רשאיהוא,
במקוםלהמציאלמפרהודעהעלכוונתחיובולהטילעליו
עיצוםכספילפיהוראותסימןא'לפרקד'4המוצע,להמציא

לוהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזהע

לסעיף 13כו המוצע

מוצעלקבועכימפרשנמסרהלוהתראהמינהלית
רשאילהגישבקשהלממונהלביטולההתראה,בתוך30
ימים,לפיהעילותהמנויותבסעיף13כועהממונהיבטלאת
ההתראהאוידחהאתהבקשהלביטולההתראהעהחלטת

הממונהתהיהמנומקתובכתבע

לסעיף 13כז המוצע

והוא התראה למפר נמסרה אם כי לקבוע מוצע
ההתראה, נשלחה שבשלה ההוראה את להפר המשיך
נמשכתע הפרה בשל תשלום דרישת הממונה לו ימסור
במקריםשבהםמתקיימתהפרהחוזרתבתוךשנתייםלאחר
משלוחהתראהעלביצועהשלההפרההראשונה,יראו
אתההפרההנוספתכהפרהחוזרת,והממונהימסורלמפר
הודעהעלכוונתחיובבשלהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף

13יט)ב(המוצעע

לסעיפים 13כח עד 13ל המוצעים

מנגנוןשלכתבהתחייבותהואמנגנוןנוסףהמקל
בהפעלת גמישות המינהלי לגורם ומאפשר המפר, עם
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תנאיההתחייבות
וגובההעירבון

בכתבההתחייבותיתחייבהמפרלהפסיקאתהפרת13כטע )א(
13כחולהימנעמהפרהנוספתשל ההוראהכאמורבסעיף
ושתחילתה הממונה, שיקבע תקופה בתוך הוראה, אותה
ביוםמסירתההודעהכאמורבאותוסעיף,ובלבדשהתקופה
תקופת - זה )בסימן שנתיים על תעלה לא האמורה

ההתחייבות(ע

תנאים ההתחייבות בכתב לקבוע רשאי הממונה )ב(
נוספיםשעלהמפרלהתחייבולעמודבהםבמהלךתקופת
ההתחייבותבמטרהלהקטיןאתהנזקשנגרםמההפרהאו

למנועאתהישנותהע

נוסףעלכתבההתחייבותיפקידהמפרבידיהממונה )ג(
עירבוןבסכוםהעיצוםהכספישהממונההיהרשאילהטיל
עלהמפרבשלאותההפרה,בהתחשבבקיומםשלמקרים,

נסיבותושיקוליםשנקבעולפיסעיף13כ)ב(או)ג(ע

תוצאותהגשת
כתבהתחייבות

ועירבוןאואי־
הגשתם

הגישהמפרלממונהכתבהתחייבותועירבוןלפיסימןזה,13לע
בתוך30ימיםמיוםמסירתההודעהכאמורבסעיף13כח,לא
יוטלעליועיצוםכספיבשלאותההפרה;לאהגישהמפר
האמורה, התקופה בתוך ועירבון התחייבות כתב לממונה
ימציאלוהממונההודעהעלכוונתחיובבשלאותההפרה,

לפיסעיף13טזע

הגישהמפרכתבהתחייבותועירבוןלפיסימןזהוהפר13לאעהפרתהתחייבות )א(
תנאימתנאיההתחייבות,כמפורטבפסקאותשלהלן,יחולו

ההוראותהמפורטותבאותןפסקאות,לפיהעניין:

המשיךהמפר,במהלךתקופתההתחייבות,להפר )1(
אתההוראהשבשלהפרתהנתןאתכתבההתחייבות
וימציאלמפרדרישת אתהעירבון יחלטהממונה -
תשלוםבשלההפרההנמשכתכאמורבסעיף13יט)א(;

סמכויותיועכתבההתחייבותהואמנגנוןשנערךבהסכמת
הגורםהמינהליוהמפר,והואמאפשרלמפרלחזורלמשטר
ציותבלישישלםאתהעיצוםהכספי,אלאיפקידכעירבון

אתסכוםהעיצוםע

מוצעלקבועכיאםהיהלממונהיסודסבירלהניח
הממונה שקבע נסיבות והתקיימו הפרה, שהתקיימה
הוא רשאי לממשלה, המשפטי היועץ באישור בנהלים
הודעה חיוב, כוונת על הודעה במקום למפר, להמציא
שלפיהבאפשרותולהגישלממונהכתבהתחייבותועירבון,
במקוםשיוטלעליועיצוםכספיעבכתבההתחייבותיתחייב
המפרלהפסיקאתהפרתההוראהולהימנעמהפרהנוספת
שלאותההוראהבתוךתקופהשיקבעהממונהושתחילתה
ביוםמסירתההודעה,ובלבדשאותהתקופהלאתעלה
ההתחייבות בכתב לקבוע רשאי הממונה שנתייםע על
לגרום במטרה בהם, לעמוד המפר שעל נוספים תנאים
הישנותהענוסףעל להקטנתהנזקמההפרהאולמניעת

כתבההתחייבות,יפקידהמפרבידיהממונהעירבוןבגובה
העיצוםהכספישהיהניתןלהטילעליו,בהתחשבבקיומם
העיצום סכום להפחתת ושיקולים נסיבות מקרים, של

כאמורבסעיף13כ)ב(או)ג(ע

לסעיפים 13לא ו־13לב המוצעים

אםהמפרממשיךלהפראתאותההוראהאושהוא
בכתב הממונה שקבע הנוספים התנאים אחד את מפר
כתב המפרעם שהפקיד העירבון יחולט - ההתחייבות
ההתחייבותעהעירבוןשהופקדלמעשהמבטאאתסכום
העיצוםהכספישהיהניתןלהטילעלהמפרבגיןביצוע
התחייבותע כתב לו נשלח אלמלא הראשונה, ההפרה
חילוטהעירבוןייחשבכהטלתעיצוםעלההפרההמקורית
שבשלההואניתןעככלשהמפרחזרוהפרבמהלךתקופת
כתב את נתן הפרתה שבשל ההוראה את ההתחייבות
חוזרת כהפרה הנוספת ההפרה את יראו ההתחייבות,
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חזרהמפרוהפר,במהלךתקופתההתחייבות,את )2(
ההוראהשבשלהפרתהנתןאתכתבההתחייבות-
יראואתההפרההנוספתכאמורכהפרהחוזרתלעניין

סעיף13יט)ב(ויחולוהוראותאלה:

כוונת על הודעה למפר ימציא הממונה )א(
חיובבשלההפרההחוזרת;

שלחהממונהדרישתתשלוםבשלההפרה )ב(
החוזרתלפיהוראותסעיף13יח)ב()1(אושהמפר
לאטעןאתטענותיולפניהממונהלענייןאותה
הפרהכאמורבסעיף13יח)ד(,יחלטהממונהאת
בשל הכספי העיצום להטלת בנוסף העירבון

ההפרההחוזרת;

שנקבעו הנוספים מהתנאים תנאי המפר הפר )3(
יחלט - 13כט)ב( בסעיף כאמור ההתחייבות בכתב
הממונהאתהעירבון,לאחרשנתןלמפרהזדמנותלטעון

אתטענותיו,בכתב,לענייןזהע

לענייןפרקזהיראובחילוטהעירבוןלפיהוראותסעיף )ב(
זה,כהטלתעיצוםכספיעלהמפרבשלההפרהשלגביהניתן

העירבוןע

הופרתנאימתנאיההתחייבותכאמורבסעיףזה,והפר )ג(
המפרפעםנוספתאתההוראהשבשלהפרתהנתןאתכתב
ההתחייבות,לאיאפשרלוהממונהלהגישכתבהתחייבות

נוסףלפיהוראותסימןזה,בשלאותההפרהע

עמדהמפרבתנאיכתבההתחייבותשמסרלפיסימןזה,יוחזר13לבעהשבתהעירבון
בתוספת שהפקיד, ההתחייבות,העירבון תקופת בתום לו,

הפרשיהצמדהוריביתמיוםהפקדתועדיוםהחזרתוע

סימן ד': שונות

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפיחוק13לגע
זההמנויותבסעיפים13יאעד13טוושלהוראהמההוראות

לפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע

חזרהמפרוהפר,במהלךתקופתההתחייבות,את )2(
ההוראהשבשלהפרתהנתןאתכתבההתחייבות-
יראואתההפרההנוספתכאמורכהפרהחוזרתלעניין

סעיף13יט)ב(ויחולוהוראותאלה:

כוונת על הודעה למפר ימציא הממונה )א(
חיובבשלההפרההחוזרת;

שלחהממונהדרישתתשלוםבשלההפרה )ב(
החוזרתלפיהוראותסעיף13יח)ב()1(אושהמפר
לאטעןאתטענותיולפניהממונהלענייןאותה
הפרהכאמורבסעיף13יח)ד(,יחלטהממונהאת
בשל הכספי העיצום להטלת בנוסף העירבון

ההפרההחוזרת;

שנקבעו הנוספים מהתנאים תנאי המפר הפר )3(
יחלט - 13כט)ב( בסעיף כאמור ההתחייבות בכתב
הממונהאתהעירבון,לאחרשנתןלמפרהזדמנותלטעון

אתטענותיו,בכתב,לענייןזהע

לענייןפרקזהיראובחילוטהעירבוןלפיהוראותסעיף )ב(
זה,כהטלתעיצוםכספיעלהמפרבשלההפרהשלגביהניתן

העירבוןע

הופרתנאימתנאיההתחייבותכאמורבסעיףזה,והפר )ג(
המפרפעםנוספתאתההוראהשבשלהפרתהנתןאתכתב
ההתחייבות,לאיאפשרלוהממונהלהגישכתבהתחייבות

נוסףלפיהוראותסימןזה,בשלאותההפרהע

עמדהמפרבתנאיכתבההתחייבותשמסרלפיסימןזה,יוחזר13לבעהשבתהעירבון
בתוספת שהפקיד, ההתחייבות,העירבון תקופת בתום לו,

הפרשיהצמדהוריביתמיוםהפקדתועדיוםהחזרתוע

סימן ד': שונות

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפיחוק13לגע
זההמנויותבסעיפים13יאעד13טוושלהוראהמההוראות

לפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע

והממונהימציאלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלההפרה
ההפרה לעניין טענותיו את לטעון יוכל המפר החוזרתע
החוזרת,והממונהיהיהרשאילחלטאתהעירבוןאםלא
את טען לא המפר אם או המפר של טענותיו את קיבל

טענותיולפניוע

עודמוצעלקבועכיאםהמפרלאעמדבתנאיכתב
ההתחייבותוהפרפעםנוספתאתההוראהשבשלהפרתה
נתןאתכתבההתחייבות,לאיתאפשרלובעתידלהגיש
כתבהתחייבותנוסףבשלהפרהשלאותההוראהעככל

שהמפרעמדבכלתנאיכתבההתחייבות,יוחזרלוהעירבון
שהפקידבתוספתהפרשיהצמדהוריבית,מיוםהפקדתו

ועדיוםהחזרתוע

לסעיף 13לג המוצע

מוצעלקבועכיעלמעשהאחדהמהווההפרהשל
הוראהמההוראותלפיהחוקשאפשרלהטילבשלהעיצום
כספילפיסעיפים13יאעד13טוהמוצעים,וכןהפרהשל
הוראהמההוראותלפיחוקאחרשאפשרלהטילבשלה

עיצוםכספי,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31 284

עיכובביצוע
והחזר

איןבהגשתעתירהלביתמשפטלענייניםמינהלייםעל13לדע )א(
החלטתהממונהלפיפרקזה,כדילעכבאתביצועההחלטה,
אלאאםכןהסכיםלכךהממונהאושביתהמשפטהורהעל

כךע

החליטביתהמשפט,לאחרששולםהעיצוםהכספיאו )ב(
הופקדהעירבון,לקבלעתירהכאמורבסעיףקטן)א(אוערעור
עלהחלטהבעתירהכאמורוהורהעלהחזרתסכוםהעיצום
הכספיששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספיאועלהחזרת
העירבון,יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחת
אויוחזרהעירבון,לפיהעניין,בתוספתהפרשיהצמדהוריבית

מיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר13להעפרסום )א(
האינטרנטשלמשרדהתקשורתאתהפרטיםשלהלן,בדרך
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-ככלשהמפרהואתאגידע )6(

הוגשהעתירהלביתמשפטלענייניםמינהלייםאוהוגש )ב(
ערעורעלהחלטהבעתירהכאמור,יפרסםהממונה,לפיסעיף
קטן)א(אתדברהגשתהעתירהאוהערעורואתתוצאותיהםע

עלאףהוראותסעיףקטן)א()6(,רשאיהממונהלפרסםאת )ג(
שמושלמפרשהואיחיד,אםסברשהדברנחוץלאזהרתהציבורע

לסעיף 13לד המוצע

לסעיף קטן )א(:מוצעלקבועכיהגשתעתירהלביתהמשפט
לענייניםמינהליים)ר'דבריהסברלסעיף22לתיקוןהמוצע(
לאתעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכים

לכךהממונהאושביתהמשפטהורהעלכךע

ביתהמשפט יקבל אם כי לקבוע מוצע )ב(: לסעיף קטן 
ששולם לאחר בעתירה, החלטה על ערעור או עתירה
העיצוםהכספי,ויורהעלהחזרתהסכוםששולםאועל
יוחזר העירבון, החזרת על או הכספי העיצום הפחתת
הסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחתבידיבית
המשפטאויוחזרהעירבון,לפיהעניין,בתוספתהפרשי

הצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

לסעיף 13לה המוצע

מוצעלחייבאתהממונהלפרסםאתהחלטותיובדבר
הטלתהעיצוםהכספיבאתרהאינטרנטשלמשרדהתקשורת,
וכן,אםהוגשהעתירהלביתהמשפטלענייניםמינהלייםאו
הוגשערעורעלהחלטהבעתירהכאמור,יפרסםהממונה
אתדברהגשתםואתתוצאותיהםעפרסוםזהנועדלהבטיח
שקיפותביחסלהפעלתשיקולהדעתשלהממונה,ולאפשר
לציבורלבקראתהחלטותיוולערוךהשוואהביקורתית
שלהןעפרסוםכאמוריכולשייעשהגםבדרכיםאחרותשקבע

שרהתקשורתלפיסעיףקטן)ו(המוצעע

הפרטיםשייכללובפרסוםהחלטותהממונהמפורטים
בסעיףקטן)א(המוצעעככלל,לאיכלולהפרסוםשמותשל
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עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטים )ד(
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף
9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-361998,וכןרשאיהואשלא
לפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבורית

אינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ה(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםע

הפרטים לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי השר )ו(
האמוריםבסעיףזהע

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספי,המצאתהתראהמינהליתאומתן13לוע )א(
מאחריותו יגרע לא זה, פרק לפי ועירבון התחייבות כתב
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוק

זההמנויותבסעיפים13יאעד13טו,המהווהעבירהע

שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובאוהמציאלו )ב(
התראהמינהליתאוהודעהעלהאפשרותלהגישהתחייבות
ועירבון,בשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לא
יוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלו

עובדותחדשות,המצדיקותזאתע

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,לאינקוטנגדוהממונההליכיםלפי
פרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבהאישוםבנסיבות
האמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספיאו
הפקידעירבון,יוחזרלוהסכוםששולםאוהעירבוןשהופקד,
לפיהעניין,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלום

הסכוםאויוםהפקדתהעירבון,עדיוםהחזרתוע

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטים )ד(
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף
9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-361998,וכןרשאיהואשלא
לפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבורית

אינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ה(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםע

הפרטים לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי השר )ו(
האמוריםבסעיףזהע

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספי,המצאתהתראהמינהליתאומתן13לוע )א(
מאחריותו יגרע לא זה, פרק לפי ועירבון התחייבות כתב
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוק

זההמנויותבסעיפים13יאעד13טו,המהווהעבירהע

שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובאוהמציאלו )ב(
התראהמינהליתאוהודעהעלהאפשרותלהגישהתחייבות
ועירבון,בשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לא
יוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלו

עובדותחדשות,המצדיקותזאתע

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,לאינקוטנגדוהממונההליכיםלפי
פרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבהאישוםבנסיבות
האמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספיאו
הפקידעירבון,יוחזרלוהסכוםששולםאוהעירבוןשהופקד,
לפיהעניין,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלום

הסכוםאויוםהפקדתהעירבון,עדיוםהחזרתוע

מפריםשהםיחידים,אלאאםכןהדברנחוץכדילהזהיר
הממונה יימנע כן כמו כאמורע מפר מפני הציבור את
מפרסוםפרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועה
מלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998,
ובנוסףהוארשאישלאלפרסםפרטיםשהםבגדרמידע
שרשותציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוק

האמור,כדוגמתמידעשהואסודמסחריע

זה סעיף לפי הפרסום תקופת את להגביל מוצע
תאגיד, על הוטל העיצום אם - שנים 4 של לתקופה

ולתקופהשלשנתיים-אםהוטלעלמפרשהואיחידע

לסעיף 13לו המוצע

המצאת הכספי, העיצום תשלום כי לקבוע מוצע
התראהמינהליתאומתןכתבהתחייבותועירבוןלאיגרעו
אותה אם ההפרה, בשל אדם של הפלילית מהאחריות
הפרהמהווהגםעבירהעעםזאת,במקרהשנשלחההודעה

עלכוונתחיובלמפר,בשלהפרההמהווהגםעבירה,לא
יוגשנגדהמפרכתבאישוםבגיןאותההפרה,אלאאםכן

התגלועובדותחדשותהמצדיקותזאתע

כתב מפר נגד הוגש אם כי לקבוע מוצע כן, כמו
אישוםבשלהפרהמןההפרותהמנויותבסעיפים13יאעד
13טוהמוצעיםהמהווהגםעבירה,לאינקוטנגדוהממונה

הליכיםלפיפרקד'2בשלאותההפרהע

במקרהשהוגשכתבאישוםנגדמפרשננקטונגדו
)ב( קטן בסעיף האמורות בנסיבות זה, פרק לפי הליכים
המוצע,קרי,לאחרשהתגלועובדותחדשותהמצדיקות
נקיטתההליכים,ואותומפר הגשתכתבאישוםעלאף
שילםאתהעיצוםהכספישהוטלעליואוהפקידעירבון,
יוחזרלוסכוםעיצוםהכספיאוהעירבוןשהופקד,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ע 36
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פיקוח13לזעאצילתסמכויות לענייני הכללי המנהל לסגן לאצול רשאי המנהל
ואכיפהבמשרדהתקשורתאתסמכותולפיפרקזה,למעט

הסמכותלקבוענהליםלפיסעיפים13כה)א(ו־13כחע";

לפניסעיף14,תחתכותרתפרקה'יבוא: )17(

"פטורלגורם
המפעיללעניין

חוקזכותיוצרים
וחוקזכויות

מבצעיםומשדרים

בידיהגורם13לחע שידורים דין,הפצת בכל האמור אף על )א(
7,6ו־13גלאתהווההפרהלפיחוק המפעיללפיסעיפים
והגורם ומשדרים, מבצעים זכויות חוק או יוצרים זכות
המפעילאינוחייבבתשלוםכלשהולבעליהזכויותבשידורים
המופציםוביצירותהכלולותבהם,לפיהחוקיםהאמורים,

בעדההפצההנעשיתבהתאםלהוראותלפיחוקזהע

בעל שהוא פרטי מפעיל גורם המפעיל הגורם היה )ב(
רישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,
הנוספים, השידורים על )א( קטן סעיף הוראות יחולו לא

כמשמעותםבסעיף12א)א(,שהואמשדרבהתאםלרישיונוע"

תיקוןחוקהפצת
שידורים-

הוראותמעבר

נחתםהסכםלפניתחילתושלחוקזהביןבעלזכותיוצריםאובעלזכותמבצעים19ע )א(
בשידוריםהפתוחיםוביצירותהכלולותבהםלביןגוףמהגופיםששידוריהםמופצים
לפיסעיף6)א()1(עד)6(ו–)8(לחוקהפצתשידורים,לענייןשימושבזכותכאמור,אין
בהוראותההסכםכדילגרועמזכותושלבעלזכותהיוצריםאובעלזכותהמבצעים
לקבלתשלוםמהגוףהאמור,לפיכלדין,בעדהפצתהשידוריםהפתוחיםבידיספק
התכניםלפיסעיף13דלחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף18)16(לחוקזה,אלאאם

כןנקבעבמפורשאחרתבאותוהסכםע

מפקחשמונהלפיסעיף37יאלחוקהתקשורת,יראואותוכמישמונהלפיסעיף )ב(
13ולחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף18)16(לחוקזה,עדתוםשנתייםמהיוםשבו
מונהגורםמפעילפרטילפיסעיף2לחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף18)3(לחוקזהע

לסעיף 13לז המוצע

סמכותו את לאצול רשאי המנהל כי לקבוע מוצע
להטלתעיצוםכספילפיפרקזהלסגןהמנהלהכללילענייני
הוראות הפרת בשל התקשורת, במשרד ואכיפה פיקוח

מסוימות,כמפורטבסעיףע

לפסקה )17(

מאחרשהגורםהמפעילמבצעאתפעולתההפצה
בעבורגופיהשידור,ביןאםהמדוברבהפצתהשידורים
באמצעותהמערךלפיסעיפים6ו־7לחוק,וביןאםמדובר
בהפצתהשידוריםעלגבירשתהאינטרנטלפיסעיף13ג
אינה המפעיל הגורם פעולת כי להבהיר מוצע לחוק,
מהווההפרהלפיחוקזכותיוצריםאוחוקזכויותמבצעים
ומשדרים,וכיהגורםהמפעילאינוחייבבתשלוםכלשהו
ההפצה בעד האמורים, החוקים לפי הזכויות, לבעלי

הנעשיתבהתאםלהוראותלפיחוקזהע

אםמונהגורםמפעילפרטיוקיבלרישיוןכללילשידורים
באמצעותתחנותהשידורהספרתיותלאיחולוהוראות
אלהעלהשידוריםהנוספיםשישדרבהתאםלרישיונו,
שכןתכניםאלהמשודריםביוזמתוולגביהםתפקידואינו

שלמפיץבלבד,אלאהואעצמומהווהגוףשידור,שחב
בתשלומיםלבעליהזכויותלפיהחוקיםהאמוריםע

מוצעלקבועהוראתמעברלענייןהתיקוןהמוצע  סעיף 19 
לחוקהפצתשידוריםע 

השידורים הפצת כי קובע המוצע 13ד סעיף
היאמותרת,אךזכותםשל תכנים בידיספק באינטרנט
בעבור תשלום לקבל והמבצעים היוצרים זכויות בעלי
ששידוריהם והגופים תיפגע, לא בזכויותיהם השימוש
מופציםיישאובתשלוםזהעמוצעלקבועבסעיףקטן)א(
תחילת לפני שנחתמו הסכמים ולפיה פרשנית, חזקה
התיקוןהמוצעלענייןשימושבזכויותהיוצריםוהמבצעים
במסגרתהשידוריםהפתוחים,יפורשובאופןמצומצםכך
שלאיהיהבהוראותאותםהסכמיםכדילגרועמזכותם
שלבעליזכויותהיוצריםוהמבצעיםלקבלתשלוםבעבור
השימושבזכויותיהםאלאאםכןהוסכםבמפורשאחרת

ביןהצדדיםלאותוהסכםע

הפיקוח סמכויות את להפעיל ניתן שיהיה כדי
המוצעותבתיקוןבאופןמיידילאחרמתןהיתרההפעלה
יראו כי )ב( קטן בסעיף לקבוע מוצע המפעיל, לגורם
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עלאףהוראותסעיף13דלחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף18)16(לחוקזה, )ג(
בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדתוםחמששניםמהיוםהאמור,לאיחולוהוראות
סעיף13דהאמורעלהפצהברשתהאינטרנטשלשידוריגוףהמנויבסעיף6)א()1(או)2(
לחוקהפצתשידורים)בסעיףקטןזה-הגוףהמשדר(אומתןגישהלשידוריםכאמור,
בידיספקתכנים,אםהגוףהמשדרנתןרישיוןלשידורשלשידוריוברשתהאינטרנט

לפניתחילתוחוקזה,ויחולובתקופההאמורההוראותאלה:

הגוףהמשדרייתןרישיוןלשידורשלשידוריוברשתהאינטרנטלכלספק )1(
תכניםשביקשזאת,במחירובתנאיםהמיטיביםביותרשנתןלספקתכניםאחר

עלפירישיוןלשידוראחרשעומדבתוקפובמועדמתןהרישיון;

באיןהסכמהביןהגוףהמשדרלביןספקהתכניםבענייןהמחיראוהתנאים )2(
לפיפסקה)1(,תכריעהמועצהלשידוריכבליםולווייןבעניין;יושבראשהמועצה
רשאילדרושמהגוףהמשדרומספקיתכניםשקיבלורישיונותלשידורמהגוף
המשדר,למסורלובמועד,במתכונתובאופןשיורה,אתהמידעהנחוץלמועצה

לצורךהכרעהלפיפסקהזו;

אמצעים ינקוט זה, קטן סעיף לפי לשידור רישיון שרכש תכנים ספק )3(
משמעותייםלמניעתההפצהשלשידוריהגוףהמשדרשלגביהםנרכשהרישיון,
ולמניעתהגישהאליהםמחוץלישראל,אלאאםכןהגוףהמשדרנותןהרישיון

וספקהתכנים,הסכימואחרתע

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמזכותבעליזכויותהיוצריםוהמבצעים )4(
בשידוריהגוףהמשדרוביצירותהכלולותבהםלפיכלדין;

בסעיףזה- )5(

הפצת לחוק 13ב בסעיף כהגדרתם - תכנים" ו"ספק הפתוחים" "השידורים
שידורים,כנוסחובסעיף18)16(לחוקזה;

"חוקזכותיוצרים"ו"המועצהלשידוריכבליםולוויין"-כהגדרתםבסעיף1לחוק
הפצתשידורים,כנוסחובסעיף18)1(לחוקזה;

"רישיוןלשידור"-רישיוןלפיסעיף37לחוקזכותיוצרים,לגביזכותהיוצרים
לשידורכמשמעותהבסעיף11)4(לחוקהאמור,לרבותרישיוןמשנהע

עלאףהוראותסעיף13דלחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף18)16(לחוקזה, )ג(
בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדתוםחמששניםמהיוםהאמור,לאיחולוהוראות
סעיף13דהאמורעלהפצהברשתהאינטרנטשלשידוריגוףהמנויבסעיף6)א()1(או)2(
לחוקהפצתשידורים)בסעיףקטןזה-הגוףהמשדר(אומתןגישהלשידוריםכאמור,
בידיספקתכנים,אםהגוףהמשדרנתןרישיוןלשידורשלשידוריוברשתהאינטרנט

לפניתחילתוחוקזה,ויחולובתקופההאמורההוראותאלה:

הגוףהמשדרייתןרישיוןלשידורשלשידוריוברשתהאינטרנטלכלספק )1(
תכניםשביקשזאת,במחירובתנאיםהמיטיביםביותרשנתןלספקתכניםאחר

עלפירישיוןלשידוראחרשעומדבתוקפובמועדמתןהרישיון;

באיןהסכמהביןהגוףהמשדרלביןספקהתכניםבענייןהמחיראוהתנאים )2(
לפיפסקה)1(,תכריעהמועצהלשידוריכבליםולווייןבעניין;יושבראשהמועצה
רשאילדרושמהגוףהמשדרומספקיתכניםשקיבלורישיונותלשידורמהגוף
המשדר,למסורלובמועד,במתכונתובאופןשיורה,אתהמידעהנחוץלמועצה

לצורךהכרעהלפיפסקהזו;

אמצעים ינקוט זה, קטן סעיף לפי לשידור רישיון שרכש תכנים ספק )3(
משמעותייםלמניעתההפצהשלשידוריהגוףהמשדרשלגביהםנרכשהרישיון,
ולמניעתהגישהאליהםמחוץלישראל,אלאאםכןהגוףהמשדרנותןהרישיון

וספקהתכנים,הסכימואחרתע

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמזכותבעליזכויותהיוצריםוהמבצעים )4(
בשידוריהגוףהמשדרוביצירותהכלולותבהםלפיכלדין;

בסעיףזה- )5(

הפצת לחוק 13ב בסעיף כהגדרתם - תכנים" ו"ספק הפתוחים" "השידורים
שידורים,כנוסחובסעיף18)16(לחוקזה;

"חוקזכותיוצרים"ו"המועצהלשידוריכבליםולוויין"-כהגדרתםבסעיף1לחוק
הפצתשידורים,כנוסחובסעיף18)1(לחוקזה;

"רישיוןלשידור"-רישיוןלפיסעיף37לחוקזכותיוצרים,לגביזכותהיוצרים
לשידורכמשמעותהבסעיף11)4(לחוקהאמור,לרבותרישיוןמשנהע

מפקחיםשמונולפיסעיף37יאלחוקהתקשורתכמישמונו
בהתאםלחוקזהויחולעליהםפרקד'3המוצע,וזאתעד
לתוםשנתייםמיוםשבוקיבלהגורםהמפעילהיתרכאמור

בסעיף2אהמוצעע

מעבר הוראת )ג(, קטן בסעיף לקבוע, מוצע עוד
לתקופהשלחמששניםמיוםתחילתושלהתיקוןהמוצע
לענייןהפצתשידוריהםשלהערוציםהמסחרייםשחובה
הזכייניות קרי ,2 )ערוץ המערך באמצעות להעבירם
קשתורשת,וערוץ10()להלן-הגוףהמשדר(,בידיספק
גוף נתן אם המוצעת, המעבר להוראת בהתאם תכניםע
משדררישיוןלשידורברשתהאינטרנטשלערוצולפנייום
תחילתושלהתיקוןהמוצע,יהיהמחויבאותוגוףלתת

רישיוןלשידורלכלספקתכניםאחרשביקשזאתע

עודמוצעלקבועכימחירהרישיוןותנאיולאיפחתו
מהמחירוהתנאיםהמיטיביםביותרשנתןהגוףהמשדר

מוצע הרישיוןע ניתן שבו במועד אחר תכנים ספק לכל
אתהמצב לשנות כדי בהוראתהמעבר אין להבהירכי
החוקיהקייםלענייןזכויותהיוצריםוהמבצעיםבשידורים
הוראתהמעבר, הרישיוןלפי יינתן המופצים,שלגביהם

וביצירותהכלולותבהםע

ינקוט התכנים ספק הקבוע, בהסדר שנקבע כפי
מחוץ השידורים הפצת למניעת משמעותיים אמצעים
לשטחישראל,כגוןGeo-Blocking,ואולם,מאחרשמדובר
בפעולההנעשיתעלפיהסכםביןהגוףהמשדרלביןספק
התכנים,רשאיםהצדדיםלהסכםהרישיוןלקבועאחרת,
במקריםשבהםניתןלהסדיראתהשידורמחוץלגבולות
ישראל,לרבותבאמצעותזכויותיהםשלצדדיםשלישיים

בתכנים,אםישצורךבכךע
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תיקוןחוקזכויות
מבצעיםומשדרים

בחוקזכויותמבצעיםומשדרים,התשמ"ד-371984,בסעיף4א1,בפסקה)5(,בסופהיבוא20ע
"ושידורמשנהבהתאםלהוראתסעיף13דלחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנות

שידורספרתיות,התשע"ב-2012"ע

תיקוןחוקהרשות
השנייה

בחוקהרשותהשנייהלטלוויזיהורדיו,התש"ן-1990,בסעיף41)ב2(בפסקה)9(,בהגדרה21ע
"בעלזיכיוןאחר"במקום"וכןבעלרישיוןכללי"יבוא"בעלרישיוןכללי"ובסופהיבוא
"וכןבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותלפיחוקהפצת

שידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012"ע

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-382000,בתוספתהראשונה,בפרט22,32ע
אחריפרטמשנה)1(יבוא:

")1א(החלטתהממונהלפיפרקד'4לחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידור
ספרתיות,התשע"ב-2012;"ע

תיקוןחוקסיווג
סימוןואיסור

שידוריםמזיקים

בחוקסיווג,סימוןואיסורשידוריםמזיקים,התשס"א-23-392001ע

בסעיף1,אחריההגדרה"חוקהרשותהשנייה"יבוא: )1(

""חוקהפצתשידורים"-חוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,
התשע"ב-2012;";

בסעיף4- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

ספרתיות, שידור תחנות "באמצעות המילים ,)5( בפסקה )1(
התשע"ב-2012"-יימחקו;

אחריפסקה)5(יבוא: )2(

לשידוריםבאמצעות ")6(לענייןהשידוריםשמשדרבעלרישיון
תחנותהשידורהספרתיותכהגדרתובחוקהפצתשידורים,בהתאם

לרישיונוכאמור-בעלהרישיוןע";

בסעיףקטן)ב(,בפסקה)3(,במקום"לפיפסקה)3("יבוא"לפיפסקאות)3(, )ב(
)5(ו–)6("ע

סעיף4א1לחוקזכויותמבצעיםומשדריםקובע  סעיף 20
כילמשדרתהיהזכותשהמעשיםהמפורטים 
בו,ובכללזהשידורמשנהשלשידוריו,לאייעשואלא
בהסכמתועמוצעלתקןאתהסעיףהאמורכךששידורמשנה
בהתאםלסעיף13דלחוק,כנוסחוהמוצעבסעיף18לתיקון
המוצעלאיהווההפרהשלזכותהמשדר,וזאתבדומה
לקבועלגבישידורמשנהשחובהלהעבירולפיהוראות

סעיפים6כא)א(או6מט)4(לחוקהתקשורתע

בזכות עוסק השנייה הרשות לחוק 41 סעיף  סעיף 21
להשתתףבמכרזלקבלתזיכיוןלשידוריטלוויזיה 
לתקן מוצע טלוויזיהע לשידורי רישיון למתן ובהגבלות
יהיהרשאילהשתתף מילא )ב2(שקובע סעיףקטן את
במכרזלזיכיוןלשידוריטלוויזיהולאיקבלרישיוןלשידורי
טלוויזיה,כךשמגבלותהבעלויותהצולבותשבויתייחסו

גםלבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידור
הספרתיותע

מוצעלתקןאתפרט32לתוספתהראשונהלחוק  סעיף 22
בתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-2000, 
באופןאשריסמיךאתבתיהמשפטלענייניםמינהליים
לדוןבהחלטתהממונהלפיפרקד'4המוצע)שעניינועיצום

כספי(ע

מוצעלתקןאתחוקסיווג,סימוןואיסורשידורים  סעיף 23
מזיקים,התשס"א-2001,כךשהחובותהקבועות 
בחוקזהלענייןסיווגוסימוןשידוריםמזיקיםיחולוגם
לשידורים רישיון בעל שהפיץ ערוץ שידורי לעניין
באמצעותתחנותהשידורהספרתיותמכוחהרשותהנתונה

לובסעיף12אהמוצעלחוקהפצתשידוריםע

ס"חהתשמ"ד,עמ'157;התשס"ח,עמ'515ע 37

ס"חהתש"ס,עמ'90ע 38

ס"חהתשס"א,עמ'129,התשע"ד,עמ'816ע 39
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תיקוןחוקשידורי
ערוץהכנסת

בחוקשידוריערוץהכנסת,התשס"ד-402003,בסעיף8)א()2()ה()1(אחרי"כהגדרתםבחוק24ע
התקשורת"יבוא"אובעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות

כהגדרתובחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012"ע

תיקוןחוקשידורי
טלוויזיה)כתוביות

ושפתסימנים(

בחוקשידוריטלוויזיה)כתוביותושפתסימנים(,התשס"ה-412005,בסעיף25-1ע

בהגדרה"גוףמפקח",בפסקה)6(,אחרי"מכוחחוקהפצתשידורים"יבוא"ולעניין )1(
שידוריטלוויזיהשמשדרבעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,

כהגדרתובאותוחוק,בהתאםלרישיונוכאמור";

בהגדרה"משדרטלוויזיה",אחריפסקה)6(יבוא: )2(

לענייןהשידוריםשמשדרבעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידור )7("
הספרתיותכהגדרתובחוקהפצתשידורים,בהתאםלרישיונוכאמור-בעל

הרישיוןע"

תיקוןחוקהגבלת
הפרסומתוהשיווק

שלמשקאות
אלכוהוליים

התשע"ב-26,422012ע אלכוהוליים, משקאות של והשיווק הפרסומת הגבלת בחוק
בסעיף6,בהגדרה"משדר",במקום"אומפיקערוץעצמאי"יבוא"מפיקערוץעצמאי"
ובסופויבוא"אובעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותכהגדרתו

בחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012"ע

תיקוןהחוק
לקידוםהתחרות

וצמצוםהריכוזיות

בחוקלקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-27-432013ע

בסעיף4)ו(- )1(

בהגדרה"גורםבעלהשפעהבתחוםהשידוריםאוהעיתונותהכתובה"- )א(

ספרתיות, שידור תחנות "באמצעות המילים ,)5( בפסקה )1(
התשע"ב-2012"-יימחקו;

אחריפסקה)7(יבוא: )2(

השידור תחנות באמצעות לשידורים כללי רישיון בעל )8("
הספרתיותכהגדרתובחוקהפצתשידורים;";

בחוקשידוריערוץהכנסת,התשס"ד-402003,בסעיף8)א()2()ה()1(אחרי"כהגדרתםבחוק24ע
התקשורת"יבוא"אובעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות

כהגדרתובחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012"ע

תיקוןחוקשידורי
ערוץהכנסת

תיקוןחוקשידוריבחוקשידוריטלוויזיה)כתוביותושפתסימנים(,התשס"ה-412005,בסעיף25-1ע
טלוויזיה)כתוביות

ושפתסימנים( בהגדרה"גוףמפקח",בפסקה)6(,אחרי"מכוחחוקהפצתשידורים"יבוא"ולעניין )1(
שידוריטלוויזיהשמשדרבעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,

כהגדרתובאותוחוק,בהתאםלרישיונוכאמור";

בהגדרה"משדרטלוויזיה",אחריפסקה)6(יבוא: )2(

לענייןהשידוריםשמשדרבעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידור )7("
הספרתיותכהגדרתובחוקהפצתשידורים,בהתאםלרישיונוכאמור-בעל

הרישיוןע"

התשע"ב-26,422012ע אלכוהוליים, משקאות של והשיווק הפרסומת הגבלת בחוק
בסעיף6,בהגדרה"משדר",במקום"אומפיקערוץעצמאי"יבוא"מפיקערוץעצמאי"
ובסופויבוא"אובעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותכהגדרתו

בחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012"ע

תיקוןחוקהגבלת
הפרסומתוהשיווק

שלמשקאות
אלכוהוליים

תיקוןהחוקבחוקלקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-27-432013ע
לקידוםהתחרות

וצמצוםהריכוזיות בסעיף4)ו(- )1(

בהגדרה"גורםבעלהשפעהבתחוםהשידוריםאוהעיתונותהכתובה"- )א(

ספרתיות, שידור תחנות "באמצעות המילים ,)5( בפסקה )1(
התשע"ב-2012"-יימחקו;

אחריפסקה)7(יבוא: )2(

השידור תחנות באמצעות לשידורים כללי רישיון בעל )8("
הספרתיותכהגדרתובחוקהפצתשידורים;";

הכנסת, ערוץ שידורי חוק את לתקן מוצע  סעיף 24
להשתתף הזכות שעניינו התשס"ד-2003, 
במכרז,כךשמגבלותהבעלויותהצולבותשבויתייחסוגם
לבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידור

הספרתיותע

מוצעלתקןאתחוקשידוריטלוויזיה)כתוביות  סעיף 25
ושפתסימנים(,התשס"ה-2005,כךשהחובות 
הקבועותבחוקזהלענייןליווישידוריטלוויזיהבכתוביות
ערוץ שידורי לעניין גם יחולו סימנים, לשפת ובתרגום
שהפיץבעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידור
12אהמוצע הספרתיותמכוחהרשותהנתונהלובסעיף

לחוקהפצתשידוריםע

מוצעלתקןאתחוקהגבלתהפרסומתוהשיווק  סעיף 26
שלמשקאותאלכוהוליים,התשע"ב-2012,כך 
שבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידור
באמצעות לשידורים מיוחד רישיון בעל או הספרתיות

תחנותהשידורהספרתיותכהגדרתםבחוקהפצתשידורים
יכללובהגדרת"משדר"בסעיף6לאותוחוקע

מוצעלתקןאתהחוקלקידוםהתחרותולצמצום  סעיף 27
רישיון שבעל כך התשע"ג-2013, הריכוזיות, 
הספרתיות השידור תחנות באמצעות לשידורים כללי
יתווסףלהגדרהשל"גורםבעלהשפעהבתחוםהשידורים
ברשימת ייכלל מכך וכתוצאה הכתובה" העיתונות או
הגורמיםהריכוזייםלפיסעיף4לאותוחוקעכמוכןמוצע
לשנותבתוספתלחוקהאמוראתתחוםהתשתיתהחיונית
הספרתיות השידור תחנות להפעלת היתר שעניינו
גורם מינוי שעניינו חיונית תשתית בתחום ולהחליפו
שהקצאת היא לתוספת התיקון משמעות פרטיע מפעיל
המינויתהיהטעונהשקילתשיקוליריכוזיותכלל־משקית,
הןלגביהאפשרותשגורםריכוזייקבלאתהמינויוהןלגבי
האפשרותשבהמשךהתהליךאותוגורםיקבלגםרישיון

כללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותע

ס"חהתשס"ד,עמ'32;התשע"ו,עמ'1174ע 40

ס"חהתשס"ה,עמ'956,התשע"ד,עמ'816ע 41

ס"חהתשע"ב,עמ'158;התשע"ו,עמ'193ע 42

ס"חהתשע"ד,עמ'92;התשע"ו,עמ'3766ע 43
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אחריההגדרה"גורםבעלהשפעהבתחוםהשידוריםאוהעיתונותהכתובה" )ב(
יבוא:

""חוקהפצתשידורים"-חוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידור
ספרתיות,התשע"ב-2012;";

בתוספת,בפרט3,בפרטמשנה4ע3שבטורב',במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

")2(מינוילגורםמפעילפרטילפיחוקהפצתשידוריםע"

תיקוןחוק
התקשורת

בחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-441982)בפרקזה-חוקהתקשורת(-28ע

בסעיף5,אחריסעיףקטן)ט(יבוא: )1(

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)ו(ו–)ח(,מפעילפנים־ארציייתן")י( )1(
למפעילפנים־ארציאחרשימושבתשתיתהפסיביתשלובאופןהמאפשר
הפנים־ארצי המפעיל של אופטיים או מתכתיים כבלים בה להשחיל
האחראולהקיםבהמיתקניבזקשלהמפעילהפנים־ארציהאחר,ובאופן
המאפשרתחזוקתהכבליםוהמיתקניםהאמורים,והכוללצורךביצועכל
פעולתבזקומתןכלשירותבזקעלפיתנאירישיונושלהמפעילהפנים־

ארציהאחר;עלהסדרתשימושכאמוריחולוהוראותסעיפיםקטנים)א(
עד)ה(בשינוייםהמחויביםכאמורבסעיףקטן)ו(ע

היתההתשתיתהפסיביתשלמפעילפנים־ארצימוחזקתבידיחברת )2(
החשמללישראלבע"מבפעילותהכבעלרישיוןספקשירותחיונילפיחוק
משקהחשמל,התשנ"ו-451996,ודרושהלהלצורךפעילותהכאמור,לא

יחולולגביהתשתיתהפסיביתכאמורהוראותסעיףקטןזהע

לפסקה )1(  סעיף 28 

בשוקהתקשורתהנייחתבישראלפועלדואופול 
החברההישראלית בזק תשתיתקווית: ומפעיל המחזיק
שעמע טלקום )להלן-חברתבזק(,והוט לתקשורתבע"מ

)להלן-הוט(ע

לפיהדוחותהכספייםשלחברתבזקוהוטלשנת2015,
כ־2ע2מיליוןבתיאבמחובריםלתשתיתאינטרנט,כאשר
מתוכםכשנישלישמחובריםלתשתיתחברתבזקוכשליש
מוכרז מונופול היא בזק חברת הוטע לתשתית מחוברים
בתחוםהתשתיתהקוויתוהטלפוניההנייחתעהיותןשל
חברתבזקוהוטדואפולבמגזרהתשתיתהנייחתמאפשרת
לעומת עודפים ואף רווחיותגבוהים נתוני להציג להם
מגזר כדוגמת ערה תחרות קיימת שבהם פעילות מגזרי
הסלולר,עובדהאשרעלולהלייצרהשפעהשליליתעל
התחרותבמגזריפעילותאחריםבתחוםהתקשורתבשל

האפשרותלסבסודצולבע

לקיומושלהדואפולבשוקהתשתיתהנייחתקיימות
תמריץ העדר בראשן אשר נוספות, שליליות השפעות
לביצועהשקעותלטובתפיתוחושדרוגתשתיותתקשורתע
בישראל הנייחת התשתית רמת כי יצוין זה בהקשר
דורגה המקובלים, המדדים )לפי יחסי באופן נמוכה
ישראלבמקוםה־32בלבדבמדדמהירותגלישהממוצעת

למדינותמובילות(עלרמתהתשתיתהנמוכהישנההשפעה
עלצמיחתהמשק,רמתהפיריוןואףעלהיכולתלהביא

לצמצוםפעריםבחברההישראליתע

השדרוגים לרוב, כי מראה בעולם שנצבר הניסיון
של מקיומה נובעים נייחות תשתיות של הטכנולוגיים
הקשור בכל במיוחד הוותיקות, התשתיות מול תחרות
לפריסתסיביםאופטייםעלצדזאת,שוקתשתיותהתקשורת
מתאפייןבחסמיכניסהגבוהיםעבעלרישיוןאשרמעוניין
לפרושתשתיתנדרשלהוצאותמימוןגבוהות,תשומות
ניהולוכוחאדםוכלזאתכאשרמדוברבפרויקטבעלהחזר
תשואהנמוך,שכןעצםפרישתתשתיתפסרחבעדלמשק
ביתמסויםאינהמחייבתכיאותומשקביתיצרוךשירותים
מאותובעלרישיוןעבנוסף,בהתאםלמצבהדבריםבשוק
המפעיל שאינו תקשורת מפעיל בידי רשת פרישת זה,
המסורתי)incumbent(אינהמתבצעתתמידבאופןעצמאי
אלאבמקריםרביםבתוךרשתקיימתשלמפעילאחר,וזאת
בשלהעובדהכיאיןהיתכנות,לאכלכלית,לאסביבתית
אלפי של בהיקף לביצועחפירות הנדסית־תכנונית ולא

קילומטרים,ואףלמעלהמכךע

כדילהימנעמהתופעותהשליליותהנגרמותכתוצאה
מקיומושלדואופולבשוקהתשתיתהנייחת,וכדילעודד
בעלירישיוןבשוקזהלפעוללפריסתרשתעצמאיתולהביא
להאצתפיתוחושדרוגתשתיותתקשורתנייחות,ישלעודד

ס"חהתשמ"ב,עמ'218;התשע"ד,עמ'813ע 44

ס"חהתשנ"ו,עמ'208ע 45
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בסעיףקטןזה- )3(

"מפעילפנים־ארצי"-בעלרישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים־ארצייםנייחים;

"תשתיתפסיבית"-המרכיביםהפסיבייםשלרשתהבזקהציבוריתבכל
רבדיה,ובכללזהקנים,תתקנים,גובים,גומחותעיליות,קופסאות

ועמודיםע";

בסעיףקטןזה- )3(

"מפעילפנים־ארצי"-בעלרישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים־ארצייםנייחים;

"תשתיתפסיבית"-המרכיביםהפסיבייםשלרשתהבזקהציבוריתבכל
רבדיה,ובכללזהקנים,תתקנים,גובים,גומחותעיליות,קופסאות

ועמודיםע";

אתקיומהשלתחרותבתחוםתשתיותהתקשורתעלידי
הגברת נוספותע תשתיות להקמת כניסה חסמי הסרת
התחרותבשוקהתשתיתהנייחתצפויהלהביאלהאצת
פיתוחתשתיותבשוקהתקשורתבכללותו,לרבותתשתיות
סלולר,להדבקתהפעריםמולהעולםבהיבטיםשלקדמה
בענף אחרים במגזרים התחרות להגברת וכן טכנולוגית

התקשורת)שירותיםהמופציםעלגביהתשתית(ע

לשםכךקיימתחשיבותגבוההלקבועחובהלמתן
תקשורת רשת של הפסיבית בתשתית שימוש אפשרות
בכללרבדיהלכללהמפעיליםבשוקזהבאופןהדדי,וזאת
בעבורכללהשימושיםכפישיפורטלהלן,וכןישלהחיל
תשתית בפריסת המעוניינות רישיון בעלות על הקלות

בהיבטיםהנוגעיםלתכנוןובנייהבתנאיםשיפורטולהלןע

בין כוללות, תקשורת רשת של פסיביות תשתיות
אשר השאר,קנים,תתקנים,גובים,קופסאותועמודים,

בהםעובריםקוויהתקשורתע

מתןגישהלתשתיותפסיביותשלבעלרישיוןהואסוג
של"שימוש"כהגדרתובסעיף5לחוקהתקשורתעשימוש
קווי את להעביר אחד רישיון לבעל מאפשר זה מסוג
התקשורתשלובתשתיותהפסיביותשלהרשתשלבעל
רישיוןאחר,תוךצמצוםהצורךבביצועעבודותהנדסה
העלויות הרישיון לבעל נחסכות בכך ידוע על אזרחיות
הגבוהותשלביצועעבודותאלה,המהוותחסםכניסה

משמעותיבשוקהתקשורתע

פרסם )2012 בפברואר 5( התשע"ב בשבט י"ב ביום
התחרות "הרחבת בעניין מדיניות מסמך התקשורת שר
בשוקהתקשורתהנייחת-שוקסיטונאי"עזאתבהמשך
להמלצותהוועדהלגיבושהמלצותמפורטותבדברמדיניות
2008 משנת בישראל וכלליהתחרותבתחוםהתקשורת
ושלהוועדהלבחינתמבנהתעריפיחברתבזקועדכונם
ולקביעתתעריפישירותיםסיטונאייםבתחוםהתקשורת
הנייחתמשנת2011,עמטרתהשלהמדיניותשנקבעההיא
לעודדתחרותביןספקיםשלשירותיהתקשורתהנייחת,כך
שיתאפשרלספקיםשאינםבעליתשתיתגישהכלל־ארצית
)להלן-ספקיהשירות(להתחרותבחברתבזקובחברתהוט,
אשרלהןרשתגישהבפריסהכללארצית)להלן-בעלי
התשתיות(,זאתבאמצעותמתןאפשרותלספקיהשירות
ולהציע התשתיות, בעלי של בתשתית שימוש לעשות

למנוייהםשירותיםמבוססיתשתיתבמחיריםתחרותייםע

כחלקמיישוםהמדיניותהאמורההתקיןשרהתקשורת
תקנות את התקשורת לחוק 5 סעיף לפי סמכותו מכוח
התקשורת)בזקושידורים()שימושברשתבזקציבוריתשל
מפ"א(,התשע"ד-2014)להלן-תקנותהשימוש(עבתקנות
יחויבו שאותם הסיטונאיים השירותים נקבעו השימוש
לספקבעליהתשתיותלספקיהשירותוכןאתהתעריפים

המרבייםבעדאותםשירותיםברשתחברתבזקע

בתקנות שנקבעו הסיטונאיים השירותים שאר בין
השימוש,נקבעכיבעליהתשתיותיחויבולספקשירותגישה
לתשתיותפסיביותלספקיהשירותעמתכונתאספקתשירות

זהנקבעהברישיונותיהןשלחברתבזקושלחברתהוטע

כאמור,ביצועעבודותאזרחיותלצורךהקמתרשת
בהתאם התקשורתע לשוק כניסה חסם מהווה תקשורת
גישה שירות לאספקת החובה תורחב המוצע לתיקון
ותיקבע השימוש, בתקנות שנקבעה פסיביות לתשתיות
הרישיון בעלי כלל בין זה שירות באספקת הדדיות
הרלוונטייםהפועליםבשוקהתקשורתהנייחת,וזאתבעבור
כללהשימושיםבדומהלהסדרשנקבעבתקנותהשימוש

וברישיונותכאמורע

יובהרכישימושבתשתיתפסיביתאינובאלהחליף
אתהקמתהשלתשתיתכלל–ארציתעלכליתרונותיה)כפי
שמחויביםבהבעליהתשתיות(,אלאמסייעיםבפריסהשל
רשתעצמאית,תוךהגברתהיעילותשלמשקהתקשורת,
צמצוםהצורךבביצועעבודותהנדסהאזרחיותוהקטנת
תקשורת תשתיות פריסת הקיימותע בתשתיות הפגיעה
התנועה את לנהל מפעיל לכל המאפשרות עצמאיות,
ברשתבאופןבלתיתלוי,ניתנתלהשגהגםבלאחפירת
תשתיתפסיביתנפרדתבידיכמהגורמים,שכןלזוהיבטים
משקייםשלילייםובכללכךבהיבטיאיכותסביבה,תכנון

וכןחוסרכדאיותכלכליתמשקיתע

מתןאפשרותלשימושהדדיכאמור,יאפשרשימוש
לרבות הקיימות, והעיליות החפורות בתשתיות מיטבי
גובים,קנים,תתקנים,גומחותעיליות,קופסאותועמודים,
התשתיות בשוק רק לא התחרות לפיתוח להביא וצפוי

הנייחותאלאבשוקהתקשורתבכללותוע

בנוסף,שימושהדדישלבעליהרישיונותבתשתיות
פסיביותהאחדשלהשניכמוצעיאפשרלמגווןמפעילים
להגיעלכלמקוםולכלדורש,כולללאזוריםמרוחקים,לספק
שירותתוךקיוםתחרותוהרחבתמגווןהספקיםהעומדים

לבחירתהציבורבלאאפליהביןאזוריהמדינההשוניםע

חריגלכךהוא"מיזםהסיבים"הפועלברובובאמצעות
חברת של מיתקנים גבי על הפרושה תקשורת תשתית
שימושבלעדית זכות לו ניתנה ואשר לישראל החשמל
בכלהקשורלהקמתסיביםאופטייםעלגבירשתהחשמלע
לענייןהתשתיתהפסיביתשלמיזםזה,מוצעלקבועחריג

לענייןמיתקניחברתהחשמללישראלכפישיפורטלהלןע

לאורהאמור,מוצעלתקןאתסעיף5לחוקהתקשורת
ולקבועבוכיבעלרישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים־

ארצייםנייחים)להלן-"מפ"א"(,יהיהמחויבלאפשרלבעל
רישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים־ארצייםנייחיםאחר
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)1(,אחרי"אובעלרישיוןלשידוריםלפידרישה"יבוא בסעיף6ח4)א(,בפסקה )2(
"אובעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותלפיחוקהפצת

שידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיותהתשע"ב-2012";

)להלן-"מפ"אאחר"(לעשותשימושבמרכיביםהפסיביים
זה ובכלל רבדיה, בכל שלו הציבורית הבזק רשת של
בקנים,בתתקנים,בגובים,בגומחותהעיליות,בקופסאות
ובעמודים,באופןהמאפשרלהשחילבהםכבליםמתכתיים
אואופטייםאולהקיםבהםמיתקניבזקשלהמפ"אהאחר,
ובאופןהמאפשרתחזוקתהכבליםוהמיתקניםשלהמפ"א
האחר,והכוללצורךביצועכלפעולתבזקומתןכלשירותי

בזקעלפיתנאירישיונושלהמפ"אהאחרע

הוראות התקשורתלפי שר של דעתו היקףשיקול
5בנוסחוכיום,לענייןקביעתחובתמתןאפשרות סעיף
רישיוןאחר ברשתולבעל שימוששלבעלרישיוןאחד
הוארחבעיובהרכיסמכותושלהשרכיום,מאפשרתלו
לקבועהסדרמוצעזהמכוחהוראותסעיף5)ב()1(לחוק
התקשורת,בתקנות,ברישיוןאובהוראתמינהל,ולפיכך
המתוארת השימוש חובת את המעגן המוצע התיקון
לעילאינונובעמהעדרסמכותלשרהתקשורת,אלאבשל
חשיבותהשימושההדדיבתשתיותפסיביותביןכללבעלי
להאיץ הצורך ובשל הנייחת התקשורת בשוק הרישיון

פרישהושדרוגתשתיותתקשורתע

גישה מתן חובת בקביעת אין כי יובהר כן כמו
לגרוע כדי כמוצע, רישיון בעלי בין פסיביות לתשתיות
5)ו(ו–)ח( משארסמכויותיושלשרהתקשורתלפיסעיף
לחוקהתקשורת,ביחסלשימוששמוצעלקבועכאמורעכך
למשל,סעיף5)ב()1(קובעסמכותרחבהלשר,לקבועקשת
שלהוראותשונותבענייןשימוש,לרבותבדבראופןביצוע
השימושוהיקפו,בדברפעולות,שירותיםוהסדריםנלווים
למימושווהתשלומיםבעדם,בדברמתןשירותיחיובוגביה
והעברתמידעביןבעליהרישיוןבעניינושלשימושכאמורע
הוראותסעיף5)ב()2(קובעותאתסמכותושלשרהתקשורת
לקבועבתקנותתשלומיםבעדשימושבהסכמתשרהאוצרע
כללהסמכויותהקבועותלשרהתקשורתבסעיף5ימשיכו
לחוללענייןאסדרתשימושבתשתיותפסיביות,ולפיכך
מוצעלקבועכיעלאסדרתשימושכאמוריחולוהוראות

סעיפים)א(עד)ה(בשינוייםהמחויביםבסעיףקטן)ו(ע

פסיבית, בתשתית השימוש אופן לעניין כי יובהר
ההסדרהמוצעהואבדומהלהסדרהקבועלענייןשירות
גישהלתשתיתפסיביתבתקנותהשימושעלפיכך,השימוש
בתשתיתהפסיביתלפיההסדרהמוצעצריךלהינתןכך
שיאפשרלמפ"אאחרלהשחילבהכבלים,מתכתייםאו
אופטיים,להקיםבהמיתקניבזקולאפשרתחזוקתהכבלים

והמיתקניםשלהמפ"אהאחרע

יובהרכיההגדרה"מפעילפנים־ארצי")שהואבעל
רישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים־ארצייםנייחים(כוללת
בשוק הפועלים כללי רישיון בעלי המפעילים כלל את
התקשורתהנייחתעכלומרבעליהתשתיות-חברותבזק
בזק למתןשירותי כללי רישיון במסגרת והוטהפועלות
למתן כללי רישיון שקיבל מי וכן נייחים, פנים־ארציים
תקנות לפי )תשתית( נייחים פנים־ארציים בזק שירותי

התקשורת)בזקושידורים()הליכיםותנאיםלקבלתרישיון
כללילמתןשירותיבזקפניםארצייםנייחים(,התש"ס-2000ע
כמוכןלאורההגדרה"רישיוןכלליייחודי"בסעיף1לחוק
התקשורתוהאמורבסיפהשבסעיף4)א1()1(שבו,ההגדרה
"מפעילפנים־ארצי"כוללתגםבעלרישיוןכלליייחודי
)אףאםפועלבמסגרתרישיוןאחודכמשמעותובתקנות
התקשורת)בזקושידורים()הליכיםותנאיםלקבלתרישיון

כלליאחוד(,התש"ע-2010(ע

חברתאייעביעסיעאיזראלברודבאנדקומפני)2013(בע"מ
)להלן-חברתאייעביעסיע(המספקתשירותיתשתיתבשוק
התקשורתהנייחתפועלתמכוחרישיוןכללילמתןשירותי
בזקפנים־ארצייםנייחים)תשתית(עבחלקיםנרחבים,רשת
הבזקהציבוריתשלחברהזועוברתומתוכננתלעבורעל
עמודיםשלחברתהחשמללישראלבע"מ)להלן-חברת
א' באדר ל' מיום 2949 מס' ממשלה בהחלטת חשמל(ע
התשע"א)6במרס2011(בנושא"אישורלחברתהחשמל
לישראלבע"מלהקים,יחדעםאחר,חברהאשרתשתמש
בתשתיתתקשורתנייחתעלגבירשתהחשמללצורךמתן
שירותיבזק"אשרתוקנהבהחלטהחכ/300שלהקבינט
החברתי־כלכלימיוםי"חבאלולהתשע"ב)5בספטמבר2012(
שעניינה"רשתתקשורתכללארציתמתקדמת-הקניית
בעלותוהארכתתקופתהבלעדיותברשתהכבליםהאופטיים
שיירכשווייפרסובמימונהשלחברתהתקשורת")להלן-
החלטותהממשלה(,ניתנהלחברתאייעביעסיעבלעדיותבזכות
להזמנתפריסתתשתיתכבליםוסיביםאופטייםעלובין
מיתקניהתשתיתהמוחזקיםבידיחברתחשמללתקופהשל
שלושיםשנהאלאאםיתקיימונסיבותהמפורטותבהחלטות
הממשלהשבשלהןתסתייםתקופתהבלעדיותקודםלכןע
לפיכךמוצעלהחריגמתחולתההסדרהמוצעאתהתשתית
הפסיביתכהגדרתהבסעיף5)י()3(המוצעהמוחזקתבידי
חברתהחשמלאשרדרושהלחברתהחשמללצורךפעילותה
כבעלתרישיוןספקשירותחיונילפיחוקמשקהחשמל,
התקשורת, תשתית פרוסה גביה שעל התשנ"ו-1996,
הכוללת,ביןהיתר,כבליםאופטיים,שלאיעביעסי,ולקבוע
בסעיף5)י(המוצעבחוקהתקשורת,כילאיתאפשרעלגבי

התשתיתהפסיביתכאמור,שימושכמוצעלמפ"אאחרע"

לתשתית גישה שירות לאסדרת בדומה כי יובהר
פסיביתבתקנותהשימוש,גםעלפיההסדרהמוצע,שימוש
בתשתיתפסיביתיכוללהיעשותלכלשימוששהואעכלומר
מפעילפנים־ארציהמשתמשבתשתיתהפסיביתשלמפעיל
פנים־ארציאחר,יוכללהשתמשבהלצורךביצועכלפעולת
בזקומתןכלשירותבזקעלפיתנאירישיונועבכללזאתיוכל
מפעילפנים־ארציכאמורלספקשירותיםלכלבעלרישיון

אחר,לרבותבעלרישיוןרט"ןבהתבססעלשימושזהע

לפסקה )2(

מוצעלתקןאתסעיף6ח4לחוקהתקשורתשעניינו
מגבלותבעלויותצולבותבמתןרישיוןכללילשידוריכבלים
אורישיוןלשידוריםלפידרישהכךשיחולועלתאגידשהוא
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בסעיף6כ2,בסעיףקטן)ג(בפסקה)5(אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )3(

בעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותלפי ")ב1(
חוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012,לרבות

מישהואבעלשליטהאובעלענייןבבעלרישיוןכאמור;";

בסעיף6כא)א(,אחרי"והניתניםלקליטהמהאוויר"יבוא"למעטשידורימשדר )4(
ספרתיות, שידור תחנות באמצעות שידורים הפצת בחוק כהגדרתו נושאי ערוץ
באמצעות כללילשידורים רישיון שמשדרבעל השידורים ולמעט התשע"ב-2012,

תחנותהשידורהספרתיותכהגדרתובחוקהאמור,בהתאםלרישיונוכאמור";

בסעיף6מט)4(,אחרי"כולםאוחלקם"יבוא"למעטשידורימשדרערוץנושאי )5(
כהגדרתובחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012,
השידור תחנות באמצעות לשידורים בעלרישיוןכללי ולמעטהשידוריםשמשדר

הספרתיות,כהגדרתובחוקהאמור,בהתאםלרישיונוכאמור";

אחריסעיף6סב1יבוא: )6(

"פרק ב'4: שיתוף תכנים בנושא ספורט

בפרקזה-6סגעהגדרות

בסעיף6כ2,בסעיףקטן)ג(בפסקה)5(אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )3(

בעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותלפי ")ב1(
חוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012,לרבות

מישהואבעלשליטהאובעלענייןבבעלרישיוןכאמור;";

בסעיף6כא)א(,אחרי"והניתניםלקליטהמהאוויר"יבוא"למעטשידורימשדר )4(
ספרתיות, שידור תחנות באמצעות שידורים הפצת בחוק כהגדרתו נושאי ערוץ
באמצעות לשידורים כללי רישיון שמשדרבעל ולמעטהשידורים התשע"ב-2012,

תחנותהשידורהספרתיותכהגדרתובחוקהאמור,בהתאםלרישיונוכאמור";

בסעיף6מט)4(,אחרי"כולםאוחלקם"יבוא"למעטשידורימשדרערוץנושאי )5(
כהגדרתובחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012,
באמצעותתחנותהשידור לשידורים בעלרישיוןכללי ולמעטהשידוריםשמשדר

הספרתיות,כהגדרתובחוקהאמור,בהתאםלרישיונוכאמור";

אחריסעיף6סב1יבוא: )6(

"פרק ב'4: שיתוף תכנים בנושא ספורט

בפרקזה-6סגעהגדרות

במישריןאובעקיפיןבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותלפיחוקהפצתשידוריםע

לפסקה )3(

מוצעלתקןאתסעיף6כ2)ג(לחוקהתקשורתשעניינו
תנאיםלמתןרישיוןלהפיקחדשותכמפיקחדשותעצמאי
תחנות באמצעות כללילשידורים רישיון בעל כךשגם
השידורהספרתיותלפיחוקהפצתשידורים,לרבותמי
שהואבעלשליטהאובעלענייןבבעלרישיוןכאמורלא

יוכללקבלרישיוןכאמורע

לפסקאות )4( ו–)5(

לחוק ו־6מט)4( 6כא)א( סעיפים את לתקן מוצע
לשידורי כללי רישיון בעל כי בהם ולקבוע התקשורת
אינם )בהתאמה( לוויין לשידורי רישיון ובעל כבלים
שידורי או נושאי ערוץ משדר שידורי בהעברת חייבים
ערוץשהפיץבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנות
השידורהספרתיותמכוחהרשותהנתונהלובסעיף12א

לחוקהפצתשידוריםע

לפסקה )6( - כללי

לשירותי מחוברים בישראל הבית ממשקי כ־64%
טלוויזיהרב־ערוצית,המקנהמבחרשלערוציםלצפייה
בתכניםשונים)כגוןספורט,ילדים,תרבות,טבע,סרטים,
ערוציםמסחרייםוציבורייםועוד(בעבורתשלוםדמימנוי
חברות כמה ידי על מסופקים אלה שירותים חודשייםע
טכנולוגית בתשתית נעזרות אשר בשוק היום הפועלות
להעברתתכניםטלוויזיונייםמגווניםבכמהערוציםלציבור

)להלן-ספקיתוכןאוספקיתכנים(ע

שוקהשידוריםהאמורמאופייןבחסמיכניסהגבוהים
בעבורספקיתכניםחדשים,זאתבשלהיתרונותהמובנים
הקיימיםאצלספקיהתכניםהקיימים,הכוללים,ביןהשאר,
יתרונותביכולתרכישתתוכןבשלעלויותהתוכןהקבועות

הגבוהות)עלויותשאינןתלויותבמספרהמנויים(,הסיכון
הקייםבהשקעהשלספקהתכניםבתכניםמקוריים,היכולת
משדרים עם ההתמודדות ושיווק, הפצה מערך להקים
שינויים עם התמודדות וכן מוניטין ובעלי דומיננטיים
בהרגליהצפייהשלהצופההישראליעכמוכן,מבנהענף
התקשורתבישראלוהיותושלהשוקהמקומיקטןויציב
יחסית,וכןהעובדהכילספקיתוכןשהםבעליתשתית
להעברתשידוריםקיימתעדיפותעלפנישחקניםחדשים
בלאתשתיתהפצהבנוגעלהפצתהתוכןלצופים,יוצרים
אףהםפוטנציאלמוגבללכניסתשחקניםחדשיםלשוקזהע

בשלמאפייניהשוקשתוארולעיל,ובשלחסמיהכניסה
האמורים,התפתחהבשוקהשידוריםשליטתדואופולשל
המנויים מספר )בהיבט וגדולים ותיקים תוכן ספקי שני
שלהספק(-בעלהרישיוןהכללילשידוריכבליםובעל
הרישיוןלשידורילוויין-המחזיקיםיחדכ־94%מנתחהשוק
הרלוונטיופועליםתחתהרגולציהשלהמועצהלשידורי

כבליםולשידורילוויין)להלן-המועצה(ע

רב, הקיימים הגדולים התוכן ספקי שני של כוחם
המשודרים השונים הערוצים התנהלות על והשפעתם
באמצעותםבאהלידיביטויבשניהיבטים:האחד,ספקי
התוכןהםלמעשה"שערהכניסה"בעבורערוציםאלה
לביתהצופהוביכולתםלהעלותערוץמסויםלצפייהאו
להורידו,והשני,ספקיהתוכןהםהמקורהעיקרילתקציב

בעליהערוציםע

מהערוצים בפועל למנוע עלולות אלה השפעות
העצמאייםהשוניםלהוותחלופתתוכןמשמעותיתבעבור
בצעדיו עצמאי תוכן לייצר המתקשה חדש, תוכן ספק

הראשוניםולהתמודדמולספקיהתוכןהקיימיםע

המשמעותיים מהחסמים אחד למתואר, בהמשך
בעבורספקיתוכןחדשיםקייםבשידורתכניספורטעתוכן
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לשידור היוצרים זכות - משמעותי" ספורט במפעל "זכות
כמשמעותהבסעיף11)4(לחוקזכותיוצריםאורישיון
לגביאותההזכותלפיסעיף37לחוקהאמור,לענייןמפעל

ספורטמשמעותי,למעטרישיוןשנרכשלפיסעיף6סד;

"חוקזכותיוצרים"-חוקזכותיוצרים,התשס"ח-2007;

בתחוםהספורטהואמוצרבעלביקושקשיחבעבורחובבי
ספורט,שכן,בניגודלסדרותוסרטיםהקיימיםבמגווןרחב,
הרישתוכןספורטהואבעלמאפייניםמונופוליסטיים-
כךלמשל,בישראלישרקליגהמרכזיתאחתבכדורגלאו
בכדורסל,ולאניתןלהמירהבתוכןאחרעבשלכך,העדר
תוכןספורטלשידוראצלספקתכניםחדשעלוללעכבאותו
מכניסהלשוק,ואףלמנועאתכניסתובמקריםמסוימים,
ובכךלהשפיעבאופןשליליעלהתפתחותהתחרותבשוק

הטלוויזיההרב־ערוציתע

ביוםה'בתשריהתשע"ו)18בספטמבר2015(,מונתה
עלידישרהתקשורת)להלן-השר(ועדהמייעצתלעניין
הסדרתהרגולציהעלשוקהשידורים)להלן-הוועדה(ע
הוועדהמצאה,ביןהשאר,כישידוריספורטהםתוכןבעל
מאפייניםהמהוויםחסםכניסהמהותיבשוקהשידורים,
על והמליצה התחרות, התפתחות את שמגביל באופן
החלת"חובתשיתוף"שלתכניספורטעלידימתןרישיונות
ורישיונותמשנהלשידורשלערוציספורטלכלספקתוכן
באופןשיוויוניעכמוכןהמליצההוועדהעלהחלתחובת
מכירהשלתכניספורטלמפיקיערוציהספורטהשונים,
והכולבמטרהלהקלעלכניסתםשלספקיתוכןחדשים
ולהביאלהוזלתמחיריהצפייהבתכניהספורטאשרעלו

בצורהניכרתבשניםהאחרונותע

בהתאםלכך,וכפישיוסברלהלן,מוצעלתקןאתחוק
)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982)להלן-חוק התקשורת
התקשורת(ולקבועבופרקהמסדיראתחובותהשיתוףשל
תכניספורטבחלוקהלשנירבדים:האחד,החובההחלהעל
בעליזכויותבמפעלספורטמשמעותי,המשדריםלציבור
בישראללתתרישיונותלשידורמפעלהספורטהמשמעותי
למפיקערוץספורטשביקשזאתעוהשני,קביעתחובהעל
מפיקערוץספורטהמשדרלציבורבישראללתתלכלספק
זאת,רישיונותלשידורשלערוץהספורטע תוכןשביקש
בכלהנוגעלרובדהראשון,וכפישהוסברלעיל,תוכןספורט
נושאמאפייניםייחודייםשלמונופול,בהיותותוכןהמועבר
לרוכשומקנהלואתהאפשרותלשדראתתכניהספורט
באמצעותהסכמיםהיוצריםבלעדיותעהאפשרותלשדר
מחיר את מעלה כמתואר, בבלעדיות תכניהספורט את
המוצרבאופןמלאכותיעכמוכן,שינוייםבהרגליהצפייה
שלהציבור,שמתבססיםבאופןהולךוגוברעלצפייהלפי
דרישה)VOD(אוצפייהנדחית)צפייהשלאבזמןאמת,
באמצעות"ממירמקליט"(,מגדיליםאתערכושלתוכןאשר
מחייבאתהצופהלצפייהבזמןאמתכגוןשידוריםישירים
שעלות לכך הביא אלה של שילוב ספורטע משחקי של
"זכויותהשידור"במפעליספורט,בעיקרבמפעליהספורט
שלציבורהצופיםישענייןרבבהם,עלתהבאופןמשמעותי

בשניםהאחרונותעעלכןמוצעלקבוע,כיהמועצהתקבע
שלציבוריש מסוימים ספורט שלמפעלי רשימהסגורה
ענייןרבבהם)להלן-מפעליספורטמשמעותיים(עבעלי
זכויותהשידורבאותםמפעליספורטמשמעותייםיהיו
חייביםלשתףאתהזכויותשבידםעלידימתןרישיונות
מנגנון לפי זאת שיבקשו ספורט ערוצי למפיקי שידור
תמחורמוצעעהחלתחובהזותמנעאתהבלעדיותהנתונה
כיוםלמישרוכשאתזכויותהשידורבמפעלספורטותביא
להפחתתמחיריזכויותהשידורבעבורמפעליםאלה,אשר

צפויהלשפראתהנגשתםלציבורשלתכניםאלהע

ברובדהשני,מוצעלקבועחובהעלמפיקערוץספורט
המשדרלציבורבישראללתתרישיונותלשידורשלערוץ
הספורטעכדילהימנעממצבשבוכניסתושלספקתוכן
חדשלשוקהשידוריםתתעכבאותימנעבשלהעדרתוכן
ספורטשביכולתולהציעלקהלצופיו,מוצעלחייבמפיק
ערוץספורט,כהגדרתובתיקוןהמוצע,לאפשרלכלספק
תוכןשידרושזאת,למכוראתערוצו,במחיראחידלכל
ספקיתוכן בין הערוץ במחיר אפליה למנוע ובכך מנוי,
בעתרכישתערוציספורטעלבסיסמספרהמנוייםשלהםע

על כספי עיצום להטלת סמכות לקבוע מוצע עוד
הפרתחובותהשיתוףהאמורותועלהפרתהוראותשונות

הנוגעותלאסדרההנלוויתלהןע

פרק את התקשורת לחוק להוסיף מוצע כך לשם
ב'4שעניינושיתוףתכניםבנושאספורטולקבועבואת
האסדרההרצויהבהתאםלמסקנותהוועדהכמפורטלעיל,
במטרהלהביאלהגברתהתחרותבשוקהשידוריםלעניין

תכניספורטע

לסעיף 6סג המוצע

מוצעלהגדירמונחיםשוניםהמשמשיםבפרקהמוצע
לענייןשיתוףתכניספורטעביןהשאר,מוצעלהגדיראת

המונחיםהאלה:

"זכותבמפעלספורטמשמעותי",שעלבעליהמוטלת
מפעל עלידימתןרישיונותלשידורשל חובתהשיתוף
לשידור היוצרים כזכות מוגדרת המשמעותי, הספורט
אותה לגבי שניתן כרישיון או משמעותי ספורט מפעל
זכותהיוצריםלשידור משמעותיע ספורט במפעל הזכות
מהווהחלקמאגדהזכויותשלבעלזכותיוצריםעלפי
סעיף11לחוקזכותיוצרים,ושימושבהטעוןקבלתרשות
ממנועעםזאת,מוצעלהבהירכירישיוןלשידורשנרכש
במסגרתחובתהשיתוףהקבועהבסעיף6סדהמוצע,כלומר,
במפעל "זכות מהווה אינו המוצעת, האסדרה במסגרת
ספורטמשמעותי"ואינומחייבמתןרישיוןלשידורבהתאם
לחובההקבועהבסעיףזה,וזאתבמטרהשלאלחייבאתמי
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מבצעים זכויות חוק - ומשדרים" מבצעים זכויות "חוק
ומשדרים,התשמ"ד-1984;

ובכללזה ספורט, ערוץ שמפיק מי - ספורט" ערוץ "מפיק
מתכנן,מפיק,רוכשומשבץתכניםועורךאותםלשם

הבאתםלשידור;

הרשום ספורט ערוץ מפיק - רשום" ספורט ערוץ "מפיק
במרשם;

"מפעלספורט"-תחרותספורטאומשחקספורטאוסדרת
תחרויותספורטאומשחקיספורט;

הכלולברשימת "מפעלספורטמשמעותי"-מפעלספורט
בסעיף כאמור המועצה שפרסמה הספורט מפעלי

6סח)א()1(;

"המרשם"-מרשםערוציהספורטוספקיהתכניםשמנהלת
המועצהלפיסעיף6סז;

מגוון של שידור העיקרית שפעילותו מי - תכנים" "ספק
משודרים שהתכנים ובלבד בישראל, לציבור תכנים
ביוזמתו,באמצעותממשקהנמצאבשליטתו,והכול
ביןשהתכניםהמשודריםניתניםלצפייהבזמןאמיתי,
בוזמניתבידיהציבור,וביןשהתכניםניתניםלצפייה

במועדובמקוםלפיבחירתהצופה;

"ספקתכניםרשום"-ספקתכניםהרשוםבמרשם;

מבצעים זכויות חוק - ומשדרים" מבצעים זכויות "חוק
ומשדרים,התשמ"ד-1984;

ובכללזה ספורט, ערוץ שמפיק מי - ספורט" ערוץ "מפיק
מתכנן,מפיק,רוכשומשבץתכניםועורךאותםלשם

הבאתםלשידור;

הרשום ספורט ערוץ מפיק - רשום" ספורט ערוץ "מפיק
במרשם;

"מפעלספורט"-תחרותספורטאומשחקספורטאוסדרת
תחרויותספורטאומשחקיספורט;

הכלולברשימת "מפעלספורטמשמעותי"-מפעלספורט
בסעיף כאמור המועצה שפרסמה הספורט מפעלי

6סח)א()1(;

"המרשם"-מרשםערוציהספורטוספקיהתכניםשמנהלת
המועצהלפיסעיף6סז;

מגוון של שידור העיקרית שפעילותו מי - תכנים" "ספק
משודרים שהתכנים ובלבד בישראל, לציבור תכנים
ביוזמתו,באמצעותממשקהנמצאבשליטתו,והכול
ביןשהתכניםהמשודריםניתניםלצפייהבזמןאמיתי,
בוזמניתבידיהציבור,וביןשהתכניםניתניםלצפייה

במועדובמקוםלפיבחירתהצופה;

"ספקתכניםרשום"-ספקתכניםהרשוםבמרשם;

שרכשזכויותבמפעלספורטמשמעותיבמסגרתהאסדרה
המוצעתלהמשיךולמכוראתזכויותיו;

"מפעלספורט"-מוצעלהגדירמפעלספורטכתחרות
המדינה גביע אומשחקספורטכגוןמשחקגמר ספורט
כאמור, משחקים או תחרויות של כסדרה וכן בכדורגל,

;NBA-כדוגמתליגתהעלבכדורסלאוליגתה

"מפעלספורטמשמעותי"-מפעלספורטמשמעותי
הספורט מפעלי ברשימת הכלול ספורט מפעל הוא

המשמעותייםשקבעהופרסמההמועצהלענייןזה;

ערוץ מפיק להגדיר מוצע - ספורט" ערוץ "מפיק 
ספורטכמישמפיקערוץספורט,ובכללזאתמתכנן,מפיק,

רוכשומשבץתכניםועורךאותםטרםשידורם;

"ערוץספורט"-מוצעלהגדירערוץספורטכערוץ
ש־50%לפחותמזמןהשידורשלומוקדשיםלתכניםבנושא

ספורט;

שפעילותו מי מוגדר תכנים ספק - תכנים" "ספק 
וקוליים שידורשלמגווןתכניםחזותיים העיקריתהיא
ביוזמתו משודרים שהתכנים ובלבד בישראל, לציבור
ובאמצעותממשקהנמצאבשליטתועהתכניםשמספקספק
התכניםיכוליםלהיותהןתכניםהניתניםלצפייהבזמן
אמת,בו־זמניתבידיהציבורוהןתכניםהניתניםלצפייה
בזמןובמקוםבהתאםלבחירתהצופה)לדוגמהבאמצעות

צפייהלפידרישה-VOD(ע

הגדרהזומטרתהלהבהירכימיששידורמגווןתכנים
חזותייםוקולייםלציבורבישראלאינופעילותוהעיקרית
חזותיים תוכן קטעי המשלבים אינטרנט אתרי )כדוגמת
וקולייםביןשארהתכניםשבהם(,וכןמישהתכניםאינם
משודריםביוזמתו,כגוןפלטפורמותשיתופיותאשרהתוכן
המוצגבהןנוצרומועלהעלידיציבורהמשתמשיםבאופן
עצמאי,לאייחשבכספקתכניםעעודלענייןהגדרהזויובהר
כיהמונח"שידורעעעלציבורבישראל",נועדלהתייחסגם

לציבורמנוייםבישראל,אולקבוצהשלמנוייםע

הגדרה המוצע, ב'4 פרק לעניין מוצעת, כן כמו
ייחודיתלמונח"שידור")שלתכנים(הכוללתהעברהקווית
אואלחוטיתשלתכניםשהםחזותייםוקולייםעבהתאם
TheFootball9183/09לפסיקהלענייןזכותהשידור)ע"א
AssociationPremierLeagueLimitedנ'פלוני,)פורסם
זוכוללתגםאספקת בנבו,ניתןביום2012ע5ע13(,העברה
לשידור, רישיון כי יובהר האינטרנטע רשת גבי על תוכן
שחובהלתתועלפיהתיקוןהמוצע,עשוילהיותרישיון
בעל שנותן משנה רישיון או היוצרים זכות בעל שנותן

רישיוןע

"המרשם"-המרשםהואמרשםשתנהלהמועצהובו
יירשמוערוציספורטוספקיתכניםהזכאיםלקבלרישיונות
לשידורמכוחחובותהשיתוףהמוצעותערקערוציספורט
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שלו השידור מזמן לפחות ש־50% ערוץ - ספורט" "ערוץ
מוקדשיםלתכניםבנושאספורט;

"רישיוןלשידור"-רישיוןלפיסעיף37לחוקזכותיוצרים,
לגביזכותהיוצריםלשידורכמשמעותהבסעיף11)4(

לחוקהאמור,לרבותרישיוןמשנה;

"שידור",שלתכנים-העברהקוויתאואלחוטית,שלתכנים,
לציבור,ובכללזהאספקהעלגבירשתהאינטרנט;

"תכנים"-תכניםשהםחזותייםוקולייםע

חובתמתןרישיון
לשידורלעניין

מפעלספורט
משמעותי

לציבור6סדע המשדר משמעותי ספורט במפעל זכות בעל )א(
את הכוללים תכנים אחר, באמצעות או בעצמו בישראל,
מפעלהספורטהמשמעותי,ייתןלכלמפיקערוץספורטרשום,
המבקשזאת,רישיוןלשידורלענייןמפעלהספורטהמשמעותי,
בכפוףלהוראותסעיףזה,ובלבדשמפיקהערוץהגישלבעל
הזכותאתהבקשהלרישיוןבתוךהתקופההקובעתשנקבעה

לפיסעיףקטן)ד(ע

הרישיוןשייתןבעלהזכותבמפעלהספורטהמשמעותי )ב(
למפיקערוץהספורטהרשום,לפיסעיףזה,יהיהלשידורבכל
טכנולוגיהשביקשמפיקהערוץובלבדשבעלהזכותרשאי

לשדרבאותהטכנולוגיהע

משמעותי ספורט במפעל זכות בעל שיגבה המחיר )ג(
ממפיקערוץספורטרשוםבעדרישיוןלשידורשהואנותןלו

לפיסעיףזה,יהיהבגובההמכפלהשלשנייםאלה:

מספרהצופיםהחשופיםלשידוריושלמפיקערוץ )1(
השר שיקבע ממספר פחות לא אך הרשום הספורט
בתקנות;באיןהסכמהבנוגעלמספרהצופיםלעניין

פסקהזו,תכריעבכךהמועצה;

וספקיתכניםאשרנרשמועלידיהמועצהבמרשםיהיו
זכאיםלבקשולקבלרישיונותכאמורעבהתאמה,מוצעות
הגדרותל"מפיקערוץספורטרשום"ו"לספקתכניםרשום"ע

לסעיף 6סד המוצע

זכויות לבעלי הנתונה הבלעדיות את להסיר כדי
במפעלספורטמשמעותילענייןשידורושלמפעלהספורט,
זכותבמפעלספורטמשמעותי מוצעלקבועכיכלבעל
המבקשלשדרלציבורבישראלאתאותומפעלספורטאו
חלקממנו,ביןאםהשידורנעשהעלידווביןאםבאמצעות
של במרשם שנרשם ספורט ערוץ מפיק לכל ייתן אחר,
המועצהרישיוןלשידורמפעלהספורטהאמור,וזאתבתנאי
שמפיקערוץהספורטהרשוםביקשזאתבתוךפרקהזמן

שקבעההמועצהע

כדילהבטיחשחובתהשיתוףהאמורהתגשיםאת
השידור שזכויות ולוודא נועדה היא שלשמה התכלית
אינןניתנותבטכנולוגיהנחותה,מוצעלקבועכיהרישיון
לשידורשייתןבעלהזכויותבמפעלהספורטהמשמעותי

וסוגי אמצעי לכלל רלוונטי יהיה הספורט ערוץ למפיק
בהם, לשדר רשאי הזכויות שבעל השונים הטכנולוגיה

בהתאםלבקשתושלמפיקערוץהספורטמקבלהרישיוןע

מוצעלקבועכימנגנוןהמחירשייגבהבעבורמתן
רישיוןלשידורשלמפעלספורטמשמעותייהיהבמודל
שלעלותממוצעתלמנויבתוספתרווחסביר,היינו,חלוקת
עלותרכישתזכויותהשידורשלהמפעלהאמור,בתוספת
הספורט לערוצי החשופים הצופים במספר סביר, רווח
המבקשיםלרכושאתהמפעל)להלן-מחירלצופה(עכך,
הרישיון קבלת בעד ספורט ערוץ מפיק שישלם המחיר
יהיהבגובההמכפלהשלהמחירלצופהבמספרהצופים
החשופיםלאותוערוץספורטרשוםעככלשתתעוררמחלוקת
ביןמפיקערוץהספורטהרשוםלביןבעלהזכויותבמפעל
הספורטהמשמעותילענייןמספרמנוייושלערוץהספורט,
תכריעהמועצהבענייןעכמוכן,ככלשימצאהשרכיהרווח
שקבעבעלהזכויותבמפעלהספורטהמשמעותיאינוסביר

בנסיבותהעניין,הואמוסמךלהורותעלהפחתתוע
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- לצופה" "המחיר זה, לעניין לצופה; המחיר )2(
המחירששילםבעלהזכותבמפעלהספורטהמשמעותי
בעדהזכותהאמורהבתוספתרווחסביר,כשהואמחולק
הספורט מפעל לשידור החשופים הצופים במספר
ערוצי מפיקי המשמעותיבידיבעלהזכותבוובידי
במהלך לרישיון בקשה שהגישו הרשומים הספורט
מצא )ד(; קטן סעיף לפי שנקבעה הקובעת התקופה
הספורט במפעל הזכות בעל שקבע הרווח כי השר
המשמעותילענייןפסקהזואינוסבירבנסיבותהעניין,

יורהעלהפחתתוע

המועצהתקבעאתהתקופההקובעתלהגשתבקשה )ד(
לרישיוןבידימפיקיערוציהספורטהרשומיםע

חובתמתןרישיון
לשידורלעניין

ערוץספורט

מפיקערוץספורטהמשדרלציבורבישראל,בעצמואו6סהע )א(
באמצעותאחר,תכניםבנושאספורטהכולליםמשחקאחד
אותחרותאחת,לפחות,שהםחלקממפעלספורטהכלול
ברשימתהמפעליםשפרסמההמועצהלפיסעיף6סח)א()1(או
)2(,ייתןלכלספקתכניםרשום,המבקשזאת,רישיוןלשידור

הערוץ,בכפוףלהוראותסעיףזהע

התכנים לספק הספורט ערוץ מפיק שייתן הרישיון )ב(
הרשום,לפיסעיףזה,יהיהלשידורבכלטכנולוגיהשביקש
באותה לשדר רשאי הערוץ שמפיק ובלבד התכנים ספק

טכנולוגיהע

המחירשיגבהמפיקערוץספורטמספקתכניםרשום )ג(
בעדרישיוןלשידורשהואנותןלולפיסעיףזהיהיהבגובה

המכפלהשלשנייםאלה:

ספק של לשידוריו החשופים הצופים מספר )1(
התכניםהרשום,בערוץ,אךלאפחותממספרשיקבע
הצופים למספר בנוגע הסכמה באין בתקנות; השר

לענייןפסקהזו,תכריעבכךהמועצה;

- לצופה" "המחיר זה, לעניין לצופה; המחיר )2(
המחירששילםבעלהזכותבמפעלהספורטהמשמעותי
בעדהזכותהאמורהבתוספתרווחסביר,כשהואמחולק
הספורט מפעל לשידור החשופים הצופים במספר
ערוצי המשמעותיבידיבעלהזכותבוובידימפיקי
במהלך לרישיון בקשה שהגישו הרשומים הספורט
מצא )ד(; קטן סעיף לפי שנקבעה הקובעת התקופה
הספורט במפעל הזכות בעל שקבע הרווח כי השר
המשמעותילענייןפסקהזואינוסבירבנסיבותהעניין,

יורהעלהפחתתוע

המועצהתקבעאתהתקופההקובעתלהגשתבקשה )ד(
לרישיוןבידימפיקיערוציהספורטהרשומיםע

חובתמתןרישיון
לשידורלעניין

ערוץספורט

מפיקערוץספורטהמשדרלציבורבישראל,בעצמואו6סהע )א(
באמצעותאחר,תכניםבנושאספורטהכולליםמשחקאחד
אותחרותאחת,לפחות,שהםחלקממפעלספורטהכלול
ברשימתהמפעליםשפרסמההמועצהלפיסעיף6סח)א()1(או
)2(,ייתןלכלספקתכניםרשום,המבקשזאת,רישיוןלשידור

הערוץ,בכפוףלהוראותסעיףזהע

התכנים לספק הספורט ערוץ מפיק שייתן הרישיון )ב(
הרשום,לפיסעיףזה,יהיהלשידורבכלטכנולוגיהשביקש
באותה לשדר רשאי הערוץ שמפיק ובלבד התכנים ספק

טכנולוגיהע

המחירשיגבהמפיקערוץספורטמספקתכניםרשום )ג(
בעדרישיוןלשידורשהואנותןלולפיסעיףזהיהיהבגובה

המכפלהשלשנייםאלה:

ספק של לשידוריו החשופים הצופים מספר )1(
התכניםהרשום,בערוץ,אךלאפחותממספרשיקבע
הצופים למספר בנוגע הסכמה באין בתקנות; השר

לענייןפסקהזו,תכריעבכךהמועצה;

מעניק הזכויות בבעל כלכלית פגיעה למנוע כדי
הרישיון,מוצעלקבועכיהשררשאילקבועבתקנותמספר
מפיק צופיםלצורךחישובהמחירשישלם מינימלישל
ערוץספורטרשוםבעדמפעלהספורטהמשמעותי,שיהיה

קבועלצורךתמחורכללמפעליהספורטהמשמעותייםע

לסעיף 6סה המוצע

הרב־ הטלוויזיה בשוק התחרות את להגביר כדי
ערוציתולאפשראתכניסתםשלספקיתוכןחדשים,מוצע
לקבועחובתשיתוףולפיהכלמפיקערוץספורטשמבקש
לשדרלציבורבישראלאתהתכניםאשרמהוויםאתערוצו,
ייתןלכלספקתכניםשנרשםאצלהמועצהרישיוןלשידור
ספורט ערוץ כל על תחול האמורה החובה ערוץע אותו
שהתכניםבוכולליםמשחקאחדאותחרותאחתלפחות
שהםחלקממפעלספורטשכלולברשימהשקבעההמועצה

6סחהמוצע(עיובהרכיחובת )ראהדבריההסברלסעיף
שיתוףערוץהספורטתחולביןאםהשידורהראשונישל
ערוץהספורטמתבצעבמישריןבידימפיקהערוץ,וביןאם
השידורהראשונימתבצעבאמצעותאחרכגוןספקתכנים
אשרמקבלממפיקערוץהספורטאתתכניהערוץוהוא

מעבירםלציבורע

בדומהלהוראההמוצעתלענייןבעלזכויותבמפעל
ספורטמשמעותיבסעיף6סד)ב(,מוצעכיהרישיוןלשידור
יהיה הרשום לספקהתכנים הספורט ערוץ מפיק שייתן
רלוונטילכללאמצעיוסוגיהטכנולוגיההשוניםשמפיק
ספק של לבקשתו ובהתאם בהם, לשדר רשאי הערוץ

התכניםע

רישיון מתן בעד שייגבה המחיר כי לקבוע מוצע
מספר של המכפלה בגובה יהיה זה סעיף לפי לשידור
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המחירלצופהשקבעמפיקערוץהספורטשיהיה )2(
אחידלכלספקיהתכניםהרשומיםע

ספקתכניםרשוםשקיבלרישיוןלשידורערוץספורט )ד(
בהתאםלהוראותסעיףזה,ישדראתהערוץ,באופןמלא,

בזמןאמיתי,בלאקטיעה,עריכהאושינויע

שקיבלו6סועמניעתהפצה רשום תכנים ספק או רשום ספורט ערוץ מפיק
אמצעים ינקטו 6סה, או 6סד סעיפים לפי לשידור רישיון
משמעותייםלמניעתההפצהשלהשידוריםלענייןמפעל
הספורטהמשמעותיאושלשידוריערוץהספורט,שלגביהם
מחוץ אליהם הגישה ולמניעת העניין, לפי הרישיון, ניתן
לישראל,אלאאםכןמפיקהערוץאוספקהתכניםהסכימו

אחרתעםמישממנוקיבלואתהרישיוןע

מרשםמפיקי
ערוציספורט
וספקיתכנים

המועצהתנהלמרשםשלמפיקיערוציספורטאוספקי6סזע )א(
תכניםהזכאיםלרכושרישיונותלשידורלפיסעיפים6סדאו
6סה;המרשםיהיהפתוחלעיוןהציבורבאתרהאינטרנטשל

המועצהע

המועצהתרשוםבמרשם,מפיקערוץספורטאוספק )ב(
בו מתקיימים כי מצאה אם לכך, בקשה שהגיש תכנים
תכנים" "ספק או ספורט" ערוץ "מפיק שבהגדרה התנאים

שבסעיף6סג,לפיהענייןע

בקשהלרישוםבמרשםתוגשבאופןשתקבעהמועצהע )ג(

הצופיםהחשופיםלשידוריספקהתכניםבערוץ,במחיר
הערוץעהמחירלצופה לצופהאשרייקבעעלידימפיק
ייקבעבאופןאחידלכלספקיהתכניםהרשומיםהמעוניינים

לרכושרישיוןשידורשלאותוערוץע

רישיון התכנים לספק מעניק הספורט ערוץ מפיק
לשידורהערוץכולו,ביןאםמדוברברישיוןלשידורהערוץ
וביןאםמדוברברישיוןלשידורמשנהשלהערוץ)הבא
בגדרהשלזכותהשידור,ראולענייןזהדנ"א6407/01ערוצי
זהבנ'TeleEvent)פורסםבנבו,ניתןביום2004ע6ע16(עלפיכך,
מוצעלקבועכיהשידורשלאותוערוץיועברלצופהכמות

שהואבלאקטיעה,עריכהאושינויע

לסעיף 6סו המוצע

על גם חלות המוצע ב'4 פרק שהוראות מאחר
מפיק כי לקבוע מוצע האינטרנט, רשת גבי על שידור
רישיון רשוםשקיבל רשוםאוספקתכנים ערוץספורט
לשידורבמסגרתחובתהשיתוףהקבועהבפרקזה,ינקוט
ערוץ שידורי של הפצה למניעת משמעותיים אמצעים
מחוץ המשמעותי הספורט מפעל שידורי או הספורט,
לישראלעזאתמשוםשעלפירובהזכויותבמפעלספורט
משמעותינמכרותלטריטוריהמסוימת,ונוסףעלכךלעתים
זכות חוק לפי מוגנים תכנים גם הספורט תכני כוללים
טריטוריית זכויותמבצעיםומשדריםאשר יוצריםוחוק
השידורשלהםמוגבלתלשטחמדינתישראלבלבדעעם

זאת,הצדדיםלרישיוןרשאיםלסטותמחובהזובמקרים
שבהםניתןלהסדיראתהשידורמחוץלגבולותישראל,
לרבותבאמצעותזכויותיהםשלצדדיםשלישייםבתכנים,

אםישצורךבכךע

לא באופן לישראל מחוץ תכנים הפצת כי יובהר,
מורשהעשויהלעלותכדיהפרתזכויותקנייןרוחניהניתנת

לתביעהולאכיפהעלפיהדיןהכלליע

לסעיף 6סז המוצע

כדילייצרשקיפותביחסלשחקניםשזכאיםליהנות
מחובתהשיתוףהקבועהבפרקב'4המוצע,וכדילאפשר
למישחייבלשתףתכניספורטבהתאםלפרקהאמורלהכיר
אתזהותהגורמיםשעליולשתףעמםאתזכויותיו,מוצע
לקבועכיהמועצהתנהלמרשםשלמפיקיערוץספורט
ושהגישו לשידור רישיון לרכוש שזכאים תכנים וספקי
בקשהבהתאםלהוראותשקבעההמועצהעהמרשםיהיה

פתוחלעיוןהציבורבאתרהאינטרנטשלהמועצהע

מי כןמוצעכיהמועצהתמחקמהמרשםאת כמו
שחדללקייםאתהתנאיםשבהגדרה"מפיקערוץספורט"
או"ספקתכנים"שבסעיף6סגהמוצע,לפיהענייןעבנוסף,
המועצהרשאיתלמחוקמהמרשםמישהפרחובההחלה
עליולענייןמתןהרישיוןלשידור,הטכנולוגיההרלוונטית
לשידוראומחירושלהרישיוןלשידור,הקבועהבסעיפים

6סד)א(עד)ג(או6סה)א(עד)ג(המוצעיםע
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חדללהתקייםתנאימהתנאיםלרישוםבמרשם,לגבי )ד(
מפיקערוץספורטרשוםאוספקתכניםרשום,כאמורבסעיף
קטן)ב(,תמחקאותוהמועצהמהמרשם,ורשאיתהיאלמחוק
מהמרשםמישחלהעליוחובהלפיסעיפים6סד)א(עד)ג(או

6סה)א(עד)ג(ולאקייםאתהחובההאמורהע

רשימתמפעלי
ספורט

המועצהתקבערשימהשלמפעליספורטלענייןפרקזה;6סחע )א(
ברשימהכאמורייכללומפעליםאלה:

מפעליספורטשלדעתהמועצהישלציבורעניין )1(
רבבהם,ובלבדשלאייכללוברשימהיותרמ־7מפעלים

כאמור;

יש המועצה שלדעת נוספים ספורט מפעלי )2(
הצדקהלהחילבעניינםאתהוראותסעיף6סהע

הרשימהלפיסעיףקטן)א(תפורסםגםבאתרהאינטרנט )ב(
שלהמועצהע

סמכויותהמועצה
והשר

המועצהרשאיתלקבועכלליםלביצועהוראותפרקזהע6סטע )א(

יושבראשהמועצהאוהשררשאיםלדרושמכלבעל )ב(
זכותבמפעלספורטמשמעותי,מפיקערוץספורטוספקתכנים
למסורלהם,במועד,במתכונת,ובאופןשיורו,כלמידעהנחוץ
להםלשםהפעלתסמכויותהמועצהאוהשר,לפיהעניין,לפי

פרקזהע

ראתההמועצהכיישבפעולתבעלזכותבמפעלספורט )ג(
משמעותיאומפיקערוץספורטבכלהנוגעלמילויחובתםלפי
סעיפים6סדאו6סהכדילגרוםלפגיעהמשמעותיתבתחרות
בתחוםהשידורים,רשאיתהיאלהורותלו,לאחרשנתנהלו
הזדמנותלהשמיעאתטענותיו,בדברצעדיםשעליולנקוט

כדילמנועאתהפגיעהע

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלרישוםבמרשם,לגבי )ד(
מפיקערוץספורטרשוםאוספקתכניםרשום,כאמורבסעיף
קטן)ב(,תמחקאותוהמועצהמהמרשם,ורשאיתהיאלמחוק
מהמרשםמישחלהעליוחובהלפיסעיפים6סד)א(עד)ג(או

6סה)א(עד)ג(ולאקייםאתהחובההאמורהע

רשימתמפעלי
ספורט

המועצהתקבערשימהשלמפעליספורטלענייןפרקזה;6סחע )א(
ברשימהכאמורייכללומפעליםאלה:

מפעליספורטשלדעתהמועצהישלציבורעניין )1(
רבבהם,ובלבדשלאייכללוברשימהיותרמ־7מפעלים

כאמור;

יש המועצה שלדעת נוספים ספורט מפעלי )2(
הצדקהלהחילבעניינםאתהוראותסעיף6סהע

הרשימהלפיסעיףקטן)א(תפורסםגםבאתרהאינטרנט )ב(
שלהמועצהע

סמכויותהמועצה
והשר

המועצהרשאיתלקבועכלליםלביצועהוראותפרקזהע6סטע )א(

יושבראשהמועצהאוהשררשאיםלדרושמכלבעל )ב(
זכותבמפעלספורטמשמעותי,מפיקערוץספורטוספקתכנים
למסורלהם,במועד,במתכונת,ובאופןשיורו,כלמידעהנחוץ
להםלשםהפעלתסמכויותהמועצהאוהשר,לפיהעניין,לפי

פרקזהע

ראתההמועצהכיישבפעולתבעלזכותבמפעלספורט )ג(
משמעותיאומפיקערוץספורטבכלהנוגעלמילויחובתםלפי
סעיפים6סדאו6סהכדילגרוםלפגיעהמשמעותיתבתחרות
בתחוםהשידורים,רשאיתהיאלהורותלו,לאחרשנתנהלו
הזדמנותלהשמיעאתטענותיו,בדברצעדיםשעליולנקוט

כדילמנועאתהפגיעהע

לסעיף 6סח המוצע

מוצעכיהמועצהתקבערשימהשלמפעליספורט
שלדעת ספורט מפעלי משבעה יותר לא בה שייכללו
המועצהישלציבורענייןרבבהםעמפעליםאלהייחשבו
כמפעליספורטמשמעותייםולגביהםתחולחובתהשיתוף
המוצעתבסעיף6סדעבנוסף,תכלולהרשימהמפעליספורט
נוספים,אשרלדעתהמועצהישהצדקהלהחיללגביהם,את
חובתהשיתוףהחלהעלמפיקערוץספורטלפיסעיף6סה
המוצעעכלומר,החובההחלהעלמפיקערוץספורטלשתף
אתתוכןהערוץעםספקתכניםרשוםעלידימתןרישיון
תחולרקאםאותומפיקערוץמשדרלציבורבישראלתכנים
אשרכולליםחלקממפעלספורטהכלולברשימתהמועצה
האמורהערשימתמפעליהספורטתהיהפתוחהלעיוןהציבור
באתרהאינטרנטשלהמועצה,בנוסףעלפרסומהברשומותע

לסעיף 6סט המוצע

לפיהסעיףהמוצע,המועצהמוסמכתלקבועכללים
רשאית אלה כללים במסגרת ב'4ע פרק הוראות לביצוע

המועצה,למשל,לקבועתקופותלבחינהמחדששלמחירי
הרישיונותהניתניםלפיפרקזהאומנגנוניםאחריםלעדכון

תעריפיהרישיוןע

בנוסף,השראויושבראשהמועצהמוסמכיםלדרוש
ערוץ מפיק משמעותי, ספורט במפעל זכויות בעל מכל
מידעהנחוץלהםלשםהפעלת ספורטוספקתכניםכל
כי יודגש האמורע הפרק לפי והמועצה השר סמכויות
במסגרתהדרישהכאמורלאיידרשמידעאישיכמשמעותו
בסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1981,עלאודות
צופהעככלשהמידעשנדרשכוללסודותמסחריים,עלהשר
והמועצהלנהוגבהםכמקובל,תוךנקיטתאמצעיםסבירים

לשמורעלסודיותםע

בנוסףמוצעכיאםמצאההמועצהכיישבפעולת
בעלזכותבמפעלספורטמשמעותיאומפיקערוץספורט
בכלהנוגעלמילויהחובותהמוטלותעליהם,כדילגרום
היא השידורים, בתחום בתחרות משמעותית לפגיעה
מוסמכתלהורותלובדברצעדיםשעליולנקוטכדילמנוע

אתהפגיעהע
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תחולתהוראות
עלאףחוקזכות

יוצריםוחוקזכויות
מבצעיםומשדרים

ותשלוםלבעלי
הזכויותבשידורים

הוראותפרקזהיחולועלאףהאמורבחוקזכותיוצרים6עע )א(
ובחוקזכויותמבצעיםומשדרים,ואולםאיןבאמורבוכדי
מפעל לעניין בשידורים זכות בעל כל של מזכותו לגרוע
הספורטהמשמעותיאובשידוריערוץהספורט,שלגביהם
ניתןרישיוןלשידורלפיפרקזה,וביצירותהכלולותבאותם

שידורים,לקבלתשלוםבעדהשימושבזכותשבבעלותוע

בסעיףזה,"בעלזכות"-בעלזכותיוצרים,בעלזכות )ב(
מבצעיםאובעלזכותאחרתמכוחדיןאוהסכםהקשורה
ערוץהספורט,לפי המשמעותיאו לשידורמפעלהספורט

הענייןע";

בסעיף18- )7(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"ובלבדשלהנחתהרשתניתןאישורכאמור )א(
בסעיף21א"יבוא"ובלבדשהנחתהרשתנעשיתבהתאםלהוראותחוקהתכנון

והבנייה,התשכ"ה-461965";

בסעיףקטן)ב(במקום"כרשתשניתןלגביהאישורכאמורבסעיף21א"יבוא )ב(
"וכןרשתשהונחהכדיןלפניתחילתושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016,כרשת

שהונחהבהתאםלהוראותחוקהתכנוןוהבנייה";

סעיף21א-בטל; )8(

לסעיף 6ע המוצע

מוצעלקבועכיהוראותפרקזהחלותעלאףהאמור
בחוקזכותיוצריםובחוקזכויותמבצעיםומשדריםאשר
דורשיםאתהסכמתהיוצראוהמבצע,לפיהעניין,לשימוש
לכלולתכנים בזכותועכךלמשל,שידוריספורטעשויים
המוגניםעלפיחוקזכותיוצרים,כגוןהיצירההאודיו־

ויזואליתהנוצרתבעתשידורהמשחקוהקלטתואויצירה
מוזיקליתהמושמעתבמהלךהמשחק,אותכניםהמוגנים
לפיחוקזכויותמבצעיםומשדרים,כגוןביצועשלשיראו

נגינהבזמניםשוניםבמהלךאירועהספורטע

לצדזאתיובהרכיאיןבחובותשיתוףהתכניםאו
בכללהוראותפרקב'4המוצעכדילגרועמזכותושלכל
בעלזכותבשידורימפעלהספורטהמשמעותיאובשידורי
ערוץהספורט,שלגביהםניתןרישיוןלשידורלפיפרקזה,
וביצירותהכלולותבאותםהשידורים,לקבלתשלוםמאת

המשתמשבעדהשימושבזכותוע

לפסקאות )7( עד )9(

לחוק 28 לסעיף )1( לפסקה ההסבר בדברי כאמור
מורכב פרויקט היא תקשורת רשת פריסת המוצע,
כיום המוקמות רבות תשתיות אדםע וכוח מימון ועתיר
בישראלפטורותמקבלתהיתרלפיחוקהתכנוןוהבנייה,
התשכ"ה-1965)להלן-חוקהתכנוןוהבנייה(,באופןאשר
מקלומוזילאתפריסתןומביאלהגברתהיעילותהמשקיתע

ו'לחוקהתקשורתמסדירותסמכויות הוראותפרק
שונותהקשורותלמקרקעיןבהיבטיםשוניםשלהנחתרשת
תקשורת,בדיקתה,אחזקתה,תיקונה,שינוייהוהחלפתה,
בידיבעלרישיוןששרהתקשורתהעניקלוסמכויותעלפי

סעיף4)ו(לחוקהתקשורתע

סימןב'לפרקו'האמורעוסקבפעולותאלהבקרקע
ציבוריתעבסעיף21אלחוקהתקשורתנקבעהליךתכנוני
ציבוריתע בקרקע תקשורת רשת להנחת לאישור מקוצר
המונח"רשת"בפרקו'מוגדרכרשתבזקציבוריתאוכלחלק
ממנה,לרבותמיתקןבזק,כאשרהוראותסעיף21אלאחלות
עלאנטנותומבניםעילאיים,למעטארונותסעףותקשורתע

תקשורת רשת הנחת 21א, להוראותסעיף בהתאם
המקומית הוועדה של אישור טעונה ציבורית בקרקע
לתכנוןובנייה,בהתאםלהליךהמקוצרהמפורטבאותו
לפי האישור את יראו כי סעיף באותו נקבע עוד סעיףע
לחוק 18 והבנייהעסעיף התכנון הסעיףכהיתרלפיחוק
לבצע שניתן שונות ופעולות בעבודות עוסק התקשורת
בקרקעהציבוריתלצורךהנחתהרשתבדיקתה,אחזקתה,

תיקונה,שינוייהאוהחלפתהע

סימןג'לפרקו'האמורעוסקבהנחתרשתתקשורת
בקרקעפרטיתעבסעיף21בלחוקהתקשורתנקבעוהוראות
שונותלענייןהנחתרשתבקרקעפרטיתופעולותשונותבה
בדומהלהוראותסעיף18האמורכמפורטלעילעביןהשאר
נקבעכיהנחתרשתבמקרקעיןפרטייםטעונההסכמתבעל
המקרקעין,וכןנקבעובסעיףהוראותביחסלמקרהשבו

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ע 46
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בסעיף21בבמקום"טעונה"יבוא"תיעשהבהתאםלהוראותחוקהתכנוןוהבנייה, )9(
התשכ"ה-1965,וטעונה";

סעיף36-בטל; )10(

בסעיף21בבמקום"טעונה"יבוא"תיעשהבהתאםלהוראותחוקהתכנוןוהבנייה, )9(
התשכ"ה-1965,וטעונה";

סעיף36-בטל; )10(

היוהמקרקעיןהפרטייםביתמשותףעעודנקבעבסעיףכי
הסכמהשניתנהלהנחתהרשתבמקריםהמפורטיםבסעיף
מהווההרשאהלכניסהלמקרקעיןלשםביצועעבודותבה
כגוןעבודותאחזקה,אועבודותשינויוהחלפהשלהרשתע

שביקש רישיון בעל נדרש אלה להוראות במקביל
להקיםרשתתקשורתבמקרקעיןפרטייםלפעולבהתאם

להוראותחוקהתכנוןוהבנייהע

תקשורת כדילהקלעלבעלירישיוןבפריסתרשת
כאמורבקרקעציבוריתופרטית,וכדילהביאלייעולוזירוז
ההליך את להחליף מוצע העלויות, והפחתת ההליך
התכנוניהמקוצרהקבועבסעיף21אלחוקהתקשורתביחס
להקמתרשתתת־קרקעית)לרבותארונותסעףותקשורת(
בקרקעציבוריתואתההליךהקבועבחוקהתכנוןוהבנייה
ביחסלהקמתרשתתת־קרקעיתבקרקעפרטית,בהליךשל
מתןפטורמהיתרבנייהמכוחסעיף261)ד(לחוקהתכנון
והבנייה,החלעלהקמתתשתיותתת־קרקעיותאחרות,

כגוןמים,גזוביובע

בהתאםלאמור,מוצעלערוךבפרקו'לחוקהתקשורת
אתהתיקוניםהאלה:

בנוגעלהנחתרשתבקרקעציבוריתמוצעלתקןאת
סעיף18)א(כךשההפניהלאישורהוועדההמקומיתלפי
הרשת הנחת על כי ייקבע ובמקומה תימחק 21א סעיף
עוד והבנייהע התכנון חוק להוראות בהתאם להיעשות
מוצעלתקןאתסעיף18)ב(ולקבועבמסגרתוהוראתמעבר
התיקוןהמוצעע לפניתחילת שהוקמה רשתבזק לעניין
מוצעלהבהירכייראורשתכאמורכרשתשהונחהבהתאם
להוראותחוקהתכנוןוהבנייהעלצדזאת,מוצעלבטלאת
סעיף21אהקובעכאמוראתההליךהתכנוניהנדרשכיום

להנחתרשתתקשורתבקרקעציבוריתע

וזהנוסחושלסעיף21אשמוצעלבטלו:

"אישור להנחת רשת

בקרקע רשת להנחת רישיון בעל של תכניתו 21א. )א(
לתכנון המקומית הועדה של אישורה טעונה ציבורית

ולבניהשבמרחבהתכנוןשלהמיועדתהנחתהרשתע

הגישבעלרישיוןבקשהלאישורתכניתכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,תחליטהועדההמקומיתבבקשהתוךששים
ימיםמיוםשהוגשה;לאהחליטההועדההמקומיתבמועד

כאמור,יראואתהתכניתכאילואושרהע

עלהחלטהלפיסעיףקטן)ב(רשאיבעלרישיון )ג(
הודעהעל לערור,תוךשלושיםימיםמיוםשנמסרהלו
ההחלטה,לפניועדתעררכמשמעהבסימןב'1לפרקב'
לחוקהתכנוןוהבניה,ועדתעררתחליטבעררתוךארבעים
וחמישהימיםמיוםשהוגש;לאניתנההחלטהבעררתוך

ארבעיםוחמישההימים-יראואתהעררכאילונתקבלע

אישורלפיסעיףזהכמוהוכהיתרשניתןכדין )ד(
לפיחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965ע

יתר לרבות חיקוק, כל מהוראות לגרוע בלי )ה(
לא )ד( עד )ב( קטנים סעיפים הוראות זה, חוק הוראות
"מבנה זה, לענין עיליים; מבנים ועל אנטנות על יחולו
עילי"-מבנהשעיקרומעלפניהקרקע,למעטארונותסעף

ותקשורתע"

בנוגעלהנחתרשתבקרקעפרטיתמוצעלתקןאתסעיף
21בכךשייקבעכינוסףעלהסכמתבעלהמקרקעין,הנחת
רשתבקרקעפרטיתתעשהבהתאםלהוראותחוקהתכנון
והבנייה,וזאתבהתאםלמסלולהקבועבסעיף261)ד(לחוק
התכנוןוהבנייהשמוצעלתקנובמקבילבמסגרתהתיקון

המוצע)ראהדבריההסברלסעיף32המוצע(ע

תוכל תת־קרקעית בזק רשת הקמת המוצע, לפי
להיעשותבאמצעותסעיף261)ד(לחוקהתכנוןוהבנייה,
ובלבד בנייה, מהיתר בפטור עבודות ביצוע שמאפשר
לתחולת התנאים )לעניין הסעיף הוראות שהתקיימו
הפטורראודבריההסברלסעיף32(עבכךיהיהכדילייעל
אתפריסתתשתיתהבזקולהביאלאחידותביחסלפריסת

תשתיותתת־קרקעיותמסוגיםשוניםע

לפסקאות )10( עד )12( ו–)15(

סעיף36לחוקהתקשורתקובעכיאיןלבצעעבודת
חפירה,חרישהאונטיעהבעומקנקובובמרחקיםנקובים
מצירידרכיםאלאאםכןהתקבללכךהיתרכאמורבסעיף
53בלחוקהאמור,כלומרהיתרמאתשרהתקשורתאומי
שהואהסמיךלכךמביןעובדיהמדינהאועובדיחברת
"בזק"עהחובהלקבלהיתרלביצועהעבודותנועדהלמנוע

פגיעותברשתהבזקכתוצאהמעבודותאלהע

התקשורת לחוק 53ב בסעיף הקבועה האפשרות
לתת "בזק" חברת עובדי את או מדינה עובדי להסמיך
התקשורת לחוק התווספה לחוק, 36 סעיף לפי היתרים

בשנת1988,בעקבותהקמתהשלבזקכחברהממשלתיתע

בפועלעדלשנת1998ניתנוההיתריםלפיסעיף36
לחוקעלידיאגףההנדסהוהרישויבמשרדהתקשורתע
לנוכחריבויהבקשותלהיתרים,הוחלטלהסמיךבהתאם
להוראתסעיף53בלחוקהתקשורתבעליתפקידיםבחברת
בזקלמתןההיתריםעההסמכהלחברתבזקניתנהלתקופה
של נוספות לתקופות מאז התחדשה והיא כשנה, של
כשנהכלפעםעבשנת2005הופרטהחברתבזקוהיאכיום
חברהפרטיתעההיתריםשניתניםעלידיחברתבזקכיום

מתייחסיםלתשתיותהחברהבלבדע

לצדההסדרהמתוארלעיל,התפתחהפרקטיקהשל
תיאוםעםחברותשונותבעלותתשתיתקרקעית,לרבות
חברותתקשורת,לקבלתאישורןכיאיןבביצועהעבודות

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31 302

בסעיף37,במקום"36,35או36א"יבוא"35או36א"; )11(

בסעיף38,במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )12(

הפוגעבמיתקןבזקכאמורבסעיףקטן)ב(יהיהפטורמהתשלומיםהאמורים ")ד(
בואםהוכיחכינקטאתכלאמצעיהזהירותהסביריםלמניעתהפגיעהבמיתקן

הבזקע";

בכותרתסימןב'לפרקז'1,בסופהיבוא"ועלמשדריתכניםבנושאספורט"; )13(

אחריסעיף37ב2יבוא: )14(

"עיצוםכספיעל
משדריתכנים

בנושאספורט

בסעיףזה-37ב3ע )א(

"הסכוםהבסיסי"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

על עולה אינה השנתית שהכנסתו מי לעניין )1(
100,896,270שקליםחדשים-232,060שקליםחדשים

בתוספת3%ע1מהכנסתוהשנתיתהאמורה;

לענייןמישהכנסתוהשנתיתעולהעל100,896,270 )2(
שקליםחדשים-1,614,340שקליםחדשיםבתוספת

225%ע0מהכנסתוהשנתיתהאמורה;

"הכנסהשנתית"-סךההכנסותשלהמפרבשנהשקדמה
למועדשבוביצעאתההפרה,בהתאםלדוחהכספי
השנתישלולשנתהכספיםהאמורה,ואםלאהגישדוח

כאמור-בהתאםלמידעשמסרלפיפרקב'4ע

לפגועבתשתיותיהןוכןלתיאוםעמןבנוגעלביצועהעבודותע
פרקטיקהזולמעשהמייתרתאתהצורךבקבלתהיתרמכוח

הסעיפיםהאמוריםעלאורכללהאמורמוצעלבטלםע

וזהנוסחסעיפים36ו–53בלחוקהתקשורתשמוצע
לבטלם:

"איסור עבודות

לאיבצעאדם,ביןבעצמווביןעלידישלוחיו 36ע )א(
אוקבלניו,עבודתחפירה,חרישהאונטיעה,שעמקהיותר
מחמישיםסנטימטרים,במרחקעדחמישיםמטריםמציר
שלדרךשאינהדרךעירוניתושלושיםמטריםמצירשלדרך
עירונית,אלאאםכןקיבללכךהיתרכאמורבסעיף53ב;
העוברעלהוראתסעיףקטןזה,דינו-מאסרששהחדשיםע

עבודות על יחולו לא )א( קטן סעיף הוראות )ב(
לצורך אדם שעושה מקובלות ונטיעה חרישה חפירה,

טיפוחגינתנוישלוע"

"היתר לעבודות

השראומישהואהסמיכולכךמביןעובדי )א( 53בע
לביצוע היתר ליתן רשאי החברה, עובדי או המדינה

עבודותהמנויותבסעיף36ע

מי של מהחלטתו נפגע עצמו הרואה אדם )ב(
שהוסמךכאמורבסעיףקטן)א(,רשאילערורעליהלפני

השרתוךעשריםואחדימיםמיוםשהגיעהלידיוע"

את לבטל מוצע ו־53ב, 36 סעיפים ביטול לנוכח
האזכורשלסעיף36בסעיף37לחוקהתקשורתשעניינוצו
איסורוצועשהעבנוסף,מוצעלהתאיםאתהוראתסעיף
38שעניינופיצוייםעלפגיעהבמיתקןבזקלנוכחביטול
הסעיפיםהנזכרים,כךשסעיףקטן)ד(לסעיף38שעניינו
פטורמהתשלומיםכאמורבסעיף,יחולאםהפוגעבמיתקן
בזקנקטאתכלאמצעיהזהירותהסביריםלמניעתהפגיעה,

וההתייחסויותלהיתריימחקוע

לפסקה )13( 

לחוק ז'1 לפרק ב' סימן כותרת את לתקן מוצע
רישיון בעל על כספי עיצום בהטלת שעוסק התקשורת
לשידוריםכךשכותרתהסימןתתייחסגםלהטלתעיצום
כספיעלמשדריתכניםבנושאספורט,בהתאםלתיקונים

המוצעיםלמתןסמכותלהטילעיצוםכספיכאמורע

לפסקה )14(

מוצעלהסמיךאתיושבראשהמועצהואתהמנהל,
כלאחדלענייןהפרותשלהוראותשונות,כמפורטבסעיף,
להטילעיצוםכספיעלבעלזכותבמפעלספורטמשמעותי,
מפיקערוץספורט,ספקתכניםוספקתכניםרשוםשהפר
הכללים או החוק, לפי החלותעליו מההוראות הוראה
החליםעליועסכוםהעיצוםהכספייהיההסכוםהבסיסי,

כהגדרתוהמוצעתבסעיףקטן)א(ע
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כמפורט ב'4 פרק לפי מההוראות הוראה שהפר מי )ב(
להלן,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצוםכספי

לפיהוראותסימןזה,בסכוםהבסיסי:

נתן שלא משמעותי ספורט במפעל זכות בעל )1(
בניגוד רשום, ספורט ערוץ למפיק לשידור רישיון

להוראותסעיף6סד)א(;

בעלזכותבמפעלספורטמשמעותישנתןרישיון )2(
לשידורשאינובטכנולוגיהשביקשמפיקערוץהספורט

הרשום,בניגודלהוראותסעיף6סד)ב(;

בעלזכותבמפעלספורטמשמעותישגבהבעד )3(
רישיוןלשידורמחירשאינוכאמורבסעיף6סד)ג(;

מפיקערוץספורטשלאנתןרישיוןלשידורלספק )4(
תכניםרשום,בניגודלהוראותסעיף6סה)א(;

רישיוןלשידורשאינו מפיקערוץספורטשנתן )5(
בניגוד הרשום, התכנים ספק שביקש בטכנולוגיה

להוראותסעיף6סה)ב(;

לשידור רישיון בעד שגבה ספורט ערוץ מפיק )6(
מחירשאינוכאמורבסעיף6סה)ג(;

ספקתכניםרשוםשקיבלרישיוןלשידורערוץ )7(
ספורטולאשידראתהערוץבאופןמלא,בזמןאמיתי,
בלאקטיעה,עריכהאושינוי,בניגודלהוראותסעיף

6סה)ד(;

בעלזכותבמפעלספורטמשמעותי,מפיקערוץ )8(
ספורט,אוספקתכניםשלאמסרמידעשנדרשלמסרו
סעיף להוראות בניגוד המועצה, ראש יושב ידי על

6סט)ב(;

מפיק או משמעותי ספורט במפעל זכות בעל )9(
ערוץספורטשהפרהוראהשנתנההמועצהבהתאם

לסמכותהלפיסעיף6סט)ג(ע

לאמסרבעלזכותבמפעלספורטמשמעותי,מפיקערוץ )ג(
השר ידי על למסרו שנדרש מידע תכנים ספק או ספורט,
בהתאםלהוראותסעיף6סט)ב(,רשאיהמנהללהטילעליו

עיצוםכספילפיהוראותסימןזה,בסכוםהבסיסיע

סעיף הוראות יחולו זה סעיף לפי כספי עיצום על )ד(
37א10ע";

סעיף53ב-בטלע )15(

כמפורט ב'4 פרק לפי מההוראות הוראה שהפר מי )ב(
להלן,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצוםכספי

לפיהוראותסימןזה,בסכוםהבסיסי:

נתן שלא משמעותי ספורט במפעל זכות בעל )1(
בניגוד רשום, ספורט ערוץ למפיק לשידור רישיון

להוראותסעיף6סד)א(;

בעלזכותבמפעלספורטמשמעותישנתןרישיון )2(
לשידורשאינובטכנולוגיהשביקשמפיקערוץהספורט

הרשום,בניגודלהוראותסעיף6סד)ב(;

בעלזכותבמפעלספורטמשמעותישגבהבעד )3(
רישיוןלשידורמחירשאינוכאמורבסעיף6סד)ג(;

מפיקערוץספורטשלאנתןרישיוןלשידורלספק )4(
תכניםרשום,בניגודלהוראותסעיף6סה)א(;

מפיקערוץספורטשנתןרישיוןלשידורשאינו )5(
בניגוד הרשום, התכנים ספק שביקש בטכנולוגיה

להוראותסעיף6סה)ב(;

לשידור רישיון בעד שגבה ספורט ערוץ מפיק )6(
מחירשאינוכאמורבסעיף6סה)ג(;

ספקתכניםרשוםשקיבלרישיוןלשידורערוץ )7(
ספורטולאשידראתהערוץבאופןמלא,בזמןאמיתי,
בלאקטיעה,עריכהאושינוי,בניגודלהוראותסעיף

6סה)ד(;

בעלזכותבמפעלספורטמשמעותי,מפיקערוץ )8(
ספורט,אוספקתכניםשלאמסרמידעשנדרשלמסרו
סעיף להוראות בניגוד המועצה, ראש יושב ידי על

6סט)ב(;

מפיק או משמעותי ספורט במפעל זכות בעל )9(
ערוץספורטשהפרהוראהשנתנההמועצהבהתאם

לסמכותהלפיסעיף6סט)ג(ע

לאמסרבעלזכותבמפעלספורטמשמעותי,מפיקערוץ )ג(
השר ידי על למסרו שנדרש מידע תכנים ספק או ספורט,
בהתאםלהוראותסעיף6סט)ב(,רשאיהמנהללהטילעליו

עיצוםכספילפיהוראותסימןזה,בסכוםהבסיסיע

סעיף הוראות יחולו זה סעיף לפי כספי עיצום על )ד(
37א10ע";

סעיף53ב-בטלע )15(
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תיקוןחוק
התקשורת-

תחילה,תחולה
וכלליםראשונים

תחילתםשלסעיפים6סג,6סחו־6סט)א(ו–)ב(,כנוסחםבסעיף28)6(לחוקזה,ביום29ע )א(
פרסומוע

תחילתושלסעיף6סדלחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף28)6(לחוקזה,וכןשל )ב(
סעיפים6סו,6סז,6סט)ג(,6עו־37ב3לחוקהתקשורת,כנוסחםבסעיף28)6(ו–)14(לחוק
זה-לגבימתןרישיוןשידורלענייןמפעלספורטמשמעותי,225ימיםמיוםפרסומושל

חוקזהע

תחילתושלסעיף6סהלחוקהתקשורת,כנוסחוכנוסחובסעיף28)6(לחוקזה,וכן )ג(
שלסעיפים6סו,6סז,6סט)ג(,6עו־37ב3לחוקהתקשורת,כנוסחםבסעיף28)6(ו–)14(
לחוקזה-לגבימתןרישיוןשידורלענייןערוץספורט,105ימיםמיוםפרסומושלחוק

זהע

הוראותסעיף6סדלחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף28)6(לחוקזה,לאיחולועל )ד(
זכותבמפעלספורטמשמעותיכהגדרתהבסעיף6סגלחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף

28)6(לחוקזה,שמתקייםבהאחדמאלה:

היאנוצרהאונרכשהלפנייוםהתחילההאמורבסעיףקטן)ב(; )1(

היאנוצרהאונרכשהאחרייוםהתחילההאמורבסעיףקטן)ב(אךנובעת )2(
מהסכםשנחתםלפניפרסומושלחוקזהע

המועצהתקבעאתהתקופההקובעתלפיסעיף6סד)ד(לחוקהתקשורת,כנוסחו )ה(
6סחלחוקהתקשורת, 28)6(לחוקזה,אתרשימתמפעליהספורטלפיסעיף בסעיף
כנוסחובסעיף28)6(לחוקזהוכןכלליםראשוניםלפיסעיף6סט)א(לחוקהתקשורת,
כנוסחובסעיף28)6(לחוקזה,בתוך60ימיםמיוםפרסומושלחוקזה-לענייןחובת
מתןרישיוןלשידורלענייןמפעלספורטמשמעותי,ו–180ימיםמיוםפרסומושלחוקזה
לענייןחובתמתןרישיוןלשידורלענייןערוץספורט;השר,בהסכמתשרהאוצר,רשאי

לדחות,בצו,אתהמועדיםהאמוריםבסעיףקטןזהב־30ימיםנוספיםע

מאחרשכניסתןלתוקףשלחלקניכרמהוראות  סעיף 29
התיקוןהמוצעלחוקהתקשורתתלויהבקביעת 
כלליביצועעלידיהמועצה,מוצעלקבועתחילהנדחית
שניתן הזמן לפרק בהתאם עניינן, לפי אלה, להוראות
מהתחומים אחד כל לגבי הכללים לקביעת למועצה

המוסדריםע

בהתאםלכך,מוצעכיתחילתןשלההוראותהנוגעות
למתןרישיוןלשידורלענייןמפעלספורטמשמעותיתהיה
225ימיםמיוםפרסומושלהתיקוןהמוצע)להלן-יום
התחילהלענייןמפעלספורטמשמעותי(ואילותחילתןשל
הוראותהנוגעותלמתןרישיוןלשידורלענייןערוץספורט
105ימיםמיוםפרסומושלהתיקוןהמוצעעשאר תהיה
ההוראותהמוצעותייכנסולתוקףביוםפרסומושלהתיקוןע

יצויןכיהתיקוןהמוצעישתלבבחוקהתקשורתכבר
ביוםתחילתושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017ו־2018(,
)1בינואר ג'בטבתהתשע"ז )יום התשע"ז-2016,המוצע
2017((,ואולםהוראותהתיקוןשנקבעהלהןתחילהנדחית
כאמורייכנסולתוקףרקביוםהתחילהשנקבעלהן,כמוצע

לפיסעיף29לתיקון,לפיהענייןע

כמפורטלעיל,מוצעלהחילחובתמתןרישיוןלשידור
ידי על שיוגדרו כפי משמעותיים, ספורט מפעלי לעניין
בהסכמים בלעדיות סעיפי למנוע כדי וזאת המועצה,
מחירי להפחתת להביא ובכך שידור" "זכויות לרכישת
זכויותהשידורבעבורמפעליםאלה,הפחתהאשרתשפר
אתהנגשתםלציבורשלתכניםאלהעעםזאת,הסכמים
לרכישת"זכויותשידור"אשרנחתמוטרםהתיקוןהמוצע
בה לפגוע כוונה שאין בלעדיות, סעיפי לכלול עשויים

באופןאקטיביבשלהוראותהתיקוןע

בנוסף,בעתחתימהעלהסכמיםטרםהתיקוןהמוצע,
על להסכםהתבססה הצדדים של העסקית ההתנהלות
המצבהחוקיהקייםבאותהעת,וייתכןשהמחיראשרנקבע
בעבורזכויותאלההואשונהמהמחירשהיהנקבעאילו
חובתהשיתוףוההוראותהנלוותלההיוידועותלצדדים
מראשעבשלכך,החלתהוראותהתיקוןהמוצעכמותשהוא,
עלכללהשחקניםהפועליםכיוםבשוקשידוריהספורט
עלולהלהביאלפגיעהבמודלהעסקישלמישרכשזכויות

שידוראלהטרםפרסומושלהתיקוןהמוצעע

של השיתוף חובת הסדרת כי מוצע האמור, לאור
זכויות לגבי תחול משמעותיים, ספורט במפעלי זכויות
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תיקוןחוק
התקשורת-
הוראתמעבר

עלאףהוראותסעיף6סה)ג(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף28)6(לחוקזהוסעיף30ע )א(
29)ג(לחוקזה-

נתןמפיקערוץספורטרישיוןלשידורלספקתכניםבתקופהשמיוםהפרסום )1(
שלהצעתהחוקעדיוםהתחילההאמורבסעיף29)ג(,יהיההמחירבעדהרישיון
-מחירהמעבר,ובלבדשספקהתכניםנרשםבמרשםעדתום30ימיםמיום

התחילההאמור;

נתןמפיקערוץספורטרישיוןלשידורלספקתכניםרשוםבתקופהשמיום )2(
התחילההאמורבסעיף29)ג(עדהמועדהקובע,יהיההמחירבעדהרישיון-

מחירהמעברע

גבהערוץספורטמחירבעדרישיוןלשידורשאינוכאמורבסעיףזה- )ב(

רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצוםכספיבסכוםהבסיסילפי )1(
הוראותסעיף37ב3)ב(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף28)14(לחוקזה;

רשאיתהמועצה,אםהוארשוםבמרשם-למחקומןהמרשםע )2(

סמכותיושבראשהמועצהאוהשרלפיסעיף6סט)ב(לחוקהתקשורת,כנוסחו )ג(
בסעיף28)6(לחוקזה,תהיהנתונהלהםגםלצורךהפעלתסמכויותהמועצהאוהשר

לפיסעיףזהע

בסעיףזה- )ד(

"יוםהפרסוםשלהצעתהחוק"-כ"טבתשריהתשע"ז)31באוקטובר2016(ע

""מחירהמעבר"-מחירבגובההמכפלהשלשנייםאלה:

עלאףהוראותסעיף6סה)ג(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף28)6(לחוקזהוסעיף30ע )א(
29)ג(לחוקזה-

תיקוןחוק
התקשורת-
הוראתמעבר

נתןמפיקערוץספורטרישיוןלשידורלספקתכניםבתקופהשמיוםהפרסום )1(
שלהצעתהחוקעדיוםהתחילההאמורבסעיף29)ג(,יהיההמחירבעדהרישיון
-מחירהמעבר,ובלבדשספקהתכניםנרשםבמרשםעדתום30ימיםמיום

התחילההאמור;

נתןמפיקערוץספורטרישיוןלשידורלספקתכניםרשוםבתקופהשמיום )2(
התחילההאמורבסעיף29)ג(עדהמועדהקובע,יהיההמחירבעדהרישיון-

מחירהמעברע

גבהערוץספורטמחירבעדרישיוןלשידורשאינוכאמורבסעיףזה- )ב(

רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצוםכספיבסכוםהבסיסילפי )1(
הוראותסעיף37ב3)ב(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף28)14(לחוקזה;

רשאיתהמועצה,אםהוארשוםבמרשם-למחקומןהמרשםע )2(

סמכותיושבראשהמועצהאוהשרלפיסעיף6סט)ב(לחוקהתקשורת,כנוסחו )ג(
בסעיף28)6(לחוקזה,תהיהנתונהלהםגםלצורךהפעלתסמכויותהמועצהאוהשר

לפיסעיףזהע

בסעיףזה- )ד(

"יוםהפרסוםשלהצעתהחוק"-כ"טבתשריהתשע"ז)31באוקטובר2016(ע

""מחירהמעבר"-מחירבגובההמכפלהשלשנייםאלה:

של פרסומו יום לאחר שנרכשו משמעותיים במפעלים
התיקוןהמוצעעבאופןזה,הוראותסעיף6סדהמוצעלא
יחולועלזכותבמפעלספורטמשמעותישנוצרהאונרכשה
לפנייוםהתחילהלענייןמפעלספורטמשמעותיעכמוכן
הוראותהסעיףהאמורלאיחולועלזכותבמפעלספורט
משמעותישנוצרהאונרכשהאחרייוםהתחילההמוצע
לענייןמפעלספורטמשמעותי,אךנובעתמהסכםשנחתם
לדוגמה,לא לפנימועדפרסומושלהתיקוןהמוצעעכך
עלתחרותאומשחק תכניהספורט שיתוף חובת תחול
ספורטשנחתםלגביהםהסכםלפנייוםפרסומושלהחוק
אךאירועיהספורטהתרחשובפועל-באופןשמגבשאת

הזכותבעניינם-אחרייוםהתחילהע

מוצעלקבועמועדיםלקביעתהתקנותוהכלליםשעל
כך, המוצעע התיקון להוראות בהתאם לקבוע המועצה
מוצעכיהתקופההקובעתלענייןהגשתבקשהלרישיון
בידימפיקיערוץספורטהרשומיםבמרשם,רשימתמפעלי
הספורטלפיסעיף6סחהמוצעוכןכלליםראשוניםלביצוע
הוראותפרקב'4ייקבעועלידיהמועצהבתוך60ימים
מיוםפרסומושלהתיקוןהמוצע-לענייןחובתמתןרישיון
180ימים לשידורלענייןמפעלספורטמשמעותי,ובתוך
מיוםפרסומושלהתיקוןהמוצע-לענייןחובתמתןרישיון
לשידורלענייןערוץספורטעעודמוצעכיהשרבהסכמת
שרהאוצר,רשאילדחותבצואתהמועדיםהאמוריםב־30

ימיםנוספיםע

חובת לקבוע מוצע המוצע, בתיקון כמפורט  סעיף 30
שיתוףתכניםעלידימתןרישיוןלשידורלעניין 
ערוציספורטלספקיתוכןעעםזאת,כיוםישנםהסכמים
חלק לבין השונים הספורט ערוצי בין תקפים מסחריים
מספקיהטלוויזיההרב־ערוצית)ספקיתכנים(,אשרקובעים
יהיו ואשר הרישיון מתן בעבור שתתקבל התמורה את
תקפיםגםלאחרפרסוםהתיקוןהמוצעעמשכך,חובתשיתוף
התכניםהמוצעתבמסגרתהתיקוןאינהרלוונטיתלמערכות
יחסיםעסקיותאלהעבנוסף,איןזהראוילהתערבבמחירים
שסוכמומתוךחופשחוזיםועלבסיסנתוניהשוקכפישהיו

בעתחתימתהחוזהע

עםזאת,כדילהגשיםאתמטרתהאסדרההמוצעת,
שהיאהגברתהתחרותבשוקהטלוויזיההרב־ערוצית,אין
אלה קיימים הסכמים של לסיומם עד להמתין רצוי זה
ומוצעלהחילאתחובתשיתוףהתכניםואתחובתקביעת
המחירהאחידבמקריםשבהםאיןהסכםביןמפיקערוץ
ספורטלספקתכנים,ביןאםמדוברברישיוןחדשוביןאם
מדוברברישיוןשפקעוישלחדשועחובהזותחולבשינויים
מסוימיםבמהלךתקופהשתיקבעעלידיהמועצה)להלן

-תקופתהמעבר(ע

יצויןכיההסכמיםאשריישארולעמודבתוקפםגם
בטרם נחתמו אשר רקאלה הם המעבר תקופת במהלך
להניח יש פרסומה לאחר שכן זו, חוק הצעת פרסום
להסדרה מודעים יהיו להסכם פוטנציאליים שצדדים

הצפויההמוצעתויפעלובהתאםלהע
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מספרהצופיםהחשופיםלשידוריספקהתכניםבערוץהספורט,אךלאפחות )1(
ממספרשיקבעהשרבתקנות;באיןהסכמהבנוגעלמספרהצופיםלענייןפסקה

זו,תכריעבכךהמועצה;

המחירלצופהשקבעמפיקערוץהספורטאךלאיותרמהמחירהממוצע )2(
לצופה;לענייןזה,"המחירהממוצעלצופה"-סךהתשלומיםבעדהרישיונות
לשידורשנתןמפיקערוץהספורטלספקיתכניםלפנייוםהפרסוםשלהצעת
החשופים הצופים במספר מחולק כשהוא האמור, ביום בתוקף ושהיו החוק
לשידוריהםשלספקיהתכניםהאמורים,בערוץ;באיןהסכמהבנוגעלמספר

הצופיםלענייןפסקהזו,תכריעבכךהמועצה;

"המועדהקובע"-המועדשבופקעוכלהרישיונותלשידורשנתנומפיקיערוציספורט
לספקיתכניםלפנייוםהפרסוםשלהצעתהחוקושהיובתוקףבמועדהאמור;
המועצהתפרסםברשומותאתהמועדהקובעבתוך120ימיםמיוםתחילתושל

חוקזה;

"מפיקערוץספורט","המרשם","ספקתכנים","ספקתכניםרשום","רישיוןלשידור"-
כהגדרתםבסעיף6סגלחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף28)6(לחוקזהע

חוקהתקשורת
-הוראתשעה

לענייןהטלת
עיצוםכספי

בתקופהשמיוםהתחילההאמורבסעיף29)ג(עדתוםשנתייםמהמועדהאמור,המנהל31ע
הכללישלמשרדהתקשורתויושבראשהמועצהלשידוריכבליםולשידורילוויין
שהתמנתהלפיסעיף6בלחוקהתקשורתלאימסרולמפרהודעהעלהכוונהלהוציא
לודרישהלתשלוםעיצוםכספי,לפיסעיף37דלחוקהתקשורת,אלאאםכןדרשוממנו
לתקןאתההפרהוהתרובו,בכתב,כיאםלאתתוקןההפרהבתוך60ימיםממועד

מסירתההתראהתימסרלוהודעהכאמורע

לאורהאמור,מוצעלקבועהוראתמעברשתחילאת
ערוץ מפיק שייתן שידור רישיונות על המוצע ההסדר
ספורטלספקתכנים,בתקופהשביןפרסוםהצעתהחוק
)105ימים ספורט ערוץ שידור לביןיוםהתחילהלעניין
מיוםפרסוםהתיקוןהמוצע,כאמור(עכמוכןמוצעלקבוע
כיככלשלאהיהקייםבמועדהתחילההסכםביןמפיק
ערוץספורטלביןספקתכנים,תחולחובתהשיתוףבתכנים
עלמפיקערוץהספורטלגביספקתכניםרשוםשביקשזאתע

עלאףהמחירהאחידלרישיוןלשידורערוץספורט
כי לקבוע מוצע 6סה)ג(, בסעיף קבוע כהסדר המוצע
בתקופתהמעברהתשלוםאותויישאספקהתכניםבגין
הרישיוןלשידורערוץהספורטיחושבכמכפלהשלאלה:
)א(מחירלצופהשקבעמפיקערוץהספורטשלאיעלהעל
בין הקיימים בהסכמים הקבוע לצופה הממוצע המחיר
מפיקערוץהספורטלספקיתכניםאחריםושהיובתוקף
)ב(מספרצופיושלספק במועדפרסוםהתיקוןהמוצע;
התכניםהחשופיםלערוץובכלמקרה,לאפחותממספר
שיקבעהשרבתקנותעלענייןזה,במקרהשלאי–הסכמה

בנוגעלמספרהצופיםכאמורתכריעהמועצהבענייןע

בנוסף,מוצעלקבועשהוראתמעברזותהיהבתוקף
החלממועדפרסוםהתיקוןהמוצעועדהמועדשבופקעו
כללההסכמיםהקיימיםביןמפיקיערוציהספורטלספקי

התכנים)להלן-המועדהקובע(עמאחרשמועדפקיעת
כללההסכמיםהקיימיםיהיהידוערקלאחרכניסתושל
הרלוונטי המידע איסוף ולאחר לתוקף המוצע התיקון
בידיהמועצהעלפיסמכותה,מוצעלקבועכיהמועצה
תקבעותפרסםברשומותאתהמועדהקובעהסופישלתום
תקופתתוקףהוראתהמעבר,וזאתבתוך120ימיםמיום

תחילתושלהתיקוןהמוצעע

כמוכןמוצעלקבועבתקופתהמעברהתאמותלעניין
העיצוםהכספישאותויוכללהטיליושבראשהמועצהעל
ערוץספורטשגבהבעדרישיוןלשידורמחירשלאבהתאם

להוראתהמעברבתקופההרלוונטיתע

בשלהאסדרההחדשההמוצעתלענייןחובת  סעיף 31
שיתוףתוכניספורט,והחששששחקניםחדשים 
בשוקלאיכירואתהחובותהמוטלותעליהםמכוחאסדרה
חדשהזו,מוצעלקבועמנגנוןהתראהטרםהטלתעיצום
כספיעבהתאםלמוצע,בתקופהשמיוםהתחילההאמור
בסעיף29)ג(עדתוםשנתייםממועדזה,יושבראשהמועצה
הכוונהלהוציא ימסורלמפרהודעהעל המנהללא או
דרישתתשלום,לפיסעיף37דלחוקהתקשורת,אלאאם
כןדרשממנולתקןאתההפרהוהתרהבו,בכתב,כיאם
לאתתוקןההפרהבתוך60ימיםממועדמסירתההתראה

תימסרלודרישתתשלוםע
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תיקוןחוקהתכנון
והבנייה

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-461965,בסעיף261)ד()1(אחריפסקתמשנה)ח(יבוא:32ע

לענייןהקמתרשתכהגדרתהבסעיף17אלחוקהתקשורת-בעלרישיוןכללי ")ט(
כהגדרתובחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982,אובעלרישיוןמיוחדכהגדרתו

בחוקהאמורשהוענקולולפיסעיף4)ו()2(לאותוחוקסמכויותעלפיפרקו'שבוע"

פרק ט': הגברת התחרות באשראי קמעונאי

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-33472016ע
)להלן-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים(-

תיקוןחוקהתכנוןבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-461965,בסעיף261)ד()1(אחריפסקתמשנה)ח(יבוא:32ע
והבנייה

לענייןהקמתרשתכהגדרתהבסעיף17אלחוקהתקשורת-בעלרישיוןכללי ")ט(
כהגדרתובחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982,אובעלרישיוןמיוחדכהגדרתו

בחוקהאמורשהוענקולולפיסעיף4)ו()2(לאותוחוקסמכויותעלפיפרקו'שבוע"

פרק ט': הגברת התחרות באשראי קמעונאי

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-33472016ע
)להלן-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים(-

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(

)7( לפסקאות ההסבר בדברי לאמור בהמשך  סעיף 32
עד)9(לסעיף28לחוקהמוצע,מוצעלתקןאת 

סעיף261)ד(לחוקהתכנוןוהבנייהע

העבודות כי קובע האמור לחוק 261)ד()2( סעיף
המפורטותברישהשלסעיףקטן)ד(ובהןהקמתושלקו
תשתיתתת־קרקעיומיתקןנלווההנדרשבמישריןלהפעלתו
מאושרת תכנית שיש ככל בנייה מהיתר פטורות יהיו
מפורטתשמאפשרתאתביצועהעבודותעלמעןהסרספק
יובהרכיגםבמצביםשבהםמדוברבתכניותשבהןאין
התייחסותלקוויתקשורתבאופןמפורש,יכולשיתקיים
תנאיסעיף261)ד()2(עקביעהכאמורהיאקביעהפרשנית
ולענייןהשימושיםהמותרים ותכנית תכנית ביחסלכל
מכוחהעבמקריםרביםשימושיםמסוגזהמהוויםשימוש
אינהרנטילתכניתועלכן,ניתןלומרכיהםמותריםגםאם

התכניתלאהתייחסהאליהםבמישריןע

261)ד(לחוקהתכנוןוהבנייה מוצעלתקןאתסעיף
כךשבהתקייםתנאיהסעיף,גםבעלירישיוןכמפורטלהלן
יוכלולפרושרשתתקשורתתת־קרקעיתומיתקניםנלווים
בהתאםלהוראותהסעיףעלצורךכךמוצעלהוסיףלרשימת
הגורמיםהמבצעיםהקמתרשתכהגדרתהבסעיף17אלחוק
התקשורת בחוק כלליכהגדרתו רישיון בעל התקשורת,
ובכללכךבעליהרישיוןכמפורטלהלן,ובעלרישיוןמיוחד
שהעניקלושרהתקשורתסמכויותלפיסעיף4)ו()2(לחוק

התקשורתסמכויותהמנויותבפרקו'לחוקהתקשורתע

התקשורת, חוק לפי כללי רישיון בעל זה, באופן
ובכללכךבעלרישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים־ארציים
נייחים;בעלרישיוןאחודשהותרלוברישיונולספקשירותי
בזקפנים־ארצייםנייחים,אושירותיבזקבין־לאומיים,או
שירותירדיוטלפוןניידברשתאחרת;בעלרישיוןמפ"א
תשתית;בעלרישיוןכללילמתןשירותירדיוטלפוןנייד;
ברשת נייד טלפון רדיו שירותי למתן כללי רישיון בעל
סעיף לפי לכך שהוסמך מיוחד רישיון בעל וכן אחרת,

4)ו()2(לחוקהתקשורתותנאיו,המקימיםרשתבזקציבורית
תת־קרקעית,כולהאוחלקה,לרבותמיתקןנלווה,ייכללו
בפטור התשתית את להקים שיכולים הגופים ברשימת
261)ד( מהיתרבנייהבהתאםלתנאיםהמפורטיםבסעיף
לחוקהתכנוןוהבנייהעלמעןהסרספקיובהרכיההסדרלפי
סעיף261)ד(האמור,יחולגםבמקריםשלביצועעבודות

בדיקה,אחזקהתיקון,שינויאוהחלפהשלהרשתולארק
לענייןהנחתהרשתע

הוראותסעיף261)ד(לחוקהתכנוןוהבנייהמתייחסות
כאמורלהקמתושלקותשתיתתת־קרקעיומיתקןנלווה
שר שקבע מאפיינים בעל להפעלתו במישרין הנדרש
והבנייה התכנון תקנות הותקנו זה סעיף לפי האוצרע
)מיתקניםנלוויםלקותשתיתתת־קרקעי(,התשע"ה-2015
המסדירותאתהממדיםהפיזייםשלהמיתקניםהנלווים
הקמת לעניין כי יובהר הפטורע במסגרת כיום שנכללים
רשתתקשורתתת־קרקעית,ארונותסעףוארונותתקשורת
בגדר נכללים התקשורת לחוק 21א בסעיף כמשמעותם
"מיתקןנלווההנדרשבמישריןלהפעלתו"עבהמשךלתיקון
הקבועים המאפיינים בהתאמת הצורך ייבחן המוצע
תשתית לקו נלווים )מיתקנים והבנייה התכנון בתקנות

תת־קרקעי(,התשע"ה-2015לענייןמיתקניתקשורתע

פרק ט' - כללי

)2014 במרס 27( התשע"ד ב' באדר כ"ה ביום  סעיף 33
הורההיועץהמשפטילממשלהעלהקמתצוות 
בין־משרדיבראשותמראביליכטהמשנהליועץהמשפטי
לממשלה)כלכלי־פיסקלי()להלן-הצוותהבין־משרדי(,
המשפטי והיועץ האוצר שר לפני להמליץ שהתבקש
לממשלהעלהסדרתהרגולציהלטווחהארוךבענףשירותי
המטבעוהאשראיהחוץ־בנקאיעהצוותהבין־משרדיהגיש
אתמסקנותיווהמלצותיובחודשפברואר2015ע)להרחבה
הכללי החלק ראה הבין־משרדי הצוות מסקנות בעניין
לדבריההסברלהצעתחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)שירותיםפיננסייםחוץ־מוסדיים(התשע"ו-2015)הצ"ח

הממשלההתשע"ו,עמ'202(ע

הבין־ הצוות עבודת בעקבות ,2015 מרס בחודש
מונה בחקיקה, ועיגונן המלצותיו יישום ולשם משרדי
האוצר משרד של המשפטי היועץ של בראשותו צוות
דאז,מריואלבריס)להלן-הצוות(,הכוללחבריםמגופי
הממשלההנוגעיםלענייןעהצוותקייםדיוניםרביםבנוגע
להסדריםהראוייםבתחוםהשירותיםהפיננסייםהניתנים
בידימישאינםבנקאוגוףמוסדיועסקבהיבטיםשונים
הנוגעיםלקביעתהרגולטורהפיננסי,להגדרתהשוקוהיקפו,
ולהסדרההנדרשתבועבמסגרתעבודתהצוות,ובשלהיקף
הנושאיםשהסדרתםנדרשה,הוחלטעלחלוקתהעבודה

למקטעיםלפיתחומיעיסוקע
ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ו,עמ'691ע 46

ס"חהתשע"ו,עמ'1098ע 47
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בסעיף1- )1(

לפניההגדרה"אמצעישליטה"יבוא: )א(

עלבסיסעבודתהצוותבמקטעהראשוןחוקקההכנסת
אתחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסיים
בתמוז כ"ו ביום שהתפרסם התשע"ו-2016, מוסדרים(,
התשע"ו)1באוגוסט2016()ס"חהתשע"ו,עמ'1098()להלן
-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםאוהחוק(ע
הוראותהחוקהאמורעוסקות,ביןהשאר,בהקמתרגולטור
פיננסיחדש)להלן-המפקחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים
אוהמפקח(,שיפקחעלשוקהשירותיםהפיננסייםשאינם
נתוניםכיוםתחתפיקוחואסדרהעעודעוסקהחוקבקביעת
אסדרהופיקוחעלגופיםשאינםגופיםמוסדיים,הפועלים
בתחוםמתןהאשראיהחוץ־בנקאי,ובפרטעלנותנישירותי
אשראיונותנישירותבנכספיננסיכהגדרתםבאותוחוק,
וכןבאסדרהופיקוחעלהשירותיםהניתניםעלידינותני
שירותימטבעכיום)להרחבה,ראהדבריההסברלהצעת
חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםחוץ־
מוסדיים(התשע"ו-2015)הצ"חהממשלההתשע"ו,עמ'202((ע

עוסק שבו השני המקטע על העבודה במסגרת
חקיקה )תיקוני הכלכלית התכנית חוק להצעת ט' פרק
ליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017ו־2018(,
התשע"ז-2016,כנוסחוהמוצע)להלן-התיקוןהמוצע(,
נדרשהצוותלעסוקבהסדרתתחום"האשראיהקמעונאי"
)"בנקאותזעירה"(אשרכוללביןהשאראגודותשיתופיות
שנותנותלחבריהןשירותיפיקדוןואשראי)אגודותאשראי(,
לצדשירותיםנוספיםשהםשירותיבנקאותבסיסיים)להלן
-נותנישירותיפיקדוןואשראי(עחשיבותהסדרתפעילותם
שלהגופיםהאמוריםנובעתמהצורךלתתאפשרותלגופים
מעיןאלהלהתקייםולעסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראי
כאחת,אפשרותאשראינהקיימתכיוםעלפיחוקאלא
לתאגידבנקאיעלפיסעיף21)א(לחוקהבנקאות)רישוי(ע
צורךחיונינוסףבהסדרתתחוםהאשראיהקמעונאיהוא
הגנהעללקוחותשמפקידיםאתכספםאצלגופיםאלה,
מתוךמטרהלקבלםבעתיד,לצדהגנהעללקוחותשמקבלים
הלוואותמהגופיםהאמוריםעכמוכן,נדרשתאסדרהכאמור
כדילהבטיחאתיציבותםשלנותנישירותיפיקדוןואשראי,
של לרעה ניצול למנוע וכדי המתוארת פעילותם עקב

עיסוקםלצורכיהלבנתהוןע

לאורהאמורועלבסיסעבודתהצוות,מוצעלהסדיר
אתפעילותםשלנותנישירותיפיקדוןואשראיבמסגרת
התיקוןהמוצעעהוראותההסדרההמוצעותמהוותתיקון

לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדייםע

בהתאםלתיקוןהמוצע,המפקחעלשירותיםפיננסיים
והפיקוח האסדרה על האמון הרגולטור יהיה מוסדרים
והשירותים ואשראי פיקדון שירותי נותני על שיחולו
על רישוי חובת תוטל המוצע פי על ידםע על הניתנים
עיסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראיתוךחלוקהביןסוגי
הרישיונותלפיהיקףפעילותושלנותןשירותכאמור-

רישיוןבסיסי-להיקףפעילותמצומצם,רישיוןמורחב-
להיקףפעילותמשמעותיעהתיקוןהמוצעקובעהסדרים
אמצעי והחזקת שליטה לעניין כאמור, רישיונות לעניין
שליטהבנותנישירותיפיקדוןואשראי,לענייןהאורגנים
ובעליהתפקידיםשיכהנובהם,וכןקובעהגבלותוחובות
שונותשיחולועלפעילותםשלבעליהרישיונותהמוסדרים
ומקנהסמכויותפיקוחלמפקח,הכולבמטרהלהבטיחאת
פעילותםהתקינהשלנותנישירותיפיקדוןואשראיואת

השמירהעלעניינילקוחותיהםע

מכיווןשפעילותםשלנותנישירותיפיקדוןואשראי,
דומהכאמורבמהותהלפעילותםשלתאגידיםבנקאיים,הרי
שכלפעילותשלנותןשירותיפיקדוןואשראיאשרתעלהעל
רףמסויםאשרייקבעבתיקוןהמוצע,תהווהפעילותאשר
חורגתמגדריהרישיוןועלכןתידרשהעברתושלהפיקוחעל

הגוףהאמורלידיהמפקחעלהבנקיםבבנקישראלע

תחוםנוסףשמוצעלהסדירבמסגרתהתיקוןהמוצע
כרטיסיאשראישלאעלידיתאגידבנקאיע הואהנפקת
ללקוח המאפשר תשלום, אמצעי הוא אשראי כרטיס
המחזיקבולבצעעסקאותמולבתיעסק,חלףמזומןאו
אמצעיתשלוםאחרדוגמתהמחאהאוהעברהבנקאיתע
בנוסף,שימושבכרטיסאשראימאפשרללקוחלקבלאשראי
חוץ־בנקאיממנפיקהכרטיסוכןלבצעעסקאותשונותלפי
מתן נדחיםאו ביצועעסקאותבחיובים )למשל בחירתו

הרשאותלחיובחשבון(ע

בישראלנעשהשימושנרחבבכרטיסיחיובביניהםגם
כרטיסאשראיעשימושבכרטיסיחיובגדלבשניםהאחרונות
40% מעל מהווה שנה, כל בממוצע כ־7% של בקצב
לגדוללאורהמאמצים מסךהצריכההפרטיתוצפויאף
האחרונות בשנים ועוד, זאת במזומןע השימוש לצמצום
הרחיבוחברותכרטיסיהחיובאתפעילותהעמדתאשראי
אשראי גידול שקצב ומשום אשראי, כרטיסי באמצעות
כאמורבאמצעותכרטיסיאשראיגבוהמשמעותיתמקצב
גידולהאשראיהצרכני,הרישמשקלובסךהאשראיהצרכני

גדלוצפוילגדולבאופןמשמעותיע

למרותהשימושהנרחבבכרטיסיאשראי,כיוםאין
בישראלהסדרהחוקיתלפעילותהנפקהשלכרטיסיאשראי
בידיגופיםשאינםתאגידיעזרבנקאייםעכחלקמהאסדרה
הכוללתשלשוקהאשראיהחוץ־בנקאיוההיבטיםהנלווים

לו,מוצעלהסדירפעילותזובמסגרתהתיקוןהמוצעע
כךמוצעלהסדיראתהתנהלותםשלנותנישירותי
פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתם אשראי,
מוסדרים,המבקשיםלהנפיקכרטיסיאשראי,ולהסירחסמים
העומדיםלפניהםבאופןשיאפשרתשתיתנאותהומספקת
עשויה כאמור הסדרה ויבטיחאתתקינותהע לפעילותם
להעלותאתרמתהתחרותבענף,להפחיתאתהעמלות
שמשלםהצרכןולהגדילאתהיצעהאשראיבמשקעלצורך
כך,מוצעלהגדירסוגרישיוןנוסף,"רישיוןהנפקה",שיאפשר
לנותןשירותיאשראיולבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון
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""אגודה"-אגודהרשומהכהגדרתהבפקודתהאגודותהשיתופיות48;";

בהגדרה"דירקטור"או"דירקטוריון",במקום"בחברהוכלבעלתפקיד"יבוא )ב(
"בחברה,חברועדאוועדבאגודה,וכלבעלתפקיד";

ההגדרה"היקףפעילותנרחב"-תימחק; )ג(

אחריההגדרה"חוקהחברות"יבוא: )ד(

""חוקהפיקוחעלהביטוח"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,
התשמ"א-491981;";

אחריההגדרה"המפקח"יבוא: )ה(

""המפקחעלהבנקים"-מישהתמנהלפיסעיף5לפקודתהבנקאות,501941;";

ההגדרה"מתןאשראי"-תימחק; )ו(

במקוםההגדרה"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא: )ז(

""נותןשירותיםפיננסיים"-בעלרישיוןלמתןשירותיםפיננסיים;";

""אגודה"-אגודהרשומהכהגדרתהבפקודתהאגודותהשיתופיות48;";

בהגדרה"דירקטור"או"דירקטוריון",במקום"בחברהוכלבעלתפקיד"יבוא )ב(
"בחברה,חברועדאוועדבאגודה,וכלבעלתפקיד";

ההגדרה"היקףפעילותנרחב"-תימחק; )ג(

אחריההגדרה"חוקהחברות"יבוא: )ד(

""חוקהפיקוחעלהביטוח"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,
התשמ"א-491981;";

אחריההגדרה"המפקח"יבוא: )ה(

""המפקחעלהבנקים"-מישהתמנהלפיסעיף5לפקודתהבנקאות,501941;";

ההגדרה"מתןאשראי"-תימחק; )ו(

במקוםההגדרה"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא: )ז(

""נותןשירותיםפיננסיים"-בעלרישיוןלמתןשירותיםפיננסיים;";

ואשראי,שהםבעלירישיוןמורחב,לעסוקנוסףעלפעילות
מתןהאשראי,בהנפקתכרטיסיאשראיעכמוכןמוצעכי
הרגולטורהאמוןעלבעלירישיונותהנפקהיהיההמפקח

עלשירותיםפיננסייםמוסדריםע
יצויןכיבימיםאלהנעשיתעבודתהכנהבין־משרדית
לגיבושתזכירחוקאשריסדירבאופןכוללאתתחוםשירותי
התשלום,לרבותהנפקתכרטיסיאשראיעעםזאת,בשלהרצון
לאפשרכברעתהכניסהשלשחקניםחדשיםלשוקזה,
ולהסירחסמים,מוצעלקדםבמקבילאתהתיקוןהמוצע
לענייןרישיוןהנפקהעיובהרכיעםהשלמתהחקיקהשל
תזכירהחוקהכולל,ייתכנושינוייםבדרישותהרגולטוריות

ובתנאיהרישיוןלפיהתיקוןהמוצעע
חוק את כאמור מרחיבות המוצע התיקון הוראות
והפיקוח שהאסדרה כך מוסדרים שירותים על הפיקוח
פיקדון שירותי למתן רישיון בעלי על גם יחולו מכוחו
רישיון בעלי שהם כאמור רישיונות בעלי ועל ואשראי
להוספת אפשרות הותרת ולשם לכך בהתאם הנפקהע
של הכוללת מהסדרה כחלק בעתיד נוספים מקטעים
התחום,בהתאםלהחלטתהצוות,ישצורךבשינוימבני
שלהחוקעעלכןמוצעלתקןאתחוקהפיקוחעלשירותים
של מקדים כללי פרק שיכלול כך מוסדרים פיננסיים
הגדרותמשותפותהרלוונטיותלכללבעליהרישיונות,פרק
לענייןבעלירישיוןלמתןאשראיובעלירישיוןלמתןשירות
פיקדוןואשראי, שירותי נותני לעניין פיננסי,פרק בנכס
הוראות יחילו אשר ופרקים הנפקה, רישיון לעניין פרק
משותפותלענייןכלבעליהרישיונותהנזכריםלעיל)להלן

-נותנישירותיםפיננסיים(ע
התיקוןהמוצעהמתפרסםבזהמהווהכאמורצעדנוסף
מהצעדיםהמתוכנניםליישוםהמלצותומסקנותהצוות
הבין־משרדיעבהמשךמוצעלעגןבחקיקהגםהסדריםלעניין
שירותיםפיננסייםנוספיםובכללם:עיסוקבמתןשירותי

פיקדוןואשראיבלאריבית,שירותיתשלוםושירותיתיווך
באמצעותפלטפורמותלהעברתנכסים)דוגמתפלטפורמות
ה–P2P(עהמטרהליצורבסופושלהתהליךאסדרהכוללת
מקיפהוקוהרנטיתככלהאפשר,שלכלשוקמתןהשירותים
הפיננסייםוהגופיםהפועליםבו,כךששוקזהיהיהשוק

משוכללתחרותי,הוגן,יעילויציבע
לפסקה )1(

מוצעלהוסיףהגדרותשלמונחיםהמשמשיםבתיקון
המוצעוכןלמחוקאולתקןהגדרותשלמונחיםקיימים

בחוקכדילהתאימםלשינויהמבניהמוצעע

להגדרה "דירקטור" או "דירקטוריון" -במסגרתהתיקון
המוצע,מוצעלהוסיףפיקוחואסדרהעלגופיםאשריעסקו
במסגרת לפעול שיוכלו ואשראי פיקדון שירותי במתן
תאגידיתשלאגודהרשומהכמשמעותהבחוקהאגודות
השיתופיותעמוצעלהתאיםאתההגדרההקיימתולקבוע
האגודות בפקודת כהגדרתו הוועד אגודה, לעניין כי
השיתופיות,חברועדוכןכלבעלתפקידאוגוףהממלא
תפקידמקבילאודומהלתפקידהאמור,ייחשבוכדירקטוריון

וכדירקטורלענייןחוקזהע

את לתקן מוצע - פיננסיים"  שירותים  "נותן  להגדרה 
ההגדרההקיימתולקבועכינותןשירותיםפיננסייםהוא
בעלרישיוןלמתןשירותיםפיננסיים,הגדרההכוללתאת
כלבעליהרישיונותלפיהחוקאוהתיקוןהמוצעעבאופן
זהנותןשירותיםפיננסייםהואמישעוסקבמתןאשראי
אובמתןשירותבנכספיננסיוהואבעלרישיוןבהתאם
להוראותפרקג'המוצע,מישעוסקבמתןשירותיפיקדון
בהתאם בעלרישיון והוא ואשראיכהגדרתםהמוצעת,
להוראותפרקג'1המוצעוכןמישעוסקבהנפקהוהואבעל
רישיוןהנפקהכהגדרתובפרקג'2המוצעעמכוחהגדרה

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(336,)א(360ע 48

ס"חהתשמ"א,עמ'208ע 49

ע"ר1134,תוס'1,עמ')ע(69,)א(85ע 50
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ההגדרות"נכספיננסי"ו"צבראשראי"-יימחקו; )ח(

ההגדרה"רישיון"-תימחק; )ט(

במקוםההגדרות"רישיוןבסיסי"ו"רישיוןמורחב"יבוא: )י(

""רישיוןבסיסי"ו"רישיוןמורחב"-כהגדרתםבסעיפים11אאו25א,לפי
העניין;";

"רישיוןהנפקה"-כהגדרתובסעיף25י;";

במקוםההגדרות"רישיוןלמתןאשראי"ו"רישיוןלמתןשירותבנכספיננסי" )יא(
יבוא:

""רישיוןלמתןאשראי"ו"רישיוןלמתןשירותבנכספיננסי"-כהגדרתם
בסעיף11א;

"רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"-כהגדרתובסעיף25א;

"רישיוןלמתןשירותיםפיננסיים"-כלאחדמאלה:

רישיוןלמתןאשראי; )1(

רישיוןלמתןשירותבנכספיננסי; )2(

רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )3(

רישיוןהנפקה; )4(

האגודות בפקודת כמשמעותו השיתופיות האגודות רשם - "הרשם"
השיתופיות;";

ההגדרה"שירותבנכספיננסי"-תימחק; )יב(

במקוםההגדרה"שירותפיננסי"יבוא: )יג(

""שירותפיננסי"-כלאחדמאלה:

מתןאשראיכהגדרתובסעיף11א; )1(

שירותבנכספיננסי,כהגדרתובסעיף11א; )2(

רחבהזויחולועלבעליהרישיונותהאמוריםכלהחובות
המוטלותבחוקעלנותנישירותיםפיננסייםע

נקבעו הרלוונטיים מהפרקים אחד בכל במקביל,
ברישיון, המחייב העיסוק ולסוג ל"רישיון" הגדרות

המתייחסותלאותופרקבלבדע

להגדרה "רישיון למתן שירותים פיננסיים" -בהגדרהזו
מפורטיםכלסוגיהרישיונותהניתניםלפיהתיקוןהמוצעע
עלפיהמוצעיהיההמפקחמוסמךלתתשניסוגיםנוספים
שלרישיונותלעיסוקבמתןשירותיםפיננסיים-רישיון

לעיסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראיורישיוןהנפקהע

להגדרה "שירות פיננסי" -מוצעלתקןאתהגדרתשירות
פיננסיכךשתכלולכלפעולהשלשירותבנכספיננסיושל
מתןאשראיכהגדרתםבפרקג'המוצע,כלפעולהשלמתן
שירותיפיקדוןואשראיכהגדרתםהמוצעתבפרקג'1וכל

פעולהשלהנפקהכהגדרתהבפרקג'2ע

ההגדרות"היקףפעילותנרחב","מתןאשראי","נכס
פיננסי","צבראשראי","רישיון","רישיוןלמתןאשראי",
"רישיוןלמתןשירותבנכספיננסי"ו"שירותבנכספיננסי"
-הועברובמסגרתהתיקוןמפרקההגדרותהכללילפרקים

הספציפייםבחוקהרלוונטייםלהםע

תוקנו מורחב" ו"רישיון בסיסי" "רישיון ההגדרות
והותאמולמסגרתהמוצעתכךשיחולוגםעלרישיונות
למתןשירותיפיקדוןואשראיעהגדרותאלהחוזרותבאופן
בעלי את המסדירים הרלוונטיים בפרקים גם מפורט

הרישיונותהספציפייםע

הרישיונות שנעשהבשמות בשלהשימוש כן, כמו
השוניםבחלקההוראותשמשותפותלכללבעליהרישיונות,
נוספובחלקההגדרותהכלליהגדרותנפרדותלכלסוגשל
רישיוןתוךהפניהלהגדרתהעיסוקהספציפיהנוגעלאותו

רישיון,בפרקהרלוונטישבוהואמוסדרע
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שירותיפיקדוןואשראי,כהגדרתםבסעיף25א; )3(

הנפקהשלכרטיסיאשראיכהגדרתהבסעיף25י;"; )4(

בסעיף3- )2(

אחריפסקה)1(יבוא: )א(

הגברתהנגישותלשירותיםפיננסיים; ")1א(

הגברתשקיפותהמידעונגישותהמידעללקוחותשלנותנישירותים )1ב(
פיננסיים;";

אחריפסקה)5(יבוא: )ב(

לענייןמתןשירותיפיקדוןואשראיכאמורבפרקג'1-קידוםמטרות )6("
חברתיותועזרההדדיתע";

להיגרםלמערכת העלול הסיכון נוכח נדרש הדבר "ואם במקום 4)א(, בסעיף )3(
הפיננסית-גםכדילמנועפגיעהביכולתושלנותןהשירותיםהפיננסייםלקייםאת
התחייבויותיו"יבוא"וכדילמנועפגיעהביכולתושלנותןהשירותיםהפיננסייםלקיים

אתהתחייבויותיו";

אחריסעיף5יבוא: )4(

"סימן ב'1: ניהול מרשמים

ניהולמרשמים
שלנותנישירותים

פיננסיים

פיננסיים5אע שירותים נותני של מרשמים ינהל המפקח )א(
כמפורטלהלן:

מרשםשלבעלירישיונותלמתןאשראי; )1(

בנכס שירות למתן רישיונות בעלי של מרשם )2(
פיננסי;

מרשםשלבעלירישיונותלמתןשירותיפיקדון )3(
ואשראי;

מרשםשלבעלירישיונותהנפקהע )4(

שירותיפיקדוןואשראי,כהגדרתםבסעיף25א; )3(

הנפקהשלכרטיסיאשראיכהגדרתהבסעיף25י;"; )4(

בסעיף3- )2(

אחריפסקה)1(יבוא: )א(

הגברתהנגישותלשירותיםפיננסיים; ")1א(

הגברתשקיפותהמידעונגישותהמידעללקוחותשלנותנישירותים )1ב(
פיננסיים;";

אחריפסקה)5(יבוא: )ב(

לענייןמתןשירותיפיקדוןואשראיכאמורבפרקג'1-קידוםמטרות )6("
חברתיותועזרההדדיתע";

למערכת להיגרם העלול הסיכון נוכח נדרש הדבר "ואם במקום 4)א(, בסעיף )3(
הפיננסית-גםכדילמנועפגיעהביכולתושלנותןהשירותיםהפיננסייםלקייםאת
התחייבויותיו"יבוא"וכדילמנועפגיעהביכולתושלנותןהשירותיםהפיננסייםלקיים

אתהתחייבויותיו";

אחריסעיף5יבוא: )4(

"סימן ב'1: ניהול מרשמים

ניהולמרשמים
שלנותנישירותים

פיננסיים

פיננסיים5אע שירותים נותני של מרשמים ינהל המפקח )א(
כמפורטלהלן:

מרשםשלבעלירישיונותלמתןאשראי; )1(

בנכס שירות למתן רישיונות בעלי של מרשם )2(
פיננסי;

מרשםשלבעלירישיונותלמתןשירותיפיקדון )3(
ואשראי;

מרשםשלבעלירישיונותהנפקהע )4(

לפסקה )2(

המפקח שעל השיקולים קובעמהם 3לחוק סעיף 
לשקולבביצועתפקידיוובהפעלתסמכויותיומכוחהחוקע
בהתאםלקביעהכיהמפקחהאמורבחוקיהיההרגולטור
פיקדון שירותי למתן רישיונות בעלי על גם יפקח אשר
את ינחו אשר נוספים שיקולים להוסיף מוצע ואשראי,
המפקחעביןהשארמוצעכילענייןבעלירישיונותלמתן
שירותיפיקדוןואשראייביאהמפקחבחשבוןגםקידום
מטרותחברתיותועזרההדדית,שכןזהומאפייןמהותי
העומדבבסיספעילותםשלבעלירישיונותכאמורעיובהר
כירשימתהשיקוליםהקבועהבסעיףלאחרתיקונוהמוצע

אינהרשימהממצהע

לפסקה )3(

מוצעלתקןאתסעיף4)א(לחוקכךשיובהרכיהמפקח
וניהולם פעולתם לדרכי הנוגעות הוראות לתת רשאי

שלנותנישירותיםפיננסייםגםכדילמנועבאופןכללי
את לקיים פיננסיים שירותים נותן של ביכולתו פגיעה
התחייבויותיוולארקכאשרהדברנדרשנוכחסיכוןהעלול

להיגרםלמערכתהפיננסיתע

לפסקה )4(

מוצעלהוסיףלחלקהכללישלהחוקאתסעיף5א
נותני של מעודכנים מרשמים ינהל המפקח כי ולקבוע
הרישיונותלמתן לסוגיבעלי בחלוקה פיננסיים שירותי
שירותיםפיננסייםלפיהחוק,וכיהמרשמיםיהיופתוחים
לעיוןהציבורעזאתכדילהבטיחשקיפותוליידעאתהציבור
בדברנותניהשירותיםהפיננסייםהמפוקחיםלפיהחוקע
בהתאם,מוצעלבטלאתסעיף25לחוקאשרעניינובניהול
מרשםשלבעלירישיונותלמתןאשראיאולמתןשירות

בנכספיננסיבלבד)ראהדבריההסברלפסקה)19((ע
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במרשמיםלפיסעיףקטן)א(יכלולהמפקח,ביןהשאר, )ב(
פרטיםאלה:

הרישיון סוג הפיננסיים, השירותים נותן פרטי )1(
שבידוותקופתתוקפואםנקבעה;

הותלה, שרישיונם פיננסיים שירותים נותני )2(
בהתאםלהוראותסעיפים25,23טאו25טז,לפיהעניין;

נותן על שהוטל כספי עיצום בדבר פרסום )3(
השירותיםהפיננסיים,בכפוףלהוראותסעיף92ע

המרשמיםיהיופתוחיםלעיוןהציבורבאתרהאינטרנט )ג(
שלהמפקחע";

במקוםכותרתפרקג'יבוא: )5(

"פרק ג': רישיון למתן שירות בנכס פיננסי ורישיון למתן אשראי";

לפניסעיף12,תחתכותרתפרקג'יבוא: )6(

בפרקזה-11אע"הגדרות

"היקףפעילותנרחב"-

לענייןעיסוקבמתןשירותבנכספיננסי-מחזור )1(
על או חדשים שקלים מיליון 30 על העולה עסקים
סכוםגבוהיותרשקבעהשרבאישורועדתהכספים

שלהכנסת;

לענייןעיסוקבמתןאשראי-צבראשראיהעולה )2(
על25מיליוןשקליםחדשיםאועלסכוםגבוהיותר

שקבעהשרבאישורועדתהכספיםשלהכנסת;

"מתןאשראי"-מתןאשראידרךעיסוק,למעטהנפקהשל
כרטיסיאשראיכהגדרתהבסעיף25יופעולותנוספות
שקבעהשרבאישורועדתהכספיםשלהכנסת,ולרבות

העמדתמסגרתאשראי,ביןהשארבאחתמאלה:

ניכיוןשיקים,שטריחובושטריחליפיןכמשמעותם )1(
בפקודתהשטרות51;

מקבל של זכותו המחאת כנגד אשראי מתן )2(
כאמור שלא מאחר, נכסיםפיננסיים האשראילקבל
בפסקה)1(,לרבותשירותיניכיוןכהגדרתםבסעיף7א

לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-521981;

לפסקה )5(

בהוספת הצורך ובשל המוצע המבני השינוי עקב
פרקיםנוספיםבהמשךהחוקלענייןרישיוןלמתןשירותי
פיקדוןואשראיורישיוןהנפקה,מוצעלתקןאתכותרתפרק
ג'כךשתיקרא"רישיוןלמתןשירותבנכספיננסיורישיון

בעלי על יחולו בו המופיעות וההוראות אשראי" למתן
רישיונותכאמורע

לפסקה )6(

ג',ולהעביר מוצעלקבועסעיףהגדרותלענייןפרק
אליומסעיף1לחוקאתכלהגדרותהמונחיםהרלוונטיים

דינימדינתישראל,נוסחחדש2,עמ'12ע 51
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מתןאשראיאגבמימוןרכישהאוהשכרהשל )3(
נכסאושירות,למעטמתןאשראיכאמורבידימוכר
הנכסאונותןהשירותדרךעיסוקאומשכירו,שהוא

אחדמאלה:

הנמוך בסכום בודד ללקוח אשראי מתן )א(
מ־30,000שקליםחדשים,אומסכוםאחרשקבע

השרבאישורועדתהכספיםשלהכנסת;

מתןאשראיבידימישמוכרנכסאונותן )ב(
רווח, למטרות שלא גם עיסוק, דרך שירות
שירותים במתן או נכסים במכירת שעיסוקו
שאינםפיננסיים,למישאינוצרכןכהגדרתובחוק

הגנתהצרכן,התשמ"א-531981;

מתןאשראישהתקיימולגביותנאיםשקבע )ג(
השר,לרבותלענייןתקופתהאשראיאולעניין
של הכספים ועדת באישור הריבית, שיעור

הכנסת;

מתןערבותלהתחייבותשלאחר; )4(

מתןאשראישכנגדומשועבדנכסבלאזכותחזרה )5(
אלמקבלהאשראיבשלאי־קיוםהחיוב;

"נכספיננסי"-כלאחדמאלה:

מזומן; )1(

כמשמעותם חליפין שטר או חוב שטר שיק, )2(
בפקודתהשטרות;

המחאהבנקאיתאוהמחאתנוסעים; )3(

פיקדוןכספי; )4(

ניירערךלמוכ"זכמשמעותובחוקהחברות; )5(

לוחיתאוחפץאחרהמיועדיםלרכישתנכסים )6(
אושירותים,שניתןלצבורבהםערךכספימעלסכום

שקבעהשר;

מטבעוירטואלי; )7(

ועדת באישור השר שקבע אחר פיננסי נכס )8(
הכספיםשלהכנסת;

מתןאשראיאגבמימוןרכישהאוהשכרהשל )3(
נכסאושירות,למעטמתןאשראיכאמורבידימוכר
הנכסאונותןהשירותדרךעיסוקאומשכירו,שהוא

אחדמאלה:

הנמוך בסכום בודד ללקוח אשראי מתן )א(
מ־30,000שקליםחדשים,אומסכוםאחרשקבע

השרבאישורועדתהכספיםשלהכנסת;

מתןאשראיבידימישמוכרנכסאונותן )ב(
רווח, למטרות שלא גם עיסוק, דרך שירות
שירותים במתן או נכסים במכירת שעיסוקו
שאינםפיננסיים,למישאינוצרכןכהגדרתובחוק

הגנתהצרכן,התשמ"א-531981;

מתןאשראישהתקיימולגביותנאיםשקבע )ג(
השר,לרבותלענייןתקופתהאשראיאולעניין
של הכספים ועדת באישור הריבית, שיעור

הכנסת;

מתןערבותלהתחייבותשלאחר; )4(

מתןאשראישכנגדומשועבדנכסבלאזכותחזרה )5(
אלמקבלהאשראיבשלאי־קיוםהחיוב;

"נכספיננסי"-כלאחדמאלה:

מזומן; )1(

כמשמעותם חליפין שטר או חוב שטר שיק, )2(
בפקודתהשטרות;

המחאהבנקאיתאוהמחאתנוסעים; )3(

פיקדוןכספי; )4(

ניירערךלמוכ"זכמשמעותובחוקהחברות; )5(

לוחיתאוחפץאחרהמיועדיםלרכישתנכסים )6(
אושירותים,שניתןלצבורבהםערךכספימעלסכום

שקבעהשר;

מטבעוירטואלי; )7(

ועדת באישור השר שקבע אחר פיננסי נכס )8(
הכספיםשלהכנסת;

למתן רישיון בעל או אשראי למתן רישיון בעל לעניין
אשראי" "מתן לענייןהגדרת בלבדע פיננסי בנכס שירות
מוצעלהבהירכיאינהכוללתהנפקהשלכרטיסיאשראיע
שיכולה פעולה פניה על היא אשראי כרטיסי הנפקת
להיחשבכחלקממתןאשראי,שכןהיאטומנתבחובהמתן

אשראיללקוחבאמצעותכרטיסהאשראי,ואולםלאורזאת
שבמסגרתהתיקוןמוצעלייחדאסדרהורישויספציפיים
לפעילותשלהנפקתכרטיסיאשראי,לאתיחשבהנפקת
כרטיסיאשראיכחלקמהגדרתמתןאשראי,ועיסוקבהנפקה

כאמוריחייברישיוןייעודיע
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למתן רישיון בעל כלפי החובות כל סך - אשראי" "צבר
אשראי,בשלאשראישנתןבפועל,בתוספת10%מסך
מסגרותהאשראישנתן;לענייןזה,"מסגרתאשראי"-
התחייבותלהעמדתאשראיבסכוםמסוים,בניכויסך

האשראישניתןבפועלמתוךהסכוםהאמור;

"רישיון"-רישיוןלמתןשירותבנכספיננסיאורישיוןלמתן
אשראי;

"רישיוןבסיסי"-רישיוןלמתןשירותבנכספיננסיאורישיון
למתןאשראי,לעיסוקבמתןשירותאואשראיכאמור,

לפיהעניין,בהיקףפעילותשאינוהיקףפעילותנרחב;

"רישיוןמורחב"-רישיוןלמתןשירותבנכספיננסיאורישיון
למתןאשראי,לעיסוקבמתןשירותאואשראיכאמור,

לפיהעניין,בהיקףפעילותנרחב;

"רישיוןלמתןאשראי"-רישיוןלעסוקבמתןאשראישניתן
לפיפרקזה,ביןשהוארישיוןבסיסיוביןשהוארישיון

מורחב;

לעסוקבמתן רישיון "רישיוןלמתןשירותבנכספיננסי"-
שהוא בין זה, פרק לפי שניתן פיננסי, בנכס שירות

רישיוןבסיסיוביןשהוארישיוןמורחב;

פיננסי"-כלפעולהמהפעולותהמפורטות בנכס "שירות
להלן,שאיןבהמתןאשראי,הנעשיתדרךעיסוק:

החלפהשלנכספיננסיבנכספיננסיאחר,לרבות )1(
פדיון,פריטה,המרה,מכירהאוהעברהשלנכספיננסי;

ניהולאושמירהשלנכספיננסי,לרבותבאמצעות )2(
כספתע";

בסעיף12- )7(

בסעיףקטן)ב(,במקום"במתןשירותפיננסי"יבוא"במתןשירותבנכספיננסי )א(
אובמתןאשראי";

לפסקאות )7(, )9(, )10(, )12( עד )15(, )17( ו–)18(

מוצעלתקןאתהסעיפיםהרלוונטייםבפרקג'לחוק
כךשבהתאםלשינויהמבניהמוצע,האמורבהםיחולרק
לענייןבעלירישיוןלמתןאשראיובעלירישיוןלמתןשירות

בנכספיננסיע

לפסקה )7(

סעיף12)ג(לחוקעניינועיסוקבמתןאשראיאובמתן
להחזיק בלי נרחב פעילות בהיקף פיננסי בנכס שירות
ברישיוןמורחבעמוצעלהחליפובהסדרבהיריותרהמותאם
להסדרשמוצעלקבועלענייןזהגםביחסלרישיוןלמתן
25ב)ב( שירותיפיקדוןואשראי)ראהדבריהסברלסעיף
ו–)ג(המוצעים(עוזהנוסחושלסעיף12)ג(שמוצעלהחליפו:

"חובת רישוי

12ע...

שירותים נותן )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
בהיקף פיננסיים שירותים במתן לעסוק רשאי פיננסיים
בהתקיים מורחב רישיון בידו אין אם גם נרחב פעילות

כלאלה:

)1(היקףפעילותואינועולהעלפישנייםמהיקף
הפעילותהנרחבהמזעריהנדרשלקבלתרישיון

מורחב;

)2(הואהגישבקשהלקבלתרישיוןמורחבבתוך
30ימיםמהמועדשבוהיקףפעילותוהיהלהיקף
פעילותנרחבוכלעודלאניתנההחלטהבבקשתוע"

ר ב ס ה י  ר ב ד



315 הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,מישבידורישיוןכאמורבסעיףקטן)א( ")ג(
רשאילעסוקבמתןשירותבנכספיננסיאובמתןאשראי,בהיקףפעילות
נרחב,גםאםאיןבידורישיוןמורחב,אםהגישבקשהלקבלתרישיוןמורחב
עדתום30ימיםמהמועדשבוהיקףפעילותוהיהלהיקףפעילותנרחב

וכלעודמתקיימיםבושנייםאלה:

טרםניתנההחלטהבבקשתולקבלתרישיוןמורחב; )1(

היקףפעילותואינועולהעלפישנייםמהיקףהפעילותהנרחב )2(
המזעריהנדרשלקבלתרישיוןמורחבע";

בסעיף13)א(- )8(

)ביטוח(, פיננסיים שירותים על הפיקוח "בחוק במקום ,)3( בפסקה )א(
התשמ"א-1981"יבוא"בחוקהפיקוחעלהביטוח";

גמל(, )קופות פיננסיים שירותים )4(,במקום"בחוקהפיקוחעל בפסקה )ב(
התשס"ה-2005"יבוא"בחוקהפיקוחעלקופותגמל";

אחריפסקה)14(יבוא: )ג(

")14א(בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי;";

הסיפההחלבמילים"לענייןזה"יבוא"לענייןזה, )15(,במקום בפסקה )ד(
"ריבית"-כהגדרתהבסעיף25א";

בסעיף14,במקום"לעיסוקבמתןשירותפיננסי"יבוא"לפיפרקזה"; )9(

בסעיף15- )10(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)3(,בכלמקום,במקום"במתןשירותיםפיננסיים"יבוא"במתן )1(
שירותבנכספיננסיאובמתןאשראי,לפיהעניין";

בפסקה)4(,במקום"בנותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בבעלרישיון"; )2(

בסעיףקטן)ב(,במקום"במתןשירותיםפיננסיים"יבוא"במתןשירותבנכס )ב(
פיננסיאובמתןאשראי,לפיהעניין";

בסעיף16)ב(,בפסקה)1(,בסופהיבוא"וסיכוייולהגשימה"; )11(

בסעיף17)א()1(,במקום"סוגיהשירותיםהפיננסיים"יבוא"תחומיהעיסוקבמסגרת )12(
השירותהפיננסי";

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,מישבידורישיוןכאמורבסעיףקטן)א( ")ג(
רשאילעסוקבמתןשירותבנכספיננסיאובמתןאשראי,בהיקףפעילות
נרחב,גםאםאיןבידורישיוןמורחב,אםהגישבקשהלקבלתרישיוןמורחב
עדתום30ימיםמהמועדשבוהיקףפעילותוהיהלהיקףפעילותנרחב

וכלעודמתקיימיםבושנייםאלה:

טרםניתנההחלטהבבקשתולקבלתרישיוןמורחב; )1(

היקףפעילותואינועולהעלפישנייםמהיקףהפעילותהנרחב )2(
המזעריהנדרשלקבלתרישיוןמורחבע";

בסעיף13)א(- )8(

)ביטוח(, פיננסיים שירותים על הפיקוח "בחוק במקום ,)3( בפסקה )א(
התשמ"א-1981"יבוא"בחוקהפיקוחעלהביטוח";

גמל(, )קופות פיננסיים שירותים "בחוקהפיקוחעל )4(,במקום בפסקה )ב(
התשס"ה-2005"יבוא"בחוקהפיקוחעלקופותגמל";

אחריפסקה)14(יבוא: )ג(

")14א(בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי;";

הסיפההחלבמילים"לענייןזה"יבוא"לענייןזה, )15(,במקום בפסקה )ד(
"ריבית"-כהגדרתהבסעיף25א";

בסעיף14,במקום"לעיסוקבמתןשירותפיננסי"יבוא"לפיפרקזה"; )9(

בסעיף15- )10(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)3(,בכלמקום,במקום"במתןשירותיםפיננסיים"יבוא"במתן )1(
שירותבנכספיננסיאובמתןאשראי,לפיהעניין";

בפסקה)4(,במקום"בנותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בבעלרישיון"; )2(

בסעיףקטן)ב(,במקום"במתןשירותיםפיננסיים"יבוא"במתןשירותבנכס )ב(
פיננסיאובמתןאשראי,לפיהעניין";

בסעיף16)ב(,בפסקה)1(,בסופהיבוא"וסיכוייולהגשימה"; )11(

בסעיף17)א()1(,במקום"סוגיהשירותיםהפיננסיים"יבוא"תחומיהעיסוקבמסגרת )12(
השירותהפיננסי";

לפסקה )8(

לפי הרישוי שחובת הגופים את מפרט לחוק 13 סעיף 
פרקג'אינהחלהעליהםעגופיםאלההםגופיםציבוריים
המפוקחיםעלידירגולטוראחרעבהתאםלהוספתפרקחדש
פיקדון שירותי נותני של עיסוקם לאסדרת הנוגע לחוק
ואשראי,מוצעלתקןאתסעיף13לחוקולהחריגמחובת
הרישוילפיפרקג'גםאתבעליהרישיונותלמתןשירותי
מפוקחים יהיו כאמור רישיונות בעלי ואשראיע פיקדון
ומוסדריםמכוחפרקג'1המוצעויחויבולקבלרישיוןעל

פיהוראותיוע

האמור 13 לסעיף )15( פסקה את לתקן מוצע עוד
זוהיאריביתכהגדרתה ולקבועכיריביתלענייןפסקה
בפרקג'1)ראהדבריהסברלהגדרת"ריבית"בסעיף25א

המוצע(ע

לפסקה )11(

מוצעלתקןאתסעיף16)ב(לחוקולקבועכיבבואושל
המפקחלהחליטבבקשהלמתןרישיוןמורחבעליולהביא
בחשבון,לענייןהתכניתהעסקיתשלמבקשהרישיון,גם

אתסיכוייושלהמבקשלהגשימהע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31 316

בסעיף19- )13(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"פירוטתחומיהעיסוקברישיון"; )א(

במקום"סוגיהשירותיםהפיננסיים"יבוא"תחומיהעיסוקבמסגרתהשירות )ב(
הפיננסי"ובמקום"נותןהשירותיםהפיננסיים"יבוא"בעלהרישיון";

בסעיף20,במקום"לכללנותניהשירותיםהפיננסיים"יבוא"לכללבעליהרישיונות" )14(
ובמקום"לנותןשירותיםפיננסייםמסוים"יבוא"לבעלרישיוןמסוים";

בסעיף21,בכלמקום,במקום"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בעלרישיון"; )15(

בסעיף22- )16(

בסעיףקטן)א(,במקום"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בעלרישיון"והמילים )א(
"אונפתחהנגדוחקירהפליליתאוהוגשנגדוכתבאישוםבעבירותלפיסעיף

15)א()3("-יימחקו;

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

")א1(עלאףהוראותסעיףקטן)א(,החובהלמסורלמפקחהודעהעל
פתיחהבחקירהפליליתאוהגשתכתבאישוםבעבירותלפיסעיף15)א()3(

תחולרקלגביחקירהאוהגשתכתבאישוםלגביתאגיד,ולענייןדיווח
כאמורלאתחולהחובהלצרףמסמכיםכאמורבסעיףקטן)א(ע";

בסעיף23- )17(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)3(,במקום"נותןהשירותיםהפיננסיים"יבוא"בעלהרישיון"; )1(

בפסקה)4(,במקום"נותןהשירותיםהפיננסיים"יבוא"בעלהרישיון", )2(
במקום"במתןהשירותיםהאמורים"יבוא"במתןשירותבנכספיננסיאו
במתןאשראי,לפיהעניין"ובמקום"לעסוקבמתןהשירותיםבמשך"יבוא

"לעסוקבכך,במשך";

בפסקאות)5(ו–)6(,במקום"נותןהשירותיםהפיננסיים"יבוא"בעל )3(
הרישיון";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לנותןהשירותיםהפיננסיים"יבוא"לבעלהרישיון"; )ב(

בסעיףקטן)ג(,במקום"להתלותאתרישיונושלנותןשירותיםפיננסיים" )ג(
יבוא"להתלותרישיון";

בסעיף24)א(,במקום"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בעלרישיון"; )18(

סעיף25-בטל; )19(

לפסקה )16(

מוצעלתקןאתסעיף22לחוקכךשבמסגרתהחובה
בפרט שינויים על למפקח בעלרישיוןלדווח על החלה
מהפרטיםשמסרבבקשתולקבלרישיון,החובהלדווחעל
כךשנפתחהכנגדוחקירהפליליתאוהוגשכנגדוכתב
אישוםבעבירותשלפיסעיף15)א()3(לחוק,תחולרקלגבי
חקירהאוכתבאישוםלענייןתאגידולאלענייןיחיד,ועל
דיווחכאמורלאתחולהחובהלצרףמסמכיםעתיקוןזה

נובעמכךשלמפקחקיימתגישהלמרשםהפלילישלכל
בעלרישיוןועלכןהמידעחשוףלפניו,ואיןמקוםלדרוש
גםמבעלהרישיוןעצמולצרפובמסגרתהגשתהבקשה

לרישיוןע

לפסקה )19(

ניהול סעיף הקובע המוצע 5א סעיף הוספת לאור
מרשמיםרחבהמכילבתוכוניהולמרשמיםלכלסוגיבעלי
הרישיונותלפיהתיקוןהמוצע,מוצעלבטלאתסעיף25
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לפניכותרתפרקד'יבוא: )20(

"פרק ג'1: רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

בפרקזה-25אעהגדרות

"אשראי"-כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(;

"היקףפעילותבנקאי"-צברפיקדונותאוצבראשראיהעולה
עלמיליארדוחצישקליםחדשיםאועלסכוםגבוה

יותרשקבעהשרבהסכמתנגידבנקישראל;

"היקףפעילותנרחב"-צברפיקדונותהעולהעל50מיליון
שקליםחדשיםאועלסכוםגבוהיותרשקבעהשר,או
צבראשראיהעולהעל25מיליוןשקליםחדשיםאועל

סכוםגבוהיותרשקבעהשר;

לפניכותרתפרקד'יבוא: )20(

"פרק ג'1: רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

בפרקזה-25אעהגדרות

"אשראי"-כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(;

"היקףפעילותבנקאי"-צברפיקדונותאוצבראשראיהעולה
עלמיליארדוחצישקליםחדשיםאועלסכוםגבוה

יותרשקבעהשרבהסכמתנגידבנקישראל;

"היקףפעילותנרחב"-צברפיקדונותהעולהעל50מיליון
שקליםחדשיםאועלסכוםגבוהיותרשקבעהשר,או
צבראשראיהעולהעל25מיליוןשקליםחדשיםאועל

סכוםגבוהיותרשקבעהשר;

לחוקהקובעכיהמפקחינהלמרשםשלבעלירישיונות
למתןאשראיאולמתןשירותבנכספיננסיבלבד,באופן
שאינותואםאתהשינויהמבניהמוצע)ראהדבריהסבר

לפסקה)4((ע

וזהנוסחושלסעיף25שמוצעלבטלו:

"ניהול מרשם של נותני השירותים הפיננסיים

למתן רישיונות בעלי של מרשם ינהל מפקח 25. )א(
שירותיםפיננסייםשיכלול,ביןהשאר,פרטיםאלה:

שבידו הרישיון סוג הרישיון, בעל פרטי )1(
ותקופתתוקפואםנקבעה;

נותנישירותיםפיננסייםשרישיונםהותלה )2(
בהתאםלהוראותסעיף23;

פרסוםבדברעיצוםכספישהוטלעלבעל )3(
הרישיוןבכפוףלהוראותסעיף92ע

באתר הציבור לעיון פתוח יהיה המרשם )ב(
האינטרנטשלהמפקחע"

לפסקה )20(

שכותרתו לחוק ג'1 פרק הוספת את לקבוע מוצע
מוצע זה בפרק ואשראי"ע פיקדון שירותי למתן "רישיון
להסדיראתדרךהגשתבקשתהרישיוןשלמישמבקש
התנאים את ואשראי, פיקדון שירותי במתן לעסוק
רישיון לתת בחשבוןבבואו המפקח והשיקוליםשלוקח
או לבטל המפקח רשאי התנאיםשבהם כאמור,וכןאת
חדשות הוראות קביעת לצד כאמורע רישיון להתלות
ייחודיותלבעלירישיונותלמתןשירותיפיקדוןואשראי,
נקבעוגםהוראותהמחילותהוראותמסוימותהקבועות
הבדל שאין מקום אלה, רישיונות בעלי על ג' בפרק

בהסדרתםהמוצעתע

לסעיף 25א המוצע

מוצעלהוסיףהגדרותשלמונחיםחדשיםהרלוונטיים
פיקדוןואשראי,וזאת לענייןבעלירישיוןלמתןשירותי

במסגרתההתאמהלשינויהמבניהמוצעע

להגדרות "אשראי", "מתן אשראי" ו"קבלת פיקדונות" -
)רישוי(, הבנקאות מחוק לקוחות המוצעות ההגדרות
התשמ"א-1981)להלן-חוקהבנקאות)רישוי((,זאתבשל
פעילותםשלנותנישירותיפיקדוןואשראי,הדומהבאופן
הצורך ובשל בנקאיים תאגידים של לפעילותם מהותי
ליצורהתאמהשלסוגיהעיסוקיםהמוסדריםבחוקובתיקון
המוצעאלמולסוגיהעיסוקיםהמוסדריםבחוקהבנקאות
שבפרק אשראי" "מתן להגדרת בדומה כאן, גם )רישוי(ע
ג',יובהרכיהנפקתכרטיסיאשראיהיאעלפניהפעולה
של פעילות אשראיאגב ממתן להיחשבכחלק שיכולה
מתןשירותיפיקדוןואשראי,שכןהיאטומנתבחובהמתן
אשראיללקוחבאמצעותכרטיסהאשראי,ואולםלאורזאת
שבמסגרתהתיקוןמוצעלייחדאסדרהורישויספציפיים
לפעילותשלהנפקתכרטיסיאשראי,לאתיחשבהנפקת
כרטיסיאשראיכחלקמהגדרתמתןאשראי,ועיסוקבהנפקה

כאמוריחייברישיוןייעודיע

עודיובהרכיהשימושבמונח"צבראשראי"בהוראות
פרקג'1המוצעמתייחסלמונחים"אשראי"ו"מתןאשראי"

כהגדרתםבאותופרקע

להגדרות "היקף פעילות בנקאי" ו"צבר פיקדונות" -בעלי
רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיעוסקים,כאמורלעיל,
תאגידים של הבסיסית לפעילות המקבילה בפעילות
היקף המבטא מסוים רף לקבוע מוצע לפיכך בנקאיים,
שהיקף רישיון בעל שכל כך רישיון, בעל של פעילות
הפעילותשלוגבוהמרףזה,יחויבבקבלתרישיוןמאתנגיד
בנקישראלבהתאםלחוקהבנקאות)רישוי(עהרףשנקבע
הואצברפיקדונותאוצבראשראישעולהעלמיליארד
וחצישקליםחדשיםאועלסכוםגבוהיותרשקבעשר

האוצר)להלן-השר(בהסכמתנגידבנקישראלע

כל כסך פיקדונות" "צבר לחשב מוצע זה לעניין
קבלת בשל ואשראי, פיקדון שירותי נותן של החובות

פיקדונותבפועלע

להגדרות "היקף פעילות נרחב", "רישיון בסיסי" ו"רישיון 
מורחב" -מכיווןשאיןמקוםלהחילעלהעסקיםהקטנים
אתאותההרגולציהשישלהחילעלהעסקיםהגדולים
יותר,ישמקוםליצורשתירמותשלרישוי,בדומהלקבוע
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"מתןאשראי"-כהגדרתובסעיף21)ב(לחוקהבנקאות)רישוי(,
למעטהנפקהשלכרטיסיאשראיכהגדרתהבסעיף25י;

תרומה, או מענק הלוואה, לרבות תשלום, כל - "פיקדון"
שמתקייםלגביואחדמאלהולמעטתשלוםמסוגשקבע

השר:

ישבצדוזכותלקבלוחזרה,כולואוחלקו,בין )1(
או שהומחתה ובין התשלום נותן של היא שהזכות

הוקנתהלאדםשלישי;

ממקבל אשראי או מענק לקבל זכות בצדו יש )2(
ובין התשלום נותן של היא שהזכות בין התשלום,

שהומחתהאוהוקנתהלאדםשלישי;

מתקיימיםלגביותנאיםאחריםשקבעהשר; )3(

"צבראשראי"-כהגדרתובסעיף11א,בשינוייםהמחויבים;

"צברפיקדונות"-סךכלהחובותשלבעלרישיון,בשלקבלת
פיקדונותבפועל;

"קבלתפיקדונות"-כהגדרת"קבלתפיקדונותכספיים"בסעיף
21)ב(לחוקהבנקאות)רישוי(;

"ריבית"-כלתמורההניתנתבקשרעםאשראיאופיקדון
שישבהמשוםתוספתלקרן,יהיהכינויהאשריהיה,
כאמור אשראי, לקבלת זכות שבצדו פיקדון ולעניין
חלק הותרת לרבות - "פיקדון" להגדרה )2( בפסקה
מכספיהפיקדוןבידינותןהאשראי,בשלמתןהאשראי,

והכוללמעט-

לענייןרישיונותמכוחפרקג'המוצעעלפיכךמוצעלקבוע
כךשכלעוסקשהיקף רףמסויםהמבטאהיקףפעילות,
בסיסי", ב"רישיון יחויב זה, מרף נמוך שלו הפעילות
יחויב זה, מרף גבוה שלו הפעילות שהיקף עוסק וכל

ב"רישיוןמורחב"שיאפשרלולעסוקבמתןשירותיפיקדון
ואשראיבהיקףפעילותנרחבע

הרףשנקבעהואצברפיקדונותהעולהעל50מיליון
שקליםחדשיםאועלסכוםגבוהיותרשקבעהשר,וצבר
אשראיהעולהעל25מיליוןשקליםחדשיםאועלסכום

גבוהיותרשקבעהשרע

הגדרה זה לעניין לקבוע מוצע - "פיקדון"  להגדרה 
רחבה,בדומהלהגדרת"פיקדונותכספיים"הקיימתבחוק
הבנקאות)רישוי(,ולהבהירכיפיקדוןייחשבככלתשלום
לרבותהלוואה,מענקאותרומה,למעטתשלוםמסוגשקבע

השר,שמקנהלנותןהתשלוםכאמוראחדמאלה:

זכותלקבלחזרהלפחותחלקמהתשלוםהאמור, )א(
אולהמחותאתהזכותלאדםשלישימסוים,אחדאויותר;

זכותלקבלמענקאוהלוואהממקבלהתשלום, )ב(
אולהמחותזכותזולאדםשלישימסוים,אחדאויותרע

כמוכןמוצעלקבועכיהשריהיהרשאילקבועתנאים
נוספיםשבהתקיימםיראותשלוםכאמורכפיקדוןע

נועדה פיקדונות לעניין האמורה שההבהרה יצוין
לחדדאתהפרשנותהקיימתכיוםהלכהלמעשהלמונח
"פיקדונותכספיים"שבחוקהבנקאות)רישוי(,ולפיההגדרת
פיקדונותחלהגםעלתרומותשאינןתרומות"מוחלטות",
שבהןנותןהתרומהאינומצפהלקבלתמורהכלשהיבעד
כספו,ואינומצפהלקבלאתכספוחזרה,והכולביןבעצמו
וביןעלידיאדםשלישיעכמוכןיובהרכיתרומהשיש
בצידהזכותמותניתלענייןקבלתסכוםהתמורהחזרה,
כולואוחלקו,תיחשבגםהיאכפיקדוןבהתאםלהגדרה
זו,ואיןנפקאמינהלענייןזהאםקבלתהתמורהתלויה

בהתקיימותושלתנאיכזהאואחרע

שלישי לאדם זכות המחאת לעניין כי יובהר עוד
הכוונההיאלכךשנותןהתשלום אויותר אחד מסוים,
ג' צדדי של או ג' צד של זהותו את אישי באופן בוחר
לגורם שנותן אדם למשל, כך הזכותע תומחה שאליהם
המתווךסכוםכסףבמטרהשבעתידיועברסכוםזה,כולו
אוחלקולידיילדואוילדיו,נחשבכמפקידפיקדוןעלעומת
זאת,אדםשנותןסכוםכסףלגורםמתווךבמטרהשסכום
ייחשב לא יכולת מיעוטי לסטודנטים כמלגה יועבר זה

כמפקידפיקדוןע

להגדרה "ריבית" -מוצעלקבועכיריביתלענייןפרקג'1
המוצעהיאכלתמורההניתנתבקשרעםמתןאשראיאו
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עמלותלצורךכיסויהוצאותתפעול,מסוגשקבע )1(
השר;

החזרהוצאותסבירותשהוצאובשלפיגורבהחזר )2(
האשראי,מסוגשקבעהשר;

כלסכוםהמתווסףלקרןעקבתנאיהצמדהלאחד )3(
מאלה:

שערהחליפיןלמטבעהישראליאולמטבע )א(
אחרשאישרהמפקח,שמפרסםבנקישראל;

אחר מדד או לצרכן, המחירים מדד )ב(
שאישרהמפקח,שמפרסמתהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקה;

"רישיון"-רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי;

"רישיוןבסיסי"-רישיוןלעיסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראי
בהיקףפעילותשאינוהיקףפעילותנרחב;

"רישיוןמורחב"-רישיוןלעיסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראי
בהיקףפעילותנרחב;

"רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"-רישיוןלעסוקבמתן
שירותיפיקדוןואשראי,שניתןלפיפרקזה,ביןשהוא

רישיוןבסיסיוביןשהוארישיוןמורחב;

פיקדונותומתןאשראי, "שירותיפיקדוןואשראי"-קבלת
שהפיקדונותאו כאחת,הנעשיםדרךעיסוק,ובלבד

האשראי,כולםאוחלקם,נושאיריביתע

אגודהשאינהתאגידבנקאילאתעסוקבמתןשירותי25בעחובתרישוי )א(
פיקדוןואשראי,עדהיקףפעילותבנקאי,אלאאםכןבידה
רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיובהתאםלתנאיהרישיוןע

עמלותלצורךכיסויהוצאותתפעול,מסוגשקבע )1(
השר;

החזרהוצאותסבירותשהוצאובשלפיגורבהחזר )2(
האשראי,מסוגשקבעהשר;

כלסכוםהמתווסףלקרןעקבתנאיהצמדהלאחד )3(
מאלה:

שערהחליפיןלמטבעהישראליאולמטבע )א(
אחרשאישרהמפקח,שמפרסםבנקישראל;

אחר מדד או לצרכן, המחירים מדד )ב(
שאישרהמפקח,שמפרסמתהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקה;

"רישיון"-רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי;

"רישיוןבסיסי"-רישיוןלעיסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראי
בהיקףפעילותשאינוהיקףפעילותנרחב;

"רישיוןמורחב"-רישיוןלעיסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראי
בהיקףפעילותנרחב;

"רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"-רישיוןלעסוקבמתן
שירותיפיקדוןואשראי,שניתןלפיפרקזה,ביןשהוא

רישיוןבסיסיוביןשהוארישיוןמורחב;

פיקדונותומתןאשראי, פיקדוןואשראי"-קבלת "שירותי
שהפיקדונותאו כאחת,הנעשיםדרךעיסוק,ובלבד

האשראי,כולםאוחלקם,נושאיריביתע

אגודהשאינהתאגידבנקאילאתעסוקבמתןשירותי25בעחובתרישוי )א(
פיקדוןואשראי,עדהיקףפעילותבנקאי,אלאאםכןבידה
רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיובהתאםלתנאיהרישיוןע

קבלתפיקדוןשישבהמשוםתוספתלקרן,יהיהכינויה
אשריהיהעמוצעלהבהירכילענייןפיקדוןשבצדוזכות
לקבלתאשראי,כאמורבדבריההסברלהגדרה"פיקדון",
גםהותרתחלקמכספיהפיקדוןבידינותןהאשראי,בשל

מתןהאשראי,תיחשבכריביתלענייןזהע

שלעיל, הרחבה ההגדרה אף על כי לקבוע מוצע
תוספותמסוימותלקרןלאייחשבוכריבית:

מסוג תפעול, הוצאות כיסוי לצורך עמלות )א(
שקבעהשר;

פיגור בשל שהוצאו סבירות הוצאות החזר )ב(
בהחזרהאשראי,מסוגשקבעהשר;

הצמדה תנאי עקב לקרן המתווסף סכום כל )ג(
או הישראלי, המטבע של החליפין שער מאלה: לאחד
שערחליפיןלמטבעאחרשאישרהמפקח,שמפרסםבנק
ישראל;מדדהמחיריםלצרכן,אומדדאחרשאישרהמפקח,

שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

להגדרות "רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי" ו"שירותי 
-מוצעלקבועכיעיסוקבמתןשירותי פיקדון ואשראי" 
פיקדון שירותי למתן ברישיון המחייב ואשראי פיקדון
ואשראילפיהתיקוןהמוצע,הואעיסוקהטומןבחובוגביית
ריביתבעדהשירותיםהניתניםעיובהרכיאיןצורךשגם
קבלתהפיקדונותוגםמתןהאשראייישאושניהםריבית
כדילסווגאתהעיסוקככזהעכדילחייבאתהעוסקברישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראימספיקשאחדמסוגיהפעילות
)שירותקבלתפיקדונותאושירותמתןאשראי(מתנהלתוך
גבייתריביתאומתןריבית,גםאםמדוברבשירותבעבור

לקוחאחדע

לסעיף 25ב המוצע 

לסעיף קטן )א(

חוקהבנקאות)רישוי(מסדירבסעיף21לחוקייחוד
עיסוקלתאגידיםבנקאייםוקובעבסעיףקטן)א()1(שבוכי
מישאינותאגידבנקאילאיעסוק,בקבלתפיקדונותכספיים
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מישבידורישיוןכאמורבסעיףקטן)א(לאיעסוקבמתן )ב(
שירותיפיקדוןואשראיבהיקףפעילותנרחבאלאאםכןבידו

רישיוןמורחבע

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,מישבידורישיוןכאמור )ג(
בסעיףקטן)א(רשאילעסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראי
בהיקףפעילותנרחב,גםאםאיןבידורישיוןמורחב,אםהגיש
בקשהלקבלתרישיוןמורחבעדתום30ימיםמהמועדשבו
היקףפעילותוהיהלהיקףפעילותנרחבוכלעודמתקיימים

בושנייםאלה:

רישיון לקבלת בבקשתו החלטה ניתנה טרם )1(
מורחב;

היקףפעילותואינועולהעלפישנייםמהיקף )2(
הפעילותהנרחבהמזעריהנדרשלקבלתרישיוןמורחבע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(והוראותסעיפים21ו־22א )ד(
לחוקהבנקאות)רישוי(,אגודהבעלתרישיוןכאמורבסעיף

ובמתןאשראיכאחתעעודמצייןהסעיףהאמורנסיבותשל
קבלתפיקדונותכספייםושלמתןאשראיאשרמוחרגותמן
ההגדרה,באופןשעשייתםעלידימישאינותאגידבנקאי,

לאתיחשבכהפרהשלייחודהעיסוקע

להתיר מוצע ההסבר, לדברי הכללי בחלק כאמור
היקף עד ואשראי פיקדון שירותי במתן לעסוק לאגודה
התיקון לפי רישיון לקבל אותה לחייב בנקאי, פעילות
הרישוי ממסגרת ולהוציאה זה, עיסוק לצורך המוצע

והפיקוחלפיחוקהבנקאות)רישוי(ע

לשםכךמוצעלהחריגאתסעיףייחודהעיסוקבחוק
הבנקאות)רישוי(,כךשלאיחולעלאגודה,שאינהתאגיד
בנקאי,העוסקתבמתןשירותיפיקדוןואשראיעדהיקף
המוצע 113ד לסעיף ההסבר דברי )ראה בנקאי פעילות

המיתקןבתיקוףעקיףאתחוקהבנקאות)רישוי((ע

)רישוי(, הבנקאות בהתאםלהחרגההאמורהבחוק
המוצע, לתיקון 25ב בסעיף לקבוע מוצע ראי, וכתמונת
אתחובתהרישוילאגודהשאינהתאגידבנקאי,כךשלא
תעסוקבעיסוקשהותרלהבלירישיוןמתאיםעכך,סעיףקטן
)א(המוצעמחייבאגודהשאינהתאגידבנקאיהעוסקת
במתןשירותיפיקדוןואשראינושאיריביתעדרףשלהיקף

פעילותבנקאילפעולבמסגרתרישיוןמתאיםע

עלפיהמצבהמתוארלעיל,חברההעוסקתבמתן
שירותיפיקדוןואשראי,בכלהיקףפעילותשהוא,תהיה
נתונהלמסגרתהרישויוהפיקוחשלחוקהבנקאות)רישוי(ע
כךגםאגודהשעוסקתבמתןשירותיפיקדוןואשראיבלא
ריביתתהיהכפופהלמסגרתחוקהבנקאות)רישוי(,שכן
פעילותשלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתאינה
מותרתלאגודהלפיהתיקוןהמוצעומשלאהתקייםתנאי
זההמסגרתהרלוונטיתלפעילותכאמורהיאחוקהבנקאות
)רישוי(עכךגםלגביצדוהשנישלהמטבע,בעבורכלגוף
פיקדון שירותי במתן העוסק שיתופית, אגודה שאינו

ואשראינושאיריבית,מסגרתהפיקוחהרלוונטיתהיאחוק
הבנקאות)רישוי(ע

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג(

מכיווןשבעיסוקיםאלהניתןלמצואעסקיםקטנים
ג'1 לפרק ההגדרות בסעיף נקבעו גדולים, עסקים לצד
מדרגיםשלרישיונות שני סוגשלרישיון, בכל המוצע,
-רישיוןבסיסי-לעסקיםהפועליםבהיקףקטןיחסית,
משמעותי בהיקף הפועלים לעסקים - מורחב ורישיון
)ראהדבריההסברלהגדרות"היקףפעילותנרחב","רישיון

בסיסי"ו"רישיוןמורחב"שבסעיף25אהמוצע(ע

בהתאםלכךמוצעלקבוע,בדומהלקבועבסעיף12)ב(
לחוק,כיבעלרישיוןכאמורבסעיףקטן)א(לאיעסוקבמתן
השירותיםבהיקףפעילותנרחבאלאאםכןבידורישיון

מורחבע

כדישלאלעכבשלאלצורךאתהתפתחותוהעסקית
שרוצה ואשראי פיקדון שירותי למתן רישיון בעל של
לקבוע מוצע מורחב, רישיון ולקבל עסקיו את להרחיב
כיבעלרישיוןבסיסייהיהרשאילעסוקבמתןשירותים
הגיש אם מורחב, רישיון בלא גם נרחב פעילות בהיקף
בקשהלרישיוןמורחבבתוך30ימיםמהמועדשבוהחל
עודלאהתקבלה נרחב,וזאתכל בהיקף לתתשירותים
החלטהבבקשתווכלעודהיקףהפעילותשבההואעוסק
אינועולהעלפישנייםמהיקףהפעילותהנרחבהמזערי
הנדרשלקבלתרישיוןמורחבע)הוראהדומהנקבעהבסעיף

12)ג(המוצע(ע

לסעיף קטן )ד(

בעל על המוטלת החובה אף על כי לקבוע מוצע
רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראילפעולבמסגרתהתיקון
המוצערקעדהיקףפעילותבנקאיכאמורבסעיףקטן)א(
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קטן)א(שהוארישיוןמורחב,רשאיתלהמשיךולעסוקבמתן
שירותיפיקדוןואשראיבהיקףפעילותבנקאי,אףשאינהתאגיד
בנקאי,אםהגישהלנגידבנקישראלבקשהלקבלתרישיון
לפיחוקהבנקאות)רישוי(,לפניהמועדשבוהיקףפעילותה
היהלהיקףפעילותבנקאי,וכלעודמתקיימיםשנייםאלה:

נגידבנקישראלטרםנתןאתהחלטתובבקשה )1(
לקבלתרישיוןלפיחוקהבנקאות)רישוי(;

מהיקף 110% על עולה אינו פעילותה היקף )2(
הפעילותהבנקאיהמזעריהנדרשלקבלתרישיוןלפי

חוקהבנקאות)רישוי(ע

סייגיםלחובת
הרישוי

חובתהרישוילפיסעיף25בלאתחולעלאלה:25גע

מבטחכהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח; )1(

חברהמנהלתכהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותגמלע )2(

רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראייכולשיהיהרישיוןבסיסי25דעסוגיהרישיונות
אורישיוןמורחבע

תנאיםלמתן
רישיוןבסיסי

המפקחרשאילתתרישיוןבסיסילמבקששמתקיימים25הע )א(
לגביוכלאלה:

מבקשהרישיוןהואאגודהשלאניתןצולפירוקה )1(
ואחדלפחותמנושאיהמשרהבההואאזרחישראלי

אותושבישראל;

למבקשהרישיוןהוןעצמימזעריכנדרשמבעל )2(
ולתוספת, 37 סעיף להוראות רישיוןבסיסי,בהתאם

הכוללפיהעניין;

קטן)א(שהוארישיוןמורחב,רשאיתלהמשיךולעסוקבמתן
שירותיפיקדוןואשראיבהיקףפעילותבנקאי,אףשאינהתאגיד
בנקאי,אםהגישהלנגידבנקישראלבקשהלקבלתרישיון
לפיחוקהבנקאות)רישוי(,לפניהמועדשבוהיקףפעילותה
היהלהיקףפעילותבנקאי,וכלעודמתקיימיםשנייםאלה:

נגידבנקישראלטרםנתןאתהחלטתובבקשה )1(
לקבלתרישיוןלפיחוקהבנקאות)רישוי(;

מהיקף 110% על עולה אינו פעילותה היקף )2(
הפעילותהבנקאיהמזעריהנדרשלקבלתרישיוןלפי

חוקהבנקאות)רישוי(ע

סייגיםלחובת
הרישוי

חובתהרישוילפיסעיף25בלאתחולעלאלה:25גע

מבטחכהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח; )1(

חברהמנהלתכהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותגמלע )2(

רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראייכולשיהיהרישיוןבסיסי25דעסוגיהרישיונות
אורישיוןמורחבע

תנאיםלמתן
רישיוןבסיסי

המפקחרשאילתתרישיוןבסיסילמבקששמתקיימים25הע )א(
לגביוכלאלה:

מבקשהרישיוןהואאגודהשלאניתןצולפירוקה )1(
ואחדלפחותמנושאיהמשרהבההואאזרחישראלי

אותושבישראל;

למבקשהרישיוןהוןעצמימזעריכנדרשמבעל )2(
ולתוספת, 37 סעיף להוראות בסיסי,בהתאם רישיון

הכוללפיהעניין;

ועלאףהאמורבסעיפים21ו־22אלחוקהבנקאות)רישוי(,
המייחדיםעיסוקבקבלתפיקדונותובמתןאשראיכאחת
פיקדון שירותי למתן רישיון בעל בנקאיים, לתאגידים
ואשראישהוארישיוןמורחב,רשאילהמשיךולעסוקבמתן
שירותיפיקדוןואשראיבהיקףפעילותבנקאי,אףשאינו
תאגידבנקאי,אםהגישלנגידבנקישראל,בקשהלקבלת
רישיוןלפיחוקהבנקאות)רישוי(,לפניהמועדשבוהיקף
פעילותוהיהלהיקףפעילותבנקאי,וזאתכלעודנגידבנק
ישראללאקיבלהחלטהבבקשתווכלעודהיקףפעילותו
המזערי הבנקאי הפעילות מהיקף 110% על עולה אינו

הנדרשלשםקבלתרישיוןלפיחוקהבנקאות)רישוי(ע

לסעיף 25ג המוצע

ג'1וכןכל מוצעלקבועכיחובתהרישוילפיפרק
החובותהחלותעלבעלרישיוןלפיהפרקהאמור,לאיחולו
עלחברותביטוחאועלחברותמנהלותשלקופותגמלאשר

מפוקחותעלידירגולטוראחרע

לסעיף 25ד המוצע

לעיסוקבמתן מוצעלהבהירמהםסוגיהרישיונות
סוגי לעיל, כאמור ג'1ע ואשראילפיפרק שירותיפיקדון

הרישיונותהםרישיוןבסיסיאורישיוןמורחבע

לסעיף 25ה המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועאתהתנאיםשבהתקיימםרשאיהמפקח
לתתלמבקשרישיוןבסיסיעיצויןכירובםהגדולשלתנאים
אלהקייםכיוםמכוחהחוקביחסלרישיונותלמתןאשראי
ולמתןשירותבנכספיננסי,ומטרתםלהבטיחכימישעוסק
במתןשירותיםפיננסיים,הואגורםנורמטיבי,אשראינו
מעורבאוהיהמעורבבפעילותפליליתחמורה,שאינה

מתיישבתעםפעילותשלמתןשירותיםכאמורע
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שמפאת בעבירה  הורשע לא הרישיון, מבקש )3(
הרישיוןאינו מבקש אונסיבותיה חומרתה מהותה,
ראוילעסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראי,וכןלאהוגש
נגדוכתבאישוםבעבירהכאמורשטרםניתןבעניינו
פסקדיןסופי,ולאמתקיימותלדעתהמפקחנסיבות
אמות לפי וביושרתו ביושרו דופי המטילות אחרות
המידהשעליהןהורהלפיסעיף4)ב(;לענייןזהובלי

לגרועמכלליותהאמור-

יראוכלאחתמהעבירותהמפורטותבסעיף )א(
15)א()3()א(כעבירהשמתקייםבההאמורבפסקה
זו,אלאאםכןמצאהמפקחכימתקיימיםטעמים
העבירה ביצוע לנסיבות הנוגעים מיוחדים
ומידתחומרתה,שבשלהםאיןמניעהלעיסוק

במתןשירותיפיקדוןואשראי;

"הורשעבעבירה"-לרבותהורשעבעבירה )ב(
דומהבמדינהאחרת;

בנושאיהמשרהשלמבקשהרישיוןמתקיימים )4(
התנאיםלמינויולכהונהשלנושאמשרהבבעלרישיון

לפיפרקה';

הרישיון במבקש עניין ובבעל שליטה בבעל )5(
מתקיימיםהתנאיםלקבלתהיתרלפיפרקד'ע

מצאהמפקחכיבשלטעמיםשבטובתהציבורמבקש )ב(
ואשראי, פיקדון שירותי במתן לעסוק ראוי אינו הרישיון
רשאיהואשלאלתתרישיוןלמבקש,אףאםמתקיימיםלגביו
התנאיםשבסעיףקטן)א(,ובלבדשנתןלוהזדמנותלטעוןאת
טענותיולפניואולפנימישהואהסמיכולכךמביןעובדיו,

בדרךשהורהע

מוצעלקבועכימבקשרישיוןלמתןשירותיפיקדון
ואשראיחייבלהיותאגודהרשומהכמשמעותהבפקודת
האגודותהשיתופיות,שלאניתןצולפירוקהואחדלפחות
מנושאיהמשרהבההואאזרחישראליאותושבישראלע

כמוכןמוצעלקבועכתנאילרישיון,עמידהבדרישות
הוןעצמימזערילענייןמבקשרישיוןבסיסי)ר'דבריהסבר

לתיקוןהמוצעלתוספת(ע

עודמוצעלקבועדרישהשלפיהמבקשהרישיון,לא
הורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה
פיקדון שירותי במתן לעסוק ראוי אינו הרישיון מבקש
ואשראי,ולאתלויועומדנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור,
וכןלאמתקיימותלדעתהמפקחנסיבותאחרותהמטילות

דופיביושרווביושרתושלמבקשהרישיוןע

לרשימת להפנות מוצע כאמור, עבירות לעניין
העבירותהמנויותבסעיף15)א()3()א(לחוקולהחילןלעניין
רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיעברירתהמחדללגבי
עבירותאלההיאשהןחמורותדייןבאופןהמצדיקסירוב

מתקיימים כי המפקח מצא כן אם אלא רישיון, למתן
טעמיםמיוחדיםהנוגעיםלנסיבותביצועהעבירהומידת
חומרתה,שבשלהםאיןמניעהלעיסוקבמתןשירותיפיקדון
הנמצאות בעבירות שמדובר הוא לכך הטעם ואשראיע
בליבתהעיסוקשלתחוםמתןהשירותיםהפיננסיים,ועל
אלהמצדיקיםאתהיפוך כןהליכיםפלילייםבעבירות

ברירתהמחדלע

תנאיםנוספיםהנדרשיםלצורךקבלתרישיוןלפיפרק
זההואעמידתנושאיהמשרהבמבקשהרישיוןבתנאים
נושאי של וכהונה מינוי לעניין לחוק ה' בפרק שנקבעו
משרהוכןעמידהבתנאיםלקבלתהיתרישליטהוהחזקת
אמצעישליטהלבעלשליטהולבעלענייןבמבקשהרישיון

הקבועיםבפרקד'לחוקע

לסעיף קטן )ב(

ולמתן אשראי למתן רישיון לעניין לקבוע בדומה
לתת שלא למפקח לאפשר מוצע פיננסי, בנכס שירות
רישיוןלמבקשרישיוןלפיפרקזה,גםאםמתקיימיםבו
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תנאיםושיקולים
למתןרישיון

מורחב

המפקחרשאילתתרישיוןמורחבלמבקששמתקיימים25וע )א(
לגביו,נוסףעלהתנאיםהאמוריםבסעיף25ה,כלאלה:

למבקשהרישיוןהוןעצמימזעריכנדרשמבעל )1(
37ולתוספת, רישיוןמורחב,בהתאםלהוראותסעיף

הכוללפיהעניין;

מבנההתאגידתואםאתהדרישותלפיפרקה'ע )2(

יביא מורחב רישיון למתן בבקשה להחליט בבואו )ב(
המפקחבחשבון,ביןהשאר,ענייניםאלה:

מסמכי פי על הרישיון מבקש של מטרותיו )1(
ההתאגדותשלו;

וסיכוייו הרישיון מבקש של העסקית התכנית )2(
להגשימה;

האמצעיםהכספייםומקורותהמימוןשלמבקש )3(
הרישיון;

שיקוליםשבטובתהציבורע )4(

)ג(,25זעבקשהלרישיון עלהגשתבקשהלרישיוןיחולוהוראותסעיף17)א(עד
בשינוייםהמחויביםע

החלתהוראות
לענייןרישיון

ובעל25חע יחולולענייןרישיון ו־24 22 18עד סעיפים הוראות
רישיוןלפיפרקזה,בשינוייםהמחויבים,ובשינויזה:חובת
הדיווחלפיסעיף22)ב(תחול,בשינוייםהמחויבים,גםלעניין

שינויבצברהפיקדונותע

תנאיםושיקולים
למתןרישיון

מורחב

המפקחרשאילתתרישיוןמורחבלמבקששמתקיימים25וע )א(
לגביו,נוסףעלהתנאיםהאמוריםבסעיף25ה,כלאלה:

למבקשהרישיוןהוןעצמימזעריכנדרשמבעל )1(
37ולתוספת, רישיוןמורחב,בהתאםלהוראותסעיף

הכוללפיהעניין;

מבנההתאגידתואםאתהדרישותלפיפרקה'ע )2(

יביא מורחב רישיון למתן בבקשה להחליט בבואו )ב(
המפקחבחשבון,ביןהשאר,ענייניםאלה:

מסמכי פי על הרישיון מבקש של מטרותיו )1(
ההתאגדותשלו;

וסיכוייו הרישיון מבקש של העסקית התכנית )2(
להגשימה;

האמצעיםהכספייםומקורותהמימוןשלמבקש )3(
הרישיון;

שיקוליםשבטובתהציבורע )4(

)ג(,25זעבקשהלרישיון עלהגשתבקשהלרישיוןיחולוהוראותסעיף17)א(עד
בשינוייםהמחויביםע

החלתהוראות
לענייןרישיון

לענייןרישיוןובעל25חע ו־24יחולו 22 18עד סעיפים הוראות
רישיוןלפיפרקזה,בשינוייםהמחויבים,ובשינויזה:חובת
הדיווחלפיסעיף22)ב(תחול,בשינוייםהמחויבים,גםלעניין

שינויבצברהפיקדונותע

התנאיםלקבלתרישיוןשצוינולעיל,אםמצאכיבשל
טעמיםשבטובתהציבור,מבקשהרישיוןאינוראוילעסוק
במתןשירותיפיקדוןואשראיעיובהרכישיקולזהמוגבל

וכפוףלטעמיםהמנוייםבסעיףולשיקוליסבירותע

לסעיף 25ו המוצע 

מוצעלקבועאתהתנאיםשבהתקיימםרשאיהמפקח
לתתלמבקשרישיוןמורחבעתנאיםאלהבאיםלהוסיףעל
25ה סעיף רישיוןבסיסילפי הדרושיםלקבלת התנאים

המוצע,החליםגםעלהמבקשרישיוןמורחבע

לעמוד הרישיון בעל על כי לקבוע מוצע בנוסף,
בדרישותהוןעצמימזעריגבוהיותרכנדרשמבעלרישיון
מורחב,בהתאםלהוראותסעיף37ולתוספתוכיהמבנה
התאגידישלמבקשהרישיוןיהיהכנדרשלפיפרקה'לחוקע

להביא המפקח שעל שיקולים לקבוע מוצע עוד
מורחב רישיון למתן בבקשה להחליט בבואו בחשבון
)המצטרפיםלשיקוליםהכללייםהמנוייםבסעיף3לחוק(ע
מבקש של רצינותו את להבטיח באים אלה שיקולים
הרישיוןהמורחבואתיכולתולהוציאלפועלאתתכניותיו
ולפעולכגורםמשמעותייותרבשוק,אשריכולביןהשאר
להגביראתהתחרותיותבשוקואתפיתוחולטובתהצרכניםע

לסעיף 25ז המוצע

מוצעלקבועכיבקשהלקבלתרישיוןלמתןשירותי
פיקדוןואשראי,תוגשבדומהלהגשתבקשהלקבלתרישיון
למתןאשראיאולמתןשירותבנכספיננסי,לפיהתנאים

הקבועיםבסעיף17לחוק,בשינוייםהמחויביםע

לסעיף 25ח המוצע

רישיון מתן לעניין החוק הוראות כי לקבוע מוצע
)סעיף18(,פירוטסוגיהשירותיםהפיננסייםברישיון)סעיף
20(,הודעהעלמתןהרישיון 19(,תקופתהרישיון)סעיף
והצגתולציבור)סעיף21(,דיווחלמפקחעלשינויים)סעיף
24(כפישאלה 22(ופיקוחעלמישרישיונובוטל)סעיף
נקבעולענייןרישיוןלמתןאשראיאולמתןשירותבנכס
פיננסי,יחולובשינוייםהמחויביםגםלענייןרישיוןלמתן

שירותיפיקדוןואשראיע

מוצעלהבהירלענייןתחולתסעיף22לחוקכילעניין
בעלרישיוןתחולחובתהדיווחלפיסעיף22)ב(,בשינויים

המחויבים,גםלענייןשינויבצברהפיקדונותע
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ביטולאוהתליה
שלרישיון

בהתקיים25טע להתלותו או רישיון לבטל רשאי המפקח )א(
וכן המחויבים, בשינויים ,)6( עד 23)א()1( בסעיף האמור

בהתקייםאחדמאלה:

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )1(
הרישיוןאואתהתלייתו;

היקף הוא הרישיון בעל של הפעילות היקף )2(
פעילותבנקאיולאמתקייםהאמורבסעיף25ב)ד(ע

יחולו זה סעיף לפי רישיון של התליה או ביטול על )ב(
הוראותסעיף23)ב(עד)ד(,בשינוייםהמחויביםע

פרק ג'2: רישיון הנפקה

בפרקזה-25יעהגדרות

חוזר לשימוש אחר חפץ או לוחית - אשראי" "כרטיס
תשלום בלא ספק מאת נכסים לרכישת המיועדים
מיידישלהתמורהאולמשיכתכסףשמקורובאשראי

באמצעותמכשיריםממוכנים;

כרטיס בחוזה התקשרות - אשראי כרטיס של "הנפקה",
חיוב, כרטיסי בחוק כמשמעותו לקוח, עם אשראי
התשמ"ו-541986,והתחייבותלמתןאשראיבאמצעות

כרטיסהאשראי;

"רישיוןהנפקה"-רישיוןלעסוקבהנפקהשלכרטיסיאשראי
שניתןלפיפרקזה;

"מתןאשראי"-כהגדרתובסעיף11אאו25א,לפיהענייןע

לסעיף 25ט המוצע

מוצעלקבועכיבדומהלסמכותושלהמפקחלבטל
אשראיאולמתןשירותבנכס רישיוןלמתן להתלות או
פיננסי,הקבועהבסעיף23לחוק,יהיהרשאיהמפקחלבטל
עוד ואשראיע פיקדון שירותי למתן רישיון להתלות או
מוצעלקבועכייהיהניתןלבטלאולהתלותרישיוןכאמור
כאשרבעלהרישיוןפועלבהיקףפעילותבנקאיוזאתבלי

שהתקיימובוהוראותסעיף25ב)ה(ע

לסעיף 25י המוצע

כאמורבחלקהכללי,מוצעלתקןאתהחוקולהוסיף
לואתפרקג'2שיעסוקבהנפקתכרטיסיאשראיעבפרקזה
מוצעלהגדירסוגרישיוןנוסף,"רישיוןהנפקה",שיאפשר
לנותןשירותיאשראיולבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון
ואשראי,שהםבעלירישיוןמורחבלעסוקנוסףעלפעילות

מתןהאשראי,בהנפקתכרטיסיאשראיע

הנפקתכרטיסהאשראיתתבצע,ביןהשאר,באמצעות
שימושבמערכתתשלומיםשישלהבטיח,בכלעת,את
אפשריים סיכונים לצמצם כדי ואמינותהע יציבותה
למערכתהתשלומים,מוצעלקבועכתנאיבסיסילקבלת
רישיוןהנפקההחזקהשלהמבקשברישיוןמורחבלפיחוק

הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםעמבקששיעמוד
בתנאיזהיידרשלהגישבקשהמפורטתולעמודבתנאים
שוניםהמפורטיםבסעיףשאינםנכלליםבמסגרתהתנאים
לקבלתרישיוןמורחבעתנאיםאלהמבוססיםעלדרישות
Paymentהדירקטיבההאירופיתבנושאשירותיתשלום
ServicesDirectiveII)להלן-הדירקטיבההאירופית(
שנועדו,ביןהשאר,ליצורסביבהמשותפתואחידהברחבי
האיחודהאירופיבאסדרתתחוםזהעעלכןיובהרכיאין
לראותבהוראותהמרחיבותשנקבעובמסגרתפרקרישיון
ההנפקה,כהוראותהיוצרותהסדרשליליביחסלאסדרת
אובתיקוןהמוצע, בחוק הקבועים הרישיונותהאחרים

שבהםלאנקבעוהוראותדומותע

לצורךהוראותפרקזהמוצעלהגדיר"הנפקה"של
כרטיסאשראיכהתקשרותבחוזהכרטיסאשראיעםלקוח
כמשמעותובחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-1986,אשרכולל
התחייבותלמתןאשראיבאמצעותכרטיסהאשראיעכמוכן
מוצעלהגדיר"מתןאשראי"לענייןרישיוןהנפקה,כהגדרתו
שכןכאמור ג'1לפיהעניין, ג'אוכהגדרתובפרק בפרק
רישיוןהנפקהבאכרישיוןנוסףעלגבירישיוןמורחבלמתן
אשראילפיפרקג'אועלגבירישיוןמורחבלמתןשירותי
פיקדוןואשראילפיפרקג'1,כךשישלהתאיםאתהמונחים

המשמשיםבעניינםע
ס"חהתשמ"ו,עמ'187ע 54
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מישעיסוקובמתןאשראילאיעסוקגםבהנפקהשלכרטיסי25יאעחובתרישוי
אשראיאלאאםכןבידורישיוןהנפקהשקיבלמאתהמפקח,

ובהתאםלתנאיהרישיוןע

סייגיםלחובת
הרישוי

חובתהרישוילפיסעיף25יאלאתחולעלמישפטורמחובת25יבע
הרישוילפיסעיפים13או25גע

תנאיםלמתן
רישיון

המפקחרשאילתתרישיוןהנפקהלמבקששמתקיימים25יגע )א(
לגביוכלאלה:

רישיון שהוא אשראי למתן רישיון בעל הוא )1(
מורחב,אובעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי
שהוארישיוןמורחב)בסעיףזה-בעלרישיוןמורחב(;

למבקשהרישיוןהוןעצמימזעריכנדרשמבעל )2(
37ולתוספת, רישיוןמורחב,בהתאםלהוראותסעיף

הכוללפיהעניין;

שמפאת בעבירה הורשע לא הרישיון מבקש )3(
מהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילעסוק
בהנפקהשלכרטיסיאשראי,וכןלאהוגשנגדוכתב
בעניינופסקדין כאמורשטרםניתן אישוםבעבירה
אחרות נסיבות המפקח לדעת מתקיימות ולא סופי,
המידה אמות לפי וביושרתו ביושרו המטילותדופי
לגרוע 4)ב(;לענייןזהובלי הורהלפיסעיף שעליהן

מכלליותהאמור-

יראוכלאחתמהעבירותהמפורטותבסעיף )א(
15)א()3()א(כעבירהשמתקייםבההאמורבפסקה
זו,אלאאםכןמצאהמפקחכימתקיימיםטעמים
מיוחדיםהנוגעיםלנסיבותביצועהעבירהומידת
חומרתה,שבשלהםאיןמניעהלעיסוקבהנפקה

שלכרטיסיאשראי;

"הורשעבעבירה"-לרבותהורשעבעבירה )ב(
דומהבמדינהאחרת;

מישעיסוקובמתןאשראילאיעסוקגםבהנפקהשלכרטיסי25יאעחובתרישוי
אשראיאלאאםכןבידורישיוןהנפקהשקיבלמאתהמפקח,

ובהתאםלתנאיהרישיוןע

סייגיםלחובת
הרישוי

חובתהרישוילפיסעיף25יאלאתחולעלמישפטורמחובת25יבע
הרישוילפיסעיפים13או25גע

תנאיםלמתן
רישיון

המפקחרשאילתתרישיוןהנפקהלמבקששמתקיימים25יגע )א(
לגביוכלאלה:

רישיון שהוא אשראי למתן רישיון בעל הוא )1(
מורחב,אובעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי
שהוארישיוןמורחב)בסעיףזה-בעלרישיוןמורחב(;

למבקשהרישיוןהוןעצמימזעריכנדרשמבעל )2(
37ולתוספת, רישיוןמורחב,בהתאםלהוראותסעיף

הכוללפיהעניין;

שמפאת בעבירה הורשע לא הרישיון מבקש )3(
מהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילעסוק
בהנפקהשלכרטיסיאשראי,וכןלאהוגשנגדוכתב
בעניינופסקדין שטרםניתן כאמור אישוםבעבירה
אחרות נסיבות המפקח לדעת מתקיימות ולא סופי,
המידה אמות לפי וביושרתו ביושרו המטילותדופי
לגרוע 4)ב(;לענייןזהובלי סעיף שעליהןהורהלפי

מכלליותהאמור-

יראוכלאחתמהעבירותהמפורטותבסעיף )א(
15)א()3()א(כעבירהשמתקייםבההאמורבפסקה
זו,אלאאםכןמצאהמפקחכימתקיימיםטעמים
מיוחדיםהנוגעיםלנסיבותביצועהעבירהומידת
חומרתה,שבשלהםאיןמניעהלעיסוקבהנפקה

שלכרטיסיאשראי;

"הורשעבעבירה"-לרבותהורשעבעבירה )ב(
דומהבמדינהאחרת;

לסעיף 25יא המוצע

מחייב אשראי כרטיס באמצעות אשראי מתן
למנוע כדי השירות נותן ביטחוןויציבותמצד אמינות,
הואמחוברעפגיעה במערכתהתשלומיםשאליה פגיעה
כאמור,עשויהלהוביללחוסראמוןמצדצרכניםובתיעסק
במערכתהתשלומיםבכללותהובנותןהשירותבפרטעכדי
להבטיחאתיציבותהשלמערכתהתשלומיםולוודאשרק
מישמקייםתנאיםמסוימיםיוכללהתחבראליה,מוצע
לאסורעלמישעוסקבמתןאשראילהנפיקכרטיסאשראי,

בלישקיבלרישיוןמתאיםע

לסעיף 25יב המוצע

כרטיס הנפקת לצורך רישוי מחובת לפטור מוצע
למתן הרישוי מחובות הפטורים הגופים את אשראי

שירותי ג'המוצעאולמתן לפיפרק שירותיםפיננסיים
פיקדוןואשראילפיפרקג'1המוצעעהיותשהחזקהברישיון
מורחבלמתןאשראילפיפרקג'אוברישיוןמורחבלמתן
לקבלת תנאי היא ג'1 פרק לפי ואשראי פיקדון שירותי
גופים הנפקה ברישיון לחייב מקום אין הנפקה, רישיון

הפטוריםממילאמהצורךברישיונותאלהע

לסעיף 25יג המוצע

לסעיףקטן)א(כדילהבטיחאתהתנהלותוהתקינה
שלבעלרישיוןהנפקהואתיציבותוהפיננסיתובמטרה
לצמצםסיכוניםאפשרייםלמערכתהתשלומיםישלוודא
גופים הם אשראי כרטיסי להנפיק המבקשים שגופים
יציביםואמיניםעעלכןמוצעלהסמיךאתהמפקחלתת
רישיוןהנפקהרקלמבקשרישיוןלהנפקתכרטיסאשראי
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בנושאיהמשרהשלמבקשהרישיוןמתקיימים )4(
התנאיםלמינויולכהונהשלנושאמשרהבבעלרישיון

הנפקהלפיפרקה';

הרישיון במבקש עניין ובבעל שליטה בבעל )5(
מתקיימיםהתנאיםלקבלתהיתרלפיפרקד';

מבנההתאגידעומדבדרישותלפיפרקה'ע )6(

מצאהמפקחכיבשלטעמיםשבטובתהציבורמבקשֲֲ )ב(
הרישיוןאינוראוילעסוקבהנפקהשלכרטיסיאשראי,רשאי
לגביו מתקיימים אם אף למבקש, רישיון לתת שלא הוא
)א(,ובלבדשנתןלוהזדמנותלטעון התנאיםשבסעיףקטן
אתטענותיולפניואולפנימישהואהסמיכולכךמביןעובדיו,

בדרךשהורהע

בבואולהחליטבבקשהלמתןרישיוןמנפיקיביאהמפקח )ג(
בחשבון,ביןהשאראתהענייניםהמנוייםבסעיפים16)ב(או

25ו)ב(,לפיהעניין,וכןאתאלה:

של יכולתו על המעידים הסדרים של קיומם )1(
המבקשלקייםתשתיתמתאימהשתבטיחאתיציבות

פעילותוכבעלרישיוןהנפקה;

קיומושלממשלתאגידיהכוללמנגנוניםנאותים )2(
של ברורה חלוקה זה ובכלל תקין, ניהול להבטחת
מנגנוני וקיום המשרה נושאי בין האחריות תחומי

בקרהופיקוחנאותים;

שמקייםתנאיםמסוימיםעמוצעלקבועשהמבקשיידרש
להחזיקברישיוןמורחבלמתןאשראיאוברישיוןמורחב
למתןשירותיפיקדוןואשראיעכמוכןמוצעלקבועשהמבקש
יעמודבדרישתההוןהעצמיהמזעריכנדרשמבעלרישיון
מורחבלפיהחוקעיצויןכיהמפקח,מתוקףסמכותולפי
4)א(לחוק,רשאילדרושמבעלהרישיוןהוןעצמי סעיף
נוסףשיחושבבהתאםלאופיפעילותושלבעלהרישיון
והיקפהעהוראותבענייןדרישתההוןהנוסףיינתנובשים
הוראותהדירקטיבה בין־לאומיים,בהם לסטנדרטים לב
האירופיתעעודמוצעלקבוע,כימבקשהרישיוןלאהורשע
בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההואאינו
ראוילעסוקבהנפקהשלכרטיסיאשראיעתנאיםנוספים
הנדרשיםלצורךקבלתרישיוןלפיפרקזה,הואעמידת
נושאיהמשרהבמבקשהרישיוןבתנאיםשנקבעובפרק
ה'לחוקלענייןמינויוכהונהשלנושאימשרהוכןעמידת
בעלשליטהובעלענייןבמבקשהרישיוןבתנאיםלקבלת
היתרישליטהוהחזקתאמצעישליטההקבועיםבפרקד'
לחוקעכמוכן,מוצעלקבועכתנאיכיעלמבנההתאגיד

לעמודבדרישותלפיפרקה'לחוקזהע

לסעיף קטן )ב(

ולמתן אשראי למתן רישיון לעניין לקבוע בדומה
שירותבנכספיננסי,וכןלענייןרישיוןלמתןשירותיפיקדון

ואשראי,מוצעלאפשרלמפקחשלאלתתרישיוןלמבקש
רישיוןלפיפרקזה,גםאםמתקיימיםבוהתנאיםלקבלת
טעמיםשבטובת מצאכיבשל לעיל,אם רישיוןשצוינו
של בהנפקה לעסוק ראוי אינו הרישיון מבקש הציבור,
כרטיסיאשראיעסעיףזהנועדלאפשרגמישותושיקולדעת
למפקחבמתןרישיונותוהואכפוףלטעמיםהמנוייםבסעיף

ולשיקוליסבירותע

לסעיף קטן )ג( 

מוצעלקבועשיקוליםשעלהמפקחלהביאבחשבון
על נוסף הנפקה, רישיון למתן בבקשה להחליט בבואו
השיקוליםהמנוייםלצורךמתןרישיוןמורחבובהתבסס
מטרת האירופיתע בדירקטיבה המפורטים השיקולים על
שיקוליםאלההיאלהבטיחאתרצינותושלמבקשרישיון
את תכניותיו, את להגשים סיכוייו את להעריך הנפקה,
יכולתולהתנהלבאופןקפדניויציבשתואםאתהסיכונים
שאליהםהואחשוף,לבחוןאתהתאמתולהיקףולאופי
ממשל של קיומם את לבחון וכן המבוקשת פעילותו
נאותיםע סיכונים וניהול אבטחה ומנגנוני ראוי תאגידי
עודמוצעלבחוןאתזהותםשלצדדיםקשוריםלמבקש,
כהגדרתםהמוצעת,ככלשקיימים,ואתיכולתהשפעתם

עלהמבקשע
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זה ובכלל נאותים, אבטחה מנגנוני של קיומם )3(
המידע אבטחת סיכוני מתאימיםלהערכת אמצעים

ולהתמודדותעמם;

סיכונים, לניהול נאותים מנגנונים של קיומם )4(
אחר ולמעקב לניטור לזיהוי, מנגנונים זה ובכלל
הסיכוניםשהמבקשיהיהחשוףלהםבפעילותוכבעל

רישיוןהנפקה,ולדיווחעליהם;

קיומםשלהסדריםלהתמודדותעםסיכוניהלבנת )5(
הוןומימוןטרור;

זהותםשלצדדיםקשוריםלמבקש,לענייןזה,"צד )6(
קשור"-מישנשלטבידיהמבקשאובידימיששולט

במבקשע

בקשהלרישיוןתוגשבטופסשיקבעהמפקחותכלולבין25ידעבקשהלרישיון )א(
השאראתאלה:

פרטיםכאמורבסעיף17)א(,בשינוייםהמחויבים; )1(

תיאורהממשלהתאגידישלהמבקשובכללזה )2(
המבנההארגוני,חלוקתתחומיהאחריותביןנושאי

המשרהבמבקשומנגנוניהפיקוחוהבקרה;

אבטחת לרבות המבקש האבטחהשל מדיניות )3(
מידע;

מדיניותניהולהסיכוניםשלהמבקש; )4(

תכניתהמשכיותעסקית; )5(

תיאורההסדריםלהתמודדותעםסיכוניהלבנת )6(
הוןומימוןטרור;

פרטיהזיהוישלצדדיםקשוריםלמבקשכהגדרתם )7(
בסעיף25יג)ג()6(ותיאורהקשרלמבקשע

לרישיון בקשה על יחולו ו–)ג(, 17)ב( סעיף הוראות )ב(
הנפקה,בשינוייםהמחויביםע

זה ובכלל נאותים, אבטחה מנגנוני של קיומם )3(
אבטחתהמידע סיכוני מתאימיםלהערכת אמצעים

ולהתמודדותעמם;

סיכונים, לניהול נאותים מנגנונים של קיומם )4(
אחר ולמעקב לניטור לזיהוי, מנגנונים זה ובכלל
הסיכוניםשהמבקשיהיהחשוףלהםבפעילותוכבעל

רישיוןהנפקה,ולדיווחעליהם;

קיומםשלהסדריםלהתמודדותעםסיכוניהלבנת )5(
הוןומימוןטרור;

זהותםשלצדדיםקשוריםלמבקש,לענייןזה,"צד )6(
קשור"-מישנשלטבידיהמבקשאובידימיששולט

במבקשע

בקשהלרישיוןתוגשבטופסשיקבעהמפקחותכלולבין25ידעבקשהלרישיון )א(
השאראתאלה:

פרטיםכאמורבסעיף17)א(,בשינוייםהמחויבים; )1(

תיאורהממשלהתאגידישלהמבקשובכללזה )2(
המבנההארגוני,חלוקתתחומיהאחריותביןנושאי

המשרהבמבקשומנגנוניהפיקוחוהבקרה;

אבטחת לרבות האבטחהשלהמבקש מדיניות )3(
מידע;

מדיניותניהולהסיכוניםשלהמבקש; )4(

תכניתהמשכיותעסקית; )5(

תיאורההסדריםלהתמודדותעםסיכוניהלבנת )6(
הוןומימוןטרור;

פרטיהזיהוישלצדדיםקשוריםלמבקשכהגדרתם )7(
בסעיף25יג)ג()6(ותיאורהקשרלמבקשע

לרישיון בקשה על יחולו ו–)ג(, 17)ב( סעיף הוראות )ב(
הנפקה,בשינוייםהמחויביםע

לסעיף 25יד המוצע

לרישיון בבקשה לכלול שיש פרטים לקבוע מוצע
הנפקה,בהתבססעלהפרטיםשנדרשיםממבקשרישיון
מורחב,וכןפרטיםנוספיםלענייןהנפקתכרטיסיאשראי
הפרטים זהע לעניין המפקח שיקבע בטופס שייקבעו
האירופית הדירקטיבה הוראות על מבוססים הנוספים
ונדרשיםלמפקחלצורךשקילתהבקשהלרישיוןהנפקה
וקבלתהחלטהעהפרטיםהמבוקשיםכוללים,ביןהשאר:
תיאורהממשלהתאגידישלהמבקש,מדיניותהאבטחה
עסקית, המשכיות תכנית סיכונים, ניהול מדיניות שלו,
תיאורההסדריםלהתמודדותעםסיכוניהלבנתהוןומימון
טרורוכןמידעלגביצדדיםקשוריםהמוגדריםכמישנשלט

עלידימבקשהרישיוןאומישנשלטעלידימיששולט
במבקשע

מוצעלהחילאתסעיף17לחוקבשינוייםהמחויבים
קיום על המעידים מסמכים לצרף מהמבקש ולדרוש
התנאיםלקבלתרישיון,הצהרותבדבראמצעיוהכספיים
ההתאגדות מסמכי וכן המבקש של המימון ומקורות
מידת על לעמוד יוכל שהמפקח כדי וזאת המבקש, של
הרישיוןע מבקש של יכולתו ועל כוונותיו על רצינותו,
בנוסףמוצעלהסמיךאתהמפקחלדרושממבקשהרישיון
נתוניםומסמכיםנוספיםככלשהםנדרשיםלצורךבחינת

הבקשהע
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החלתהוראות
לענייןרישיון

הוראותסעיפים18עד22ו־24יחולולענייןרישיוןהנפקה,25טוע
בשינוייםהמחויביםע

ביטולאוהתליה
שלרישיון

להתלותו,25טזע או הנפקה רישיון לבטל רשאי המפקח )א(
בהתקייםהאמורבסעיף23)א()1(עד)3(או)5(,וכןבהתקיים

אחדמאלה:

בעלהרישיוןלאהחללעסוקבהנפקהשלכרטיס )1(
אשראיבתוךשנהממועדמתןהרישיוןאושהפסיק

לעסוקבכך,במשךתקופההעולהעלשישהחודשים;

במערכת משתתף שהוא רישיון בעל לעניין )2(
תשלומים, מערכות בחוק כהגדרתו תשלומים
ביציבות התשס"ח-552008-פעילותועלולהלפגוע

מערכתהתשלומיםאובאמינותה;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )3(
הרישיוןאואתהתלייתוע

יחולו זה סעיף לפי רישיון של התליה או ביטול על )ב(
הוראותסעיף23)ב(עד)ד(,בשינוייםהמחויביםע";

בסעיף26)ג(,במקום"בסעיף16)ב(,בשינוייםהמחויבים"יבוא"בסעיף16)ב(,25ו)ב( )21(
או25יג)ג(,לפיהענייןובשינוייםהמחויבים"ובמקום"תחוםהשירותיםפיננסיים"יבוא

"תחוםהשירותיםהפיננסיים";

32)ב(,המילים"לרבותהעדרכתבאישוםתלויועומדבעבירהכאמור בסעיף )22(
בסעיף15)א()3("-יימחקו;

בסעיף33- )23(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הדירקטוריון"; )א(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בעלרישיוןמורחב"יבוא"ולענייןבעלרישיוןלמתן )ב(
שירותיפיקדוןואשראי-גםבבעלרישיוןבסיסי";

לסעיף 25טו המוצע

רישיון מתן לעניין החוק הוראות כי לקבוע מוצע
)סעיף18(,פירוטסוגיהשירותיםהפיננסייםברישיון)סעיף
20(,הודעהעלמתןהרישיון 19(,תקופתהרישיון)סעיף
והצגתולציבור)סעיף21(,דיווחלמפקחעלשינויים)סעיף
24(כפישאלה 22(ופיקוחעלמישרישיונובוטל)סעיף
נקבעולענייןרישיוןלמתןאשראיאולמתןשירותבנכס
פיננסי,יחולובשינוייםהמחויביםגםלענייןרישיוןהנפקהע

לסעיף 25טז המוצע

יהיה המפקח שבהן הנסיבות את לקבוע מוצע
רשאילבטלאולהתלותרישיוןהנפקהענוסףעלהעילות
המפורטותבסעיף23)א()1(עד)3(,)5(או)7(לחוק,ובהתאם
לדירקטיבההאירופיתבנושא,המפקחיהיהרשאילבטלאו
להתלותרישיוןהנפקהבמקריםשבעלהרישיוןלאהחל
לעסוקבהנפקהבתוךשנהממועדמתןהרישיוןאושחדל
לעסוקבכךבמשךיותרמחצישנהעבנוסף,מוצעלאפשר

למפקחלבטלרישיוןאולהתלותובמקריםשבהםפעילותו
מערכת של ביציבותה לפגוע עלולה הרישיון בעל של
התשלומיםאובאמינותהעכמוכן,מוצעלהחילהוראות
סעיף23)ב(עד)ד(לחוקלגביאופןביטולאוהתליהשל

רישיון,כפישחלותעלרישיונותאחריםלפיהחוקע

לפסקה )21(

מוצעלתקןאתסעיף26)ג(לחוקכךשבהתאםלשינוי
המבניהמוצע,האמורבויחולגםלענייןבעלירישיוןלמתן

שירותיפיקדוןואשראיובעלירישיוןהנפקהע

לפסקה )22(

מוצעלתקןאתסעיף32)ב(לחוקכךשההתייחסות
להעדרכתבאישוםבעבירהכאמורבסעיף15)א()3(ביחס
מוצע תימחקעתיקוןזה משרהבבעלהרישיון- לנושא
כיווןשבמסגרתבחינתיושרוויושרתושלהמועמדלתפקיד
נושאמשרהבבעלהרישיוןרשאיהמפקחממילאלבחון

ס"חהתשס"ח,עמ'184ע 55
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בסעיףקטן)ב(- )ג(

במקוםהרישהיבוא"המפקחרשאילתתהוראותבענייניםכמפורט )1(
להלן,דרךכללאולסוגשלנותנישירותיםפיננסייםכאמורבסעיףקטן)א(:";

בפסקה)4(,בסופהיבוא"ובלבדשבאגודהבעלתרישיוןלמתןשירותי )2(
פיקדוןואשראי,מינויהדירקטוריהיהבידיחבריהאגודה";

סעיףקטן)ג(-בטל; )ד(

אחריסעיף33יבוא: )24(

מורחב,33אע"המנהלהכללי רישיון בעל שהואתאגיד פיננסיים נותןשירותים
ולענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-גםבעל
רישיוןבסיסי,ימנהמנהלכללישיהיהאחראילניהולהשוטף
המדיניות במסגרת הפיננסיים השירותים נותן ענייני של

שקבעהדירקטוריוןובכפוףלהנחיותיוע";

בסעיף34- )25(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בעלרישיוןמורחב"יבוא"ולענייןבעלרישיוןלמתן )א(
שירותיפיקדוןואשראי-גםבעלרישיוןבסיסי",במקום"סעיפים154עד170

לחוקהחברות"יבוא"סעיפים154עד157ו־159עד170לחוקהחברות";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

נותןשירותיםפיננסייםהחייבבמינוירואהחשבוןמבקרלפיסעיף ")א1(
קטן)א(,ימסורלמפקחהודעהעלהכוונהלמנותרואהחשבוןמבקר,60
ימיםלפחותלפניתחילתכהונתו,ויחולולענייןמינויווהפסקתכהונתו
שלרואההחשבוןהמבקרהוראותסעיף32)ב(ו–)ג(,בשינוייםהמחויביםע";

בסעיףקטן)ב(- )ג(

במקוםהרישהיבוא"המפקחרשאילתתהוראותבענייניםכמפורט )1(
להלן,דרךכללאולסוגשלנותנישירותיםפיננסייםכאמורבסעיףקטן)א(:";

בפסקה)4(,בסופהיבוא"ובלבדשבאגודהבעלתרישיוןלמתןשירותי )2(
פיקדוןואשראי,מינויהדירקטוריהיהבידיחבריהאגודה";

סעיףקטן)ג(-בטל; )ד(

אחריסעיף33יבוא: )24(

מורחב,33אע"המנהלהכללי בעלרישיון שהואתאגיד פיננסיים נותןשירותים
ולענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-גםבעל
רישיוןבסיסי,ימנהמנהלכללישיהיהאחראילניהולהשוטף
המדיניות במסגרת הפיננסיים השירותים נותן ענייני של

שקבעהדירקטוריוןובכפוףלהנחיותיוע";

בסעיף34- )25(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בעלרישיוןמורחב"יבוא"ולענייןבעלרישיוןלמתן )א(
שירותיפיקדוןואשראי-גםבעלרישיוןבסיסי",במקום"סעיפים154עד170

לחוקהחברות"יבוא"סעיפים154עד157ו־159עד170לחוקהחברות";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

נותןשירותיםפיננסייםהחייבבמינוירואהחשבוןמבקרלפיסעיף ")א1(
קטן)א(,ימסורלמפקחהודעהעלהכוונהלמנותרואהחשבוןמבקר,60
ימיםלפחותלפניתחילתכהונתו,ויחולולענייןמינויווהפסקתכהונתו
שלרואההחשבוןהמבקרהוראותסעיף32)ב(ו–)ג(,בשינוייםהמחויביםע";

היבטיםפלילייםשוניםביחסלנושאהמשרה,לרבותבשלב
שלפניהגשתכתבאישוםולרבותקיומושלכתבאישום

בשלעבירהכלשהי)ולארקבעבירהלפיסעיף15)א()3((ע

לפסקה )23(

הוראות שעניינו לחוק 33 סעיף את לתקן מוצע
החלותעלדירקטוריוןשלנותןשירותיםפיננסייםשהוא
תאגידבעלרישיוןמורחב,כךשהאמורבויחולגםעל
בעל שהוא ואשראי פיקדון שירותי למתן רישיון בעל
רישיוןבסיסיעבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,
יכוללפעולרקכאגודהשיתופית,ביןאםהואפועלכבעל
רישיוןבסיסיוביןאםהואפועלכבעלרישיוןמורחבעכדי
להבטיחממשלתאגידימתאיםבבעלרישיוןכאמור,ולאור
פעילותוהכוללתקבלתוניהולפיקדונותשלחבריהאגודה
גםלמטרותרווח,מוצעלהחילעליואתההוראותלעניין

הדירקטוריוןוועדותיוע

שירותים על הפיקוח חוק את להתאים מוצע עוד
על הפיקוח בתחום אחרת לחקיקה מוסדרים פיננסיים
שירותיםפיננסיים,כגוןחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
על הפיקוח חוק - )להלן התשס"ה-2005 גמל(, )קופות
קופותגמל(,וחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,
התשמ"א-1981)להלן-חוקהפיקוחעלהביטוח(,אשר

חולקיםאתאותומפקחכרגולטורהאמוןעליהם,וקובעים,
לעניין הוראות לקבוע המפקח סמכות את השאר, בין
דירקטוריוןוועדותיועמוצעלקבועכיגםבמסגרתחוקזה

יינתנוהסמכויותהאמורותלמפקחע

למתן רישיון בעל לעניין כי להבהיר מוצע בנוסף,
שירותיפיקדוןואשראי,דרךהמינוישלדירקטוריהיהעל
ידיחבריהאגודהעהטעםלכךהואשבעלרישיוןכאמור
יכוללפעולרקבמסגרתאגודהוכןלאורהעיקרוןהמהותי
בדיניאגודותשיתופיותעלפיוחבריהוועדוהדירקטוריון

נבחריםבידיחבריהאגודהע

בהתאםלהעברתסמכותהשרבסעיף33)ב(המוצע
לעניין כולל בענייניםשונים הוראות למפקחלשםמתן
דירקטוריוןשלבעלהרישיון,מוצעלבטלאתסעיף33)ג(
הקובעאתסמכותהמפקחלקבועהוראותבענייןזהעוזה

נוסחושלסעיףקטן)ג(שמוצעלבטלו:

של עבודתם דרכי על להורות רשאי המפקח ")ג(
הדירקטוריוןושלועדתדירקטוריוןשלאנקבעובתקנות

לפיסעיףקטן)ב(ע"

לפסקה )24( 

ולקבועכינותן 33א לחוקאתסעיף מוצעלהוסיף
מורחב רישיון בעל תאגיד שהוא פיננסיים שירותים

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31 330

במקוםכותרתפרקו'יבוא: )26(

"פרק ו': הגבלות על פעילותם של נותני שירותים פיננסיים

סימן א': הגבלות על ניהול עסקים";

בסעיף38- )27(

בפסקה)3(בסופהיבוא"ולענייןהחזקהוניהולשלכספיםבנאמנות"; )א(

אחריפסקה)5(יבוא: )ב(

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי- )6("

לתת הרישיון בעל שרשאי האשראי היקף לעניין מגבלות )א(
ללקוחמסוים,ומגבלותלענייןגובההפיקדוןשרשאיבעלהרישיון

לקבלמלקוחמסוים;

הוצאותהנהלהוהוצאותכלליות,לרבותשכרנושאיהמשרה )ב(
והעובדים;

העסקתיועציםונותנישירותיםע"; )ג(

אחריסעיף38יבוא: )28(

פיקדוןואשראי-גם ולענייןבעלרישיוןלמתןשירותי
בעלרישיוןבסיסי,יהיהמחויבלמנותמנהלכללישיהיה
כפוףלדירקטוריוןושיהיהאמוןעלקיוםהמדיניותשקבע
הדירקטוריוןעעלפיפקודתהאגודותהשיתופיותאיןחובה
בהן הפעילות סוג בשל כלליע מנהל למינוי אגודה על
עוסקותאגודותשהןבעלותרישיוןכאמור,מוצעלחייבן
בבעל ואחראי מוביל גורם שיהיה כללי מנהל במינוי

הרישיון,הכפוףלחובותמכוחפרקה'לחוקע

יובהרכימינויהמנהלהכלליאינוגורעמחובותיהם
שלאורגניםאחריםובעליתפקידיםבבעלהרישיוןע

לפסקה )25(

מוצעלתקןאתסעיף34לחוקכךשההוראותלעניין
מינוירואהחשבוןמבקר,החלותעלנותןשירותיםפיננסיים
בעלרישיוןמורחב,לרבותהחלתהוראותמחוקהחברות
לענייןזה,יחולוגםלענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון
ואשראישהואבעלרישיוןבסיסיעכמוכן,מוצעלהחריג
מההוראותהמוחלותמחוקהחברותלענייןזה,אתסעיף

158לחוקהחברותשמאפשרלחברותמסוימותשלאלמנות
רואהחשבוןמבקרע

עודמוצעלקבועכימינויושלרואהחשבוןמבקר
ואישורמינויובידיהמפקחייעשהבהתאםלמנגנוןהקבוע
בסעיף32)ב(ו–)ג(לחוקלענייןמינויאוהפסקתכהונהשל

נושאימשרה,בשינוייםהמחויביםע

לפסקה )26(

עקבהשינויהמבנימוצעלתקןאתכותרתפרקו'כך
שתיקרא"הגבלותעלפעילותשלנותנישירותיםפיננסיים"
ו'לחוקלסימןא'שעניינו בהמשך,מוצעלחלקאתפרק
הוראותכלליותלניהולעסקיםשלנותןשירותיםפיננסיים,
לסימןב'שעניינוהגבלותמיוחדותעלבעלרישיוןלמתן
שירותיפיקדוןואשראי,ולסימןג'שעניינוהגבלותמיוחדות

עלבעלרישיוןהנפקהע

לפסקה )27(

מוצעלתקןאתסעיף38לחוק,כךשהמפקח,לאחר
התייעצותעםהוועדההמייעצתיוכללתתלבעלירישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראי,נוסףעלהוראותבעניינים
המנוייםכיוםבסעיףזה,גםהוראותלענייןמגבלותפרטניות
לענייןהיקףהפעילותלמתןאשראיאולקבלתפיקדונותשל
בעלרישיוןאלמוללקוחיחיד,וכןהוראותלענייןהוצאות
פיננסיים, שירותים נותני של כלליות והוצאות הנהלה

ולענייןהעסקתיועציםונותנישירותיםבבעלהרישיוןע

עודמוצעלתקןאתסעיף38)3(ולהבהירכילעניין
הוראותשרשאיהמפקחלתתבענייןהחזקתנכסים,רשאי
החזקהוניהולשלכספים הוראותאףלעניין לתת הוא

בנאמנותע

לפסקה )28(

ו' לפרק להוסיף כאמור מוצע המבני, השינוי עקב
שעניינוהגבלותעלפעילותשלנותנישירותיםפיננסיים,
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"סימן ב': הגבלות מיוחדות על בעל רישיון למתן שירותי 
פיקדון ואשראי

תחומיפעולהשל
בעלרישיוןלמתן

שירותיפיקדון
ואשראי

אגודהבעלתרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי)בסעיף38אע )א(
זה-אגודתפיקדוןואשראי(,תעסוקבעיסוקיםאלהבלבד:

קבלתפיקדונותמחבריהאגודהאומקרוביהם )1(
בחשבונותעוברושב,כדילשלםמהםלפידרישה;

קבלתפיקדונותשאינםכאמורבפסקה)1(,מחברי )2(
האגודהאומקרוביהם,מתאגידיםבנקאיים,מאגודות

פיקדוןואשראיאחרותאומהמדינה;
שאינםחבריהאגודהאו ממי קבלתפיקדונות )3(
קרוביהםואינםמנוייםבפסקה)2(,אםחלקניכרמחברי
האגודההםבעליהכנסהנמוכהולדעתהמפקחקבלת
הפיקדונותדרושהלשםהמשךפעילותהשלהאגודה;
המפקחייתןהוראותלענייןקבלתפיקדונותלפיפסקה
זו,ובכללזהלענייןגובהההכנסהשלחבריהאגודה
ומספרחבריהאגודהבעליהכנסהכאמורהמצדיקים

קבלתפיקדונותלפיפסקהזו;
מתןאשראילחבריהאגודה,לקרוביהם,לתאגידים )4(

בנקאייםולאגודותפיקדוןואשראיאחרות;
ניהולתשלומיםבעבורחבריהאגודהוקרוביהם, )5(

לרבותגבייתכספים,העברתםוהמרתם;
קנייהומכירהשלמטבעחוץ; )6(

שיורה הוראות פי על ערך בניירות השקעה )7(
המפקחלענייןזה;

שמירהוניהולשלמסמכיםסחירים,ניירותערך, )8(
זכויותונכסיםאחריםלמעןחבריהאגודהוקרוביהם,
כשלוח,כשומר,כסוכןאוכנאמן,למעטפעולותכמפורט
להלן,ובלבדשניתןאישורמאתהמפקחלעיסוקכאמור
ושאגודתפיקדוןואשראילאתנהלבמסגרתעיסוקה

כאמורמפעלעסקי-
מתןהתחייבותחיתומיתכהגדרתהבחוק )א(

ניירותערך;
ניהולקופתגמלכהגדרתהבחוקהפיקוח )ב(

עלקופותגמל;
ניהולקרןלהשקעותמשותפותבנאמנות )ג(
כהגדרתהבחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,

התשנ"ד-561994;

"סימן ב': הגבלות מיוחדות על בעל רישיון למתן שירותי 
פיקדון ואשראי

תחומיפעולהשל
בעלרישיוןלמתן

שירותיפיקדון
ואשראי

אגודהבעלתרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי)בסעיף38אע )א(
זה-אגודתפיקדוןואשראי(,תעסוקבעיסוקיםאלהבלבד:

קבלתפיקדונותמחבריהאגודהאומקרוביהם )1(
בחשבונותעוברושב,כדילשלםמהםלפידרישה;

קבלתפיקדונותשאינםכאמורבפסקה)1(,מחברי )2(
האגודהאומקרוביהם,מתאגידיםבנקאיים,מאגודות

פיקדוןואשראיאחרותאומהמדינה;



שאינםחבריהאגודהאו קבלתפיקדונותממי )3(
קרוביהםואינםמנוייםבפסקה)2(,אםחלקניכרמחברי
האגודההםבעליהכנסהנמוכהולדעתהמפקחקבלת
הפיקדונותדרושהלשםהמשךפעילותהשלהאגודה;
המפקחייתןהוראותלענייןקבלתפיקדונותלפיפסקה
זו,ובכללזהלענייןגובהההכנסהשלחבריהאגודה
ומספרחבריהאגודהבעליהכנסהכאמורהמצדיקים

קבלתפיקדונותלפיפסקהזו;
מתןאשראילחבריהאגודה,לקרוביהם,לתאגידים )4(

בנקאייםולאגודותפיקדוןואשראיאחרות;
ניהולתשלומיםבעבורחבריהאגודהוקרוביהם, )5(

לרבותגבייתכספים,העברתםוהמרתם;
קנייהומכירהשלמטבעחוץ; )6(

שיורה הוראות פי על ערך בניירות השקעה )7(
המפקחלענייןזה;

שמירהוניהולשלמסמכיםסחירים,ניירותערך, )8(
זכויותונכסיםאחריםלמעןחבריהאגודהוקרוביהם,
כשלוח,כשומר,כסוכןאוכנאמן,למעטפעולותכמפורט
להלן,ובלבדשניתןאישורמאתהמפקחלעיסוקכאמור
ושאגודתפיקדוןואשראילאתנהלבמסגרתעיסוקה

כאמורמפעלעסקי-
מתןהתחייבותחיתומיתכהגדרתהבחוק )א(

ניירותערך;
ניהולקופתגמלכהגדרתהבחוקהפיקוח )ב(

עלקופותגמל;
ניהולקרןלהשקעותמשותפותבנאמנות )ג(
כהגדרתהבחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,

התשנ"ד-561994;

אתסימןב',ובוהגבלותמיוחדותלענייןבעלרישיוןלמתן
שירותיפיקדוןואשראי,ואתסימןג'ובוהגבלותמיוחדות
לענייןבעלרישיוןהנפקהעבמסגרתהתיקוןהאמור,מוצע

להוסיףלחוקאתסעיפים38אעד38גע

לסעיף 38א המוצע

לאגודה המותרים העיסוקים מהם לקבוע מוצע
ואשראי)להלן- שירותיפיקדון שמקבלתרישיוןלמתן

ס"חהתשנ"ד,עמ'308ע 56
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בחוק כהגדרתו השקעות תיקי ניהול )ד(
בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת
התשנ"ה- השקעות, תיקי ובניהול השקעות

571995)בסעיףזה-חוקהסדרתהעיסוקבייעוץ
השקעות(;

קנייהומכירהשלניירותערךכסוחראוכסוכןשל )9(
חבריהאגודהאוקרוביהם,ובלבדשניתןאישורמאת

המפקחלעיסוקכאמור;

ייעוץכספיוכלכלילחבריהאגודהאולקרוביהם )10(
בתחוםעיסוקיהאגודה;

וכן ולקרוביהם, האגודה לחברי פנסיוני ייעוץ )11(
ביצועעסקהבעבורלקוחשהואחבראגודהאוקרובו,
כחלקמהייעוץהפנסיוניובהמשךלו,והכולבהתאם
)ייעוץ, להוראותחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים

שיווקומערכתסליקהפנסיוניים(,התשס"ה-582005;

ולקרוביהם, האגודה לחברי השקעות ייעוץ )12(
בהתאםלהוראותחוקהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעות;

חוק, לפי לבנק במפורש שהותר אחר עיסוק )13(
באישורהמפקחובהסכמתהמפקחעלהבנקים;

פעולהאחרתהנלוויתלעיסוקשמותרלאגודת )14(
פיקדוןואשראי,לרבותהנפקתכרטיסיחיובובכללזה
הנפקהשלכרטיסיאשראיבהתאםלהוראותפרקג'2;

אגודה(עסעיףזהדומהבמהותולסעיף10לחוקהבנקאות
לעסוק רשאי שבהן הפעילויות את מפרט אשר )רישוי(,
כאמור לאגודות מאפשר הוא ובבסיסו בנקאי, תאגיד
לעסוק רשאי בהם אשר הבסיסיים בשירותים לעסוק
השאר,מוצעלאפשרלאגודהכאמור תאגידבנקאיעבין
לעסוקבעבורחבריהאגודהוקרוביהם-בקבלתפיקדונות
בחשבונותעוברושבוכןבקבלתפיקדונותמסוגיםאחרים,
ומכירה כספים,בקנייה גביית לרבות תשלומים בניהול
שלמטבעחוץ,בייעוץהשקעותובייעוץפנסיוני)בכפוף
לקבלתרישיונותמתאימים(לנהלקופותגמל,לנהלתיקי
השקעותוקרןהשקעותועודעכמוכןמוצעלאפשרלאגודה
לעסוקבעיסוקיםאחריםשהותרובמפורשלבנקלפיחוק,
ושאושרועלידיהמפקחוהמפקחעלהבנקים,וכןבפעילות
שאינהעסקיתהנובעתמעצםהמבנההתאגידישלאגודה

שיתופיתוהרציונלייםשבסיסהתאגדותמעיןזוע

כמוכן,מוצעלקבועשאגודהתהיהרשאיתלהעניק
שירותיםבמסגרתהעיסוקיםהמנוייםבסעיףזהרקלמי
להגדיר מוצע זה לעניין לקרובוע או אגודה חבר שהוא
זוג,ילדעדגיל21,וכןילדמעלגיל21,אח, "קרוב"כבן
האגודה חבר של בחשבון השותפים הורה או אחות

המתנהלבידיהאגודהע

"אשראי" לענייןסעיףזהאתהגדרות מוצעלחדד
ו"פיקדון"ואתיחסןלהגדרותשבסעיף25בהמוצעשבתחילת
פרקג'1המוצעעבעודשההגדרותהאמורותשבסעיף25ב,
מייבאותאתהגדרת"אשראי"והגדרת"פיקדון"מסעיף21)ב(
לחוקהבנקאות)רישוי(נועדולהבהירשהעיסוקיםהממועטים
מההגדרותשבסעיף)להלן-העיסוקיםהממועטים(האמור
אינםמחייביםקבלתרישיוןלפיחוקזה)כמושאינםמחייבים
קבלתרישיוןלפיחוקהבנקאות)רישוי((,הרישההגדרות
לעיסוקה שרלוונטיות פיקדונות ולעניין אשראי לעניין
שלהאגודהכוללותעיסוקבכלסוגיהאשראיובכלסוגי
הפיקדונותלרבותהעיסוקיםהממועטיםעלענייןזההעיסוק
במתןאשראיובקבלתפיקדונותדומהלעיסוקיםהמותרים
לתאגידבנקאילפיסעיף10לחוקהבנקאות)רישוי(עהבהרה
זונועדהלהתגברעלהחששלפיהיפורשוהוראותהחוקכך
שלאורההגדרותשבסעיף21)ב(,אגודהבעלתרישיוןלמתן
שירותיפיקדוןואשראילאתוכללעסוקבמסגרתתחומי
העיסוקשלהבעיסוקיםהממועטים,בעודשעיסוקיםאלה
מותריםגםבלאקבלתרישיוןלפיחוקהבנקאות)רישוי(או
רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי)ואולםאיןבאמורכדי
למעטאתחובתהרישויבעיסוקיםהממועטיםלפיהוראות
פרקג'-רישיוןלמתןאשראיאורישיוןלמתןשירותבנכס
פיננסי,ככלשחובהזוקמהבהתאםלהוראותהפרקהאמור(ע
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פעילותלמעןהקהילה,ובלבדשאיןבכךפעילות )15(
לפי ואשראי פיקדון לאגודת מותרת שאינה עסקית

סעיףזהע

בסעיףזה- )ב(

"אשראי"-כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(;

"פיקדון"-כהגדרתובסעיף25א;

"קרוב"-כלאחדמאלה:

בןזוג; )1(

ילדשטרםמלאולו21שנים; )2(

או אחות אח, שנים, 21 לו שמלאו ילד )3(
האגודה, חבר של בחשבון השותפים הורה,

המתנהלאצלהאגודהע

הגבלהעלשליטה
והחזקתאמצעי

שליטהבידיבעל
רישיוןלמתןשירותי

פיקדוןואשראי

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראילאישלוטבתאגיד38בע
ולאיהיהבעלענייןבו,אלאבאישורהמפקחע

סימן ג': הגבלות מיוחדות על בעל רישיון הנפקה

הגבלהעלביצוע
פעולותהנפקה

שלכרטיסיאשראי
באמצעותאחר

אשראי38גע כרטיסי של הנפקה יבצע לא הנפקה רישיון בעל
כהגדרתהבסעיף25יאופעילותנלוויתהקשורהלהנפקה,
באמצעותאדםאחר,אלאבהתאםלהוראותשיורההמפקח

לענייןזהע";

בסעיף39)א(- )29(

בפסקה)1(,במקום"שיקבעהשר"יבוא"כפישיורההמפקחלאחרהתייעצות )א(
עםהוועדה",במקום"ולתקופותשיקבע"יבוא"ולתקופותשיורה"ובמקום"אירוע

שיקבע"יבוא"אירועשיורה";

בפסקה)2(,במקום"שיקבעהשר"יבוא"כפישיורההמפקחלאחרהתייעצות )ב(
עםהוועדה"ובמקום"אירועשיקבע"יבוא"אירועשיורה";

פעילותלמעןהקהילה,ובלבדשאיןבכךפעילות )15(
לפי ואשראי פיקדון לאגודת מותרת שאינה עסקית

סעיףזהע

בסעיףזה- )ב(

"אשראי"-כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(;

"פיקדון"-כהגדרתובסעיף25א;

"קרוב"-כלאחדמאלה:

בןזוג; )1(

ילדשטרםמלאולו21שנים; )2(

או אחות אח, שנים, 21 לו שמלאו ילד )3(
האגודה, חבר של בחשבון השותפים הורה,

המתנהלאצלהאגודהע

הגבלהעלשליטה
והחזקתאמצעי

שליטהבידיבעל
רישיוןלמתןשירותי

פיקדוןואשראי

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראילאישלוטבתאגיד38בע
ולאיהיהבעלענייןבו,אלאבאישורהמפקחע

סימן ג': הגבלות מיוחדות על בעל רישיון הנפקה

הגבלהעלביצוע
פעולותהנפקה

שלכרטיסיאשראי
באמצעותאחר

אשראי38גע כרטיסי של הנפקה יבצע לא הנפקה רישיון בעל
כהגדרתהבסעיף25יאופעילותנלוויתהקשורהלהנפקה,
באמצעותאדםאחר,אלאבהתאםלהוראותשיורההמפקח

לענייןזהע";

בסעיף39)א(- )29(

בפסקה)1(,במקום"שיקבעהשר"יבוא"כפישיורההמפקחלאחרהתייעצות )א(
עםהוועדה",במקום"ולתקופותשיקבע"יבוא"ולתקופותשיורה"ובמקום"אירוע

שיקבע"יבוא"אירועשיורה";

בפסקה)2(,במקום"שיקבעהשר"יבוא"כפישיורההמפקחלאחרהתייעצות )ב(
עםהוועדה"ובמקום"אירועשיקבע"יבוא"אירועשיורה";

לסעיף 38ב המוצע

מכיווןשבעלירישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי
עוסקים,ביןהשאר,בניהולפיקדונותשלהציבור,ומתוך
זו רצוןלמנועניגודיענייניםפוטנציאלייםביןפעילותם
למתן רישיון בעל כי לקבוע מוצע אחרת, פעילות לבין
שירותיפיקדוןואשראי,לאיוכללשלוטאולהיותבעל

ענייןבתאגיד,אלאבאישורהמפקחובהתאםלהוראותיוע

לסעיף 38ג המוצע

מוצעלקבוע,כיבעלרישיוןהנפקהלאיבצעהנפקה
שלכרטיסיאשראיאופעילותנלוויתהקשורהלהנפקה,
באמצעותאדםאחר,אלאבהתאםלהוראותשיורההמפקח
לענייןזהוזאתבהתאםלדירקטיבההאירופיתאשרקובעת
כיבמקרהשבופעילותכאמורמבוצעתבאמצעותאדם

אחרישלקבועהוראותייעודיותלענייןזהע

לפסקה )29(

בדוחות העוסק לחוק 39 סעיף את לתקן מוצע
והודעותשנותןשירותיםפיננסייםנדרשלהגישלמפקח
במסגרתפעילותוהשוטפתעעלפיהחוק,השרהואשיקבע
הגשתם מועדי את למפקח, המוגשים הדוחות סוגי את
להעביר מוצע מתייחסיםע הם שאליהם התקופות ואת
סמכותזושלהשראלהמפקח,תוךהתאמהלחוקיפיקוח
אחריםלענייןשירותיםפיננסיים,בהםמדוברבאותומפקח,
והסמכותלמתןהוראותלענייןדוחותכאמור,נתונהלו
)ראהלענייןזהדבריההסברלפסקה)23(לענייןסעיף33

המוצע(ע
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בסעיף44,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )30(

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולובכלאחדמאלה: ")ב(

מתןאשראיאגבמימוןרכישהאוהשכרהשלנכסבידינותןשירותים )1(
פיננסיים;

הפקדתפיקדוןאצלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,כתנאי )2(
למתןאשראימאתבעלהרישיון;

נסיבותנוספותשקבעהשר,באישורועדתהכספיםשלהכנסתע"; )3(

בסעיף46,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )31(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראילאיתקשרבעסקהעםקטין, ")א1(
ביןבעצמווביןבאמצעותהורהואואפוטרופסו;ואולםרשאיהשר,באישור
ועדתהכספיםשלהכנסת,לקבוענסיבותאותנאיםשבהתקיימםיהיהרשאי
בעלרישיוןכאמורלהתקשרבעסקהעםקטיןובלבדשמלאולו14שנים,בכפוף

להוראותחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-591962ע";

49)א(,במקום"השררשאילקבוע"יבוא"המפקחרשאילתתהוראות" בסעיף )32(
ובמקום"הוראותלענייןתוכנו"יבוא"לענייןתוכנו";

בסעיף50,אחרי"מבעלרישיוןלמתןאשראי"יבוא"אומבעלרישיוןלמתןשירותי )33(
פיקדוןואשראי";

לפסקה )30(

שירותים נותן על איסור קובע לחוק 44)א( סעיף
פיננסייםלהתנותמתןשירותפיננסיבקנייתנכסאושירות
אחרממנואומאחרעסעיףקטן)ב(קובעכיבנסיבותשלמתן
אשראיאגבמימוןרכישהאוהשכרהשלנכסאיסורזהלא
יחול,וכןמסמיךאתהשרלקבוענסיבותנוספותשבהןאיסור
זהלאיחולעמוצעלתקןאתהסעיףולהבהירכיגםהפקדת
פיקדוןאצלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,כתנאי
למתןאשראימאתבעלהרישיון,לאתיחשבכהתנייתשירות
בשירותלענייןסעיףזהעהפקדתפיקדוןכתנאילמתןאשראי
היאהפעולההבסיסיתביותראשרנדרשתלבעלירישיונות
כאמור,העוסקיםבמתןאשראיבעיקרבהסתמךעלבסיס
הפיקדונותשהםמקבלים,עלכןמוצעכיהתניהזולא

תיחשבכהתנייתשירותבשירותולאתיאסרע

לפסקה )31(

סעיף46)א(לחוקאוסרעלבעלרישיוןלמתןאשראי
להתקשרבעסקהעםקטין,אועםאדםשמלאולו18שנים
וטרםמלאולו21שניםעמוצעלקבוע,בסעיף46)א1(המוצע,
כיבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,לאיתקשר
המערבות שעסקאות מכיוון קטיןע עם בעסקה הוא אף
על וכרוכות מורכבות הן אשראי ומתן פיקדונות קבלת
התחייבותלאורךזמן, סיכוניםובלקיחת פירובבניהול
מסוג לעסקה הקשור בכל זהירות משנה לנקוט מוצע
השר, כי מוצעלקבוע זאת עם קטיןע עם המתבצעת זה
באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאילקבוענסיבות
שבהתקיימןרשאיבעלרישיוןכאמורלהתקשרבעסקה

עםקטיןובלבדשמלאולו14שניםוהכולבכפוףלהוראות
חוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-1962ע
כךלמשליוכלקטיןלפתוחחשבוןעוברושבאצלאגודה
שיתופיתשאביואואימוחבריםבה,בדומהלקטיןהמבקש
לפתוחחשבוןבנקובדומהלהוראותבנקישראללעניין

עסקאותשלבנקעםקטיןע

הוראות כשאר לחוק, 46 סעיף הוראות כי ויובהר,
החוקבנוסחוהמוצעהחלותעלבעלרישיוןלמתןאשראי
אועלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,חלותגם

עלבעלרישיוןכאמורשהואבעלרישיוןהנפקהע

לפסקה )32(

הוראות לקבוע השר את מסמיך לחוק 49)א( סעיף
לרבות פיננסיים שירותים למתן חוזה של תוכנו לעניין
לענייןצורתושלהחוזהעמוצעלהעבירסמכותזושלהשר
אלהמפקח,בדומהלחוקיפיקוחאחריםלענייןשירותים
למתן והסמכות מפקח, באותו מדובר שבהם פיננסיים,
כאמור, שירותים למתן חוזה של תוכנו לעניין הוראות
נתונהלוע)ראהלענייןזהדבריההסברלפסקה)23(לעניין

סעיף33המוצע(ע

לפסקה )33(

הלוואה של מוקדם בפירעון עוסק לחוק 50 סעיף
כי לקבוע מוצע אשראיע למתן רישיון מבעל שהתקבלה
בדומהלעסקתאשראיהנעשיתבידיבעלרישיוןלמתן
אשראי,יתאפשרפירעוןמוקדםגםבעבורמישקיבלהלוואה
מבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,והכולבהתאם

לתנאיםשיקבעהשרבאישורועדתהכספיםשלהכנסתע
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54)א(,במקום"העלולהלפגועבניהולםהתקין"יבוא"העלולהלפגוע בסעיף )34(
ביכולתולקייםאתהתחייבויותיואובניהולםהתקיןשלעסקיו";

בסעיף56)א(,אחריפסקה)3(יבוא: )35(

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-למנותמנהלמורשה )4("
שינהלאתעסקיבעלהרישיוןכאמורבסעיף58א;מינויכאמורייעשהלאחר

התייעצותעםהרשםע";

אחריסעיף58יבוא: )36(

מנהלמורשהשהתמנהלפיסעיף56)א()4(ינהלאתעסקי58אע"מנהלמורשה )א(
בעלהרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי)בסעיףזה-בעל

הרישיון(לפיהוראותשיקבלמאתהמפקחע

בלילפגועמהוראותסעיףקטן)א(,למנהלהמורשהיהיו )ב(
כלהסמכויותוהתפקידיםשישלנושאמשרהבבעלהרישיון,
לדירקטוריוןשלו,לוועדותהדירקטוריוןשלוולדירקטורים
שלועלפימסמכיההתאגדותשלבעלהרישיוןוההחלטות
שהתקבלובוכדין;כלעודממלאמנהלמורשהאתתפקידו
לאימלאוהדירקטוריון,ועדותיווחבריואתתפקידיהםולא

ישתמשובסמכויותיהםע

המנהלהמורשהמוסמך,באישורהמפקחשיינתןלאחר )ג(
התייעצותעםהרשם,להעביראתנכסיווהתחייבויותיושל
שירותי רישיוןלמתן כולםאוחלקם,לבעל הרישיון, בעל

פיקדוןואשראי,אחר,שהסכיםלכךע

המנהלהמורשהרשאי,באישורהמפקח,להורות)ד( )1(
כיבתוךתקופהשלאתעלהעלעשרהימיםמיוםמינויו
לפיסעיף56)א()4(לאיקייםבעלהרישיוןהתחייבויות

שמועדקיומןחלבאותהתקופהאוקודםלכןע

54)א(,במקום"העלולהלפגועבניהולםהתקין"יבוא"העלולהלפגוע בסעיף )34(
ביכולתולקייםאתהתחייבויותיואובניהולםהתקיןשלעסקיו";

בסעיף56)א(,אחריפסקה)3(יבוא: )35(

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-למנותמנהלמורשה )4("
שינהלאתעסקיבעלהרישיוןכאמורבסעיף58א;מינויכאמורייעשהלאחר

התייעצותעםהרשםע";

אחריסעיף58יבוא: )36(

מנהלמורשהשהתמנהלפיסעיף56)א()4(ינהלאתעסקי58אע"מנהלמורשה )א(
בעלהרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי)בסעיףזה-בעל

הרישיון(לפיהוראותשיקבלמאתהמפקחע

בלילפגועמהוראותסעיףקטן)א(,למנהלהמורשהיהיו )ב(
כלהסמכויותוהתפקידיםשישלנושאמשרהבבעלהרישיון,
לדירקטוריוןשלו,לוועדותהדירקטוריוןשלוולדירקטורים
שלועלפימסמכיההתאגדותשלבעלהרישיוןוההחלטות
שהתקבלובוכדין;כלעודממלאמנהלמורשהאתתפקידו
לאימלאוהדירקטוריון,ועדותיווחבריואתתפקידיהםולא

ישתמשובסמכויותיהםע

המנהלהמורשהמוסמך,באישורהמפקחשיינתןלאחר )ג(
התייעצותעםהרשם,להעביראתנכסיווהתחייבויותיושל
שירותי רישיוןלמתן כולםאוחלקם,לבעל הרישיון, בעל

פיקדוןואשראי,אחר,שהסכיםלכךע

המנהלהמורשהרשאי,באישורהמפקח,להורות)ד( )1(
כיבתוךתקופהשלאתעלהעלעשרהימיםמיוםמינויו
לפיסעיף56)א()4(לאיקייםבעלהרישיוןהתחייבויות

שמועדקיומןחלבאותהתקופהאוקודםלכןע

לפסקה )34(

סעיף54)א(לחוקקובעכיאםסברהמפקחכינותן
העלולה או הפוגעת בצורה מתנהל פיננסיים שירותים
לפגועבניהולהתקיןשלעסקיו,ישלחלנותןהשירותים
הפיננסייםהודעהעלכךתוךדרישהלתיקוןהפגמיםעמוצע
לקבועכיסמכותהמפקחלענייןהודעהעלפגמיםכאמור
תחולגםלענייןשמירהעליכולתושלנותןהשירותים
הפיננסייםלקייםאתהתחייבויותיועלאורהמוצעלהסדיר
אתפעילותםשלבעלירישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי
אשרמנהליםפיקדונותשלהציבור,ראויכיגםהיבטזה,
במסגרתהשמירהעלהניהולהתקין,יהיהנתוןלפיקוחו

שלהמפקחע

לפסקה )35(

56)א(לחוקמפרטאתסמכויותיושלהמפקח סעיף
כלפינותןשירותיםפיננסייםלשםשמירהעלניהולתקין,
השירותים נותן התנהלות כי המפקח סבר שבו מקום
לפגוע עלולה או פוגעת בו משרה נושא או הפיננסיים

כי מוצע עסקיוע של התקין בניהול משמעותית פגיעה
בדומהלסמכויותהנתונותלמפקחבכובעוכרגולטורלעניין
חברותביטוחאולענייןחברותמנהלותשלקופותגמל,
יוכלהמפקח,נוסףלשארהסמכויותהמוקנותלובסעיף,
למנותלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראימנהל
מורשהשינהלאתעסקיולפיהוראותשיקבלמאתהמפקח
ובהתאםלהוראותסעיף58אהמוצעעעודמוצעכימינוי
שלמנהלמורשהכאמוריבוארקלאחרהתייעצותעם
הרשםהרלוונטיאשראמוןעלמבנהוהתאגידישלבעל

הרישיוןע

לפסקה )36(

58אשעניינוהמנהל מוצעלהוסיףלחוקאתסעיף
המורשה,סמכויותיווגדריפעולתועיובהרכיהסמכויות
המוצעותבסעיףמבוססותעלהסמכויותהקיימותלמנהל
מורשההממונהעלידיהמפקחעלהביטוחבמסגרתחוק
הפיקוחעלהביטוחומןהסמכויותהקיימותלמנהלמורשה

מכוחפקודתהבנקאות,1941ע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31 336

האמורה התקופה את להאריך רשאי המפקח )2(
כאמור הודיע אם נוספים ימים בעשרה )1( בפסקה
של רישיונו את לבטל כוונתו על )ה( קטן בסעיף
בעלהרישיון,ועדייןלאחלפההתקופהשבהרשאי
הדירקטוריוןלהגישטענותיו,אולאנתןביתהמשפט

צולפירוקבעלהרישיוןאולכינוסנכסיוע

המנהלהמורשהיביאלידיעתהציבורכלהוראה )3(
האפשר )2(סמוךככל או )1( שניתנהלפיפסקאות

לאחרנתינתהע

לא בעלהרישיון,המנהלהמורשהאוהמפקח )4(
יישאובכלאחריותבשלמתןהוראהלפיסעיףקטןזה

אובשלאי–מילויהתחייבותלפיהע

ביקשהמפקחלבטלרישיונושלבעלרישיוןשמונהעליו )ה(
מנהלמורשה,ייתןלדירקטוריוןשלבעלהרישיוןהזדמנות

סבירהלהגישאולהשמיעאתטענותיולפניוע

למנהל לשלם הרישיון לבעל להורות רשאי המפקח )ו(
המורשהשכרוהוצאותכפישיקבעהמפקח,ואםהיההמנהל
השכר כי להורות המפקח רשאי המדינה עובד המורשה

ישולםלאוצרהמדינהע";

בסעיף59- )37(

בכותרתהשוליים,אחרי"למפקחהמיוחד"יבוא"ולמנהלהמורשה"; )א(

אחרי"מונהמפקחמיוחד"יבוא"אומנהלמורשה",אחרי"לפידרישת )ב(
המפקחהמיוחד"יבוא"אוהמנהלהמורשה"ובסופויבוא"אוהמנהלהמורשה";

כל את יהיו המורשה למנהל כי לקבוע מוצע
בידיהדירקטוריוןשלבעל הסמכויותוהתפקידיםשיש
דומה )סמכות בנעליהם יבוא והוא וועדותיו הרישיון

נקבעהבסעיף70)ב(לחוקהפיקוחעלהביטוח(ע

מוצעלקבועכיהמנהלהמורשהיהיהרשאילהעביר
אתנכסיווהתחייבויותיושלבעלהרישיון,כולןאוחלקן,
לבעלרישיוןאחרשעיסוקובמתןשירותיאשראיופיקדון,
ובלבדשהדברנעשהלאחרהתייעצותעםהרשםעסמכות
זודרושהלמנהלהמורשהאםוהואנוכחלדעתכיבעל
את ולנהל להמשיך יכול אינו מונה, הוא הרישיוןשבו
עסקיוואתהתחייבויותיובאופןתקין,וישצורךלהעבירם
70)ג( לניהולושלגוףאחר)סמכותדומהנקבעהבסעיף

לחוקהפיקוחעלהביטוח(ע

בנוסף,מוצעלקבועבסעיף58א)ד(כיבעשרתהימים
הראשוניםלכהונתובתפקיד,יוכלהמנהלהמורשהלהורות
עלאי–קיוםהתחייבויותשלבעלהרישיוןשמועדקיומןחל
באותהתקופה,כדישיוכללעמודעלטיבןשלהתחייבויות
אלהועליכולתהפירעוןוהניהולהתקיןשלבעלהרישיוןע
מוצעלאפשרלמנהלהמורשהלהאריךתקופהזובעשרה
ימיםנוספיםבהתקייםהתנאיםהמנוייםבסעיףהמוצעע
כמוכןמוצעלקבועכיבעלרישיון,המנהלהמורשהאו

המפקחלאיישאובכלאחריותבשלמתןהוראהלפיסעיף
58א)ד(המוצעאובשלאי–מילויהתחייבותלפיה,היות
המורשהלשם שמדוברבתקופהקצרהשנועדהלמנהל
למידהשלדרכיניהולעסקיושלבעלהרישיון)סמכות

דומהנקבעהבסעיף74לחוקהפיקוחעלהביטוח(ע

המורשה, המנהל של כהונתו שבמהלך מכיוון
תפקידיו את מלמלא מנוע הרישיון בעל דירקטוריון
ולהפעילאתסמכויותיו,מוצעלקבועכיאםביקשהמפקח
מנהל לגביו שמונה רישיון בעל של רישיונו את לבטל
מורשה,לאיעשהכןהמפקחאלאלאחרשנתןלדירקטוריון
המייעצת הוועדה לפני שימוע זכות הרישיון בעל של
)סמכותדומהנקבעהבסעיף75לחוקהפיקוחעלהביטוח(ע

את להטיל יוכל המפקח כי לקבוע מוצע כן, כמו
המנהל לעבודת הנוגעות וההוצאות השכר עלויות

המורשהעלבעלהרישיוןע

לפסקה )37(

מוצעלתקןאתסעיף59לחוקכךשחובתמסירתידיעות
ומסמכיםמטעםבעלהרישיון,נושאימשרהבוועובדיו,
תחולגםכלפיהמנהלהמורשה)סמכותדומהנקבעהביחס

למנהלמורשהבסעיף73לחוקהפיקוחעלהביטוח(ע
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בסעיף66)א(,במקום"השריסמיך"יבוא"המפקחיסמיך"; )38(

בסעיף67)ב(,אחרי"עבירהלפיחוקזה"יבוא"לענייןעיסוקבמתןשירותבנכס )39(
פיננסיאובמתןאשראי,כהגדרתםבפרקג'";

בסעיף70)א(,אחרי"בעלרישיון"יבוא"למתןשירותיםפיננסיים"; )40(

בסעיף71- )41(

בהגדרה"הסכוםהבסיסי",בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )א(

לגביבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי- ")ג(

אםהואבעלרישיוןבסיסי-50,000שקליםחדשים; )1(

צבר וכן שלו האשראי וצבר מורחב רישיון בעל הוא אם )2(
הפיקדונותשלואינםעולים,כלאחד,על300מיליוןשקליםחדשים

-100,000שקליםחדשים;

צבר או שלו האשראי וצבר מורחב רישיון בעל הוא אם )3(
200,000 מיליוןשקליםחדשים- 300 הפיקדונותשלועולהעל

שקליםחדשים;

לגביבעלרישיוןהנפקה- )ד(

- מורחב רישיון שהוא אשראי למתן רישיון בעל אםהוא )1(
הסכוםהאמורבפסקה)1()א()2(או)3(להגדרהזו,לפיהעניין;

אםהואבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-הסכום )2(
האמורבפסקה)1()ד()2(או)3(,לפיהענייןע";

בסעיף66)א(,במקום"השריסמיך"יבוא"המפקחיסמיך"; )38(

בסעיף67)ב(,אחרי"עבירהלפיחוקזה"יבוא"לענייןעיסוקבמתןשירותבנכס )39(
פיננסיאובמתןאשראי,כהגדרתםבפרקג'";

בסעיף70)א(,אחרי"בעלרישיון"יבוא"למתןשירותיםפיננסיים"; )40(

בסעיף71- )41(

בהגדרה"הסכוםהבסיסי",בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )א(

לגביבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי- ")ג(

אםהואבעלרישיוןבסיסי-50,000שקליםחדשים; )1(

צבר וכן שלו האשראי וצבר מורחב רישיון בעל הוא אם )2(
הפיקדונותשלואינםעולים,כלאחד,על300מיליוןשקליםחדשים

-100,000שקליםחדשים;

צבר או שלו האשראי וצבר מורחב רישיון בעל הוא אם )3(
200,000 300מיליוןשקליםחדשים- הפיקדונותשלועולהעל

שקליםחדשים;

לגביבעלרישיוןהנפקה- )ד(

- מורחב רישיון שהוא אשראי למתן רישיון בעל אםהוא )1(
הסכוםהאמורבפסקה)1()א()2(או)3(להגדרהזו,לפיהעניין;

אםהואבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-הסכום )2(
האמורבפסקה)1()ד()2(או)3(,לפיהענייןע";

לפסקה )38(

סעיף66לחוקקובעכיהשריסמיךמביןעובדימשרדו
פקחיםלהפעלתסמכויותפיקוח,אכיפהובירורמינהלי
הקבועותבסעיפים67ו־68לחוק,ויקבעאתתנאיהכשרתםע
מוצעלהעבירסמכותזושלהשרלמפקח,בדומהלחוקי
מדובר שבהם פיננסיים, שירותים לעניין אחרים פיקוח
מוסמכי לעניין הוראות למתן והסמכות מפקח, באותו

פיקוח,נתונהלוע

לפסקה )39(

סעיף67)ב(לחוקמסמיךאתהמפקחאואתמוסמך
החוק, לפי עבירה לביצוע הקשור חפץ לתפוס הפיקוח
אםהתעוררחשדלביצועהעמוצעלהבהירכיסמכותזו
נתונהרקכאשרמדוברבחשדלעבירהשנעברהלעניין
עיסוקבמתןשירותבנכספיננסיאובמתןאשראי,כלומר
רקעלעיסוקיםהמוסדריםבמסגרתפרקג'המוצעעבשל
מעורבותםהגוברתשלגורמיםעברייניםבעיסוקיםאלה,
נדרשותסמכויותפיקוחואכיפהרחבותיותרביחסאליהםע

לפסקאות )40( ו–)48(

בשלההסדרהשלבעלירישיונותנוספיםבמסגרת
תיקוןזה,מוצעלהתאיםאתהוראותסעיפים70)א(ו־100)א(
לחוקכךשיובהרכיהןחלותעלנותנישירותיםפיננסיים,

ומתייחסותלכלבעליהרישיונותלפיהתיקוןהמוצעע

לפסקה )41(

למפקח, הנתונות המינהליות הסמכויות במסגרת
וכדילאפשראכיפהיעילהומהירה,מוצעלהעניקלמפקח
סמכותלהטילעיצוםכספיגםעלבעלרישיוןלמתןשירותי
פיקדוןואשראי,עלמחזיקאמצעישליטהבואועלנושא
לפי רישיון או היתר בלא שפועל מי על וכן בו, משרה
התיקוןהמוצע,בשלהפרהשלהוראהמההוראותהמנויות

בסעיף71לחוק,שהואמחויבלפעולעלפיהע

הטלת שלעניין כך לחוק 71 סעיף את לתקן מוצע
ואשראי, פיקדון שירותי למתן רישיון בעל על עיצומים
"הסכוםהבסיסי"המשמשכבסיסלהטלתעיצוםיעמוד
על50,000שקליםחדשיםלבעלרישיוןבסיסיעלגביבעל
רישיוןמורחבשצברהאשראישלווכןצברהפיקדונותשלו
אינםעולים,כלאחד,על300מיליוןשקליםחדשים,יעמוד
הסכוםהבסיסיעל100,000שקליםחדשיםואילולגביבעל
רישיוןמורחבשצברהאשראישלואוצברהפיקדונותשלו
עולהעל300מיליוןשקליםחדשים,יעמודהסכוםהבסיסי
על200,000שקליםחדשיםעיצויןכימוצעלקבועסכומים
נמוכיםיותרמאשרהסכומיםשנקבעובעבורבעלרישיון
למתןאשראי,לאורהעובדהשמדוברבצורתהתאגדותשל
אגודהשיתופיתשבהבעליהמניותהםגםחבריהאגודה
מטרות וקידום הדדית עזרה מתן השאר, בין ושעניינה,

חברתיותע
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בהגדרה"נותןשירותיםפיננסיים",בסופהיבוא"אוהוראותסעיפים25ח )ב(
או25טו,המחילותאתסעיף24)א(האמור,לפיהעניין";

בסעיף72- )42(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"הפראדם"יבוא"מישהפר"; )1(

בפסקה)1(,במקום"עסקבמתן"יבוא"מישעסקבמתן"; )2(

אחריפסקה)1(יבוא: )3(

אגודהשאינהתאגידבנקאישעסקהבמתןשירותיפיקדון ")1א(
ואשראי,עדהיקףפעילותבנקאי,בלארישיוןלמתןשירותיפיקדון

ואשראי,בניגודלהוראותסעיף25ב)א(;

מישעיסוקובמתןאשראישעסקגםבהנפקהשלכרטיסי )1ב(
אשראיבלארישיוןהנפקה,בניגודלהוראותסעיף25יא;";

בפסקה)2(,במקום"שלט"יבוא"מיששלט"; )4(

בסעיףקטן)ב(- )ב(

בפסקה)2(,במקום"סעיף12)א("יבוא"סעיפים12)א(,25ב)א(או25יא, )1(
לפיהעניין;";

בפסקה)3(,בסופהיבוא"אובניגודלהוראותסעיפים25חאו25טו, )2(
המחילותאתסעיף21)ב(האמור,לפיהעניין;";

בפסקה)4(,בסופהיבואאובניגודלהוראותסעיפים25חאו25טו, )3(
המחילותאתסעיף22האמור,לפיהעניין;";

בפסקה)10(,המילים"שהואתאגידבעלרישיוןמורחב"-יימחקו; )4(

בפסקה)11(,במקום"שקבעהשראושהורההמפקחלפיסעיף33)ב( )5(
או)ג("יבוא"שהורההמפקחלפיסעיף33)ב(";

אחריפסקה)11(יבוא: )6(

בניגוד כללי, מנהל מינה שלא פיננסיים שירותים נותן ")11א(
להוראותסעיף33א;";

בפסקה)12(,המילים"בעלרישיוןמורחב"-יימחקו,ובסופהיבוא"או )7(
שלאמסרלמפקחהודעהעלהכוונהלמנותרואהחשבוןמבקרבהתאם
להוראותסעיף34)א1(,אושמינהרואהחשבוןמבקראולאהפסיקאת
כהונתו,בניגודלהוראותהמפקחשניתנולפיסעיף32)ב(או)ג(כפישהוחלו

בסעיף34)א1(";

לגביבעלרישיוןהנפקהמוצעלקבועכיאםהואבעל
רישיוןלמתןאשראישהוארישיוןמורחב,הסכוםהבסיסי
בעניינויהיה200,000שקליםחדשיםאו300,000שקלים
חדשים,בהתאםלהיקףצברהאשראישלועכמוכןמוצע
לקבועכיאםהואבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,
הסכוםהבסיסיבעניינויהיה100,000שקליםחדשיםאו
200,000שקליםחדשים,בהתאםלהיקףצברהאשראיוצבר

הפיקדונותשלוע

לפסקה )42(

מוצעלתקןאתסעיף72לחוקשעניינופירוטהפרות
שלהוראותהחלותעלנותנישירותיםפיננסייםשבשלהן
ניתןלהטילעלנותןהשירותיםהפיננסייםעיצוםכספיע
הן הפרות שייווספו כך האמור הסעיף את לתקן מוצע
במדרגהחומרההנמוך)סעיף72)ב((והןבמדרגהחומרה
הגבוה)סעיף72)ג((הרלוונטיותלפעילותםשלבעלירישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראיולפעילותםשלבעלירישיון
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אחריפסקה)17(יבוא: )8(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,שעסקבעיסוק ")17א(
שאינוכאמורבסעיף38א;

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיששלטבתאגיד, )17ב(
אוהיהבעלענייןבו,בלאאישורמאתהמפקח,בניגודלהוראות

סעיף38ב;

בעלרישיוןהנפקההמבצעהנפקהאופעילותנלוויתהקשורה )17ג(
המפקח, להוראות בהתאם שלא אחר, אדם באמצעות להנפקה,

בניגודלהוראותסעיף38ג;";

במקוםפסקה)26(יבוא: )9(

בעלרישיוןלמתןאשראישהתקשרבעסקהעםקטיןאועם )26("
אדםשמלאולו18שניםוטרםמלאולו21שנים,בניגודלהוראות
סעיף46)א(,אובעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראישהתקשר

בעסקהעםקטין,בניגודלהוראותסעיף46)א1(;

נותןשירותיםפיננסייםשפרסםפרסומתהמכוונתלקטינים )26א(
בניגודלהוראותסעיף46)ב(;";

בפסקה)29(,במקום"מהוראותהשר"יבוא"מהוראותהמפקח"; )10(

בפסקה)30(,אחרי"בעלרישיוןלמתןאשראי"יבוא"אובעלרישיון )11(
למתןשירותיפיקדוןואשראי";

אחריפסקה)35(יבוא: )12(

נותןשירותיםפיננסייםשלאשמרמסמכיםבהתאםלהוראות )36("
המפקחשניתנולפיסעיף96א;";

בסעיףקטן)ג(- )ג(

בפסקה)1(,בסופהיבוא"אוסעיף25ב)ב(או)ג(,לפיהעניין;"; )1(

בפסקה)2(,בסופהיבוא"אולפיסעיפים25חאו25טוהמחיליםאת )2(
סעיף24האמור,לפיהעניין";

בפסקה)5(,אחרי"למפקחהמיוחד"יבוא"אולמנהלהמורשה"; )3(

אחריפסקה)6(יבוא: )4(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,שלאפעלבהתאם ")6א(
למגבלותשקבעהמפקחלענייןמספרהחבריםבאגודהלפיסעיף

99א)6(ע";
בסעיף94- )43(

בסעיףקטן)א(- )א(

אחריפסקה)17(יבוא: )8(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,שעסקבעיסוק ")17א(
שאינוכאמורבסעיף38א;

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיששלטבתאגיד, )17ב(
אוהיהבעלענייןבו,בלאאישורמאתהמפקח,בניגודלהוראות

סעיף38ב;

בעלרישיוןהנפקההמבצעהנפקהאופעילותנלוויתהקשורה )17ג(
המפקח, להוראות בהתאם שלא אחר, אדם באמצעות להנפקה,

בניגודלהוראותסעיף38ג;";

במקוםפסקה)26(יבוא: )9(

בעלרישיוןלמתןאשראישהתקשרבעסקהעםקטיןאועם )26("
אדםשמלאולו18שניםוטרםמלאולו21שנים,בניגודלהוראות
סעיף46)א(,אובעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראישהתקשר

בעסקהעםקטין,בניגודלהוראותסעיף46)א1(;

נותןשירותיםפיננסייםשפרסםפרסומתהמכוונתלקטינים )26א(
בניגודלהוראותסעיף46)ב(;";

בפסקה)29(,במקום"מהוראותהשר"יבוא"מהוראותהמפקח"; )10(

בפסקה)30(,אחרי"בעלרישיוןלמתןאשראי"יבוא"אובעלרישיון )11(
למתןשירותיפיקדוןואשראי";

אחריפסקה)35(יבוא: )12(

נותןשירותיםפיננסייםשלאשמרמסמכיםבהתאםלהוראות )36("
המפקחשניתנולפיסעיף96א;";

בסעיףקטן)ג(- )ג(

בפסקה)1(,בסופהיבוא"אוסעיף25ב)ב(או)ג(,לפיהעניין;"; )1(

בפסקה)2(,בסופהיבוא"אולפיסעיפים25חאו25טוהמחיליםאת )2(
סעיף24האמור,לפיהעניין";

בפסקה)5(,אחרי"למפקחהמיוחד"יבוא"אולמנהלהמורשה"; )3(

אחריפסקה)6(יבוא: )4(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,שלאפעלבהתאם ")6א(
למגבלותשקבעהמפקחלענייןמספרהחבריםבאגודהלפיסעיף

99א)6(ע";
בסעיף94- )43(

בסעיףקטן)א(- )א(

עליהםעכך להוראותהמוצעותהחלות בהתאם הנפקה
למשל,ניתןלהטילעיצוםכספיעלמישעסקבמתןשירותי
פיקדוןואשראיבלארישיוןבניגודלחובתהרישוימכוח
סעיף25בעכמוכןניתןלהטילעיצוםכספיעלבעלרישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראישעסקבעיסוקשאינומותר

לובניגודלייחודהעיסוקלפיסעיף38אע

יובהרכישארהמנגנוניםהמנוייםבפרקי"בלחוק
לענייןעיצומיםכספיים,וההוראותהמפורטותהמסדירות
אתהפרוצדורהשלההליךהמינהלישבמסגרתומתקבלת
ההחלטהלהטילעיצוםכספי,יחולוגםעלבעלירישיונות

למתןשירותיפיקדוןואשראיובעלירישיונותהנפקהע
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אחריפסקה)1(יבוא: )1(

אגודהשאינהתאגידבנקאישעסקהבמתןשירותיפיקדון ")1א(
ואשראי,עדהיקףפעילותבנקאי,בלארישיוןלמתןשירותיפיקדון

ואשראי,בניגודלהוראותסעיף25ב)א(;
מישעיסוקובמתןאשראישעסקגםבהנפקהשלכרטיסי )1ב(

אשראיבלארישיוןהנפקה,בניגודלהוראותסעיף25יא;";
)ג(אוסעיף )2(,במקום"סעיף12)ב("יבוא"סעיף12)ב(או בפסקה )2(

25ב)ב(או)ג(,לפיהעניין;";
בסעיףקטן)ב(,במקוםפסקה)2(יבוא: )ב(

בעלרישיוןלמתןאשראישהתקשרבעסקהעםקטיןאועםאדם )2("
שמלאולו18שניםוטרםמלאולו21שנים,בניגודלהוראותסעיף46)א(,
אובעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראישהתקשרבעסקהעםקטין,

בניגודלהוראותסעיף46)א1(;";
אחריסעיף96יבוא: )44(

המפקחרשאילתתהוראותלענייןשמירתמסמכיםבידינותן96אע"שמירתמסמכים
שירותיםפיננסייםובכללזהלענייןאופןהשמירהותקופת
השמירה,ורשאיהואלתתהוראותכאמורדרךכללאולסוגים

מסוימיםשלנותנישירותיםפיננסייםע";

בסעיף97,בפסקה)2(,אחרי"מבעליהרישיונותלמתןאשראי"יבוא"אומבעלי )45(
הרישיונותלמתןשירותיפיקדוןואשראי";

בסעיף98)א(- )46(

לפסקה )43(

סעיף94מפרטאתהוראותהחוקשהפרתןעולהכדי
עבירהפליליתוקובעאתהעונששבצדעבירותאלהעמוצע
להתאיםסעיףזהולקבועבועבירותפליליותבשלהפרות
במתן שעסק למי הנוגעות המוצע התיקון הוראות של
שירותיפיקדוןואשראיבלארישיוןמתאיםלמתןשירותי
פיקדוןואשראי,מישעסקבהנפקתכרטיסיאשראיבלא
רישיוןהנפקה,מיששלטאוהחזיקאמצעישליטהבנותן
שירותיםכאמורבלאהיתרמתאים,אומישהעביראמצעי
שליטהבנותןשירותיםפיננסייםלגורםשאינובעלהיתר
כאמור,בידיעהשאותוגורםאינומחזיקבידוהיתרעכמו
כן,מוצעלקבועעבירהפליליתביחסלבעלרישיוןלמתן
שירותיפיקדוןואשראישהתקשרבעסקהעםקטיןבניגוד

להוראותסעיף46)א1(המוצעע

לפסקה )44(

"הוראות שעניינו לחוק י"ד לפרק להוסיף מוצע
לכל לתת המפקח את ולהסמיך 96א סעיף את שונות"
נותניהשירותיםהפיננסיים,אולחלקם,הוראותלעניין
המסמכים שמירת אופן ולעניין לשמרם, שיש מסמכים
ולהקל עבודתם את לייעל כדי זאת שמירתם, ותקופת
עליכולתהמפקחונותןהשירותיםעצמולהתחקותאחר

מסמכיםהנדרשיםלוע

לפסקה )45(

מוצעלתקןאתסעיף97)2(לחוקכךשהמפקחיוכל
לפרסםנתוניעמלותוריביותגםלענייןבעלירישיוןלמתן

שירותיפיקדוןואשראיע

לפסקה )46(

מוצעלתקןאתסעיף98)א()1(לחוקשעניינומסירת
הגורמים על שנוסף כך בישראל, פיקוח לרשות מידע
ידיעות לגלות המפקח יוכל בו, המנויים הרגולטוריים
ולהראותמסמכיםגםלרשםהאגודותהשיתופיות,זאתכדי
לאפשרהתנהלותיעילהושיתוףפעולהביןכלהגורמים
הרלוונטייםלענייןהפיקוחוהאסדרהשלנותנישירותים

פיננסייםע

שנותן המפקח מצא אם כי קובע )א()2( קטן סעיף
שירותיםפיננסייםפועלבניגודלהוראותסעיף21המוצע
לחוקהבנקאות)רישוי(,עליולהודיעעלכךלמפקחעל
הבנקיםעבהתאםלתיקוןהעקיףהמוצעלחוקהבנקאות
)רישוי(המוסיףאתסעיף22אלחוקהאמור,מוצעלקבוע
כיפעולהשלנותןשירותיםפיננסייםבניגודלסעיף22א
הבנקים על למפקח המפקח של הודעה היא גם תחייב

)להרחבהראהדבריההסברלסעיף113דהמוצע(ע
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בפסקה)1(,המילים"במשרדהאוצר"-יימחקו,ואחרי"לרשותניירותערך )א(
כמשמעותהבסעיף2לחוקניירותערך"יבוא"לרשם";

בפסקה)2(,במקום"לסעיף21"יבוא"לסעיפים21ו־22א"; )ב(

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

מצאהמפקחכיהיקףהפעילותשלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון )3("
עלכך יודיע 25א, בסעיף בנקאיכהגדרתו פעילות היקף הוא ואשראי

למפקחעלהבנקיםע";

אחריסעיף99יבוא: )47(

"החלתהוראות
פקודתהאגודות

השיתופיות,
פקודתהחברות

וחוקהחברותעל
בעלרישיוןלמתן

שירותיפיקדון
ואשראי

ההוראותלפיפקודתהאגודותהשיתופיות)בסעיףזה-99אע )א(
הפקודה(יחולועלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי

)בסעיףזה-אגודתפיקדוןואשראי(,בשינוייםאלה:

סעיפים,27,27,26,20א,42,40,39,38,37,36ו־44 )1(
לפקודתהאגודותהשיתופיותלאיחולו;

סעיף5יחוללענייןהאגודהבשינוייםהמחויבים )2(
יקראו המניות" הון "מחמישית במקום זה: ובשינוי
ההון" "מחמישית ובמקום המניות" מהון "מ־5%ע2

יקראו"מ־5%ע2מההון";

לענייןסעיף12לפקודההרשםלאיסרבלרשום )3(
תיקוןלתקנותשלאגודתפיקדוןואשראיאםהתיקון

נובעמדרישהשלהמפקח;

עלאףהוראותסעיף16לפקודה,לכלחבראגודה )4(
יהיהקולאחדבהצבעהבאסיפההכלליתשלאגודת

פיקדוןואשראי;

תקנותשלאגודתפיקדוןואשראילענייןפידיון )5(
מניות,לרבותכלצורתהשתתפותבהוןהאגודה,לפי
סעיפים17ו־31לפקודה,יהיוכפופותלהוראותהמפקח
לפיחוקזה,ובלבדשהפידיוןלאיהיהבסכוםהגבוה
מערכההנקובשלהמניהכשהואצמודלמדדהמחירים

לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

בפסקה)1(,המילים"במשרדהאוצר"-יימחקו,ואחרי"לרשותניירותערך )א(
כמשמעותהבסעיף2לחוקניירותערך"יבוא"לרשם";

בפסקה)2(,במקום"לסעיף21"יבוא"לסעיפים21ו־22א"; )ב(

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

מצאהמפקחכיהיקףהפעילותשלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון )3("
עלכך יודיע 25א, בסעיף בנקאיכהגדרתו פעילות היקף הוא ואשראי

למפקחעלהבנקיםע";

אחריסעיף99יבוא: )47(

"החלתהוראות
פקודתהאגודות

השיתופיות,
פקודתהחברות

וחוקהחברותעל
בעלרישיוןלמתן

שירותיפיקדון
ואשראי

ההוראותלפיפקודתהאגודותהשיתופיות)בסעיףזה-99אע )א(
הפקודה(יחולועלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי

)בסעיףזה-אגודתפיקדוןואשראי(,בשינוייםאלה:

סעיפים,27,27,26,20א,42,40,39,38,37,36ו־44 )1(
לפקודתהאגודותהשיתופיותלאיחולו;

סעיף5יחוללענייןהאגודהבשינוייםהמחויבים )2(
יקראו המניות" הון "מחמישית במקום זה: ובשינוי
ההון" "מחמישית ובמקום המניות" מהון "מ־5%ע2

יקראו"מ־5%ע2מההון";

לענייןסעיף12לפקודההרשםלאיסרבלרשום )3(
תיקוןלתקנותשלאגודתפיקדוןואשראיאםהתיקון

נובעמדרישהשלהמפקח;

עלאףהוראותסעיף16לפקודה,לכלחבראגודה )4(
יהיהקולאחדבהצבעהבאסיפההכלליתשלאגודת

פיקדוןואשראי;

תקנותשלאגודתפיקדוןואשראילענייןפידיון )5(
מניות,לרבותכלצורתהשתתפותבהוןהאגודה,לפי
סעיפים17ו־31לפקודה,יהיוכפופותלהוראותהמפקח
לפיחוקזה,ובלבדשהפידיוןלאיהיהבסכוםהגבוה
מערכההנקובשלהמניהכשהואצמודלמדדהמחירים

לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

עודמוצעלקבועכיאםמצאהמפקחשהיקףפעילותו
שלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיהואהיקף
פעילותבנקאיכהגדרתובסעיף25אהמוצע,יודיעעלכך
למפקחעלהבנקיםעמטרתהתיקוןלהביאלכךשבכלמקרה
שבונותןשירותיםפיננסייםעוסקבקבלתפיקדונותומתן
אשראיכאחתואינונכנסלגדריהפיקוחלפיהחוקהמוצע,
הדבריובאלידיעתהמפקחעלהבנקיםוייכנסתחתפיקוחוע

לפסקה )47(

חלה שיתופיות לאגודות הנוגעת האסדרה מרבית
על ומתבצעת השיתופיות האגודות פקודת מכוח כיום
ידירשםהאגודותהשיתופיותעלאורהמוצעלהסדיראת
שירותי במתן העוסקת שיתופית אגודה של פעילותה

והסמכויות הפיקוח בהסדרת צורך יש ואשראי, פיקדון
שיהיולרשםבעניינה,מקוםשבוהמפקחנקבעכרגולטור
ייעודיהחולשכמעטעלכלתחומיהפעילותשלהאגודה,
שבין ותחומיהפיקוח הסמכויות להסדיראתמערך וכן

שניהגורמיםע

אילו ולקבוע 99א סעיף את לחוק להוסיף מוצע
סעיפיםמפקודתהאגודותהשיתופיות)להלן-הפקודה(
לאיחולולענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,
ביטוי לידי באה אלה, בסעיפים הקיימת האסדרה שכן

באסדרהחלופיתבמסגרתהוראותהתיקוןהמוצעע

כמוכן,מוצעלהחילחלקמסעיפיהפקודהבשינויים
מסוימיםלגביאגודהבעלתרישיוןלמתןשירותיפיקדון
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מספר לעניין מגבלות לקבוע רשאי המפקח )6(
החבריםבאגודתפיקדוןואשראי;

זכותהקיזוזלפיסעיף24לפקודהתהיהנתונהרק )7(
לגביחבראגודתפיקדוןואשראישישלוזכותלפדות

מנייה,לרבותכלצורתהשתתפותבהוןהאגודה;

פיקדון אגודת לגבי נתונות, יהיו לא לרשם )8(
ואשראי,הסמכויותלפיסעיף43לפקודהבכלהנוגע

לחקירהבענייןמצבההכספי;

לענייןסעיף64לפקודה- )9(

דוחות לעניין האמור הסעיף לפי תקנות )א(
כספייםוניהולהענייניםהכספייםלאיחולולגבי
אגודתפיקדוןואשראי;לענייןזהרשאיהרשם,
הדוחות כל את לקבל תפקידו, מילוי לצורך
הכספייםשהגישההאגודהלמפקחלפיחוקזה;

התקנותלדוגמהלפיהסעיףהאמור,לעניין )ב(
אגודתפיקדוןואשראייותקנובהסכמתהמפקחע

תקנותאוהוראותהמפקחלפיחוקזה,לגביאגודת )ב(
פיקדוןואשראי,הסותרותתקנותשנקבעולפיהפקודה,ייקבעו
בהתייעצותעםשרהכלכלהאועםהרשם,בהתאמה;נקבעו
התייעצות לאחר זה חוק לפי המפקח הוראות או תקנות

כאמוריגברועלהתקנותהסותרותלפיהפקודהע

ההוראותבפקודהלענייןפירוקאגודה,לאיחולולגבי )ג(
לעניין כאמור אגודה על ויחולו ואשראי, פיקדון אגודת
התשמ"ג-601983 חדש[, ]נוסח החברות פקודת זההוראות
והוראותפרקשלישילחלקהתשיעילחוקהחברות,בשינויים
המחויביםובשינויזה:החלטהמיוחדתעלפירוקמרצוןטעונה
מנייןחוקישל75%מחבריהאגודהותתקבלברובשל80%

מהמשתתפיםבהצבעהע

ואשראיעכך,ביןהשאר,מוצעלקבועכיחבראגודהלא
יוכללהחזיקיותרמ־5ע2אחוזיםמהוןהמניותשלהאגודה,
במקוםבחמישיתמהוןהמניותשלהכפישקבועכיוםבסעיף
5לפקודה;כיעלאףהאמורבסעיף12לפקודהרשםהאגודות
השיתופיותלאיוכללסרבלרשוםתיקוןשלתקנותהאגודה
לקבוע רשאי יהיה המפקח כי המפקח; מדרישת הנובע
מגבלותלענייןמספרהחבריםבאגודהוכןכיאגודהתהיה
רשאיתלקזזחובותהמגיעיםלהמחבראגודה,לפיסעיף24
לפקודה,רקלגביחבראגודהשישלוזכותלפדותמנייה,

לרבותכלזכותהשתתפותבהוןהאגודהע

מוצעלקבועכיתקנותלענייןדיווחיםכספייםוניהול
הענייניםהכספייםשהותקנומכוחהפקודהלאיחולועל
האגודהאלאיהיונתוניםלסמכותהמפקחלפיהוראות

התיקוןהמוצעעעםזאת,רשםהאגודותהשיתופיותיהיה
האגודה שהגישה הכספיים הדוחות את לקבל רשאי

למפקח,כדילהפעילאתסמכויותיומכוחהפקודהע

עודמוצעכיפירוקהאגודהייעשהבדומהלפירוק
חברהועלכןיחולועליהלענייןפירוק,הוראותפקודת
החברות,התשמ"ג-1983,במקוםההוראותלענייןפירוק
המופיעותבפקודהעכמוכןמוצעכיהחלטהבידיחברי
האגודהעלפירוקמרצוןטעונהרובשל75%מןהחברים
מהמשתתפים 80% של ברוב להתקבל ועליה באגודה,
בהצבעהעפירוקהשלאגודההמנהלתפיקדונותבעבור
חבריהומספקתלהםשירותיםפיננסייםשונים,הואבעל
השלכהמהותיתלאותםחברים,ולכןאיןמקוםלאפשראת

פירוקהשלאגודהכאמורבנקלע

דינימדינתישראל,נוסחחדש37,עמ'761ע 60
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הוראותסעיפים87עד89לחוקהחברותיחולו,בשינויים )ד(
המחויבים,לענייןהצבעהבאסיפההכלליתשלאגודתפיקדון

ואשראיע

הפעלתסמכות
הרשם

סמכויותהרשםלפיכלדיןיופעלולגביבעלרישיוןלמתן99בע
שירותיפיקדוןואשראי,לאחרשמיעתעמדתהמפקחלעניין

זהע";

בסעיף100)א(,בפסקה)2(,במקום"לבעלרישיון"יבוא"לנותןשירותיםפיננסיים"; )48(

אחריסעיף101יבוא: )49(

"אישורהמפקח
למיזוגשלנותן

שירותיםפיננסיים

מיזוגשלנותןשירותיםפיננסייםשהואתאגיד,עםתאגיד101אע
אחר,טעוןנוסףעלדרישותכלדיןגםאישורמאתהמפקחע";

בסעיף106- )50(

בפסקה)1(,במקוםפסקתמשנה)ב(יבוא: )א(

לפניההגדרה"פעולה"יבוא: ")ב(

""חוקשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016;";

בפסקה)2(,בסעיףקטן)יד(המובאבה,במקום"לפיסעיף25"יבוא"לפי )ב(
סעיף5א";

הוראותסעיפים87עד89לחוקהחברותיחולו,בשינויים )ד(
המחויבים,לענייןהצבעהבאסיפההכלליתשלאגודתפיקדון

ואשראיע

הפעלתסמכות
הרשם

סמכויותהרשםלפיכלדיןיופעלולגביבעלרישיוןלמתן99בע
שירותיפיקדוןואשראי,לאחרשמיעתעמדתהמפקחלעניין

זהע";

בסעיף100)א(,בפסקה)2(,במקום"לבעלרישיון"יבוא"לנותןשירותיםפיננסיים"; )48(

אחריסעיף101יבוא: )49(

"אישורהמפקח
למיזוגשלנותן

שירותיםפיננסיים

מיזוגשלנותןשירותיםפיננסייםשהואתאגיד,עםתאגיד101אע
אחר,טעוןנוסףעלדרישותכלדיןגםאישורמאתהמפקחע";

בסעיף106- )50(

בפסקה)1(,במקוםפסקתמשנה)ב(יבוא: )א(

לפניההגדרה"פעולה"יבוא: ")ב(

""חוקשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016;";

בפסקה)2(,בסעיףקטן)יד(המובאבה,במקום"לפיסעיף25"יבוא"לפי )ב(
סעיף5א";

מוצעלהבהירכימקוםשבוישסתירהביןהוראה
בתקנהשנקבעהמכוחפקודתהאגודותהשיתופיותלבין
הוראהבתקנהשנקבעהמכוחהתיקוןהמוצעאוהוראת
הוראת או התקנה הוראת תגבר לפיו, שניתנה המפקח
שההוראה בתנאי וזאת המוצע, התיקון מכוח המפקח
כאמורנקבעהלאחרהתייעצותעםשרהכלכלהאועם

הרשםע

לבסוףמוצעלקבועבסעיף99בהמוצעכיכאשררשם
האגודותהשיתופיותמבקשלהפעילאתסמכויותיולפיכל
דיןכלפיאגודהבעלתרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,
עליולשמועאתעמדתהמפקחבטרםיפעילאתסמכויותיו
כאמורעאגודהכאמורמפוקחתבאופןישירוהדוקעלידי
המפקח,וכדילמנועמצבשבוהרשםמפעיללגביהסמכות
אשרעלולהלאייןאושלאלעלותבקנהאחדעםהוראה
שלהמפקח,מוצעלקבועכיהרשםיקבלאתעמדתהמפקח

בטרםיפעילאתסמכותוע

לפסקה )49(

מוצעלהוסיףאתסעיף101אולקבועכימיזוגשלנותן
שירותיםפיננסייםשהואתאגיד,עםתאגידאחר,דורשאת
אישורהמפקחביןשהתאגידהאחרהואבעלרישיוןובין
שאינובעלרישיוןעבעלהרישיוןעוסקבפעילותוהפיננסית,
לאחרשהואוכןנושאיהמשרהבוובעליהשליטהוהעניין
בונבדקוונמצאוכשיריםלכךעבמקרהשלמיזוגביןנותן
שירותיםפיננסייםלתאגידאחרשאינובעלרישיוןנוצר

מצבשבומצטרפיםלנותןהשירותיםהפיננסייםגורמים
אשר המפקח, אישור את קיבלו ולא נבדקו שלא רבים
עלוליםלעסוקבפעילותהאמורהעעלכןמוצעלקבועאת

החובהלקבלתאישורהמפקחלצורךמיזוגכאמורע

לענייןמיזוגשלנותןשירותיםפיננסייםעםתאגיד
אחרשהואבעלרישיון,הדרישהלאישורהמפקחעומדת
בעינה,וזאתלשםבחינהאםהגוףהחדששייווצרכתוצאה
בהיקף לעסוק מתאימים בו המשרה ונושאי מהמיזוג
המבוקש,מתוךראייהכוללת הפעילותובסוגהפעילות

שלהשוקהמוסדרע

לפסקה )50(

סעיף106לחוקמציעתיקוןעקיףלפקודתמסהכנסהע
תיקוןזה,כשארהתיקוניםהעקיפיםהקבועיםבפרקט"ו
לחוקתוקנובמסגרתחקיקתהחוקובשלתחילתוהנדחית
שלהחוקטרםנכנסולתוקףעיובהרכיתיקוניםאלהייכנסו
לתוקפםבכפוףלסעיףהתחילה,אשרמוצעלתקנובמסגרת

התיקוןהמוצע)ראהדבריהסברלפסקאות)53(עד)54((ע

"פעולה" שההגדרה כך 106 סעיף את לתקן מוצע
בסעיף141א)א(לפקודתמסהכנסהתמשיךלחולבנוסחה
הנוכחי,ובהתאםלתיקוןהמוצעלאתצומצםלפעולותשל
מתןאשראיאושירותבנכספיננסיבלבדעלשםכךמוצע
למחוקאתסעיף106)1()ב(שעניינהתיקוןהגדרת"פעולה"

בסעיףהאמורע

וזהנוסחהשלפסקתמשנה)ב(שמוצעלמחקה:
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בסעיף111)1(,בפסקתמשנה)ב(,בהגדרה"נותןשירותיםפיננסיים"המובאתבה, )51(
במקום"במתןשירותבנכספיננסיאובמתןאשראיכהגדרתם"יבוא"במתןשירותפיננסי

כהגדרתו";

אחריסעיף113יבוא: )52(

"תיקוןפקודת
האגודות

השיתופיות

בפקודתהאגודותהשיתופיות61,בסעיף6,בסופויבוא:113אע

עלאףהוראותסעיףזה,יחולולענייןחברותבאגודה )5("
שמטרתהמתןשירותיפיקדוןואשראיכהגדרתםבסעיף25א
פיננסיים )שירותים פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק
מוסדרים(,התשע"ו-2016)בפסקהזו-אגודתפיקדוןואשראי(,

הוראותאלה:

אלהרשאיםלהיותחבריהאגודה: )א(

יחידשמלאולושמונהעשרהשנים; )1(

הוא האגודה לחבר קבלתו שבמועד מי )2(
תאגידהמעסיקעד50עובדים,וסךהכנסותיו
למועד שקדמה המס בשנת שוטפת מפעילות
מיליוןשקליםחדשים;שר האמורנמוךמ־25
האוצררשאילקבועלענייןסעיףקטןזהמספר
עובדיםאחראוסךהכנסותשונה,דרךכללאו

לסוגמסויםשלתאגידים;

איןלרשוםעלפיפקודהזואגודתפיקדוןואשראי )ב(
אלאאםכןהיאמורכבתמשבעהחבריםלפחותאו
שאחדמחבריההואאגודהרשומה,ומתקייםבחברים

בההאמורבפסקתמשנה)א(ע

במקוםההגדרה"פעולה"יבוא: ")ב(

""חוקשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוח
פיננסיים )שירותים פיננסיים שירותים על

מוסדרים(,התשע"ו-2016;

אשראי מתן או פיננסי בנכס שירות - "פעולה"
כהגדרתםבחוקשירותיםפיננסייםמוסדרים;"ע

לפסקה )51(

בוצעו שבמסגרתו לחוק 111 סעיף את לתקן מוצע
התיקוניםהעקיפיםלחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-2000,
כךשתיקוניםאלהיחולוגםעלמישעיסוקובמתןשירותי

פיקדוןואשראיאובהנפקהע

לפסקה )52(

כך שונים חוקים עקיפים בתיקונים לתקן מוצע
שישלימואתהאסדרההחדשהלפיהתיקוןהמוצעע

לסעיף 113א המוצע

מוצעלתקןאתסעיף6לפקודתהאגודותהשיתופיות,
פיקדון שירותי למתן רישיון בעלת אגודה שלעניין כך
ואשראי)להלן-האגודה(יחולוהוראותייחודיותלעניין

מישרשאילהיותחברבאגודהעמוצעלקבועכיבאגודה
יהיורשאיםלהיותחברים:יחידשמלאולו18שניםאומי
שבמועדקבלתולחברהאגודההואתאגידשאינומעסיק
יותרמ–50עובדיםושסךהכנסותיוהשנתיותנמוךמ־25
מיליוןשקליםחדשיםעתכליתהשלהוראהזוהיאלאפשר
שעשויים האגודה משירותי קטניםליהנות לעסקים גם
להינתןבתנאיםנוחיםיותרמהשירותיםהניתניםעלידי
בכך האגודה של יציבותה את לחזק כן וכמו הבנקים,
שעסקיםיוכלולנהלאתחשבונותיהםבאמצעותהעכמו
כןמוצעלהסמיךאתהשרלקבועמספרעובדיםאחראו
סךהכנסותשונהמהמוצע,דרךכללאולסוגמסויםשל

תאגידיםע

עודמוצעלקבועכיהמספרהמזערישלחבריאגודה
כאגודה לפעול המבקשת אגודה של לרישומה הנדרש
שבעה הוא ואשראי פיקדון שירותי למתן רישיון בעלת
אגודה הוא מחבריה אחד כן אם אלא לפחות, חברים
רשומהעכמוכןמוצעלהבהירכילאתתקייםפקיעתחברות
אוטומטיתמהאגודהבמצבשלפשיטתרגלאופירוקשל
חבראגודה,ואולםהאגודהרשאיתלהתנותעלתנאיזה

בתקנונהבאישורהרשםע

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(336,)א(360;ס"חהתשע"א,עמ'683ע 61
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החברותבאגודהלאתפקעבשלמתןצופשיטת )ג(
רגללגביחברהאגודה,ולגביחברשהואתאגיד-
בשלמתןצולפירוקו,אלאאםכןנקבעאחרתבתקנות

האגודהבאישורהרשםע"
תיקוןחוקהסדרת

העיסוקבייעוץ
השקעות,בשיווק
השקעותובניהול

תיקיהשקעות

השקעות113בע בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק
ובניהולתיקיהשקעות,התשנ"ה-621995-

בסעיף1,לפניההגדרה"בורסהמחוץלישראל" )1(
יבוא:

שיתופית אגודה - ואשראי" פיקדון ""אגודת
בעלתרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,
שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו
מוסדרים(, פיננסיים )שירותים פיננסיים

התשע"ו-2016;";

בסעיף2)א(,במקום"אוכעובדאושותףבשותפות )2(
שותף או "כעובד יבוא יועץ" רישיון בעלת שהיא
בשותפותשהיאבעלתרישיוןיועץאוכעובדבאגודת

פיקדוןואשראי";

בסעיף7,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

הרשותתעניקרישיוןיועץ,למבקששהוא ")ב1(
שהתקיימו ראתה אם ואשראי, פיקדון אגודת

לגביהאלה:

שיעסקו מי כי התחייבה האגודה )1(
בשמהבייעוץהשקעותהםעובדיהשהם
אחד עובד כי או מתאים, רישיון בעלי

לפחותהואבעלרישיוןמתאים;

האגודההתחייבהכילאיכהןבה )2(
הורשע כי לה שידוע מי משרה כנושא
בעבירהוכןמישחלעליואיסורלכהןבה
כנושאמשרהבשלאמצעיאכיפהכאמור
בסעיף52נולחוקניירותערך,שהוטלעליו
לפיפרקח'4לחוקניירותערך,לפיפרקז'2
י'1לחוקהשקעות לחוקזהאולפיפרק
משותפות-למשךהתקופהשבהחלעליו

האיסורכאמור;

החברותבאגודהלאתפקעבשלמתןצופשיטת )ג(
רגללגביחברהאגודה,ולגביחברשהואתאגיד-
בשלמתןצולפירוקו,אלאאםכןנקבעאחרתבתקנות

האגודהבאישורהרשםע"
תיקוןחוקהסדרת

העיסוקבייעוץ
השקעות,בשיווק
השקעותובניהול

תיקיהשקעות

השקעות113בע בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק
ובניהולתיקיהשקעות,התשנ"ה-621995-

בסעיף1,לפניההגדרה"בורסהמחוץלישראל" )1(
יבוא:

שיתופית אגודה - ואשראי" פיקדון ""אגודת
בעלתרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,
שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו
מוסדרים(, פיננסיים )שירותים פיננסיים

התשע"ו-2016;";

בסעיף2)א(,במקום"אוכעובדאושותףבשותפות )2(
שותף או "כעובד יבוא יועץ" רישיון בעלת שהיא
בשותפותשהיאבעלתרישיוןיועץאוכעובדבאגודת

פיקדוןואשראי";

בסעיף7,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

הרשותתעניקרישיוןיועץ,למבקששהוא ")ב1(
שהתקיימו ראתה אם ואשראי, פיקדון אגודת

לגביהאלה:

שיעסקו מי כי התחייבה האגודה )1(
בשמהבייעוץהשקעותהםעובדיהשהם
אחד עובד כי או מתאים, רישיון בעלי

לפחותהואבעלרישיוןמתאים;

האגודההתחייבהכילאיכהןבה )2(
הורשע כי לה שידוע מי משרה כנושא
בעבירהוכןמישחלעליואיסורלכהןבה
כנושאמשרהבשלאמצעיאכיפהכאמור
בסעיף52נולחוקניירותערך,שהוטלעליו
לפיפרקח'4לחוקניירותערך,לפיפרקז'2
י'1לחוקהשקעות לחוקזהאולפיפרק
משותפות-למשךהתקופהשבהחלעליו

האיסורכאמור;

לסעיפים 113ב ו־113ג המוצעים

מוצעלתקןאתחוקהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעות,
בשיווקהשקעותובניהולתיקיהשקעות,התשנ"ה-1995,
שיווק )ייעוץ, פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק ואת
בהתאמהע התשס"ה-2005, פנסיוניים(, סליקה ומערכת
בסעיףייחודהעיסוקשלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון
38אהמוצע(,נקבעכי ואשראי)ראהדבריהסברלסעיף
לחבריםבוולקרוביהםשירותי יוכללתת הרישיון בעל

ייעוץהשקעותושירותיייעוץפנסיוניעמכיווןשהעיסוק
מתאים, רישיון קבלת דורש אלה משירותים אחד בכל
מוצעלתקןאתהחוקיםהאמוריםכך,שאגודהשיתופית
תוכללקבלרישיוןיועץהשקעותורישיוןיועץפנסיונילשם
מתןשירותיםכאמור,אפשרותשאינהקיימתכיוםעכמוכן,
במסגרתשניהתיקוניםהעקיפיםהאמורים,מוצעלקבוע
אילותנאיםומגבלותיחולועלהאגודההשיתופיתכדי

שזותוכללקבלרישיוןמתאיםע

ס"חהתשנ"ה,עמ'416;התשע"ו,עמ'691ע 62
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לאגודההוןעצמיבסכוםשאינוקטן )3(
מהסכוםשייקבעבתקנות;

לאגודהביטוח,אוערבותבנקאית, )4(
בסכומים, ערך ניירות או פיקדון או

בשיעוריםובתנאיםשייקבעובתקנותע"

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ייעוץ,
שיווקומערכת

סליקהפנסיוניים(

)ייעוץ,שיווקומערכת113גע בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
5,אחריסעיף פנסיוניים(,התשס"ה-632005,בסעיף סליקה

קטן)ב(יבוא:

שהוא למבקש פנסיוני יועץ רישיון ייתן הממונה ")ב1(
אגודהבעלתרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיכהגדרתו
פיננסיים )שירותים פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק
מוסדרים(,התשע"ו-2016,אםראהשהתקיימולגביהכלאלה:

האגודההתחייבהכימישיעסקובשמהבייעוץ )1(
פנסיוניהםעובדיהשהםבעלירישיוןיועץפנסיוני;

האגודההתחייבהכילאיכהןבהכנושאמשרה )2(
מישידועלהכיהורשעבעבירהע"

תיקוןחוק
הבנקאות)רישוי(

בחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-113-641981דע

אחריסעיף22יבוא: )1(

"נותנישירותי
פיקדוןואשראי

עדהיקףפעילות
בנקאי

שבסעיף22אע הפעולות ייחוד הוראת )א(
העוסקת אגודה על תחול לא 21)א()1(
היקף עד ואשראי, פיקדון שירותי במתן

פעילותבנקאיע

בסעיףזה,"אגודה","שירותיפיקדון )ב(
ואשראיו"היקףפעילותבנקאי"-כהגדרתם
בסעיפים1ו־25אלחוקהפיקוחעלשירותים
מוסדרים(, פיננסיים )שירותים פיננסיים

התשע"ו-2016ע";

בסעיף23,במקום"לתאגידיםבנקאייםאוללקוחותיהם" )2(
יבוא"לתאגידיםבנקאיים,לבעלירישיונותהנפקהלפיחוק
הפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,

התשע"ו-2016,אוללקוחותיהם"ע

לסעיף 113ד המוצע

מוצעלתקןאתחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981,
לחוק 21)א()1( שבסעיף העיסוק ייחוד שהוראת ולקבוע
האמורולפיהמישאינותאגידבנקאילאיעסוקבקבלת
פיקדונותכספייםובמתןאשראיכאחת,לאתחולעלאגודה
העוסקתבמתןשירותיפיקדוןואשראי,עדהיקףפעילות
בנקאיעכאמורבדבריההסברלסעיף25ב)א(המוצע,תיקוןזה
הואהמהלךהמשליםלאסדרתהעיסוקבמתןשירותיפיקדון
ואשראילפיהתיקוןהמוצעעכיום,בהתאםלהוראותסעיף

21)א()1(לחוקהבנקאות)רישוי(,מישאינותאגידבנקאי
שירותיפיקדוןואשראיכאחתע אינורשאילעסוקבמתן
להסדרת המוצע התיקון במסגרת האפשרות מתן לאור
העיסוקבקבלתפיקדונותובמתןאשראיכאחת)עדהיקף
מסויםבלבד(,ישצורךבתיקוןלחוקהבנקאותשיקבעמי
הםהגופיםשעלאףהוראותסעיף21)א()1(האמוררשאים

לעסוקבקבלתפיקדונותובמתןאשראיכאחתע

רישיון בעל של פעילותו את לאפשר כדי כן, כמו
שירותים מחברת שירותים לקבל לו לאפשר יש הנפקה

ס"חהתשס"ה,עמ'918;התשע"ו,עמ'1261ע 63
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תיקוןחוקמערכות
תשלומים

בחוקמערכותתשלומים,התשס"ח-113-652008הע

בסעיף8,בפסקה)1(,במקוםהסיפההחלבמילים"ובכלל )1(
זה"יבוא"ובכללזהבענייניםאלה:

מהמבקשים למערכת לחיבור הוגנות דרישות )א(
להשתתףבה;

משתתף של במערכת ההשתתפות המשך )ב(
שמתנהליםנגדוהליכיפירוק;

אמצעיםלאכיפתהכלליםהאמורים;"; )ג(

בסעיף11,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הפעלתסמכותהנגידלפיסעיףקטן)א(לעניין ")א1(
בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיולענייןבעל

רישיוןהנפקהתיעשהבהתאםלהוראותאלה:

חובתושל קיום הסמכותלעניין הפעלת )1(
מפעילמערכתמבוקרתלגבשכלליםלפיסעיף
כאמור, רישיונות לבעלי הנוגע בכל 8)1()א(
נותני על המפקח עם בהתייעצות תיעשה

שירותיםפיננסיים;

חובתושל קיום הסמכותלעניין הפעלת )2(
רישיונות בעלי מערכתמבוקרתלחבר מפעיל
כאמורלמערכת,לפיהכלליםשגובשובהתאם
על המפקח בהסכמת תיעשה 8)1()א(, לסעיף

נותנישירותיםפיננסיים;

בסעיףקטןזה-

- מוסדרים" פיננסיים שירותים על הפיקוח "חוק
)שירותים פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק

פיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016;

"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"-המפקחעל
נותנישירותיםפיננסייםשמונהלפיסעיף2לחוק

הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"ו"רישיוןהנפקה"
-כהגדרתםבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים

מסודריםע";

תיקוןחוקמערכות
תשלומים

בחוקמערכותתשלומים,התשס"ח-113-652008הע

בסעיף8,בפסקה)1(,במקוםהסיפההחלבמילים"ובכלל )1(
זה"יבוא"ובכללזהבענייניםאלה:

מהמבקשים למערכת לחיבור הוגנות דרישות )א(
להשתתףבה;

משתתף של במערכת ההשתתפות המשך )ב(
שמתנהליםנגדוהליכיפירוק;

אמצעיםלאכיפתהכלליםהאמורים;"; )ג(

בסעיף11,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הפעלתסמכותהנגידלפיסעיףקטן)א(לעניין ")א1(
בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיולענייןבעל

רישיוןהנפקהתיעשהבהתאםלהוראותאלה:

חובתושל קיום הסמכותלעניין הפעלת )1(
מפעילמערכתמבוקרתלגבשכלליםלפיסעיף
כאמור, רישיונות לבעלי הנוגע בכל 8)1()א(
נותני על המפקח עם בהתייעצות תיעשה

שירותיםפיננסיים;

חובתושל קיום הסמכותלעניין הפעלת )2(
רישיונות מערכתמבוקרתלחברבעלי מפעיל
כאמורלמערכת,לפיהכלליםשגובשובהתאם
על המפקח בהסכמת תיעשה 8)1()א(, לסעיף

נותנישירותיםפיננסיים;

בסעיףקטןזה-

- מוסדרים" פיננסיים שירותים על הפיקוח "חוק
)שירותים פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק

פיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016;

"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"-המפקחעל
נותנישירותיםפיננסייםשמונהלפיסעיף2לחוק

הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"ו"רישיוןהנפקה"
-כהגדרתםבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים

מסודריםע";

הבנקאות לחוק 23 לסעיף שבהתאם מכיוון משותפתע
שירות לתת רשאית משותפת שירותים חברת )רישוי(
רקלתאגידבנקאיאוללקוחותיו,מוצעלתקןאתהסעיף
האמורכךשיאפשרלחברתשירותיםמשותפתלתתשירות
שירותים על הפיקוח חוק לפי הנפקה רישיונות לבעלי

פיננסייםמוסדרים,אוללקוחותיהם,בהתאםלחוקזהע

לסעיף 113ה המוצע

מערכת של לשירות יחובר הנפקה רישיון בעל
תשלומיםאםיעמודבתנאיהגישהלמערכתעתנאיהגישה
למערכתנקבעיםעלידימפעילהמערכת,בהתאםלסעיף
8לחוקמערכותתשלומים,התשס"ח-2008)להלן-חוק
מערכותתשלומים(,ומפוקחיםעלידיהנגידמכוחסמכותו

ס"חהתשס"ח,עמ'184;התש"ע,עמ'475ע 65
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בסעיף114- )53(

בסעיףקטן)א(,במקום"למעטסימןא'לפרקי"ז"יבוא"לענייןמישעיסוקו )א(
במתןאשראי,במתןשירותיפיקדוןואשראיאובהנפקתכרטיסיאשראי";

במקום יימחקו, - )א(" קטן בסעיף האמור "על המילים )ב(, קטן בסעיף )ב(
"ז'בסיווןהתשע"ח"יבוא"י"חבסיווןהתשע"ח"ובסופויבוא"ותחילתושלסימן

א'לפרקי"זביוםפרסומושלחוקזה";

בסעיףקטן)ג(בסופויבוא"ורשאיהואלדחותמועדיםלפיסעיףקטןזה )ג(
לגביכלהעיסוקיםהאמוריםבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(אוחלקם";

בסעיף125)א(- )54(

בפסקה)2(,במקום"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בעלרישיוןלמתןשירות )א(
בנכספיננסיאובעלרישיוןלמתןאשראי";

)3(,במקום"במתןשירותיםפיננסיים"יבוא"במתןשירותבנכס בפסקה )ב(
פיננסיאובמתןאשראי";

11לחוקהאמורעמוצעלתקןאתחוקמערכות לפיסעיף
תשלומיםכךשהכלליםשייקבעולענייןחיבורלמערכתשל
המבקשיםלהשתתףבהיהיוהוגניםויתמכובחיבורשל
משתתפיםחדשיםלמערכתוזאתבמטרהלאפשרלגורמים

נוספיםרלוונטייםלהתחברלמערכתע

עודמוצעלקבועכיהפעלתסמכותהנגיד,בהתאם
לסעיף11לחוקמערכותתשלומים,בענייןקיוםחובתושל
8)1()א( סעיף לפי כללים לגבש מבוקרת מערכת מפעיל
לחוקהאמורבכלהנוגעלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון
ואשראיולענייןבעלרישיוןהנפקה,תיעשהבהתייעצות
עםהמפקחעלנותנישירותיםפיננסייםעלענייןהפעלת
הסמכותלענייןקיוםחובתושלמפעילמערכתמבוקרת
לחברבעלירישיונותכאמורלמערכת,לפיהכלליםשגובשו
בהתאםלסעיף8)1()א(,מוצעכיהפעלתסמכותתיעשה

בהסכמתהמפקחעלנותנישירותיםפיננסייםע

לפסקאות )53( ו–)54(

של תחילתו לעניין הוראות קובע לחוק 114 סעיף
החוק,וזהנוסחו:

"תחילה

י"ז, תחילתושלחוקזה,למעטסימןא'לפרק )א( 114ע
ביוםז'בסיווןהתשע"ז)1ביוני2017()להלן-יוםהתחילה(ע

עלהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתושלחוקזה )ב(
לענייןמישעיסוקובמתןשירותבנכספיננסי,וכןלעניין
הוראותסעיפים110,106)1(ו־111,ביוםז'בסיווןהתשע"ח

)1ביוני2018()להלן-יוםהתחילההמאוחר(ע

השר,באישורועדתהכספים,רשאילדחות,בצו, )ג(
אתהמועדיםהאמוריםבסעיףקטן)א(או)ב(אםמצאכי

הדחייהדרושהלשםהיערכותליישוםהוראותחוקזהע"

מוצעלהבהירמהויוםהתחילההרלוונטילגביכל
אחדמןהעיסוקיםהמוסדרים:

פיקדון שירותי במתן אשראי, במתן עיסוק לעניין -
ואשראיובהנפקהיהיהיוםהתחילהיוםז'בסיווןהתשע"ז
)1ביוני2017(עיצויןכיהתיקוןהמוצעישתלבבחוקהפיקוח
של תחילתו ביום כבר מוסדרים פיננסיים שירותים על
חוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניות
התשע"ז-2016, ו־2018(, 2017 התקציב הכלכליתלשנות
המוצע)יוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017((,ואולםייכנס
לתוקףרקביוםהתחילהלפיסעיף114לחוקהפיקוחעל
שירותיםפיננסייםמוסדרים)יוםז'בסיווןהתשע"ז)1ביוני

2017((ע

לעניין שירותבנכספיננסיוכן עיסוקבמתן לעניין -
ההוראותהקבועותלענייןנותנישירותימטבעבמסגרת
התיקוניםהעקיפיםבסעיפים110,106)1(ו־111לחוק,יהיה
התשע"ח בסיוון י"ח ביום - יותר מאוחר התחילה יום

)1ביוני2018(ע

לענייןזהמוצעלתקןתיקוןטכניאתסעיף114)ב(לחוק
עקבטעותשנפלהבוולקבועכייוםהתחילההמאוחר

קבועליוםי"חבסיווןהתשע"ח)1ביוני2018(ע

עודמוצעלהבהירבסעיף114)ב(כיסימןא'לפרקי"ז
לחוקהקובעהוראותשעהלענייןסמכותלהגבלתשימוש

במקום,נכנסלתוקפוכברביוםפרסומושלהחוקע

כמוכן,מוצעלאפשרלשר,באישורועדתהכספיםשל
הכנסת,לדחותאתהמועדיםהאמוריםלגביכלהעיסוקים
הנזכרים,כולםאוחלקם,אםמצאשהדחייהדרושהלצורך

היערכותליישוםהוראותהחוקע

עודמוצעלתקןאתהוראותסימןב'לפרקי"זלחוק
כךשיובהרכיהסמכויותהקבועותבהןמתייחסותלבעל
רישיוןלמתןשירותיאשראיאולבעלרישיוןלמתןשירות

בנכספיננסיבלבדע
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בסעיף127- )55(

בפסקה)1(,במקוםההגדרה"נותןשירותיאשראי"המובאתבהיבוא: )א(

""נותןשירותיאשראיאושירותיפיקדוןואשראי"-בעלרישיוןלמתן
אשראיאורישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,כהגדרתםבסעיף1
לחוקשירותיםפיננסייםמוסדריםוכןמישעיסוקובמתןאשראיאו
במתןשירותיפיקדוןואשראיכהגדרתםבסעיפים11או־25אלחוק
האמורואינובעלרישיוןלפיאותוחוק,ולמעטתאגידבנקאיוכל

גוףאחרהמנויבתוספתהשלישית;";

)3(,בפסקה)6א(המובאתבה,במקום"לענייןמישעיסוקובמתן בפסקה )ב(
אשראילפיחוקשירותיםפיננסייםמוסדרים"יבוא"לענייןנותןשירותיאשראי

אושירותיפיקדוןואשראי";

בפסקה)4(,בפרט5אהמובאבה,בסופויבוא"אושירותיפיקדוןואשראי"; )ג(

בתוספת- )56(

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )א(

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-800,000שקלים ")ג(
חדשים;";

בפסקה)2(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )ב(

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-בהתאםלצבר ")ג(
האשראישלואולצברהפיקדונותשלוכמפורטלהלן:

צבראשראיאוצברפיקדונות
הוןעצמינדרש)במיליונישקליםחדשים(

251עד50

5ע1מעל50עד1,000

3"מעל1,000

בסעיף127- )55(

בפסקה)1(,במקוםההגדרה"נותןשירותיאשראי"המובאתבהיבוא: )א(

""נותןשירותיאשראיאושירותיפיקדוןואשראי"-בעלרישיוןלמתן
אשראיאורישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,כהגדרתםבסעיף1
לחוקשירותיםפיננסייםמוסדריםוכןמישעיסוקובמתןאשראיאו
במתןשירותיפיקדוןואשראיכהגדרתםבסעיפים11או־25אלחוק
האמורואינובעלרישיוןלפיאותוחוק,ולמעטתאגידבנקאיוכל

גוףאחרהמנויבתוספתהשלישית;";

)3(,בפסקה)6א(המובאתבה,במקום"לענייןמישעיסוקובמתן בפסקה )ב(
אשראילפיחוקשירותיםפיננסייםמוסדרים"יבוא"לענייןנותןשירותיאשראי

אושירותיפיקדוןואשראי";

בפסקה)4(,בפרט5אהמובאבה,בסופויבוא"אושירותיפיקדוןואשראי"; )ג(

בתוספת- )56(

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )א(

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-800,000שקלים ")ג(
חדשים;";

בפסקה)2(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )ב(

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי-בהתאםלצבר ")ג(
האשראישלואולצברהפיקדונותשלוכמפורטלהלן:

צבראשראיאוצברפיקדונות
הוןעצמינדרש)במיליונישקליםחדשים(

251עד50

5ע1מעל50עד1,000

3"מעל1,000

לפסקה )55(

תיקון שעניינו לחוק, 127 סעיף את לתקן מוצע
הוראתשעההקובעתתיקוניםלחוקאיסורהלבנתהון,
כךשבתקופהשמיוםהתחילהועדיוםהתחילההמאוחר
כהגדרתםבתיקוןהמוצע)ראהדבריהסברלפסקאות)53(
עד)54((,יחולוהוראותחוקאיסורהלבנתהוןגםעלמי

שעיסוקובמתןשירותיפיקדוןואשראיע

לפסקה )56(

מוצעלתקןאתהתוספתלחוקולקבועבהאתסכומי
ההוןהעצמיהמזערישנדרשמבעלרישיוןלמתןשירותי

פיקדוןואשראיכדילהבטיחאתהתנהלותוהתקינהואת
יציבותוהתפעולית,בהתאםלהוראותסעיף37לחוקע

סכומיההוןהעצמיהמזעריהמוצעיםנקבעועלבסיס
חלוקהפנימיתביןבעלירישיוןבסיסילבעלירישיוןמורחבע
כךלמשללבעלירישיוןמורחבמוצעלקבועאתהחובה
להחזיקבסכומיהוןעצמיבהתאםלצברהאשראישלהם

אולצברהפיקדונותשלהםע
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פרק י': הסרת חסמים לביצוע מיזמי תשתית לאומית

סימן א': תיקון חוק התכנון והבנייה

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-34-661965ע

בסעיף1,בהגדרה"מבנהדרך",בסופהיבוא"וכןמתחםתפעוליהנדרשלטיפול )1(
במסילתברזלובציודהנדרשלהפעלתהשלרכבת,למעטמתחםכאמורהנדרשלאחסון

אולשינועשלמטענים";

בסעיף6ב)ד(,במקוםהסיפההחלבמילים"הסמכויותהנתונותלמתכנןהמחוז" )2(
יבוא"יחולוהוראותהסעיףהאמורבשינוייםאלה:

בפסקה)2(,במקום"למתכנןהמחוז"יקראו"למתכנןהוועדהלתשתיות"; )1(

בפסקה)3(,במקום"יבדקומתכנןהמחוזומהנדסהועדההמקומית"יקראו )2(
"יבדוקמתכנןהוועדהלתשתיות",במקום"ויאשרו"יבוא"ויאשר",במקום"קבעו
המתכנןוהמהנדסכאחד"יקראו"קבעמתכנןהוועדהלתשתיות"ובמקום"ימסרו"

יקראו"ימסור";

בפסקה)4(,במקום"לאהחליטומתכנןהמחוזומהנדסהועדההמקומית" )3(
יקראו"לאהחליטמתכנןהוועדהלתשתיות";

פסקאות)5(ו–)7(-לאייקראו; )4(

בפסקה)6(,במקום"יושבראשהועדההמחוזית"יקראו"יושבראשהוועדה )5(
לתשתיות";

בסעיף157ב,במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )3(

פרק י' - כללי

מיזמיתשתיתלאומיתהםמיזמיםמורכביםבמיוחד,
עתיריהשקעהובעליהשלכותותועלותמשקיותרחבותע
מיזמיםאלהמבוצעיםלעתיםקרובותבמרחבאורבניומלווים
בממשקיםעםרשויותמקומיות,חברותממשלתיות,חברות
תשתיתואוכלוסייהמקומיתעלרוב,העבודותהנדרשות
להקמתהמיזםגורמותלפגיעהבשגרתהחייםהעירונית,
ולכן,בנוסףלחשיבותבהשלמהמהירהשלהמיזםלטובת
מתןשירות,קייםאינטרסציבוריבקיצורזמןהעבודותעקידום
המיזמיםתלויבמידהרבהבשיתוףפעולהשלהגורמים
השונים,ובהסרתחסמיםשוניםלקידומםעבהתאםלכך,
מטרתושלפרקזהלהסירחסמיםתכנונייםלהקמתהמיזמים
ולאפשרשיתוףפעולהמרביביןהגורמיםהשונים,וזאת
כדילהביאלהשלמהשלהמיזמיםבמהירותהמרביתתוך

צמצוםהפגיעהבשגרתהחייםהעירוניתע

והבנייה, התכנון בחוק המוצעים התיקונים  סעיף 34
התשכ"ה-1965)להלן-חוקהתכנוןוהבנייה(,  כללי

נועדולזרזאתביצועהעבודותבמיזמיתשתית 
לאומיתבתחוםהתחבורהע

לפסקה )1(

מוצעלהרחיבאתההגדרה"מבנהדרך"שבסעיף1
תפעולי מתחם גם שתכלול כך והבנייה התכנון לחוק

להפעלת הנדרש ובציוד ברזל במסילת לטיפול הנדרש
בחוק הייחודיות שההוראות כדי וזאת )"דפו"(, רכבת
התכנוןוהבנייההחלותעלהקמתמבנהדרך,אשרבהתאם
להןהקמתואינהטעונההיתרלפיסעיף145לחוקהתכנון
והבנייהאלאהרשאהבלבד,יחולוגםעלהקמתמתחם

תפעוליכאמור,בשלחיוניותולהקמתתשתיתרכבתיתע

לפסקה )2(

והבנייה התכנון לחוק 6ב)ד( סעיף את לתקן מוצע
כך וסמכויותיה, לתשתיות הוועדה תפקידי שעניינו
שלענייןתכניתלתשתיתלאומית,הסמכותלאשרהרשאה
להקמתמבנהדרך,תהיהשליושבראשהוועדהלתשתיות
מהנדס של באישורו הצורך ובמקום הוועדה, ומתכנן
261)ה( לסעיף בהתאם שנדרש כפי המקומית הוועדה
לחוקהתכנוןוהבנייה,תהיהחובהלמסורלוהעתקשל

ההרשאהלהקמתמבנהדרך,בלבדע

לפסקה )3(

סעיף157באשרהוסףלחוקהתכנוןוהבנייהבסעיף
58לחוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'101(,התשע"ד-2014
)בפרקזה-תיקוןמס'101(,וייכנסלתוקףביוםל'בתשרי
התכנון צו זה לעניין )ר' )2016 בנובמבר 1( התשע"ז
המאוחר התחילה יום )דחיית )101 מס' )תיקון והבנייה
של שלהחוק(,התשע"ו-2015(,קובעכיתחילתביצוען
עבודותהטעונותהרשאהלפיסעיף261)ה(לחוקהתכנון
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ר ב ס ה י  ר ב ד



351 הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31

לגביו ניתנה אשר עבודהלמבנהדרך ביצוע זה, סעיף הוראות אף על ")ד(
ואולםבעל עבודה, תחילת אישור טעון יהיה לא 261)ה( סעיף לפי הרשאה
ההרשאהכאמורימסורהודעהעלתחילתהעבודהלמישהוקנתהלוהסמכות

לתתהרשאהבהתאםלהוראותהסעיףהאמורע"

סימן ב': הרחבת סמכויות הוועדה לתיאום תשתיות

בסימןזה-35עהגדרות

"בעלרישיוןחלוקה"-כהגדרתובסעיף2לחוקמשקהגזהטבעי;

"בעלתשתית"-כלאחדמאלה:

בעלתשתיתכהגדרתובסעיף55אלחוקמשקהגזהטבעי; )1(

בעלרישיוןחלוקה; )2(

בעלתשתיתתקשורת; )3(

"בעלתשתיתתקשורת"-מישנותןשירותיבזקפנים–ארצייםנייחיםאושירותירדיו
טלפוןניידבשיטההתאית)רט"ן(מכוחרישיוןכללילפיחוקהתקשורת)בזק
ושידורים(,התשמ"ב-671982,למעטרישיוןרדיוטלפוןניידברשתאחרתלפי

סעיף4)א2(לחוקהאמור;

"גוףתשתיתשאינוציבורי"-כלאחדמאלה,שאינוחברהממשלתית:

)2( מקיםתשתית,למעטמקיםמיזםתשתיתלאומיתכהגדרתובפסקה )1(
להגדרה"מקיםמיזםתשתיתלאומית";

בעלתשתיתתקשורת; )2(

בעלרישיוןחלוקה; )3(

לגביו ניתנה אשר עבודהלמבנהדרך ביצוע זה, סעיף הוראות אף על ")ד(
בעל ואולם עבודה, תחילת אישור טעון יהיה לא 261)ה( סעיף לפי הרשאה
ההרשאהכאמורימסורהודעהעלתחילתהעבודהלמישהוקנתהלוהסמכות

לתתהרשאהבהתאםלהוראותהסעיףהאמורע"

סימן ב': הרחבת סמכויות הוועדה לתיאום תשתיות

הגדרותבסימןזה-35ע

"בעלרישיוןחלוקה"-כהגדרתובסעיף2לחוקמשקהגזהטבעי;

"בעלתשתית"-כלאחדמאלה:

בעלתשתיתכהגדרתובסעיף55אלחוקמשקהגזהטבעי; )1(

בעלרישיוןחלוקה; )2(

בעלתשתיתתקשורת; )3(

"בעלתשתיתתקשורת"-מישנותןשירותיבזקפנים–ארצייםנייחיםאושירותירדיו
טלפוןניידבשיטההתאית)רט"ן(מכוחרישיוןכללילפיחוקהתקשורת)בזק
ושידורים(,התשמ"ב-671982,למעטרישיוןרדיוטלפוןניידברשתאחרתלפי

סעיף4)א2(לחוקהאמור;

"גוףתשתיתשאינוציבורי"-כלאחדמאלה,שאינוחברהממשלתית:

)2( מקיםתשתית,למעטמקיםמיזםתשתיתלאומיתכהגדרתובפסקה )1(
להגדרה"מקיםמיזםתשתיתלאומית";

בעלתשתיתתקשורת; )2(

בעלרישיוןחלוקה; )3(

והבנייהטעונה,נוסףעלהרשאההכוללתתנאיםלתחילת
עבודות,גםאישורנוסףמאתהגורמיםהמוסמכיםלתתאת
ההרשאהעמוצעלתקןאתהסעיףהאמורכךשלאיידרש
אישורנוסףשלהגורמיםהאמוריםלתחילתביצועעבודה
כאמור,אלאיידועםבלבד,וזאתבלילגרועמהחובהלעמוד

בתנאיםהקבועיםבהרשאהלפיסעיף261)ה(האמורע

כי מראה תשתית מיזמי בהקמת הניסיון  סעיף 35
מתעוררותמחלוקות התשתיות תיאום בשלב 
בענייןעבודותתשתיתביןהחברההמבצעתאתעבודות
מיזםהתשתיתלביןבעליתשתיתאחריםהמצוייםבאזור
הקמתהתשתיתעמשךהזמןעדלסיוםמחלוקותאלהמעכב

אתקידוםהמיזמיםבאופןניכרע

כדילצמצםסכסוכיםאלהולהביאלפתרונםבמהירות
כךשלאיעכבואתביצועהעבודות,מוצעלהסמיךאת
הוועדהלתיאוםתשתיותאשרהוקמהלפיהוראותסימן
ד'בפרקה'לחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-2002)בפרק
זה-חוקמשקהגזהטבעי(,שהוסףבחוקהתכניתהכלכלית
)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב
2015ו־2016(,התשע"ו-2015,לפסוקגםבסכסוכיםאחרים
תשתיתלאומית,כפי מקיםמיזם לבין ביןבעלתשתית

שיפורטלהלןע

להגדרה "בעל תשתית" -לפיהמוצע,בעלתשתיתהוא
בעלתשתיתכהגדרתובסעיף55אלחוקמשקהגזהטבעי,
הגז משק לחוק 2 בסעיף כהגדרתו חלוקה רישיון בעל

הטבעיאובעלתשתיתתקשורתכהגדרתוהמוצעת;

בעל המוצע, לפי  - להגדרה "בעל תשתית תקשורת" 
תשתיתתקשורתהואבעלרישיוןכללילפיחוקהתקשורת
)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982)בפרקזה-חוקהתקשורת(,
הנותןשירותיבזקפנים–ארצייםנייחיםאושירותירדיו
טלפוןניידבשיטההתאית)רט"ן(מכוחרישיוןכללילפי
מכוח כאמור שירותים מישנותן התקשורת,למעט חוק
4)א2( סעיף לפי אחרת ברשת נייד טלפון רדיו רישיון
מפעילרשתסלולריתוירטואלית לחוקהאמור,המכונה

)MVNO-MobileVirtualNetworkOperator(ע

לפי הוא, תשתית מקים - תשתית"  "מקים  להגדרה 
המוצע,מקיםמסילתברזלכהגדרתובסעיף14אלפקודת
מסילותהברזל]נוסחחדש[,התשל"ב-1972,אומקיםמיזם
שהממשלההחליטהכיהואמיזםתשתיתלאומית)בפרק

זה-מיזםתשתיתלאומית(;

להגדרה "גוף תשתית שאינו ציבורי" -לגביחלקממיזמי
לשם פרטיים גופים עם הממשלה מתקשרת התשתית
הקמתהמיזמיםעמוצעלהגדירגוףתשתיתשאינוציבורי,
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"חוקמשקהגזהטבעי"-חוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-682002;

"מיזםתשתיתלאומית"-מיזםשהממשלההחליטהכיהואמיזםתשתיתלאומית;

"מקיםמיזםתשתיתלאומית"-כלאחדמאלה:

בעלזיכיוןלבנייתמיזםתשתיתלאומית; )1(

רשותשהוקמהבחוק,חברהממשלתיתאוחברהעירונית,שהממשלה )2(
התקשרהעמהלשםבנייתמיזםתשתיתלאומית;

חדש[, ]נוסח הברזל 14אלפקודתמסילות "מקיםמסילתברזל"-כהגדרתובסעיף
התשל"ב-691972;

"מקיםתשתית"-כלאחדמאלה:

מקיםמסילתברזל; )1(

מקיםמיזםתשתיתלאומיתע )2(

הרחבתסמכויות
הוועדהלתיאום

תשתיות

הוועדהלתיאוםתשתיותשהוקמהלפיסעיף55בלחוקמשקהגזהטבעי)בסעיף36ע )א(
זה-הוועדה(,תהיהמוסמכתנוסףעלסמכותהלפיסימןד'בפרקה'לחוקמשקהגז
הטבעי,לפסוקבסכסוכיםביןמקיםתשתיתלביןבעלתשתיתוכןבסכסוכיםביןמקימי
החברות לחוק 59כב)א( בסעיף המפורטים בעניינים תשתית, בעלי בין או תשתית
הממשלתיות,התשל"ה-701975,בהתאםלהוראותלפיסימןזה,ובלבדשאםצדלסכסוך
הואגוףתשתיתשאינוציבורי,ניתנההסכמתובכתבלהבאתהסכסוךלהכרעתהוועדהע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

סמכויותהוועדהכאמורבאותוסעיףקטןלענייןסכסוךביןמקיםמיזם )1(
תשתיתלאומיתכהגדרתובפסקה)1(להגדרה"מקיםמיזםתשתיתלאומית",לבין
בעלתשתיתאומקיםתשתיתאחר,יהיורקככלשהסכסוךנוגעלמיזםהתשתית

הלאומית;

סמכויותהוועדהכאמורבאותוסעיףקטןלענייןסכסוךביןמקיםמסילת )2(
ברזלשהואגוףתשתיתשאינוציבורילביןבעלתשתיתאומקיםתשתיתאחר,

יהיורקככלשהסכסוךנוגעלמסילתהברזלע

כמקיםתשתיתשאינורשותשהוקמהבחוק,אינוחברה
ממשלתיתאוחברהעירוניתואינובעלתשתיתתקשורת
זו אובעלרישיוןחלוקה,כךשלמעשהייכללובהגדרה
מקימימיזםתשתיתפרטייםשהממשלההתקשרהעמם

לשםבנייתתשתיתע

לסעיף קטן )א( סעיף 36

תשתיות לתיאום הוועדה כי לקבוע מוצע 
תהיה הטבעי הגז משק לחוק 55ב סעיף לפי שהוקמה
מוסמכת,נוסףעלסמכויותיהלפיחוקמשקהגזהטבעי,
55כב)א( בסעיף המפורטים בעניינים בסכסוכים לפסוק
לחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-1975)בפרקזה-
חוקהחברותהממשלתיות(,ביןמקיםתשתיתלביןבעל
תשתיתוכןביןמקימיתשתיתאוביןבעליתשתית,בהתאם

להוראותלפיסימןב'המוצעעעםזאת,אםצדלסכסוךהוא
גוףתשתיתשאינוציבורי,תהיההוועדהלתיאוםתשתיות
)בפרקזה-הוועדה(מוסמכתלדוןבסכסוךרקאםניתנה
הסכמתו,בכתב,שלגוףהתשתיתשאינוציבורילהבאת

הסכסוךלוועדהע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכיעלאףהאמורבסעיףקטן)א(,סמכויות
הוועדהכאמורבאותוסעיףקטןלענייןסכסוךביןמקים
לביןבעלתשתיתאומקים מיזםתשתיתלאומיתפרטי
תשתיתאחר,יהיורקככלשהסכסוךנוגעלמיזםהתשתית
הלאומית,וסמכויותהוועדהכאמורלענייןסכסוךביןמקים
מסילתברזלפרטילביןבעלתשתיתאומקיםתשתיתאחר

יהיורקככלשהסכסוךנוגעלמסילתהברזלע
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)ד(ו־55געד55ולחוקמשקהגזהטבעייחולועל הוראותסעיפים55ב)ב(עד )ג(
הוועדהבהפעלתסמכויותיהבקשרלסכסוכיםכאמורבסעיףקטן)א(,עלהסכסוכים

כאמורועלהצדדיםלסכסוך,לפיהעניין,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בסעיף55ב- )1(

בסעיףקטן)ג(- )א(

ברישה,במקום"בעלרישיוןחלוקהשאינוחברהממשלתית" )1(
יקראו"גוףתשתיתשאינוציבורי"ובמקום"לצדדיםשאינםחברות

ממשלתיות"יקראו"לגופיהתשתיתשאינםציבוריים";

בפסקה)2(,במקום"הצדשאינוחברהממשלתית"יקראו"גוף )2(
התשתיתשאינוציבורי";

בסעיףקטן)ד(,במקום"בעלרישיוןחלוקהשאינוחברהממשלתית" )ב(
יקראו"גוףתשתיתשאינוציבורי",במקום"שבעלרישיוןחלוקה"יקראו
"שגוףתשתיתשאינוציבורי",במקום"בעלתשתיתכאמורבסעיףקטן)א("
יקראו"בעלתשתית"ובכלמקום,במקום"בעלרישיוןהחלוקה"יקראו"גוף

התשתיתשאינוציבורי";

בסעיף55ג- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

במקוםפסקה)3(יקראו: )1(

)ד(ו־55געד55ולחוקמשקהגזהטבעייחולועל הוראותסעיפים55ב)ב(עד )ג(
הוועדהבהפעלתסמכויותיהבקשרלסכסוכיםכאמורבסעיףקטן)א(,עלהסכסוכים

כאמורועלהצדדיםלסכסוך,לפיהעניין,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בסעיף55ב- )1(

בסעיףקטן)ג(- )א(

ברישה,במקום"בעלרישיוןחלוקהשאינוחברהממשלתית" )1(
יקראו"גוףתשתיתשאינוציבורי"ובמקום"לצדדיםשאינםחברות

ממשלתיות"יקראו"לגופיהתשתיתשאינםציבוריים";

בפסקה)2(,במקום"הצדשאינוחברהממשלתית"יקראו"גוף )2(
התשתיתשאינוציבורי";

בסעיףקטן)ד(,במקום"בעלרישיוןחלוקהשאינוחברהממשלתית" )ב(
יקראו"גוףתשתיתשאינוציבורי",במקום"שבעלרישיוןחלוקה"יקראו
"שגוףתשתיתשאינוציבורי",במקום"בעלתשתיתכאמורבסעיףקטן)א("
יקראו"בעלתשתית"ובכלמקום,במקום"בעלרישיוןהחלוקה"יקראו"גוף

התשתיתשאינוציבורי";

בסעיף55ג- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

במקוםפסקה)3(יקראו: )1(

לסעיף קטן )ג(

)ד( עד 55ב)ב( סעיפים הוראות את להחיל מוצע
ו־55געד55ולחוקמשקהגזהטבעיעלהוועדהבהפעלת
סמכויותיהבקשרלסכסוכיםכאמורבסעיףקטן)א(המוצע,
עלהסכסוכיםכאמורועלהצדדיםלסכסוך,לפיהעניין,

בשינוייםהמחויביםובשינוייםנוספיםשיפורטולהלןע

בהתאםלכך,מוצעלהחילאתההסדרהקבועבסעיף
55ב)ג(לחוקהמשקהגזהטבעישלפיוהוועדהרשאיתלדון
ממשלתיות בסכסוךשבושניצדדיםלפחותהםחברות
שאינו חלוקה רישיון בעל הוא לפחות אחד נוסף וצד
חברהממשלתית,אםהסכיםלכךמנהלרשותהחברות
הממשלתיותאואםהצדשאינוחברהממשלתיתהודיע
כיהואאינומסכיםשהוועדהליישובסכסוכיםתדוןבחלק
הוועדהלפיסימן אליו,גםלגביסמכות הסכסוךהנוגע
זהלדוןבסכסוךביןשתיחברותממשלתיותשצדנוסף
אחדלפחותהואגוףתשתיתשאינוציבוריעכמוכן,לעניין
סמכותהשלהוועדהלפיסימןזהלגביגוףתשתיתשאינו
ציבורי,מוצעלהחילאתההוראהבסעיף55ב)ד(לחוקמשק
הגזהטבעישלפיהיראובפנייהשלבעלרישיוןחלוקה
לוועדהלשםהכרעהבסכסוךשהוועדהמוסמכתלפסוק
בואובהסכמהשלולהכריעבסכסוךעםבעלתשתיתאחר,
כהסכמהלהביאלפניהוועדהכלסכסוךעםבעלתשתית
במשךחמששניםמיוםפנייתולהכרעתהוועדהאומיום

מתןהסכמתולהכרעתהוועדהע

עודמוצעלהתאיםאתהרכבהוועדהלגופיהתשתית
בסכסוכים לדון מוסמכת תהיה שהוועדה השונים
הנוגעיםאליהם,כךשהרכבהוועדהיכלולנציגימשרדים
ממשלתייםהרלוונטייםלצדדיםלסכסוך,ולאיכלולנציגים
אחריםהכלוליםבהרכבהוועדהלפיחוקמשקהגזהטבעי,
ואינםרלוונטייםלצדדיםלסכסוךעבכללכך,מוצעלהקנות
לחברהוועדהעובדמדינה, לשרהאוצרסמכותלמנות
הכשרהמקצועית בעל או מהנדס שהוא יותר, או אחד
בענייניתכנוןובנייהובעלניסיוןשל5שניםלפחותבאחד
מהתחומיםהאלה:תחבורה,אנרגיה,מיםאותקשורתעלפי
המוצע,ימנהשרהאוצרכמהמהנדסיםאובעליהכשרה
כאמוראשרכלאחדמהםהואבעלתחוםהתמחותשונה,
ואםמינההשריותרמעובדמדינהאחדכאמור-ישמש
כחברהוועדהעובדהמדינהשתחוםמומחיותוהואבתחום

הסכסוךע

כמוכן,מוצעלהחילעלסמכותהוועדהלפיסימןזה
אתההוראותהרלוונטיותמחוקהחברותהממשלתיותלגבי
הוועדהליישובסכסוכים,המוחלותעלהוועדהלפיחוק

משקהגזהטבעי,בהתאמותהנדרשותבסימןזהע

מוצעגםלהסמיךאתשרהאוצרלהרחיבאתסמכות
הוועדהגםלגביתאגידשהוקםבחוקשאינונכנסלכתחילה
בגדרהוראותסימןב'המוצעמכיווןשאינונכנסלהגדרה
"מקיםמיזםתשתיתלאומית"כהגדרתובפסקה)2(להגדרה
חברה בחוק, שהוקמה )רשות לאומית" תשתית "מיזם
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עובדהמדינהשיקבעשרהאוצרמביןעובדיהמדינה )3("
שמינהלפיסעיףקטן)א1(,ואםמונהלפיהסעיףהקטןהאמור
יותרמעובדהמדינהאחד-עובדהמדינהמביןעובדיהמדינה

שמונוכאמורשתחוםמומחיותוהואבתחוםהסכסוךע";

פסקאות)4(ו–)5(-לאייקראו; )2(

בפסקה)7(,אחריפסקתמשנה)ד(יקראו: )3(

עובדמשרדהתקשורתשימנהשרהתקשורת; ")ה(

עובדרשותהגזהטבעישימנהמנהלרשותהגזהטבעי; )ו(

עובדהמשרדלתשתיותלאומיותאנרגיהומיםשימנה )ז(
שרהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמיםע";

אחריסעיףקטן)א(יקראו: )ב(

שרהאוצרימנהעובדמדינהאחדאויותר,שהואמהנדס ")א1(
אובעלהכשרהמקצועיתבענייניתכנוןובנייהובעלניסיוןשל5
שניםלפחותבאחדמתחומיהתשתיותהמפורטיםלהלן,שישמש

חברהוועדהלפיסעיףקטן)א()3(:

תחבורה; )1(

אנרגיה; )2(

מים; )3(

תקשורתע"; )4(

בסעיףקטן)ב(- )ג(

ברישה,במקום"עד)ד("יקראו"עד)ז("והקטעהחלבמילים )1(
"ובלבדשלאישתתף"עדהמילים"שלאותומשרדאורשות"-לא

ייקרא;

אחריפסקה)4(יקראו: )2(

בעלתשתיתתקשורת-חברהמנויבפסקתמשנה)ה(; )5("

המנוי חבר - הטבעי הגז משק חוק לפי רישיון בעל )6(
בפסקתמשנה)ו(;

גוףתשתיתשאינוציבוריכהגדרתובפסקה)1(להגדרה )7(
"גוףתשתיתשאינוציבורי"-חברהמנויבפסקאותמשנה)ב(,
)ד(או)ז(בהתאםלמשרדשתחוםפעילותהגוףהיאבתחום

אחריותוע";

בסעיף55ה- )3(

בפסקה)1(,בפסקתמשנה)ב(,במקוםהאמורבהיקראו: )א(

לחוק 35 בסעיף כהגדרתו תשתית בעל - תשתית" "חברת ")ב(
הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה )תיקוני הכלכלית התכנית
תשתית מקים או התשע"ו-2016, ו־2018(, 2017 התקציב לשנות

כהגדרתובסעיףהאמור,לפיהעניין;";
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בפסקה)3(,במקום"אושלבעלרישיוןחלוקה"יקראו"אושלמקים )ב(
תשתית";

בפסקה)4(,במקום"אועלבעלרישיוןחלוקהשהואצדלסכסוך" )ג(
יקראו"אועלמקיםתשתיתשהואצדלסכסוך";

בסעיף55ו- )4(

בסעיףקטן)א(,במקום"השררשאי"יקראו"שרהאוצררשאי"ובמקום )א(
"רשאיהשר"יקראו"רשאישרהאוצר";

בסעיףקטן)ב(,המילים"בהסכמתשרהאוצר"-לאייקראוובמקום )ב(
"מיוםשפנהאליוהשר"יקראו"מיוםשפנהאליושרהאוצר"ע

הוראות37עשמירתדינים מתחולת זה ובכלל דין, כל מהוראות לגרוע כדי זה סימן בהוראות אין
סימןד'בפרקה'לחוקמשקהגזהטבעיעלסכסוכיםשבתחוםסמכותהשלהוועדה

לפיהוראותהסימןהאמורע

פרקי'-הוראת
מעבר

עלאףהוראותסעיף55ב)ד(לחוקמשקהגזהטבעיכפישהואמוחלבסעיף36)ג()1()ב(38ע
לחוקזה,בעלרישיוןחלוקהשאינוחברהממשלתיתשערביוםתחילתושלחוקזהפנה
לוועדהלגביסכסוךשהואצדלולשםהכרעהבמחלוקתעםבעלתשתיתשהוועדה
מוסמכתלפסוקבהלפיחוקמשקהגזהטבעיאוהסכיםלהביאכלסכסוךעםבעל
תשתיתלהכרעתהוועדה,ימשיכולחוללגביפנייתולוועדהאוהסכמתוהאמורה,לפי
העניין,הוראותסעיף55ב)ד(לחוקמשקהגזהטבעיולאיראואותוכמישהסכיםלהביא
כלסכסוךעםבעלתשתיתאומקיםתשתיתלוועדהבהתאםלסמכותהלפיסימןזהע

בפסקה)3(,במקום"אושלבעלרישיוןחלוקה"יקראו"אושלמקים )ב(
תשתית";

בפסקה)4(,במקום"אועלבעלרישיוןחלוקהשהואצדלסכסוך" )ג(
יקראו"אועלמקיםתשתיתשהואצדלסכסוך";

בסעיף55ו- )4(

בסעיףקטן)א(,במקום"השררשאי"יקראו"שרהאוצררשאי"ובמקום )א(
"רשאיהשר"יקראו"רשאישרהאוצר";

בסעיףקטן)ב(,המילים"בהסכמתשרהאוצר"-לאייקראוובמקום )ב(
"מיוםשפנהאליוהשר"יקראו"מיוםשפנהאליושרהאוצר"ע

הוראות37ע מתחולת זה ובכלל דין, כל מהוראות לגרוע כדי זה סימן בהוראות אין
סימןד'בפרקה'לחוקמשקהגזהטבעיעלסכסוכיםשבתחוםסמכותהשלהוועדה

לפיהוראותהסימןהאמורע

שמירתדינים

עלאףהוראותסעיף55ב)ד(לחוקמשקהגזהטבעיכפישהואמוחלבסעיף36)ג()1()ב(38ע
לחוקזה,בעלרישיוןחלוקהשאינוחברהממשלתיתשערביוםתחילתושלחוקזהפנה
לוועדהלגביסכסוךשהואצדלולשםהכרעהבמחלוקתעםבעלתשתיתשהוועדה
מוסמכתלפסוקבהלפיחוקמשקהגזהטבעיאוהסכיםלהביאכלסכסוךעםבעל
תשתיתלהכרעתהוועדה,ימשיכולחוללגביפנייתולוועדהאוהסכמתוהאמורה,לפי
העניין,הוראותסעיף55ב)ד(לחוקמשקהגזהטבעיולאיראואותוכמישהסכיםלהביא
כלסכסוךעםבעלתשתיתאומקיםתשתיתלוועדהבהתאםלסמכותהלפיסימןזהע

פרקי'-הוראת
מעבר

ממשלתיתאוחברהעירונית,שהממשלההתקשרהעמם
לשםבנייתמיזםתשתיתלאומית(עזאת,בדומהלסמכות
הנתונהלשרהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמיםלפי
חוקמשקהגזהטבעיעיובהר,כילשםהחלתכללסמכויות
ב' סימן לפי והן הטבעי הגז משק חוק לפי )הן הוועדה
המוצע(עלתאגידשהוקםבחוק,יהיהצורךבהתקנתצו
בידישרהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמיםלפיחוק
משקהגזהטבעיוצובידישרהאוצרלפיהסימןהמוצע,

לפיהענייןע

המוצע הסימן בהוראות אין כי לקבוע מוצע  סעיף 37
כדילגרועמהוראותכלדין,ובכללזהמתחולת 
הוראותסימןד'בפרקה'לחוקמשקהגזהטבעישמכוחו
הוקמההוועדהלתיאוםתשתיות,עלסכסוכיםשבתחום
סמכותהשלהוועדהלפיהוראותהסימןהאמורעסכסוכים
בהתאם המוצע, לפי נידונים, להיות ימשיכו כאמור
להוראותחוקמשקהגזהטבעיעכמוכן,איןבכךכדילגרוע
ליישוב והמנגנון הממשלתיות החברות חוק מהוראות

סכסוכיםהקבועבפרקח'3לחוקהאמורע

בהתאםלהוראותסעיף55ב)א(לחוקמשקהגז  סעיף 38
הטבעי,כדישהוועדהלתיאוםתשתיותתהיה 
מוסמכתלפסוקבסכסוךשבעלרישיוןחלוקהשאינוחברה
ממשלתיתצדלו,נדרשתהסכמתולכך,בכתבעעםזאת,לפי
סעיף55ב)ד(לחוקמשקהגזהטבעי,אםפנהבעלרישיון
חלוקהשאינוחברהממשלתיתלוועדהלגביסכסוךשהוא
צדלו,לשםהכרעהבמחלוקתעםבעלתשתיתשהוועדה
מוסמכתלפסוקבה,אוהסכיםשהוועדהתכריעבסכסוך
בינולביןבעלתשתיתכאמור,יראואתבעלרישיוןהחלוקה
כמישהסכיםלהביאכלסכסוךעםבעלתשתיתלהכרעת
הוועדה,במשךחמששניםמהיוםשבופנהבעלרישיון
החלוקהלוועדהכאמוראומהיוםשנתןאתהסכמתוכאמורע

רישיון בעל על ולפיה מעבר הוראת לקבוע מוצע
של תחילתו יום שערב ממשלתית חברה שאינו חלוקה
55)ב()ד( סעיף לפי התנאים לגביו חלים המוצע החוק
האמור,ימשיכולחוללגביוהוראותהסעיףהאמור,היינו
יראואתהסכמתוכחלהלגביסכסוכיםעםבעלתשתית
שלגביהםחלחוקמשקהגזהטבעי,אךלאיראוהכהסכמה
להביאכלסכסוךעםבעלתשתיתאומקיםתשתיתלוועדה

בהתאםלסמכותהלפיסימןב'כנוסחוהמוצעע
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פרק י"א: דמי פיתוח
בפרקזה-39עהגדרות

"בנייהחדשה"-הקמתבנייןחדשאוהוספתתוספתלבנייןקיים)בהגדרהזו-בנייה(,
שניתןהיתרלגביהביוםהתחילהאולאחריו,ולענייןבנייהבלאהיתראובסטייה
מהיתר-שמועדתחילתההיהביוםהתחילהאולאחריו,ואםמועדתחילת
הבנייהאינוידוע-שהמועדשבונודעלרשותהמקומיתלראשונהעלהבנייה

היהביוםהתחילהאולאחריו;

"בנייהבהתאםלתכניתהתחדשותעירונית"-בנייהחדשהמכוחתכניתלפינויובינוי
במתחםפינויובינוי;

"שטחכוללהמותר "סטייהמהיתראומתכנית", "בקשהלהיתר","היתר", "בניין",
לבנייה","תכנית","תכניתמיתארמקומית"ו"תכניתמפורטת"-כמשמעותם

בחוקהתכנוןוהבנייה;

"בעלנכס"-מישרשוםבפנקסיהמקרקעיןכבעליםאומישזכאילהירשםכבעלים
כאמורומחזיקכדיןבמקרקעין;ואולםלענייןמקרקעיישראל-החוכרלדורות,
אומישזכאילהירשםכחוכרלדורותומחזיקכדיןבמקרקעין,אומישישלוזכות
לפיהחלטותמועצתמקרקעיישראללהתקשרעםרשותמקרקעיישראלבחוזה
חכירהלדורותומחזיקכדיןבמקרקעין,אומישהתקשרבחוזהעםרשותמקרקעי

ישראלשמטרתופיתוחהמקרקעיןובנייתמבניםבהם;

"דמימוסדותציבור"-תשלומיםשגובהרשותמקומיתלפיסעיף51לשםמימוןעבודות
להקמתמוסדותציבור;

"דמיפיתוח"-תשלומיםשגובהרשותמקומיתלפיפרקזהלשםמימוןעבודותפיתוח;

"הסכםפיתוח"-הסכםביןהמדינהלביןרשותמקומיתלביצועפיתוחלשםבנייה
בקרקעשבתחוםהרשותהמקומית;

"חוכרלדורות","חכירהלדורות"ו"פנקסיהמקרקעין"-כמשמעותםבחוקהמקרקעין;

"חוקהמקרקעין"-חוקהמקרקעין,התשכ"ט-711969;

פרק י"א - כללי

מטרתושלפרקזההיאלתרוםולסייעבקידוםפעילות
פיתוחקרקעלבנייהלמגוריםהמתבצעתעלידיהרשויות
המקומיות,וזאתבהתאםלמדיניותהממשלהבתחוםזהע
יתרהמכך,לפרקזהתפקידחשובבמסגרתמכלולהמהלכים
בשוק ההיצע הגדלת לשם הממשלה ידי על הננקטים
הדיור,שהמחסורבומהווהאחדמהגורמיםלמשברהדיור

המתמשךבשניםהאחרונותע

ביצועהפיתוחבידיהרשויותהמקומיותמחייב,בין
השאר,כילרשויותהמקומיותתהיהיכולתכלכליתלמימונוע
נכוןלהיום,המקורלמימוןפעולותהפיתוחעלידיהרשויות
המקומיותהואהיטליפיתוחואגרותשהרשותהמקומית
קובעתבאמצעותחקיקתעזר,הטעונהבדיקהשלשרהפנים
לפיהוראותפקודתהעיריותעהליךמורכבזהמהווהחסם

לקידוםהליכיפיתוחקרקעעלידיהרשויותהמקומיותע

עלכן,מוצעלקבועהסדרחדש,שלפיותוטלבחוק
עלרשויותמקומיותחובהלגבותדמיפיתוחעשיעורידמי
הפיתוחייקבעועלידישרהפניםושרהאוצר)בפרקזה-
השרים(בתקנות,בהתאםלפרמטריםשלצפיפותהבנייה
ושיפועהקרקע,עלנכסיםבמסגרתשלבנייהחדשה,בנייה
חדשהבמתחמיםשלתכניותלהתחדשותעירוניתובנייה

שאינהבמסגרתשלבנייהחדשהע

הנדרשות הגדרות של שורה לקבוע מוצע  סעיף 39
להסדרתהסוגיהשלקביעתדמיפיתוחשייגבו 
עלידירשויותמקומיות,ובכללזההגדרותלמונחים"בנייה
חדשה","בנייהבהתאםלתכניתהתחדשותעירונית","בעל
מוגדרת חדשה" "בנייה זה, לעניין פיתוח"ע ו"דמי נכס",
קיים, לבניין תוספת הוספת או חדש בניין של כהקמה
שניתןהיתרלגביהןביוםהתחילהשלהפרקזה,שהואג'
באדרהתשס"ז)1במרס2017()בפרקזה-יוםהתחילה(,
אולאחריו;עודמוצע,לגביההגדרה"בנייהחדשה",כי
לענייןבנייהבלאהיתראובסטייהמהיתר,תבואבנייה

ס"חהתשכ"ט,עמ'259ע 71
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"חוקהרשותלהתחדשותעירונית"-חוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית,
התשע"ו-722016;

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-731965;

"חוקרשותמקרקעיישראל"-חוקרשותמקרקעיישראל,התש"ך-741960;

"יוםהתחילה"-יוםתחילתושלפרקזהכאמורבסעיף58)א(;

"מוסדותציבור"-מוסדותלדת,לתרבות,לחינוך,למדע,לבריאות,לסעדאולספורט
אולמטרהציבוריתאחרת;

"מועצתמקרקעיישראל"ו"רשותמקרקעיישראל"-כמשמעותןבחוקרשותמקרקעי
ישראל;

"מקרקעיישראל"-כמשמעותםבחוק–יסוד:מקרקעיישראל75;

"מתחםפינויובינוי"-כהגדרתובחוקהרשותלהתחדשותעירונית,ולרבותמתחםפינוי
ובינויבמסלולמיסויכהגדרתובאותוחוק;

"נכס"-בנייןאוקרקע,שבתחוםהרשותהמקומית,תפוסאופנוי,ציבוריאופרטי;

"עבודותפיתוח"-עבודותלפיתוחתשתיותאועבודותלפיתוחשטחציבוריפתוח;

"עבודותלהקמתמוסדותציבור"-עבודותלהקמתמוסדותציבורולפיתוחתשתיות
בעבורם;

"עבודותלפיתוחתשתיות"-עבודותסלילה,ניקוזאותיעול;

"צפיפותהבנייה"-צפיפותנטוממוצעתלמגוריםכפישנקבעהבתכניתמיתארארצית
משולבתלבנייה,לפיתוחולשימורמס'35)תמ"א35(;

"רשותמקומית"-עירייהאומועצהמקומית;

"שטחציבוריפתוח"-שטחהמיועדעלפיתכניתמיתארמקומיתאותכניתמפורטת
לשטחציבוריפתוח,לרבותשטחהמיועדבתכניתכאמורלאזורנופשמטרופוליני;

"שטחקרקע"-שטחההכוללשלהקרקעשבנכסלרבותהקרקעשעליהניצבבניין;

כפישפורסםעלידימשרדהבינוי קרקע"-שיפועממוצעקרקעביישוב "שיפוע
והשיכוןבאתרהאינטרנטשלו;

"השרים"-שרהפניםושרהאוצר;

"תכניתלפינויובינוי"-כהגדרתהבחוקהרשותלהתחדשותעירונית;

"תעריףהבסיס"-תעריףהבסיסשלדמיפיתוחשנקבעלפיסעיף41)ב(ע

"חוקהרשותלהתחדשותעירונית"-חוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית,
התשע"ו-722016;

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-731965;

"חוקרשותמקרקעיישראל"-חוקרשותמקרקעיישראל,התש"ך-741960;

"יוםהתחילה"-יוםתחילתושלפרקזהכאמורבסעיף58)א(;

"מוסדותציבור"-מוסדותלדת,לתרבות,לחינוך,למדע,לבריאות,לסעדאולספורט
אולמטרהציבוריתאחרת;

"מועצתמקרקעיישראל"ו"רשותמקרקעיישראל"-כמשמעותןבחוקרשותמקרקעי
ישראל;

"מקרקעיישראל"-כמשמעותםבחוק–יסוד:מקרקעיישראל75;

"מתחםפינויובינוי"-כהגדרתובחוקהרשותלהתחדשותעירונית,ולרבותמתחםפינוי
ובינויבמסלולמיסויכהגדרתובאותוחוק;

"נכס"-בנייןאוקרקע,שבתחוםהרשותהמקומית,תפוסאופנוי,ציבוריאופרטי;

"עבודותפיתוח"-עבודותלפיתוחתשתיותאועבודותלפיתוחשטחציבוריפתוח;

"עבודותלהקמתמוסדותציבור"-עבודותלהקמתמוסדותציבורולפיתוחתשתיות
בעבורם;

"עבודותלפיתוחתשתיות"-עבודותסלילה,ניקוזאותיעול;

"צפיפותהבנייה"-צפיפותנטוממוצעתלמגוריםכפישנקבעהבתכניתמיתארארצית
משולבתלבנייה,לפיתוחולשימורמס'35)תמ"א35(;

"רשותמקומית"-עירייהאומועצהמקומית;

"שטחציבוריפתוח"-שטחהמיועדעלפיתכניתמיתארמקומיתאותכניתמפורטת
לשטחציבוריפתוח,לרבותשטחהמיועדבתכניתכאמורלאזורנופשמטרופוליני;

"שטחקרקע"-שטחההכוללשלהקרקעשבנכסלרבותהקרקעשעליהניצבבניין;

כפישפורסםעלידימשרדהבינוי קרקעביישוב קרקע"-שיפועממוצע "שיפוע
והשיכוןבאתרהאינטרנטשלו;

"השרים"-שרהפניםושרהאוצר;

"תכניתלפינויובינוי"-כהגדרתהבחוקהרשותלהתחדשותעירונית;

"תעריףהבסיס"-תעריףהבסיסשלדמיפיתוחשנקבעלפיסעיף41)ב(ע

כאמורבגדרבנייהחדשהאםמועדתחילתההיהביום
התחילהאולאחריו,ואםמועדתחילתהבנייהכאמוראינו
ידוע-אםהמועדשבונודעלרשותהמקומיתלראשונה
עלהבנייההיהביוםהתחילהאולאחריועכמוכןמוצע,
לענייןחלקמההגדרות,להפנותלהגדרותקיימותבחוקים

אחרים;כך,לדוגמה,מוצעלהפנותלחוקהתכנוןוהבנייה,
התשכ"ה-1965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(,לעניין
או מהיתר "סטייה להיתר", "בקשה "בניין", המונחים
מתכנית","שטחכוללהמותרלבנייה","תכנית","תכנית

מיתארמקומית"ו"תכניתמפורטת"ע

ס"חהתשע"ו,עמ'1234ע 72

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ע 73

ס"חהתש"ך,עמ'57ע 74

ס"חהתש"ך,עמ'56ע 75
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רשותמקומיתתגבהדמיפיתוחלצורךמימוןעבודותפיתוחבתחומהבהתאם40עגבייתדמיפיתוח )א(
להוראותפרקזה,ממישהואבעלהנכס,בעבורשטחהקרקעוהשטחהכוללהמותר

לבנייהשלכלאלה:

נכסהנכללבמסגרתשלבנייהחדשה,ובכללזהבנייהבהתאםלתכנית )1(
להתחדשותעירונית;

נכסשלאנכללבמסגרתשלבנייהחדשהולאשולמובעדולרשותהמקומית )2(
היטל,אגרהאודמיהשתתפות,לצורךמימוןעבודותפיתוח,מכוחחוקעזרשהיה
בתוקףערביוםהתחילה,כולםאוחלקם,ולאשולמובעדותשלומיםלצורך
מימוןעבודותפיתוחלרשותמקרקעיישראלאולמשרדהבינויוהשיכון,ובלבד

שהתקיימולגביהנכסהתנאיםשקבעוהשריםבתקנותלפיסעיף45;

דמי מלוא בעדו ששולמו חדשה, בנייה של במסגרת נכלל שלא נכס )3(
השתתפותלצורךמימוןעבודותפיתוחמכוחחוקעזרשהיהבתוקףערביום
התחילה,ולאהוטלעלידיהרשותהמקומיתהיטלאואגרהלצורךמימוןאותן
עבודותפיתוחמכוחחוקעזרשהיהבתוקףכאמור,ובלבדשהתקיימולגביהנכס
התנאיםשקבעוהשריםבתקנותלפיסעיף45וכןהתקבלההחלטהשלמועצת

הרשותהמקומיתלאשרגבייהכאמורע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,נקבעבהסכםפיתוחכיהמדינהתגבהתשלומים )ב(
תגבההרשות לא )א(, קטן בסעיף כאמור נכס לעניין פיתוח עבודות מימון לצורך
המקומיתדמיפיתוחבעדהנכסאושתגבהבעדודמיפיתוחבשיעורחלקי,והכול

בהתאםלקבועבהסכםהפיתוחע

השריםיקבעובתקנותאתשיעורדמיהפיתוחשרשותמקומיתתגבהמבעלנכס41עשיעורדמיפיתוח )א(
לפיסעיף40)א(,בהתאםלהוראותסעיףזה,והכולבחישובלפימטררבועשלשטח

כוללהמותרלבנייהושטחקרקעוכןבהתבססעלצפיפותהבנייהושיפועהקרקעע

שיעורדמיהפיתוחבעדנכסהנכללבמסגרתשלבנייהחדשהיהיהתעריףהבסיס )ב(
שקבעוהשריםבתקנות;שינויתעריףהבסיסייעשהלאחרהתייעצותעםמרכזהשלטון

המקומיע

מוצעלקבועכירשותמקומיתתגבהדמיפיתוח  סעיף 40
לצורךמימוןעבודותפיתוחבתחומהבהתאם 
להוראותהקבועותבפרק,מבעלהנכס,בעבורמרכיבהקרקע
ומרכיבהשטחהכוללהמותרלבנייהבנכס,וזאתבעבור
חדשה, בנייה של במסגרת הנכלל נכס האלה: הנכסים
ובכללזהבנייהבהתאםלתכניתלהתחדשותעירונית;נכס
שלאנכללבמסגרתשלבנייהחדשהולאשולמובעבורו
לרשותהמקומיתהיטלים,אגרותאודמיהשתתפותלמימון
עבודותפיתוחמכוחחוקעזרוכןלאשולמובעבורודמי
פיתוחלרשותמקרקעיישראלאולמשרדהבינויוהשיכון;
נכללבמסגרתשלבנייהחדשהששולמו וכן,נכסשלא
בעדומלואדמיההשתתפותלצורךמימוןעבודותפיתוח
מכוחחוקעזראךלאשולמובעדואגרותאוהיטליםמכוח
חוקעזרעלענייןנכסיםשאינםנכלליםבמסגרתשלבנייה
חדשה,מוצעכיהרשותהמקומיתתוכללגבותדמיפיתוח
בעדםרקבהתקייםהתנאיםשקבעוהשריםבתקנותלפי
דמי בעבורם ששולמו מנכסים גבייה ולעניין ,45 סעיף
השתתפותבעבררקאםבנוסףלכך,התקבלההחלטהשל

מועצתהרשותהמקומיתבנושאע

כדילהבטיחכילאיתבצעכפלגבייהלענייןעובדות
פיתוח,מוצעכיבמקרהשבונקבעלפיהסכםפיתוחכי
פיתוח עבודות מימון לצורך תשלומים תגבה המדינה
לענייןנכס,לאתגבההרשותהמקומיתדמיפיתוחבעד
הנכסאושתגבהבעדודמיפיתוחבשיעורמופחת,וזאת

בהתאםלקבועבהסכםהפיתוחע

ייקבעו הפיתוח דמי שיעורי כי לקבוע מוצע  סעיף 41
עלידיהשריםבתקנות,בהתאםלפרמטריםשל 
צפיפותהבנייהושיפועהקרקע,ובחישובלפימטרמרובע
שלשטחכוללהמותרלבנייהושטחקרקעעמוצעכישיעור
דמיהפיתוחבעדנכסהנכללבמסגרתשלבנייהחדשה
מוצע יהיהתעריףהבסיסשקבעוהשריםבתקנותעעוד
כילצורךשינויתעריףהבסיסשלדמיהפיתוח,יתייעצו
השריםעםמרכזהשלטוןהמקומיעכמוכן,מוצעלקבוע
כישיעורדמיהפיתוחלענייןנכסיםהנכלליםבמסגרת
יהיה עירונית להתחדשות לתכניות בהתאם בנייה של
נכסים לעניין גם וכך הבסיס, מתעריף מופחת בשיעור
נכסים לעניין חדשהע בנייה של במסגרת נכללים שלא
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עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,שיעורדמיהפיתוחשיקבעוהשריםבעדנכסהנכלל )ג(
במסגרתשלבנייהבהתאםלתכניתלהתחדשותעירוניתיהיהבשיעורמופחתמתעריף

הבסיסע

שיעורדמיהפיתוחשיקבעוהשריםבעדנכסשלאנכללבמסגרתשלבנייה )ד(
חדשהכאמורבפסקאות)2(ו–)3(שלסעיף40)א(,יהיהבשיעורמופחתמתעריףהבסיס,

ולענייןזה-

לגבינכסכאמורבפסקה)2(שלסעיף40)א(-רשאיםהשריםלהביאבחשבון )1(
תשלוםשבוצעבעברכאמורבאותהפסקה;

לגבינכסכאמורבפסקה)3(שלסעיף40)א(-יעמודהשיעורהמופחתעל )2(
חמישיםאחוזיםמתעריףהבסיסע

חיובבדמיפיתוח
בשלבנייהשלא

כדין

לענייןדמיפיתוח,יראובנייןאותוספתבנייהבנכס,שנבנושלאכדין,כנכסבר42ע )א(
חיוב,ואולםלאיהיהבגבייתםשלדמיפיתוחבעדםכדילהכשירבנייהשלאכדין

כאמורע

השריםרשאיםלקבועתקנותבענייןתנאיםוכלליםלהחזרחלקישלדמיפיתוח )ב(
ששולמובעדבנייןאותוספתבנייהשנבנושלאכדיןונהרסולאחרמכןאונמנע

השימושבהםבדרךאחרתע

המועדהקובע
להתגבשותחוב

דמיפיתוח

בסעיףזה-43ע )א(

"מועדתחילתסלילה"-המועדשבוניתןאישורהשלהרשותהמקומיתכיהסתיימה
הכנתהתכניותלביצועסלילהשלרחובהגובלבנכסובכוונתהלפרסםמכרז
לביצועעבודותהסלילהאולהתקשרכדיןבדרךאחרתלביצועעבודותכאמור,

בתוך18חודשיםממועדמתןהאישור;

"סלילתרחוב"-סלילתכבישומדרכהאוסלילתםשלכבישבלבדאומדרכהבלבד
אורחובמשולב,אוהרחבתם,לרבותעשייתעבודותומטלותהדרושותלסלילה
אוהקשורותבה,כולןאוחלקן,ובכללזהתכנון,פיקוח,ביצועהסלילה,התקנת
מערכותנלוותכדוגמתתאורהוכלעבודהאחרתהכרוכהבסלילהאוהקשורה

בה,והכוללמעטעבודותשלמהבכך;

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,שיעורדמיהפיתוחשיקבעוהשריםבעדנכסהנכלל )ג(
במסגרתשלבנייהבהתאםלתכניתלהתחדשותעירוניתיהיהבשיעורמופחתמתעריף

הבסיסע

שיעורדמיהפיתוחשיקבעוהשריםבעדנכסשלאנכללבמסגרתשלבנייה )ד(
חדשהכאמורבפסקאות)2(ו–)3(שלסעיף40)א(,יהיהבשיעורמופחתמתעריףהבסיס,

ולענייןזה-

לגבינכסכאמורבפסקה)2(שלסעיף40)א(-רשאיםהשריםלהביאבחשבון )1(
תשלוםשבוצעבעברכאמורבאותהפסקה;

לגבינכסכאמורבפסקה)3(שלסעיף40)א(-יעמודהשיעורהמופחתעל )2(
חמישיםאחוזיםמתעריףהבסיסע

לענייןדמיפיתוח,יראובנייןאותוספתבנייהבנכס,שנבנושלאכדין,כנכסבר42ע )א(
חיוב,ואולםלאיהיהבגבייתםשלדמיפיתוחבעדםכדילהכשירבנייהשלאכדין

כאמורע

חיובבדמיפיתוח
בשלבנייהשלא

כדין

השריםרשאיםלקבועתקנותבענייןתנאיםוכלליםלהחזרחלקישלדמיפיתוח )ב(
ששולמובעדבנייןאותוספתבנייהשנבנושלאכדיןונהרסולאחרמכןאונמנע

השימושבהםבדרךאחרתע

בסעיףזה-43ע המועדהקובע)א(
להתגבשותחוב

דמיפיתוח "מועדתחילתסלילה"-המועדשבוניתןאישורהשלהרשותהמקומיתכיהסתיימה
הכנתהתכניותלביצועסלילהשלרחובהגובלבנכסובכוונתהלפרסםמכרז
לביצועעבודותהסלילהאולהתקשרכדיןבדרךאחרתלביצועעבודותכאמור,

בתוך18חודשיםממועדמתןהאישור;

"סלילתרחוב"-סלילתכבישומדרכהאוסלילתםשלכבישבלבדאומדרכהבלבד
אורחובמשולב,אוהרחבתם,לרבותעשייתעבודותומטלותהדרושותלסלילה
אוהקשורותבה,כולןאוחלקן,ובכללזהתכנון,פיקוח,ביצועהסלילה,התקנת
מערכותנלוותכדוגמתתאורהוכלעבודהאחרתהכרוכהבסלילהאוהקשורה

בה,והכוללמעטעבודותשלמהבכך;

אשרלאנכללובמסגרתשלבנייהחדשה,אשרלאשולמו
בעבורםמלואהתשלומיםהנדרשיםכאמורבפסקה)2(של
סעיף40)א(,רשאיםהשרים,בקביעתשיעורדמיהפיתוח
לגביהם,להביאבחשבוןתשלומיםששולמובעברעלעניין
נכסשלאנכללבמסגרתשלבנייהחדשהששולמובעבורו
דמיהשתתפותאךלאנגבובעבורוהיטליםנוספיםכאמור
בפסקה)3(שלסעיף40)א(,יעמודשיעורדמיהפיתוחעל
חמישיםאחוזיםמתעריףהבסיסעשיעורמופחתזה,נקבע
נוכחכךשמדוברבמצבשבוהרשותהמקומיתמטילהדמי
פיתוחלענייןנכסשכברשולמובעדודמיהשתתפות,בעוד
ששיעורדמיההשתתפותשנגבובעברהיהנמוךבאופן
משמעותימשיעורםשלאגרותוהיטליםהאחריםשהוטלו

לצורךמימוןעבודותפיתוחע

מוצעלהבהירכייראובנייהאותוספתבנייה  סעיף 42
דמי לעניין בר–חיוב כנכס כדין, שלא שנבנו 
הפיתוחבעדנכסים בתשלוםדמי פיתוח,וכילאיהיה
כאמורכדילהכשירבנייהשלאכדיןעעודמוצעלקבועכי

השריםרשאיםלקבועתקנותבדברתנאיםוכלליםלהחזר
חלקישלתשלומידמיפיתוח,ככלששולמו,אםהשימוש

בבנייהנמנעע

מתגבשתחובת שבו להסדיראתהמועד כדי  סעיף 43
טיב את זה ובכלל פיתוח, דמי של התשלום 
התשתיות פיתוח עבודות לבין הפיתוח דמי בין הזיקה
מועדים לקבוע מוצע מסוגיםשונים, לנכסים בהתייחס

להתגבשותהחובשלדמיהפיתוח,באופןהזה:

לענייןנכסשנכללבמסגרתשלבנייהחדשה-בעבור )1(
שטחהקרקע,המועדהקובעלהתגבשותהחוביהיההמועד
שבוניתןאישורשלהרשותהמקומיתעלאישורתכנית
לביצועסלילהשלרחובהגובלבנכס,ועלכוונתהלפרסם
מכרזלביצועעבודותהסלילהבתוך18חודשים;לחילופין,
במקרהשבוניתןהיתרבנייהלענייןהנכסוטרםניתןאישור
הרשותהמקומיתכאמור,המועדהקובעלהתגבשותהחוב
יהיההמועדשבוניתןההיתר,ובלבדשניתןאישורהשל
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"רחוב"-כביש,מדרכהאורחובמשולב;

"רחובגובלבנכס"-רחובהגובלבנכסאובחלקמהנכס,ביןאםישגישהלנכסמאותו
רחובוביןאםאיןגישהכאמור;

"רחובמשולב"-רחובהמשמשלמעברהולכירגלולמעברכלירכבגםיחד,העשוי
מחומראחדאומכמהחומרים,ביןבמפלסאחדוביןבכמהמפלסיםע

המועדהקובעלהתגבשותחובדמיפיתוחבעדנכסיהיהכמפורטלהלן: )ב(

לענייןנכסהנכללבמסגרתשלבנייהחדשה- )1(

בעבורשטחהקרקע- )א(

משנה בפסקאות כאמור בנייה למעט חדשה בנייה לעניין )1(
)2(ו–)3(-מועדתחילתהסלילה;ואולםניתןהיתרלגביהנכסטרם
מועדתחילתהסלילה,אולאחרשהסתיימועבודותסלילתהרחוב
הגובלבנכס,יהיההמועדהקובע-המועדשבוניתןההיתר,ובלבד
שלענייןנכסשההיתרלגביוניתןטרםמועדתחילתהסלילה,אישרה
הרשותהמקומיתכיהליךהכנתהתכניותלביצועעבודותהסלילה
שלהרחובהגובלבנכסמצויבעיצומוותחילתהסלילהצפויהבתוך

18חודשיםממועדמתןהאישורכאמור;

לענייןבנייהבהתאםלתכניתלהתחדשותעירונית-המועד )2(
שבוניתןההיתר;ואולםניתןהיתרלגביהנכסטרםמועדתחילת
הסלילה,יהיההמועדהקובע-המועדשבואישרההרשותהמקומית
כיהליךתכנוןעבודותהסלילהשלהרחובהגובלבנכסמצויבעיצומו
ותחילתהסלילהצפויהבתוך18חודשיםממועדמתןהאישורכאמור;

לענייןבנייהחדשהבלאהיתראובסטייהמהיתר-מועד )3(
תחילתהבנייה,ואםאינוידוע-המועדשבונודעלרשותהמקומית

לראשונהעלבנייהכאמורע

בעבורהשטחהכוללהמותרלבנייה,כמפורטלהלן,ובלבדשהמועד )ב(
הקובעלענייןשטחזהלאיהיהמוקדםמהמועדהקובעלענייןשטחהקרקע

כאמורבפסקתמשנה)א()1(,)2(או)3(,לפיהעניין:

לתכנית בהתאם בנייה זה ובכלל חדשה בנייה לעניין )1(
להתחדשותעירונית-המועדשבוניתןההיתר;

של סלילה לביצוע תכנית הכנת על המקומית הרשות
לביצוע מכרז לפרסם בכוונתה וכי בנכס, הגובל רחוב
עבודותהסלילהבתוך18חודשיםעכמוכן,מוצעלקבוע
כילענייןחובדמיפיתוחבעבורשטחהקרקעבעדנכס
הנכללבמסגרתשלבנייהבהתאםלתכניתלהתחדשות
עירונית,המועדהקובעלהתגבשותהחוביהיההמועדשבו
הוגשההבקשהלהיתרבנייה,ולענייןהחובבעבורשטח
הקרקעבנייהבלאהיתראובסטייהמהיתר,המועדהקובע
להתגבשותהחוביהיהמועדתחילתהבנייה,ואםזהאינו
לרשות נודע שבו המועד הקובע המועד יהיה - ידוע
זועעודמוצע,לענייןנכס המקומיתלראשונהעלבנייה
הנכללבמסגרתשלבנייהחדשה,כיבעבורהשטחהכולל

החוב להתגבשות הקובע המועד יהיה לבנייה, המותר
המועדשבוהוגשההבקשהלהיתר,למעטבנייהחדשה
בלאהיתר,שלגביהמועדיהיההמועדהקובעלהתגבשות
החובמועדתחילתהבנייה,ואםמועדזהלאידוע,יהיה
על המקומית לרשות נודע שבו המועד הקובע המועד
בנייהזועעודמוצעלענייןזה,כיבכלמקרה,המועדהקובע
להתגבשותהחובבעבורהשטחהכוללהמותרלבנייה,לא
בעבור החוב להתגבשות הקובע מהמועד מוקדם יהיה

שטחהקרקע,כמפורטלעיל;

לענייןנכסשאינונכללבמסגרתשלבנייהחדשה- )2(
מוצעכיהמועדהקובעלהתגבשותחובדמיפיתוחיהיה

המועדשאותויקבעוהשריםבתקנותע
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לענייןבנייהחדשהבלאהיתראובסטייהמהיתר-מועד )2(
תחילתהבנייה,ואםאינוידוע-המועדשבונודעלרשותהמקומית

לראשונהעלבנייהכאמורע

לענייןנכסשלאנכללבמסגרתשלבנייהחדשה-המועדשקבעוהשרים )2(
בתקנותלענייןזהלפיסעיף44)4(ע

תקנותלעניין
דמיפיתוח

השריםיקבעובתקנותהוראותבענייניםאלה:44ע

דרכיתשלומםשלדמיהפיתוח; )1(

המועדלתשלוםדמיהפיתוח; )2(

כלליםלמתןאישורעלידירשותמקומיתכאמורבסעיף43)ב()1()א()1(ו–)2(; )3(

המועדהקובעלהתגבשותחובדמיפיתוחלענייןנכסשלאנכללבמסגרת )4(
שלבנייהחדשה;

כלליםלענייןדרךניהולכספיקרןדמיפיתוחכמשמעותהבסעיף47; )5(

כלליםלענייןשימושבדמיפיתוח; )6(

כלליםלענייןהתנאיםשבהםרשותמקומיתתהיהרשאיתלהפריששיעור )7(
ושיעורי שהתיישנו תשתיות וחידוש שיקום לטובת הפיתוח דמי מתקבולי

ההפרשהכאמורבסעיף47)ב(ע

תנאיםלהטלת
דמיפיתוחעלנכס
שאינובמסגרתשל

בנייהחדשה

השריםרשאיםלקבועבתקנותתנאיםלהטלתדמיפיתוחבעדנכסשלאנכללבמסגרת45ע
שלבנייהחדשה,בהתחשב,ביןהשאר,בענייניםאלה:

מצבהתשתיותבתחוםהרשותהמקומית; )1(

קיומםאוהעדרםשלשטחיםציבוריםפתוחיםבתחוםהרשותהמקומית; )2(

מקורותיההכספייםשלהרשותהמקומיתלצורךמימוןעבודותפיתוח; )3(

היותושלהנכסנכסשנבנהשלאכדיןע )4(

היתרלגבייתדמי
פיתוחבשיעור

חריג

שרהפניםרשאי,לבקשתרשותמקומיתשהוגשהלפיהחלטתמועצתהרשות46ע )א(
המקומית,להתירלרשותהמקומית,בנסיבותחריגותהמצדיקותזאתובכפוףלהוראות
סעיףזה,לגבותדמיפיתוחבשיעורגבוהאונמוךמהשיעורהקבועבתקנותלפיסעיף
41,שהיהחלבתחוםאותהרשותמקומיתאלמלאההיתרהאמור)בסעיףזה-היתר
חריג(;היתרחריגיכולשיינתןהןלענייןדמיהפיתוחהחליםבכלשטחהרשותהמקומית

והןלענייןדמיהפיתוחהנגביםבעדעבודותפיתוחבמתחםמסויםבשטחהרשותע

לענייןבנייהחדשהבלאהיתראובסטייהמהיתר-מועד )2(
תחילתהבנייה,ואםאינוידוע-המועדשבונודעלרשותהמקומית

לראשונהעלבנייהכאמורע

לענייןנכסשלאנכללבמסגרתשלבנייהחדשה-המועדשקבעוהשרים )2(
בתקנותלענייןזהלפיסעיף44)4(ע

תקנותלענייןהשריםיקבעובתקנותהוראותבענייניםאלה:44ע
דמיפיתוח

דרכיתשלומםשלדמיהפיתוח; )1(

המועדלתשלוםדמיהפיתוח; )2(

כלליםלמתןאישורעלידירשותמקומיתכאמורבסעיף43)ב()1()א()1(ו–)2(; )3(

המועדהקובעלהתגבשותחובדמיפיתוחלענייןנכסשלאנכללבמסגרת )4(
שלבנייהחדשה;

כלליםלענייןדרךניהולכספיקרןדמיפיתוחכמשמעותהבסעיף47; )5(

כלליםלענייןשימושבדמיפיתוח; )6(

כלליםלענייןהתנאיםשבהםרשותמקומיתתהיהרשאיתלהפריששיעור )7(
ושיעורי שהתיישנו תשתיות וחידוש שיקום לטובת הפיתוח דמי מתקבולי

ההפרשהכאמורבסעיף47)ב(ע

השריםרשאיםלקבועבתקנותתנאיםלהטלתדמיפיתוחבעדנכסשלאנכללבמסגרת45ע
שלבנייהחדשה,בהתחשב,ביןהשאר,בענייניםאלה:

תנאיםלהטלת
דמיפיתוחעלנכס
שאינובמסגרתשל

בנייהחדשה מצבהתשתיותבתחוםהרשותהמקומית; )1(

קיומםאוהעדרםשלשטחיםציבוריםפתוחיםבתחוםהרשותהמקומית; )2(

מקורותיההכספייםשלהרשותהמקומיתלצורךמימוןעבודותפיתוח; )3(

היותושלהנכסנכסשנבנהשלאכדיןע )4(

שרהפניםרשאי,לבקשתרשותמקומיתשהוגשהלפיהחלטתמועצתהרשות46ע )א(
המקומית,להתירלרשותהמקומית,בנסיבותחריגותהמצדיקותזאתובכפוףלהוראות
סעיףזה,לגבותדמיפיתוחבשיעורגבוהאונמוךמהשיעורהקבועבתקנותלפיסעיף
41,שהיהחלבתחוםאותהרשותמקומיתאלמלאההיתרהאמור)בסעיףזה-היתר
חריג(;היתרחריגיכולשיינתןהןלענייןדמיהפיתוחהחליםבכלשטחהרשותהמקומית

והןלענייןדמיהפיתוחהנגביםבעדעבודותפיתוחבמתחםמסויםבשטחהרשותע

היתרלגבייתדמי
פיתוחבשיעור

חריג

מוצעכיהשריםיקבעובתקנותהוראותבשורה  סעיף 44
שלנושאים,וביניהםאלה:דרכיהתשלוםשל 
דמיהפיתוחוהמועדלתשלומם;כלליםלמתןאישורעלידי
הרשותהמקומיתעלמועדצפוילביצועעבודותסלילה,
לצורךקביעתהמועדהקובעלהתגבשותחובדמיפיתוח
לענייןמקריםמסוימיםשלנכסהנכללבמסגרתשלבנייה
חדשה;המועדהקובעלהתגבשותחובדמיפיתוחלעניין
נכסשלאנכללבמסגרתשלבנייהחדשה;וכלליםלעניין
קרןדמיפיתוחולענייןהשימושבדמי דרךניהולכספי

פיתוחע

לקבוע רשאים יהיו השרים כי לקבוע מוצע  סעיף 45
בתקנותתנאיםלענייןהטלתדמיפיתוחבעד 

נכסשלאנכללבמסגרתשלבנייהחדשהעמוצעכיבמסגרת
בחשבון,ביןהשאר,מצב התנאים,ככלשייקבעו,יובאו
התשתיותבשטחהרשותהמקומיתוקיומםאוהעדרםשל
שטחיםציבורייםפתוחיםבתחוםהרשותהמקומית;וזאת,
מאחרשכיוםברשויותמקומיותרבותלאקייםהיטלייעודי
להקמתשטחיציבורפתוחיםעבנוסף,מוצעכימקורותיה
הכספייםשלהרשותהמקומיתלצורךמימוןעבודותפיתוח

וכןהיותםשלהנכסים,נכסיםשנבנושלאכדיןע

מאחרשתיתכןשונותבעלויותיהןשלעבודות  סעיף 46
הפיתוחביןרשויותמקומיותשונות,בשלמגוון 
יהיה הפנים שר כי לקבוע מוצע ייחודיות, נסיבות של
רשאילתתהיתרחריגלגבותדמיפיתוחבשיעוריםשונים
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החלטתשרהפניםבענייןבקשהלמתןהיתרחריגלגבימקרקעיישראלאוקרקעות )ב(
בבעלותמעורבתתינתןלאחרהתייעצותעםשרהבינויוהשיכוןע

שרהפניםרשאילתתהיתרחריגלגבותדמיפיתוחבשיעורגבוהמהשיעורהקבוע )ג(
בתקנותלפיסעיף41רקאםמצאכיעבודותהפיתוחברשותהמקומיתכרוכותבעלויות
נוספותוחריגותהנובעותמנסיבותמיוחדות,ובכללזהריבויעתיקות,סוגהקרקע,צורך

מוגברבליווימשטרתיאוריבויעבודותבמתחמיםעירונייםמפותחיםע

שרהפניםלאייתןהיתרחריגלגבותדמיפיתוחבשיעורנמוךמהשיעורהקבוע )ד(
בתקנותלפיסעיף41,למתחםמסויםבשטחהרשותהמקומית,אלאאםכןמתןההיתר

החריגכאמורהואלמתחםפינויובינויע

שרהפניםיקבעבתקנותהוראותלענייןדרךהגשתבקשהלהיתרחריגוהדיוןבהע )ה(

רשותמקומיתתנהלקרןדמיפיתוח)בפרקזה-קרןדמיפיתוח(שתקבוליההם47עקרןדמיפיתוח )א(
כספידמיפיתוחע

כספידמיפיתוחישמשואךורקלביצועעבודותפיתוח,להחזרהלוואהשנטלה )ב(
הרשותהמקומיתלמימוןעבודותפיתוחאולשיקוםוחידושתשתיותשהתיישנוע

קרןדמיפיתוחתנוהלבידיגזברהרשותהמקומיתודמיהפיתוחינוהלובחשבון )ג(
אחדאויותר,שינוהלובואךורקכספיקרןדמיפיתוח)בפרקזה-חשבוןפיתוח(;
קרןדמיפיתוחתנוהלבאופןשיאפשרמעקבאחרתקבוליהקרןמכלמקורוההוצאות

שהוצאולמטרותהשונותע

דיןכספיםשנצברובקרןדמיפיתוחכפירותכספידמיפיתוח,כדיןכספיהקרן )ד(
לכלדברוענייןע

,41 סעיף לפי שנקבעו בתקנות הקבועים מהשיעורים
בנושא, בקשה תגיש המקומית הרשות שבהם במקרים
ולאחרשהנושאאושרבהחלטתמועצתהרשותהמקומיתע
המקומית,ההיתרהחריג הרשות בהתאםלבקשתהשל
של שטחה בכלל הפיתוח דמי לעניין הן להינתן יכול
הרשותהמקומיתוהןלענייןדמיהפיתוחהנגביםבעבור
עבודותפיתוחתשתיותבמתחםמסויםעעםזאת,מוצע
כייהיהניתןלתתהיתרחריגלגבייתדמיפיתוחבשיעור
לענייןמתחםמסוים, הקבועבתקנות, מהשיעור הנמוך
רקלמתחמיםהמיועדיםלהתחדשותעירונית,וזאתכדי
להרחיבאתהאפשרותלבצעעבודותפיתוחבמתחמים

ייחודייםאלהע

עודמוצע,לענייןהיתרחריגכאמורבמתחמיםשל
מקרקעיישראלאוקרקעותבבעלותמעורבתשלהמדינה
יינתןרקלאחר ההיתר במשותףעםאנשיםפרטיים,כי

התייעצותעםשרהבינויוהשיכוןע

כמוכן,מוצעלקבועכיהיתרחריגלגבותדמיפיתוח
שיינתן יכול בתקנות, הקבוע מהשיעור גבוה בשיעור
פיתוח עבודות כי הפנים שר מצא שבהם במקרים רק
נוספות בעלויות כרוכות המקומית ברשות התשתיות
וחריגות,הנובעותמנסיבותמיוחדותשמצדיקותגבייהשל
דמיפיתוחבשיעורמוגדלענסיבותאשרעשויותלהצדיק
מתןהיתרחריגכאמורכוללות,ביןהשאר,ריבויעתיקות,

לעלויות מובילים אשר משטרתי בליווי מוגבר צורך
חיצוניותנוספות,וכןסוגקרקעייחודיאוריבויעבודות
במתחמיםעירונייםמפותחיםאשריכולשיחייבוביצוע

עבודותפיתוחבעלויותגבוהותבמיוחדע

לצורךהגשתבקשותלקבלתהיתרחריגלפיסעיףזה,
מוצעכישרהפניםיקבעהוראותלענייןדרךהגשתבקשה

להיתרחריגואופןהדיוןבהע

ישמשו הפיתוח דמי שכספי להבטיח כדי  סעיף 47
ולא בלבד, הפיתוח עבודות בעבור להוצאות 
לשימושיםאחריםובכללםהוצאותשוטפותשלהרשות
המקומית,מוצעלקבועכיהרשותהמקומיתתנהלקרןדמי
פיתוחשיועברואליהכלתקבוליהרשותהמקומיתמדמי
פיתוח,וכיכספידמיפיתוחינוהלובחשבוןנפרדשינוהל
אחר מעקב שיאפשר ובאופן המקומית, הרשות ידי על
תקבוליהרשותהמקומיתמדמיפיתוחעכמוכןמוצעלקבוע
כיכספידמיפיתוחישמשואךורקלביצועעבודותפיתוח
שנטלה הלוואה להחזר או הוטלו, שלמימונם הסוג מן
הרשותהמקומיתלמימוןעבודותפיתוחכאמורעכמוכן,
מוצעלקבועכיהדיןשלכספיםשנצברובקרןדמיפיתוח
כפירותהנובעיםמכספידמיפיתוח,זההלדיןשלכספי

הקרןעצמהע
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שעבודועיקולשל
קרןדמיפיתוח

כספיםכאמור,48ע וזכותהשלהרשותהמקומיתלקבלת הכספיםבחשבוןפיתוח )א(
לאיהיוניתניםלשעבוד,אלאאםכןהשעבודנעשהלטובתמישהרשותהמקומית
התקשרהעמוכדיןבהסכםלביצועעבודותפיתוחאולמימונן,ובלבדשלאישועבדו
כספיםבחשבוןפיתוחאלאלטובתמישהרשותהמקומיתהתקשרהעמובהסכםכאמור

בנוגעלעבודותפיתוח;לענייןזה,"שעבוד"-לרבותהמחאהעלדרךהשעבודוקיזוזע

הכספיםבחשבוןפיתוחוזכותהשלהרשותהמקומיתלקבלתכספיםכאמור,לא )ב(
יהיוניתניםלעיקול,אלאאםכןהעיקולנעשהלטובתמישהרשותהמקומיתהתקשרה
עמוכדיןבהסכםלביצועעבודותפיתוחאולמימונן,בשלאי־תשלוםכספיםבעבור
ביצועאותןעבודותאואי־החזרתהמימוןכאמור,ובלבדשלאיעוקלוכספיםבחשבון
פיתוחאלאלטובתמישהרשותהמקומיתהתקשרהעמובהסכםכאמורבנוגעלעבודות

פיתוחע

הוראותסעיףזהבנוגעלקיזוזלאיחולועלקיזוזהנעשהבידיהמדינהע )ג(

עלאףהאמורבכלדין,רשותמקומיתלאתחויבבדמיפיתוחעלנכסיםשבתחומהע49עדיןרשותמקומית

השגהעלחיוב
בדמיפיתוח

לבעלנכסתהיהזכותהשגהעלחיובובדמיפיתוח,בהתאםלהוראותשיקבעוהשרים50ע
בתקנותלענייןזהע

רשותמקומיתתגבהמבעלנכסדמימוסדותציבורלצורךמימוןעבודותלהקמת51עדמימוסדותציבור )א(
מוסדותציבור,במקרקעיןשלגביהםחלפטורמהיטלהשבחהלפיסעיף19)ב()2(ו–)10(
לתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייה,ובלבדשהתקבלההחלטהשלמועצתהרשות

המקומיתלאשרגבייהכאמורע

השריםיקבעובתקנותהוראותבענייןדמימוסדותציבור,לרבותבענייןשיעור )ב(
דמימוסדותציבור,המועדהקובעלהתגבשותחובדמימוסדותציבור,דרכיתשלומם

שלדמימוסדותציבורוהמועדלתשלומםע

מישעשהשימושבכספידמיפיתוחשלאבהתאםלהוראותסעיף47,אושלאלמטרה52עעונשין
שלשמההוטלו,אושהורהלאחרלעשותכן,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוק

העונשין,התשל"ז-761977ע

כספיםכאמור,48ע וזכותהשלהרשותהמקומיתלקבלת הכספיםבחשבוןפיתוח )א(
לאיהיוניתניםלשעבוד,אלאאםכןהשעבודנעשהלטובתמישהרשותהמקומית
התקשרהעמוכדיןבהסכםלביצועעבודותפיתוחאולמימונן,ובלבדשלאישועבדו
כספיםבחשבוןפיתוחאלאלטובתמישהרשותהמקומיתהתקשרהעמובהסכםכאמור

בנוגעלעבודותפיתוח;לענייןזה,"שעבוד"-לרבותהמחאהעלדרךהשעבודוקיזוזע

שעבודועיקולשל
קרןדמיפיתוח

הכספיםבחשבוןפיתוחוזכותהשלהרשותהמקומיתלקבלתכספיםכאמור,לא )ב(
יהיוניתניםלעיקול,אלאאםכןהעיקולנעשהלטובתמישהרשותהמקומיתהתקשרה
עמוכדיןבהסכםלביצועעבודותפיתוחאולמימונן,בשלאי־תשלוםכספיםבעבור
ביצועאותןעבודותאואי־החזרתהמימוןכאמור,ובלבדשלאיעוקלוכספיםבחשבון
פיתוחאלאלטובתמישהרשותהמקומיתהתקשרהעמובהסכםכאמורבנוגעלעבודות

פיתוחע

הוראותסעיףזהבנוגעלקיזוזלאיחולועלקיזוזהנעשהבידיהמדינהע )ג(

דיןרשותמקומיתעלאףהאמורבכלדין,רשותמקומיתלאתחויבבדמיפיתוחעלנכסיםשבתחומהע49ע

לבעלנכסתהיהזכותהשגהעלחיובובדמיפיתוח,בהתאםלהוראותשיקבעוהשרים50ע
בתקנותלענייןזהע

השגהעלחיוב
בדמיפיתוח

רשותמקומיתתגבהמבעלנכסדמימוסדותציבורלצורךמימוןעבודותלהקמת51ע )א(
מוסדותציבור,במקרקעיןשלגביהםחלפטורמהיטלהשבחהלפיסעיף19)ב()2(ו–)10(
לתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייה,ובלבדשהתקבלההחלטהשלמועצתהרשות

המקומיתלאשרגבייהכאמורע

דמימוסדותציבור

השריםיקבעובתקנותהוראותבענייןדמימוסדותציבור,לרבותבענייןשיעור )ב(
דמימוסדותציבור,המועדהקובעלהתגבשותחובדמימוסדותציבור,דרכיתשלומם

שלדמימוסדותציבורוהמועדלתשלומםע

מישעשהשימושבכספידמיפיתוחשלאבהתאםלהוראותסעיף47,אושלאלמטרה52ע
שלשמההוטלו,אושהורהלאחרלעשותכן,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוק

העונשין,התשל"ז-761977ע

עונשין

כדילמנועשימושבכספידמיפיתוחלמטרות  סעיף 48
היכולת את להגביל מוצע יועדו, לשמן שלא 
לשעבדאתכספיהקרן,ביןהשארבדרךשלקיזוז,אולהטיל
עליהםעיקולעעםזאת,מוצעכיהמגבלותבנוגעלקיזוזלא

יחולוכלפיהמדינהע

מוצעלקבועכירשותמקומיתלאתהיהחייבת  סעיף 49
בדמיפיתוחעלנכסיםשבתחומה,מאחרשהיא 

הגוףשמבצעאתעבודותפיתוחהתשתיותע

מוצעלקבועזכותהשגהשלבעלנכסעלחיובו  סעיף 50
בדמיפיתוח,בהתאםלהוראותשיקבעוהשרים 

בתקנותלענייןזהע

כדילאפשרלרשותהמקומיתלהקיםמוסדות  סעיף 51
ציבורבמתחמיםשבהםהרשותהמקומיתאינה 
לקבוע מוצע השבחה, מהיטלי הכנסות לקבלת זכאית
השבחה מהיטל פטור חל שעליהם מקרקעין לעניין כי
בשלפטורשניתןמכוחחוקהתכנוןוהבנייה,וזאתביחס

לתכניותלהתחדשותעירוניתשניתןבעבורןפטורמהיטל
19)ב()2( סעיף מכוח והשיכון הבינוי שר עם בתיאום
לתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייהוביחסליחידות
דיורהנבנותמכוחתמ"א38מכוחסעיף19)ב()10(לתוספת
השלישיתלחוקהתכנוןוהבנייה,תהיהרשאיתהרשות
המקומיתלגבותמבעלינכסיםדמימוסדותציבור,ובלבד
לאשר המקומית רשות מועצת של החלטה שהתקבלה

גבייהמסוגזהע

בתקנותהוראותבנושאים יקבעו כיהשרים מוצע
דמי שיעור וביניהם ציבור, מוסדות דמי בעניין שונים
מוסדותציבור,המועדהקובעלהתגבשותחובדמימוסדות
ציבור,דרכיתשלוםדמימוסדותציבורוהמועדלתשלומםע

מוצעלקבועעבירהולפיהמישעשהשימוש  סעיף 52
להוראות בהתאם שלא פיתוח דמי בכספי 

סעיף47,אושלאלמטרהשלשמההוטלו,אושהורהלאחר
לעשותכן,דינוקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,

התשל"ז-1977ע

ס"חהתשל"ז,עמ'226ע 76
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ביטולסמכויות
הרשותהמקומית

סמכויותשהיונתונותלרשותמקומיתערביוםהתחילה,מכוחחוקעזר,בכלהנוגע53ע
להטלהאולגבייהשלהיטלאואגרהלצורךמימוןעבודותפיתוח,לאיהיונתונותלה

עודהחלביוםהתחילהע

השריםממוניםעלביצועפרקזה,והםרשאיםלהתקיןתקנותבכלהנוגעלביצועו,54עביצועותקנות
לרבותבענייניםאלה:

חובתדיווחשלרשויותמקומיותבדברגבייתדמיהפיתוחוהשימושבהם; )1(

כלליםלמתןפטוראוהנחותמדמיפיתוחבשלהסכםבין־לאומי; )2(

קביעתשיעורידמיפיתוחבעדנכסיהמדינהע )3(

תיקוןפקודת
העיריות

בפקודתהעיריות55-77ע

בסעיף198א- )1(

בסעיףקטן)א(- )א(

אחרי"בסעיףזה-"יבוא: )1(

""דמיפיתוח"-כמשמעותםבחוקדמיפיתוח;";

אחריההגדרה"הוועדההמקצועית"יבוא: )2(

""חוקדמיפיתוח"-פרקי"אלחוקהתכניתהכלכליתלשנים2017
ו־2018)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנות

התקציב2017ו-2018(,התשע"ז-2016;";

בסעיףקטן)ג(- )ב(

ברישה,אחרי")להלן-היטליפיתוח("יבוא"כנגדדמיפיתוח,"; )1(

בפסקה)1(,אחרי"כנגדהיטלפיתוח"יבוא"אוכנגדדמיפיתוח"ואחרי )2(
"הוטלאותוהיטלפיתוח"יבוא"אונגבואותםדמיפיתוח,לפיהעניין";

בסעיף251,בפסקה)1(,בסופהיבוא"ולמעטדמיפיתוחכהגדרתםבסעיף198א)א("; )2(

מוצעלקבועכייבוטלוהסמכויותשהיונתונים  סעיף 53
לרשותהמקומיתערביוםהתחילהשלפרקזה 
מכוחחוקיעזרלענייןהטלהוגבייהשלהיטליםאואגרות

לצורךמימוןעבודותפיתוחע

מוצעלקבועכיהשריםיהיוממוניםעלביצוע  סעיף 54
פרקזהויהיורשאיםלהתקיןתקנותבכלהנוגע 
לביצועו,ובכללזהתקנותבענייןחובתדיווחשלרשויות
מקומיותעלגבייהשלדמיפיתוחוהשימושבהם,כללים
למתןפטוראוהנחותמדמיפיתוחבשלהסכםבין–לאומי,
וכןהוראותלענייןקביעתשיעורידמיפיתוחבעדנכסי

מדינהע

נועד זה בפרק המוצע ההסדר לעיל, כאמור  סעיפים
מטילות שלפיו הקיים ההסדר את להחליף  55 עד 57  

רשויותמקומיותהיטליפיתוחואגרותלמימון 
עבודותפיתוח,מכוחחקיקתעזרעבהתאםלכך,נדרשלערוך
תיקוניםעקיפיםבכמהחוקים,כךשתבוטלסמכותהשל
רשותמקומיתלהטילחובתתשלום,מכוחחוקעזר,בעבור

נוספות התאמות אלה וייערכובחוקים פיתוח, עבודות
נדרשותע

198א סעיף את לתקן ,55 בסעיף מוצע, זה, לעניין
לפקודתהעיריות,כךשהפטורממכרזלביצועשלעבודות
פיתוח,יכולשיינתןבעבורביצועשלעבודותחלףגבייה
של לגבייה בנוסף וזאת מימונן, בעבור פיתוח דמי של
אגרות,היטליםאודמיהשתתפותבהתאםלקבועהיום
בחוקעעודמוצעלתקןאתסעיף251)1(לפקודתהעיריות,
כךשמועצתרשותמקומיתלאתהיהרשאיתעודלקבוע
במסגרתחוקיעזרהוראותבדברדמיפיתוחעכמוכןמוצע
לבטלאתסעיף251גלפקודתהעיריות,שעניינוהטלתחובת
תשלוםעלבעלינכסיםבתחוםהרשותהמקומיתלצורך

מימוןסלילתמדרכהע

וזהנוסחושלסעיף251גלפקודתהעיריות,אשרמוצע
לבטלו:

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197;ס"חהתשע"ו,עמ'1083ע 77
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סעיף251ג-בטלע )3(

תיקוןפקודת
המועצות
המקומיות

בפקודתהמועצותהמקומיות78,בסעיף22)א(,בסופויבוא"אוהוראותבדברדמיפיתוח56ע
2017ו־2018)תיקוניחקיקה כמשמעותםבפרקי"אלחוקהתכניתהכלכליתלשנים

ליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017ו-2018(,התשע"ז-2016"ע

ביטולחוקלתיקון
דיניהרשויות

המקומיות)חיוב
המדינהבסלילת

רחובות(

החוקלתיקוןדינירשויותמקומיות)חיובהמדינהבסלילתרחובות(,התשכ"ב-57791962ע
-בטלע

פרקדמיפיתוח
-תחילהותקנות

ראשונות

תחילתושלפרקזהביוםג'באדרהתשס"ז)1במרס2017(ע58ע )א(

50ו־51)ב(יותקנולאיאוחרמיום 46)ה(, ,44 ,41 תקנותראשונותלפיסעיפים )ב(
התחילהע

סעיף251ג-בטלע )3(

בפקודתהמועצותהמקומיות78,בסעיף22)א(,בסופויבוא"אוהוראותבדברדמיפיתוח56ע
2017ו־2018)תיקוניחקיקה כמשמעותםבפרקי"אלחוקהתכניתהכלכליתלשנים

ליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017ו-2018(,התשע"ז-2016"ע

תיקוןפקודת
המועצות
המקומיות

החוקלתיקוןדינירשויותמקומיות)חיובהמדינהבסלילתרחובות(,התשכ"ב-57791962ע
-בטלע

ביטולחוקלתיקון
דיניהרשויות

המקומיות)חיוב
המדינהבסלילת

רחובות(

תחילתושלפרקזהביוםג'באדרהתשס"ז)1במרס2017(ע58ע פרקדמיפיתוח)א(
-תחילהותקנות

ראשונות 50ו־51)ב(יותקנולאיאוחרמיום 46)ה(, ,44 ,41 תקנותראשונותלפיסעיפים )ב(
התחילהע

"הוראות בדבר סלילת מדרכות

המועצה רשאית )12(249 סעיף לפי עזר בחוק 251גע)א(
לקבועהוראותבדבר-

מבעלי דרישה של בדרך מדרכה סלילת )1(
המקרקעיןהגובליםרחוב)להלן-הבעלים(לסלול,
עלחשבונם,סלילהראשונה,מדרכהלאורךהרחוב

הגובלאתמקרקעיהם;או

הסלילה הוצאות במלוא הבעלים חיוב )2(
לא שהבעלים ובלבד העיריה, בידי שתבוצע
יחוייבולשלםלפניתחילתהסלילהיותרממחצית
ההוצאותהמשוערותשלהסלילה)להלן-מקדמת
הסלילה, השלמת עם תשולם והיתרה סלילה(
לאחרשערוךמקדמתהסלילהוהוצאותהסלילה

לפיחשבוןשיגישמהנדסהעיריה;או

חיובהבעליםבהיטלסלילתמדרכהשיגבה )3(
בניה היתר מתן עם או הסלילה תחילת עם

במקרקעיןהגובליםרחובע

)ב(לאסללההעיריהאתהמדרכהעבורהנגבתה
מקדמתסלילהתוךשנהמיוםגבייתהמקדמה-יראואת
המקדמהכאילוהיתהתשלוםיתרכאמורבסעיף6לחוק
הרשויותהמקומיות)ריביתוהפרשיהצמדהעלתשלומי

חובה(,תש"ם-1980ע

)ג(החליטהעיריהלבצעסלילתמדרכהולחייבאת
הבעליםבתשלוםהוצאותהסלילה,תודיעעלכךלבעלים
ותתןלהםאתהברירהלשלםמקדמתסלילהאולשלםמראש
אתמלואההוצאותהמשוערותשלהסלילה;שילמוהבעלים
מראשאתמלואההוצאותכאמור,לאיחוייבובהוצאות

נוספותכלשהןשיהיולעיריהבגיןסלילתהמדרכהע"

כמוכן,מוצע,בסעיף56,לתקןאתסעיף22)א(לפקודת
תהיה לא מקומית שמועצה כך המקומיות, המועצות

רשאיתעודלאשרחוקיעזרהכולליםהוראותבענייןדמי
פיתוחכמשמעותםבפרקזהע

לתיקון החוק את לבטל ,57 בסעיף מוצע, בנוסף,
דיניהרשויותהמקומיות)חיובהמדינהבסלילתרחובות(,
חוקהסלילה זה-חוקהסלילה(ע )בפרק התשכ"ב-1962
כבישים או רחובות על להכריז מקומית רשות מסמיך
מבחינת המדינה את מחייבת אשר הכרזה כציבוריים,
סלילתואוסלילתהמדרכהשלוכדיןבעלנכס,ומוצעלבטל
אתהחוקהאמורמאחרשההסדרהקבועבואינועולה

בקנהאחדעםההסדרהחדשהמוצעבפרקזהע

וזהנוסחושלחוקהסלילה,אשרמוצעלבטלו:

"חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות )חיוב המדינה 
בסלילת רחובות(, התשכ"ב-1962

חובת המדינה בסלילת רחוב או כביש

מועצתרשותמקומיתרשאיתלהכריזכירחוב )א( 1ע
פלוניאוכבישפלוניהםציבוריים;הכריזהכך,יהיהדין
המדינה,לעניןחובתסלילתואוסלילתהמדרכהשלו,על
פיחוקעזרשהותקןכדיןעלידיאותהרשות,כדיןבעלנכס,

אלאשלאתהאחייבתלשלםקנסעלפיאותוחוקעזרע

"בעל"-לרבותאדםהמקבל,אוהזכאילקבל, )ב( 
הכנסהמנכסיםאושהיהמקבלהאילוהיוהנכסיםנותנים
הכנסה,ביןבזכותוהואוביןכבאכוחאוכנאמן,ביןשהוא
הבעלהרשוםשלהנכסיםוביןשאיננוהבעלהרשום,בין
שהואמחזיקלמעשהבהןוביןשאינומחזיקבהם,לרבות

חוכרנכסיםלתקופההעולהעל10שניםע"

מוצעלקבועכיתחילתושלפרקזהיהיהביום  סעיף 58
ג'באדרהתשס"ז)1במרס2017(,וכןלקבועכי 
תקנותראשונותלפיסעיפיםהמפורטיםבסעיף58)ב(יותקנו

עדלמועדזהע
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פרקדמיפיתוח-
הוראתמעבר

איןבהוראותפרקזהכדילפגועבתוקפושלחיובשבעלנכסהיהחבבוערב59ע )א(
יוםהתחילהבעדהיטלאואגרהשנקבעולצורךמימוןעבודותפיתוח,מכוחחוקעזר
שהיהבתוקףערביוםהתחילה,ביןשהוטלועלידיהרשותהמקומיתוביןשלאהוטלו

עלידהע

עלאףהוראותסעיף41,לענייןרשותמקומיתשבהשיעורסךההיטליםשנקבע )ב(
מכוחחוקעזרלצורךמימוןעבודותפיתוח,ערביוםהתחילה,היהנמוךמחמישים

אחוזיםמתעריףהבסיס,יהיהשיעורתעריףהבסיסשיחוללגביהכמפורטלהלן:

בתקופהשלשנהמיוםהתחילה-שישיםאחוזיםמתעריףהבסיס; )1(

בתקופהשלשנתייםמתוםהתקופההאמורהבפסקה)1(-שבעיםוחמישה )2(
אחוזיםמתעריףהבסיס;

בתקופהשלשנהמתוםהתקופההאמורהבפסקה)2(-תשעיםאחוזים )3(
מתעריףהבסיסע

שרהפניםבהתייעצותעםשרהאוצר,רשאי,בצו,לשנותאתהתקופותוהשיעורים )ג(
המפורטיםבסעיףקטן)ב(ע

פרק י"ב: תכנון ובנייה
תיקוןחוקהתכנון

והבנייה
בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-60-801965ע

בסעיף6)ד(- )1(

בפסקה)1(,ברישה,אחרי"סעיף109א)ב()2("יבוא"אובבקשותשהועברו )א(
להלפיסעיף145)ג1א(";

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

בדיוןבבקשההנוגעתלתנאיםלענייןמיתקנימיםוביוב,תכלול ")2א(
ועדתהמשנהאתשרהבריאותאונציגובמועצההארצית;

מוצעלקבועבמפורשכיאיןבהוראותפרקזה  סעיף 59
כדילפגועבתוקפושלחיובשבעלנכסהיהחב 
בוערביוםהתחילהשלהפרק,בעדהיטלאואגרהשנקבעו
לצורךמימוןעבודותפיתוח,מכוחחוקעזרשהיהבתוקף
ערביוםהתחילה,ביןשהוטלועלידיהרשותהמקומית

וביןשלאהוטלועלידהע

רשות לעניין מעבר הוראות לקבוע מוצע בנוסף,
מקומיתשבהשיעורסךההיטליםשנקבעומכוחההסדר
נמוך היה זה, פרק של תחילתו יום ערב הקיים החוקי
מחמישיםאחוזיםמתעריףהבסיסשקבעוהשריםבתקנות
הבסיס תעריף שיעור יהיה זה, לעניין 41)ב(ע סעיף לפי
מיום החל שנה במשך מקומית רשות באותה שיחול
התחילה-בשיעורשלשישיםאחוזיםמתעריףהבסיס
שנקבעבתקנותכאמור,בשנתייםשלאחרמכן-בשיעור
שנקבע הבסיס מתעריף אחוזים וחמישה שבעים של
בתקנותכאמור,ובשנהשלאחרמכן-בשיעורשלתשעים
אחוזיםמתעריףהבסיסשנקבעבתקנותכאמור,וזאתבכדי
ליצורתהליךהדרגתישלהחלתשיעורידמיהפיתוחלפי

התקנותהאמורותע

פרק י"ב - כללי

בשנים2001עד2008חלהירידהמשמעותיתבהיקף
ירידה בישראלע הדיור יחידות ותכנון הבנייה התחלות
השנים בין הדיור מחירי לעליית הגורמים אחד היא זו
ישראל שנוקטתממשלת מהצעדים כחלק ו–2016ע 2008
להתמודדותעםמשברהדיור,מוצעיםכמהתיקוניחקיקה
והרגולטוריים התכנוניים ההליכים את ליעל שנועדו

הכרוכיםבהגדלתהיצעהדיורע

לפסקאות )1( ו–)4(  סעיף 60

שבו במצב מתעורר תכניות במימוש מרכזי קושי
הופכים התכנון מוסדות בידי בתכנית שנקבעו תנאים
לאעדכנייםבשלחלוףהזמןאובשלהעובדהשנמצאו

פתרונותחלופייםע

כךלמשל,תכניתשמחייבתהקמהשלמיתקןלטיהור
שפכיםכתנאילמתןהיתרליחידותהדיור,עלולהלהפוך
לעתיםלאעדכניתוזאתמאחרשבחלוףהזמןהוחלטעל
הקמהשלמיתקןאחרלטיהורשפכיםאשריכוללקלוטאת

השפכיםמשטחהתכניתבצורהיעילהיותרע

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ו,עמ'1149ע 80
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לדיוןבבקשההנוגעתלתנאישאינומנויבפסקה)2א(,בנושאהמצוי )2ב(
בתחוםאחריותושלמשרדממשלתי,יוזמןנציגהשרהנוגעלענייןבמועצה
הארצית,שתהיהלודעהמייעצת,וזאתאםהשרהאמוראונציגואינם

חבריועדתהמשנה;";

בסעיף53,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הגישההמועצההארציתלממשלהתכנית, ")ב(
כאמורבאותוסעיףקטן,ומתקיימיםבתכניתכלאלה,יראואתהתכניתכמאושרת
בידיהממשלהבתוםשבעהימיםמהמועדשהוגשהלה,אלאאםכןביקשחבר

הממשלה,במהלךהתקופההאמורה,להביאאתהתכניתלדיוןבממשלה:

היאכוללתהוראותהמאפשרותמתןהיתרבנייהאוביצועעבודה )1(
ביצוע או ההיתר מתן טרם נוספת תכנית באישור צורך בלא לפיהן,

העבודה;

נקבע שמיקומה תשתית, לביצוע הדרושות הוראות כוללת היא )2(
בתכניתמתארארציתשאושרה;

היאאינהסותרתתכניתמתארארציתשאושרה;לענייןזה,לאיראו )3(
תכניתהמשנהשינוילאמהותיאתתכניתהמתארהארציתשאותההיא

מבצעת,כתכניתהסותרתתכניתמתארארציתכאמורע

לדיוןבבקשההנוגעתלתנאישאינומנויבפסקה)2א(,בנושאהמצוי )2ב(
בתחוםאחריותושלמשרדממשלתי,יוזמןנציגהשרהנוגעלענייןבמועצה
הארצית,שתהיהלודעהמייעצת,וזאתאםהשרהאמוראונציגואינם

חבריועדתהמשנה;";

בסעיף53,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הגישההמועצההארציתלממשלהתכנית, ")ב(
כאמורבאותוסעיףקטן,ומתקיימיםבתכניתכלאלה,יראואתהתכניתכמאושרת
בידיהממשלהבתוםשבעהימיםמהמועדשהוגשהלה,אלאאםכןביקשחבר

הממשלה,במהלךהתקופההאמורה,להביאאתהתכניתלדיוןבממשלה:

היאכוללתהוראותהמאפשרותמתןהיתרבנייהאוביצועעבודה )1(
ביצוע או ההיתר מתן טרם נוספת תכנית באישור צורך בלא לפיהן,

העבודה;

נקבע שמיקומה תשתית, לביצוע הדרושות הוראות כוללת היא )2(
בתכניתמתארארציתשאושרה;

היאאינהסותרתתכניתמתארארציתשאושרה;לענייןזה,לאיראו )3(
תכניתהמשנהשינוילאמהותיאתתכניתהמתארהארציתשאותההיא

מבצעת,כתכניתהסותרתתכניתמתארארציתכאמורע

בהתאםלמנגנוןהקבועכיום,במקרהשנקבעובתכנית
תנאיםהנוגעיםלביצועהלענייןדרכיםאותשתיות,רשאי
מוסדהתכנוןשאישראתהתכנית,למעטועדהמקומית
)להלןבדבריההסברלפרקזה-מוסדהתכנוןהמוסמך(
שנקבעו, התנאים מולאו לא אם אף היתר מתן לאשר
שבשלהן המטרות את להשיג ניתן כי ששוכנע ובלבד
נקבעוהתנאיםהאמוריםגםבלאקיוםאותםתנאיםעמוצע
להרחיבאתסמכותמוסדהתכנוןהמוסמךולתקןאתסעיף
145)ג1(לחוקהתכנוןוהבנייהכךשמוסדהתכנוןהמוסמך
יוכללתתאישורכאמורלגביכלסוגיהתנאיםהקבועים
בתכניתולאיהיהמוגבלרקלענייןתנאיםהנוגעיםלסלילת

דרכיםאוהקמתתשתיותע

המוסמך התכנון מוסד שהחלטת מוצע כן, כמו
בבקשהלאישורתינתןבתוך45ימיםמיוםהגשתהבקשהע

כדילהבטיחאתיעילותההליך,מוצעלקבועבסעיף
התכנון שמוסד במקרה כי המוצע, כנוסחו 145)ג1א(
המוסמךלאהחליטבבקשהשהוגשהלולפיסעיףזהבתוך
45ימיםמיוםשהוגשהכאמור,ומגישהבקשהביקשזאת,
התכנוןהרלוונטיאתהבקשהלדיון מוסד מזכיר יעביר
בוועדתהמשנהשלהמועצההארצית,שהוקמהלפיסעיף
6)ד(לחוק)להלןבדבריההסברלפרקזה-ועדתהמשנה(ע
ועדתהמשנהתדוןותחליטבבקשהבתוך30ימיםמהיום

שבוהועברהאליהע

כהשלמהלתיקוןהמוצעלעיל,מוצעבפסקה)1(לתקן
6)ד()1(לחוקהתכנוןוהבנייה,אשרמקיםאת אתסעיף
ועדתהמשנהוקובעאתסמכויותיה,ולהסמיךאתועדת
145)ג1א( סעיף לפי לה שיועברו בבקשות לדון המשנה
לחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחוהמוצעבפסקה)4(עעודמוצע

לקבועהוראותלענייןנציגיממשלהשישתתפובדיונים
בבקשותהאמורותוגדריסמכותםבאותםדיוניםע

לפסקה )2(

במסגרתפעילותמוסדותהתכנוןהארצייםמקודמות
מעתלעתתכניותמתארארציותמפורטות,אשרמממשות
הממשלהע בידי בעבר שאושרו ארציות מתאר תכניות
הדברנפוץבמיוחדבהקשרשלתכנוןתשתיותהנגזרות

מהוראותיהןשלתכניותמתארארציותלתשתיותע

הזמנים לוחות את משמעותי באופן לקצר במטרה
הצורך את ולחסוך כאמור, מפורטות תכניות לאישור
תכניות המפרטות בתכניות גם בממשלה דיון בקיום
53 בסעיף לקבוע מוצע בעבר, שאושרו ארציות מתאר
לחוקהתכנוןוהבנייההליךאישורמיוחדלתכניותמתאר

ארציותהעומדותבשורהשלתנאיםהמנוייםבסעיףע

לאורהעובדהשהליכיאישורהשלתכניתלתשתית
לאומיתזהיםלהליכיאישורהשלתכניתמתארארצית
האישור הליכי אזי בחוק(, אחרת נקבע כן אם )אלא
המחויבים( )בשינויים יחולו להלן, המוצעים המיוחדים
גםעלתכניתלתשתיתלאומיתשמתקיימיםבההתנאים

המוצעיםע

לסעיף קטן )ב( המוצע

מוצעכיאםהמועצההארציתתגישלאישורהממשלה
תכניתמתארארציתשמתקיימיםבההתנאיםשלהלן,אזי
יראואתהתכניתכמאושרתבידיהממשלה,אםבתוךשבעה
ימיםממועדההגשהכאמורלאדרששרמשריהממשלה
להביאאתהתכניתלדיוןבממשלהעהתנאיהראשוןשמוצע
לקבועהואשהתכניתכוללתהוראותהמאפשרותמתןהיתר
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התנאים בה שמתקיימים תכנית כללה )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
תגישהמועצה )3(שלו, בפסקה מהותיכאמור לא שינוי קטן שבאותוסעיף
הארציתאתהתכניתלממשלה,כאמורבסעיףקטן)א(,בצירוףמסמךהמפרט
אתהשינוי,ויראואתהתכניתכמאושרתבידיהממשלהבתוםעשריםואחד
ימיםמהמועדשהוגשהלה,אלאאםכןביקשחברהממשלה,במהלךהתקופה

האמורה,להביאאתהתכניתלדיוןבממשלהע

ביקשחברהממשלהלהביאתכניתלדיוןבממשלהלפיהוראותסעיפים )ד(
קטנים)ב(או)ג(,יחולולענייןאישורהממשלההוראותסעיףקטן)א(סיפהע";

62א)ג()5(,בסופויבוא"למעטהוראותכאמורלגבימגרשיםהמיועדים בסעיף )3(
לצורכיציבורכהגדרתםבסעיף188)ב(אולמיתקניתשתיתמקומיים,והוראותכאמור
מגרשים לפיתוח תנאי מהווה פיתוחם מאושרת לתכנית שבהתאם מגרשים לגבי

המיועדיםלמגוריםלפיאותהתכנית";

בסעיף145- )4(

בסעיףקטן)ג1(,המילים"לענייןהתנייתביצועהבסלילתדרכיםאובהקמת )א(
תשתיות"-יימחקו,ואחרי"גםבלאמילויאותםתנאים"יבוא"מוסדהתכנון
המוסמךייתןהחלטהבבקשהלמתןאישורלפיסעיףקטןזהבתוך45ימיםמיום

שהוגשהלוהבקשה";

אחריסעיףקטן)ג1(יבוא: )ב(

לאהחליטמוסדהתכנוןהמוסמךבבקשהלמתןאישורלפיסעיף ")ג1א(
קטן)ג1(,בתוךהתקופהכאמורבאותוסעיףקטן,יעבירמזכירמוסדהתכנון
האמור,לבקשתמגישהבקשה,אתהבקשהלוועדתהמשנהשהוקמהלפי
סעיףקטן6)ד(;ועדתהמשנהתדוןותחליטבבקשהבתוך30ימיםמהמועד

שבוהועברהאליההבקשהע"

בנייהאוביצועעבודותבלאצורךבאישורתכניתנוספת
טרםמתןההיתראוביצועהעבודותעהתנאיהשניהוא
שהתכניתכוללתהוראותלביצועתשתיתארציתשמיקומה
נקבעבתכניתהמתארהארציתהקודמתעהתנאיהשלישי
הואשאיןבתכניתהמתארהארציתהמוגשתלאישורכדי
לסתורתכניתמתארארציתשאושרהעבהקשרזהמוצעכי
לאיראותכניתהמשנהשינוילאמהותיאתתכניתהמיתאר
הארציתשאותההיאמיישמת,כתכניתהסותרתתכנית

מיתארארציתכאמורע

לסעיף קטן )ג( המוצע

שינוייםלא לאשר התכניתתוכל כי מוצע כאמור,
מהותייםמתכניתהמתארהארציתשאותההיאמיישמתע
התכנית תועבר שקיפות, להבטיח ובמטרה זה, במקרה
שנעשו השינויים את המפרט מסמך בצירוף לממשלה
בתכניתלעומתתכניתהמתארהארצית,ויראואתהתכנית
כמאושרתעלידהבחלוףתקופהארוכהיותר,בת21ימים,
זאתאלאאםכןידרושאחדמחבריהממשלהלהביאה

לדיוןבממשלהע

לסעיף קטן )ד( המוצע

מוצעכיאםביקשאחדמחבריהממשלהלהביאאת
התכניתלדיוןבממשלה,אזייחולולענייןאישורהממשלה

הוראותסעיף53סיפה,קריהממשלהתהיהרשאיתלאשר
במועצה חוזר דיון לאחר או, שינוי בלא התכנית את

הארצית,לאשרהבשינויאולדחותהע

לפסקה )3(

)ראו כוללנית תכנית שהיא מקומית מתאר תכנית
סעיף62א)ג(לחוקהתכנוןוהבנייה(נועדהליצורתמונה
רחבהוכלליתשלפיתוחהיישוב,ולפיכךלפיהדיןלאניתן
לקבועבההוראותמפורטותלגבימגרשיםבודדיםולאניתן
להוציאמכוחההיתריבנייהעכדילהוציאהיתריבנייהיש

צורךבשלבנוסףשלהכנהואישורשלתכניותמפורטותע

וכוללת, רחבה תכנית מאותה כחלק זאת, עם
לצורכי מגרשים השאר בין מקצה הכוללנית התכנית
ציבורכהגדרתםבסעיף188)ב(לחוקהתכנוןוהבנייהאו
למיתקניתשתיתמקומייםעמוצע,לאורהצורךהציבורי
שבפיתוחםשלמגרשיםלצרכיםאלה,לאפשרויתורעל
שלבהתכנוןהנוסףולאפשרהוצאתהיתריבנייהמכוח
סעיף את לתקן מוצע כך, לצורך הכוללניתע התכנית

62א)ג()5(לחוקהתכנוןוהבנייהכךשתכניתכוללניתתוכל
לכלולהוראותמפורטותבענייניםהמנוייםבסעיף145)ז(
לחוק,לגבימגרשיםהמיועדיםלצורכיציבוראולמיתקני

תשתיתמקומייםע
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תיקוןחוקרשות
מקרקעיישראל

בחוקרשותמקרקעיישראל,התש"ך-811960)בפרקזה-חוקרשותמקרקעיישראל(-61ע

בסעיף4א,אחריסעיףקטן)א1(יבוא: )1(

,)7( לאמונהלמועצה,כנציגהממשלהכאמורבסעיףקטן)א()1(עד ")א1א(
חברמקרבהאוכלוסייההערבית,הדרוזיתאוהצ'רקסית,יכהןבמועצה,נוסףעל
נציגיהממשלהכאמורבאותוסעיףקטן,נציגהשרלשוויוןחברתישימנההשר
מקרבעובדימשרדוהנמניםעלהאוכלוסייההערבית,הדרוזיתאוהצ'רקסיתע";

אחריסעיף4היבוא: )2(

"הוראהמיוחדת
לענייןסיוםכהונה

4ב)ב(ו־4ה)א(יחולולענייןחברהמועצה4ה1ע הוראותסעיפים
שהתמנהלפיהוראותסעיף4א)א1א(,בשינוייםאלה:

תמהתקופתכהונתושלחברהמועצהלפיסעיף4ב)א(, )1(
הוראות נוספות,לפי כהונה ולמנותולתקופות לשוב ניתן

סעיף4ב)ב(,רקבתום60ימיםמתוםתקופתכהונתו;

4ד,אונפטרחבר חדלחברהמועצהלכהןלפיסעיף )2(
המועצה,תמנההממשלהאדםאחרלפיהוראותסעיף4ה)א(,
רקבתום60ימיםממועדהפסקתהכהונהאוהפטירהכאמור;

והכולובלבדשבתוםתקופת60הימיםכאמורבפסקאות)1(
או)2(,לפיהעניין,לאמכהןבמועצהכנציגהממשלהכאמור
הערבית, האוכלוסייה מקרב חבר ,)7( עד 4א)א()1( בסעיף

הדרוזיתאוהצ'רקסיתע";

תיקוןחוקרשותבחוקרשותמקרקעיישראל,התש"ך-811960)בפרקזה-חוקרשותמקרקעיישראל(-61ע
מקרקעיישראל

בסעיף4א,אחריסעיףקטן)א1(יבוא: )1(

,)7( לאמונהלמועצה,כנציגהממשלהכאמורבסעיףקטן)א()1(עד ")א1א(
חברמקרבהאוכלוסייההערבית,הדרוזיתאוהצ'רקסית,יכהןבמועצה,נוסףעל
נציגיהממשלהכאמורבאותוסעיףקטן,נציגהשרלשוויוןחברתישימנההשר
מקרבעובדימשרדוהנמניםעלהאוכלוסייההערבית,הדרוזיתאוהצ'רקסיתע";

אחריסעיף4היבוא: )2(

"הוראהמיוחדת
לענייןסיוםכהונה

4ב)ב(ו־4ה)א(יחולולענייןחברהמועצה4ה1ע הוראותסעיפים
שהתמנהלפיהוראותסעיף4א)א1א(,בשינוייםאלה:

תמהתקופתכהונתושלחברהמועצהלפיסעיף4ב)א(, )1(
הוראות נוספות,לפי כהונה ולמנותולתקופות לשוב ניתן

סעיף4ב)ב(,רקבתום60ימיםמתוםתקופתכהונתו;

4ד,אונפטרחבר חדלחברהמועצהלכהןלפיסעיף )2(
המועצה,תמנההממשלהאדםאחרלפיהוראותסעיף4ה)א(,
רקבתום60ימיםממועדהפסקתהכהונהאוהפטירהכאמור;

והכולובלבדשבתוםתקופת60הימיםכאמורבפסקאות)1(
או)2(,לפיהעניין,לאמכהןבמועצהכנציגהממשלהכאמור
הערבית, האוכלוסייה מקרב חבר ,)7( עד 4א)א()1( בסעיף

הדרוזיתאוהצ'רקסיתע";

בנוסף,מוצעכיהתכניתהכוללניתתוכללכלולהוראות
מפורטותכאמורלגבימגרשיםשבהתאםלתכניתמאושרת
מגרשים לפיתוח הכרחי תנאי מהווה פיתוחם קודמת,
זה, מוצע תיקון תכניתע אותה לפי למגורים המיועדים
שיאפשראתמימושןשליחידותהדיור,הואאחדהצעדים

שנוקטתממשלתישראללהתמודדותעםמשברהדיורע

לפסקאות )1( ו–)2( סעיף 61

במסגרתבג"ץ8318/10האגודהלזכויותהאזרח 
בישראלנגדהממשלה,שעסקביןהשאר,בדרישהלמתן
ייצוגהולםלאוכלוסייההערביתבמועצתמקרקעיישראל
התבקשה העתירה( - זה לפרק ההסבר בדברי )להלן
המדינה,בהחלטהמיוםכ"ובאדרא'התשע"ד)26בפברואר
2014(,להביאאתהנושאלפניהיועץהמשפטילממשלה,
זו אוכלוסייה של ההולם הייצוג להסדרת שיפעל כדי
במועצתמקרקעיישראלעבמסגרתהדיוןבעתירה,הצהירה
שיסדיר חקיקה תיקון מקדמת שהיא כך על הממשלה
מינויעובדמדינהמקרבהאוכלוסייההערבית,הדרוזית

והצ'רקסיתלמועצהע

בהמשךלאמור,מוצעלתקןאתחוקרשותמקרקעי
ישראלבאופןשיבטיחשככלשלאמכהןכנציגהממשלה
במועצתמקרקעיישראל,עובדהמדינהמקרבהאוכלוסייה
הערבית,הדרוזיתאוהצ'רקסית,יכהןבמועצהחברנוסף,
נציגהשרלשוויוןחברתי,שימנההשרמקרבעובדימשרדו

שהםבניאחתהאוכלוסיותהאמורותע

כמוכןמוצעלעגןבחוקהסדרמיוחדלענייןסיום
כהונתושלחברהמועצהשמונהמכוחההסדרהמוצע
לחוק ו–4ה)א( 4ב)ב( סעיפים הוראות כי מוצע לעילע
רשותמקרקעיישראל,העוסקותביןהשארבמינויחבר
לתקופותכהונהנוספות,מינויחברמועצהבמקוםחבר
מועצהשנפטראושחדללכהןבנסיבותהמפורטותבסעיף
4ד)א(לחוקהאמור,יחולוגםלענייןחברהמועצהשמונה
לפיההסדרהמוצע,ואולם,לפנימינויושלחברכאמור
לחוק 4ב)ב( )לפיהוראותסעיף כהונהנוספות לתקופות
רשותמקרקעיישראל(ולפנימינויושלחבראחרתחתיו
)לפיהוראותסעיף4ה)א(לחוקהאמור(,תינתןלממשלה
שהותשל60ימיםלפעוללמינויחברשהואעובדהמדינה
מקרבהאוכלוסייההערבית,הדרוזיתאוהצ'רקסיתכנציג

הממשלהכאמורבסעיף4א)א()1(עד)7(לאותוחוקע

לבסוף,מוצעלהבהירשבדומהלהסדרהמוצעלעניין
לחבר מחליף של מינויו או מחדש מינויו גם כהונתו,
)הנעשה חברתי השרלשוויון כנציג שהתמנה המועצה
באותהדרךשבההתמנהאותוחבר(,מותניםבכךשבתום
כאמור, הממשלה לרשות העומדת הימים 60 תקופת
בסעיף המנויים מהשרים שר כנציג במועצה מכהן לא
)7(לחוקרשותמקרקעיישראל,חברשהוא 4א)א()1(עד
הדרוזיתאו הערבית, המדינהמקרבהאוכלוסייה עובד

הצ'רקסיתע
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בסעיף4ו,בכלמקום,במקום"המינהל"יבוא"הרשות"ע )3(

תיקוןחוקרשות
מקרקעיישראל-

תחילה

תחילתםשלסעיפים4א)א1א(ו־4ה1לחוקרשותמקרקעיישראל,כנוסחםבסעיף6261ע
לחוקזה,בתום60ימיםמיוםתחילתושלחוקזהע

פרק י"ג: תקינה
בחוקהתקנים,התשי"ג-821953)בפרקזה-חוקהתקנים(-63עתיקוןחוקהתקנים

בסעיף1- )1(

לפסקה )3(

רשותמקרקעיישראלהיאהגורםהאחראי,ביןהשאר,
עלניהולמקרקעיישראללפיחוקרשותמקרקעיישראל,
)תיקון ישראל מקרקעי מינהל בחוק הוקמה מאז וזאת

מס'7(,התשס"ט-2009)ס"חהתשס"ט,עמ'318(,והחליפה
לתקן מוצע ישראלע מקרקעי מינהל את אלה בעניינים
טעותסופרשנפלהבסעיף4ולחוקהאמור,כךשהוראותיו

יתייחסולרשותולאלמינהלע

בהתאםלשהותשמוצעלתתלממשלהלעניין  סעיף 62
הדרוזית הערבית, האוכלוסייה בן חבר מינוי 
אוהצ'רקסיתלמועצתמקרקעיישראל,במסגרתההסדר
המוצעבסעיף61)1(ו–)2(להצעתהחוק,מוצעלקבועאת
תחילתםשלסעיפים4א)א1א(ו–4ה1לחוקרשותמקרקעי
ישראל,כנוסחםבאותוסעיף,לתום60ימיםמיוםתחילתו

שלהחוקהמוצעע

פרק י"ג - כללי

חוק - זה )בפרק התשי"ג-1953 התקנים, חוק  סעיף 63
התקנים מכון פעילות את מסדיר התקנים(  כללי

הישראלי)בפרקזה-המכוןאומכוןהתקנים( 
שהואהגוףהלאומיאשראמוןעלתחוםהתקינהוהבטחת
רמהנאותהשלטיבהמצרכיםבישראלעניתןלחלקאת
עבודתושלהמכוןלשניתחומיפעילותמרכזיים:עיבוד
הפועלות התקינה ועדות באמצעות תקנים של וקביעה

במכוןוביצועבדיקותהתאמהלתקןע

והגברת חסמים להסרת הוועדה דיוני במסגרת
משרד של הכללי המנהל בראשות בייבוא התחרות
בידי אומצו המלצותיה אשר והתעשייה, הכלכלה
הממשלהבהחלטהמס'2318מיוםי"טבכסלוהתשע"ה)11
בדצמבר2014(,עלהכיבמקריםמסוימיםתקניםישראלים
כתקנים והתעשייה הכלכלה שר ידי על הוכרזו אשר
התחרות,הןלגבי רשמיים,משמשיםגםככלילהגבלת
מתחריםקטניםובינונייםמהתעשייההמקומיתוהןלגבי
מוצריםמיובאיםעבמסגרתדיוניהוועדה,ובבחינותאחרות
שתקינה לכך דוגמאות עלו הממשלה, משרדי שערכו
סחרע כחסם למעשה שימשה רשמית כתקינה שהוכרזה
במקריםמסוימיםהתעוררהחששכיתרםלכךהרכבועדות
התקינה,במקרהשהיהמוטהלטובתגורםדומיננטיהפעיל

בשוקהרלוונטילאותהועדתתקינהע

חוקהתקניםקובעכיאיןלייצר,לייבא,לייצא,למכור
אולעשותשימושבמצרךשחלעליותקןרשמי,אלאאם
כןהמצרךעומדבדרישותהתקןעבהתאםלהוראותפקודת
זה )בפרק התשל"ט-1979 חדש[, ]נוסח והיצוא היבוא
המשנה וחקיקת והיצוא(, היבוא פקודת או הפקודה -
שהותקנהלפיה,מכוןהתקניםהואהגורםהבלעדיהמעניק,
מטעםהממונהעלהתקינההמתמנהלפיהוראותסעיף5
לחוקהתקנים)בפרקזה-הממונהאוהממונהעלהתקינה(,
אישורעלעמידתטוביןבהוראותתקןרשמי,לצורךאישור
מיובאים טובין עמידת על האישור לישראלע ייבואו
הנערכות מעבדה בדיקות מייצג רשמי, תקן בהוראות
למוצרים,בדיקותשלמסמכיםויישוםהוראותרגולטוריות
שלהממונהעלהתקינה,לפיהענייןעהוראותהחוקהאמור
יוצרותאםכןשוקמונופוליסטי,שבומכוןהתקניםהוא
נותןהשירותהיחידשרשאילמכורשירותיבדיקותמעבדה
להתאמהלתקןשלטוביןמיובאיםעהמצבהקייםשבומכון
התקניםמתקייםבסביבהנטולתתחרות,לרבותבכלהאמור
בבדיקותמעבדהלאישורעמידתםשלמוצריםבתקנים
רשמייםלצורךייבואם,מביאלפגיעהבמגזרהעסקי,בין
השארבשלייקורעלויותהבדיקותוכןרמתשירותנמוכה
יחסית,המתבטאתביןהשארבהתארכותמשמעותיתשל
של בהיבטים האמור בכל יבואע לצורך הבדיקות הליך
הרי תחרות, לגביה לקיים שניתן התקנים מכון פעילות
שמניעתתחרותמהווהחסםיבואמשמעותיהמונעאת
הגברתהתחרותבשווקיהמוצרים,ביןהשארמצדיבואנים
קטניםובינונייםשנדחקיםהחוצהמןהשוקבשלעלויות
הנובעותמביורוקרטיהעעלויותאלהמושתותעלהצרכן

ותורמותבצורהישירהועקיפהליוקרהמחיהבמשקע

כמה מוצעים זה, בפרק המוצע התיקון במסגרת
לעיל שתוארו החסמים את להסיר שמטרתם תיקונים
ולייעלאתפעילותמכוןהתקניםוהליךאישורהתאמתם
שלמוצריםלתקניםרשמייםהחליםעלייבואם,תוךיצירת
שינוימבניבהרכביועדותהתקינההפועלותבו,ופתיחה
לתחרותשלתחוםבדיקותהמעבדהלמוצריםמיובאים,
כךשבתחוםזהיוכלולפעול,לצדמעבדותמכוןהתקנים,
גםמעבדותפרטיות,שיוכרולענייןזהעלצדזאת,מוצעכי
היבטיםרגולטורייםהנוגעיםלאישורייבואהטובין,ייוותרו
בידיהממונהעלהתקינהאובידימכוןהתקניםמטעמושל

הממונהעלהתקינהע
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לפניההגדרה"מצרך"יבוא: )א(

גבוהה, להשכלה המועצה חוק - גבוהה" להשכלה המועצה ""חוק
התשי"ח-831958;

"מוסדלהשכלהגבוהה"-כלאחדאחדמאלה:

להשכלה המועצה לחוק 9 סעיף לפי הכרה שקיבל מוסד )1(
גבוהה;

לחוק 21א סעיף לפי אישור או היתר תעודת שקיבל מוסד )2(
המועצהלהשכלהגבוהה;

מוסדשהתוארשהואמעניקהוכרלפיסעיף28אלחוקהמועצה )3(
להשכלהגבוהה;

להשכלה המועצה בחוק כמשמעותה - גבוהה" להשכלה "המועצה
גבוהה;";

אחריההגדרה"עוסק"יבוא: )ב(

המהנדסים בחוק כהגדרתו - והאדריכלים" המהנדסים ""פנקס
והאדריכלים,התשי"ח-841958;";

לפניההגדרה"השר"יבוא: )ג(

""קרוב"-כהגדרתובסעיף1לחוקהחברות,התשנ"ט-851999)להלן-חוק
החברות(;

"שליטה"-כמשמעותהבחוקניירותערך,התשכ"ח-861968;";

תחתכותרתפרקב'יבוא: )2(

"סימן א': מכון התקנים הישראלי";

בסעיף3,במקוםפסקה)1(יבוא: )3(

יושבראשהמכוןוסגנו;"; )1("

אחריסעיף3יבוא: )4(

לפניההגדרה"מצרך"יבוא: )א(

גבוהה, להשכלה המועצה חוק - גבוהה" להשכלה המועצה ""חוק
התשי"ח-831958;

"מוסדלהשכלהגבוהה"-כלאחדאחדמאלה:

להשכלה המועצה לחוק 9 סעיף לפי הכרה שקיבל מוסד )1(
גבוהה;

לחוק 21א סעיף לפי אישור או היתר תעודת שקיבל מוסד )2(
המועצהלהשכלהגבוהה;

מוסדשהתוארשהואמעניקהוכרלפיסעיף28אלחוקהמועצה )3(
להשכלהגבוהה;

להשכלה המועצה בחוק כמשמעותה - גבוהה" להשכלה "המועצה
גבוהה;";

אחריההגדרה"עוסק"יבוא: )ב(

המהנדסים בחוק כהגדרתו - והאדריכלים" המהנדסים ""פנקס
והאדריכלים,התשי"ח-841958;";

לפניההגדרה"השר"יבוא: )ג(

""קרוב"-כהגדרתובסעיף1לחוקהחברות,התשנ"ט-851999)להלן-חוק
החברות(;

"שליטה"-כמשמעותהבחוקניירותערך,התשכ"ח-861968;";

תחתכותרתפרקב'יבוא: )2(

"סימן א': מכון התקנים הישראלי";

בסעיף3,במקוםפסקה)1(יבוא: )3(

יושבראשהמכוןוסגנו;"; )1("

אחריסעיף3יבוא: )4(

לפסקה )1(

בין התקנים, בחוק ההגדרות לסעיף להוסיף מוצע
כנוסחה גבוהה" להשכלה "מוסד ההגדרה את השאר,
והאדריכלים"ע המהנדסים "פנקס ההגדרה ואת המוצע
ההגדרותנדרשותנוכחתנאיהכשירותהמוצעיםלחלק
מחבריהוועדהפועלשלמכוןהתקנים)בפרקזה-הוועד

הפועל(וועדותהתקינהע

לפסקה )2(

מוצעלחלקאתפרקב'לחוקהתקניםלסימניםעעל
פיהמוצעיכלולסימןא'לפרקב'האמור,שכותרתו"מכון
התקניםהישראלי",אתההוראותהנוגעותלמכוןהתקנים,

מעמדוכתאגידסטטוטורי,מטרותיוומוסדותיוע

לפסקה )3(

מוצעלהחליףאתהמונח"ראשהמכון"ב"יושבראש
המכון",בהתאםלמקובלכיוםלענייןנושאתפקידזהעעוד
מוצעלקבועכילראשהמכוןיהיהסגןאחדבמקוםשני

סגניםכפישקבועכיוםבסעיף3לחוקהתקניםע

לפסקה )4(

מוצעלהוסיףלפרקב'לחוקהתקניםאתסימןב'המוצע
ולקבועבוהוראותהנוגעותליושבראשמכוןהתקניםע
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"סימן ב': יושב ראש המכון

השרושרהאוצרימנואתיושבראשהמכוןע3אעיושבראשהמכון )א(

תקופתכהונתושליושבראשהמכוןתהיהארבעשנים, )ב(
וניתןלשובולמנותולתקופתכהונהרצופהנוספתאחתע

יושבראשהמכון- )ג(

יהיהיושבראשהוועדהפועל; )1(

יציגיחדעםהמנהלהכללישלהמכון,אתתכניות )2(
העבודההשנתיותשלהמכוןלשר,לאחראישורןבידי

הוועדהפועל;

יהיונתונותלוסמכויותנוספותשנקבעובתקנון )3(
המכוןכאמורבסעיף4)ב()1(ע

לאימונהאדםליושבראשהמכוןאםמתקייםבואחדאו3בעסייגיםלכהונה
יותרמאלה:

הואחברכנסתאוחברבהנהלההפעילהשלמפלגה )1(
אושלגוףמדיניאוחברבגוףבוחרשלמפלגה;לענייןזה,
"מפלגה","גוףמדיני","גוףבוחרשלמפלגה"-כמשמעותם
בחוקשירותהמדינה)סיוגפעילותמפלגתיתומגביתכספים(,

התשי"ט-871959;

הואהמנהלהכללישלהמכון; )2(

הואעובדהמדינה; )3(

הואעובדהמכון; )4(

לסעיף 3א המוצע

לסעיף קטן )א(

ושר והתעשייה הכלכלה שר כי לקבוע מוצע
האוצרימנואתיושבראשהמכוןעזאתחלףהמצבהקיים
23לתקנוןמכוןהתקניםהישראלי, המעוגןהיוםבסעיף
התשס"ג-2002)בפרקזה-תקנוןהמכון(שלפיונבחריושב
ראשהמכוןבאסיפההכלליתשלהמועצההכלליתשל

המכוןע

לסעיף קטן )ב( 

מוצעכיתקופתכהונתושליושבראשהמכוןתהיה
כהונה ולמנותולתקופת לשוב ניתן ויהיה שנים, ארבע
רצופהנוספתאחתעזאת,חלףהמצבהקבועהיוםבתקנון
המכון,שלפיוראשהמכוןנבחרבאסיפההשנתיתהרגילה
שלהמועצההכללית,מכהןעדהאסיפההשנתיתהרגילה
שלאחריה,ויכוללשמשבתפקידושלושתקופותכהונה

רצופותלכלהיותרע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועהוראותלענייןעבודתיושבראשהמכוןע
כך,מוצעלקבוע,בדומהלקבועבסעיף31לתקנוןהמכון,

כייושבראשהמכוןיכהןכיושבראשהוועדהפועל,וכי
יושבראשהמכוןיציגלשרהכלכלהוהתעשייה,יחדעם
המנהלהכללישלהמכון,אתתכניותהעבודההשנתיות
שלהמכוןעכמוכןמוצעלקבועכיליושבראשהמכוןיהיו

נתונותסמכויותנוספותכפישנקבעובתקנוןהמכוןע

לסעיף 3ב המוצע

מוצעלקבועסייגיםלכהונתיושבראשהמכוןעכך,
מוצעכימישהואחברכנסתאוחברבהנהלההפעילהשל
מפלגהאושלגוףמדיניאוחברבגוףבוחרשלמפלגהלא
יוכללכהןכראשהמכוןעהסייגנועדלהבטיח,ככלהניתן,
שכהונתיושבראשהמכוןתהיהמקצועיתונטולתפניותע
חברבנשיאות או משרה נושא עובד, שהוא מי כן, כמו
הארגוניםהעסקייםאובאיגודלשכותהמסחראובגופים
החבריםבהם,לאיוכלאףהואלכהןכיושבראשהמכון,
עבודת במסגרת עסקיים עניינים לקידום מחשש וזאת
המכוןעכמוכןמוצעכילאיוכללכהןכיושבראשהמכון,
המנהלהכללישלהמכון,עובדהמדינה,עובדהמכון,אזרח
זראומישהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו
נסיבותיהאיןהואראוי,לדעתשרהכלכלהוהתעשייהושר

האוצר,לשמשבתפקידע
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הואאינואזרחישראלי; )5(

הארגונים בנשיאות חבר או משרה נושא עובד, הוא )6(
העסקייםאובאיגודלשכותהמסחר,אובגופיםהחבריםבהם;

חומרתה מהותה, מפאת אשר בעבירה הורשע הוא )7(
אונסיבותיהאיןהואראוילדעתהשרושרהאוצרלשמש

בתפקידע

סימן ג': הוועד הפועל

תפקידיהוועד
הפועלוסמכויותיו

אלהתפקידיהוועדהפועלוסמכויותיו:3גע

בהתאם המכון, של הכללית המדיניות את לקבוע )1(
למטרותהמכון;

לאשראתתכניותהעבודההשנתיותהמוגשותלובידי )2(
המנהלהכללישלהמכון,בשיםלבלכךשהןלאסותרותאת

מדיניותהממשלה;

לאשראתהתקציבהשנתישלהמכוןואתתקןהעובדים )3(
במכון;

לנהלאתרכושהמכוןולפקחעליו; )4(

העבודה תכניות המדיניות, יישום אחר לעקוב )5(
והתקציביםשלהמכון;

לאשרתחומיפעילותחדשיםשלהמכון,בכפוףלמטרות )6(
המכון;

למנותמקרבחבריו,סגןליושבראשהמכון,ובלבדשאינו )7(
נציג או העסקיים הארגונים נציגנשיאות הממשלה, נציג

איגודלשכותהמסחר;

למנותרואהחשבוןמבקרלמכון; )8(

לסימון היתר מתן לעניין למינהלת חברים למנות )9(
מצרכיםבתו–תקןכאמורבסעיף11)ב1(;

הואאינואזרחישראלי; )5(

הארגונים בנשיאות חבר או משרה נושא עובד, הוא )6(
העסקייםאובאיגודלשכותהמסחר,אובגופיםהחבריםבהם;

חומרתה מהותה, מפאת אשר בעבירה הורשע הוא )7(
אונסיבותיהאיןהואראוילדעתהשרושרהאוצרלשמש

בתפקידע

סימן ג': הוועד הפועל

תפקידיהוועד
הפועלוסמכויותיו

אלהתפקידיהוועדהפועלוסמכויותיו:3גע

בהתאם המכון, של הכללית המדיניות את לקבוע )1(
למטרותהמכון;

לאשראתתכניותהעבודההשנתיותהמוגשותלובידי )2(
המנהלהכללישלהמכון,בשיםלבלכךשהןלאסותרותאת

מדיניותהממשלה;

לאשראתהתקציבהשנתישלהמכוןואתתקןהעובדים )3(
במכון;

לנהלאתרכושהמכוןולפקחעליו; )4(

העבודה תכניות המדיניות, יישום אחר לעקוב )5(
והתקציביםשלהמכון;

לאשרתחומיפעילותחדשיםשלהמכון,בכפוףלמטרות )6(
המכון;

למנותמקרבחבריו,סגןליושבראשהמכון,ובלבדשאינו )7(
נציג או העסקיים הארגונים נציגנשיאות הממשלה, נציג

איגודלשכותהמסחר;

למנותרואהחשבוןמבקרלמכון; )8(

לסימון היתר מתן לעניין למינהלת חברים למנות )9(
מצרכיםבתו–תקןכאמורבסעיף11)ב1(;

לסימן ג' המוצע

ג' סימן את התקנים לחוק ב' לפרק להוסיף מוצע
ולקבועבוהוראותלענייןתפקידיהוועדהפועל,הרכבו,

תקופתכהונתוותוקףפעולותיוע

לסעיף 3ג המוצע

הוועדהפועלמתפקדכדירקטוריוןפעילשלחברה,
ובשיםלבלכךהואאחראיעלהתווייתהמדיניותוטיפול
בסוגיותאסטרטגיותשלפעילותהמכון,פיקוחעלנושאי
משרהבכיריםבמכון,פיקוחעלמצבוהפיננסישלהמכון
ומדיניותהשכר,וכןנתונותלוסמכויותנוספותהמוסדרות
היוםבסעיף24לתקנוןהמכוןעמוצעעתהלעגןאתסמכויות

הוועדהפועלבחוקהתקנים,במסגרתהסעיףהמוצעע

כך,עלפיהמוצע,מוסמךהוועדהפועללמנותסגן
ליושבראשהמכון,מביןחבריו,ובלבדשהסגןכאמורלא

יהיהנציגהממשלהבוועדהפועל,נציגהארגוניםהעסקיים
אונציגלשכותהמסחרעהמגבלההאחרונה,זההלמגבלה
החלהעלפיהמוצעגםלענייןמינוייושבראשהמכון,
המשמשעלפיהמוצעגםיושבראשהוועדהפועל,והיא
נועדהלהבטיח,ככלהאפשר,שעבודתםשליושבראש

הוועדהפועלוסגנותהיהמקצועיתונטולתפניותע

הוועדהפועלמוסמךעלפיהמוצעלהקיםולמנות
את התקינהולקבוע בעבודת העוסקות מרכזיות ועדות
הפועל לוועד להקנות מוצע כן כמו פעולתןע תחומי
סמכותלהקיםועדותנוספות,קבועותאוארעיות,שאינן
עוסקותבתקינה,דוגמתועדתכספים,למנותאתהיושב
בראשןולקבועאתסמכויותיהןעמוצעכיהרכבהוועדות
כאמוריהיהנתוןלשיקולדעתושלהוועדהפועל,ובתנאי
שההרכבייקבעבשיםלבלתחומיפעילותן,תוךשמירת

איזון,ככלהאפשר,ביןהגופיםהמיוצגיםבוועדהפועלע
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של האחרים העבודה תנאי ואת השכר את לקבוע )10(
המנהלהכללישלהמכוןוסגנו,שלמנהליהאגפים,המבקר
תפקידים נושאי ושל המכון של והיועץהמשפטי הפנימי

בכיריםאחריםבמכוןשיקבע;

המכון של הכללי המנהל תפקידי ביצוע על לפקח )11(
ופעולותיו;

את המכון, של המנהלהכללי המלצת פי לאשר,על )12(
מינויםשלנושאיתפקידיםבכיריםבמכון;

ובהערות המכון של הכספיים הדוחות בטיוטת לדון )13(
רואההחשבוןהמבקרלגביה,לאשראתהדוחותהכספיים,
פרטשלגביו בכל -לדון הכספיים ולאחראישורהדוחות
הסתייגרואההחשבוןהמבקר,העירהערהאונמנעמלחוות

אתדעתו;

להקיםועדותמרכזיותלענפימשקשוניםולענפיייצור )14(
שוניםבמשק,כאמורבסימןו',ולקבועאתתחוםפעולתן;

עוסקות שאינן ארעיות או קבועות ועדות להקים )15(
בתקינה,למנותלהןיושבראשולקבועאתסמכויותיהן,כך
שהרכבןייקבעבשיםלבלתחומיפעולתןויאזןככלהאפשר

ביןהגופיםהמיוצגיםבוועדהפועלכאמורבסעיף3הע

סמכותשיוריתשל
הוועדהפועל

סמכותבמסגרתתחומיפעילותהמכון,שלאהוקנתהלפיחוק3דע
זהלאורגןאחרשלהמכון,רשאיהוועדהפועללהפעילהע

הרכבהוועד
הפועל

בוועדהפועליכהנוחמישהעשרחברים,והם:3הע )א(

יושבראשהמכון; )1(

חמישהנציגיממשלהכמפורטלהלן: )2(

לסעיף 3ד המוצע

מוצעלקבועכילוועדהפועלתהיהסמכותשיורית
לפעולבכלתחומיהפעילותשלהמכוןשהסמכותלפעול
בהםלאהוקנתהלפיחוקהתקניםלאורגןאחרשלהמכון,
או הכללית האסיפה המכון, של הכללי המנהל דוגמת
זוקבועהכיום ועדותהתקינההשונותעיצויןכיסמכות

בסעיף24)א()1(לתקנוןהמכוןע

לסעיף 3ה המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלעגןבחוקהתקניםאתהרכבהוועדהפועל,
הקבועהיוםבסעיף25לתקנוןהמכוןעעלפיהמוצעיכהנו
בוועדהפועל,נוסףעליושבראשהמכוןשישמשגםיושב
ראשהוועדהפועלכאמור,14חברים,במקום30חברים
כפישקבועכיוםבתקנוןהמכוןעההרכבהמוצעשלהוועד
הפועלנועדלהבטיחייצוגהולםלכללהסקטוריםהנוגעים
לעבודתהמכון,לרבותעבודתהתקינה,וכןלהגביראת

יעילותהעבודהשלהוועדהפועלע

בפנקס שרשומים מי מבין המתמנה לנציג באשר 
המהנדסים בחוק כהגדרתו והאדריכלים, המהנדסים
)ר'סעיףקטן)א()8(המוצע( והאדריכלים,התשי"ח-1958
)בפרקזה-פנקסהמהנדסיםוהאדריכלים(,מוצעשיתמנה
בידילשכתהמהנדסים,האדריכליםואקדמאיםבמקצועות
הטכנולוגייםבישראלאובידיגוףאחרשהשרקבעכיהוא
המהנדסים של ביותר הגדול המספר את המייצג הגוף

והאדריכליםהרשומיםבפנקסהאמורע

מובהרכיעלפיהמוצע,יוכללהתמנותלפיסעיףקטן
זהגםנציגכאמורשאינורשוםבלשכההאמורהאובגוף
האחר,ובתנאישהוארשוםבפנקסהמהנדסיםוהאדריכליםע

עודמוצעלקבועכיבוועדהפועליכהןנציגציבור
בעלמומחיותחשבונאיתשימנושרהכלכלהוהתעשייה
ושרהאוצרענציגבעלמומחיותכאמורהואחיוניונדרש
לעבודתהוועדהפועל,זאתלאורהצורךבהבטחתהיציבות
בהתאם לרבות הארוך, בטווח המכון, של הפיננסית

לשינוייםהרגולטורייםע
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הממונה; )א(

עובדהמשרדהבקיבתחוםהייבוא,שימנה )ב(
המנהלהכללישלהמשרד;

עובדמשרדראשהממשלההבקיבתחום )ג(
האסדרהאוהכלכלה,שימנההמנהלהכללישל

משרדראשהממשלה;

הוגן ולסחר הצרכן להגנת הרשות עובד )ד(
שימנהמנהלהרשות;

האוצר במשרד התקציבים אגף עובד )ה(
שימנההמנהלהכללישלמשרדהאוצר;

שנינציגיםשתמנהנשיאותהארגוניםהעסקיים, )3(
שאחדמהםהואנציגהתאחדותהתעשייניםבישראל

והשניהואנציגהתאחדותבוניהארץ;

שנינציגיםשימנהאיגודלשכותהמסחר,שאחד )4(
מהםהואנציגהמגזרהקמעונאי;

נציגרשותההסתדרותלצרכנות; )5(

נציגהמועצההישראליתלצרכנות; )6(

אישסגלאקדמיבכירבמוסדלהשכלהגבוהה, )7(
שתמנההמועצהלהשכלהגבוהה;

המהנדסים בפנקס שרשומים מי מבין נציג )8(
והאדריכלים,שתמנהלשכתהמהנדסים,האדריכלים
ואקדמאיםבמקצועותהטכנולוגייםבישראלאושימנה
המספר את מייצג הוא כי קבע אשרהשר גוףאחר

הגדולביותרשלמישרשומיםבפנקסהאמור;

נציגציבורבעלמומחיותחשבונאיתופיננסית )9(
שימנוהשרושרהאוצרע

המכוןיפרסםאתשמותחבריהוועדהפועלשמונולפי )ב(
סעיףקטן)א(,באתרהאינטרנטשלהמכוןע

ממלאמקוםחבר
הוועדהפועל

מישמינהחברבוועדהפועלכאמורבסעיף3ה,רשאילמנות3וע
לוממלאמקום,ואולםסגןיושבראשהמכוןישמשממלא

מקוםשליושבראשהמכוןע

הממונה; )א(

עובדהמשרדהבקיבתחוםהייבוא,שימנה )ב(
המנהלהכללישלהמשרד;

עובדמשרדראשהממשלההבקיבתחום )ג(
האסדרהאוהכלכלה,שימנההמנהלהכללישל

משרדראשהממשלה;

הוגן ולסחר הצרכן להגנת הרשות עובד )ד(
שימנהמנהלהרשות;

האוצר במשרד התקציבים אגף עובד )ה(
שימנההמנהלהכללישלמשרדהאוצר;

שנינציגיםשתמנהנשיאותהארגוניםהעסקיים, )3(
שאחדמהםהואנציגהתאחדותהתעשייניםבישראל

והשניהואנציגהתאחדותבוניהארץ;

שנינציגיםשימנהאיגודלשכותהמסחר,שאחד )4(
מהםהואנציגהמגזרהקמעונאי;

נציגרשותההסתדרותלצרכנות; )5(

נציגהמועצההישראליתלצרכנות; )6(

אישסגלאקדמיבכירבמוסדלהשכלהגבוהה, )7(
שתמנההמועצהלהשכלהגבוהה;

המהנדסים בפנקס שרשומים מי מבין נציג )8(
והאדריכלים,שתמנהלשכתהמהנדסים,האדריכלים
ואקדמאיםבמקצועותהטכנולוגייםבישראלאושימנה
המספר את מייצג הוא כי קבע אשרהשר אחר גוף

הגדולביותרשלמישרשומיםבפנקסהאמור;

נציגציבורבעלמומחיותחשבונאיתופיננסית )9(
שימנוהשרושרהאוצרע

המכוןיפרסםאתשמותחבריהוועדהפועלשמונולפי )ב(
סעיףקטן)א(,באתרהאינטרנטשלהמכוןע

ממלאמקוםחבר
הוועדהפועל

מישמינהחברבוועדהפועלכאמורבסעיף3ה,רשאילמנות3וע
לוממלאמקום,ואולםסגןיושבראשהמכוןישמשממלא

מקוםשליושבראשהמכוןע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכיהמכוןיפרסםאתשמותחבריהוועד
הפועלבאתרהאינטרנטשלועפרסוםשמםשלחבריהוועד
הפועלנועדלאפשרשקיפותלענייןפעילותםשלחברי
הוועדהפועלבתחומיםאחרים,לרבותפעילותםהעסקיתע
יצויןכיכברהיוםמפרסםהמכוןאתשמותחבריהוועד

הפועלבאתרהאינטרנטשלהמכוןע

לסעיף 3ו המוצע

הפועל לוועד חברים שמינה מי כי לקבוע מוצע
כאמורבסעיף3ההמוצע,יהיהרשאילמנותלהםממלאי
מקוםעחריגלכללהאמורהואיושבראשהמכון,שעלפי

המוצעסגנוישמשממלאמקומוע
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תוקףפעולות
הוועדהפועל

קיוםהוועדהפועל,סמכויותיוותוקףהחלטותיולאייפגעו3זע
מחמת הוועדהפועל,או חבר מחמתשהתפנהמקומושל
ליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבדשרובחבריומכהנים

כדיןע

תקופתכהונהשל
חברהוועדהפועל

וממלאמקומו

ימונו3חע הממונה, למעט מקומו, וממלא הפועל הוועד חבר
לשוב וניתן שנים, ארבע על תעלה שלא כהונה לתקופת

ולמנותםלתקופתכהונהרצופהנוספתאחתע

סימן ד': המועצה הכללית

המועצההכלליתתהיהמורכבתמכלחבריהמכוןע3טעהמועצההכללית

תפקידיהמועצה
הכללית

אלהתפקידיהמועצההכללית:3יע

לקייםדיוניםבענייןעבודתהמכון; )1(

לקבלעדכוניםמהוועדהפועלעלהנעשהבמכון,ובכלל )2(
זהדיווחשנתיעלאודותפעילותהמכון,ולדוןבהם;

להציעלוועדהפועלנושאיםלדיון; )3(

להציגאתעמדתהלפניהשר,שרהאוצרוהוועדהפועל )4(
בסוגיותהנוגעותלעבודתהמכוןע

סימן ה': המנהל הכללי של המכון

המנהלהכללישל
המכון

רשימת3יאע מתוך למכון כללי מנהל ימנה הפועל הוועד )א(
מועמדיםשעליהםהמליצהועדהלאיתורמועמדים)בסעיףזה
-ועדתהאיתור(;ועדתהאיתורתהיהבתחמישהחבריםוהם:

ראשועדת יושב המכוןוהואיהיה יושבראש )1(
האיתור;

לסעיף 3ז המוצע

מוצעלקבועכיסמכויותהוועדהפועלותוקףהחלטותיו
לאייפגעובמקרהשהתפנהמקומושלאחדמחבריואובשל
ליקויבמינויאחדמחבריואובהמשךכהונתו,ובלבדשרוב

חבריהוועד,שמונהבמספר,מכהניםכדיןע

לסעיף 3ח המוצע

הוועד חברי של כהונתם משך את להגביל מוצע
הפועלולקבועכיהםימונולתקופהשלאתעלהארבע
שנים,שיהיהניתןלהאריכהלתקופהנוספתאחתרצופה,
וזאתחלףהמצבהקייםהיוםלפיסעיף28לתקנוןהמכון,
שלפיוחבריהוועדהפועלמכהניםבועדלהחלפתםבידי
על הממונה על תחול לא זו מגבלה אותםע שמינה מי

התקינההמכהןבוועדהפועלמתוקףתפקידוע

לסימן ד' המוצע

ד' סימן את התקנים לחוק ב' לפרק להוסיף מוצע
ולקבועבוהוראותהנוגעותלמועצההכלליתשלהמכוןע

לסעיף 3ט המוצע

מוצעלקבועשהמועצההכלליתתהיהמורכבתמכל
המכוןע לתקנון 7 בסעיף היום שקבוע כפי המכון, חברי

רשימהמפורטתשלחבריהמכוןמצויהבסעיף2לתקנון
המכוןע

לסעיף 3י המוצע 

רשימתהתפקידיםשלהמועצההכלליתשלהמכון,
המפורטתבסעיףהמוצע,היארשימהסגורהעביןהשאר,
דיונים מוצעכיהמועצההכלליתתהיהרשאיתלקיים
בענייןעבודתהמכוןולקבלעדכוניםעלהנעשהבמכון
מהוועדהפועלעסמכויותאחרותשהיונתונותלהעדכה,
כמואישורתקנוןמכוןהתקניםאובחירתרואהחשבון

מבקרלמכון,לאיהיונתונותלהעודע

לסימן ה' המוצע

ה' סימן את התקנים לחוק ב' לפרק להוסיף מוצע
ולקבועתחתיוהוראותהנוגעותלמנהלהכללישלהמכוןע

לסעיף 3יא המוצע

לסעיף קטן )א(
מוצעלקבועכיהוועדהפועלימנהאתהמנהלהכללי
שלהמכון,מתוךרשימתמועמדיםשהמליצהעליהםועדה
לאיתורמועמדיםעהוועדהלאיתורמועמדיםכוללתעל
פיהמוצעחמישהחבריםשהםגםחבריהוועדהפועל,
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שיבחר הפועל, בוועד המכהן המשרד עובד )2(
המנהלהכללישלהמשרד;

עובדמשרדהאוצרהמכהןבוועדהפועל; )3(

שניחבריםנוספיםשיבחרהוועדהפועלמתוך )4(
חבריושאינםנציגיהממשלהע

)א(,רשאיתועדתהאיתור עלאףהאמורבסעיףקטן )ב(
להמליץעלמועמדיחידע

לאימונהלחברועדתהאיתורולאיכהןבה,מישעלול )ג(
להימצא,במישריןאובעקיפין,באופןתדיר,במצבשלניגוד
ענייניםביןתפקידוכחברועדתהאיתורלביןענייןאישישלו
אותפקידאחרשלו;בסעיףזה,"ענייןאישי"-לרבותעניין
אישישלקרובו,סוכנואושותפו,אוענייןשלגוףשישלהם
בוחלקבהוןהמניות,בזכותלקבלרווחים,בזכותלמנותמנהל

אובזכותהצבעהע

הוועדהפועליקבע,באישורהשרושרהאוצר,אמות )ד(
מידהלבחירתמועמדיםלכהונתמנהלכללילמכוןע

37)ב( סעיף הוראות יחולו הכללי המנהל מינוי על )ה(
ו–)ג(לחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-881975,בשינויים
המחויבים,והואייעשהלאחרהתייעצותעםהוועדהלבדיקת

מינוייםכהגדרתהבחוקהאמורע

פעולותיהלא קיוםועדתהאיתור,סמכויותיהותוקף )ו(
ייפגעומחמתשהתפנהמקומושלחברהוועדהאומחמת
ליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבדששלושהחבריועדה

לפחותמכהניםכדיןע

שיבחר הפועל, בוועד המכהן המשרד עובד )2(
המנהלהכללישלהמשרד;

עובדמשרדהאוצרהמכהןבוועדהפועל; )3(

שניחבריםנוספיםשיבחרהוועדהפועלמתוך )4(
חבריושאינםנציגיהממשלהע

)א(,רשאיתועדתהאיתור עלאףהאמורבסעיףקטן )ב(
להמליץעלמועמדיחידע

לאימונהלחברועדתהאיתורולאיכהןבה,מישעלול )ג(
להימצא,במישריןאובעקיפין,באופןתדיר,במצבשלניגוד
ענייניםביןתפקידוכחברועדתהאיתורלביןענייןאישישלו
אותפקידאחרשלו;בסעיףזה,"ענייןאישי"-לרבותעניין
אישישלקרובו,סוכנואושותפו,אוענייןשלגוףשישלהם
בוחלקבהוןהמניות,בזכותלקבלרווחים,בזכותלמנותמנהל

אובזכותהצבעהע

הוועדהפועליקבע,באישורהשרושרהאוצר,אמות )ד(
מידהלבחירתמועמדיםלכהונתמנהלכללילמכוןע

37)ב( סעיף הוראות יחולו הכללי המנהל מינוי על )ה(
ו–)ג(לחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-881975,בשינויים
המחויבים,והואייעשהלאחרהתייעצותעםהוועדהלבדיקת

מינוייםכהגדרתהבחוקהאמורע

פעולותיהלא קיוםועדתהאיתור,סמכויותיהותוקף )ו(
ייפגעומחמתשהתפנהמקומושלחברהוועדהאומחמת
ליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבדששלושהחבריועדה

לפחותמכהניםכדיןע

הוא זה בסעיף המוצע ההסדר הסעיףע בגוף כמפורט
24)8(לתקנון בסעיף מההסדרהקבועהיום הסדרשונה
המכון,שלפיוהוועדהפועלימנהאתהמנהלהכללישל
המכון,בלישקדםלהליךהמינויהליךשלועדהלאיתור
לחוקהפרשנות, 14 לסעיף מועמדיםעיובהרכיבהתאם
סמכות גם משמעה למנות הסמכות התשמ"א-1981,
להתלותאתתוקףהמינוי,לבטלו,לפטראתמישהתמנה

אולהשעותומתפקידוע
לסעיף קטן )ב( 

מוצעלקבועכילמרותהאמורבסעיףקטן)א(,שלפיו
ועדתהאיתורתמליץעלרשימתמועמדים,הוועדהתהיה

רשאיתלהמליץעלמועמדיחידע
לסעיף קטן )ג(

ועדת חבר לכהונת כשירות תנאי לקבוע מוצע
שעלול מי לחבר ימונה לא כי לקבוע מוצע כך איתורע
להימצאבאופןתדירבמצבשלניגודעניינים,במישריןאו
בעקיפין,ביןתפקידוכחברועדתאיתורלביןענייןאישי
שלו,כהגדרתובסעיף,אותפקידאחרשלועסייגזהנועד
להבטיחשרשימתהמועמדיםשתציעועדתהאימוץתכלול

מועמדיםראוייםלתפקידבמישורהאישיוהמקצועיע

לסעיף קטן )ד(

מוצעכיאמותהמידהלבחירתמועמדיםלכהונת
המנהלהכללישלהמכון,ייקבעועלידיהוועדהפועל

באישורשרהכלכלהוהתעשייהושרהאוצרע

לסעיף קטן )ה(

מוצעכיעלמינויהמנהלהכללייחולוהוראותסעיף
התשל"ה-1975 הממשלתיות, החברות לחוק ו–)ג( 37)ב(
תנאי שעניינן הממשלתיות(, החברות חוק - זה )בפרק
כשירותשלמנהלכללי,בשינוייםהמחויביםעכמוכןמוצע
לקבועכיתנאילמינויהמנהלהכללייהיההתייעצותעם
הוועדהלבדיקתמינויים,הפועלתבהתאםלהוראותסעיף

18בלחוקהחברותהממשלתיותע

לסעיף קטן )ו(

מוצעלקבועכיסמכויותותוקףהפעולהשלועדת
האיתורלאייפגעובמקרהשבוהתפנהמקומושלחבר
הוועדה,אובשלליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבד

שרובחבריהלפחות,שלושהבמספר,מכהניםכדיןע

ס"חהתשל"ה,עמ'132ע 88
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ועדתהאיתורתקבעלעצמהאתדרכיעבודתהואת )ז(
נוהלידיוניה,ככלשלאנקבעולפיחוקזהע

החלטתועדתהאיתורתתקבלברובקולותשלחברי )ח(
הוועדהע

תקופתכהונהשל
המנהלהכללי

תקופתכהונתושלהמנהלהכלליתהיהחמששנים,וניתן3יבע
לשובולמנותולתקופתכהונהרצופהנוספתאחתע

סמכויותהמנהל
הכלליותפקידיו

סמכויות3יגע כל נתונות יהיו המכון של הכללי למנהל )א(
הניהולוהביצועשלהמכון,ובכללזהגיבושתכניותהעבודה

שלהמכוןשיובאולאישורהוועדהפועלע

המנהלהכללייהיהנתוןלפיקוחהוועדהפועלע )ב(

סימן ו': ועדות התקינה במכון

הוועדהפועליקיםועדתתיאוםשתפקידהלתאםאתעבודת3ידעועדתהתיאום
התקינהבמכון,וזההרכבה:

המנהלהכללישלהמכון,והואיהיההיושבראש; )1(

הממונה; )2(

יושביראשהוועדותהמרכזיות; )3(

אחדמנציגינשיאותהארגוניםהעסקייםהחבריםבוועד )4(
הפועל;

החבריםבוועדהפועל מנציגיארגוניהצרכנים אחד )5(
המנוייםבסעיף3ה)5(ו–)6(;

בוועד החברים המסחר לשכות איגוד מנציגי אחד )6(
הפועלע

לסעיפים קטנים )ז( ו–)ח( 

דרכי את לעצמה תקבע האיתור ועדת כי מוצע
עבודתהואתהנהליםבדברדיוניה,זאתככלשלאנקבעו
הוראותבענייניםאלהלפיחוקהתקניםעמוצעכיהחלטות

ועדתהאיתוריתקבלוברובקולותשלחבריהוועדהע

לסעיף 3יב המוצע

מוצעלקבועכיתקופתכהונתושלהמנהלהכללי
לתקופהכהונה לשובולמנותו וניתן שנים, תהיהחמש
כיהן אשר שאדם לכך מניעה אין אחתע נוספת רצופה
כמנהלכללישתיכהונותברציפות,יתמנהשובאםחלה
זאתחלף החדשע למינויו האחרונה כהונתו בין הפסקה
המצבהקייםשלפיוכהונתהמנהלהכללישלהמכוןלא

הוגבלהבזמןע

לסעיף 3יג המוצע

מוצעלקבועכילמנהלהכללישלהמכוןיהיונתונות
כלסמכויותהניהולוהביצועשלהמכון,וכיהואיהיה
זוקבועהכיום הוועדהפועלעהוראה נתוןלפיקוחושל

בתקנוןהמכוןע

לסימן ו' המוצע

ו' סימן את התקנים לחוק ב' לפרק להוסיף מוצע
ולקבועבמסגרתוהוראותהנוגעותלעבודתועדותהתקינה
במכון,המוסדרתכיוםמכוחסעיף7לחוקהתקנים,בכללי
ישראלים(,התשנ"א-1991)בפרק התקנים)עיבודתקנים

זה-כלליהתקנים(ע

בעקבותהתיקוניםהמוצעיםבחוקהתקניםובהתאמה
להם,נדרשיהיהבהמשךלתקןאתכלליהתקניםעככלל,
במכוןפועלותהיוםועדותמשלושהסוגיםשוניםהעוסקות
המוקמותעלידיהוועד בעיבודתקנים:ועדותמרכזיות
הפועל,ועדותטכניותהמוקמותעלידיהוועדותהמרכזיות
וועדותמומחיםהמוקמותעלידיהוועדותהטכניותענוסף
עלשלושהסוגיועדותאלה,פועלתבמכוןועדהלתיאום
עבודתהתקינהבמכון)בפרקזה-ועדתהתיאום(אשר

הוקמהעלידיהוועדהפועלע

לסעיף 3יד המוצע

מוצעלשנותאתהרכבועדתהתיאוםהקבועהיום
בסעיף2לכלליהתקנים,ולקבועכיהרכבהיהיהכמפורט
בסעיףהמוצעעכמוכןמוצעלקבועבחוקכיבדומהלמצב
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במכוןיפעלוועדותלענייןקביעתהתקינהבענףמסויםאו3טוועדותמרכזיות
בתחוםמסוים)בסימןזה-ועדותמרכזיות(ע

ועדהמרכזיתתקיםבתחוםפעולתהועדהטכניתאחתאו3טזעועדותטכניות
יותר,שתפעללענייןעיבודתקניםוקביעתםבנושאיםשקבעה

לההוועדההמרכזית)בסימןזה-ועדהטכנית(ע

הרכבועדות
התקינה

הרכבןשלועדותמרכזיותוועדותטכניות)בסימןזה-3יזע )א(
ועדותתקינה(יהיהכדלקמן:

להשכלה במוסד בכיר אקדמי סגל אנשי שני )1(
גבוהה,בעלימומחיותהנוגעתלתחוםמתחומיהעיסוק

שלהוועדה,שתמנההמועצהלהשכלהגבוהה;

מתחומי לתחום רלוונטית מומחיות בעלי שני )2(
המהנדסים בפנקס הרשומים הוועדה, של העיסוק
והאדריכלים,שתמנהלשכתהמהנדסים,האדריכלים
או בישראל הטכנולוגיים במקצועות והאקדמאים
את מייצג הוא כי קבע השר אשר אחר גוף שימנה
המספרהגדולביותרשלמישרשומיםבפנקסהאמור;

שנינציגיצרכניםשימנההגוףהמקיםאתועדת )3(
ארגוני לו שהגישו נציגים רשימות מתוך התקינה,
צרכנים;לענייןזה,"ארגוןצרכנים"-כהגדרתובסעיף

31)ג(לחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-891981;

או המדינה מרשויות רשות של עובדים שני )4(
גופיםאחריםהממלאיםתפקידיםציבורייםעלפידין,

הנוגעיםלעניין;

שנינציגיםשתמנהנשיאותהארגוניםהעסקיים )5(
ולפחות הרלוונטיים, נציגותלענפים שיבטיח באופן

במכוןיפעלוועדותלענייןקביעתהתקינהבענףמסויםאו3טוועדותמרכזיות
בתחוםמסוים)בסימןזה-ועדותמרכזיות(ע

ועדהמרכזיתתקיםבתחוםפעולתהועדהטכניתאחתאו3טזעועדותטכניות
יותר,שתפעללענייןעיבודתקניםוקביעתםבנושאיםשקבעה

לההוועדההמרכזית)בסימןזה-ועדהטכנית(ע

הרכבועדות
התקינה

הרכבןשלועדותמרכזיותוועדותטכניות)בסימןזה-3יזע )א(
ועדותתקינה(יהיהכדלקמן:

להשכלה במוסד בכיר אקדמי סגל אנשי שני )1(
גבוהה,בעלימומחיותהנוגעתלתחוםמתחומיהעיסוק

שלהוועדה,שתמנההמועצהלהשכלהגבוהה;

מתחומי לתחום רלוונטית מומחיות בעלי שני )2(
המהנדסים בפנקס הרשומים הוועדה, של העיסוק
והאדריכלים,שתמנהלשכתהמהנדסים,האדריכלים
או בישראל הטכנולוגיים במקצועות והאקדמאים
את מייצג הוא כי קבע השר אשר אחר גוף שימנה
המספרהגדולביותרשלמישרשומיםבפנקסהאמור;

שנינציגיצרכניםשימנההגוףהמקיםאתועדת )3(
ארגוני לו שהגישו נציגים רשימות מתוך התקינה,
צרכנים;לענייןזה,"ארגוןצרכנים"-כהגדרתובסעיף

31)ג(לחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-891981;

או המדינה מרשויות רשות של עובדים שני )4(
גופיםאחריםהממלאיםתפקידיםציבורייםעלפידין,

הנוגעיםלעניין;

שנינציגיםשתמנהנשיאותהארגוניםהעסקיים )5(
ולפחות הרלוונטיים, נציגותלענפים שיבטיח באופן

הקיים,תוקםהוועדהעלידיהוועדהפועלוהיאתהיה
אמונהעלתיאוםעבודתהתקינהבמכוןעבהתאםלכללי
להמליץ השאר, בין מוסמכת, התיאום ועדת התקנים,
ועל התקינה של כלליים פעולה קווי על הפועל לוועד
הקמתועדותמרכזיותחדשותוביטולןעכמוכן,בהתאם
לכלליהתקניםמוסמכתועדתהתיאום,ביןהשאר,להחליט
על ולהחליט מרכזיות ועדות לכמה משותפות בשאלות
חלוקתהמשאביםהעומדיםלרשותעבודתהתקינהבמכון

ביןהוועדותהמרכזיותהשונותע

לסעיף 3טו המוצע

מוצעלהסדירבחוקאתעבודתהוועדותהמרכזיות
בענףמסויםאובתחוםמסוים,המוסדרותכיוםבסעיפים

4ו־5לכלליהתקניםע

לסעיף 3טז המוצע

מוצעלקבועבחוקכיועדותמרכזיותיהיורשאיות
להקיםבתחוםפעולתן,ועדהטכניתאחתאויותרעהוועדה
הטכניתתעבדאתהתקניםבנושאיםשקבעהלההוועדה

המרכזיתעההרכבוהסמכויותשלועדהטכניתמוסדרים
היוםבסעיפים6עד8לכלליהתקניםע

לסעיף 3יז המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועבחוקהתקניםאתהרכבןשלהוועדות
המרכזיותוהוועדותהטכניותהפועלותבמכון)בפרקזה-
ועדותהתקינה(עלשםהבטחתמקצועיותהוועדות,מוצע
הרכבמאוזןאשרנועדלהבטיחשחבריועדותהתקינהיהיו
בקיאיםבתחוםעבודתהתקינהויהיובעליידעמקדים
החיונילעבודתעיבודהתקנים,וכןיכהנובהןחבריםבעלי

ניסיוןבתחוםהתקןע

כדילהבטיחייצוגגםלעסקיםקטניםובינוניים,מוצע
לקבועכינציגאחדלפחותמשניהנציגיםשממניםנשיאות
הארגוניםהעסקייםאואיגודלשכותהמסחר,יהיהבעל
עסקאועובדבעסקבעלמחזורמכירותהנמוךמ־100מיליון

שקליםחדשיםבשנהע

ס"חהתשמ"א,עמ'248ע 89
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אחדמהםיהיהבעלעסקאועובדבעסקבעלמחזור
מכירותהנמוךמ־100מיליוןשקליםחדשיםבשנה;

שנינציגיםשימנהאיגודלשכותהמסחרבאופן )6(
שיבטיחנציגותלענפיםהרלוונטיים,ולפחותאחדמהם
מכירות מחזור בעל בעסק עובד או עסק בעל יהיה

הנמוךמ־100מיליוןשקליםחדשיםבשנהע

הממנה לגורם להציע רשאית תהיה מרכזית ועדה )ב(
כשירות בעלי )א(, קטן סעיף לפי טכנית בוועדה חברים

מתאימהלשמשחבריםכאמורע

ועדתתקינהלאתכלולשניחבריםשהםעובדיםאו )ג(
בעליםבאותועסקע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאמינהגוףכאמורבאותו )ד(
סעיףקטןחברלוועדהטכניתבתוך45ימיםממועדפניית
לבקש המרכזית הוועדה רשאית אליו, המרכזית הוועדה
מהגופיםהמנוייםבסעיףקטן)א()1(עד)3(,שימנוחברנוסף

במקוםהנציגשלאמונהכאמורע

מומחיםוועדות
מומחים

ועדהטכניתרשאיתלהסתייעבעבודתהבמומחים,לרבות3יחע
אנשיםבעליניסיוןוידעהנוגעיםלעניין,וכןלהקיםועדות

מומחים)בסימןזה-ועדותמומחים(ע

יושביראשוסגני
יושביראששל

ועדותתקינה
וועדותמומחים

הוועדהפועלימנהיושבראשוסגןיושבראשלכלועדה3יטע )א(
מרכזית,מביןחבריהוועדההמרכזיתע

לסעיף קטן )ב(

מוצעכיועדהמרכזיתתהיהרשאיתלהציעלגורם
לשכות איגוד כדוגמת הטכנית, בוועדה הממנהחברים
המסחר,מועמדיםבעליכשירותשמתאימיםלשמשחברים
בוועדההטכניתעיובהרכיההחלטההסופיתבדברמינוי
חבריםלוועדההטכניתמסורהלגורםהממנהכאמורבסעיף
קטן)א(,כךלדוגמהיכולשהוועדההמרכזיתתפנהלרשות
הטכנית בוועדה ותציעלמנותכחבר מרשויותהמדינה

עובדמסויםמעובדיאותהרשותע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועכיבוועדתתקינהלאיכהנושניחברים
שהםעובדיםאובעליםבאותועסק,זאתכדילהבטיחייצוג
מגווןרחבככלהאפשרשלדעותולהקטיןאתהאפשרות
לקידוםענייןאישיבאמצעותהחברותבוועדהעכךלמשל
אםאדםהממונהכנציגלשכתהמהנדסים,עובדבעסק
מסוים,לאימונהעובדאחראובעליםשלאותועסקכחבר

באותהועדהמטעםכלגוףממנהאחרע

לסעיף קטן )ד(

בסעיף הקבועים הממנים הגופים כי לקבוע מוצע
קטן)א(,נדרשיםלמנותחבריםלוועדהטכניתבתוך45
ימיםמיוםשהוועדההמרכזיתפנתהאליהםעככלשלא
מונוחבריםבפרקהזמןכאמור,רשאיתהוועדההמרכזית

לבקשמהגופיםהממניםהמנוייםבסעיףקטןא)1(עד)3(,
למנותחברנוסףבמקוםהנציגשלאמונהבתוךפרקהזמן
האמורעאשרעלכן,ככלשלאמינהאחדהגופיםהממנים
חבר,רשאיתהוועדההמרכזיתלפנותלמועצהלהשכלה
גבוהה,ללשכתהמהנדסיםאולארגוניהצרכניםהמנויים
בסעיף,בבקשהכיימנוחברנוסף,מעברלשנייםשמינו,
במקוםהנציגשלאמונהעלידיהגופיםהאחריםעכךלמשל,
בהתקייםהנסיבותהקבועותבסעיף,יכוליםלכהןבוועדה
טכניתיותרמשניחבריםשהםאנשיסגלאקדמיאובעלי
מומחיותרלוונטיתלתחוםמתחומיעבודתהוועדההטכנית

אונציגיצרכניםע

לסעיף 3יח המוצע

מוצעלקבועכיועדהטכניתתהיהרשאיתלהסתייע
מכוח היא שמומחיותו מי לרבות במומחים, בעבודתה
ניסיוןוידעשרכשונוגעלעבודתהוועדהולאודווקאמכוח
השכלהשרכשעעודמוסמכתהוועדההטכניתלהקיםועדת
מומחיםעההרכבוהסמכויותשלועדתהמומחיםמוסדרים

היוםבסעיפים8עד10לכלליהתקניםע

לסעיף 3יט המוצע

מוצעלהסדירבחוקהתקניםאתהליךהמינוישל
יושבראשושלסגןיושבראששלועדהמרכזית,ועדה

טכניתוועדתמומחים,כמפורטלהלן:
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ועדהמרכזית,באישורהוועדהפועל,תמנהיושבראש )ב(
וסגןיושבראשלכלועדהטכניתשבתחוםפעולתה,מביןחברי

הוועדההטכניתע

שבתחום המרכזית הוועדה באישור טכנית, ועדה )ג(
פעולתההיאנמצאת,תמנהיושבראשוסגןיושבראשלכל

ועדתמומחיםשהקימה,מביןחבריהע

המנייןהחוקיבישיבהשלהוועדהפועלשבהמתקבלת )ד(
ממשלה נציג יכלול ו–)ב( )א( קטנים סעיפים לפי החלטה
אחדלפחות,והחלטהכאמורתתקבלברובשלשמונהחברי
הוועדהפועללפחות,ואולםאםלאהושגהרובהאמורבשתי
הצבעותרצופות,ניתןלקבלהחלטהכאמורברוברגילבכפוף

לאישורהמנהלהכללישלהמשרדע

תנאיכשירות
ליושבראשולסגן

יושבראששל
ועדתתקינה

כשירלשמשיושבראשועדתתקינה,חברועדתתקינה3כע )א(
שהואאחדמאלה:

אישסגלאקדמיבכירבמוסדלהשכלהגבוהה, )1(
שמונהלפיסעיף3יז)א()1(;

בעלמומחיותרלוונטיתלתחוםמתחומיהעיסוק )2(
שלהוועדההרשוםבפנקסהמהנדסיםוהאדריכלים,

שמונהלפיסעיף3יז)א()2(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בוועדהמרכזית,כשיר )ב(
לכהןכיושבראשגםנציגממשלההחברבוועדההמרכזיתע

לאימונהליושבראשועדתתקינה- )ג(

ועדהמרכזית,באישורהוועדהפועל,תמנהיושבראש )ב(
וסגןיושבראשלכלועדהטכניתשבתחוםפעולתה,מביןחברי

הוועדההטכניתע

שבתחום המרכזית הוועדה באישור טכנית, ועדה )ג(
פעולתההיאנמצאת,תמנהיושבראשוסגןיושבראשלכל

ועדתמומחיםשהקימה,מביןחבריהע

המנייןהחוקיבישיבהשלהוועדהפועלשבהמתקבלת )ד(
ממשלה נציג יכלול ו–)ב( )א( קטנים סעיפים לפי החלטה
אחדלפחות,והחלטהכאמורתתקבלברובשלשמונהחברי
הוועדהפועללפחות,ואולםאםלאהושגהרובהאמורבשתי
הצבעותרצופות,ניתןלקבלהחלטהכאמורברוברגילבכפוף

לאישורהמנהלהכללישלהמשרדע

תנאיכשירות
ליושבראשולסגן

יושבראששל
ועדתתקינה

כשירלשמשיושבראשועדתתקינה,חברועדתתקינה3כע )א(
שהואאחדמאלה:

אישסגלאקדמיבכירבמוסדלהשכלהגבוהה, )1(
שמונהלפיסעיף3יז)א()1(;

בעלמומחיותרלוונטיתלתחוםמתחומיהעיסוק )2(
שלהוועדההרשוםבפנקסהמהנדסיםוהאדריכלים,

שמונהלפיסעיף3יז)א()2(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בוועדהמרכזית,כשיר )ב(
לכהןכיושבראשגםנציגממשלההחברבוועדההמרכזיתע

לאימונהליושבראשועדתתקינה- )ג(

לסעיף קטן )א(

מוצעכיהוועדהפועלימנהיושבראשוסגןיושב
ראשלכלועדהמרכזיתהפועלתבמכון,מתוךחבריהוועדה

המרכזיתע

לסעיף קטן )ב(

מוצעכיועדהמרכזיתתמנהיושבראשוסגןיושב
חברי מתוך פעילותה, שבתחום טכנית ועדה לכל ראש

הוועדההטכנית,ובכפוףלאישורהוועדהפועלע

לסעיף קטן )ג(

מוצעכיועדהטכניתתמנהיושבראשוסגןיושבראש
לכלועדתמומחיםשהקימה,מביןחבריועדתהמומחים,

בכפוףלאישורהוועדההמרכזיתשהקימהאותהע

לסעיף קטן )ד(

הוועד של בישיבה החוקי כיהמניין לקבוע מוצע
הפועלשבהמתקבלתהחלטהלענייןמינוייושבראשוסגן
נציג יכלול טכנית, מרכזיתוועדה שלועדה ראש יושב
ממשלהאחדלפחות,וההחלטהתתקבלברובשלשמונה
מחבריהוועדהפועללפחותעחרףהאמור,ככלשלאהושג
יכולה ההחלטה רצופות, הצבעות בשתי הנדרש הרוב
להתקבלברוברגילבכפוףלאישורהמנהלהכללישלמשרד

הכלכלהוהתעשייהע

לסעיף 3כ המוצע

מוצעלקבועאתתנאיהכשירותליושבראשולסגן
יושבראששלועדתתקינה)ועדהמרכזיתוועדהטכנית-

לאועדתמומחים(כמפורטלהלן:

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועכיכשירלשמשיושבראשועדתתקינה,
מישהואחברבוועדתהתקינהוהואאישסגלאקדמיבכיר
במוסדלהשכלהגבוההאומישמינתהלשכתהמהנדסים,
האדריכליםוהאקדמאיםבמקצועותהטכנולוגייםבישראלע
שניהחבריםהאמוריםאינםמייצגים,בדרךכלל,אינטרסים
שלגורמיםבמגזרהעסקי,ועלכןהעמדתםבראשהוועדה
תבטיחכיעבודתהתקינהתבוצעבאופןמקצועיונטולפניותע

לסעיף קטן )ב(

עלאףתנאיהכשירותהקבועיםבסעיףקטן)א(,מוצע
לקבועכירקבוועדהמרכזיתיוכללכהןכיושבראשגםנציג
הממשלההחברבוועדההמרכזיתעועדותאלהעוסקות,על
פירוב,בניהולעבודתהוועדותהטכניותולאבעיבודתקינהע

לסעיף קטן )ג( 

מוצעכינוסףעלהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,לא
ימונהליושבראשועדתתקינהמישמקבלבאופןישיראו
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מישמקבל,באופןישיראועקיף,תמורהאוטובת )1(
הנאהמעסקמרכזיהנוגעלפעילותהוועדה,ובכללזה

מישמקבלמימוןמעסקכאמורבעבורמחקר;

מישהואעובדאובעלשליטה- )2(

בעסקהמצויבשליטתעסקמרכזיהנוגע )א(
לפעילותהוועדהאובעסקהשולטבעסקמרכזי

כאמור;

בעסק,אשרמיששולטבעסקמרכזיהנוגע )ב(
לפעילותהוועדהשולטבוע

לאניתןלמנותנציגכאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב( )ד(
ליושבראשועדתתקינה,רשאיהוועדהפועללמנותחבר
אחרשלועדתהתקינהליושבראשבכפוףלמגבלהשבסעיף

קטן)ג(,ויחולולענייןזההוראותסעיף3יט)ד(ע

לאימונהלסגןיושבראשועדתתקינהנציגנשיאות )ה(
הארגוניםהעסקיים,נציגאיגודלשכותמסחראומישמקבל,
באופןישיראועקיף,תמורהאוטובתהנאהמעסקמרכזי
הנוגעלפעילותהוועדה,ובכללזהמישמקבלמימוןמעסק

כאמורבעבורמחקרע

בסעיףזה,"עסקמרכזיהנוגעלפעילותהוועדה"-עסק )ו(
התקינה, שלועדת הנוגעלתחוםהפעולה בתחום הפועל
שמחזורהמכירותשלוגבוהמ־300מיליוןשקליםחדשים
בשנהאושהואהוכרזכבעלמונופוליןלפיסעיף26לחוק

ההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-901988ע

עקיף,תמורהאוטובתהנאהמעסקמרכזיהנוגעלפעילות
כאמור מרכזי מעסק מימון שמקבל מי לרבות הוועדה,
בעבורמחקרעעסקמרכזיהנוגעלפעילותהוועדהמוגדר
בסעיףכעסקהפועלבתחוםהנוגעלתחוםהפעולהשל
ועדתהתקינה,שמחזורהמכירותשלוגבוהמ־300מיליון
מונופולין כבעל בשנהאושהואהוכרז שקליםחדשים
התשמ"ח-1988ע 26לחוקההגבליםהעסקיים, לפיסעיף
כךלדוגמה,לאיוכללשמשכיושבראשועדהטכנית,איש
סגלאקדמיבכירהמייעץלחברהשהיאהנוגעלפעילות
הוועדהאוהמקבלמימוןמעסקמרכזיכאמור,לצורךמחקר
המתקייםעלידו,בנושאשבופועלתהוועדההטכניתשבה
הואחברעהסעיףנועדלמנועמצבשבויושבהראששל
ועדתתקינהנמצאבמצבשלניגודענייניםביןחברותו

בוועדתהתקינהלביןעבודתועםעסקגדולע

לסעיף קטן )ד(

למנותיושב מוצעלקבועכיבמקרהשבולאניתן
ראשלוועדתתקינההעונהעלהתנאיםהקבועיםבסעיפים
קטנים)א(ו–)ב(,יהיהרשאיהוועדהפועללמנותחבראחר
למגבלה בכפוף זאת ראש, ליושב התקינה ועדת מתוך
האמורההקבועהבסעיףקטן)ג(שעניינהקבלתתמורהאו
טובתהנאהמעסקמרכזיהנוגעלפעילותהוועדהכאמורע
החלטה לקבלת החוקי למניין כפוף כאמור חבר מינוי

הקבועבסעיף3יז)ד(ע

לסעיף קטן )ה(

מוצעלקבועאתתנאיהכשירותלסגןיושבראשועדת
תקינהעלתפקידסגןכאמורלאיוכללהתמנותמישהוא
העסקייםאונציגאיגודלשכות נציגנשיאותהארגונים
המסחרבוועדתהתקינה,אומישמקבלתמורהאוטובת
הנאהמעסקמרכזיהנוגעלפעילותהוועדהכאמור,לרבות

מימוןמעסקכאמורבעבורמחקרע

ס"חהתשמ"ח,עמ'128ע 90
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ביטולמינוישל
יושביראשוסגני

יושביראששל
ועדותתקינה

וועדותמומחים

ביטולמינוישליושבראשאושלסגןיושבראששל3כאע )א(
ועדותתקינהוועדותמומחים,ייעשהבאותהדרךשבהבוצע
על הפועל הוועד של להחלטה חוקי מניין ואולם המינוי,
ביטולמינוייושבראשאוסגןיושבראשועדהמרכזיתיכלול
שנינציגיממשלהלפחותוההחלטהתתקבלברובשלשמונה

חבריהוועדהפועללפחותע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,הוועדהפועליהיה )ב(
רשאילדרוש-

מוועדהמרכזיתלבחוןאתביטולמינויושליושב )1(
שהיא טכנית ועדה של ראש יושב סגן של או ראש

הקימה;

מוועדהטכניתלבחוןאתביטולמינויושליושב )2(
ראשאושלסגןיושבראששלועדתמומחיםשהיא

הקימהע

רכזיועדות
התקינה

עובדיהמכוןירכזומקצועיתאתעבודתועדותהתקינה,אך3כבע
לאישמשוחבריהוועדותע

המנייןהחוקי
בישיבותועדות

תקינה

המנייןהחוקיבישיבותועדתתקינההדנותבאישוראובתיקון3כגע
יכלול מומחים, ועדת או טכנית ועדה בהקמת או תקנים
מחציתמחבריהוועדההמכהניםלפחותובנוסףיושבראש
הוועדהאוסגנו;לאהיהמנייןחוקיבשתיישיבותרצופותשל
אותהועדה,רשאיתהוועדהלקבלהחלטהכאמורבישיבתה

השלישיתבכלמספרשלנוכחיםע

ביטולמינוישל
יושביראשוסגני

יושביראששל
ועדותתקינה

וועדותמומחים

ביטולמינוישליושבראשאושלסגןיושבראששל3כאע )א(
ועדותתקינהוועדותמומחים,ייעשהבאותהדרךשבהבוצע
על הפועל הוועד של להחלטה חוקי מניין ואולם המינוי,
ביטולמינוייושבראשאוסגןיושבראשועדהמרכזיתיכלול
שנינציגיממשלהלפחותוההחלטהתתקבלברובשלשמונה

חבריהוועדהפועללפחותע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,הוועדהפועליהיה )ב(
רשאילדרוש-

מוועדהמרכזיתלבחוןאתביטולמינויושליושב )1(
שהיא טכנית ועדה של ראש יושב סגן של או ראש

הקימה;

מוועדהטכניתלבחוןאתביטולמינויושליושב )2(
ראשאושלסגןיושבראששלועדתמומחיםשהיא

הקימהע

רכזיועדות
התקינה

עובדיהמכוןירכזומקצועיתאתעבודתועדותהתקינה,אך3כבע
לאישמשוחבריהוועדותע

המנייןהחוקי
בישיבותועדות

תקינה

המנייןהחוקיבישיבותועדתתקינההדנותבאישוראובתיקון3כגע
יכלול מומחים, ועדת או טכנית ועדה בהקמת או תקנים
מחציתמחבריהוועדההמכהניםלפחותובנוסףיושבראש
הוועדהאוסגנו;לאהיהמנייןחוקיבשתיישיבותרצופותשל
אותהועדה,רשאיתהוועדהלקבלהחלטהכאמורבישיבתה

השלישיתבכלמספרשלנוכחיםע

לסעיף 3כא המוצע

לסעיף קטן )א(

של מינויו ביטול אופן את מפורשות לקבוע מוצע
וועדת תקינה ועדת ראש יושב סגן של או ראש יושב
מומחים,אשרייעשהבאותהדרךשבהבוצעהמינויועם
זאת,בשונהמהמנייןהחוקילקבלתהחלטהבדברמינוי
יושבראשוסגןיושבראשלוועדהמרכזית,המנייןחוקי
ראש יושב מינוי ביטול על הפועל הוועד של להחלטה
אוסגןיושבראשועדהמרכזית,יכלולשנינציגיממשלה
לפחות,במקוםאחד,וההחלטהתתקבלברובשלשמונה

חבריהוועדהפועללפחותע

לסעיף קטן )ב(

להקנות מוצע )א(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי
ביטול להליך הנוגעות נוספות סמכויות הפועל לוועד
מינוייושביראשוסגנייושבראששלועדתתקינהוועדת
מומחיםעכך,מוצעכיהוועדהפועליהיהרשאילדרוש
מוועדהמרכזיתלבחוןאפשרותלבטלמינוישליושבראש
אוסגןיושבראששלועדהטכניתשהיאהקימה,ומוועדה
טכניתלבחוןביטולמינוישליושבראשאוסגןיושבראש

שלועדתמומחיםשהיאהקימהעיודגשכיאיןבסמכות
הוועדהפועלכאמורכדילהקנותלוסמכותלבטלמינוי
שליושבראשאוסגןיושבראש,מקוםשזולאניתנהלו

במפורשבחוקע

לסעיף 3כב המוצע

מוצעלקבועכיעובדיהמכוןיהיואמוניםעלריכוז
עבודתועדותהתקינהאךלאישמשוחבריהוועדות,זאת
בשונהמהמצבהקייםכיוםשבוחבריהמכוןמשמשיםגם

חבריועדותתקינהע

לסעיף 3כג המוצע

ועדות בישיבות החוקי המניין כי לקבוע מוצע
התקינההדנותבאישוראובתיקוןתקניםאובהקמתועדה
מחברי מחצית לפחות יכלול מומחים, ועדת או טכנית
הוועדההמכהנים,נוסףעליושבראשהוועדהאוסגנוע
ככלשלאהושגמנייןחוקיבשתיישיבותרצופותרשאית
הוועדהלקבלהחלטהבישיבתההשלישית,בכלמספרשל

חבריועדהנוכחיםע
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פרסוםפרוטוקולי
ועדותהתקינה
ושמותחבריהן

המכוןיפרסםלעיוןהציבורפרוטוקוליםמפורטיםשל3כדע )א(
ישיבותועדותהתקינהבאתרהאינטרנטשלהמכון,בתוך21
ימיעסקיםלאחרקיוםישיבתהוועדה,בכפוףלהוראותכל
דין,ובלבדשהמידעשיפורסםלאיכלולמידעשאיןלמסרואו
שאיןחובהלמסרולפיסעיף9לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-

911998)להלן-חוקחופשהמידע(ע

שמותהחבריםבכלועדתתקינהומקוםעבודתםהנוכחי, )ב(
יפורסמובאתרהאינטרנטשלהמכוןבתוך14ימיעסקיםמיום
מינוים,בכפוףלהוראותכלדין;בסעיףזה,"מקוםעבודה
נוכחי"-מקוםעבודהשבומועסקחברהוועדהכעובדשכיר

אועסקשחברהוועדההואבעליוע

פומביותדיוני
ועדותהתקינה

דיוניועדותהתקינהיהיופומביים;השר,בהסכמתשרהאוצר,3כהע
רשאילקבועאתאופןיישוםעקרוןפומביותדיוניהוועדות

וכןחריגיםלעיקרוןהאמורע

החרגהלעניין
ועדותתקינה

מסוימות

הוועדהפועלרשאילקבועכיבוועדתתקינהמסוימת3כוע )א(
אובדיוןלגביתקןמסויםבוועדתתקינה,לאיחולוהדרישות
המנויותבסעיפים3יז,3כ,3כא)א(,3כג,3כדו־3כה)בסעיף

זה-החרגה(,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

הוועדהפועלהשתכנעכיאיןבהחרגהכדילפגוע )1(
בהיבטיתחרותאובהיבטיהסדרהבענףהנוגעלוועדה

אולתקןהאמורים;

ההחלטההתקבלהברובשלשמונהמחבריהוועד )2(
הפועללפחות;

הגופיםהמנוייםבסעיף3יז)א(יהיורשאיםלמנות )3(
נציגכחברבדיוניהוועדהע

קבעהוועדהפועלהחרגהכאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

לסעיף 3כד המוצע

מוצעלקבועכיהמכוןיפרסםבאתרהאינטרנטשלו
המרכזיות הוועדות ישיבות של מפורטים פרוטוקולים
והוועדותהטכניות,וזאתבתוך21ימיעסקיםמתוםישיבת
באתר יפרסם המכון כי לקבוע מוצע כן כמו הוועדהע
האינטרנטשלואתשמותחבריועדתהתקינהואתמקום

עבודתםהנוכחי,וזאתבתוך14ימיעסקיםמיוםמינויםע

יהיו הוועדה וחברי הפרוטוקולים פרסום הוראות
כפופותלכלדין,ובכללזהלהוראותבדברהגנתהפרטיות
והוראותחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998)בפרקזה-חוק

חופשהמידע(ע

לסעיף 3כה המוצע

מוצעלקבועכידיוניועדותהתקינהיהיופומבייםע
שרהכלכלהוהתעשייה,בהסכמתשרהאוצר,רשאילקבוע

בתקנותאתאופןיישוםעקרוןפומביותהדיוניםוכןחריגים
לוע

לסעיף 3כו המוצע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ג(

מוצעלקבועכילוועדהפועלתינתןסמכותייחודית
לקבועכיבוועדתתקינהמסוימתאובדיוןלגביתקןמסוים
בסעיפים המנויות הדרישות יחולו לא תקינה, בוועדת
הנוגעיםלהרכבועדותהתקינה)סעיף3טוהמוצע(,תנאי
כשירותליושבראשולסגןיושבראששלועדותתקינה
)סעיף3יחהמוצע(,ביטולמינוייושביראשוסגנייושביראש
שלועדותתקינהוועדותמומחים)סעיף3יט)א(המוצע(,
מנייןחוקילקבלתהחלטותבישיבותועדותתקינה)סעיף
ושמות התקינה ועדות פרוטוקולי פרסום המוצע(, 3כא
חבריהוועדות)סעיף3כבהמוצע(ופומביותדיוניועדות

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ע 91
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רשאיהואלקבועאתסדריפעולתהשלועדת )1(
התקינה;

יפרסםהמכוןהודעהעלכךבאתרהאינטרנטשל )2(
המכוןע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאיקבעהוועדהפועל )ג(
החרגהאםיושבראשהמכון,הממונהאועובדמשרדהאוצר
להחרגה,מטעמיםשיירשמו, המכהןבוועדהפועלהתנגד
לאחרששוכנעכיההחרגהתפגעבהיבטיהתחרותאובהיבטי

הסדרהבענףהנוגעלענייןע

סימן ז': תקנון המכון";

בסעיף4- )5(

)א(,במקום"המכון,באישורהמועצההכללית,יתקין"יבוא בסעיףקטן )א(
"המכוןיתקין"ובמקום"רשאי,באישורכאמור,להכניס"יבוא"רשאילהכניס";

בסעיףקטן)א1(,במקום"ראשהמכון"יבוא"יושבראשהמכון"; )ב(

בסעיףקטן)ב(,אחריפסקה)6(יבוא: )ג(

ובוועדות התקינה בוועדות הדיון נושאי פרסום בדבר הוראות ")6א(
המומחים,וכןהמועדוהמיקוםשבוהןמתכנסות,ובלבדשהוראותכאמור
המועד ושל האמורות בוועדות הדיון נושאי של פרסום חובת יקבעו
והמיקוםשבוהןמתכנסות,באתרהאינטרנטשלהמכון,שבעהימיעסקים

לפחותלפנימועדהדיון;";

רשאיהואלקבועאתסדריפעולתהשלועדת )1(
התקינה;

יפרסםהמכוןהודעהעלכךבאתרהאינטרנטשל )2(
המכוןע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאיקבעהוועדהפועל )ג(
החרגהאםיושבראשהמכון,הממונהאועובדמשרדהאוצר
להחרגה,מטעמיםשיירשמו, המכהןבוועדהפועלהתנגד
לאחרששוכנעכיההחרגהתפגעבהיבטיהתחרותאובהיבטי

הסדרהבענףהנוגעלענייןע

סימן ז': תקנון המכון";

בסעיף4- )5(

)א(,במקום"המכון,באישורהמועצההכללית,יתקין"יבוא בסעיףקטן )א(
"המכוןיתקין"ובמקום"רשאי,באישורכאמור,להכניס"יבוא"רשאילהכניס";

בסעיףקטן)א1(,במקום"ראשהמכון"יבוא"יושבראשהמכון"; )ב(

בסעיףקטן)ב(,אחריפסקה)6(יבוא: )ג(

ובוועדות התקינה בוועדות הדיון נושאי פרסום בדבר הוראות ")6א(
המומחים,וכןהמועדוהמיקוםשבוהןמתכנסות,ובלבדשהוראותכאמור
המועד ושל האמורות בוועדות הדיון נושאי של פרסום חובת יקבעו
והמיקוםשבוהןמתכנסות,באתרהאינטרנטשלהמכון,שבעהימיעסקים

לפחותלפנימועדהדיון;";

התקינה)סעיף3כגהמוצע()בפרקזה-ההחרגה(עההחרגה
מהוראותהחוקהאמורותלגביועדתתקינהמסוימתאו
לגבידיוןבדברתקןמסוים,נועדהלהקנותלוועדהפועל,
ובתוךכךלמכון,אתהגמישותבעבודתהתקינה,הנדרשת
מעצםטיבהוטבעה,לרבותכאשרעבודתהתקינהמחייבת
מומחיותבתחומיםשאינםנעניםבהרכבועדותהתקינה

והתנאיםלכהונההקבועיםלעילע

הוועדהפועליהיהרשאילהורותעלהחרגהכאמור,
בתנאישהשתכנעכיאיןבהכדילפגועבהיבטיתחרות
אובהיבטיהסדרהאחריםבענףהנוגעלוועדהאולתקן
ובתנאישההחלטהעלההחרגההתקבלהברובשלשמונה
לפחותעכךלמשל,יתכןכייוחלט מחבריהוועדהפועל
בהתאםלהוראותהסעיףכיועדתתקינהשתחוםפעולתה
הואציודרפואי,אבטחתמידעאוסייבר,תהיהמוחרגת
תוחרג שפעילותה או לעיל, שאוזכרו הסעיפים לעניין
מהוראותאלהבדונהבעיבודתקןמסויםעעלאףהאמור,
הוועדהפועללאיורהעלהחרגה,אםשוכנעכיההחרגה
תפגעבהיבטיתחרותאובהיבטיהסדרההחלהבענף,או
אםיושבראשהמכוןאוהממונהעלהתקינהאועובד
משרדהאוצרהמכהןבוועדהפועלהתנגדלהחרגהמטעמי
פגיעהבתחרותאובהיבטיהסדרהשיירשמועככלשנקבעה
החרגה,הגופיםהממניםחבריםלוועדותהתקינהכאמור
בסעיף3יז)א(המוצע,יהיורשאיםלמנותנציגשיהיהחבר

בדיוניועדתהתקינהשעתידיםלהתקייםע

לסעיף קטן )ב(

על הפועל הוועד שהורה לאחר כי לקבוע מוצע
החרגהכאמור,הואיהיהרשאילקבועאתסדריהפעולה
שלועדתהתקינהוהמכוןיפרסםבאתרהאינטרנטשלו

הודעהעלההחרגהע

לסימן ז' המוצע 

ז', סימן את התקנים לחוק ב' לפרק להוסיף מוצע
ולכלולבואתסעיף4לחוקהאמורהכוללהוראותלגבי

תקנוןהמכוןע

לפסקה )5(

מוצעכיתקנוןהמכוןייקבעעלידיהוועדהפועל
שקבוע כפי הכללית, המועצה של אישורה יידרש ולא

כיוםבחוקע

עודמוצעלקבועכיבתקנוןהמכוןייקבעוהוראותבדבר
פרסוםנושאיהדיוןבוועדותהתקינהובוועדותהמומחים,
וכןבדברהמועדוהמיקוםשבוהןמתכנסותעתקנוןהמכון
יקבעכיהוראותכאמוריפורסמובאתרהאינטרנטשלהמכון,

שבעהימיעסקיםלפחותלפנימועדהדיוןע

יובהרכיהוראותאלהאינןגורעותמהוראותפרסום
מידעופומביותדיוןאחרותהקבועותבחוק,אלאנועדו

להגביראתהשקיפותבעבודתועדותהתקינהע
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אחריסעיף4יבוא: )6(

"סימן ח': הממונה על התקינה";

בסעיף5,במקום"להלן"יבוא"בחוקזה"; )7(

בסעיף7- )8(

בסעיףקטן)ב()1(,אחרי"תקינהאשרנוהגתבקרבהמדינותהמפותחותעם )א(
שווקיםמשמעותיים"יבוא"אומסמכיםבין־לאומייםאחריםהדומיםבמהותם
לתקינהבין־לאומיתהנוהגיםבקרבמדינותמפותחותעםשווקיםמשמעותיים";

בסעיףקטן)ד(,במקום"ראשהמכון"יבוא"יושבראשהמכון"; )ב(

בסעיף8- )9(

בסעיףקטן)א(,במקום"נציגיהיצרנים"יבוא"נציגיהיצרנים,היבואנים"; )א(

בסעיףקטן)ד(,אחרי"אותוחוק"יבוא")בסעיףזה-השרהממונה("; )ב(

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )ג(

לפניאכרזהלפיסעיףזהעלשינוי,תיקוןאוהחלפה)בסעיףזה- ")ה1(
עדכון(שלתקןרשמיהמתבססעלתקןבין־לאומי,שנגזריםמשינוי,תיקון
אוהחלפהשלהתקןהבין־לאומי,יפנההממונהאלהמנהלהכללישל
המשרדשבראשועומדהשרהממונהאואלמנהלהרשותכאמורבסעיף

קטן)ד(,לפיהעניין,לצורךקבלתעמדתוע

נוכחשינוייחקיקההמוצעיםבתיקוןחוקהתקנים
המוצע,הנוגעיםלהוראותהקבועותכיוםבתקנוןהמכון,
יידרשבעקבותתיקוןחקיקהזהגםתיקוןשלתקנוןמכון

התקניםע

לפסקה )6(

מוצעלהוסיףלפרקב'לחוקהתקניםאתסימןח',ולכלול
בואתסעיף5לחוקהאמורשעניינוהממונהעלהתקינהע

לפסקה )8(

כפי בין־לאומיים", "תקנים המונח הקיים בהסדר
או בין־לאומית "תקינה כולל התקנים, בחוק שמוזכר
תקינהאשרנוהגתבקרבהמדינותהמפותחותעםשווקים
שתכלול כך ההגדרה את להרחיב מוצע משמעותיים"ע
במהותם הדומים אחרים בין־לאומיים מסמכים גם
מפותחות מדינות בקרב הנוהגים בין־לאומית, לתקינה
למסמכים למשל היא הכוונה משמעותייםע עםשווקים
שגובשובמסגרתדירקטיבותאירופאיותובלבדשהםדומים
במהותםלתקינהבין–לאומיתומשמשיםמדינותמפותחות

עםשווקיםמשמעותייםע

יוסברכיעלפיההסדרהקיים,חלהעלמכוןהתקנים
תקן שינוי או כתקן מפרט קביעת על עבודתו במסגרת
או מפרט לאמץ חובה התקנים, חוק להוראות בהתאם
כלליםטכנייםשלתהליךעבודההקבועיםבתקינהבין–

לאומיתלענייןמצרךמסויםאותקינהלאומיתאשרנוהגת
במדינותמפותחותעםשווקיםמשמעותייםעלאורהתוספת
המוצעת,יהיהעלהמכוןלבצעבחינהבשקידהראויהגם
לגבימסמכיםבין–לאומייםשבמהותםדומיםלתקינהבין–

לאומיתכאמור,והמשמשיםמדינותמפותחותעםשווקים

ולשקולאימוץהקבועבהםבתקןישראלי משמעותיים,
לענייןמצרךמסויםע

לפסקה )9(

סעיף8לחוקהתקניםמסדירכיוםאתהליךהפיכתו
שלתקןלתקןרשמיוכןקובעהוראותהחלותעלשינויו,

החלפתואוביטולושלתקןשהוכרזכרשמיע

לפסקת משנה )א(

מוצעלהרחיבאתרשימתהגורמיםשעמםנדרששר
הכלכלהוהתעשייהלקייםהיוועצותבטרםאכרזהשלתקן
כרשמי,ולכלולנוסףעלנציגיהיצרניםוהצרכנים,גםאת
נציגיהיבואנים,נוכחחשיבותמעורבותםבהליכיקביעת
התקינהוהבטחתמניעתחסמיסחרעזאתבהתאםלמדיניות

הממשלהבענייןהפחתתיוקרהמחייהע

לפסקת משנה )ב(

8)ד(קובעאתחובתשרהכלכלהוהתעשייה סעיף
לקבלהסכמהשלשראורשותמוסמכתרלוונטית,לפי
העניין,כאשרהיהמצרךמסויםמןהסוגשמהותואותהליך
בחוקלסמכותאחדמהםעלצורךנוחיות מסורים ייצורו
השימושבמונחזה,לאורהסעיפיםהשוניםהמתווספים
במסגרתהתיקוןהמוצע,יוגדרוהשראוהרשותהמוסמכת
שישלקבלאתהסכמתםטרםהכרזהעלתקןכרשמי,להלן

בפרקזהכ"שרממונה"ע

לפסקת משנה )ג(

מוצעלעגןבחוקאתעיקריהחלטתהממשלה1366
מיוםכ"זבאדרב'התשע"ו)3באפריל2016()בפרקזה-
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הודיעהשרהממונהעלהתנגדותולעדכוןהתקןכאמורבסעיףקטן )ה2(
)ה1(,ועלאףעמדתוסברהשרכיישלהכריזעלעדכוןהתקןלפיסעיף

זה,לאיכריזהשרעלעדכוןהתקןוהשרהממונהיפעללפיאחדמאלה:

יודיעלשרעלכוונתולקבועהסדרשבתחוםסמכותובמקום )1(
התקןהאמור)להלן-הסדרחלופי(בתוךתקופהסבירהבנסיבות
הענייןשיודיעעליה,וכילאחרקביעתההסדרהחלופייהיהניתן
לבטלאתהתקןהאמור;קבעהשרהממונההסדרחלופי,יודיעעל
כךלשרוהשריכריזעלביטולרשמיותהתקןלפיסעיףזה,בהתאם

להודעתהשרהממונה;

יביאאתהמחלוקתלהכרעתהממשלה,והשרהממונהוהשר )2(
לאיעדכנואתהתקן,לאיקבעוהסדרחלופיולאיבטלואתרשמיות

התקןעדלהכרעתהממשלה;

הודיעהשרהממונהעלהתנגדותולעדכוןהתקןכאמורבסעיףקטן )ה2(
)ה1(,ועלאףעמדתוסברהשרכיישלהכריזעלעדכוןהתקןלפיסעיף

זה,לאיכריזהשרעלעדכוןהתקןוהשרהממונהיפעללפיאחדמאלה:

יודיעלשרעלכוונתולקבועהסדרשבתחוםסמכותובמקום )1(
התקןהאמור)להלן-הסדרחלופי(בתוךתקופהסבירהבנסיבות
הענייןשיודיעעליה,וכילאחרקביעתההסדרהחלופייהיהניתן
לבטלאתהתקןהאמור;קבעהשרהממונההסדרחלופי,יודיעעל
כךלשרוהשריכריזעלביטולרשמיותהתקןלפיסעיףזה,בהתאם

להודעתהשרהממונה;

יביאאתהמחלוקתלהכרעתהממשלה,והשרהממונהוהשר )2(
לאיעדכנואתהתקן,לאיקבעוהסדרחלופיולאיבטלואתרשמיות

התקןעדלהכרעתהממשלה;

שעניינהייעולהרגולציה ,)1366 הממשלהמס' החלטת
בדבראכרזתתקניםרשמיים,שבהנקבעכיבהליךעדכונו
לרבותתיקון,החלפהאו ישראלירשמי)עדכון תקן של
שינוי(אשרמתבססעלתקינהבין־לאומית,יפנההממונה
עלהתקינהאלהמנהלהכללישלהמשרדשבראשועומד
העניין, לפי המוסמכת הרשות מנהל או הממונה השר
לקבלתעמדתועלצורךזהמוצעכיייווספולסעיף8לחוק

התקניםסעיפיםקטנים)ה1(ו–)ה2(המוצעיםע

בהתאםלהחלטתהממשלההאמורה,השרהממונה
הרשות, מנהל או המשרד אותו של הכללי המנהל או
לפיהעניין,נדרשלמסוראתעמדתובתוך90ימיםמיום
פנייתהממונהעהשרהממונהאוהמנהלהכללישלמשרדו
הממונהע פניית מיום ימים 90 בתוך עמדתו את ימסור
משהשיבהמנהלהכללישלהמשרדאומנהלהרשותכי
הואתומךבשינויהמוצע,ימשיךהממונהבהליכיעדכון
התקןהרשמיעהשרהממונהעלחיקוקרשאילהאריךאת
ימים 90 על תעלה שלא לתקופה עמדתו למתן המועד
נוספיםוהודעהעלכךתימסרלממונהעלהתקינהבתוך
התקופההאמורהעלאהודיעהשרהממונהעלחיקוקעל
הארכתהתקופהכאמורולאמסראתעמדתו,ידווחשר

הכלכלהוהתעשייהלממשלהעלהפנייהשלאנענתהע

ממונה שר לפעול רשאי כיצד לקבוע מוצע עוד
המתנגדלעדכוןתקןרשמיאשרמוצעעלידישרהכלכלה
והתעשייה,לאחרשהמנהלהכללישלהמשרדאומנהל
הממונה השר על דעתםע שיקול לפי אליו, פנו הרשות
להודיעלשרהכלכלהוהתעשייהעלהתנגדותועאםעל
אףהתנגדותושלהשרהממונה,שרהכלכלהוהתעשייה
סברשישלעדכןאתהתקןהרשמי,לאיוכלשרהכלכלה
והתעשייהלהכריזעלרשמיותשלעדכוןהתקןועלהשר
המוצע: שבסעיף מהדרכים אחד לפי לפעול הממונה
להודיעעלכוונתולקבועהסדרחלופיבתחוםסמכותו
בתקופהסבירהשעליהיודיעלשרהכלכלהוהתעשייה,
כךשלאחרשקבעאתההסדרהחלופייודיעעלכךלשר
רשמיות ביטול על יכריז והאחרון והתעשייה הכלכלה
התקן;דרךפעולהחלופיתהעומדתלרשותהשרהממונה

המתנגדלעדכוןהתקןהרשמי,אולכמהשריםממונים,היא
להביאאתהמחלוקתלהכרעתהממשלה,בהתאםלתנאים
המפורטיםבסעיףעיובהרכיאיןבהסדרהאמורכדילפגוע
גםבסמכותושלשרהכלכלהוהתעשייה,אםימצאלנכון,
עוד הממשלהע להכרעת המחלוקת את בעצמו להביא
יובהרכיהתקןהרשמילאישונה,לאיעודכןולאיבוטל,
כלעודהשרהממונהעלביצועהחיקוקמתנגדלעדכונו

והואפועלבהתאםלחלופותהמוצעותלעילע

כמוכןמוצעלהוסיףלסעיף8לחוקהתקניםהוראה
שתעגןאתהאמורבסעיף1להחלטתהממשלהמס'1857,
- זה )בפרק )2016 באוגוסט 12( התשע"ו באב ח' מיום
1857(,לענייןבחינתקביעתושל הממשלהמס' החלטת
תקןרשמיהמתבססעלתקןבין־לאומי)כמשמעותובסעיף
7המוצע(אךכוללשינוימהתקןהבין־לאומיעשינוימתקן
שינוי שיהיה ויכול לאומי, שינוי בגדר הוא בין־לאומי
בתוספתהמוצעת,אושהואשינוילאומי לאומיהמנוי
מיוחדשאינומנויבתוספתהמוצעתעקביעתםשלשינויים
לאומייםמיוחדיםבתקןרשמיהמבוססעלתקןבין־לאומי,
תהיהטעונה,נוסףעלהמלצתועדתהאימוץוהחלטתשר
הכלכלהוהתעשייהוהשריםהממונים,גםאתאישורראש
הממשלהושרהאוצר)בסעיףזה-השרים(עזאת,להבדיל
מקביעתםשלשינוייםלאומייםשמנוייםבתוספתאשר
אינםטעוניםאישורשלראשהממשלהושרהאוצרלצורך

אכרזתםכרשמייםע

יצויןכישינוייםלאומייםמסוימיםהםנגזרתהכרחית
כמעטשלהסדריםמדינתייםאואפיוניטבעוגאוגרפיה,
כמואפיוןזרםהחשמלבישראל,מבנההתקעיםוהשקעים,
מליחותמיהשתייה,השפותהרשמיותשלהמדינהוכיוצא
באלהעכךגםכאשרהוראותהתקןהבין–לאומימחייבות
התאמה לבצע ויש מסוימת בשפה אזהרה מילת סימון
לשפההעבריתאוהערביתעסוגישינוייםלאומייםהנובעים
מהסדריםאואפיוניםמקומייםעתידיםלהימנותבתוספת
המוצעתערשימהזותיקבעעלידישרהכלכלהוהתעשייה,

בהסכמתראשהממשלהושרהאוצרע
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יותרמשרממונהאחדולאהסכימוהשריםהממונים היה )3(
ביניהםעלעדכוןהתקןאועלקביעתהסדרחלופיוביטולרשמיות
התקן,יביאוהשריםהממוניםאתהמחלוקתלהכרעתהממשלה

ויחולולענייןזההוראותפסקה)2(ע

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיכריזהשרעלתקןהמתבססעל)ה3( )1(
תקןבין־לאומיכתקןרשמילפיסעיףזה,אםהואכוללשינוימהתקן
הבין־לאומיהאמור,למעטשינויהמנויבתוספת)בסעיףזה-שינוי
האוצר ושר הממשלה הסכימוראש כן מיוחד(,אלאאם לאומי
)בסעיףזה-השרים(להכללתהשינויהלאומיהמיוחדבתקןהרשמי
כאמור;השריםלאיתנגדולהכללתהשינויהלאומיהמיוחדכאמור
אםנוכחוכיהואדרושלהבטחתמטרהמהמטרותהמנויותבסעיף

8)א()1(עד)6(ע

8א, ועדתהאימוץ,פועלתבהתאםלהוראותסעיף
לאשר אם וממליצה הלאומיים השינויים את בוחנת
בתוספת הנכללים שינויים לעניין ואולם קביעתם, את
-ועדתהאימוץלאתדוןבהםאלאאםכןאחדמחברי
ועדתהאימוץביקשזאת,עלפינימוקיםמיוחדיםשיפרט,
אשריירשמובפרוטוקולהוועדהעהסיבהלכךהיאכאמור
הם בתוספת המנויים הלאומיים השינויים כי ההנחה
שינוייםהכרחייםולכןאיןצורךבבחינתםעלידיועדת
האימוץ,אלאאםכןקיימיםנימוקיםמיוחדיםאשרחבר

ועדתאימוץיידרשלפרטםלפניהוועדהע

יובהרכיהסדרהבחינהשלשינוייםלאומייםאינו
הקטנים הסעיפים בהוראות אחרת דרישה מכל גורע
שבסעיף8לחוקהתקנים,לרבותקבלתהסכמותהשרים

הממוניםעלהחיקוקיםהנוגעיםלענייןע

עודמוצעלהבהירכיבבואםלבחוןאישורשינויים
לאומייםכחלקמתקןרשמיהמבוססעלתקןבין–לאומי,
עלראשהממשלהושרהאוצרלפעולכאשרלנגדעיניהם
הוראותחוקהתקניםומטרותההכרזהעלתקניםרשמיים
בכללזאתעכמפורטבסעיף8)א(לחוקהאמור,שרהכלכלה
שנועץ לאחר כרשמי, והתעשייהרשאילהכריזעלתקן
בגורמיםהמנוייםבסעיף,אםנוכחכיהדברדרושלהשגת
שבסעיף )6( עד )1( בפסקאות המפורטות המטרות אחת
על שמירה הציבור, בריאות על שמירה ובכללן האמור
בטיחותהציבור,הגנהעלאיכותהסביבהועודעמובןכי
התנייתהאישורשלשינוייםלאומייםמיוחדיםבהסכמת
בהתאם אלהע מטרות השגת למנוע נועדה לא השרים
לכך,מוצעלהבהירכיהשריםלאיתנגדולהכללתהשינוי
הלאומיאםנוכחוכיהואאכןדרושלהבטחתהמטרות
המנויותבסעיף8)א()1(עד)6(עמוצעכיהשריםיקבלואת
החלטתםבענייןרשמיותהשינוייםהלאומיםהמיוחדים
מכלול להלןע המפורטים מסמכים רשימת על בהתבסס
המסמכיםיאפשרלשריםלהיווכחאםאכןדרושהשינוי
הלאומיהמיוחדלהבטחתהמטרותהאמורות,לרבותנוכח

החלופותשעמדועלהפרקע

המסמכיםאשריועמדולפניהשרים,כמפורטבסעיף
קטן)ה3()2(המוצע,שאותםהממונהעלהתקינהיעביר

לשריםהםאלה:

המלצתועדתאימוץ,אשרתדון,כאמורלעיל,בבחינת
רשמי מתקן כחלק מיוחד לאומי שינוי בהכללת הצורך
המתבססעלתקןבין־לאומיעיובהרכיאמנםועדתהאימוץ
רשאיתלדוןבשינוייםהלאומייםהמנוייםבתוספתאם
מצאהנימוקיםמיוחדיםכאמור,ואולםהמלצתהבעניין
שינוייםאלהלאמועברתלראשהממשלהולשרהאוצר
אלאלשרהכלכלהוהתעשייהוהשריםהממונים,שהרי
כאמורלעילהשינוייםהלאומיםשבתוספתאינםטעונים

אישורשלהשריםע

רשימהשלכללהשינוייםהלאומייםהמיוחדיםבתקן
האמורוהנימוקיםלנחיצותםע

עמדתהשרהממונהבענייןונימוקיהעכאמורלעיל,
הסכמת קבלת נדרשת התקנים, לחוק 8)ד( סעיף לפי
השר של המשרד של הכללי המנהל או הממונה השר
הממונהכמפורטבהחלטתהממשלהמס'1366,טרםאכרזת
הרשמיותשלתקןאועדכונועעלכןישלהניחלפניראש

הממשלהושרהאוצראתעמדתהשרהממונהונימוקיוע

עמדתושלכלשראחרהנוגעלענייןשביקשמהממונה
להביאאתעמדתולפניהשריםעמוצעכישראשראינו
השרהממונהאךסבורכיהתקןהרשמינוגעאליו,יוכל
להביעאתעמדתובנוגעלשינויהלאומיהמיוחדשנבחנת
כך השריםע לפני תוצג ועמדתו מסוים בתקן הכללתו
לדוגמהקיימיםתקניםהמתבססיםעלתקניםבין–לאומיים
ונוגעיםלסמכויותהרשותהארציתלכבאותוהצלה,אףאם
איןהיאבגדררשותמוסמכתלפיסעיף8)ד(לחוקהתקניםע
אלה, בתקנים מיוחד לאומי שינוי הכללת בחינת בעת
יוכלגםגוףכמוהרשותהארציתלכבאותוהצלהלהביע
אתעמדתוביחסלהכללתהשינויהאמוראואי–הכללתו
ועמדתהגוףתועברלראשהממשלהולשרהאוצרלצורך

גיבושהחלטתם,וכלחומראחרהדרושלענייןע
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לצורךבחינתהשינויהלאומיהמיוחדהכלולבתקןהאמור )2(
בפסקה)1(,יעמדולפניהשריםהמסמכיםהאלה:

המלצתועדתהאימוץלפיסעיף8א; )א(

רשימהשלכללהשינוייםהלאומייםהמיוחדיםבתקן )ב(
האמורוהנימוקיםלנחיצותם;

עמדתהשרהממונהבענייןונימוקיה; )ג(

עמדתושלכלשראחרהנוגעלענייןשביקשלהביאאת )ד(
עמדתולפניהשרים;

כלחומראחרהדרושלענייןע )ה(

)ה4(תקניםרשמייםשהאכרזהלגביהםפורסמהברשומותלפנייוםח'
באבהתשע"ו)12באוגוסט2016(ושעדיוםי"אבאבהתשע"ט)12באוגוסט
2019()בסעיףקטןזה-המועדהקובע(לאהסתיימהבחינתםלפיסעיף6
להחלטתהממשלהמס'1857,מיוםח'באבהתשע"ו)12באוגוסט2016(,
כנוסחהביוםקבלתה)בסעיףקטןזה-החלטתהממשלה(,יהיוטעונים

אכרזהמחדש,בתוךפרקזמןסבירלפיהוראותסעיףזה,ואולם-

תקניםרשמייםכאמוריעמדובתוקפםומעמדםלאייפגעעד )1(
להשלמתאכרזתםמחדש,וזאתאףאםלאהוכרזומחדשבתוךפרק

זמןסביר;

תקניםרשמייםשתהליךבחינתםהחלוהםהועברולאישור )2(
ראשהממשלהושרהאוצרבהתאםלסעיף6)א(להחלטתהממשלה
לפניהמועדהקובע,לאיהיוטעוניםאכרזהמחדשאףאםהחלטת

ראשהממשלהושרהאוצרלאניתנהעדהמועדהקובע;

תקניםרשמייםהמכיליםשינוייםלאומייםמיוחדים,שתהליך )3(
בחינתםכאמורבסעיף6להחלטתהממשלההחלאךלאהסתיים
לפניהמועדהקובע,תושלםבחינתםבתוךזמןסבירלאחרהמועד
הקובע,בהתאםלהוראותסעיף6)א(להחלטתהממשלהאושיוכרזו
מחדשבהתאםלהוראותסעיףקטןזהויחולולענייןזההוראות

פסקה)1(ע";

לצורךבחינתהשינויהלאומיהמיוחדהכלולבתקןהאמור )2(
בפסקה)1(,יעמדולפניהשריםהמסמכיםהאלה:

המלצתועדתהאימוץלפיסעיף8א; )א(

רשימהשלכללהשינוייםהלאומייםהמיוחדיםבתקן )ב(
האמורוהנימוקיםלנחיצותם;

עמדתהשרהממונהבענייןונימוקיה; )ג(

עמדתושלכלשראחרהנוגעלענייןשביקשלהביאאת )ד(
עמדתולפניהשרים;

כלחומראחרהדרושלענייןע )ה(

)ה4(תקניםרשמייםשהאכרזהלגביהםפורסמהברשומותלפנייוםח'
באבהתשע"ו)12באוגוסט2016(ושעדיוםי"אבאבהתשע"ט)12באוגוסט
2019()בסעיףקטןזה-המועדהקובע(לאהסתיימהבחינתםלפיסעיף6
להחלטתהממשלהמס'1857,מיוםח'באבהתשע"ו)12באוגוסט2016(,
כנוסחהביוםקבלתה)בסעיףקטןזה-החלטתהממשלה(,יהיוטעונים

אכרזהמחדש,בתוךפרקזמןסבירלפיהוראותסעיףזה,ואולם-

תקניםרשמייםכאמוריעמדובתוקפםומעמדםלאייפגעעד )1(
להשלמתאכרזתםמחדש,וזאתאףאםלאהוכרזומחדשבתוךפרק

זמןסביר;

תקניםרשמייםשתהליךבחינתםהחלוהםהועברולאישור )2(
ראשהממשלהושרהאוצרבהתאםלסעיף6)א(להחלטתהממשלה
לפניהמועדהקובע,לאיהיוטעוניםאכרזהמחדשאףאםהחלטת

ראשהממשלהושרהאוצרלאניתנהעדהמועדהקובע;

תקניםרשמייםהמכיליםשינוייםלאומייםמיוחדים,שתהליך )3(
בחינתםכאמורבסעיף6להחלטתהממשלההחלאךלאהסתיים
לפניהמועדהקובע,תושלםבחינתםבתוךזמןסבירלאחרהמועד
הקובע,בהתאםלהוראותסעיף6)א(להחלטתהממשלהאושיוכרזו
מחדשבהתאםלהוראותסעיףקטןזהויחולולענייןזההוראות

פסקה)1(ע";

מוצעלהוסיףלסעיף8לחוקהתקנים,אתסעיףקטן
)ה4(המוצע,ולקבועהסדרהמשליםאתהאמורבסעיף6
1857,שלפיוהמנהלהכללישל להחלטתהממשלהמס'
תלת־שנתית תכנית יקדם והתעשייה הכלכלה משרד
אשרמטרתהבחינתהתאמתםשלכללהתקניםהמוכרזים
בין־לאומייםע לתקנים כאמור ההחלטה ערב כרשמיים
את לבחון והתעשייה הכלכלה משרד עתיד כך לצורך
בתקנים שכלולים המיוחדים הלאומיים השינויים
הרשמיים,ולהבטיחכיהותרתםתהיהגםבאישורראש

הממשלהושרהאוצרע

בסיוםתקופתשלושהשניםהאמורה,תקניםרשמיים
הסתיימה שלא מיוחדים לאומים שינויים המכילים
להוראות בהתאם מחדש הכרזה טעונים יהיו בחינתם,

סעיף8לחוקהתקנים,ואולםמוצעכיהליךההכרזהלא
יפגעבמעמדםשלהתקניםהרשמייםהאמוריםוהםיעמדו
כי יודגש מחדשע ההכרזה הליך להשלמת עד בתוקפם
כוונתהדבריםלהבטיח,ביןהשאר,כיאיןבהליךהאכרזה
מחדשכדילקעקעאתמעמדושלהתקןהרשמי,אתההגנה
המוקניתעלפיולמטרותהמוגנותכמובריאותהציבוראו
שלוםהציבור,לפיהעניין,ואתהאכיפהשלהוראותיועל
כללהעוסקים,אוהליכיםפליליים,אזרחייםאומינהליים

הננקטיםבקשרעםאותותקןרשמיע

מוצעלקבועכילאיידרשהליךשלהכרזהמחדש
והועבר רשמי תקן בחינת תהליך החל שבהם במצבים
לאישורהשרים,לפניתוםתקופתשלושהשניםהאמורה,
החל שבהם במצבים או ניתנה, טרם השרים והחלטת
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בסעיף8א- )10(

האמורבויסומן")א("ובו: )א(

בפסקה)2(,במקום"אלאאםכןביקשוהשראוהמכוןאתהמלצת" )1(
יבוא"אםמצא,עלפיהמלצתהממונה,כיהשינוישעובדעלידיהמכון
תואםאתהשינויבתקןהבין־לאומי;כללהשינוישעובדעלידיהמכון
שינוימהתקןהבין־לאומי)להלן-שינוילאומי(,יביאוהמכוןאוהממונה

אתהשינויהלאומילבחינת";

בפסקה)3(- )2(

ברישה,במקום"ביקשוהשראוהמכוןאתהמלצת"יבוא"על )א(
בחינתהשינויהלאומיבידי";

בפסקתמשנה)א(,במקום"בתקןהבין־לאומיותמליץלמכוןעל )ב(
אימוצו"יבוא"הלאומיותמליץעלאכרזתוכרשמי"ובמקום"אימוצו

בהתאמות"יבוא"אכרזתוכרשמיבהתאמות";

על במילים"למכון החל הסיפה במקום )ב(, בפסקתמשנה )ג(
ביצועהתאמות"יבוא"עלאכרזתשינוילאומיכרשמיאםמצאה
כיאינוהכרחי,ובלבדשלאתימנעמהמלצהעלאישורשינוילאומי

המנויבתוספת,אלאמטעמיםמיוחדיםשיירשמו";

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )ד(

בין האימוץ, ועדת רשאית תפקידיה ביצוע לשם ")ב1(
השאר,להסתייעבמומחים;

תהליךהבחינהעלידימשרדהכלכלהוהתעשייהועיבוד
התקןטרםהסתייםונמצאעדייןבשלביעבודהבמכון
התקניםומצביםדומיםשלהליךהמצויבעיצומואךטרם
הושלםעככלשתושלםבחינתהתקןבמכוןבתוךזמןסביר
לאחרהמועדהקובעכאמורבסעיףהמוצע,אזייידרשו
רקאישוריהשריםלשינוייםהלאומיםהמיוחדיםשנותרו
בתקן,ככלשנותרו,וככלשלאתושלםהבחינהכאמורבתוך

זמןסביר,יבוצעהליךהכרזהמחדש,כאמורלעילע

לפסקה )10(

לחוק 8א בסעיף כמפורט הקיים ההסדר פי על
או והתעשייה הכלכלה שר לבקשת בהתאם התקנים,
המכון,תבחןועדתהאימוץאתהשינוייםהקיימיםבתקן
ביחסלקבועבתקןהבין־לאומיעמוצעלשנותההסדרהקיים
כל של הכרחיותם את תבחן האימוץ ועדת כי ולקבוע
השינוייםהלאומייםבתקניםרשמיים-משמעכלשינוי
שלהתקןהרשמימהתקןהבין־לאומי,וכןטרםהכרזהעל
תקןהמבוססעלתקןבין–לאומיכאשרהתקןכוללשינוי
והתעשייה הכלכלה שר שבהם במקרים ולמעט לאומי,
מצא,עלפיהמלצתהממונה,כיהשינוישעובדעלידי

המכוןתואםאתהשינויבתקןהבין־לאומיע

בשינויים תדון לא האימוץ ועדת ככלל כי מוצע
המנוייםבתוספתוהיאתהיהרשאיתלדוןבשינויכאמור,
לבקשתכלאחדמחבריהשלועדתהאימוץ,אםהואמצא

ועדת בפרוטוקול ייכתבו ואלה לכך מיוחדים נימוקים
האימוץע

ככלשוועדתהאימוץסבורהשאיןהצדקהלשינויים
האימוץ ועדת המלצת את יעביר הממונה האמורים,
המנומקתלוועדההמרכזיתעלצורךגיבושעמדתהרשאית
הוועדה סברה אם במומחיםע להסתייע האימוץ ועדת
המרכזיתשאיןהצדקהלשינויהמוצעהיאתפעלבהתאם
הוועדה לבחינת העברה לרבות תקינה, עיבוד לכללי
הטכנית,ואםישצורךבכך,זותיעזרבוועדתמומחיםעהתקן
המעובדמחדשיועברלשר,באמצעותהממונה,עד90ימים
מיוםהפנייהלוועדההמרכזיתעאםסברההוועדההמרכזית
שישהצדקהלשינויהמוצע,היאתעביראתנימוקיהלשר
ולממונהבתוך30ימיםועמדתהתועברלאישורהשריםע
הממונה לשינוי, הצדקה האימוץשיש ועדת סברה אם

יעביראתהמלצתהוועדהלאישורהשריםע

בעקבותההסדרהמוצע,נדרשלבטלבסעיף8אלחוק
התקניםאתפסקאות)4(ו–)5(,וזהנוסחן:

דחההמכוןאתהמלצתועדתהאימוץ,כולה )א( )4("
מיום ימים 30 בתוך בכתב, לשר יודיע חלקה, או
מסירתההמלצה,עלהחלטתהמכוןונימוקיה,בצירוף

המלצתועדתהאימוץ;
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ועדתהאימוץתהיהרשאית,לענייןתקןמסוים,לדון )ב2(
בשינוילאומיהמנויבתוספת,אםביקשזאתאחדמחבריה
ופירטנימוקיםמיוחדיםלכךבבקשתו;הנימוקיםהאמורים

יירשמובפרוטוקולהוועדה;

סברהועדתהאימוץכיאיןהצדקהלהכריזעלהשינוי )ב3(
לממונה; המנומקת עמדתה את תעביר כרשמי, הלאומי
הממונהיבקשמהוועדההמרכזיתשבתחוםפעולתהמצוי
נוכח הלאומי בשינוי הצדקה יש אם מחדש לבחון התקן,

עמדתועדתהאימוץ;סברההוועדההמרכזיתכי-

איןהצדקהלשינויהלאומי,תפעללעיבודהתקן )1(
בהתאםלכלליםלפיסעיף7,בתוךתקופהשלאתעלה
על90ימיםמיוםהפנייהאליה,לצורךהגשתהתקן

המעובדלשר;

ישהצדקהלשינויהלאומי,תעבירלשרולממונה )2(
אתעמדתההמנומקתבתוך30ימיםמיוםפנייתהממונה

אליה,ועמדתהתועברלשריםכאמורבסעיף8)ה3(;";

בפסקתמשנה)ג(,במקום"למכון"יבוא"לשר",במקום"פניית )ה(
השראוהמכון,לפיהעניין"יבוא"פנייתו"ובמקוםהסיפההחל
חובה שאין או למסרו "שאין יבוא "7 בסעיף "כהגדרתו במילים

למסרולפיסעיף9לחוקחופשהמידע";

פסקאות)4(ו–)5(-בטלות; )3(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

אכרזה לעניין המחויבים, בשינויים יחולו, )א( קטן סעיף הוראות ")ב(
לראשונהעלתקןהמבוססעלתקןבין–לאומי,הכוללשינוילאומי,כתקן

רשמיע";

בסעיף8ב- )11(

בסעיףקטן)ב(- )א(

ברישה,במקום"שלושה"יבוא"ארבעה"; )1(

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

והאדריכלים, המהנדסים בפנקס שרשומים מי מבין נציג )2("
במקצועות ואקדמאים האדריכלים המהנדסים, לשכת שתמנה
הטכנולוגייםבישראלאושימנהגוףאחראשרהשרקבעכיהוא

מייצגאתהמספרהגדולביותרשלמישרשומיםבפנקסהאמור;";

ועדתהאימוץתהיהרשאית,לענייןתקןמסוים,לדון )ב2(
בשינוילאומיהמנויבתוספת,אםביקשזאתאחדמחבריה
ופירטנימוקיםמיוחדיםלכךבבקשתו;הנימוקיםהאמורים

יירשמובפרוטוקולהוועדה;

סברהועדתהאימוץכיאיןהצדקהלהכריזעלהשינוי )ב3(
לממונה; המנומקת עמדתה את תעביר כרשמי, הלאומי
הממונהיבקשמהוועדההמרכזיתשבתחוםפעולתהמצוי
נוכח הלאומי בשינוי הצדקה יש אם מחדש לבחון התקן,

עמדתועדתהאימוץ;סברההוועדההמרכזיתכי-

איןהצדקהלשינויהלאומי,תפעללעיבודהתקן )1(
בהתאםלכלליםלפיסעיף7,בתוךתקופהשלאתעלה
על90ימיםמיוםהפנייהאליה,לצורךהגשתהתקן

המעובדלשר;

ישהצדקהלשינויהלאומי,תעבירלשרולממונה )2(
אתעמדתההמנומקתבתוך30ימיםמיוםפנייתהממונה

אליה,ועמדתהתועברלשריםכאמורבסעיף8)ה3(;";

בפסקתמשנה)ג(,במקום"למכון"יבוא"לשר",במקום"פניית )ה(
השראוהמכון,לפיהעניין"יבוא"פנייתו"ובמקוםהסיפההחל
חובה שאין או למסרו "שאין יבוא "7 בסעיף "כהגדרתו במילים

למסרולפיסעיף9לחוקחופשהמידע";

פסקאות)4(ו–)5(-בטלות; )3(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

אכרזה לעניין המחויבים, בשינויים יחולו, )א( קטן סעיף הוראות ")ב(
לראשונהעלתקןהמבוססעלתקןבין–לאומי,הכוללשינוילאומי,כתקן

רשמיע";

בסעיף8ב- )11(

בסעיףקטן)ב(- )א(

ברישה,במקום"שלושה"יבוא"ארבעה"; )1(

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

והאדריכלים, המהנדסים בפנקס שרשומים מי מבין נציג )2("
במקצועות ואקדמאים האדריכלים המהנדסים, לשכת שתמנה
הטכנולוגייםבישראלאושימנהגוףאחראשרהשרקבעכיהוא

מייצגאתהמספרהגדולביותרשלמישרשומיםבפנקסהאמור;";

האימוץ, ועדת המלצת את המכון קיבל )ב(
ימשיךבעיבודהתקןבהתאםלהוראותחוקזה
ימים 30 בתוך בתקן השינוי את לשר ויעביר

מיוםמסירתההמלצה;

הודיעהמכוןלשרעלהחלטתוכאמורבפסקה )5(
באתר לה הנימוקים ואת ההחלטה את יפרסם )4()א(,
האינטרנטשלהמכון;המכוןלאיפרסםבהחלטהובנימוקים

להכלמידעכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיותע"

לפסקאות )11( ו–)12(

מוצעכיהרכבועדתהאימוץישתנה,כדלקמן:נציג
המכוןהנמנהכיוםביןחבריהוועדהלאישמשעודכחבר
אולםיוזמןלהשתתףבישיבותועדתהאימוץולהציגאת
שני לוועדה ייווספו הצבעה; זכות בלא המכון, עמדת
חבריםנוספים:נציגמביןמישרשומיםבפנקסהמהנדסים
האדריכלים המהנדסים, לשכת שתמנה והאדריכלים,
במקצועותהטכנולוגייםבישראלאושימנה ואקדמאים
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אחריפסקה)3(יבוא: )3(

")3א(עובדמשרדהאוצרהמכהןבוועדהפועל;";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

יוזמן ")ב1(נציגהמכון,שימנההמנהלהכללישלהמכוןמביןעובדיו,
להשתתףבישיבותועדתהאימוץאךלאתהיהלוזכותהצבעהע";

בסעיףקטן)ד(,במקום"חבריהוועדה"יבוא"חבריהוועדה,אתנציגהמכון"; )ג(

בסעיףקטן)ה(,במקום"שמונולפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג("יבוא"שמונולפי )ד(
סעיףקטן)ב()2(עד)5(";

בסעיף8ד- )12(

במקום"לשמוע"יבוא"למנותמומחים,לשמוע"; )א(

בהגדרה"מידע",במקום"הפרטיות"יבוא"הפרטיות,התשמ"א-1981)להלן )ב(
-חוקהגנתהפרטיות(";

בסעיף9,אחריסעיףקטן)א2(יבוא: )13(

בעתהעברהביןעוסקיםשלמצרךשמפרטשלונקבעבתקןרשמי,")א3( )1(
יעבירכלאחדמהעוסקיםלחברואתפרטיו,ובכללזהאתשמוהמלא,
מעןעסקו,ומספרעוסקמורשהאומספררישיוןעסקשלו,וכןפרטים
המאפשריםאתזיהויהמצרך;העוסקיםישמרולתקופהשלאתפחתמשבע

שניםאתהפרטיםהאמוריםוכןאתתעודתהמשלוחשלהמצרךע

השררשאילקבועהוראותבענייניםשלהלן,בשיםלבלסוגיהעוסקים )2(
שעליהםיחולו:

פרטיםנוספיםומסמכיםשישלהעבירולשמורלשםהבטחת )א(
עקיבות;

ומסמכים ושמירהשלפרטים הקלותבדרישותשלמסירה )ב(
כאמורבפסקה)1(לפיסוגיעוסקים,בשיםלבלגודלםולסוגהמצרך

המועבראוהמתקבלעלידםע

גוףאחראשרהשרקבעכיהואמייצגאתהמספרהגדול
ביותרשלמישרשומיםבפנקסהאמור,ובנוסףעובדמשרד

האוצרהמכהןבוועדהפועלע

לפסקה )13(

מוצעלהוסיףלסעיף9לחוקהתקניםהעוסקבחובה
לשמורעלתקןרשמי,אתהחובהלשמורעלמידעומסמכים
מקובלת דרישה היא זו חובה עקיבותע הבטחת לצורך
באסדרתשווקימוצריםשוניםבמדינותהאיחודהאירופי
והיאנדרשתלאורההקלותהרגולטוריותהמובאותבתיקון
זה,לענייןבדיקתמוצריםאשרחליםעליהןתקניםרשמייםע

)traceability(-היאמונחבעלחשיבות "עקיבות"
רבהעהעקיבותהיאהמאפשרתלעקובאחרמצרךשמפרט
שלונקבעכתקןרשמי,ביןעוסקיםשוניםבשרשרתהעברת
מצרךעכמוכןלגבימצרךשיוצרוהגיעלמשווקיםשונים
עדלשיווקולצרכןוכןלגבימזוןשיובאועברביןעוסקים

שוניםעדלשיווקולצרכןעההקפדהעלהעקיבותמהותית
לעצםיכולתהפיקוחהאפקטיביתעלעוסקיםלשםשמירה
עלבריאותהציבורובטיחותווההגנהעלאיכותהסביבהע
שמירהעלהמידעוהמסמכיםמשלבהייצוראוהייבוא
ועדלצרכןחשובהלאיתורהמצרךוגורםהסכנהבמקרים
שבהםזוההחששלפגיעהבבטיחותאובריאותהציבוראו
באיכותהסביבהובכךלמנועאולצמצםאתהפגיעהעלשם
מעקבואיתורמצרךמסויםושרשרתהעברתוביןעוסקים,
נדרשתשמירהעלמידעומסמכיםהמאפשריםלזהותאת

המצרךולאפשרלדעתמהיכןהגיעע

מוצעלקבועמספרחובותקונקרטיותלענייןההעברה
ושמירתמידעומסמכיםלצורךהבטחתעקיבות,לתקופה
התיישנות לתקופת בדומה שנים, משבע תפחת שלא
בתביעהאזרחית,וכןסמכותלשרלקבועהוראותנוספות
בנושאעקיבותהמצרךוכןהקלותבדרישותשלשמירהלפי
סוגהעוסקיםבשיםלבלגודלםשלהעוסקיםוסוגהמצרךע
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בסעיףקטןזה- )3(

"העברתמצרך"-למעט-

העברהלעוסקשהואמובילבלבד,למטרתהובלתוביןעוסקים; )1(

שאינן ופיתוח מחקר לצורכי מצרך של דוגמאות העברת )2(
מיועדותלמכירהלצרכנים;

העברתמצרךאלגורםמחוץלישראלאוהעברתמצרךשכולה )3(
מתרחשתמחוץלישראל;

"עקיבות"-היכולתלעקובאחרמצרךולאתראותובכלאחדמהשלבים
שלהייצור,הייבואאוהמכירה,לרבותהיכולתלעקובאחרבדיקות,

מפרטיםואישוריםלגביהמצרך,מגורמיםבישראלובחוץלארץע";

בסעיף11,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )14(

במכוןתפעלמינהלתלענייןמתןהיתרלסימוןמצרכיםבתו–תקן,וזההרכבה: ")ב1(

הממונה,שיהיההיושבראש; )1(

המנהלהכללישלהמכוןאומישהואהסמיכובכתב; )2(

אחדעשרחבריםשיבחרהוועדהפועללחמששנים;הוועדהפועל )3(
יהיהרשאילאשראתהארכתהמינוילתקופהשלעדחמששניםנוספותע";

בסעיף12- )15(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)2(- )1(

אחרי"חוקהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,התשנ"ז-1997" )א(
יבוא"אואםהוסמכהעלידירשותהסמכהזרהאשרחתומהעל
הסדרההכרהההדדיתשלארגוןILACואשרהוכרהעלידימדינת
ממשלה לבין ישראל ממשלת בין שנחתם הדדי בהסכם ישראל
זרהלענייןהכרההדדיתבתוצאותבדיקתהתאמתמצרךלתקןאו

לתקנותבתחוםהטכני";

בסעיףקטןזה- )3(

"העברתמצרך"-למעט-

העברהלעוסקשהואמובילבלבד,למטרתהובלתוביןעוסקים; )1(

שאינן ופיתוח מחקר לצורכי מצרך של דוגמאות העברת )2(
מיועדותלמכירהלצרכנים;

העברתמצרךאלגורםמחוץלישראלאוהעברתמצרךשכולה )3(
מתרחשתמחוץלישראל;

"עקיבות"-היכולתלעקובאחרמצרךולאתראותובכלאחדמהשלבים
שלהייצור,הייבואאוהמכירה,לרבותהיכולתלעקובאחרבדיקות,

מפרטיםואישוריםלגביהמצרך,מגורמיםבישראלובחוץלארץע";

בסעיף11,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )14(

במכוןתפעלמינהלתלענייןמתןהיתרלסימוןמצרכיםבתו–תקן,וזההרכבה: ")ב1(

הממונה,שיהיההיושבראש; )1(

המנהלהכללישלהמכוןאומישהואהסמיכובכתב; )2(

אחדעשרחבריםשיבחרהוועדהפועללחמששנים;הוועדהפועל )3(
יהיהרשאילאשראתהארכתהמינוילתקופהשלעדחמששניםנוספותע";

בסעיף12- )15(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)2(- )1(

אחרי"חוקהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,התשנ"ז-1997" )א(
יבוא"אואםהוסמכהעלידירשותהסמכהזרהאשרחתומהעל
הסדרההכרהההדדיתשלארגוןILACואשרהוכרהעלידימדינת
ממשלה לבין ישראל ממשלת בין שנחתם הדדי בהסכם ישראל
זרהלענייןהכרההדדיתבתוצאותבדיקתהתאמתמצרךלתקןאו

לתקנותבתחוםהטכני";

לעוסק העברה האמורות מהחובות להחריג מוצע
שהואמובילבלבדלמטרתהובלהביןעוסקים,העברה
לצורכימחקרופיתוחאוהעברהלגורםמחוץלישראלאו

העברהשמתרחשתכולהמחוץלישראלע

לפסקה )14(

מוצעלקבועבחוקכיתפעלבמכוןהתקניםמינהלת
תו–תקן,אשרפעילותהוהרכבהמוסדריםכיוםבתקנות
התקנים)תו־תקןוסימןהשגחה(,התשמ"ב-1982עההרכב
שמשמש הממונה, האמורותהוא: בתקנות הקבועכיום
יושבראש,אחדעשרחבריםשבוחרתהמועצההכללית,
בהמלצתהוועדהפועל,אחתלשלוששנים,המנהלהכללי
שלהמכוןעמוצעלקבועבחוקכיהרכבהמינהלתיהיה
בידי כה עד שנבחרו המינהלת חברי אך לעיל כאמור

המועצההכלליתייבחרומעתהבידיהוועדהפועלע

לפסקה )15(

ושאינם רשמיים ישראליים, תקנים של אכיפתם
רשמיים,מחייבתביצועבדיקותשלהתאמתהמצרכים
לדרישותהתקןעעלפיהוראותסעיף12לחוקהתקניםרק
מכוןהתקניםומעבדהאשראושרהלכךעלידיהממונה
רשאיםלבדוקאתמידתהתאמתושלמצרךלתקןולתת
תעודהעלכךעהתנאיםלקבלתהאישורלמעבדהלשמש
לחוק 12)א()2( בסעיף כיום קבועים מאושרת כמעבדה
האמורובנוסףנקבעובסעיף12)א()3(לאותוחוקנסיבות
האישורהאמורענוסף שבהתקיימןלאייתןהממונהאת
משרדהכלכלה של הכללי המנהל בהוראת עלהאמור,
והתעשייהמס'1ע7מיוםי"חבאבהתשע"ד)14באוגוסט
2014(,נקבעוכלליםנוספיםהנוגעיםלמעבדהשמבקשת
מעבדה על החלים וכללים הממונה אישור את לקבל
מאושרתעמוצעלקבועחלקמןההוראותבמסגרתחקיקה
ראשיתוזאתבהתאםלמקובלבניסוחחקיקהמודרניתאשר

כוללתהוראותהמגבילותעיסוקע
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בסופהיבוא: )ב(

ILAC"-הארגוןהבין–לאומישלגופי "לענייןזה,"ארגון
International Laboratory( - מעבדות הסמכת

AccreditationCooperation(ע";

בפסקה)3(- )2(

בפסקתמשנה)א(,בסופהיבוא"בסעיףזה,"יחסיתלות"- )א(
לרבותתלותביןאופןהבדיקהותוצאותהבדיקההמבוצעתעלידי
המעבדהלביןזהותלקוחותיה,תשלוםעלידםאומאפייניםאחרים

שלהם;";

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )ב(

")ג(המעבדהאינהערוכהלמלאאתחובותיהכמפורטבסעיף
קטן)א2(;

התחום לגבי למעבדה אישור מתן כי חשש קיים )ד(
המבוקש,עלוללסכןאתשלומו,בריאותואובטיחותושל

אדםאואתאיכותהסביבהע";

אחריפסקה)3(יבוא: )3(

הממונהרשאילעכבאתהחלטתובבקשהלמתןאישור")3א( )א(
למעבדהלשמשמעבדהמאושרת,אובבקשהלחידושושל
אישור,אםנוכחכינגדהמעבדהשלגביההוגשההבקשה
לאישור,נגדנושאמשרהבהאונגדבעלשליטהבה,מתנהלים
מהותה, שמפאת עבירה לביצוע בחשד פליליים הליכים
חומרתהאונסיבותיההמעבדהאינהראויהלקבלאישור
לשמשמעבדהמאושרת,אושמתנהליםהליכיםמינהליים

בענייןהפרהשנעשתהבנסיבותכאמורע

בפסקת כאמור החלטתו את יעכב לא הממונה )ב(
משנה)א(,אלאלאחרשנתןהזדמנותסבירהלמעבדהלטעון

אתטענותיהע

)3ב(הממונהייתןאישורלפיסעיףזהלתקופהשלשנתייםורשאי
הוא,לבקשתהמעבדה,לחדשאתהאישורלתקופותנוספותשל
שנתייםכלאחת,ואולםרשאיהממונהלתתאישורלתקופהקצרה

יותראםסברכיהדברמוצדקבנסיבותהענייןע";

התקנים בחוק הקיימת החזקה על להוסיף מוצע
כיוםבענייןמעבדהשהוסמכהעלידיהרשותהלאומית
להסמכתמעבדות,אתההסדרהמעוגןכברכיוםבהוראות
שלפיו והתעשייה, הכלכלה משרד של הכללי המנהל
גםמעבדהשהוסמכהעלידירשותאחרתאשרחתומה
עלהסכםהכרההדדיתעםהארגוןהבין–לאומישלגופי
הסמכתמעבדות)ILAC(ושהוכרהעלידימדינתישראל
בדיקת בתוצאות להכרה ממשלות בין הדדי בהסכם
היא הטכני, בתחום לתקנות או לתקן מצרכים התאמת
מעבדהבעלתיכולתוכשירותמקצועיתלשמשמעבדה

מאושרתעדרישהזובאהנוכחהחשיבותהמרובההקיימת
להסכמיםהדדייםביןמדינותעהסכמיםאלהמעגנים,בין
השאר,אתאפשרותהממונהעלהתקינהלקבלסיועמן
הרגולטוריםהמקביליםאליובאותןמדיניתולקבלמידע

הנחוץלולצורךמילויתפקידוע

התלות יחסי הגדרת את להרחיב מוצע כן כמו
הקבועהכיוםבסעיף12)א()3()א(לחוקהתקניםלענייןתלות
ביןאופןהבדיקהאותוצאותהבדיקהלביןזהותלקוחות
המעבדה,תשלוםעלידםאומאפייניםאחריםשלהם,כדי
למנועאפשרותלכךשאופןהבדיקהאותוצאותיהיהיו
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

הממונהרשאילהתלותאישור,לקבועבותנאים,לבטלאותו")א1( )1(
אולסרבלחדשו,לאחרשנתןלמעבדההזדמנותלטעוןאתטענותיה,

בהתקייםאחדמאלה:

המעבדהאיננהממלאתאתהחובותהמוטלותעליה )א(
לפיחוקזה,כולןאומקצתן;

האישורניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )ב(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןהאישורלפיסעיף )ג(
זה;

הוראה או האישור מתנאי תנאי הפרה המעבדה )ד(
מההוראותלפיחוקזה,ובכללזההוראותשנתןהממונה;

קיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןהמעבדהאינהראויה )ה(
לשמשכמעבדהמאושרתע

אישור להתלות הממונה רשאי ,)1( בפסקה האמור אף על )2(
לאלתר,בהחלטהמנומקת,אםהואסבורשקייםחששמיידילפגיעה
בשלומו,בבריאותואובבטיחותושלאדםאובאיכותהסביבה,או
שעלוללהתקייםחששכאמור,ובלבדשנתןלמעבדההזדמנותלטעון

אתטענותיהבהקדםהאפשרילאחרההתליהע

האישור,)א2( לה ניתן שלגביו בתחום תפעל מאושרת מעבדה )1(
בהתאםלתנאיםולהוראותשהורהעליהןהממונהע

)א()1(, קטן בסעיף כאמור בדיקה תעודת תיתן לא מעבדה )2(
אם-

קייםחששלניגודענייניםביחסללקוח,לבדיקה,למוצר )א(
אולגורמיםהקשוריםלמימהםאולמעבדה,לרבותכאשר
המעבדה של פעילות בשל הוא העניינים לניגוד החשש

בתחוםשונהמתחוםהבדיקה;

קיימיםיחסיתלותביןהמעבדהללקוחע )ב(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

הממונהרשאילהתלותאישור,לקבועבותנאים,לבטלאותו")א1( )1(
אולסרבלחדשו,לאחרשנתןלמעבדההזדמנותלטעוןאתטענותיה,

בהתקייםאחדמאלה:

המעבדהאיננהממלאתאתהחובותהמוטלותעליה )א(
לפיחוקזה,כולןאומקצתן;

האישורניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )ב(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןהאישורלפיסעיף )ג(
זה;

הוראה או האישור מתנאי תנאי הפרה המעבדה )ד(
מההוראותלפיחוקזה,ובכללזההוראותשנתןהממונה;

קיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןהמעבדהאינהראויה )ה(
לשמשכמעבדהמאושרתע

אישור להתלות הממונה רשאי ,)1( בפסקה האמור אף על )2(
לאלתר,בהחלטהמנומקת,אםהואסבורשקייםחששמיידילפגיעה
בשלומו,בבריאותואובבטיחותושלאדםאובאיכותהסביבה,או
שעלוללהתקייםחששכאמור,ובלבדשנתןלמעבדההזדמנותלטעון

אתטענותיהבהקדםהאפשרילאחרההתליהע

האישור,)א2( לה ניתן שלגביו בתחום תפעל מאושרת מעבדה )1(
בהתאםלתנאיםולהוראותשהורהעליהןהממונהע

)א()1(, קטן בסעיף כאמור בדיקה תעודת תיתן לא מעבדה )2(
אם-

קייםחששלניגודענייניםביחסללקוח,לבדיקה,למוצר )א(
אולגורמיםהקשוריםלמימהםאולמעבדה,לרבותכאשר
המעבדה של פעילות בשל הוא העניינים לניגוד החשש

בתחוםשונהמתחוםהבדיקה;

קיימיםיחסיתלותביןהמעבדהללקוחע )ב(

מושפעיםמתשלוםאולמשלמהיותהלקוחלקוחגדולאו
משמעותיבתחוםמסויםאובמשקבכללע

עודמוצעלהוסיףעילותלרשימתהעילותלאי־מתן
אישורלמעבדהלשמשמעבדהמאושרתעכך,מוצעלקבוע
יינתןאישוראםהמעבדהאינהערוכהלמלאאת שלא
חובותיהאואםקייםחששכיאישורהיסכןאתשלום
הציבורובריאותואובטיחותואואתאיכותהסביבהעעוד
מוצעלתתלממונה,לאחרשנתןלמעבדההזדמנותלטעון
החלטתובבקשהלמתן אתטענותיה,סמכותלעכבאת
בבקשה או מאושרת, מעבדה לשמש למעבדה אישור
לחידושושלאישור,אםנוכחכינגדהמעבדה,נגדנושא
הליכים מתנהלים בה, שליטה בעל נגד או בה משרה
פלילייםבחשדלביצועעבירהאוהליכיםמינהלייםבעניין
הפרהשנעשתהעהאישורלשמשמעבדהמאושרתיינתן

לתקופהשלשנתיים,וזאתבשונהמההסדרהקייםכיום
הקובעכייינתןלתקופהשלשנה,וניתןלהאריכולתקופות
נוספותשלעדשנתייםכלאחתעעםזאת,לממונההסמכות
לשקוללתתאתהאישורלתקופהקצרהיותראםסברכי

הדברמוצדקבנסיבותהענייןע

שיוכרו המעבדות על חובות לקבוע מוצע עוד
כמעבדותמאושרות,ביןהשאר:החובהלפעולבתחוםמתן
האישורשניתןלמעבדהעלידיהממונה;להימנעמניגוד
ענייניםויחסיתלותכמפורטבסעיףהמוצע;איסורלתת
שירותיייעוץהקשוריםלתחוםמתןהאישורתוךשהסעיף
מפרטגםדוגמאותלאיסור,כמואיסורייעוץבדבראופן
הטיפולבליקוישעליוהצביעההמעבדה,מתןחוותדעת
מקדמיתביחסלהיתכנותעמידתהמצרךבהוראותתקן
רשמיבמנותקמהליךבדיקהלפיסעיף12לחוקהתקנים;
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בסעיףזה- )3(

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקהחברות;

דירוג חברות פעילות להסדרת בחוק כהגדרתו - קשור" "גורם
האשראי,התשע"ד-922014;

למעט שותף, או בתאגיד פעיל מנהל - בתאגיד משרה" "נושא
שותףמוגבל;

"ענייןאישי"-כהגדרתובחוקהחברותע

במצבים יראו )2()א(, בפסקה האמור מכלליות לגרוע בלי )4(
שלהלןניגודענייניםלענייןהפסקההאמורה:

אםלמעבדה,לבעלמניותבה,לקרובואולגוףשבשליטת )א(
לגורם זיקה יש בו, מניות בעלת שהמעבדה או מאלה מי
העוסקבייצור,בהפצה,בייבוא,בייצוא,בהרכבהאובבנייה
שלהמצרךהנבדק;לענייןזה,"זיקה"-קיוםיחסיעבודה,
שליטה או כלל דרך מקצועיים או עסקיים קשרים קיום

בתאגיד,וכןכהונהכדירקטוראוכנושאמשרה;

עניין למנהלאולבעלענייןבמעבדהיש אםלעובד, )ב(
אישיבמזמיןהבדיקה,במצרךהנבדקאובמצרךאובשירות
דומה,מתחרהאומשליםלמצרךהנבדק,אובענףשאליו

משתייךהמצרךהנבדקע

מעבדהמאושרת,בעליהועובדבהלאייתנושירותיייעוץ )5(
הקשוריםלתחוםשלגביוניתןהאישורלמעבדה,אלאאםכןקיבלה
המעבדהאתאישורושלהממונהמראשובכתב,ולתחומיםאשר

אושרועלידוע

בלילגרועמןהאמורבפסקה)5(,לאתיתןמעבדהמאושרת- )6(

ייעוץבדברתיקוןליקוישבשלולאעמדמוצרבדרישות )א(
תקן;

יעוץבקשרלתכנוןמוצרשעליוחלתקן; )ב(

חוותדעתמקדמיתבדברעמידתמצרךבדרישותתקן )ג(
הבדיקה מהליך כחלק ניתנת היא כן אם אלא עליו, החל

לקראתמתןתעודתבדיקהע

מעבדהמאושרתלאתסרבסירובבלתיסבירלתתשירותי )7(
בדיקההמוצעיםעלידהבתחוםשלגביוניתןהאישור,ולאתתנה
מתןשירותיםכאמורברכישתשירותיםנוספיםממנהאובתנאים

בלתיסביריםע

איסורלסרבסירובבלתיסבירלתתשירותבדיקה;איסור
למסורבדיקהלמעבדהאחרתאולקבלןמשנה,אלאאם
כןאושרובידיהממונהכמעבדהמאושרתלאותהבדיקה
ובכפוףלחריגיםשיקבעהממונה,בלישישבכךכדילגרוע

מיכולתהשלמעבדהמאושרתלהכירבממצאיבדיקהשל
מעבדותמחוץלישראלשעמןישלההסכםשיתוףפעולה,
לעובד לתת איסור הממונה; שיקבע להוראות בהתאם
המעבדהשכראוגמוללפימספרהבדיקותאותוצאותיהן;

ס"חהתשע"ד,עמ'418ע 92
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מעבדהמאושרתלאתמסורביצועבדיקה,כולהאוחלקה, )8(
כמעבדה הממונה בידי אושרה כן אם אלא אחרת למעבדה
הוראות לקבוע הממונה רשאי ואולם בדיקה, לאותה מאושרת
לענייןהסתייעותמעבדהמאושרתבמעבדהאחרתשאיננהמעבדה

מאושרתלצורךביצועבדיקה,כולהאוחלקהע

בדיקות את הבדיקה בתעודת תפרט מאושרת מעבדה )9(
ההתאמהלתקןאשרביצעהואתתוצאותיהן;הממונהרשאילקבוע

הוראותלענייןאופןעריכתתעודתהבדיקהוהפרטיםשיצוינובהע

מעבדהמאושרתלאתיתןלעובדמעובדיהשכראוכלתגמול )10(
הבדיקות תוצאות או שיבצע הבדיקות מספר לפי הנקבע אחר,

שיבצעע

לאתעשהמעבדהמאושרת,במעשהאובמחדל,בכתב,בעל )11(
פהאובדרךאחרת,דברהעלוללהטעותאתלקוחותיהבענייןמהותי
הקשורלפעילותהכמעבדהמאושרתאולממצאיבדיקותשערכה,
ובכללזהלאתצייןאתדברהיותהמעבדהמאושרתבפרסומים
ובמסמכיםהמתייחסיםלבדיקותשאינןכלולותבתחוםשלגביוניתן
להאישור;הממונהרשאילקבועהוראותנוספותביחסלפרסומי

מעבדהמאושרת,לצורךמניעתהטעיהשלהצרכניםע

פעילותהבהתאם נהליםלהסדרת מעבדהמאושרתתקבע )12(
להוראותלפיחוקזה,לרבותהוראותהממונה,ותפעללפיהןע

מעבדהמאושרתתעבירלממונהאישוררואהחשבוןבמתכונת )13(
ובתדירותשיורהעליההממונהע

מעבדהמאושרתתשמוראתמסמכיהבדיקותשערכהבהתאם )14(
להוראותהממונהע

או דרישתו לפי דיווחים לממונה תעביר מאושרת מעבדה )15(
בהתאםלהוראותשיקבעהממונהע

עלאףהאמורבכלדיןאוהסכם,הרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות )א3(
ומעבדהמאושרתימסרולממונהמידעעלפידרישתו,ובכללזהמידע
הנוגעלהסמכתהמעבדההמאושרתבידירשותאחרתשהסמיכהאת

המעבדהכמפורטבסעיףקטן)א()2(ע";

מעבדהמאושרתלאתמסורביצועבדיקה,כולהאוחלקה, )8(
כמעבדה הממונה בידי אושרה כן אם אלא אחרת למעבדה
הוראות לקבוע הממונה רשאי ואולם בדיקה, לאותה מאושרת
לענייןהסתייעותמעבדהמאושרתבמעבדהאחרתשאיננהמעבדה

מאושרתלצורךביצועבדיקה,כולהאוחלקהע

בדיקות את הבדיקה בתעודת תפרט מאושרת מעבדה )9(
ההתאמהלתקןאשרביצעהואתתוצאותיהן;הממונהרשאילקבוע

הוראותלענייןאופןעריכתתעודתהבדיקהוהפרטיםשיצוינובהע

מעבדהמאושרתלאתיתןלעובדמעובדיהשכראוכלתגמול )10(
הבדיקות תוצאות או שיבצע הבדיקות מספר לפי הנקבע אחר,

שיבצעע

לאתעשהמעבדהמאושרת,במעשהאובמחדל,בכתב,בעל )11(
פהאובדרךאחרת,דברהעלוללהטעותאתלקוחותיהבענייןמהותי
הקשורלפעילותהכמעבדהמאושרתאולממצאיבדיקותשערכה,
ובכללזהלאתצייןאתדברהיותהמעבדהמאושרתבפרסומים
ובמסמכיםהמתייחסיםלבדיקותשאינןכלולותבתחוםשלגביוניתן
להאישור;הממונהרשאילקבועהוראותנוספותביחסלפרסומי

מעבדהמאושרת,לצורךמניעתהטעיהשלהצרכניםע

פעילותהבהתאם נהליםלהסדרת מעבדהמאושרתתקבע )12(
להוראותלפיחוקזה,לרבותהוראותהממונה,ותפעללפיהןע

מעבדהמאושרתתעבירלממונהאישוררואהחשבוןבמתכונת )13(
ובתדירותשיורהעליההממונהע

מעבדהמאושרתתשמוראתמסמכיהבדיקותשערכהבהתאם )14(
להוראותהממונהע

או דרישתו לפי דיווחים לממונה תעביר מאושרת מעבדה )15(
בהתאםלהוראותשיקבעהממונהע

עלאףהאמורבכלדיןאוהסכם,הרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות )א3(
ומעבדהמאושרתימסרולממונהמידעעלפידרישתו,ובכללזהמידע
הנוגעלהסמכתהמעבדההמאושרתבידירשותאחרתשהסמיכהאת

המעבדהכמפורטבסעיףקטן)א()2(ע";

איסורלעשותדברהעלוללהטעותאתלקוחותיהובכללזה
מניעתהטעיהבפרסומיםובמסמכיםע

כךלמשל,מצבשבובאותופרסוםמציגההמעבדה
שאינן פעילויות לצד מאושרת כמעבדה פעילותה את
תחתהאישור-הואמצבהיוצרמצגמטעהולכןאסור;
חובהלקבוענהליםלהסדרתפעילותה,ובכללזהלעניין
עמידתהבכלהוראותהממונה;חובתהעברתאישוררואה
חשבוןשבאמצעותונבחנתעמידתהמעבדהבהעדרקיומם
שליחסיתלותבינהוביןלקוחותיהוכןעמידתהבשאר
החובות;חובהלשמוראתמסמכיהבדיקהשביצעהוכן
חובהלהעבירלממונהדיווחיםבהתאםלדרישהפרטנית

אובהתאםלדרישהכלליתאשריקבעבהוראותיוע

לדרוש רשאי הממונה כי בחוק לקבוע מוצע עוד
מהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותוממעבדותמאושרות
כלמידע,עלאףהאמורבכלדיןאוהסכםעבנוסף,יהיה
רשאיהממונהלדרושמידעגםממעבדהשהכרתהנעשתה
שקשורים עניינים לגבי גם אחרת, הסמכה רשות בידי
להסמכתהעלידיאותהרשותעבדרךזו,ככלשיהיהצורך
יוכלהממונהלדרושממעבדהלהביאאישורזהאואחר
מעבדות כמה בארץ פועלות כיום המסמיכהע מהרשות
שהסכמתןנעשיתשלאעלידיהרשותהלאומיתלהסמכת

מעבדותע

מוצעלהוסיףלהסדרהקייםכיום,הוראותהקובעות
כילאחרשניתןלמעבדהאישורלשמשמעבדהמאושרת,
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בסעיף16א- )16(

בסעיףקטן)ב(,אחריפסקה)4(יבוא: )א(

")5(לאתיעדאולאשמראתהמידעהנדרשבניגודלהוראותסעיף9)א3(ע";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

")ג(הפרהמעבדהמאושרתהוראהמהוראותלפיחוקזה,כמפורטלהלן,
רשאיהממונהלהטילעליהעיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםשל

50,000ֹֹֹֹֹשקליםחדשים:

סעיף בניגודלהוראות נתנהייעוץאוחוותדעתמקדמית, )1(
12)א2()6(;

מסרהביצועבדיקהלמעבדהאחרת,בניגודלהוראות12)א2()8(; )2(

ערכהתעודתבדיקהשלאבהתאםלהוראותלפיסעיף12)א2()9(; )3(

נתנהשכראותגמולאחרלעובדיה,בניגודלהוראותסעיף )4(
12)א2()10(;

או בפרסומים מאושרת מעבדה היותה דבר את ציינה )5(
במסמכים,בניגודלהוראותלפיסעיף12)א2()11(;

לאקבעהנהליםלהסדרתפעילותה,בניגודלהוראותסעיף )6(
12)א2()12(;

לאהעבירהלממונהאישוררואהחשבון,בניגודלהוראותלפי )7(
סעיף12)א2()13(;

לאשמרהמסמכיבדיקהשערכה,בניגודלהוראותלפיסעיף )8(
12)א2()14(;

רשאיהממונהלבטלאתהאישור,להתלותואולסרבלחדשו
אםהתקייםאחדמהתנאיםהמנוייםבסעיףהמוצעולאחר

שנתןלמעבדההזדמנותלטעוןאתטענותיהע

לפסקה )16(

מוצעלהוסיףלעילותהמנויותבסעיף16א)ב(לחוק
המפורטים בסכומים כספי עיצום הטלת בדבר התקנים
באותוסעיף,הפרהשלחובותהחלותעלעוסקיםלשם

הבטחתהעקיבותכאמורבסעיף9)א3(המוצעע

של הסמכתה שלילת לסמכות להוסיף מוצע עוד
מעבדה,גםסמכותשלהממונהלהטילעיצוםכספיביחס

למצביםשבהםמעבדהמאושרתהפרהאתחובותיהע

מוצעלקבועכיהממונהיהיהרשאילהטילעיצום
כספיבגובהשל50,000שקליםחדשיםעלמעבדהשהפרה
אחתמןהחובותכמפורטלהלן:מתןייעוץבניגודלהוראות
סעיף12)א2()6(המוצע-יעוץבדברתיקוןליקוישבשלו
מצאהכיהמצרךלאעומדבדרישותהתקןהרשמי,מתן
חוות מתן המצרךשעליוחלהתקן, לתכנון יעוץבקשר
התקן לדרישות המצרך להתאמת ביחס מקדמית דעת

הרשמיהחלעליו;מסירתביצועבדיקהלמעבדהאחרת
שבו במצב מדובר אין כאשר מאושרת, מעבדה שאינה
ישהסכםשיתוףפעולהביןהמעבדותבהתאםלהוראות
בהתאם שלא בדיקה תעודת עריכת הממונה; שאישר
תעודות עריכת אופן בעניין הממונה שקבע להוראות
אחר שכראותגמול בדיקהוהפרטיםשיצוינובה;מתן
או עובד שביצע הבדיקות מספר לפי שנקבע לעובדיה
היותהמעבדה דבר ציון  הבדיקה; בהתחשבבתוצאות
מאושרתבאופןהנוגדאתהנחיותהממונה;אי־קביעת
הפועלים לרבות פעילותה, להבטחת והסדרים נהלים
מטעמה,לצורךהבטחתהפעילותלפיהוראותהממונה,
תנאיההסמכהוכלדין;אי־העברהלממונהשלאישור
רואהחשבון;אי־שמירתמסמכיבדיקהשערכה;אי־מסירת

דיווחלממונהע

תכליתמתןהסמכויותלשלילתהסמכהשלמעבדה
מוכרתאוהטלתעיצוםכספי,היאהבטחתרמתןהמקצועית
שלהמעבדותהמוכרותלשםשמירהעלבריאותהציבור

ובטיחותוע
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לאמסרהדיווחלממונה,בניגודלהוראותסעיף12)א2()15(ע"; )9(

בסעיף17א,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )17(

")ב1(הנותןתעודתבדיקהלפיסעיף12,בלישישבידואישורלפיסעיף12)א(,
דינו-מאסרשנהאוכפלהקנסהאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשיןע";

אחריסעיף25יבוא: )18(

השררשאי,בצו,בהסכמתראשהממשלהושרהאוצר,לשנות26ע"שינויהתוספת
אתהתוספתע

תוספת
)סעיף 8)ה3((".

תיקוןחוקהתקנים
-הוראותמעבר

בתוךשבעהימיםמיוםתחילתושלחוקזהישלחהמכוןהודעהלגורמים)א(64ע )1(
הממניםחבריםלוועדהפועללפיסעיף3הלחוקהתקניםכנוסחובסעיף63)4(
לחוקזה,כיעליהםלמנותנציגאונציגיםלוועדהפועל;בהודעהיצויןכיהוועד
45ימיםמיוםמשלוחההודעהבכפוףלאמור הפועלהחדשיחללכהןבתוך

בפסקה)2()א(ע

לאמסרהדיווחלממונה,בניגודלהוראותסעיף12)א2()15(ע"; )9(

בסעיף17א,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )17(

")ב1(הנותןתעודתבדיקהלפיסעיף12,בלישישבידואישורלפיסעיף12)א(,
דינו-מאסרשנהאוכפלהקנסהאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשיןע";

אחריסעיף25יבוא: )18(

השררשאי,בצו,בהסכמתראשהממשלהושרהאוצר,לשנות26ע"שינויהתוספת
אתהתוספתע

תוספת
)סעיף 8)ה3((".

בתוךשבעהימיםמיוםתחילתושלחוקזהישלחהמכוןהודעהלגורמים)א(64ע )1(
הממניםחבריםלוועדהפועללפיסעיף3הלחוקהתקניםכנוסחובסעיף63)4(
לחוקזה,כיעליהםלמנותנציגאונציגיםלוועדהפועל;בהודעהיצויןכיהוועד
45ימיםמיוםמשלוחההודעהבכפוףלאמור הפועלהחדשיחללכהןבתוך

בפסקה)2()א(ע

תיקוןחוקהתקנים
-הוראותמעבר

לפסקה )17(

כיום הקיימות הפליליות לעבירות להוסיף מוצע
בחוקהתקנים,עבירהפליליתנוספתשלפיההנותןתעודת
בדיקה,כמשמעותהלפיסעיף12לחוקהתקנים,בלישיש
בידואישורלפיסעיף12)א(לחוקהאמור,דינויהיהמאסר
שנהאוכפלהקנסהאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,
התשל"ז-1977)בפרקזה-חוקהעונשין(עסעיףזהיהיה
חרגהמתחומי מעבדהמאושרת רלוונטיגםבמצבשבו
האישורשניתנולהוביצעהבדיקהבתחוםשלאאושראו

בניגודלתנאיהאישורע

לפסקה )18(

הכלכלה שר כי המוצע, 26 בסעיף לקבוע מוצע
והתעשייהיהיהרשאי,בצו,בהסכמתראשהממשלהושר

האוצר,לשנותאתהתוספתהמוצעתע

ייכללו שבה תוספת התקנים לחוק להוסיף מוצע
שינוייםלאומיםשיהיופטוריםמהסדריבחינהמיוחדים
-דרישתאישורראשהממשלהושרהאוצרוכןהמלצת

ועדתהאימוץע

מוצעלקבועהוראותמעברלענייןפעילותמכון  סעיף 64
התקנים,נוכחההוראותהמוצעותעכךשלעניין 
הרכבהוועדהפועל,בתוךשבעהימיםמיוםתחילתושל
החוקהמוצע,ישלחהמכוןהודעהלגורמיםהממניםחברים
3ההמוצע,כגוןנשיאות לוועדהפועל,כמפורטבסעיף
עליהם כי המסחר, לשכות ואיגוד העסקיים הארגונים
כי יצוין בהודעה הפועלע לוועד נציגים או נציג למנות
ימים 45 בתוך לכהן יחל החדש בהרכבו הפועל הוועד
מיוםמשלוחההודעהבכפוףלאמורבסעיףקטן)א()2()א(
המוצעעבתום45הימיםכאמור,יחלהוועדהפועלהחדש
לכהן,ובלבדשמונורובחבריועעלהמכוןלפרסםבאתר

האינטרנטשלהמכוןאתהרכבהוועדהפועלהחדשע

מובהרכיכהונתחברמחבריהוועדהפועלשכיהן
ערבתחילתושלהחוקהמוצע,תסתייםעםתחילתכהונתו

שלהוועדהפועלהחדשע

עודמוצעלקבועכיחלהעלהוועדהפועלהחובה
לפעול,בהקדםהאפשריולאיאוחרמשישהחודשיםמיום
תחילתושלהחוקהמוצע,להתאמתהרכבועדתהתיאום
וועדותהתקינהשכיהנוערבתחילתושלהחוקהמוצע,
בנוסחם התקנים, לחוק ו־3יט 3יז 3יד, לסעיפים בהתאם
המוצע,הכולליםאתהרכביהוועדותותקופותכהונתחבריהןע

כמוכןמוצעלקבועכיכהונתושלנציגמכוןהתקנים
בוועדתהאימוץ,כחברהוועדה,תסתייםבתום45ימים
מיוםתחילתושלהחוקהמוצע,ועדתוםהתקופההאמורה
ועדת חברי שני למינוי והתעשייה הכלכלה שר יפעל
האימוץהמנוייםבסעיף8ב)ב()2(ו–)3א(המוצע,אשרהם:
הנציגשתמנהלשכתהמהנדסים,האדריכליםוהאקדמאים
אוגוףאחראשרהשרקבעכיהואמייצגאתהמספרהגדול
ביותרשלמישרשומיםבפנקסהאמורועובדמשרדהאוצר
המכהןבוועדהפועלעלענייןנציגהמכון,המנהלהכללישל
מכוןהתקניםיוכללקבלכלהחלטהשימצאלנכוןבדבר

זהותנציגהמכוןשישתתףבדיוניועדתהאימוץע

מוצעלהבהירכיאיןבהוראותהמעברכדילפגוע
תחילתו ערב שכיהן הפועל הוועד שביצע פעולה בכל
שלהחוקהמוצע,לפניסיוםכהונתוכאמורלעילאובכל
ועדת או תקינה ועדת התיאום, ועדת שביצעו פעולה
לפני המוצע, החוק של תחילתו ערב שכיהנו האימוץ

השינויבהרכבםכאמורלעילע

מוצעלקבועהוראותמעברנוספותלענייןמעבדות
מאושרות,שלפיהן-

בתקופהשמיוםתחילתושלהחוקהמוצעעדתום )1(
שישהחודשיםמהמועדהאמור)בסעיףזה-תקופתהמעבר(,
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בתוםהתקופההאמורהבפסקתמשנה)1(- )2(

יחלהוועדהפועלהחדשלכהן,ובלבדשמונורובחבריו; )א(

יפרסםהמכוןבאתרהאינטרנטשלהמכוןאתהרכבהוועדהפועל )ב(
החדשע

כהונתםשלחבריהוועדהפועלשכיהןערבתחילתושלחוקזה,תסתיים )3(
עםתחילתכהונתושלהוועדהפועלהחדשכאמורבפסקתמשנה)2(ע

הוועדהפועליפעללהתאמתהרכבועדותהתקינהוועדתהתיאוםשכיהנוערב )ב(
תחילתושלחוקזה,בהתאםלהוראותסעיפים3יד,3יזו־3יטלחוקהתקניםכנוסחם
בסעיף63)4(לחוקזה,בהקדםהאפשרי,ולאיאוחרמשישהחודשיםמיוםתחילתושל

חוקזהע

לחוק 8ב)ב()2( ועדתהאימוץלפיסעיף כחבר התקנים מכון כהונתושלנציג )ג(
התקניםכנוסחוערבתחילתושלחוקזה,תסתייםבתום45ימיםמיוםתחילתושל
חוקזה,ועדתוםהתקופההאמורהיפעלהשרלמינוישניחבריועדתהאימוץהמנויים

בסעיף8ב)ב()2(ו–)3א(לחוקהתקניםכנוסחובסעיף63)11(לחוקזהע

איןבהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ג(כדילפגועבפעולה- )ד(

שביצעהוועדהפועלשכיהןערבתחילתושלחוקזה,לפנישהסתיימה )1(
כהונתוכאמורבסעיףקטן)א(;

שביצעוועדתהתיאום,ועדתתקינהאוועדתהאימוץשכיהנוערבתחילתו )2(
שלחוקזה,לפניהשינויבהרכבםכאמורבסעיפיםקטנים)ב(או)ג(,לפיהענייןע

עלאףהוראותחוקהתקניםכנוסחובסעיף63לחוקזה- )ה(

מהמועד חודשים שישה תום שלחוקזהעד בתקופהשמיוםתחילתו )1(
האמור)בסעיףקטןזה-תקופתהמעבר(,רשאיהממונהלתתאישורלמעבדות
לשמשמעבדותמאושרותבהתאםלהוראותלפיסעיף12לחוקהתקנים,לרבות

הנחיותהממונה,שחלוערבתחילתושלחוקזה;

מעבדותשניתןלהןאישורבידיהממונהלפיסעיף12לחוקהתקניםלפני )2(
תחילתושלחוקזהאובהתאםלהוראותפסקה)1(,יחולולגביהןההוראותלפי
חוקהתקנים,לרבותהנחיותהממונה,שחלועלמעבדותמאושרותערבתחילתו
שלחוקזה,וזאתעדתוםתקופתהמעבר,אלאאםכןקבעהממונההנחיותאחרות

שיחולועליהןבתקופתהמעברע

תיקוןפקודת
היבואוהיצוא

היבוא65ע פקודת - זה )בפרק התשל"ט-931979 חדש[, ]נוסח והיצוא היבוא בפקודת
והיצוא(-

בסעיף1,אחריההגדרה"רשותמוסמכת"יבוא: )1(

יהיההממונהרשאילתתאישורלמעבדותלשמשמעבדות
מאושרותבהתאםלהוראותלפיסעיף12לחוקהתקנים,לרבות

הנחיותהממונה,שחלוערבתחילתושלחוקזה;

הממונה בידי אישור להן שניתן מעבדות )2(
לפיסעיף12לחוקהתקניםלפניתחילתושלחוקזהאו
)1(,יחולולגביהןההוראותלפי בהתאםלהוראותפסקה
חוקהתקנים,לרבותהנחיותהממונה,שחלועלמעבדות

מאושרותערבתחילתושלהחוקהמוצע,וזאתעדתום
תקופתהמעבר,אלאאםכןקבעהממונההנחיותאחרות

שיחולועליהןבתקופתהמעברע

לפסקה )1( סעיף 65

מוצעלתקןאתסעיף1לפקודתהיבואוהיצוא 
ולהוסיףהגדרהשל"רשותהמכס"שבהייעשהשימוש

במסגרתהתיקוניםהמוצעיםלפקודהע

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625;ס"חהתשע"ד,עמ'20ע 93
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""רשותהמכס"-כהגדרתהבפקודתהמכס94;";

בסעיף2א- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"בסעיףזה"יבוא"בסעיפים2אעד2טז"; )1(

לפניההגדרה"חוקהתקנים"יבוא: )2(

""אישורבדיקתמעבדה"-אישורדגםאואישורמשלוח;

בדיקה על המסתמך בדיקה מעבדת של אישור - דגם" "אישור
בהתאםלהוראותלפיסעיף2ז)ד(,שלפיודגםשלטוביןשנבדק

עומדבדרישותהתקניםהרשמייםהחליםעליו;

"אישורמשלוח"-אישורשלמעבדתבדיקההמסתמךעלבדיקה
2ז)ד(שלמדגםמטוביןמסוים בהתאםלהוראותלפיסעיף
במשלוחמסוים,שלפיוהטוביןשנבדקוזהיםלדגםהטובין

שניתןלגביואישורדגם;

"אישורעמידהבדרישותהממונה"-אישורבדברעמידהבבדיקת
ולתנאים להוראות בהתאם רשמי, תקן לדרישות התאמה
תחולתתקןרשמי,ובכלל זושעניינם פקודה לפי שנקבעו
זו,לגביטובין זההנחיותהממונהעלהתקינהלפיפקודה

מיובאים;

"אישורשחרורמותנה"-כמשמעותובסעיף2ה)ב()1(;";

אחריההגדרה"טובין"יבוא: )3(

""יבואןרשום"-יבואןשנרשםבמרשםהיבואניםלפיסעיף2ג;

""רשותהמכס"-כהגדרתהבפקודתהמכס94;";

בסעיף2א- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"בסעיףזה"יבוא"בסעיפים2אעד2טז"; )1(

לפניההגדרה"חוקהתקנים"יבוא: )2(

""אישורבדיקתמעבדה"-אישורדגםאואישורמשלוח;

בדיקה על המסתמך בדיקה מעבדת של אישור - דגם" "אישור
בהתאםלהוראותלפיסעיף2ז)ד(,שלפיודגםשלטוביןשנבדק

עומדבדרישותהתקניםהרשמייםהחליםעליו;

"אישורמשלוח"-אישורשלמעבדתבדיקההמסתמךעלבדיקה
2ז)ד(שלמדגםמטוביןמסוים בהתאםלהוראותלפיסעיף
במשלוחמסוים,שלפיוהטוביןשנבדקוזהיםלדגםהטובין

שניתןלגביואישורדגם;

"אישורעמידהבדרישותהממונה"-אישורבדברעמידהבבדיקת
ולתנאים להוראות בהתאם רשמי, תקן לדרישות התאמה
תחולתתקןרשמי,ובכלל זושעניינם פקודה לפי שנקבעו
זו,לגביטובין זההנחיותהממונהעלהתקינהלפיפקודה

מיובאים;

"אישורשחרורמותנה"-כמשמעותובסעיף2ה)ב()1(;";

אחריההגדרה"טובין"יבוא: )3(

""יבואןרשום"-יבואןשנרשםבמרשםהיבואניםלפיסעיף2ג;

לפסקה  )2(   

לפסקת משנה )א(

מוצעלהוסיףכמההגדרותלסעיף2אלפקודהאשר
בפקודהע המוצעים התיקונים לאור שימוש בהן ייעשה
זה, ההסברלפרק דברי של הכללי כמפורטלעילבחלק
עיקריים: עניינים שני לקדם נועדו המוצעים התיקונים
האחד,שילובןשלמעבדותפרטיותבביצועבדיקותביחס
לטוביןשחללגביהםתקןרשמיובהתאםלצופיקוחנקבעה
עמידה בדבר אישור קבלת המחייבת הוראה לגביהן
בדרישותהממונהעלהתקינה-כיוםקבועבמסגרתצו
יבואחופשי,התשע"ד-2014)בפרקזה-צויבואחופשי(ע
שילובזהנעשהבמטרהלהוזילעלויות,לקצראתלוחות
הזמניםולשפראתאיכותהשירותשלבדיקותהתאמה
לתקןרשמישלטוביןמיובאיםעפעולהזונעשית,כהמשך
ישירלפעולתבחינהשנעשתהעלידיצוותבין־משרדי,
שבמסגרתונעשההליךשלהערכתהשפעהשלרגולציה
-RegulatoryImpactAssessment(RIA(ובסיומוהוצא
"דוחהערכתהשפעותרגולציה:פתיחהלתחרותשלשוק
בתמוז י"ד מיום טובין", ביבוא לתקן התאמה בדיקות
התשע"ו)20ביולי2016(שפורסםבאתרמשרדהכלכלה

והתעשייהעלאחרבחינתהחלופותהשונות,ומשהוחלט
עלהחלופההנבחרת,נקבעועקרונותיהוכןהוצפושורה
שלנושאיםאשרהסדרתםטעונהעיגוןבחקיקהעבנוסף,
ולאורכניסתםהצפויהשלגורמיםנוספיםלשוקהבדיקות
-התעוררצורךלחדדמונחיםשוניםכדוגמת"אישורדגם"
ו"אישורמשלוח"אשרנכללועדכהבהוראותשהוציא
הממונהעלהתקינהמכוחסעיף2אלפקודה,לרבותנוהל
מת"ימספר:401בנושא:בדיקתטוביןמיובאים)מתןאישור
)15באוקטובר ת"ר(,שפורסםביוםכ"טבתשריהתשע"ג
2012(באתרהאינטרנטשלמכוןהתקניםהישראלי)בפרק

זה-נוהל401(ע

נועדו המוצעים שהתיקונים השני העיקרי העניין
לקדם,הואחלקבלתינפרדמתיקוניהחקיקהשבוצעובשנת
2013ושורהשלתיקוניחקיקההמקודמיםבתחומיםשונים
במטרהלהקלאתהנטלהרגולטוריהחלעליבואנים:בכל
מצבשבונדרשהיוםעלידיהממונהעלהתקינהתצהיר
שלפיוהטוביןשיובאועומדיםבדרישותהתקןהרשמיהחל

עליהם,יידרשלפיהתיקוןהמוצעלהציגהצהרהע

מוצעלהוסיףהגדרהשל"אישורבדיקתמעבדה"-
המתייחסלשניסוגיאישורים:

דינימדינתישראל,נוסחחדש3,עמ'39;ס"חהתשע"ו,עמ'283ע 94
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"מכוןהתקנים"-המכוןכמשמעותובחוקהתקנים;";

בסופויבוא: )4(

""מעבדתבדיקה"-מכוןהתקניםאומעבדהמוכרת;

"מעבדהמוכרת"-מעבדהשהממונהעלהתקינהנתןלההכרה
לפיסעיף2י;

"קרוב"-כהגדרתובסעיף1לחוקהחברות,התשנ"ט-1999;

"שחרור"-שחרורטוביןמפיקוחרשותהמכס;

"שליטה"-כמשמעותהבחוקניירותערך,התשכ"ח-1968;";

בסעיףקטן)ב(,במקום"בדיקתהתאמה"יבוא"התאמה",במקום"תצהיר" )ב(
יבוא"הצהרה",במקום"ובנוסחשיורה"יבוא"ובנוסחובצירוףמסמכיםשעליהם
יורה",במקום"אישורבדברהתאמתהטוביןלדרישותתקןרשמי"יבוא"אישור

בדיקתמעבדה"ובמקום"התצהיר"יבוא"ההצהרה";

בסעיףקטן)ג(,במקום"תצהיר"יבוא"הצהרה"; )ג(

"אישורדגם"-שהואאישורהמעידעלעמידתדגם
הטוביןשנבדקעלידימעבדתהבדיקהבדרישותהתקנים
הרשמייםהחליםעליועכאןראוילחדדולהבהירכיייתכן
שלגביטוביןמסוימיםעלחלקמהוראותהתקןלאהוכרזה
רשמיות,ולכןבדיקתהדגםהמלאההמבוצעתלגביולא
כוללתבדיקהשלאותםסעיפיתקןשלאהוכרזהלגביהם
רשמיותעאישורהדגםמוגבלבתוקףבהתחשבבתקופת
תוקפואשרנקבעהעדהיוםלפיהנספחיםהרלוונטיים
מכוחהוראותנוהל401הקובעיםתנאיםמיוחדיםלבדיקת
טוביןמיובאים,המכונים"נספחיש'"וייקבעומעתהעלידי
הממונהעלהתקינהעככלל,תהליך"אישורהדגם"מבוצע
בשלבהמקדיםליבואמסחריוזאתמטעמיםשליעילות
וחיסכוןבמשאביםליבואןובעיקרכדילהימנעממצבשבו
נכנסהיבואןלמחויבויותכספיותניכרותעודבטרםנמצא
עם בישראלע לשווקים הטובין את להכניס יוכל אכן כי
זאת,ייתכנומצביםשבהםיבואןלאביצעבדיקהזובשלב
זותבוצע שקדםלהבאתהמשלוחהמסחריולכןבדיקה

בשלבבדיקתהמשלוח;

ששוכנעה לאחר הניתן אישור - משלוח" "אישור
משלוח)הגיעויחד הטוביןשהגיעובאותו המעבדהכי
באותוכליתחבורה,לאותונמלובליוויאותושטרמטען
עבורלקוחמסוים(זהיםלדגםהטוביןשניתןלגביואישור
הדגםועומדיםבהוראותשקבעהממונהעהבדיקהתבוצע
בהתאםלהוראותשיקבעהממונה,והיקפהיכוללהשתנות
בהתחשבבמידתהאמוןשנוצרהעלבסיסניסיוןהעבר
עםיבואןמסויםעהבדיקהכוללתבדיקתזהותשלהטובין
שבמשלוחלדגםשנבדקולמסמכיםשצורפולצורךקבלת
אישורהמשלוחוהיאמתבצעתלרובלאחרשחרורהמשלוח
הצורך,תתבצע בשחרורמותנה,בחצריהיבואןעבמקרה
נטילהמדגמיתלצורךבדיקהבמעבדהעככלשהנטילהאו
הבדיקהמתבצעותבשטחיהנמל,הבדיקההאמורהתבוצע
באישורהמכסובתיאוםעמו,הכולכפישיקבעהממונה

עלהתקינהעמטרתהבדיקהכאמורלקבועאתהתאמתו
שלהמוצרלדגםשנבדקואושר,בדרךשלבחינתמסמכים,
בדיקת ידי על אף ולעתים המוצר של ויזואלית בחינה
המוצרעהבדיקהמבוצעתעלדגימהאקראיתשלמדגם
דוגמאותמכלמנתטוביןבמשלוח,לביצועבדיקתהזיהוי

אובדיקותנוספותכמפורטבהנחיותהנוגעותלבדיקהע

בשונהמןההגדרותהמקובלותערבהתיקוןהמוצע,
שלפיהןהמונח"אישורת"ר"שבונעשהשימושבמסגרתצו
יבואחופשי)המכונהבפקודה-צוהפיקוח(-גילםלמעשה
אישורבשנירבדים:האחד-אישורהשלהמעבדהכי
הטוביןעומדיםבהוראותהנוגעותלסוגהבדיקה,והשני
-אישורמטעםהרגולטורעלהתאמתהטוביןלדרישותיו,
ההפרדה על דגש יושם המוצע התיקון שבמסגרת הרי
ביןשניהשלביםעבסיוםבדיקתהמעבדהומשמצאהכי
הממצאיםמעידיםעלעמידהבהנחיותהבדיקהשקבעלה
הממונה-תיתןמעבדתהבדיקה"אישורבדיקתמעבדה"ע

מערכת באמצעות הממונה אישור יינתן בהמשך,
ממחושבתעכךלמשל,אםטוביןסווגולקבוצהשלגביה
לאנדרשהיבואןלעבורבדיקתמעבדה,אלאנדרשלגביה
צירוףהצהרה)ערבהתיקוןהמוצענדרשהיהכאמורצירוף
שנדרשו-משהושלמה ככל נלווים, ומסמכים  תצהיר(
הדרישהיינתן"אישורעמידהבדרישותהממונה"עלמען
רגולטורינוסףעל מדוברבנטל יובהרכילא הסרספק
מעורבותהממונהתיעשהבמסגרתממשק שכן היבואן,
למערכתהמחשוב)מערכתמיט"בומערכתמסלו"ל(שבה
הטובין בשחרור  טיפול לצורך שימוש היום עד נעשה
מהמכסומתןהאישורשנקראערבהתיקון"אישורת"ר"

כאמורלעילע

לפסקאות משנה )ב( ו–)ג(

מהווה "הצהרה" במילה "תצהיר" המילה החלפת
הקלהבירוקרטיתהנעשיתעלידיהמדינהבמטרהלהקל

ר ב ס ה י  ר ב ד



403 הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31

בסעיףקטן)ד(,במקום"אישורמעבדהעלהתאמתהטוביןלתקןרשמיהחל )ד(
עליהם"יבוא"אישורבדיקתמעבדה"ואחרי"לרבותבדיקתהתאמתםלתקן

רשמי"יבוא"והגשתמסמכיםנוספיםלענייןהתאמתם";

בסעיףקטן)ח(- )ה(

החל רשמי תקן לדרישות התאמה "בבדיקת במקום ,)1( בפסקה )1(
עליהם"יבוא"באישורבדיקתמעבדה"ובמקום"תצהיר"יבוא"הצהרה";

בפסקה)2(,במקום"תצהיר"יבוא"הצהרה"; )2(

בפסקה)3(,במקום"אישורמעבדהעלהתאמתהטוביןלתקןרשמי )3(
החלעליהם"יבוא"אישורבדיקתמעבדה";

בסעיף2ב- )3(

בסעיףקטן)ג(- )א(

במקום"התאמה,תמשיךלהידרשלגביהםבדיקההתאמה"יבוא )1(
"מעבדהשלמכוןהתקנים,יידרשלגביהםאישורבדיקתמעבדה";

הסיפההחלבמילים"לענייןזה"-תימחק; )2(

בסעיףקטן)ד(- )ב(

במקום"והתצהיריינתןלממונה"יבוא"בשינויזה:במקוםתצהיר )1(
תוגשלממונההצהרה";

במקום"תצהירכאמור"יבוא"הצהרהכאמור"; )2(

אחריסעיף2ביבוא: )4(

הממונהעלהתקינהינהלמרשםשבויירשמויבואנים2גע"רישוםיבואנים )א(
שלטוביןאשריבואאותםטוביןעלידםטעוןאישורעמידה

בדרישותהממונה)להלן-מרשםהיבואנים(ע

בסעיףקטן)ד(,במקום"אישורמעבדהעלהתאמתהטוביןלתקןרשמיהחל )ד(
עליהם"יבוא"אישורבדיקתמעבדה"ואחרי"לרבותבדיקתהתאמתםלתקן

רשמי"יבוא"והגשתמסמכיםנוספיםלענייןהתאמתם";

בסעיףקטן)ח(- )ה(

החל רשמי תקן לדרישות התאמה "בבדיקת במקום ,)1( בפסקה )1(
עליהם"יבוא"באישורבדיקתמעבדה"ובמקום"תצהיר"יבוא"הצהרה";

בפסקה)2(,במקום"תצהיר"יבוא"הצהרה"; )2(

בפסקה)3(,במקום"אישורמעבדהעלהתאמתהטוביןלתקןרשמי )3(
החלעליהם"יבוא"אישורבדיקתמעבדה";

בסעיף2ב- )3(

בסעיףקטן)ג(- )א(

במקום"התאמה,תמשיךלהידרשלגביהםבדיקההתאמה"יבוא )1(
"מעבדהשלמכוןהתקנים,יידרשלגביהםאישורבדיקתמעבדה";

הסיפההחלבמילים"לענייןזה"-תימחק; )2(

בסעיףקטן)ד(- )ב(

במקום"והתצהיריינתןלממונה"יבוא"בשינויזה:במקוםתצהיר )1(
תוגשלממונההצהרה";

במקום"תצהירכאמור"יבוא"הצהרהכאמור"; )2(

אחריסעיף2ביבוא: )4(

הממונהעלהתקינהינהלמרשםשבויירשמויבואנים2גע"רישוםיבואנים )א(
שלטוביןאשריבואאותםטוביןעלידםטעוןאישורעמידה

בדרישותהממונה)להלן-מרשםהיבואנים(ע

עלהיבואניםעבעקבותשינויזהלאיידרשויבואניםלאמת
בעד ולשלם דין עורכי לפני ידם על הניתנות הצהרות

אימותתצהירים,ביטולזמןהכרוךבהחתמתםועודע

ההקלה של לרעה מניצול להימנע וכדי זאת עם
הניתנת,נקבעובהמשךהתיקוןהמוצעשורהשלסמכויות
החדש, ההסדר את לרעה שינצלו באלו לטיפול וכלים
מעברלהסדרהקבועכיוםלגבייבואןמפראמוןעישלזכור
כיצעדזהבאכצעדהמשךלתיקוןשבוצעבמסגרתתיקון
מס'2לפקודתהיבואוהיצואמיוםכ"זבחשווןהתשע"ד)31
באוקטובר2013()ספרחוקיםהתשע"ד,עמ'20(שבונקבע
הכללשלפיוברירתהמחדלבעתקביעתהוראותבדבר
הסדרהשלטוביןבצופיקוחהמחייבותבדיקתהתאמה
לדרישותתקןרשמי,תחילחובהלהגישתצהירלממונה

עלהתקינהע

לפסקאות משנה )ד( ו–)ה(

מאחרשלפיהתיקוןהמוצעביצועבדיקותהתאמה
ושנקבעה רשמי תקן חל שעליהם מיובאים טובין של
לגביהםחובתביצועבדיקתהתאמה,יבוצעוהןעלידי

- מוכרות מעבדות ידי על והן התקנים מכון מעבדות
מורחבהאמורבסעיף2א)ד(ו–)ח(לפקודהלגבישניסוגי
המעבדות,אשרנקראותיחדלפיהתיקוןהמוצע"מעבדת

בדיקה"ע

לפסקה )3(

להצהרה לצרף היבואן יידרש המוצע התיקון לפי
מסמכיםשיורהעליהםהממונה,אשריישמרואצלהיבואן
ויועמדולעיוןובחינהשלהממונהומפקחיולפידרישתםע

לפסקה )4(

לסעיף 2ג המוצע

מוצעכיהממונהעלהתקינהינהלמרשםשליבואנים
המבקשיםלייבאטוביןהכלוליםבצוהפיקוח,שחלעליהם
תקןרשמיעהרישוםבמרשםייעשהבאופןממוחשב,פשוט
ומהיר,ולאיחייבככלל,צירופםשלמסמכיםאובדיקות
הפרטים האחראילמילוי הוא היבואן שונותע מקדימות
השוניםומסירתהמידעהמלאואםלאיעמודבחובתוזו
יהיהצפוילשורהשלסנקציותובכללזהניהולהליךפלילי
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יבואןהמבקשלייבאטוביןאשרייבואםעלידוטעון )ב(
אישורעמידהבדרישותהממונה,ירשוםבמרשםהיבואנים

אתכלאלה,בהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינה:

שמוהמלא,כתובתוודרכיההתקשרותעמו; )1(

פרטיעוסקמורשהשלו,ואםהואתאגיד-פרטי )2(
הזיהוישלהתאגיד,ובכללזהפירוטשלבעליהשליטה
בתאגיד,תאגידיםשבשליטתאותותאגידוכןכלתאגיד

בשליטתמימאלה;

הצהרהעלאמיתותהפרטיםשרשםבמרשםלפי )3(
הורשע לא שהוא כך על הצהרה וכן זה, קטן סעיף
ולאהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהמהעבירותלפי
סעיפים290,239עד383,297עד393או414עד438
לחוקהעונשין,התשל"ז-951977)להלן-חוקהעונשין(ע

שנרשם מיבואן לדרוש רשאי התקינה על הממונה )ג(
הדרושים נוספים פרטים או מסמכים היבואנים, במרשם
שמסר הפרטים של בירור לצורך או זיהויו לצורך לדעתו
לפיסעיףזה,לרבותפרטיהזיהוישלהתאגידכאמורבסעיף

קטן)ב()2(ע

חלשינויבפרטיםאובמסמכיםשמסריבואןלפיסעיפים )ד(
קטנים)ב(או)ג(,ידווחהיבואןלממונהעלהתקינהעלהשינוי
בכתב,בהקדםהאפשרי,ולאיאוחרמ־14ימיעבודהממועד

השינויע

וכןהוצאתומהמרשםעבמקריםמסוימיםרשאיהממונה
עלהתקינהלפנותליבואןולדרושממנומידעומסמכים
נוספיםעלאלושמסרבהליךרישומובמרשם,הדרושים

לולצורךזיהויוע

במסגרתהפרטיםשנדרשהיבואןלמלא,נכלליםבין
השאר,פרטיהעוסקהמורשהשלו,ואםהואתאגיד-פרטי
הזיהוישלהתאגיד,ובכללזהפירוטשלבעליהשליטה
בתאגיד,תאגידיםשבשליטתאותותאגידוכןכלתאגיד
בשליטתמימאלהעמידעזהיאפשרלממונהעלהתקינה
במסך לרעה שימוש עושה תאגיד או אדם אם לבחון
ההתאגדות,ויוצרלעצמוזהויותמשפטיותחדשות,בין
השארמתוךמטרהלחמוקמסנקציהזואואחרתשהוטלה
עלהתאגידעבנוסף,נכללתהצהרהעלאמיתותהנתונים
שנמסרובהליךהרישוםוכןהצהרהבדברהעדרעברפלילי
שקר שבועת של עבירה זה ובכלל עבירות של בשורה
ומסירתתצהירכוזב)סעיף239לחוקהעונשין(,עבירות
שוחדכדוגמתמתןשוחדולקיחתשוחד)סעיפים290עד
393 383עד 297לחוקהעונשין(,עבירותגניבה)סעיפים
לחוקהעונשין(ועבירותמרמהכדוגמתקבלתדברבמרמה,
הונאה,התחזות,רישוםכוזבבמסמכיתאגיד)סעיפים414

על הממונה בסמכות כי יובהר העונשין(ע לחוק 438 עד
התקינהלקבלבכלעתמידעעלאודותעברוהפלילישל
היבואן)לרבותבעלישליטהוגורמיםקשוריםבמקרהשל
תאגיד(עהמידעשמוסמךהממונהלבקשרחביותרמשורת
העבירותשלגביהםניתןהתצהירוהממונהרשאילהפעיל
שיקולדעתביחסלרלוונטיותשלהםולהמשךפעילותושל
היבואןבתחוםשלטוביןשחלעליהםתקןרשמיעלדוגמה
-עבירתגרםמוותברשלנותאוגרםחבלהברשלנות-
ככלשנסיבותההרשעהנגעולתאונתדרכיםשבהמעורב
היבואןכנהג,סבירכילאיהיהלכךכלרלוונטיותלהמשך
קשורות ההרשעה נסיבות אם ואולם כאמורע עיסוקו
לעיסוקווהיוביטוילרשלנותו,ייתכןשיהיולדבריםמשקל
והממונהיהיהרשאילנהלהליךלצורךמחיקתאותויבואן

מןהמרשםע

יצויןכיהמעברלמשטר"ההצהרות"מתאפשרבין
המאפשר היבואנים, מרשם של הקמתו בזכות השאר
פיקוחשלהממונהעלהתקינהוהבטחתאפשרותהאכיפה
והיצוא,עלציבורהיבואנים שלהוראותפקודתהיבוא
המצהיריםעהמרשםמאפשרזיהוישלהיבואןהמצהיר
ויצירתזיקהביןהצהרהלביןזהותשליבואןאוחברה

ס"חהתשל"ז,עמ'226ע 95

ר ב ס ה י  ר ב ד



405 הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31

הממונהעלהתקינהרשאילבטלאתרישומושליבואן )ה(
הרשוםבמרשם)להלן-יבואןרשום(אולהתלותועדלקיום
תנאיםשיורהעליהםאולתקופהשיורהעליה,אםמצאכי

התקייםאחדמאלה:

או שגוי חלקי, מידע סמך על בוצע הרישום )1(
מטעה;

היבואןהרשום,ואםהואתאגיד-הואאונושא )2(
משרהבואואחדמהגורמיםהמנוייםבסעיףקטן)ב(

)2(,הורשעובעבירההקשורהבעיסוקוכיבואן,שמפאת
מהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילדעת
הממונהעלהתקינהלהיכללבמרשם,אושהוגשנגדו
כתבאישוםבעבירהכאמור,וזאתאףאםאיננהעבירה

המנויהבסעיףקטן)ב()3(;

היבואןהרשוםהפרהוראהמהוראותלפיפקודה )3(
זואולפיחוקהתקנים;

היבואןהרשוםאומימטעמוסירבלשתףפעולה )4(
עםבירורחשדכיהטוביןשיובאועלידואינםעומדים

בדרישותהתקןהרשמיהחלעליהם;

היבואןהרשוםאואחדמהגורמיםהמנוייםבסעיף )5(
קטן)ב()2(,נקבעכמפראמוןלפיסעיף2א)ו(בשלהפרות
שהואביצע,אשרהממונהעלהתקינהסברכימפאת
מהותן,חומרתןאונסיבותיהןאיןהיבואןראוילהיכלל

במרשם;

הואשוכנעכיקייםחששממשילפגיעהבבריאות )6(
הציבוראובבטיחותואובאיכותהסביבהע

לאיקבלהממונהעלהתקינההחלטהלפיסעיףקטן)ה( )ו(
)1(עד)6(אלאלאחרשנתןליבואןהרשוםהזדמנותלטעוןאת

טענותיוע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ו(,סברהממונהעלהתקינה )ז(
כיקייםצורךדחוףלהתלותאתהרישוםבשלחששממשי
לפגיעהמיידיתבבריאותהציבוראובבטיחותואובאיכות
הסביבה,רשאיהואלהתלותאתהרישוםלאלתר,בהחלטה
מנומקת,ובלבדשייתןליבואןהרשוםהזדמנותלטעוןאת
טענותיובהקדםהאפשרילאחרההתליה,ולאיאוחרמ־14

ימיםממועדההחלטהע

הממונהעלהתקינהרשאילבטלאתרישומושליבואן )ה(
הרשוםבמרשם)להלן-יבואןרשום(אולהתלותועדלקיום
תנאיםשיורהעליהםאולתקופהשיורהעליה,אםמצאכי

התקייםאחדמאלה:

או שגוי חלקי, מידע סמך על בוצע הרישום )1(
מטעה;

היבואןהרשום,ואםהואתאגיד-הואאונושא )2(
משרהבואואחדמהגורמיםהמנוייםבסעיףקטן)ב(

)2(,הורשעובעבירההקשורהבעיסוקוכיבואן,שמפאת
הואראוילדעת מהותה,חומרתהאונסיבותיהאין
הממונהעלהתקינהלהיכללבמרשם,אושהוגשנגדו
כתבאישוםבעבירהכאמור,וזאתאףאםאיננהעבירה

המנויהבסעיףקטן)ב()3(;

היבואןהרשוםהפרהוראהמהוראותלפיפקודה )3(
זואולפיחוקהתקנים;

היבואןהרשוםאומימטעמוסירבלשתףפעולה )4(
עםבירורחשדכיהטוביןשיובאועלידואינםעומדים

בדרישותהתקןהרשמיהחלעליהם;

היבואןהרשוםאואחדמהגורמיםהמנוייםבסעיף )5(
קטן)ב()2(,נקבעכמפראמוןלפיסעיף2א)ו(בשלהפרות
שהואביצע,אשרהממונהעלהתקינהסברכימפאת
מהותן,חומרתןאונסיבותיהןאיןהיבואןראוילהיכלל

במרשם;

הואשוכנעכיקייםחששממשילפגיעהבבריאות )6(
הציבוראובבטיחותואובאיכותהסביבהע

לאיקבלהממונהעלהתקינההחלטהלפיסעיףקטן)ה( )ו(
)1(עד)6(אלאלאחרשנתןליבואןהרשוםהזדמנותלטעוןאת

טענותיוע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ו(,סברהממונהעלהתקינה )ז(
כיקייםצורךדחוףלהתלותאתהרישוםבשלחששממשי
לפגיעהמיידיתבבריאותהציבוראובבטיחותואובאיכות
הסביבה,רשאיהואלהתלותאתהרישוםלאלתר,בהחלטה
מנומקת,ובלבדשייתןליבואןהרשוםהזדמנותלטעוןאת
טענותיובהקדםהאפשרילאחרההתליה,ולאיאוחרמ־14

ימיםממועדההחלטהע

לפי הצהרתוע בשל למצהיר אחריות וייחוס בבעלותו,
המוצעהממונהעלהתקינהיהיהרשאילבטלאתרישומו
שליבואןבמרשםאולהתלותועדלקיוםתנאיםשיורה
עליהם,בשורהשלמצביםהמפורטיםבסעיףהמוצעעיודגש
להפעילאת הממונהנדרש מינהלית,גם כיככלרשות
סמכויותיובאופןשקולומידתיעכךלמשל,ייתכנומקרים
משטר באמצעות יהיה שהפר ביבואן הטיפול שבהם

מקרים ייתכנו אמון", "מפרי  על החל  מחמיר בדיקות
שבהםנוסףעלכךיוטלעיצוםכספיויהיומקריםשבהם
עקבחומרתהדבריםינוהלהליךפליליואףיוחלטכיאין
מנוסמלפעוללהוצאתהיבואןמןהמרשםעעםזאת,יודגש
כיהתנהלותיבואןשאינומגלהגילוימלאשלפרטיםאו
פועללהסתרהשלפרטיםהנוגעיםלואולטוביןשייבא-

היאהתנהלותחמורהע
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סעיףזה,לאיהיה)ח( לפי יבואן של בוטלרישום )1(
רשאילהגישבקשהלהירשםמחדשבמרשםהיבואנים
אלאבתוםתקופהשיקבעהממונהעלהתקינהשלא

תעלהעל12חודשיםע

מגבלת להחילאת התקינהרשאי הממונהעל )2(
הרישוםלפיפסקה)1(גםלגביקרובשליבואןכאמור
רישומו את להתנות או יחיד שהוא פסקה באותה

בתנאיםע

רשאי תאגיד, )1( בפסקה כאמור יבואן היה )3(
הממונהעלהתקינהלהחילאתמגבלתהרישוםלפי
הפסקההאמורהגםלגביבעלשליטהבתאגידהאמור,
קרובשלו,תאגידיםשבשליטתהתאגידהאמורוכןכל

תאגידבשליטתמימאלהע

חובתרישום
במרשםהיבואנים

יבואןיירשםבמרשםהיבואניםלפניייבואטוביןשייבואםעל2דע
ידוטעוןאישורעמידהבדרישותהממונהע

שחרורטובין
מפיקוחרשותהמכס

לאישוחררומפיקוחרשותהמכסטוביןשייבואם)א(2הע )1(
בדרישות עמידה אישור טעון יבואן אותו ידי על
אישורעמידהבדרישות הממונה,אלאלאחרקבלת

הממונהע

לצורךקבלתאישורעמידהבדרישותהממונה,יגיש )2(
יבואןרשוםבקשהשיצורפולהאישורבדיקתמעבדהאו

הצהרה,הכולבהתאםלהוראותלפיפקודהזוע

אישורעמידהבדרישותהממונהיונפקלטובין )3(
העומדיםבדרישותצופיקוחובהנחיותהממונהעל
התקינהלפיפקודהזו,ובלבדשלאניתנההוראהשל
הממונהעלהתקינהלהימנעמהנפקתושלהאישור;
הממונהעלהתקינהרשאילהורותעלאי־מתןאישור
כאמוראםנוכחכיקייםחששלפגיעהבשלוםהציבור,

בבריאותואובבטיחותואובאיכותהסביבהע

לסעיף 2ד המוצע

פיקוח בצו הכלולים טובין לייבא שמבקש מי על
שחלעליהםתקןרשמי,להירשםבמרשםהאמורבסעיף
2גהמוצעעיובהרכיחובהזוחלהעליבואניםהמייבאים
טוביןהמשתייכיםלכלהקבוצותשלהטובין)כיוםהחלוקה
היאלארבעקבוצות(עחלוקתהטוביןלקבוצותנעשיתעל
ידיהממונהבהתאםלסמכותוומפורסמתבאתרהאינטרנט

שלמשרדהכלכלהוהתעשייהע

לסעיף 2ה המוצע

נדרש המכס, רשות מפיקוח טובין שחרור לצורך
היבואןלעמודבשורהשלתנאים:חלקםתנאיםשנקבעו
עלידירשויותמוסמכותאודרישותנוספותמכוחפקודת

המכסוהוראותכלדין-שהתיקוןהמוצעאינומשנהדבר
ביחסאליהם,וחלקםתנאיםשנקבעועלידישרהכלכלה
והתעשייהולפיהםנדרשהעדערבהתיקוןהמוצעקבלת
"אישורת"ר",ביןעלפיתצהירהמוגשוביןעלפיבדיקות
מעבדהעבכלהקשורלמשטרהבדיקותהחלבעניינםשל
טוביןשחלעליהםתקןרשמי-מוצעלעגןאתההסדר
הנוהגכיום,שלפיורשותהמכסרשאית,ככלשהדברנוגע
לדרישותהחלותבענייןתקןרשמי,לשחררטוביןמפיקוחה
לאחרקבלת"אישורעמידהבדרישותהממונה"עאישור
היבואן שיגיש לאחר יינתן הממונה בדרישות עמידה
- מסוימים במקרים הנדרשים: השונים המסמכים את
אישורבדיקתמעבדה,במקריםאחרים-הצהרהבצירוף
מסמכיםשוניםואףשילובביניהםעהממונהעלהתקינה
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איןבהוראותפסקה)1(כדילגרועמחובתקבלת )4(
אישורשלרשותמוסמכתאוגוףאחרלפיכלדין,טרם

שחרורהטוביןמפיקוחרשותהמכסע

על)ב( הממונה )א()1(, קטן בסעיף האמור אף על )1(
טובין שחרור לעניין הנחיות לקבוע רשאי התקינה
מפיקוחרשותהמכסלמחסניהיבואן,עלידימעבדת
אישורעמידהבדרישות בדיקה,בטרםקיבלהיבואן
בתנאים מותנה(, שחרור אישור - )להלן הממונה
שיורהעליהם,ובכללזהקבלתהתחייבותבכתבשל
היבואןלקיוםדרישותצוהפיקוחוהנחיותהממונה
עלהתקינהובמקריםהמתאימיםקבלתערובהלטובת

אוצרהמדינהלהבטחתקיוםהדרישותהאמורותע

מותנה שחרור אישור בדיקה מעבדת נתנה )2(
ומצאהכילאקוימוכלהתחייבויותיושלהיבואן,תפעל
המעבדהלפיהנחיותהממונהעלהתקינהובכללזה

תדווחעלכךבאופןשהורההממונהעלהתקינהע

הממונהעלהתקינהרשאילמנועאולעכבמתן )3(
אישורשחרורמותנה,אםנוכחכיקייםחששלפגיעה
באיכות או בטיחותו או בריאותו הציבור, בשלום

הסביבהע

לעניין הוראות יקבע והתעשייה הכלכלה שר )4(
מותנה, שחרור אישור למתן כתנאי ערובה דרישת
ובכללזההוראותבדברסוגהערובה,תנאיה,סכומה

וחילוטהע

איןבהוראותפסקה)1(כדילגרועמחובתקבלת )4(
אישורשלרשותמוסמכתאוגוףאחרלפיכלדין,טרם

שחרורהטוביןמפיקוחרשותהמכסע

על)ב( הממונה )א()1(, קטן בסעיף האמור אף על )1(
טובין שחרור לעניין הנחיות לקבוע רשאי התקינה
מפיקוחרשותהמכסלמחסניהיבואן,עלידימעבדת
אישורעמידהבדרישות בדיקה,בטרםקיבלהיבואן
בתנאים מותנה(, שחרור אישור - )להלן הממונה
שיורהעליהם,ובכללזהקבלתהתחייבותבכתבשל
היבואןלקיוםדרישותצוהפיקוחוהנחיותהממונה
עלהתקינהובמקריםהמתאימיםקבלתערובהלטובת

אוצרהמדינהלהבטחתקיוםהדרישותהאמורותע

מותנה שחרור אישור בדיקה מעבדת נתנה )2(
ומצאהכילאקוימוכלהתחייבויותיושלהיבואן,תפעל
המעבדהלפיהנחיותהממונהעלהתקינהובכללזה

תדווחעלכךבאופןשהורההממונהעלהתקינהע

הממונהעלהתקינהרשאילמנועאולעכבמתן )3(
אישורשחרורמותנה,אםנוכחכיקייםחששלפגיעה
באיכות או בטיחותו או בריאותו הציבור, בשלום

הסביבהע

לעניין הוראות יקבע והתעשייה הכלכלה שר )4(
מותנה, שחרור אישור למתן כתנאי ערובה דרישת
ובכללזההוראותבדברסוגהערובה,תנאיה,סכומה

וחילוטהע

רשאיבמצביםמסוימיםלהורותעלאי־מתןאישורשחרור
כי מידע בידו קיים לדוגמה אם המכס, רשות מפיקוח
היבואןמסרמידעשקריוישחששכיאםישוחררוהטובין
מפיקוחרשותמכסתיגרםפגיעהבשלוםהציבור,בבריאותו

אובבטיחותואובאיכותהסביבהע

הסדר - היום הנוהג ההסדר לפי לעגן מוצע עוד
המאפשרשחרורמותנהשלטוביןמפיקוחרשותהמכסע
בדרךזו,במצביםמסוימים,ושובבשיםלבליחסיהאמון
הנבניםעםהיבואן-מוצאיםהטוביןמפיקוחרשותהמכס
ועובריםלמחסניהיבואן)ביןאםהםשלווביןאםנשכרים
להשלמת עד וזאת הטובין( של אחסונם לצורך ידו על
הבדיקותובמידתהצורךתיקוןהליקוייםועודבטרםניתן
לגביהם"אישורעמידהבדרישותהממונה"עהסדרשחרור
כאמורנעשהבאמצעותקבלתהתחייבותמהיבואןשלפיה
הואמתחייבלהימנעמלבצעבטוביןפעולותעוסקכלשהן,
מתחייבלהעמידםלבדיקהולביקורתשלמעבדתבדיקה
וכיוצאבאלה,הכולבהתאםלהנחיותשיקבעהממונה,
ונוסףעלכך,במצביםמסוימים,עליולצרףערובהמתאימה

להבטחתקיוםהדרישותע

את קיים לא היבואן כי שמצאה בדיקה מעבדת
הטובין כל לא שבו במצב לדוגמה )כמו התחייבויותיו
הפריע שהיבואן או במחסן הביקורת במעמד נמצאו
לפעולתהמעבדהבעתשבאהלבצענטילתדוגמאותלפי
הנחיותהממונה(-חייבתלהעבירדיווחעלכךלממונהע
גםבענייןזהרשאיהממונהלעכבאולמנועמתןאישור
בשלום לפגיעה חשש קיים כי סבר אם מותנה, שחרור

הציבור,בבריאותואובבטיחותואובאיכותהסביבהע

בכלהקשורלקבלתערובהלהבטחתההתחייבויות
נדרש והתעשייה הכלכלה שר מותנה, לשחרור הנלוות
לקבועתקנותשיסדירואתהסוגיה,ובכללזההוראות
לענייןסוגהערבות)ערבותבנקאית,ערבותחברתביטוח
סכומה קביעת לעניין הוראות הערבות, תנאי וכד'(,

והוראותהנוגעותלחילוטהע

יובהרכיהערבותהיאלטובתהמדינהותחולטעלידי
המדינהבמקרההצורךובהתאםלתנאישייקבעוכאמור,

לטובתהמדינהע
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נקבעהבצופיקוחאובהנחיותהממונהעלהתקינה,לגבי2ועהצהרה
טוביןמיובאים,חובהלהגישהצהרהלממונהעלהתקינה
לצורךקבלתאישורעמידהבדרישותהממונה,יגישהיבואן
הרשוםלממונהעלהתקינהאולמישהואהסמיכולכךאת
ההצהרהוכלמסמךאחרשנדרשלפיהנחיותהממונהעל

התקינהע

אישורבדיקת
מעבדה

נקבעהבצופיקוחאובהנחיותהממונהעלהתקינה,2זע )א(
מעבדה בדיקת אישור להגיש חובה מיובאים, טובין לגבי
לצורךקבלתאישורעמידהבדרישותהממונה,יגישהיבואן
הרשוםלמעבדתבדיקהבקשהלקבלתאישורבדיקתמעבדה,
בצירוףכלהמסמכיםהנדרשים,בהתאםלהנחיותהממונהעל

התקינהע

בסעיף כאמור מעבדה בדיקת אישור מתן לצורך )ב(
להנחיות בהתאם בדיקות בדיקה מעבדת תבצע )א(, קטן
הממונהעלהתקינה,ותרשוםבמאגרהמידעלפיסעיף2יג
אתכלאלה:המידעבנוגעלממצאיהבדיקותשערכה,פרטי
היבואןהרשום,פרטיהטובין,התקןהרשמישחלעלהטובין
שנבדקו,הנחיותהממונהעלהתקינהשלפיהןפעלהביחס
לטוביןוביצעהאתהבדיקה,שםהיצרן,ארץהייצורוכלפרט
אחרשהממונהעלהתקינההורהלרשוםבמאגרהמידע;חל
שינויבפרטיםשרשמהמעבדתבדיקהבמאגרהמידעכאמור,
תרשוםהמעבדהבמאגרהמידעאתהפרטיםשהשתנובלא

שיהויע

מתן)ג( לצורך בדיקה תבצע לא בדיקה מעבדת )1(
אישורמשלוח,אלאאםכןהיאביצעהאתהבדיקה

לצורךמתןאישורהדגםלגביאותםטוביןע

לסעיף 2ו המוצע

מקוםשבונקבעהבצוהפיקוחחובהלהגישהצהרה
לממונהעלהתקינהלצורךקבלתאישורעמידהבדרישות
על לממונה להגישה הרשום היבואן נדרש - הממונה
התקינהאולמישהואהסמיךלכך,בצירוףכלמסמךאחר
הנדרשלפיההנחיותעכךלמשל,נכוןלמועדזה,מסתייע
הממונהעלהתקינהבעובדימכוןהתקניםלצורךבדיקת
מעוניין יהיה התקינה על שהממונה ככל התצהיריםע
בהמשךהסתייעותזו,יידרשהיבואןלהגישאתהמסמכים
לגורםכאמורעהגשתהבקשהכמפורטבסעיפים2ואו2ז
המוצעים-תיעשהבאמצעותמערכתממחושבתאשריש

להממשקאלמערכותהמחשובשלרשותהמכסע

לסעיף 2ז המוצע

במקוםשבולפיצוהפיקוחאולפיהנחיותהממונה
קיימתחובהלהגשתאישורבדיקתמעבדהכתנאילקבלת
אישורעמידהבדרישותהממונה-נדרשהיבואןלהגיש
אתהבקשה,באמצעותהמערכתהממוחשבת,בצירוףכל

המסמכיםהנדרשיםבהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינהע
יודגשכיהיבואןאינונדרשלהגיששתיבקשותנפרדות
)אחתלממונהלפיסעיף2ההמוצעואחתלמעבדהלפי
סעיף2זהמוצע(עתהליךהגשתהבקשהייעשהבאופןדומה
לתהליךהמבוצעכיום-בקשתושלהיבואן,המועברת
למעבדהשאותהיבחרהיבואןלביצועהבדיקה,תועבר
שיוזןאישורהמעבדהעל במקבילגםלממונהעלאחר
ידיהמעבדהלמערכתהממוחשבת,יינתןאישורהממונה
באמצעותהמערכתהממוחשבתעככלל,אישורזהיופק
באמצעותהמערכתאלאאםכןסברהממונהכימתקיימות

נסיבותהמצדיקותאתאי־נתינתוע

מעבדתהבדיקה)מעבדהמוכרתאומעבדההפועלת
במכוןהתקנים(נדרשתלבצעאתבדיקתהלפיההנחיות
שיורהעליהןהממונהעמעבדתהבדיקהנדרשתלהזיןאת
המידעהנוגעלבדיקותשביצעהלמאגרהמידעהמתנהל
לפיסעיף2יגהמוצע,בהתאםלרמתפירוטשיורהעליה

הממונהע
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עלאףהאמורבפסקה)1(,רשאיתמעבדתבדיקה )2(
אםלא משלוחאף מתןאישור בדיקהלצורך לבצע
ביצעהאתהבדיקהלצורךמתןאישורהדגםכאמור,אם
ישלההסכםשיתוףפעולהעםמעבדתבדיקהאחרת

שנתנהאתאישורהדגםע

הממונהעלהתקינהיקבעבהנחיותיוהוראותמפורטות )ד(
טובין התאמת קביעת לצורך הנדרשות הבדיקות לעניין
מיובאיםלתקןרשמיועמידהבהוראותהממונהעלהתקינה,
ובכללזההבדיקותהנדרשותלצורךמתןאישורדגםואישור
משלוח;לשםגיבושהנחיותכאמוריהיהרשאיהממונהעל

התקינהלהתייעץעם-

מכוןהתקנים; )1(

מעבדותמוכרות; )2(

איגודלשכותהמסחר; )3(

נשיאותהארגוניםהעסקייםע )4(

ביטול,עיכוב,
התלייהאוהתניה
שלאישורבדיקת

מעבדה

בדיקה2חע למעבדת להורות רשאי התקינה על הממונה )א(
נתינתו, את לעכב שנתנה, מעבדה בדיקת אישור לבטל
להתלותואולהתנותובתנאים,לאחרשנתןליבואןהרשום
הזדמנותסבירהלטעוןאתטענותיו,אםמצאכימתקייםאחד

אויותרמאלה:

עלאףהאמורבפסקה)1(,רשאיתמעבדתבדיקה )2(
אםלא משלוחאף מתןאישור בדיקהלצורך לבצע
ביצעהאתהבדיקהלצורךמתןאישורהדגםכאמור,אם
ישלההסכםשיתוףפעולהעםמעבדתבדיקהאחרת

שנתנהאתאישורהדגםע

הממונהעלהתקינהיקבעבהנחיותיוהוראותמפורטות )ד(
טובין התאמת קביעת לצורך הנדרשות הבדיקות לעניין
מיובאיםלתקןרשמיועמידהבהוראותהממונהעלהתקינה,
ובכללזההבדיקותהנדרשותלצורךמתןאישורדגםואישור
משלוח;לשםגיבושהנחיותכאמוריהיהרשאיהממונהעל

התקינהלהתייעץעם-

מכוןהתקנים; )1(

מעבדותמוכרות; )2(

איגודלשכותהמסחר; )3(

נשיאותהארגוניםהעסקייםע )4(

ביטול,עיכוב,
התלייהאוהתניה
שלאישורבדיקת

מעבדה

בדיקה2חע למעבדת להורות רשאי התקינה על הממונה )א(
נתינתו, את לעכב שנתנה, מעבדה בדיקת אישור לבטל
להתלותואולהתנותובתנאים,לאחרשנתןליבואןהרשום
הזדמנותסבירהלטעוןאתטענותיו,אםמצאכימתקייםאחד

אויותרמאלה:

תבוצע משלוח אישור מתן לצורך מעבדה בדיקת
רקבידימעבדהשביצעהאתהבדיקהלצורךמתןאישור
במטרה השאר, בין זו, להגבלה טעמים כמה יש  הדגםע
והתאמה המשלוח של הבדיקה אמינות את להבטיח
בודק של השלובה המקצועית האחריות לדגם, מלאה
הדגםובודקהמשלוחואףיכולשיהיובמקריםמסוימים
טעמיםשלסודיותמסחריתעאםמשלוחאחדכללסוגים
שוניםשלטוביןמדגמיםשונים-הרישרשאיהיבואןלפצל
אתהבדיקהביןמעבדותבדיקהשונות,ובלבדכייישמר
העיקרוןשמעבדתהבדיקהשנתנהאתאישורהדגםהיא

אשרתבצעאתבדיקתהמשלוחע

איןבאמורבסעיףזהכדילכבולבאופןמוחלטיבואן
למעבדהמסוימתאשרביצעהבעבראתהבדיקהלצורך
אישורהדגםעהחריגלאיסורזההואבאותםמצביםשבהם
את שביצעה המעבדה בין פעולה שיתוף הסכם קיים
בדיקתהדגםונתנהאתאישורה,לביןהמעבדההמבצעת
אתבדיקתהמשלוחעבמסגרתהסכםשיתוףפעולהכאמור,
באחריותכלאחתמהמעבדותלהסדיראתהיבטישיתוף
לעילע האמור וכל המקצועית האחריות ביניהן, המידע
יובהרכיגםבענייןזהרשאיהממונהעלהתקינהלקבוע

בהנחיותיוהוראותביחסלאופןהתנהלותהמעבדותע

פועלות המוצע התיקון ערב הקיים המצב פי על
מעבדותמכוןהתקניםעלפישנימסמכיםעיקריים:האחד,
נוהל401האמור-שהואנוהלכלליהחללגביכלסוגי

התקנים,ובו,ביןהשאר,מפורטיםהסוגיםהשוניםשל
הבדיקות,מסלוליהבדיקההשוניםשלהיבואניםוכיוצא
באלהעהשני-"נספחיש'"-שכאמורלעילהםמסמכים
פרטניים,והםנקבעיםביחסלכלתקןותקןוקובעיםמהן
הבדיקותהנדרשותביחסלאותםטוביןמיובאיםעבמסגרת
התיקוןהמוצע,באחריותהממונהעלהתקינהיהיהלקבוע
אתההנחיותהשונותבשניהרבדיםעלגבי"נספחיש'"-
קובעסעיף2ז)ד(המוצעכילשםגיבושההנחיותהפרטניות
לגביהבדיקותהנדרשותלגביכלתקןרשמי,יהיההממונה
הרלוונטיים השחקנים עם היוועצות הליך לקיים רשאי
בתחום-מכוןהתקנים,מעבדותמוכרות,איגודלשכות

המסחרונשיאותהארגוניםהעסקייםע

לסעיף 2ח המוצע

סעיףזהקובעאתסמכותושלהממונהעלהתקינה
או שנתנהמעבדתבדיקה מעבדה אישורבדיקת לבטל
המנויות הנסיבות בהתקיים וזאת בתנאים, להתנותו
בסעיף:האישורניתןעליסודמידעכוזב,שגויאומטעה
שאילוהיהמונחלפנינותןהאישורבמועדמתןהאישור
-לאהיהניתןהאישורלכתחילה,אואםהתעוררחשד
כיהיבואןהפרתנאימתנאיהאישוראוהוראהמהוראות
הפקודהאוחיקוקאחרעבנוסףנקבעתסמכותושלהממונה
לבטלבאופןמיידיאישור,עודבטרםניתנהזכותטיעון
ליבואן,בנסיבותשבהןקייםחששממשילפגיעהמיידית
בבריאותהציבור,בבטיחותואובאיכותהסביבהעבמקרה
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שגוי חלקי, כוזב, ניתןעלבסיסמידע האישור )1(
אומטעהואילוהיההמידעהנכוןוהמלאלפנינותן

האישורבמועדמתןהאישור,לאהיהניתןהאישור;

התעוררחשדלגבימהימנותהאישור,לרבותבשל )2(
הפרתתנאימתנאיהאישוראוהוראהמההוראותלפי

פקודהזואוחיקוקאחרבידיהיבואןמקבלהאישורע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,סברהממונהעלהתקינהכי )ב(
ישצורךדחוףלבטלאישורבדיקתמעבדה,לעכבאתנתינתו,
להתלותואולהתנותובתנאים,בשלחששממשילפגיעה
הסביבה, באיכות או בבטיחותו הציבור, בבריאות מיידית
בסעיף כאמור הוראה בדיקה למעבדת לתת הוא רשאי

את לטעון הזדמנות הרשום ליבואן שנתן בלי גם )א( קטן
טענותיו,ובלבדשייתןלוהזדמנותכאמורבהקדםהאפשרי

לאחרמתןההוראהע

בדיקת אישור ביטול על התקינה על הממונה הורה )ג(
כך סעיףזה,יודיעעל התנייתולפי או התלייתו מעבדה,

לרשותהמכסע

מתןהוראות
פרטניותלמעבדת

בדיקה

הוראות2טע בדיקה התקינהרשאילתתלמעבדת הממונהעל
מיוחדותלענייןביצועבדיקותמסוימות,בדיקותשלטובין
מסוימיםאובדיקותבעבוריבואןמסוים,ובכללזהלהורות

על-

אופןביצועהבדיקות,נטילתדוגמאותומסירתןלבדיקת )1(
מעבדה,ובכללזאתמעבדהאחרת,בארץאומחוצהלה,או

שמירתןלתקופהשיורהאולנהוגבהןבדרךאחרת;

בדיקהמלאהשלהתאמהלדרישותתקןרשמיהחל )2(
חוזרת, בדיקה חלקית, בדיקה נוספת, בדיקה הטובין, על
בדיקהמשלימהאובדיקהיזומה,והכולבמעבדתהבדיקה

אובמעבדהאחרת,בארץאומחוצהלה;

מקוםביצועהבדיקותע )3(

שאישר2יעהכרהבמעבדות למעבדה לתת רשאי התקינה על הממונה )א(
בהתאםלהוראותסעיף12)א(לחוקהתקנים,הכרהלביצוע
בדיקותהתאמהשלטוביןמיובאיםלתקןרשמילפיפקודה
זו,ובלבדשמצאשהמעבדהערוכהלקייםאתההוראותלפי
חוקזה,לרבותהוראותהממונהעלהתקינה,ובכללזהלעניין

חיבורלמאגרהמידעע

שלביטולאישורנדרשהממונהליידעאףאתרשותהמכס
בדברהחלטתוע

לסעיף 2ט המוצע

סעיףזהקובעאתסמכותושלהממונהלתתלמעבדת
בדיקהגםהוראותפרטניותבשורהשלענייניםהמפורטים

לתת לו שניתנה הכללית לסמכות מעבר וזאת בסעיף,
הנחיותלגביאופןעבודתהמעבדותע

לסעיף 2י המוצע

סעיףזהקובעאתסמכותושלהממונהעלהתקינה
לתתהכרהלמעבדהלצורךביצעבדיקותהתאמהשלטובין
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שרהכלכלהוהתעשייהרשאי,עלפיהמלצתהממונה )ב(
עלהתקינה-

סעיף לפי הכרה מתן לעניין הוראות לקבוע )1(
קטן)א(,ובכללזהתנאיםנוספיםלהכרהכאמור;

בהסכמתשרהאוצר,לקבועתנאיםנוספיםלמתן )2(
תקנים בדיקות סל לעניין )א(, קטן סעיף לפי הכרה
נדרשלגביסוגטוביןמסויםאוחיובהמעבדהבביצוע
מענה מתן לשם מסוימים פעולה בתחומי בדיקות

לצורכיהמשקהישראליע

להתלותהכרהבמעבדה התקינהרשאי הממונהעל )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,לקבועבהתנאים,לבטלאותהאולסרב
לחדשה,ויחולולענייןזההוראותסעיף12)א1(לחוקהתקנים,

בשינוייםהמחויביםע

החליטהממונהעלהתקינהלהתלותהכרהבמעבדה, )ד(
לקבועבהתנאים,לבטלאותהאולסרבלחדשה,לפיסעיף

קטן)ג(,יודיעעלכךלרשותהמכסע

דיןעובדים,
מנהלים,נושאי
משרהובודקים

במעבדהמוכרת

דינםשלעובדים,מנהלים,נושאימשרהובודקיםבמעבדה2יאע
זו,כדיןעובדיהמדינה מוכרת,לענייןתפקידםלפיפקודה

לענייןחיקוקיםאלה:

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-961979; )1(

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט- )2(
;971969

שרהכלכלהוהתעשייהרשאי,עלפיהמלצתהממונה )ב(
עלהתקינה-

סעיף לפי הכרה מתן לעניין הוראות לקבוע )1(
קטן)א(,ובכללזהתנאיםנוספיםלהכרהכאמור;

בהסכמתשרהאוצר,לקבועתנאיםנוספיםלמתן )2(
תקנים בדיקות סל לעניין )א(, קטן סעיף לפי הכרה
נדרשלגביסוגטוביןמסויםאוחיובהמעבדהבביצוע
מענה מתן לשם מסוימים פעולה בתחומי בדיקות

לצורכיהמשקהישראליע

להתלותהכרהבמעבדה התקינהרשאי הממונהעל )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,לקבועבהתנאים,לבטלאותהאולסרב
לחדשה,ויחולולענייןזההוראותסעיף12)א1(לחוקהתקנים,

בשינוייםהמחויביםע

החליטהממונהעלהתקינהלהתלותהכרהבמעבדה, )ד(
לקבועבהתנאים,לבטלאותהאולסרבלחדשה,לפיסעיף

קטן)ג(,יודיעעלכךלרשותהמכסע

דיןעובדים,
מנהלים,נושאי
משרהובודקים

במעבדהמוכרת

דינםשלעובדים,מנהלים,נושאימשרהובודקיםבמעבדה2יאע
זו,כדיןעובדיהמדינה מוכרת,לענייןתפקידםלפיפקודה

לענייןחיקוקיםאלה:

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-961979; )1(

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט- )2(
;971969

מיובאיםלתקןרשמילפיפקודהזועההכרהתינתןלמעבדה
שהיאמעבדהמאושרתלפיסעיף12לחוקהתקניםואשר
עומדתבדרישותנוספות,ובכללזהיכולתלהתחברלמאגר
המידעעמאגרהמידעהואכליעבודההכרחילצורךביצוע
הטוביןמפיקוחרשותהמכסע פעילותהמעבדהושחרור
מאגרזהכוללממשקלמערכתמסלו"לשלהמכס)שהיא
מערכתסטטוסלרישיונותואישוריםליבואן,שמקשרתבין
יבואנים,עמילימכס,רשויותממשלתיותורשותהמכס(
וכוללגםמידעבדברההיסטוריהשלהיבואןושלהטובין
השונים,המשפיעעלסוגהבדיקההנדרשתוהיקפה,ועל

ההחלטהאםניתןלאפשרשחרורמותנהועודע

נוסףעלכךרשאישרהכלכלהוהתעשייה,בהמלצת
הממונהעלהתקינה,לקבועדרישותנוספותלענייןמתן
סל לבצע מעבדה לחיוב הנוגעות דרישות לגבי הכרהע
בדיקותמסוים,יהיוטעונותהתקנותהאמורותגםהסכמה
שלשרהאוצרעכךלגביטוביןמסוימיםייתכןכיישצורך
בדיקות לדוגמה שונים, מתחומים בדיקות של בשורה
כימיהובדיקותחשמלוייתכןלמשלשתיקבעחובהעל
מעבדהלבצעבדיקותבכמהתחומיםבמטרהלייצרתנאי
תחרותהוגניםביןמעבדותמכוןהתקניםלמעבדותמוכרות

למשלע

במעבדה, הכרה להתלות או רשאילבטל הממונה
להתנותהבתנאיםאולבטלה,בהתקייםהנסיבותהמנויות
בסעיף12)א1(המוצעלחוקהתקנים,בשינוייםהמחויביםע
מובןכימשהוסראישורלפיסעיף12)א1(לחוקהתקנים
למעבדהמאושרת,ממילאנשמטגםהבסיסלהמשךהיותה

מעבדהמוכרתע

לסעיף 2יא המוצע

סעיףזהמחילדיניםשוניםעלעובדימעבדהמוכרתע
תפקיד מכוח נעשית המוכרת המעבדה עובדי פעולת
זו,אשרנעשתהעדהיום מיוחדשניתןלהםלפיפקודה
עלידיתאגידשהוקםלפידין,בעלמעמדמיוחדבתחום
התקינה,שהואגוףהנתוןלביקורתמבקרהמדינה,וחלות
עליוחובותשונותמתחוםהמשפטהציבוריעכניסתםשל
גופיםפרטייםלתחוםהבדיקהמצריכההתייחסותמיוחדת
וההגבלותהנכללותלפיההסדרהמוצענועדולהבטיח
התנהלותתקינה,ומתוךכוונה,ביןהשאר,למנועמצבים
בהםיוטהשיקולדעתהבודקעקבהצעתמתנהאוטובת

הנאהע

ס"חהתש"ם,עמ'2ע 96

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ע 97
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חוקהעונשין,לענייןההוראותהנוגעותלעובדיהציבורע )3(

חובותיבואנים
רשומים

עליבואןרשוםיחולוהחובותהמנויותלהלן,נוסףעל2יבע )א(
החובותהמוטלותעליולפיחוקהתקנים:

והמסמכים הפרטים את ישמור רשום יבואן )1(
המנוייםבתוספת,לגביכלמשלוחשלטובין,לתקופה
שלאתפחתמשבעשניםממועדהשחרורשלהמשלוח

האחרוןשלטוביןמאותוהדגם;

יבואןרשוםישמור,לתקופהשלאתפחתמשבע )2(
שנים,אתרשימתהעוסקיםשאליהםהעביראתהטובין

ישירות;

שעמה בדיקה למעבדת יאפשר רשום יבואן )3(
התקשרלצורךקבלתאישורבדיקתמעבדה,לבצעכל
פעולהנדרשתלצורךמתןהאישורובחינהשלקיום
התחייבויותיובהתאםלאישורשחרורמותנה,ובכלל
זהלאפשרלמעבדתהבדיקהלהיכנסלחצריםשבהם
מאוחסניםהטובין,וליטולמסמכיםודוגמאותהנחוצים
לצורךביצועהבדיקהבהתאםלהנחיותהממונהעל

התקינה;

משהתחיליבואןבביצועבדיקהשלטוביןמסוים )4(
במשלוחמסויםלצורךאישורהמשלוחאצלמעבדת
ביצועה את להמשיך רשאי יהיה לא אחת, בדיקה
שלהבדיקהשלהטוביןהאמורבמשלוחהאמוראו
אצל מחדש האמורה הבדיקה ביצוע את להתחיל
אשר חריגות בנסיבות אחרת,למעט בדיקה מעבדת

יאושרועלידיהממונהעלהתקינהמראשובכתבע

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(,איןבקבלת )ב(
זוכדילגרוע אישורעמידהבדרישותהממונהלפיפקודה
מאחריותושליבואןלעמודבכלדרישותהתקןהרשמיהחל
עלהטוביןובהוראותכלדיןבנוגעלטובין,לרבותלפיסעיף

9)א(ו–)א2()1(לחוקהתקניםע

לסעיף 2יב המוצע

לסעיף קטן )א(

סעיףזהקובעאתהחובותהשונותהחלותעליבואן
רשום,ונוסףעלהחובותהחלותעליולפיחוקהתקנים:חובת
שמירתמסמכיםהבאהככלימשליםלחובההקבועהבחוק
התקניםשמטרתהלהבטיחיכולתעקיבות,תיעודרשימת
העוסקיםשאליהםהועברוהטובין,חובתהיבואןלאפשר
למעבדתבדיקהלבצעאתהמוטלעליהלצורךבחינהשל
קיוםהתחייבויותיובהתאםלאישורשחרורמותנה,חובת
היבואןשלאלעבורממעבדתבדיקהאחתלאחרתבמהלך
בדיקהשלאותומשלוח-סעיףזהבעלחשיבותמיוחדת

ונועדלהבטיחאתמהימנותתוצאותהבדיקהע

לסעיף קטן )ב(

סעיףזהנועדלחדדאבחנהחשובהביותר-משטר
הבדיקותהחלעלטוביןמיובאיםאינומחייבבדיקהשל
כלפריטופריטשלטוביןמאותודגם,אלאמהווהבדיקה
מדגמיתבלבדובחלקמהמצבים,כמולמשלכאשרנקבעכי
דיבהצהרה,אףלאנעשיתכלבדיקהשלמעבדתבדיקה
לטוביןוהטוביןיגיעולשווקיםבהסתמךעלהצהרותיושל
היבואן,הגםשמדוברבטוביןשישבהםסיכון,ולכןנכללו
לכתחילהבצוהפיקוחעדווקאבשלכךישחשיבותלחידוד
עמידה אישור שניתן מקום גם כי העובדה כי והדגשה
בדרישותהממונה,איןבכךכדילגרועאוכדילהפחית
אתאחריותושלהיבואןלכךכיעלהטוביןכולם,כלפריט

ר ב ס ה י  ר ב ד



413 הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31

הממונהעלהתקינהינהלמאגרמידעשיכלולמידע2יגעמאגרהמידע )א(
בדברפניותיבואניםרשומיםלמעבדותבדיקהלצורךביצוע
בדיקותלשםקבלתאישוריבדיקתמעבדה,לרבותרישום
תוצאותהבדיקות,מועדקיומןשלהבדיקות,העתקיאישורי
בדיקותהמעבדהשניתנו,וכלפרטזיהויאחרהנוגעלטובין
שנבדקו,הנדרשלפיהוראותפקודהזו)בפקודהזו-מאגר

המידע(ע

דין, כל להוראות בכפוף רשאי, התקינה על הממונה )ב(
או המידע לעייןבמאגר המורשים לקבועהסדריםלעניין
להזיןאליומידע,היקףההרשאהוהגבלותעלהיקףהעיוןאו
הזנתהמידע,ורשאיהואלקבועהסדריעיוןשוניםלרשות
המכס,למכוןהתקנים,למעבדותמוכרותוליבואניםרשומיםע

הרשאה בלא המידע ממאגר מידע אליו שהגיע מי )ג(
ידווחעלכך זו, פקודה להוראותלפי בניגוד או מתאימה
לממונהעלהתקינהבאופןמיידי,לאיגלהאותולאחרולא
יעשהבוכלשימושאלאבאישורמראשובכתבשלהממונה

עלהתקינהע

התקנים למכון להורות רשאי התקינה על הממונה )ד(
הורה )א(; קטן בסעיף כאמור המידע מאגר את להפעיל

הממונהעלהתקינהכאמור-

יפעילמכוןהתקניםאתמאגרהמידעבהתאם )1(
זה ובכלל התקינה, על הממונה שהורה להוראות

בענייניםאלה:

הממונהעלהתקינהינהלמאגרמידעשיכלולמידע2יגעמאגרהמידע )א(
בדברפניותיבואניםרשומיםלמעבדותבדיקהלצורךביצוע
בדיקותלשםקבלתאישוריבדיקתמעבדה,לרבותרישום
תוצאותהבדיקות,מועדקיומןשלהבדיקות,העתקיאישורי
בדיקותהמעבדהשניתנו,וכלפרטזיהויאחרהנוגעלטובין
שנבדקו,הנדרשלפיהוראותפקודהזו)בפקודהזו-מאגר

המידע(ע

דין, כל להוראות בכפוף רשאי, התקינה על הממונה )ב(
או המידע לעייןבמאגר המורשים לקבועהסדריםלעניין
להזיןאליומידע,היקףההרשאהוהגבלותעלהיקףהעיוןאו
הזנתהמידע,ורשאיהואלקבועהסדריעיוןשוניםלרשות
המכס,למכוןהתקנים,למעבדותמוכרותוליבואניםרשומיםע

הרשאה בלא המידע ממאגר מידע אליו שהגיע מי )ג(
ידווחעלכך זו, פקודה להוראותלפי בניגוד מתאימהאו
לממונהעלהתקינהבאופןמיידי,לאיגלהאותולאחרולא
יעשהבוכלשימושאלאבאישורמראשובכתבשלהממונה

עלהתקינהע

התקנים למכון להורות רשאי התקינה על הממונה )ד(
הורה )א(; קטן בסעיף כאמור המידע מאגר את להפעיל

הממונהעלהתקינהכאמור-

יפעילמכוןהתקניםאתמאגרהמידעבהתאם )1(
זה ובכלל התקינה, על הממונה שהורה להוראות

בענייניםאלה:

עליהם, החל הרשמי התקן דרישות בכל לעמוד ופריט,
9)א(לחוקהתקנים ובכללזההחובותהמפורטותבסעיף
כנוסחוערבתחילתהתיקוןהמוצעוסעיף12)א2()1(בחוק

התקניםכנוסחוהמוצעע

לסעיף 2יג המוצע

סעיףזהקובעאתאחריותהממונהעלהתקינהלנהל
מאגרמידע,אשריכלולאתפניותהיבואניםהרשומים
בדיקת אישורי קבלת לשם השונות הבדיקה למעבדות
האישורים את רק לא יכלול שבמאגר המידע מעבדהע
השונות, הבדיקות תוצאות של רישום גם אלא עצמם
העתקיאישוריםשניתנווכלפרטאחר,כפישיורההממונה

עלהתקינהע

הממונהעלהתקינהיקבעאתההסדריםמפורטים
הנוגעיםלעיוןבמידעשבמאגרבידיהגורמיםהשוניםעכך
למשל-ישחשיבותליצירתהפרדהביןמידעהמוזןעלידי
מעבדותמכוןהתקניםלמידעשבומטפלהמכוןמטעמושל
הממונהעלהתקינה,וכןהפרדהשלמידעשהואבגדרסוד
מסחריאשרלאיהיהפתוחביןכלמעבדותהבדיקה,מידע

שישחשיבותכיהמכסיוכללקבלווכיוצאבאלהעמובהר
כיההסדריםשייקבעועלידיהממונהיהיובכפוףלהוראות

כלדין,לרבותחוקעוולותמסחריות,התשנ"ט-1999ע

התקנים הממונהעלהתקינהרשאילהורותלמכון
לנהלאתמאגרהמידעבעבורו,כפישקורהכיוםשמאגר
המידעמנוהלעלידימכוןהתקנים,ולכןהממונהיהיה
רשאילתתלמכוןהתקניםהוראותשונותלרבותלעניין

דרכיאבטחתהמידע,תחזוקתהמאגרוכיוצאבאלהע

להפעילאתהמאגר, מכוןהתקנים,אםאכןימשיך
יסרב לא למשל הממונה,כך יידרשלפעוללפיהנחיות
מוכרת למעבדה הנוגע מידע של רישום לבצע המכון
ואףלאיעכברישוםבנסיבותלאמוצדקותעישלזכורכי
מעבדותמוכרותהןבגדרמתחרהלמעבדותהמכוןבתחום
בדיקותהיבואולכןישחשיבותלהבטחתהתנהלותהוגנתע
לענייןההיבטיםהכספייםהקשוריםלמאגר,משרדהאוצר
ומשרדהכלכלהוהתעשייהמקיימיםהידברותעםמכון

התקניםלצורךהסדרתםע
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הנחיותוהרשאותבדברבעליגישהלמאגר )א(
סוגי נתונים, הזנת לצורך או בו עיון לצורך
הנתוניםשיוזנולמאגרהמידע,פרקיהזמןלהזנת
לגורמים מהמאגר ולהעברתו למאגר מידע

המורשיםלכך,והיקףהעיוןבמידע;

תחזוקתהמערכתהטכנולוגיתשתשמשאת )ב(
מאגרהמידע,ודרכיאבטחתהמידעהכלולבה;

הרשאה, לבעלי המידע נגישות הבטחת )ג(
ולמישנתונהלוזכותלעייןבאותומידע;

המכוןלאיסרבלבקשתרישוםמידעשלמעבדה )2(
מוכרת,לשםמילויתפקידיהשלהמעבדההמוכרתלפי

דין;

המכוןלאיגלהמידעממאגרהמידעולאיעשה )3(
בוכלשימושאלאבהתאםלהוראותלפיפקודהזוע

הממונהעלהתקינהרשאילתתהרשאהלעובדמשרד )ה(
הכלכלהוהתעשייהשהואהסמיכולכך,לשםביצועבקרה

עלקיוםההוראותשהורהעליהןלפיסעיףקטן)ד()1(ע

לשםפיקוחעלהסדרתיבואטוביןלפיהוראותסעיפים2אעד2ידעסמכויותפיקוח
2יג,ובכללזהפיקוחעלמעבדותמוכרות,יהיונתונותלממונה
עלהתקינהולמפקחשהואעובדמשרדהכלכלהוהתעשייה
שמונהלפיסעיף10)א1(לחוקהתקנים,כלהסמכויותהמנויות

בסעיף10)ב(ו–)ב1(לחוקהאמור,בשינוייםהמחויביםע

סמכויותהממונה
עלהתקינהלדרוש

מידעומסמכים

הממונהעלהתקינהרשאילדרושמיבואןרשוםאוממעבדת2טוע
בדיקהלמסורלו,במועד,במתכונתובאופןשיורה,כלמידע
הדרושלולשםהפעלתסמכויותיולפיחוקזהאוכדילהקל

עלביצועוע

אי־תחולהלעניין
רשויותמוסמכות

הוראותסעיפים2געד2טויחולולענייןאישורעמידה2טזע )א(
בדרישותהממונהבלבד,ואיןבהן-

לסעיף 2יד המוצע

להרחיבאתסמכויותהפיקוח סעיףזההיא מטרת
הנתונותלממונהעלהתקינהלפיחוקהתקנים,גםביחס
לפיקוחעלפעולתןשלמעבדותמוכרותעיובהרכינטילת
המכס מפיקוח השחרור לפני מפקחים ידי דוגמאותעל

תיעשהבאישורובתיאוםעםרשותהמכסע

יצויןכיביןהממונהעלהתקינהלביןרשותהמכס
העבודה חלוקת את המסדירים עבודה נוהלי ייקבעו
השימוש אופן את שיסדירו הוראות לרבות ביניהם,
בסמכותהכניסהלתחוםהפיקוחשלרשותהמכס,הנתונה
כיוםלמפקחיםשמונולפיחוקהתקנים,ויפעלוגםלעניין
הסעיפיםהחדשיםהמתווספיםלפקודתהיבואוהיצוא,
ובפרטלענייןהתיאוםוהאישוריםהנדרשיםממנהלרשות

המכסבטרםהפעלתסמכותםע

לסעיף 2טו המוצע

על לממונה הנתונות הפיקוח סמכויות על נוסף
התקינהולמפקחיםשמונועלידו,ניתנתבמסגרתהסעיף
המוצעסמכותרחבהיותרלדרושממעבדתבדיקהומיבואן
רשוםכלמידענוסףהדרושלולשםהפעלתסמכויותיולפי
חוקזהאוכדילהקלעלביצועועכךלמשלרשאיהממונה
עלהתקינהלדרושמהגורמיםהאמוריםמידעהנדרשלו
לצורךגיבושהנחיותיואומידעהדרושלולצורךקביעת

מדיניותמסוימתע

לסעיף 2טז המוצע

מטרתסעיףזהלחדדולהבהירכיההסדריםהמוצעים
לשנות או לגרוע באים אינם המוצע, התיקון במסגרת
מסמכויותרשויותמוסמכותאחרותלפיהפקודהובכלל
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כדילגרועאולשנותמסמכויותכלרשותמוסמכת )1(
לפיפקודהזואוכדילהקנותלהסמכותנוספת;

כדילגרועמסמכויותלפיפקודתהמכסע )2(

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(,סעיפים2ג )ב(
עד2טולאיחולוביחסלייבואטוביןשהםמזוןכהגדרתובחוק

הגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-982015ע";

בסעיף8- )5(

בסעיףקטן)א(,במקום"פקידמכסרשאי"יבוא"פקידמכסאורשותמוסמכת )א(
רשאים";

)ב(,במקום"דרשפקידהמכס"יבוא"דרשופקידהמכסאו בסעיףקטן )ב(
הרשותהמוסמכת"ובמקום"רשאיהוא"יבוא"רשאיפקידהמכס";

אחריסעיף14יבוא: )6(

כמפורט14אע"עיצוםכספי זו, פקודה לפי מהוראות הוראה יבואן הפר )א(
להלן,רשאיהממונהעלהתקינהלהטילעליועיצוםכספילפי
הוראותסעיפים14אעד14י,בסכוםשל5,000שקליםחדשים,

ואםהואתאגיד-בסכוםשל15,000שקליםחדשים:

כדילגרועאולשנותמסמכויותכלרשותמוסמכת )1(
לפיפקודהזואוכדילהקנותלהסמכותנוספת;

כדילגרועמסמכויותלפיפקודתהמכסע )2(

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(,סעיפים2ג )ב(
עד2טולאיחולוביחסלייבואטוביןשהםמזוןכהגדרתובחוק

הגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-982015ע";

בסעיף8- )5(

בסעיףקטן)א(,במקום"פקידמכסרשאי"יבוא"פקידמכסאורשותמוסמכת )א(
רשאים";

)ב(,במקום"דרשפקידהמכס"יבוא"דרשופקידהמכסאו בסעיףקטן )ב(
הרשותהמוסמכת"ובמקום"רשאיהוא"יבוא"רשאיפקידהמכס";

אחריסעיף14יבוא: )6(

כמפורט14אע"עיצוםכספי זו, פקודה לפי מהוראות הוראה יבואן הפר )א(
להלן,רשאיהממונהעלהתקינהלהטילעליועיצוםכספילפי
הוראותסעיפים14אעד14י,בסכוםשל5,000שקליםחדשים,

ואםהואתאגיד-בסכוםשל15,000שקליםחדשים:

זהאינםבאיםלגרועמסמכויותהנתונותלרשותהמכס
שהם טובין ניתןלעניין מיוחד דגש  פקודתהמכסע לפי
)מזון(, הציבור בריאות על הגנה חוק שלגביהם מזון,
התשע"ו-2016)בפרקזה-חוקהמזון(,כוללכברהתייחסות
מיוחדתואיןבכוונתהתיקוןהמוצע,שהואבבחינתהסדר

מאוחר,כדילגרועאולשנותמןההסדרשבחוקהמזוןע

לפסקה )5(

לפקיד כיום הנתונה הסמכות את להרחיב מוצע
מספיקות ראיות לדרוש מוסמכת, לרשות גם המכס,

שהטוביןעומדיםבדרישותהחוקע

לפסקה )6(

מוצעלהסמיךאתהממונהעלהתקינהלהטילעיצום
כספיעליבואןרשוםועלמעבדהמוכרתשהפרוהוראה
מההוראותהחלותעליהםלפיהתיקוןהמוצע,תוךהתאמת
הוראותהסעיפיםהמוצעיםלמקובלכיוםבחקיקהבנוגע

להטלתעיצומיםכספייםעלידירשותמינהליתע

ביןהשאר,יוטלעיצוםכספיאםהפריבואןאתתנאי
ההתחייבותשנתןביחסלטוביןשניתןלגביהםאישורשחרור
מותנה,אםמסראתהטוביןשבאותומשלוחלבדיקהשל
יותרממעבדהאחת,אםייבאטוביןהכלוליםבצופיקוח
בלישנרשםבמרשםהיבואנים,אואםלצורךקבלתאישור
הממונהעלהתקינהמסרפרטיםלאנכוניםלענייןטובין

שייבא,ובכללזהבמסגרתהצהרהשאותהמסרע

כמוכןיוטלעיצוםכספיבמקרהשלהפרתהוראות
הפקודהעלידימעבדהמוכרת,לרבותאםנתנהאישור
שחרורמותנהשלאבהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינה,

יבואן של ההתחייבות תנאי הפרת על דיווחה לא אם
שנודעלהעליה,אםביצעהבדיקתמשלוחבלישביצעה
אתבדיקתהדגםלאותםטוביןובלישישלההסכםשיתוף
ההנחיות את הפרה אם או אחרת מעבדה עם פעולה

שניתנולהעלידיהממונהעלהתקינהע

ומהיר יעיל אמצעירגולטורי הוא הכספי העיצום
שמטרתוהעיקריתהיאאכיפתקיוםההוראותהחוקיות
והחזרתהמפוקחלמשטרציותעלנוכחהעובדהשמדובר
גורם לשמש ומהירותו יעילותו עשויה מינהלי, בהליך
החובות הפרת של השכיחות להקטנת ולהביא מרתיע

שבשלהפרתןהואמוטלע

יוסברכיהקביעהלענייןסמכותושלהממונהלהטיל
הסמכויות על נוסף היא הפקודה מכוח כספי עיצום
הנתונותלובחוקהתקנים,לרבותהסמכותלהטילעיצומים
כספיים,כאשרהסמכותמכוחהפקודההיאלענייןהפרות
לחובות ונוגעות לפקודה להוסיפן שמוצע הוראות על

יבואניםוחובותמעבדותמוכרותאשרמעוגנותבפקודהע

הפרות על מוטל המוצע התיקון לפי כספי עיצום
שקל,פשוטוברורלהיווכחבקיומןוהטלתואינהמחייבת
בירורעובדתימורכבעהטלתעיצוםכספיגםנבדלתמהטלת
סנקציהפליליתבכךשאינהמלווהבקלוןהחברתישכרוכה

בוההרשעהבפליליםואינהגוררתאחריהרישוםע

לסעיף 14א המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלהסמיךאתהממונהעלהתקינהלהטילעיצום
5,000שקליםחדשיםליחיד יבואןבסכוםשל כספיעל

ס"חהתשע"ו,עמ'90ע 98
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לאדיווחלממונהעלהתקינהעלשינויבפרטים )1(
אובמסמכיםשמסר,בניגודלהוראותסעיף2ג)ד(;

להוראות בניגוד מסמכים, או פרטים שמר לא )2(
סעיף2יב)א()1(או)2(ע

כמפורט זו, פקודה לפי מהוראות הוראה יבואן הפר )ב(
להלן,רשאיהממונהעלהתקינהלהטילעליועיצוםכספי
לפיהוראותסעיפים14אעד14י,בסכוםשל10,000שקלים
חדשים,ואםהואתאגיד-בסכוםשל25,000שקליםחדשים:

בדיקה למעבדת או התקינה על לממונה מסר )1(
פרטיםלאנכוניםלענייןטוביןשייבא,לצורךעמידה
בדרישותהממונהעלהתקינהכפישנקבעובאישור
המותנהאולצורךקבלתהאישורכאמורמןהממונה

עלהתקינה,באחדמאלה:

במסמךאובפרטשמסרבמצורףלבקשה )א(
לפי הממונה בדרישות עמידה אישור לקבלת

סעיפים2ה)א()2(ו־2ז)א(;

במסמךאובפרטשמסרבמצורףלהצהרה )ב(
לפיסעיפים2ה)א()2(ו־2ו;

מסרמידעלאנכוןבהצהרהשמסרלפיסעיף2ג)ב( )2(
אובמסמכיםופרטיםשמסרלפיסעיף2ג)ב(,)ג(או)ד(;

ייבאטוביןשיבואםעלידוטעוןאישורעמידה )3(
היבואנים, במרשם שנרשם בלי הממונה בדרישות

בניגודלהוראותסעיף2ד;

הפרתנאימהתנאיםלקבלתאישורשחרורמותנה )4(
שנקבעולפיסעיף2ה)ב(;

מסרטוביןמסויםבמשלוחמסויםלבדיקהשל )5(
סעיף להוראות בניגוד אחת, בדיקה ממעבדת יותר

2יב)א()4(ע

הפרהמעבדהמוכרתהוראהמהוראותלפיפקודהזו, )ג(
כמפורטלהלן,רשאיהממונהעלהתקינהלהטילעליהעיצום
50,000 14י,בסכוםשל 14אעד כספילפיהוראותסעיפים

שקליםחדשים:

הוראה הפר אם לתאגיד, חדשים שקלים ו–15,000
בהפרות העוסק זה, קטן בסעיף המפורטות מההוראות

במדרגהנמוךיותרע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלהסמיךאתהממונהעלהתקינהלהטילעיצום
כספיעליבואןבסכוםשל10,000שקליםחדשיםליחיד

הוראה הפר אם לתאגיד, חדשים שקלים ו–25,000

בהפרות העוסק זה, קטן בסעיף המפורטות מההוראות
במדרגגבוהיותרע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלהסמיךאתהממונהעלהתקינהלהטילעיצום
כספיעלמעבדהמוכרתבסכוםשל50,000שקליםחדשים,
אםהפרההוראהמההוראותהחלותעליהכמפורטבסעיף

קטןזהע
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בהתאם שלא מותנה שחרור אישור נתנה )1(
להנחיותהממונהעלהתקינהלפיסעיף2ה)ב(;

לאדיווחהעלאי־קיוםהתחייבויותבידייבואן )2(
להנחיות בהתאם פעלה שלא או עליה לה שנודע
הממונהעלהתקינה,בניגודלהוראותלפיסעיף2ה)ב()2(;

בלי משלוח אישור מתן לצורך בדיקה ביצעה )3(
שביצעהאתהבדיקהלצורךאישורדגםובלישישלה
הסכםשיתוףפעולהעםמעבדתהבדיקהאשרנתנה

אתאישורהדגם,בניגודלהוראותסעיף2ז)ג(;

לאפעלהבהתאםלהוראותאולהנחיותשנתן )4(
הממונהעלהתקינהלפיסעיפים2ה,2ז,2ח,2טאו2יגע

היהלממונהעלהתקינהיסודסבירלהניחכייבואן )ד(
מההוראות הוראה הפרו העניין, לפי מוכרת, מעבדה או
)ג(,בנסיבות זוכאמורבסעיפיםקטנים)א(עד לפיפקודה
מחמירות,רשאיהממונהעלהתקינהלהטילעליהםעיצום
כספילפיהוראותסעיפים14אעד14י,ששיעורופיאחדוחצי
מסכוםהעיצוםהכספישניתןלהטילבשלאותההפרהלפי
)ג(;לענייןזה,"נסיבותמחמירות"- סעיפיםקטנים)א(עד

הפרההנוגעתלכמותגדולהבמיוחדשלטוביןע

הודעהעלכוונת
חיוב

אדם14בע כי להניח סביר יסוד התקינה על לממונה היה )א(
14א זו,כאמורבסעיף הוראהמההוראותלפיפקודה הפר
)להלן-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותו
סעיף,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי

)להלן-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונהעלהתקינה,בין )ב(
השאר,אתאלה:

המעשהאוהמחדל)להלן-המעשה(,המהווה )1(
אתההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

בהתאם שלא מותנה שחרור אישור נתנה )1(
להנחיותהממונהעלהתקינהלפיסעיף2ה)ב(;

לאדיווחהעלאי־קיוםהתחייבויותבידייבואן )2(
להנחיות בהתאם פעלה שלא או עליה לה שנודע
הממונהעלהתקינה,בניגודלהוראותלפיסעיף2ה)ב()2(;

בלי משלוח אישור מתן לצורך בדיקה ביצעה )3(
שביצעהאתהבדיקהלצורךאישורדגםובלישישלה
הסכםשיתוףפעולהעםמעבדתהבדיקהאשרנתנה

אתאישורהדגם,בניגודלהוראותסעיף2ז)ג(;

לאפעלהבהתאםלהוראותאולהנחיותשנתן )4(
הממונהעלהתקינהלפיסעיפים2ה,2ז,2ח,2טאו2יגע

היהלממונהעלהתקינהיסודסבירלהניחכייבואן )ד(
מההוראות הוראה הפרו העניין, לפי מוכרת, מעבדה או
)ג(,בנסיבות זוכאמורבסעיפיםקטנים)א(עד לפיפקודה
מחמירות,רשאיהממונהעלהתקינהלהטילעליהםעיצום
כספילפיהוראותסעיפים14אעד14י,ששיעורופיאחדוחצי
מסכוםהעיצוםהכספישניתןלהטילבשלאותההפרהלפי
)ג(;לענייןזה,"נסיבותמחמירות"- סעיפיםקטנים)א(עד

הפרההנוגעתלכמותגדולהבמיוחדשלטוביןע

הודעהעלכוונת
חיוב

אדם14בע כי להניח סביר יסוד התקינה על לממונה היה )א(
14א זו,כאמורבסעיף הפרהוראהמההוראותלפיפקודה
)להלן-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותו
סעיף,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי

)להלן-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונהעלהתקינה,בין )ב(
השאר,אתאלה:

המעשהאוהמחדל)להלן-המעשה(,המהווה )1(
אתההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

לסעיף קטן )ד(

מוצעלקבועכילממונהעלהתקינהתהיההסמכות
מהסכומים וחצי אחד פי של בסך כספי עיצום להטיל
הקבועיםבתיקוןהמוצעכאמור,במקרהשלהפרהשבוצעה
עלידייבואןאומעבדהמוכרתבנסיבותמחמירותעמוצע
נוגעת ההפרה כאשר יהיו מחמירות נסיבות כי לקבוע
לכמותגדולהבמיוחדשלטוביןעלענייןזהיקבעהממונה
טוביןעהסדר רבהבמיוחדשל כמות ייחשב מה בנהליו
דומהקייםכיוםבסעיף16בלחוקהתקניםלענייןהפרות

שלההוראותשבאותוחוקע

לסעיף 14ב המוצע

עלפיהמוצעבסעיףזה,בהתקייםהתשתיתהראייתית
המינהליתהמעידהעלביצועהפרהכאמורבסעיף14א
המוצע,ימסורהממונהעלהתקינההודעהלמפרעלכוונתו
להטילעליועיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(
אשרתצייןאתהמעשהאוהמחדלהמהוויםאתההפרה,
אתשיעורהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו,אתזכותו
שלהמפרלטעוןאתטענותיובדברכוונתהמנהללהטיל
עיצוםכספי,וכןאתהסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצום
הכספיאםתימשךההפרהאותחזורעלעצמה,והמועד

שממנויראוהפרהכהפרהנמשכתע
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זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )3(
עלהתקינהלפיהוראותסעיף14ג;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף14ה,
לעניין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד

הסעיףהאמורע

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף14ב14געזכותטיעון
רשאילטעוןאתטענותיו,בכתבאובעלפה,לפניהממונה
עלהתקינה,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולעניין
סכומו,בתוך30ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונה
עלהתקינהלהאריךאתהתקופההאמורהבתקופהנוספת

שלאתעלהעל30ימיםע

החלטתהממונה
עלהתקינה

ודרישתתשלום

הממונהעלהתקינהיחליט,לאחרששקלאתהטענות14דע )א(
כספי, עיצום המפר להטילעל 14ג,אם סעיף לפי שנטענו
ורשאיהואלהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראות

סעיף14וע

החליטהממונהעלהתקינהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה, )1(
דרישת - )להלן הכספי העיצום את לשלם בכתב,
העיצום סכום את השאר, בין יציין, שבה תשלום(,

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבע

בדרישתהתשלוםאובהודעה,לפיסעיףקטן)ב(,יפרט )ג(
המנהלאתנימוקיהחלטתוע

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף14ג,בתוך )ד(
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונת
חיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרהלמפר

במועדהאמורע

לסעיף 14ג המוצע

מוצעלתתלמפרשקיבלהודעהעלכוונתחיובכאמור
בסעיף14בהמוצע,זכותלהגישאתטענותיולמנהלבתוך30
ימיםמיוםמסירתההודעה,ובכךלממשאתזכותהשימוע
שלו,כמקובלבהליךמינהליעהממונהרשאילהאריךאת

התקופההאמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל30ימיםע

לסעיף 14ד המוצע 

מוצעלקבועכיהממונה,לאחרששמעאתטענותיו
לגביביצועה החלטתובאופןסופי המפר,יגבשאת של
שלההפרהבידיהמפר,ובהתאםלכךיחליטאםלהטיל
עלהמפרעיצוםכספיעכמוכן,רשאיהממונהלשקולאם

14ו סעיף להוראות העיצוםבהתאם גובה את להפחית
שיפורטלהלןעאםהחליטהממונהלהטילעלהמפרעיצום
העיצום סכום לגבי תשלום דרישת למפר ישלח כספי,
הכספיהמעודכן)בפרקזה-דרישתתשלום(עאםהחליט
הממונהשלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ימסורלמפר

הודעהעלכךבכתבע

עודמוצעלקבועכיבמקרהשבוהמפרבחרשלא
חיוב כוונת על ההודעה תיחשב טענותיו, את לטעון
שנשלחהעלידיהממונהכהחלטהסופיתשלווכדרישת
תשלום,בתום30הימיםשבמהלכםהיהרשאיהמפרלטעון

אתטענותיולפניהממונהע
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הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה14הע )א(
הפרה,החלקהחמישיםשלולכליוםשבונמשכתההפרהע

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרה
כאמור זו פקודה לפי מההוראות הוראה הפרת - חוזרת"
בסעיף14א,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראה

שבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשעע

עיצוםכספי14ועסכומיםמופחתים להטיל רשאי אינו התקינה הממונהעל )א(
בסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסעיפים14או־14ה,אלא

לפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

שרהכלכלהוהתעשייה,בהסכמתשרהמשפטים,רשאי )ב(
לקבועמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטיל
עיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסעיפים14א

ו־14ה,ובשיעוריםשיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי



העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת14זע )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
מסירת 14ד)ד(-ביום הממונהעלהתקינהכאמורבסעיף
ההודעהעלכוונתחיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף
14טוועוכבתשלומושלהעיצוםהכספיבידיהממונהעל
התקינהאוביתהמשפט-יהיההעיצוםהכספילפיסכומו

המעודכןביוםההחלטהבערעורע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה14הע )א(
הפרה,החלקהחמישיםשלולכליוםשבונמשכתההפרהע

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרה
כאמור זו פקודה לפי מההוראות הוראה הפרת - חוזרת"
בסעיף14א,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראה

שבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשעע

עיצוםכספי14ועסכומיםמופחתים להטיל רשאי אינו התקינה הממונהעל )א(
בסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסעיפים14או־14ה,אלא

לפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

שרהכלכלהוהתעשייה,בהסכמתשרהמשפטים,רשאי )ב(
לקבועמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטיל
עיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסעיפים14א

ו־14ה,ובשיעוריםשיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי



העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת14זע )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
מסירת -ביום 14ד)ד( הממונהעלהתקינהכאמורבסעיף
ההודעהעלכוונתחיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף
14טוועוכבתשלומושלהעיצוםהכספיבידיהממונהעל
התקינהאוביתהמשפט-יהיההעיצוםהכספילפיסכומו

המעודכןביוםההחלטהבערעורע

לסעיף 14ה המוצע

מוצעלקבועכיביצועהפרהלאורךזמןיגרורהטלת
עיצוםכספיבסכוםגבוהיותר,שהואפועליוצאשלמשך
התקופהשבהבוצעהההפרהעולפיכך,מקוםשבומתבצעת
הפרהנמשכת,ייווסףלסכוםהעיצוםהכספיהמקוריבשל
נמשך שבו יום לכל נוסף יומי סכום שבוצעה, ההפרה
כי לקבוע מוצע כן, כמו המפרע ידי על ההפרה ביצוע
בתוך שבוצעה הפרה שהיא חוזרת, הפרה של במקרה
שנתייםמביצועהפרהקודמתשבשלההוטלעיצוםכספי
אושבשלההורשעהמפר,ייווסףעלסכוםהעיצוםהכספי
הקצובשהיהניתןלהטילובשלהאילובוצעהלראשונה,

סכוםהשווהלסכוםהעיצוםהכספיע

לסעיף 14ו המוצע

מוצעלקבועכישרהכלכלהוהתעשייה,בהסכמת
נסיבות מקרים, סוגי לקבוע רשאי יהיה המשפטים, שר
על כספי עיצום להטיל ניתן יהיה שבשלהם ושיקולים
הקבועים הסכומים מן הנמוך בסכום המפעיל הגורם

בסעיפים14או־14ההמוצעיםע

הנסיבותוהשיקוליםשיקבעהשרבתקנות,שבשלהם
ניתןלהטילסכוםמופחתיתחשבולמשלבמידתשיתוף
פעולות והפסקתה, ההפרה בגילוי המפר של הפעולה

שביצעביוזמתולמניעתהישנותההפרהאועובדתהיותה
שלההפרההפרהראשונהעכמוכןמוצעלהבהירכיאין
בסמכותושלהממונהלהטילעיצוםכספיבסכומיםנמוכים
מאלההקבועיםבסעיפים14או־14ההמוצעים,אלאלפי

הוראותשייקבעוכאמורלפיהוראותסעיף14והמוצעע

לסעיף 14ז המוצע 

לסעיף קטן )א(

הסכום לפי יהיה הכספי העיצום כי לקבוע מוצע
המעודכןבמועדמסירתדרישתהתשלוםעבמקרהשבובחר
המפרלטעוןאתטענותיולפניהממונהונמסרהלודרישת
תשלוםלפיסעיף14דהמוצע,יהיהסכוםהעיצוםהכספי-
הסכוםהמעודכןבמועדהמסירהכאמור;כאשרבחרהמפר
שלאלטעוןאתטענותיולפניהממונה,יראולפיהוראות
חיובכדרישת כוונת 14דהמוצעאתההודעהעל סעיף
התשלום,וסכוםהעיצוםהכספייהיההסכוםהמעודכן
במועדמסירתההודעהעלכוונתחיובעכמוכן,במקרים
שבהםהוגשערעורלביתהמשפטעלהחלטתהממונהלפי
סעיף14טוהמוצע,וביתהמשפטהורהעלעיכובתשלומו
שלהעיצוםהכספי,אושהממונההסכיםלכך,יהיהסכום

העיצוםהכספיהסכוםהמעודכןביוםההחלטהבערעורע
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סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף14איתעדכנו )ב(
ב־1בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאם
לשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיה
ידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגל
לסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,
"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקהע

הממונהעלהתקינהיפרסםברשומותהודעהעלסכומי )ג(
העיצוםהכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ע

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירת14חע
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף14דע

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום14טע על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-991961)להלן-הפרשי

הצמדהוריבית(,עדלתשלומוע

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתותחולפקודת14יעגבייה
המסים)גבייה(100ע

היהלממונהעלהתקינהיסודסבירלהניחכיאדםהפר14יאעהתראהמינהלית )א(
הוראהמההוראותלפיפקודהזו,כאמורבסעיף14א,והתקיימו
נסיבותשקבעהממונהעלהתקינה,בנהלים,באישורהיועץ
המשפטילממשלה,רשאיהוא,במקוםלהמציאלוהודעהעל
כוונתחיובולהטילעליועיצוםכספי,לפיהוראותסעיפים
14אעד14י,להמציאלוהתראהמינהליתלפיהוראותסעיף
זה;בסעיףקטןזה,"היועץהמשפטילממשלה"-לרבותמשנה
ליועץהמשפטילממשלהשהיועץהמשפטילממשלההסמיכו

לענייןזהע

לסעיף קטן )ב(

סכומי קבועלעדכון אוטומטי מנגנון לקבוע מוצע
המחירים מדד עליית לשיעור בהתאם הכספי העיצום

לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

לסעיף קטן )ג( 

מוצעלקבועכיהממונהיפרסםברשומותהודעהעל
סכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםע

לסעיף 14ח המוצע

מוצעלקבועכימפרשהפרהוראההמנויהבסעיף
14אהמוצע,יחויבבתשלוםהעיצוםהכספיבתוך30ימים
מיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמורבסעיף14דהמוצעע
ויובהרלענייןזהכיבהתאםלהוראותסעיף14דהמוצע,
אםמפרלאטעןאתטענותיולאחרשנמסרהלוהודעהעל
כוונתחיוב,בתוך30ימים,יראואתההודעהעלכוונת

חיובכדרישתתשלוםשנמסרהבמועדהאמורע

לסעיף 14ט המוצע

מוצעלקבועכיעלתקופתפיגורבתשלוםהעיצום
הכספיייווספוהפרשיהצמדהוריבית,כמקובלבהסדרים

דומיםבענייןהטלתעיצוםכספיע

לסעיף 14י המוצע

מוצעלקבועכיעיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,
ועלגבייתותחולפקודתהמסים)גבייה(ע

לסעיף 14יא המוצע

התראהמינהליתהיאכליאכיפההמקלעםהמפר,
כספיע עיצום של הטלה מסוימים, במקרים ומחליף,
ההתראההמינהליתמאפשרתלמפרהזדמנותלתקןאת
ההפרה,בלאתשלוםהעיצוםהכספיעזאת,אףשהתשתית
העובדתיתשלפניהגורםהמינהלימעידהכיבוצעההפרהע
מנקודתמבטושלהגורםהמינהלי,מנגנוןההתראהמאפשר
לולהבהירלמישנתוןלפיקוחואתדרישותיו,בטרםיטיל

עליועיצוםכספיע
ס"חהתשכ"א,עמ'192ע 99

חוקיא"י,כרךב'עמ')ע(1374,)א(1399ע 100
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מהו התקינה על הממונה יציין מינהלית בהתראה )ב(
המעשההמהווהאתההפרה,יודיעלמפרכיעליולהפסיק
אתההפרהוכיאםימשיךבהפרהאויחזורעליהיהיהצפוי
לעיצוםכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהעניין,
כאמורבסעיף14יג,וכןיצייןאתזכותושלהמפרלבקשאת

ביטולההתראהלפיהוראותסעיף14יבע

בקשהלביטול
התראהמינהלית

14יא,14יבע בסעיף כאמור מינהלית התראה למפר נמסרה )א(
רשאיהואלפנותלממונהעלהתקינהבכתב,בתוך30ימים,

בבקשהלבטלאתההתראהבשלכלאחדמטעמיםאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינו )2(
מהווההפרהע

התראה לביטול בקשה התקינה על הממונה קיבל )ב(
מינהלית,לפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאיהואלבטלאת
ההתראהאולדחותאתהבקשהולהשאיראתההתראהעל
כנה;החלטתהממונהעלהתקינהתינתןבכתב,ותימסרלמפר

בצירוףנימוקיםע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

סעיף14יגע הוראות לפי מנהלית התראה למפר נמסרה )א(
14יאוהמפרהמשיךלהפראתההוראהשבשלהנמסרהלו
ההתראה,ימסורלוהממונהעלהתקינהדרישתתשלוםבשל

הפרהנמשכתכאמורבסעיף14ה)א(ע

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסעיף14יא )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשלהנמסרהלוההתראה,
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף14ה)ב(,והממונה
עלהתקינהימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובלפיהוראות

סעיף14בבשלההפרההחוזרתע

מהו התקינה על הממונה יציין מינהלית בהתראה )ב(
המעשההמהווהאתההפרה,יודיעלמפרכיעליולהפסיק
אתההפרהוכיאםימשיךבהפרהאויחזורעליהיהיהצפוי
לעיצוםכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהעניין,
כאמורבסעיף14יג,וכןיצייןאתזכותושלהמפרלבקשאת

ביטולההתראהלפיהוראותסעיף14יבע

בקשהלביטול
התראהמינהלית

14יא,14יבע בסעיף כאמור מינהלית התראה למפר נמסרה )א(
רשאיהואלפנותלממונהעלהתקינהבכתב,בתוך30ימים,

בבקשהלבטלאתההתראהבשלכלאחדמטעמיםאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינו )2(
מהווההפרהע

התראה לביטול בקשה התקינה על הממונה קיבל )ב(
מינהלית,לפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאיהואלבטלאת
ההתראהאולדחותאתהבקשהולהשאיראתההתראהעל
כנה;החלטתהממונהעלהתקינהתינתןבכתב,ותימסרלמפר

בצירוףנימוקיםע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

סעיף14יגע הוראות לפי מנהלית התראה למפר נמסרה )א(
14יאוהמפרהמשיךלהפראתההוראהשבשלהנמסרהלו
ההתראה,ימסורלוהממונהעלהתקינהדרישתתשלוםבשל

הפרהנמשכתכאמורבסעיף14ה)א(ע

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסעיף14יא )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשלהנמסרהלוההתראה,
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף14ה)ב(,והממונה
עלהתקינהימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובלפיהוראות

סעיף14בבשלההפרההחוזרתע

לפיכך,מוצעלקבועכיאםהיהלממונהיסודסביר
להניחכיהתקיימההפרהשלהוראההמנויהבסעיף14א
המוצע,והתקיימונסיבותשקבעהממונהבנהלים,באישור
להמציא במקום הוא, רשאי המשפטילממשלה, היועץ
למפרהודעהעלכוונתחיובולהטילעליועיצוםכספי,
להמציאלוהתראהמינהליתלפיהוראותסעיפים14יא

עד14יגהמוצעיםע

לסעיף 14יב המוצע

מוצעלקבועכימפרשנמסרהלוהתראהמינהלית
רשאילהגישבקשהלממונהלביטולההתראה,בתוך30
ימים,לפיהעילותהמנויותבסעיףזהעהממונהיבטלאת

ההתראהאוידחהאתהבקשהלביטולההתראהעהחלטת
הממונהתהיהמנומקתובכתבע

לסעיף 14יג המוצע

והוא התראה למפר נמסרה אם כי לקבוע מוצע
ההתראה, נשלחה שבשלה ההוראה את להפר המשיך
נמשכתע הפרה בשל תשלום דרישת הממונה לו ימסור
במקריםשבהםמתקיימתהפרהחוזרתבתוךשנתייםלאחר
משלוחהתראהעלביצועהשלההפרההראשונה,יראו
אתההפרההנוספתכהפרהחוזרת,והממונהימסורלמפר
הודעהעלכוונתחיובבשלהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף

14ה)ב(המוצעע
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עיצוםכספיבשל
הפרהלפיפקודה

זוולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפי14ידע
פקודהזוהמנויותבסעיף14אושלהוראהמההוראותלפיחוק
אחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחד,ואםהיהניתןלהטיל
עלמעשהההפרהכאמורגםכופרלפיסעיף14וגםעיצום

כספי-לאיוטלאלאאחדמשניהםע

ערעור


עלהחלטהסופיתשלהממונהעלהתקינהלפיסעיפים14טוע )א(
14אעד14יזניתןלערערלביתמשפטהשלוםשבויושבנשיא
ביתמשפטהשלום;ערעורכאמוריוגשבתוך30ימיםמיום

שנמסרהלמפרהודעהעלההחלטהע

את לעכב כדי )א( קטן סעיף לפי ערעור בהגשת אין )ב(
תשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכיםלכךהממונהעל

התקינהאושביתהמשפטהורהעלכךע

סעיף לפי שהוגש ערעור לקבל המשפט בית החליט )ג(
החזרת על והורה הכספי, העיצום ששולם לאחר )א( קטן
סכוםהעיצוםהכספיששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספי,
יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

התקינהעיצוםכספילפיסעיפים14טזעפרסום על הטילהממונה )א(
הכלכלה משרד של האינטרנט באתר יפרסם 14י, עד 14א
והתעשייהאתהפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגבי

הפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטהלהטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

לסעיף 14יד המוצע

מוצעלקבועכיעלמעשהאחדהמהווההפרהשל
בשלה להטיל שאפשר לפיהפקודה מההוראות הוראה
עיצוםכספילפיסעיף14אהמוצע,וכןהפרהשלהוראה
עיצום בשלה להטיל שאפשר אחר לפיחוק מההוראות
כספי,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדעעודמוצעלקבוע
כיאםניתןלהטילעלמעשהההפרהכאמורגםכופרלפי
סעיף14לפקודהוגםעיצוםכספי-לאיוטלאלאאחד

משניהםע

לסעיף 14טו המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועכיעלהחלטהסופיתשלהממונהלפי
סעיפים14אעד14יזהמוצעים,ניתןלהגישערעורלבית
משפטהשלוםשבויושבנשיאביתמשפטהשלום,בתוך30

ימיםמיוםשנמסרהלמפרהודעהעלההחלטהע

לסעיף קטן )ב(

לא )א( קטן בסעיף כאמור ערעור הגשת כי מוצע
תעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכיםלכך

הממונהאושביתהמשפטהורהעלכךע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועכיאםיקבלביתהמשפטערעורשהוגש
הכספי,ויורה ששולםהעיצום )א(,לאחר לפיסעיףקטן
עלהחזרתהסכוםששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספי,
יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחתבידי
ביתהמשפט,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומו

עדיוםהחזרתוע

לסעיף 14טז המוצע

מוצעלחייבאתהממונהלפרסםאתהחלטותיובדבר
הטלתהעיצוםהכספיבאתרהאינטרנטשלמשרדהכלכלה
והתעשייה,וכן,אםהוגשערעורלפיסעיף14טוהמוצע,

יפרסםהממונהאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיוע

להפעלת ביחס שקיפות להבטיח נועד זה פרסום
את לבקר לציבור ולאפשר הממונה, של הדעת שיקול
החלטותיוולערוךהשוואהביקורתיתשלהןעפרסוםכאמור
הכלכלה שר שקבע אחרות בדרכים גם שייעשה יכול

והתעשייהלפיסעיףקטן)ו(המוצעע

הפרטיםשייכללובפרסוםהחלטותהממונהמפורטים
בסעיףקטן)א(המוצעעככלל,לאיכלולהפרסוםשמותשל
מפריםשהםיחידים,אלאאםכןהדברנחוץכדילהזהיר
אתהציבורמפנימפרכאמורעכמוכןיימנעהממונהמפרסום
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הכספי העיצום הוטל ההפרהשבשלה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידע )6(

הוגשערעורלפיסעיף14טו,יפרסםהממונהעלהתקינה, )ב(
לפיסעיףקטן)א(,אתדברהגשתהערעורואתתוצאותיוע

הממונהעל רשאי )א()6(, קטן סעיף הוראות אף על )ג(
התקינהלפרסםאתשמושלמפרשהואיחיד,אםסברשהדבר

נחוץלצורךאזהרתהציבורע

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהעלהתקינה )ד(
פרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפי
סעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998,וכןרשאיהוא
שלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשות

ציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ה(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםע

שרהכלכלהוהתעשייהרשאילקבועדרכיםנוספות )ו(
לפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהע

שמירתאחריות
פלילית

מינהלית14יזע התראה המצאת או כספי עיצום תשלום )א(
לפיסעיפים14אעד14טז,לפיהעניין,לאיגרעומאחריותו
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיפקודה

זוהמנויותבסעיף14א,המהווהעבירהע

שלחהממונהעלהתקינהלמפרהודעהעלכוונתחיוב )ב(
אוהמציאלוהתראהמינהלית,בשלהפרההמהווהעבירה
כאמורבסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותה

הפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשות,המצדיקותזאתע

הכספי העיצום הוטל ההפרהשבשלה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידע )6(

הוגשערעורלפיסעיף14טו,יפרסםהממונהעלהתקינה, )ב(
לפיסעיףקטן)א(,אתדברהגשתהערעורואתתוצאותיוע

הממונהעל רשאי )א()6(, קטן סעיף הוראות אף על )ג(
התקינהלפרסםאתשמושלמפרשהואיחיד,אםסברשהדבר

נחוץלצורךאזהרתהציבורע

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהעלהתקינה )ד(
פרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפי
סעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998,וכןרשאיהוא
שלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשות

ציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ה(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםע

שרהכלכלהוהתעשייהרשאילקבועדרכיםנוספות )ו(
לפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהע

שמירתאחריות
פלילית

מינהלית14יזע התראה המצאת או כספי עיצום תשלום )א(
לפיסעיפים14אעד14טז,לפיהעניין,לאיגרעומאחריותו
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיפקודה

זוהמנויותבסעיף14א,המהווהעבירהע

שלחהממונהעלהתקינהלמפרהודעהעלכוונתחיוב )ב(
אוהמציאלוהתראהמינהלית,בשלהפרההמהווהעבירה
כאמורבסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותה

הפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשות,המצדיקותזאתע

פרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסור
לפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,ובנוסףהוארשאישלא
אינה מידעשרשותציבורית לפרסםפרטיםשהםבגדר

חייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

מוצעלהגבילאתתקופתהפרסוםלפיסעיףזהל–4
שנים-אםהעיצוםהוטלעלתאגיד,ולשנתיים-אםהוטל

עלמפרשהואיחידע

לסעיף 14יז המוצע

מוצעלקבועכיתשלוםהעיצוםהכספיאוהמצאת
התראהמינהליתלאיגרעומהאחריותהפליליתשלאדם

בשלההפרה,אםאותההפרהמהווהגםעבירהעעםזאת,
במקרהשנשלחההודעהעלכוונתחיובלמפר,בשלהפרה
המהווהגםעבירה,לאיוגשנגדהמפרכתבאישוםבגין
אותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשותהמצדיקות

זאתע

כתב מפר נגד הוגש אם כי לקבוע מוצע כן, כמו
אישוםבשלהפרהמןההפרותהמנויותבסעיף14אהמוצע
המהווהגםעבירה,לאינקוטנגדוהממונההליכיםלפי

סעיפים14אעד14טזבשלאותההפרהע

במקרהשהוגשכתבאישוםנגדמפרשננקטונגדו
)ב( קטן בסעיף האמורות בנסיבות זה, פרק לפי הליכים
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הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,לאינקוטנגדוהממונהעלהתקינה
14טזבשלאותההפרה,ואם 14אעד הליכיםלפיסעיפים
הוגשכתבהאישוםבנסיבותהאמורותבסעיףקטן)ב(לאחר
שהמפרשילםעיצוםכספי,יוחזרלוהסכוםששולםבתוספת
הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלוםהסכוםעדיוםהחזרתוע

יבואןשעשהאחדמאלה,דינו-מאסרשנהאוכפל14יחעעונשין )א(
נעברה ואם העונשין, לחוק 61)א()3( בסעיף כאמור הקנס

העבירהבידיתאגיד-כפלהקנסהאמור:

לפי שמסר בהצהרה שגוי או כוזב מידע מסר )1(
סעיפים2ג)ב(או2ואובמסמכיםופרטיםשמסרלפי

סעיפים2ג)ב(,)ג(או)ד(או2ו;

הפרתנאימהתנאיםלקבלתאישורשחרורמותנה )2(
שנקבעולפיסעיף2ה)ב(;

מסרטוביןמסויםבמשלוחמסויםלבדיקהשל )3(
סעיף להוראות בניגוד אחת, בדיקה ממעבדת יותר

2יב)א()4(;

ייבאטוביןשייבואםעלידוטעוןאישורעמידה )4(
היבואנים, במרשם שנרשם בלי הממונה בדרישות

בניגודלהוראותסעיף2דע

כאמור הקנס כפל - דינו מאלה, אחד שעשה יבואן )ב(
בידי העבירה נעברה ואם העונשין, לחוק 61)א()3( בסעיף

תאגיד,-כפלהקנסהאמור:

להוראות בניגוד מסמכים, או פרטים שמר לא )1(
סעיף2יב)א()1(או)2(;

לאדיווחלממונהעלהתקינהעלשינויבפרטים )2(
אובמסמכיםשמסר,בניגודלהוראותסעיף2ג)ד(ע

מעבדהמוכרתשעשתהאחתמאלה,דינה-קנסכאמור )ג(
בסעיף61)א()4(לחוקהעונשין:

בהתאם שלא מותנה שחרור אישור נתנה )1(
להנחיותהממונהעלהתקינהלפיסעיף2ה)ב(;

לאדיווחהעלאי־קיוםהתחייבויותבידייבואן )2(
אושלאפעלהבהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינה,

בניגודלהוראותלפיסעיף2ה)ב()2(;

המוצע,קרי,לאחרשהתגלועובדותחדשותהמצדיקות
הגשתכתבאישוםעלאףנקיטתההליכים,ואותומפר
סכום לו יוחזר עליו, שהוטל הכספי העיצום את שילם
מיום וריבית הצמדה הפרשי בתוספת הכספי העיצום

תשלומועדיוםהחזרתוע

לסעיף 14יח המוצע

נקבעתשורהשלעבירותפליליותחדשותשיחולועל
יבואניםועלמעבדותמוכרותע
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בלי משלוח אישור מתן לצורך בדיקה ביצעה )3(
שביצעהאתהבדיקהלצורךאישורדגםובלישישלה
הסכםשיתוףפעולהעםמעבדתהבדיקהאשרנתנה

אתאישורהדגם,בניגודלהוראותסעיף2ז)ג(;

לאפעלהבהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינה )4(
לפיסעיפים2ה,2ז,2ח,2טאו2יג;

הרשאה בלא המידע במאגר במידע עיינה )5(
מתאימהאושהגיעלידיהמידעבלאהרשאהמתאימה
אובניגודלהוראותלפיפקודהזו,והיאלאדיווחהעל
כךלממונהאושגילתהאתהמידעלאחראושעשתה
בושימושבליאישורמראשובכתבשלהממונהעל

התקינה,בניגודלהוראותסעיף2יג)ב(או)ג(ע";

אחריסעיף15יבוא: )7(

שרהכלכלהוהתעשייהרשאי,בצו,לשנותאתהתוספתע16ע"שינויהתוספת

תוספת
)סעיף2יב)א()1((

תיקמוצרלגביכלטוביןשחלעליותקןרשמי,הכוללאתכלאלה:1ע

שםהמוצר; )1(

שםתת־המוצר; )2(

שםהדגם; )3(

ארץהייצור; )4(

פרטיהיצרן; )5(

אישורעלהתאמתהדגםלתקןהרשמיהחלעליובצירוףדוחבדיקהמפורט, )6(
בהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינהע

לגביכלמשלוח,המסמכיםשלהלן:2ע

חשבוןמכר; )1(

רשמוןכמשמעותובסעיף24לפקודתהמכס; )2(

שטרמסירהכמשמעותובסעיף18לפקודתהמכס; )3(

בלי משלוח אישור מתן לצורך בדיקה ביצעה )3(
שביצעהאתהבדיקהלצורךאישורדגםובלישישלה
הסכםשיתוףפעולהעםמעבדתהבדיקהאשרנתנה

אתאישורהדגם,בניגודלהוראותסעיף2ז)ג(;

לאפעלהבהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינה )4(
לפיסעיפים2ה,2ז,2ח,2טאו2יג;

הרשאה בלא המידע במאגר במידע עיינה )5(
מתאימהאושהגיעלידיהמידעבלאהרשאהמתאימה
אובניגודלהוראותלפיפקודהזו,והיאלאדיווחהעל
כךלממונהאושגילתהאתהמידעלאחראושעשתה
בושימושבליאישורמראשובכתבשלהממונהעל

התקינה,בניגודלהוראותסעיף2יג)ב(או)ג(ע";

אחריסעיף15יבוא: )7(

שרהכלכלהוהתעשייהרשאי,בצו,לשנותאתהתוספתע16ע"שינויהתוספת

תוספת
)סעיף2יב)א()1((

תיקמוצרלגביכלטוביןשחלעליותקןרשמי,הכוללאתכלאלה:1ע

שםהמוצר; )1(

שםתת־המוצר; )2(

שםהדגם; )3(

ארץהייצור; )4(

פרטיהיצרן; )5(

אישורעלהתאמתהדגםלתקןהרשמיהחלעליובצירוףדוחבדיקהמפורט, )6(
בהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינהע

לגביכלמשלוח,המסמכיםשלהלן:2ע

חשבוןמכר; )1(

רשמוןכמשמעותובסעיף24לפקודתהמכס; )2(

שטרמסירהכמשמעותובסעיף18לפקודתהמכס; )3(

לפסקה )7(

הכלכלה שר כי המוצע 16 בסעיף לקבוע מוצע
והתעשייהיהיהרשאי,בצו,לשנותאתהתוספתע

והיצוא, היבוא לפקודת תוספת לקבוע מוצע עוד
שבמסגרתהייקבעוהמסמכיםשייכללובתיקמוצרשאותו
נדרשהיבואןלהחזיקוכןפירוטהמסמכיםאשרעלהיבואן
להחזיקביחסלכלמשלוחשלטוביןשחלעליהםתקןרשמיע

על "אישור - המוצעת לתוספת )6(1 פרט לעניין
התאמתהדגםלתקןהרשמיהחלעליובצירוףדוחבדיקה
שונה להיות עלול הנדרש האישור כי יצוין - מפורט"

הטובין להשתייכות בהתאם שונים מסוגים טובין לגבי
לקבוצהמביןארבעקבוצותהטוביןאשרנקבעובהנחיות
בהנחיותיו לקבוע לדוגמה,רשאיהממונה כך הממונהע
1יידרשאישורדגם, בעתידכי-לגביטוביןשבקבוצה
2 2א)א(המוצע;לגביטוביןשבקבוצה כהגדרתובסעיף
יידרשלהחזיקבאישורדגםאואישורמעבדהמאושרת;
לגביטוביןבקבוצה3,נוסףעלהאמור,ניתןלהציגאישור
גופי של הבין–לאומי הארגון ידי על מוסמכת מעבדה
הסמכתמעבדות)ILAC(,שהוכרהעלידימדינתישראל
בדיקת בתוצאות להכרה ממשלות בין הדדי בהסכם

התאמתמצרכיםלתקןאולתקנותבתחוםהטכניע
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עותקהצהרתהיבואןכאמורבסעיף2ו,ככלשישכזו; )4(

אישורהתאמהלתקן,בהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינה; )5(

צילוםהמוצרוהתוויות; )6(

מספריאצוותומספריםסידוריים,ככלשישכאלה; )7(

תיעודערוציההפצהע" )8(

תיקוןפקודת
היבואוהיצוא-

תחילהותחולה

תחילתושלסעיף65,בתוםשישהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזה,ואולםרשאי66ע )א(
שרהכלכלהוהתעשייה,בהסכמתשרהאוצר,לדחות,בצו,אתמועדהתחילההאמור

בשתיתקופותנוספותשלאיעלועלשלושהחודשיםכלאחתע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאישרהכלכלהוהתעשייהלהחילבהדרגה,בצו, )ב(
אתהוראותסעיף65,כולןאוחלקן,בתקופתהמעבר,לגביסוגיםמסוימיםשלטובין
אוסוגיםמסוימיםשלבדיקותשמבצעתמעבדתבדיקהכהגדרתהבסעיף2אלפקודת
היבואוהיצואכנוסחובסעיף65)2(לחוקזה;לענייןזה,"תקופתהמעבר"-התקופה

שמיוםתחילתושלחוקזהעדמועדהתחילההאמורבסעיףקטן)א(ע

תיקוןפקודת
היבואוהיצוא-

הוראותמעבר

הוראותנוהלמת"ימספר:401בנושא:בדיקתטוביןמיובאים)מתןאישורת"ר(,שפורסם67ע
2012(באתרהאינטרנטשלמכוןהתקנים )15באוקטובר התשע"ג ביוםכ"טבתשרי
הישראלי,וכןתנאיםמיוחדיםלבדיקתטוביןמיובאיםשנקבעועלידימכוןהתקנים
הישראליבהתאםלנוהלהאמור,יראואותםכהנחיותשקבעהממונהעלהתקינהלפי
פקודתהיבואוהיצוא,כלעודלאשונואובוטלועלידיהממונהעלהתקינה;התנאים
כאמור, הישראלי מיובאיםשנקבעועלידימכוןהתקנים המיוחדיםלבדיקתטובין
יועמדולעיוןמעבדותמוכרותלצורךביצועבדיקותבהתאםלהוראותפקודתהיבוא

והיצואע

לענייןפרט2)4(לתוספתהמוצעת-עותקמןההצהרה
נדרשבמקריםשבהםישצורךבהגשתההצהרהבהתאם

להוראותפקודהזוולהוראותהממונהעלהתקינהע

לסעיף קטן )א(  סעיף 66

מוצעכיתחילתהתיקוןהמוצעלפקודתהיבוא 
והיצואבמסגרתסעיף65להצעתהחוק,תהיהבתוםשישה
חודשיםמיוםתחילתהחוקהמוצעעעודמוצעלקבועכי
שרהכלכלהוהתעשייה,בהסכמתשרהאוצר,יוכללדחות,
בצו,אתמועדהתחילההאמורבשתיתקופותנוספותשלא

יעלועלשלושהחודשיםכלאחתע

לסעיף קטן )ב(

במהלך והתעשייה, הכלכלה לשר לאפשר מוצע
המוצע המעבר,להפעילאתההוראותשבתיקון תקופת
כי בצו, להורות זו, בתקופה רשאי השר בצוע בהדרגה,
ההוראות,כולןאוחלקן,יחולועלסוגיםמסוימיםשלטובין
אוסוגיםמסוימיםשלבדיקותשתבצעמעבדהמוכרתע

"תקופתהמעבר"-משמעותה,התקופהשמיוםתחילתו
שלהחוקהמוצעעדמועדהתחילהבפועל,כאמורבסעיף
ההארכה,ככל עדתוםתקופות כלומר )א(המוצע, קטן
בהסכמתשר שייקבעועלידישרהכלכלהוהתעשייה,

האוצרע

מוצעלקבועהוראתמעברלגביההוראותשעל  סעיף 67
מיובאים טובין בדיקות מתבצעות פיהן 
תנאים לגבי וכן האמור 401 בנוהל כיום והמעוגנות
מכון ידי על שנקבעו מיובאים טובין לבדיקת מיוחדים
התקניםבהתאםלנוהלהאמור)המכוניםכאמורנספחי
ש'(,שלפיהיראואותםכהנחיותשהורהעליהןהממונה
עלהתקינהלפיפקודתהיבואוהיצוא,כלעודלאשונו
אובוטלועלידועעודמוצעכיכלנספחיהש'האמורים
שנקבעועלידימכוןהתקניםכאמור,יועמדולעיוןמעבדות
מוכרותלצורךביצועבדיקותבהתאםלהוראותפקודת

היבואוהיצואע

ע
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פרק י"ד: שונות
תיקוןחוקקידום

התחרותבענף
המזון

בחוקקידוםהתחרותבענףהמזון,התשע"ד-2014,בסעיף68-29ע

אחריההגדרה"המחירהכולל"יבוא: )1(

""חנות"-מקוםלממכרקמעונאי,לרבותחנותמקוונת,אשרנמכריםבהדרך
קבעכלהמוצריםהמפורטיםלהלן,ויראוכמהנקודותמכירהכחנותאחת

אםקמעונאיאחדמחזיקבהןבמתחםאחד:

מזון; )1(

מוצריניקיון; )2(

מוצריהיגיינה; )3(

תמרוקים; )4(

"מצרך"-מזוןוכלמוצראחרהנמכרבחנות,למעטמוצריחשמל,מוצריטקסטיל,
תיקים, ארנקים, תכשיטים, אופטיקה, מוצרי והנעלה, הלבשה מוצרי
צעצועים,ציודמשרדי,כליבית,ספרים,עיתונים,בשמים,מוצריאיפור

ותכשירים;";

אחריההגדרה"קמעונאיגדול"יבוא: )2(

""תכשיר"-כהגדרתובפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-1981)להלן-
פקודתהרוקחים(;

"תמרוק"-כהגדרתובסעיף55אלפקודתהרוקחים;"ע

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-1011963)בפרקזה-חוקמיסוימקרקעין(-69ע

בסעיף15,בסעיףקטן)ט()1(,במקום"חלפו90ימים"יבוא"חלפו60ימים"; )1(

פרק י"ד: שונות

תיקוןחוקקידוםבחוקקידוםהתחרותבענףהמזון,התשע"ד-2014,בסעיף68-29ע
התחרותבענף

המזון אחריההגדרה"המחירהכולל"יבוא: )1(

""חנות"-מקוםלממכרקמעונאי,לרבותחנותמקוונת,אשרנמכריםבהדרך
קבעכלהמוצריםהמפורטיםלהלן,ויראוכמהנקודותמכירהכחנותאחת

אםקמעונאיאחדמחזיקבהןבמתחםאחד:

מזון; )1(

מוצריניקיון; )2(

מוצריהיגיינה; )3(

תמרוקים; )4(

"מצרך"-מזוןוכלמוצראחרהנמכרבחנות,למעטמוצריחשמל,מוצריטקסטיל,
תיקים, ארנקים, תכשיטים, אופטיקה, מוצרי והנעלה, הלבשה מוצרי
צעצועים,ציודמשרדי,כליבית,ספרים,עיתונים,בשמים,מוצריאיפור

ותכשירים;";

אחריההגדרה"קמעונאיגדול"יבוא: )2(

""תכשיר"-כהגדרתובפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-1981)להלן-
פקודתהרוקחים(;

"תמרוק"-כהגדרתובסעיף55אלפקודתהרוקחים;"ע

תיקוןחוקמיסויבחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-1011963)בפרקזה-חוקמיסוימקרקעין(-69ע
מקרקעין)שבח

ורכישה( בסעיף15,בסעיףקטן)ט()1(,במקום"חלפו90ימים"יבוא"חלפו60ימים"; )1(

פרק י"ד: שונות

המזון, בענף התחרות קידום לחוק ג' פרק  סעיף 68
התשע"ד-2014)בפרקזה-חוקקידוםהתחרות 
בענףהמזון(,מטילחובהעלקמעונאיגדוללפרסםלציבור
המחיר את מחנויותיו, אחת כל לגבי בנפרד באינטרנט,
הכוללהעדכנישלכלמצרךשהואמוכרבחנויותיועחובת
פרסוםהמחיריםהאמורהחלהכיוםרקעלרשתותשעיקר

המכירותשלהןהואשלמוצרימזוןע

יוכל הצרכן שבהן החנויות מגוון את להגדיל כדי
לבצעהשוואתמחירים,מוצעלהרחיבאתחובתפרסום
המחיריםהמוטלתעלקמעונאיגדולגםלרשתותנוספות

שמוכרותמוצריםדומיםכדוגמתרשתותהפארמהע

החובההמוטלתעלקמעונאיגדולהיאלפרסםמחירי
מוצריםהכלוליםבסלצריכההנרכשבתדירותגבוההעל
ידיהצרכניםעסלהצריכהכוללמוצריםכגוןמוצרימזון,
המוצע היגיינהעהתיקון ומוצרי מוצריניקיון תמרוקים,
האמור, חלקמסלהצריכה עלמוצריםשאינם יחול לא
כגון:מוצריהלבשהוהנעלה,מוצריאופטיקה,תכשיטים,
ארנקים,תיקים,צעצועים,בשמים,מוצריאיפורותכשירים

רפואייםעזאתבדומהלהחרגההקבועהכיוםבחוקקידום
התחרותבענףהמזוןביחסלפרסוםמחירימוצריחשמל,

כליבית,ספריםועיתוניםע

לפסקאות )1( ו–)2( ולסעיף 70)ב(  סעיף 69 

סעיף16לחוקמיסוימקרקעיןקובעכימכירת  כללי
זכותבמקרקעיןלאתירשםבפנקסהמקרקעיןאלא 
אםכןהמנהל)כהגדרתובחוקהאמור(אישרשהיאפטורה
להבטחת ערובה שניתנה או בשלה המס ששולם ממס,
תשלוםהמסכאמורבסעיףעמטרתסעיףזה,לתמרץאת
הצדדיםלעסקהלשלםאתהמסיםהמתחייביםמהעסקה
ולהקלעלגבייתהמסעכדילהקלעלהליךהרישום,מוצע
שבהם המתאימים במקרים הנכס רישום את לאפשר
החששמאי–תשלוםהמסנמוך,גםלפנישהסתייםהטיפול

בתיקבידירשותהמסיםע

לפסקה )1(

לפיסעיף15)ד()4(לחוקמיסוימקרקעין,עםתשלום
המקדמהלפיסעיף15)ב(לחוקהאמורבידיהרוכש,יוכל
הזכויות לרישום שבח, מס לעניין אישור לקבל הרוכש
שרכשעלשמובפנקסהמקרקעיןעסעיף15)ט(לחוקמוסיף

ס"חהתשכ"ג,עמ'163ע 101
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בסעיף16- )2(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)2(יבוא: )א(

מגוריםמזכה )2(,ביקשמוכרשלדירת עלאףהאמורבפסקה ")2א(
כהגדרתהבסעיף49,בהצהרתולפיסעיף73)א(,פטורממסשבחלפיפרק
חמישי1,תירשםמכירתהזכותבפנקסיהמקרקעין,אםאישרהמנהלכי

התקיימוהתנאיםבפסקהזוותנאיםאלה:

ההצהרההוגשהבמועדהקבועבסעיף73)א(; )1(

הרוכש 10ימיםמיוםההצהרהאומהיוםשהמציאו חלפו )2(
והמוכרלמנהלאתכלהמסמכיםוהפרטיםשנדרשלהמציאם,לפי

המאוחר;

הרוכששילםאתמסהרכישההמגיעממנובהתאםלשומתו )3(
העצמיתבמועדהקבועבסעיף90א,ושומתולאמותניתבהתקיימות

תנאיעתידי;

לאנעשתהלגביהמכירהשומהלפיסעיף78)ב(; )4(

תנאי בהתקיימות מותנית אינה ממסשבח לפטור הזכאות )5(
עתידי;

הושפעה לא במקרקעין הזכות בעד המשתלמת התמורה )6(
מהשטח שטחגדוליותר אוצפויותלבניית מאפשרויותקיימות

הכוללהנמכר;

וקובעשאםשילםהרוכשגםאתמסהרכישההמגיעממנו
המנויים התנאים ובהתקיים העצמית לשומתו בהתאם
רכישה, מס לעניין אישור גם לקבל יוכל הוא בסעיף
בפסקה הקבוע התנאי לפי שמוע על הזכויות לרישום

של העצמית שומתו בסיס על האישור קבלת 15)ט()א(
הרוכשתתאפשרבמועדשבוחלפו90ימיםמהיוםשבו
הגישדיווחעלהעסקהאו30ימיםמהיוםשהמציאלמנהל
אתכלהמסמכיםוהפרטיםשנדרשלהמציאם,לפיהמאוחר,
כךשבזמןזהיינתןלמנהלזמןלבדוקאתהשומההעצמית
שיינתן כך האמור, המועד את לקצר מוצע הרוכשע של
60ימיםמיוםשבוהגישדיווחעל אישורהמסיםבתוך
העסקה,אובתוך30ימיםמהיוםשהמציאאתהמסמכים

שנדרשלהמציאםע

לפסקה )2()א( ולסעיף 71)ב(

מקרים נקבעו מקרקעין חמישי1לחוקמיסוי בפרק
שוניםשבהםיינתןפטורממסשבחבמכירתדירתמגורים
מזכהעזמןהטיפולבעסקאותכאלההואקצריותרמאשר
הטיפולבעסקאותחייבותועומדכיוםבממוצע,לפינתוני
16 סעיף את לתקן מוצע ימיםע כ־25 על המסים, רשות
לחוקולקבועשבעסקאותשבהןהתבקשפטורממסשבח,
יינתנואישוריהמסיםבתוך10ימיםמיוםהגשתההצהרה
עלידיהמוכראוהגשתכלהמסמכיםוהפרטיםשנדרש
להמציאם,לפיהמאוחר,אםהרוכששילםאתמסהרכישה
המגיעממנובהתאםלשומתוהעצמית,ואםהתקיימושאר

התנאיםהמנוייםבנוסחהסעיףהמוצעע

בסעיף71)ב(לחוקזה,נקבעההוראתמעברשמטרתה
הדרגתית הסתגלות של תקופה המסים לרשות לאפשר
לזמןהטיפולאשרנקבעבחוקעלפיההצעה,בשנת2017
אישוריהמסיםיינתנולאחרשיעברו20ימיםמיוםהגשת
ההצהרה,ובשנת2018ו־2019יינתנואישוריהמסיםלאחר
זמן 2020 שבשנת כך, בהתאמהע ימים, ו־14 17 שיעברו
הטיפולבתיקיגיעלזמןהיעדהקבועבחוק,שהוא10ימיםע

בסעיף16)א()2א()4(המוצע,כנוסחובסעיף69)2(לחוק
זהמובהר,שאםבשומהשנעשתהעלידיהמנהלנקבע
שהעסקהלאפטורהממסשבח,לאיחולוהוראותהסעיףע

התנאיםהאחריםנקבעוכךשהסעיףלאיחולבעסקות
בעסקאות או יותר ארוך טיפול זמן הדורשות מורכבות
שלאניתןלדעתבמועדהעסקהאםהעסקהתהיהפטורהע
16)א()2א(המוצענקבע ו–)5(לסעיף )3( בפסקאותמשנה
שהסעיףלאיחולאםהזכאותלפטורממסשבחאוהשומה
תנאי בהתקיימות מותנית רכישה מס לעניין העצמית
עתידיאשרטרםהתקייםעבפסקתמשנה)6(המוצעתנקבע
שהסעיףלאיחולעלמכירותשלדירתמגוריםמזכהאם
התמורההמשתלמתבעדהמושפעתמאפשרויותקיימות
אוצפויותלבנייתשטחגדוליותרמהשטחהכוללהנמכרע
לפיסעיף49זלחוקמיסוימקרקעין,בעסקאותאלה,הפטור
יינתןרקעלגובההסכוםשישלצפותלוממכירתהשל
הדירהממוכרמרצוןלקונהמרצון,בלאהזכויותלבנייה
הנוספת,ועלחלקמהסכוםשניתןלובעבורזכויותהבנייה

יחולשיעורהמסהמלאע
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אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )ב(

רשםהמקרקעיןשרשםזכותבמקרקעיןבהתבססעלאישור")ז( )1(
המנהללהתקיימותהתנאיםלפיסעיפים15)ט(או16)א()2א(,ולא
אישרהמנהלששולםמסהרכישה,ירשוםרשםהמקרקעיןבפנקס
הערה,כיטרםניתןאישורהמנהלעלתשלוםהמסושככלשלא

ישולם,יחולועלגבייתוהוראותפקודתהמסים)גבייה(;

בזכות עסקאות ביצוע תמנע לא )1( בפסקה כאמור הערה )2(
במקרקעיןוהיאתימחקבידיהרשםרקלאחרשאישרהמנהלכי

העסקההיתהפטורהממסאוששולםהמסהמגיעבשלהע";

בסעיפים49י)א()7(,49כא)א(ו–49לב2)א(,במקום"30ימים"יבוא"20ימים"; )3(

בסעיף73,בכלמקום,במקום"40ימים"יבוא"20ימים"; )4(

בסעיף74,במקום"שלושיםיום"יבוא"20ימים"; )5(

בסעיף75)ג(ו־75א,במקום"30ימים"יבוא"20ימים"ע )6(

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )ב(

רשםהמקרקעיןשרשםזכותבמקרקעיןבהתבססעלאישור")ז( )1(
המנהללהתקיימותהתנאיםלפיסעיפים15)ט(או16)א()2א(,ולא
אישרהמנהלששולםמסהרכישה,ירשוםרשםהמקרקעיןבפנקס
הערה,כיטרםניתןאישורהמנהלעלתשלוםהמסושככלשלא

ישולם,יחולועלגבייתוהוראותפקודתהמסים)גבייה(;

בזכות עסקאות ביצוע תמנע לא )1( בפסקה כאמור הערה )2(
במקרקעיןוהיאתימחקבידיהרשםרקלאחרשאישרהמנהלכי

העסקההיתהפטורהממסאוששולםהמסהמגיעבשלהע";

בסעיפים49י)א()7(,49כא)א(ו–49לב2)א(,במקום"30ימים"יבוא"20ימים"; )3(

בסעיף73,בכלמקום,במקום"40ימים"יבוא"20ימים"; )4(

בסעיף74,במקום"שלושיםיום"יבוא"20ימים"; )5(

בסעיף75)ג(ו־75א,במקום"30ימים"יבוא"20ימים"ע )6(

יובהרשאיןבנתינתאישורימסיםעלפיסעיף15)ט(
לחוק )1(69 בסעיף המוצע לחוקמיסוימקרקעיןכנוסחו
של השומההעצמית שאושרה למסקנה זהכדילהביא
הרוכש,וגםלאחררישוםהנכסעלשםהרוכש,מנהלמיסוי
מקרקעיןרשאילדחותאתשומתוהעצמיתשלהרוכש,
את ולהפעיל לשלם, הרוכש על אשר המס את לקבוע

אמצעיהגבייההעומדיםלרשותולשםגבייתהחובע

לפסקה )2()ב(

מס כי קובע )גבייה( המסים לפקודת 11א)1( סעיף
המגיעעלמקרקעיהסרבן)מישלאשילםמסבמועד(יהיה
שעבודראשוןעלאותםמקרקעיןעבע"א633/91מנהלמס
רכושומסשבחמקרקעיןת"אנ'אליושושנהשמשואח'
הרכישה במס החבות כי נקבע ,)1994( 841 )1( מח פ"ד
קמהבקשרלזכויותהחדשותשנרכשובמקרקעין,ועלכן,
מסהרכישהבאבגדרושלסעיף11א)1(לפקודתהמסים
)גבייה(,היינו,חובמסרכישהשלאשולםרובץכשעבוד
ראשוןעלהקרקעעשעבודזהלאחייבלהירשםבמרשם

המקרקעין,והואתקףאףאםאינונרשםבמרשםע

כנוסחם ו־16)א()2א( 15)ט( בסעיפים המוצע פי על
בהם, המפורטים במקרים זה, לחוק ו–)2( )1(69 בסעיף
תירשםהקרקעעלשםהרוכשבלישיתברראםהואשילם
אתמסהרכישהאשרהיהחייבבובמלואועכדיליידעצד
שלישיאשרמעונייןלרכושאתהקרקע,בדבראפשרות
קיומושלשעבודעלהקרקע,בטרםייכנסלהליךשלמשא
ומתןעםבעלהקרקע,מוצע,שכאשר,נרשםנכסכאמור,אם
שולמוחובותמסהרכישה,תירשםהערהעלכךבמרשם
המנהל אישור ניתן טרם כי יירשם בהערה המקרקעיןע
ששולמוחובותמסהרכישה,ושככלשלאשולמוהחובות
למסרכישה,יחולועלגבייתהחובהוראותפקודתהמסים
)גבייה(ערישוםההערהלאימנעביצועעסקאותנוספות
בקרקעוהיאתימחקלאחרשיאשרהמנהלכיהעסקההיתה

פטורהממסאוששולםהמסבשלהע

יובהרכיההערהשתירשםאינהיוצרתשעבודאו
זכותאחרתבקרקע,אלארקמבהירהאתהמצבהמשפטי

הקייםלמישבודקאתהמרשםע

ההערהמשמשתלמטרהנוספתוהיאשאדםהרוכש
אתהקרקעממישרשםאתהקרקעעלשמובלאשהוברר
ששילםאתחובותמסהרכישה,לאיוכללטעוןשרכשאת
הקרקעבתוםלבבהסתמכותעלהמרשםעקיוםההערה
מלמדאתמישבודקאתהמרשםשייתכןשקייםשעבוד
עלהקרקע,ומצופהשהואיברראתהעניין,בטרםירשום

אותהעלשמוע

לפסקאות )3( עד )6(

במקריםשונים,העושיםעסקאותבזכויותבמקרקעין
נדרשיםלהגישהצהרותוהודעותעלפיחוקמיסוימקרקעין
לאחרביצועהעסקהעישנהחוסראחידותבמועדיםהשונים
המופיעיםבחוקלהגשתדיווחלגביהעסקהעמוצעלאחד
אתהמועדיםלהגשתהדיווח,ולקצראותם,כךשהדיווחים

יוגשו20ימיםלאחרביצועהעסקהע

איחודזהיפשטאתהחוקמכיווןשכלהדיווחיםיוגשו
בזמןקבועלאחרקרותהאירוענשואהדיווחעכמוכן,קיצור
התקופהצפוילהביאלטיפולמוקדםיותרבעסקאותעלידי

רשותהמסים,ולסיוםהטיפולמוקדםיותרע

הזמן את לקצר שמוצע וההצהרות ההודעות
מכירת בדבר 49י)א()7( סעיף פי על הודעה הן: להגשתן
אופציהבמקרקעין,הודעהעלפיסעיף49כאלחוקמיסוי
מקרקעיןאשרמוגשתבידייזםהרוכשזכותבמתחםפינוי
בינוי,הודעהעלפיסעיף49לב2)א(לחוקמיסוימקרקעין
אשרמוגשתלמנהלבמכירתזכותבמקרקעיןשהתמורה
המשתלמתבעדהמושפעתמזכויותבנייהלפיתמ"א38
אשרמותניתבתנאימתלהאושהיאאופציה,הצהרהעל
73המוגשתלאחרמכירתזכותבמקרקעיןבידי פיסעיף
המוכרוהרוכש,הודעהלפיסעיף74עלכךשנרכשההזכות
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תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(-תחילה
ותחולה

תחילתושלסעיף15)ט()1(לחוקמיסוימקרקעין,כנוסחובסעיף69)1(לחוקזה,70ע )א(
ביוםו'באיירהתש"ף)30באפריל2020(,והואיחולעלמכירתזכותבמקרקעיןשנעשתה

ביוםזהואילךע

לחוק )2(69 בסעיף מקרקעין,כנוסחו לחוקמיסוי 16)א()2א( סעיף תחילתושל )ב(
זה,90ימיםמיוםתחילתןשלתקנותלפיסעיף76אלחוקמיסוימקרקעין)בסעיףזה

ובסעיף71-היוםהקובע(,והואיחולעלמכירתזכותבמקרקעיןשנעשתהביוםזה
ואילךע

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(-הוראות
שעה

בתקופהשמהיוםהקובעעדיוםו'באיירהתש"ף)30באפריל2020(,יקראואת71ע )א(
סעיף15)ט()1(לחוקמיסוימקרקעיןכך:

האמורבהיסומן")א("ובמקום"חלפו60ימים"יבוא"לגבירכישהעלידי )1(
רוכששלאמתקיימיםבוהמאפייניםאשרקבעהמנהללפיסמכותובפסקה)ב(

-חלפו60ימים";

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )2(

לגבירכישהעלידיחברבניאדםאשרמתקיימיםבותנאיםאשר ")ב(
קבעהמנהל-הואהמציאלמנהלאתכלהמסמכיםוהפרטיםשנדרש
להמציאם,והמנהלאישרששולםהמסהמגיעעלפישומהשנעשתהלפי
סעיף78)ב(בשלהמכירהשבההגיעהלידיהמוכרהזכותהנרכשתבידי

החברכאמורע"

מקרקעין 16)א()2א()2(לחוקמיסוי בתקופתהמפורטותלהלן,יקראואתסעיף )ב(
כנוסחובסעיף69)2(לחוקזה,כך:

בתקופהשמהיוםהקובעעדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(- )1(
במקום"10ימים"יבוא"20ימים";

75)ג(עלהקצאה במקרקעיןבנאמנות,הודעהלפיסעיף
באיגודמקרקעיןוהודעהלפיסעיף75אעלעסקהשמותנית
בהתקיימותתנאיעתידישלפיויוגדלואפשרויותהניצול
שלהזכותלפיתכניתבנייה,שתמורתההושפעהמהגדלת

אפשרויותהניצולכאמורוכולהאינהבכסףע

לסעיף 70)א(

בסעיף כאמור הקבע הסדר כי לקבוע מוצע
15)ט()1(לחוקמיסוימקרקעין,כנוסחוהמוצעבסעיף69)1(
לחוקזה,יחלבתוםהוראתהשעההקבועהבסעיף71)א(

לחוקזהע

לסעיף 70)ב(

זמניהטיפול לעמודבקיצור האפשרותהתפעולית
)2(69 16)א()2א(המוצע,כנוסחובסעיף המוצעיםבסעיף
לחוקזה,תלויהבכךשרשותהמסיםתקבלדיווחיםבאופן
מקווןעלעסקאותבמקרקעיןעתקנותמיסוימקרקעין)שבח
ורכישה()דיווחמקוון(,התשע"ו-2016,אשרמועדתחילתן
2017(קובעות )1בפברואר הואביוםה'בשבטהתשע"ז
חובתדיווחמקווןעלהצהרותלפיסעיף73לחוקמיסוי

מקרקעיןע

למערכת להתאקלם זמן המסים לרשות לתת כדי
תהיה האמור הסעיף שתחילת לקבוע מוצע החדשה,
שלושהחודשיםלאחרמכן,כלומר,ביוםה'באיירהתשע"ז

)1במאי2017(ע

לסעיף 71)א(

לרשותהמסיםישהתנהלותשוטפתמולחבריבני
אדם,והםמגישיםדוחותתקופתייםלמסהכנסהולמסערך
מוסףעמוצעלהקלעלחבריבניאדםכאמור,ולקבועמסלול
מיוחדלרכישותעלידיחבריבניאדם,אשרמתקיימים
לגביהםמאפיינים,כפישיקבעהמנהל,המעידיםכייש
חששנמוךיותרשלאתתאפשרגבייתחובהמסמהםעעל
פימסלולזה,יינתנואישוריהמסיםלענייןמסשבחולעניין
מסרכישה,באופןמיידי,ובלבדשהחברההרוכשתשילמה
אתהמקדמהואתשומתההעצמית,המציאהלמנהלאת
בשאר ועמדה להמציאם, נדרשה אשר המסמכים כל

התנאיםהמופיעיםבסעיף15)ט(לחוקמיסוימקרקעיןע

בשלחדשנותהמהלךשלנתינתאישורימסיםבלא
בדיקהעלידיהמנהל,מוצעלקבועהוראתשעהלמשך
מקרקעיןע 15)ט()1(לחוקמיסוי שלוששניםלענייןסעיף
תיבחן שבה מחודשת הערכה תיעשה זו, תקופה בתום
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2018(עדיוםכ"גבטבת )1בינואר בתקופהשמיוםי"דבטבתהתשע"ח )2(
התשע"ט)31בדצמבר2018(-במקום"10ימים"יבוא"17ימים";

בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עדג'בטבתהתש"פ )3(
)31בדצמבר2019(-במקום"10ימים"יבוא"14ימים"ע

תיקוןחוק
ההוצאהלפועל

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-1021967)בפרקזה-חוקההוצאהלפועל(-72ע

בסעיף20ב- )1(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"ביצועחיובבמסלולמקוצר"; )א(

בסעיףקטן)א(,במקום"שאינועולהעל10,000שקליםחדשים"יבוא"שאינו )ב(
לביצוע 50,000שקליםחדשים"והמילים")בחוקזה-חיובהניתן עולהעל

במסלולמקוצר("-יימחקו;

בסעיףקטן)ב(- )ג(

"באחד יבוא מקוצר" מקוצרבמסלול חיוב לבצע "לאניתן אחרי )1(
מאלה:";

הקטעהחלבמילים"אםניתןלגביהחייב"עדהמילים"בהתאםלפרק )2(
ז'3"יסומןכפסקה)1(;

הקטעהחלבמילים"אואםסךחובותיו"עדהמילים"על100,000 )3(
שקליםחדשים"יסומןכפסקה)2(,ובו,המילה"או"-תימחק;

2018(עדיוםכ"גבטבת )1בינואר בתקופהשמיוםי"דבטבתהתשע"ח )2(
התשע"ט)31בדצמבר2018(-במקום"10ימים"יבוא"17ימים";

בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עדג'בטבתהתש"פ )3(
)31בדצמבר2019(-במקום"10ימים"יבוא"14ימים"ע

תיקוןחוקבחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-1021967)בפרקזה-חוקההוצאהלפועל(-72ע
ההוצאהלפועל

בסעיף20ב- )1(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"ביצועחיובבמסלולמקוצר"; )א(

בסעיףקטן)א(,במקום"שאינועולהעל10,000שקליםחדשים"יבוא"שאינו )ב(
לביצוע 50,000שקליםחדשים"והמילים")בחוקזה-חיובהניתן עולהעל

במסלולמקוצר("-יימחקו;

בסעיףקטן)ב(- )ג(

"באחד יבוא מקוצר" מקוצרבמסלול לבצעחיוב "לאניתן אחרי )1(
מאלה:";

הקטעהחלבמילים"אםניתןלגביהחייב"עדהמילים"בהתאםלפרק )2(
ז'3"יסומןכפסקה)1(;

הקטעהחלבמילים"אואםסךחובותיו"עדהמילים"על100,000 )3(
שקליםחדשים"יסומןכפסקה)2(,ובו,המילה"או"-תימחק;

יעילותהמהלךוההצדקהלקביעתוכהוראתקבעעתקופת
הוראתהשעהתחלבמועדשנקבעלתחילתסעיף15)ט()1(

מהסיבותשפורטובדבריההסברלצדוע

פרקא'1לחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-1967  סעיף 72
)בפרקזה-חוקההוצאהלפועל(,קובעהסדר  כללי
לענייןחיוביםהניתניםלביצועבמסלולמקוצרע 
מדיווחיםשהועברולוועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת
באשרלפעילותושלהמסלולהמקוצרבהתאםלהוראות
ביטולו ערב כנוסחו לפועל ההוצאה לחוק 20ט סעיף
בחוקההוצאהלפועל)תיקוןמס'51(,התשע"ו-2016)ס"ח
התשע"ו,עמ'1154(,עולה,כיהמסלולמהווהכיוםמסלול
יעיללגבייתחובותנמוכיםעבמסלולזהאחוזסגירתהתיקים
הואגבוהמזהשבמסלולהרגיל,והליךהגבייההואקצר
המקוצר, המסלול ממועדתחילתהפעלתושל יותרעכך,
באוגוסט2009,עדנובמבר2015,נפתחובמסלולהמקוצר
158,505תיקים,ומתוכםנסגרו102,293תיקים,כלומר-65
מעת המקוצר, במסלול שנפתחו התיקים מכלל אחוזים
הקמתו-נסגרועבתקופהזונפתחובמסלולהרגיל1,468,532
חדשים( שקלים 10,000 עד של חובות )לגביית תיקים

ומתוכםנסגרו807,504תיקים,קרי,55אחוזיםבלבדע

כמוכן,כאמור,תיקיםבמסלולהמקוצרמתנהלים
התקופה המקוצר במסלול יותרע קצרה תקופה פני על
הממוצעתממועדפתיחתתיקעדלסגירתועומדתעל203
ימיםעבמסלולהרגיל,התקופההממוצעתממועדפתיחת

תיקעדלסגירתוהיא393ימיםע

קיצורתקופתהגבייהמיטיבהןעםהחייב,שלחובו
לאנצברתריביתעלפניתקופהממושכת,והןעםהזוכה

שחובונפרעמהריותרע

שנגבה לחוב המתווספות ההוצאות ועוד, זאת
במסלולהמקוצרנמוכותמשמעותיתמאלהשמתווספות
לובמסלולהרגילעכך,במסלולהמקוצרסכוםההוצאות
מעברלאגרתפתיחתהתיקלפיהקבועבתקנותההוצאה
לפועל)אגרות,שכרטרחהוהוצאות(,התשכ"ח-1968,הוא

קבועועומדעלסךשל64שקליםחדשיםע

לאורהאמורלעיל,וכדילהביאלשיפורמיקומהשל
Doing Business( עסקים עשיית במדד ישראל מדינת
Index(המתפרסםעלידיהבנקהעולמיובוחןאתקלות
פרמטרים פי על העולם מדינות ברוב העסקים עשיית
שונים,ובהםאכיפתחוזים,מוצעלהגדילאתסכוםהחוב
הנגבהבמסגרתהמסלולהמקוצרולהעמידועלסךשל
50,000שקליםחדשיםבחובותרגיליםעכמוכןמוצעכי
בחיוביםשגובהתאגידמתאגידאחרעדלסךשל200,000

שקליםחדשיםייקבעהמסלולכמסלולחובהע

לפסקאות )1( ו–)2(

ביצועהוצאהלפועלבמסלול היעילותשל לנוכח
מקוצרבהתאםלהוראותפרקא'1לחוקההוצאהלפועל,
מוצעלתקןאתסעיף20בלחוקההוצאהלפועלולקבועכי
המסלולהמקוצריורחבכךשיחולעלבקשותלביצועפסק
דיןכספיאוכלחיובאחרשניתןלפיחוקלבצעוכמופסק
דיןשלביתמשפט,בסכוםשלעד50,000שקליםחדשים,

ס"חהתשכ"ז,עמ'116;התשע"ו,עמ'1154ע 102
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אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ד(

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב()2(,בקשותלביצועפסקדין ")ב1(
כספיאוכלחיובכספיאחרשניתןלפיחוקלבצעוכמופסקדיןשלבית
משפט,שאינועולהעל200,000שקליםחדשיםושבהןהזוכהוהחייבהם

תאגידים,יבוצעובמסלולמקוצרלפיהוראותפרקזה,בלבדע";

בסעיף20ד,אחרי"לגביחיובהניתןלביצועבמסלולמקוצר"יבוא"לפיהוראות )2(
סעיף20ב)א(";

בסעיף20ה- )3(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,לשםגבייתחיובהעולהעל10,000 ")א1(
שקליםחדשיםהמתבצעבמסלולמקוצר,רשאיתלשכתההוצאהלפועל
לנקוטהליכיםנוספיםלפיחוקזה,כפישיקבעמנהלמערכתההוצאה

לפועללפיסעיף20י)ב(ע";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"בסעיףקטן)א("יבוא"אובסעיףקטן)א1(,לפיהעניין"; )ב(

בסעיף20ו)א(,בפסקה)1(,אחרי"מיוםהמצאתהאזהרהלחייב"יבוא"ולענייןחיוב )4(
העולהעל10,000שקליםחדשים-חלפושמונהעשרחודשיםמיוםהמצאתהאזהרה

לחייב";

בסעיף20י)ב(,אחרי"לנקיטתהליכיםבמסלולמקוצר"יבוא"ובכללזההליכים )5(
נוספיםשניתןלנקוטלשםגבייתחיובהעולהעל10,000שקליםחדשים,כאמורבסעיף
20ה)א1("ובמקום"כלליםכאמוריפורסמוברשומות,ויחולו"יבוא"כלליםכאמורייקבעו
בהתחשבבצורךלנקוטהליךמוצדקויעילבנסיבותהענייןאשרפגיעתובחייבאינה

עולהעלהנדרש,ויפורסמוברשומות,והםיחולו"ע

פרק ט"ו: תחילה
תחילתושלחוקזהביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(אלאאםכןנקבעבואחרתע73עתחילה

במקוםעד10,000שקליםחדשיםכקבועכיוםעכמוכןמוצע
לקבועכיזוכהשהואתאגידהפועלבתיקנגדחייבשהוא
תאגידיחויבלגבותאתחובובאמצעותהמסלולהמקוצר,
200,000 וזאתבתיקיםשסךהחובשבהםאינועולהעל

שקליםחדשיםע

לפסקאות )3( ו–)5(

ההליכיםשניתןלנקוטבמסלולמקוצרכלפיהחייב
זכויות או כספים לעיקול האמור א'1 פרק לפי הוגבלו
לקבלתכספיםהנמצאיםבידיצדשלישיולעיקולירכבע
חובות בגביית ליעיל המקוצר המסלול את להפוך כדי
בסכוםגבוהיותר,מוצעכיבעבורחובותבסכוםהגבוה
מ־10,000שקליםחדשיםיהיהניתןלנקוטבכלההליכים
לפיחוקההוצאהלפועלבהתאםלכלליםשיקבעמנהל
מערכתההוצאהלפועללפיסעיף20י)ב(המוצע,שיכללו
הוראותבדברסדרנקיטתההליכיםוהדרכיםוהמועדים

הליךמוצדק בהתחשבבצורךלנקוט וייקבעו לנקיטתם,
על תעלה לא בחייב ושפגיעתו העניין בנסיבות ויעיל

הנדרשע

לפסקה )4(

כיוםהליכיםלגבייתחובבמסלולהמקוצרמוגבלים
לפיסעיף20ולחוקההוצאהלפועללתקופהשלשמונה
הליכי מועברים נגבההחוב, לא בסופם שאם חודשים,
הגבייהלמסלולהרגילעלנוכחההצעהלהגדילאתסכום
גביית ולקבוע המקוצר במסלול לביצוע הניתן החיוב
חובותביןתאגידיםבמסלולמקוצרכמסלולחובהולנוכח
מתןהאפשרותלנקיטתכללההליכיםלפיחוקההוצאה
10,000שקלים לפועלביחסלחובותהעוליםעלסךשל
חדשים,מוצעלאפשרמיצוישלההליכיםבמסלולהמקוצר
ולהאריךאתתקופתהזמןהקבועהלגבייהבמסלולהמקוצר

ביחסלחובותאלה,לתקופהשלשמונהעשרחודשיםע
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הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
לשנות התקציב 2017 ו־2018(, התשע"ז-2016

פרק א': מטרת החוק
חוקזהבאלתקןחוקיםשוניםולקבועהוראותנוספותכדילשמורעלמדיניותפיסקלית1עמטרה

אחראיתולעמודבתקרתהגירעוןובמגבלתההוצאההממשלתית,להעמיקאתגביית
המסיםולהגדילאתהכנסותהמדינהואתתקבוליה,זאתתוךחיזוקהצמיחהבמשק,
שינויסדריהעדיפויותהלאומייםוצמצוםהפערים,והכולבהתאםליעדיהתקציב

והמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017ו־2018ע

פרק ב': חיסכון וסיוע לעצמאים
בפרקזה-2עהגדרות

הניכויים )8(לפקודהלאחר 2)1(או "הכנסהחייבתבהפקדה"-הכנסהלפיסעיף
שהותרוממנהלפיכלדיןולפניהקיזוזיםוהפטוריםשהותרוממנהלפיכלדין,
זו,"ניכוי"-למעט ולמעטתשלומיםממרכיבחיסכוןלאבטלה;לענייןהגדרה

ניכויכמפורטלהלן:

ניכוילפיסעיפים17)5א(,47או47אלפקודה; )1(

ניכוישהותרלפיסעיף32)14()ב(לפקודה; )2(

"הכנסהמבוטחת"-כהגדרתהבסעיף47)א()4(לפקודה;

"חוקקופותגמל"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-12005;

"מצבאבטלה",לענייןעצמאי-מצבשבועצמאיחדללעסוקבמשלחידואוסגראת
עסקו;

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
לשנות התקציב 2017 ו־2018(, התשע"ז-2016

פרק א': מטרת החוק

חוקזהבאלתקןחוקיםשוניםולקבועהוראותנוספותכדילשמורעלמדיניותפיסקלית1ע
אחראיתולעמודבתקרתהגירעוןובמגבלתההוצאההממשלתית,להעמיקאתגביית
המסיםולהגדילאתהכנסותהמדינהואתתקבוליה,זאתתוךחיזוקהצמיחהבמשק,
שינויסדריהעדיפויותהלאומייםוצמצוםהפערים,והכולבהתאםליעדיהתקציב

והמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017ו־2018ע

מטרה

פרק ב': חיסכון וסיוע לעצמאים

הגדרותבפרקזה-2ע

הניכויים )8(לפקודהלאחר 2)1(או "הכנסהחייבתבהפקדה"-הכנסהלפיסעיף
שהותרוממנהלפיכלדיןולפניהקיזוזיםוהפטוריםשהותרוממנהלפיכלדין,
זו,"ניכוי"-למעט ולמעטתשלומיםממרכיבחיסכוןלאבטלה;לענייןהגדרה

ניכויכמפורטלהלן:

ניכוילפיסעיפים17)5א(,47או47אלפקודה; )1(

ניכוישהותרלפיסעיף32)14()ב(לפקודה; )2(

"הכנסהמבוטחת"-כהגדרתהבסעיף47)א()4(לפקודה;

"חוקקופותגמל"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-12005;

"מצבאבטלה",לענייןעצמאי-מצבשבועצמאיחדללעסוקבמשלחידואוסגראת
עסקו;

פרק ב' - כללי

לפינתוניהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,נכוןלהיום,
הכנסה ברמות עצמאים ובפרט מהעצמאים, גדול חלק
נמוכותובינוניות,אינומפרישתשלומיםלחיסכוןפנסיוני,
חיסכוןאשרנועדלסייעלעובדיםלשמראתרמתהכנסתם
להיום,מידת לגמלאותעכמוכן,נכון גםלאחריציאתם
הפרוגרסיביותשלדמיהביטוחהלאומיבקרבאוכלוסיית
העצמאיםנמוכהבהשוואהלמידתהפרוגרסיביותשלדמי
הביטוחהלאומיבקרבאוכלוסייתהשכיריםעכפועליוצא
מכך,עצמאים,שהכנסתםמגיעהעדכפעםוחציהשכר
הממוצעבמשק,בכלחודש,מפרישיםדמיביטוחלאומי
בשיעוריםגבוהיםיותרבהשוואהלשכיריםברמתהכנסה
מקבילהעלצדזאת,איןכיוםמנגנוןשיכוללסייעלעצמאים
בתקופותשלאבטלהעלאורהאמור,מוצעלעגןבחוק-
בין עקיפים, ובתיקונים המוצע לחוק ב' פרק בהוראות
השאר,לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,
התשס"ה-2005)להלןבדבריההסברלפרקזה-חוקקופות
גמל(,לחוקהביטוחהלאומי]נוסחחדש[,התשנ"ה-1995
הביטוחהלאומי(, )להלןבדבריההסברלפרקזה-חוק
הפרוגרסיביות את שיגביר הסדר הכנסה, מס ולפקודת

בדמיהביטוחהלאומילגביאוכלוסייתהעצמאים,במקביל
אפשרות ומתן פנסיוני לחיסכון הפרשה חובת להחלת

למשוךחלקמהסכוםהצבורבמצביאבטלהע

מוצעלהגדירכמהמונחיםהמשמשיםבפרקזהע  סעיף 2
ביןהשארמוצעלהגדיראתהמונח"עצמאי"כמי 
שישלוהכנסהחייבתבהפקדה,קרימישישלוהשתכרותאו
רווחמעסקאומשלחידכאמורבסעיף2)1(לפקודתמסהכנסה
אושישלוהשתכרותאורווחכאמורבסעיף2)8(לאותה
פקודהע"הכנסהחייבתבהפקדה"מוגדרתעלפיהמוצע
כהשתכרותכאמורלעיל,לאחרהניכוייםשהותרוממנהלפי
כלדיןולפניהקיזוזיםוהפטוריםשהותרוממנהכאמור)למעט

תשלומיםממרכיבחיסכוןלאבטלה-כפישיוסברלהלן(ע

בשונהמעובדשכיר,שהופךמובטלמשהפסיקלהיות
מועסקבידיהמעסיק,הרישלגביעצמאי,ייתכנותקופות
בשנהשבהןהואלאעוסקבעסקואובמשלחידו,מסיבות
שונותהנוגעותלמשללסוגהעסקעעלכן,מוצעלהגדיר
לענייןעצמאיכמצבשבוהעצמאיחדל אבטלה" "מצב
ייחשבו לא כך, עסקוע את סגר או ידו במשלח לעסוק

הפסקותזמניותכמתוארלעילכמצבאבטלהע

ס"חהתשס"ה,עמ'889ע 1
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"מרכיבחיסכוןלאבטלה"-סכומיםשהפקידעצמאילקופתגמללקצבהלפיהוראות
סעיף3,לשםמשיכתםבמצבאבטלה;

"עצמאי"-מישישלוהכנסהחייבתבהפקדה;

"הפקודה"-פקודתמסהכנסה2;

"קופתגמללקצבה"-כהגדרתהבחוקקופותגמל;

"השכרהממוצעבמשק"-סכוםהשווהלשתייםעשרהפעמיםהשכרהממוצעכפי
שהואמחושבלצורךגמלאותודמיביטוחלפיסעיף2)ב(לחוקהביטוחהלאומי

]נוסחמשולב[,התשנ"ה-31995,כפישמפרסםהמוסדלביטוחלאומי;

"שכרמינימום",לחודש-כהגדרתובחוקשכרמינימום,התשמ"ז-41987;

"שנתמס"-כהגדרתהבפקודה;

"השר"-שרהאוצרע

חובתהפקדה
לקופתגמללקצבה

עצמאייפקידתשלומיםלקופתגמללקצבהבשלהכנסהחייבתבהפקדה,בשנת3ע )א(
מס,בשיעוריםכמפורטלהלן:

עלחלקההכנסההחייבתבהפקדהשאינועולהעלמחציתהשכרהממוצע )1(
במשק-45%ע4;

עלחלקההכנסההחייבתבהפקדהשעולהעלמחציתהשכרהממוצע )2(
במשקואינועולהעלהשכרהממוצעבמשק-55%ע12ע

מתשלומיםשחייבעצמאילהפקידלקופתגמללקצבהלפיהוראותסעיףקטן)א(, )ב(
ינוכותשלומיםשהפקידהעצמאיאושהופקדובעדובשלהכנסתוהמבוטחתע

תשלומיםלקופתגמללקצבהלפיסעיףזהיופקדולאיאוחרמתוםשנתהמס )ג(
שבשלהמופקדיםהתשלומיםע

חריגיםלחובת
הפקדהלקופת

גמללקצבה

חובתהפקדהלקופתגמללקצבהלפיסעיף3,לאתחולעלעצמאישמתקייםלגביו,4ע
בתוםשנתהמס,אחדמאלה:

טרםמלאולו21שנים; )1(

הואהגיעלגילהפרישההמוקדמת,כמשמעותובחוקגילפרישה,התשס"ד-52004; )2(

טרםחלפו6חודשיםמהמועדשבונרשםלראשונהכעוסקלפיסעיף52לחוקמס )3(
ערךמוסף,התשל"ו-61975ע

לחיסכון להפקיד עצמאי לחייב מוצע  סעיפים 3, 
)החייבת מהכנסתו תשלומים פנסיוני   4 ו־19)ב( 
חלק על 45%ע4 של בשיעור בהפקדה(,  
במשק הממוצע השכר מחצית על עולה שאינו השכר
)כהגדרתוהמוצעתבסעיף2להצעתהחוק(,ובשיעורשל
55%ע12עלחלקהשכרשעולהעלמחציתהשכרהממוצע
במשקואינועולהעלהשכרהממוצעבמשקעשיעורים
אלהמסתכמיםלכדיהפקדהשלכ־5%ע8מהשכרהממוצע

במשקע

עלפיהמוצע,לאתחולחובתההפקדהלפנסיהעל
עצמאיםמתחתלגיל21,עלעצמאיםשהםמעלגיל60,וכן
עלעצמאיםבחציהשנההראשונהלפעילותםכעוסקים
לפיסעיף53לחוקמסערךמוסף,התשל"ו-1975עכמוכן,
לאתחולהחובהעלעצמאים,שביוםתחילתושלהחוק
המוצעמלאולהם55שנים)ראוסעיף19)ב(להצעתהחוק(ע

לפי הפנסיוני לחיסכון שההפקדה מוצע כן כמו
סעיף3להצעתהחוקתיעשהעדתוםשנתהמסשבעדה

היאנעשיתע

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ע 2

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ע 3

ס"חהתשמ"ז,עמ'68ע 4

ס"חהתשס"ד,עמ'46ע 5

ס"חהתשל"ו,עמ'52ע 6
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סכומיםשיופקדו
למרכיבחיסכון

לאבטלה

לקצבה,בשנתמס,ייוחסלמרכיבחיסכון5ע עצמאילקופתגמל מתשלומיםשמפקיד
לאבטלההסכוםהנמוךמביןשניאלה:

שלישמכלתשלוםשהפקידהעצמאילקופתגמללקצבה,במצטבר; )1(

הסכוםהנקובבסעיף9)7א()א()2(,לשנהע )2(

לאהפקידעצמאישחלהעליוחובתהפקדהלקופתגמללקצבהלפיהוראותפרק6ע )א(
זה,ושהכנסתוהחייבתבהפקדה,בשנתמס,עולהעלסכוםהשווהלשתייםעשרהפעמים
שכרמינימוםבאותהשנתמס,תשלומיםלקופתגמללקצבהלפיהוראותסעיף3,ישלח
לוהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאותהתראה,ולפיהאםלאיפקידאתהתשלומים
כאמור,בתוך90ימיםממועדמשלוחההתראה)בפרקזה-התקופהלהפקדתהתשלום(,

יוטלעליוקנסכאמורבסעיף7ע

בהתראהלפיסעיףקטן)א(יפורטוכלאלה: )ב(

חובתושלהעצמאילהפקידאתהתשלומיםלקופתגמללקצבהלפיהוראות )1(
סעיף3;

סכוםהתשלומיםשעלהעצמאילהפקידכאמור; )2(

המועדהאחרוןלהפקדתהתשלומיםכאמור; )3(

גובההקנסשיוטלעלהעצמאיאםלאיפקידאתהתשלומיםכאמור; )4(

האסמכתהלביצועההפקדהשעלהעצמאילהמציאלמרכזלגבייתקנסות, )5(
אגרותוהוצאותע

התראהלפיסעיףזהתישלחלעצמאיבדואררשום,לפימענולמשלוחדוארכפי )ג(
שצויןבדוחשהגישלפיסעיף131לפקודה;התראהשנשלחהבדואררשוםכאמור,יראו
אותהכאילוהומצאהכדיןאםחלפוחמישהעשרימיםמיוםשנשלחה,אלאאםכן
הוכיחהעצמאישלאקיבלאתההתראהמסיבותשאינןתלויותבוולאעקבהימנעותו

מקבלתהע

עצמאישהומצאהלוהתראהכאמורבסעיףקטן)ג(,יפקידאתסכוםהתשלום )ד(
שפורטבהתראהבתוךהתקופהלהפקדתהתשלום,וימציאלמרכזלגבייתקנסות,אגרות

והוצאותאסמכתהלביצועההפקדהע

אי–הפקדת
תשלומיםלקופת

גמללקצבהלאחר
קבלתהתראה-

עבירה

הומצאהלעצמאיהתראהלפיהוראותסעיף6,ולאהפקידהעצמאי,עדתוםהתקופה7ע
להפקדתהתשלום,אתסכוםהתשלוםשפורטבהתראה,דינו-קנס500שקליםחדשיםע

מתשלומיםשמפקידעצמאילקופתגמללקצבה,בשנתמס,ייוחסלמרכיבחיסכון5ע
לאבטלההסכוםהנמוךמביןשניאלה:

סכומיםשיופקדו
למרכיבחיסכון

לאבטלה

שלישמכלתשלוםשהפקידהעצמאילקופתגמללקצבה,במצטבר; )1(

הסכוםהנקובבסעיף9)7א()א()2(,לשנהע )2(

לאהפקידעצמאישחלהעליוחובתהפקדהלקופתגמללקצבהלפיהוראותפרק6ע )א(
זה,ושהכנסתוהחייבתבהפקדה,בשנתמס,עולהעלסכוםהשווהלשתייםעשרהפעמים
שכרמינימוםבאותהשנתמס,תשלומיםלקופתגמללקצבהלפיהוראותסעיף3,ישלח
לוהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאותהתראה,ולפיהאםלאיפקידאתהתשלומים
כאמור,בתוך90ימיםממועדמשלוחההתראה)בפרקזה-התקופהלהפקדתהתשלום(,

יוטלעליוקנסכאמורבסעיף7ע

בהתראהלפיסעיףקטן)א(יפורטוכלאלה: )ב(

חובתושלהעצמאילהפקידאתהתשלומיםלקופתגמללקצבהלפיהוראות )1(
סעיף3;

סכוםהתשלומיםשעלהעצמאילהפקידכאמור; )2(

המועדהאחרוןלהפקדתהתשלומיםכאמור; )3(

גובההקנסשיוטלעלהעצמאיאםלאיפקידאתהתשלומיםכאמור; )4(

האסמכתהלביצועההפקדהשעלהעצמאילהמציאלמרכזלגבייתקנסות, )5(
אגרותוהוצאותע

התראהלפיסעיףזהתישלחלעצמאיבדואררשום,לפימענולמשלוחדוארכפי )ג(
שצויןבדוחשהגישלפיסעיף131לפקודה;התראהשנשלחהבדואררשוםכאמור,יראו
אותהכאילוהומצאהכדיןאםחלפוחמישהעשרימיםמיוםשנשלחה,אלאאםכן
הוכיחהעצמאישלאקיבלאתההתראהמסיבותשאינןתלויותבוולאעקבהימנעותו

מקבלתהע

עצמאישהומצאהלוהתראהכאמורבסעיףקטן)ג(,יפקידאתסכוםהתשלום )ד(
שפורטבהתראהבתוךהתקופהלהפקדתהתשלום,וימציאלמרכזלגבייתקנסות,אגרות

והוצאותאסמכתהלביצועההפקדהע

הומצאהלעצמאיהתראהלפיהוראותסעיף6,ולאהפקידהעצמאי,עדתוםהתקופה7ע
להפקדתהתשלום,אתסכוםהתשלוםשפורטבהתראה,דינו-קנס500שקליםחדשיםע

אי–הפקדת
תשלומיםלקופת

גמללקצבהלאחר
קבלתהתראה-

עבירה

לקבוע מוצע החוק, להצעת 5 בסעיף  סעיפים 5 
לקופת העצמאי שיפקיד מהכספים ששליש  ו־16
הגמל,אוסךשל12,230שקליםחדשים,בשנה, 
לאבטלהע חיסכון למרכיב יופקד מביניהם, הנמוך לפי
העצמאי לשמשאת יוכלו שיצטברובמרכיבזה כספים

במצבאבטלהכפישיפורטבהמשךע

בהתאםלכךמוצע,בסעיף16להצעתהחוק,לתקןאת
סעיף21לחוקקופותגמלהמסמיךאתשרהאוצרלקבוע
למרכיבים,כך גמל קופת חשבון חלוקת לעניין הוראות
שההסמכהתחולגםלענייןתשלומיעמיתעצמאישחייב

בהפקדהבעבורחיסכוןלאבטלהע

במטרהלהבטיחאתיישוםחובתההפקדה,מוצע  סעיפים
אגרות קנסות, לגביית המרכז את להסמיך  6 עד 8
והוצאות)להלןבדבריההסברלפרקזה-המרכז 
לגבייתקנסות(לאכוףאתהחובהעעלפיהמוצע,ישלח
המרכזלגבייתקנסותלכלעצמאישחלהעליוחובהלהפקיד
תשלומיםלקופתגמללקצבהלפיהוראותהפרקהמוצע,
12פעמיםשכרמינימום עולהעלסכוםשל ושהכנסתו
לחודש)כהגדרתובחוקשכרמינימום,התשמ"ז-1987)להלן
בדבריההסברלפרקזה-שכרמינימום((,התראהשלפיה
אםלאיפקידאתהתשלומיםבתוך90ימיםמיוםשנשלחה
לוההתראה,יוטלעליוקנסבסכוםשל500שקליםחדשיםע
גובההקנסיעודכןבהתאםלשיעורמדדהמחיריםלצרכןע
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סכוםהקנסהקבועבסעיף7יעודכןב־1בינוארבכלשנה)בסעיףזה-יוםהעדכון(,8עעדכוןסכוםהקנס
ב־1 ידוע שהיה המדד לעומת ביוםהעדכון המדדהידוע שינוי לשיעור בהתאם
בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל10
שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקה;שרהמשפטיםיפרסםבהודעהברשומותאתסכוםהקנסהמעודכןע

העברתמידע
מרשותמסים

למרכזלגביית
קנסות,אגרות

והוצאות

רשותהמסיםתעבירלמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,עדיום31בדצמבר9ע )א(
בכלשנה,מידעלגביעצמאיםשהכנסתםהחייבתבהפקדהבשנתהמסהקודמתעלתה
המס בשנת הפקידו עשרהפעמיםשכרמינימום,ושלא לשתיים עלסכוםהשווה

האמורהתשלומיםלקופתגמללקצבהלפיהוראותסעיף3ע

מידעשיועברלפיסעיףקטן)א(יכלולאתכלאלה: )ב(

מספרזהותושלהעצמאי; )1(

שמוהפרטיושםמשפחתושלהעצמאי; )2(

מענושלהעצמאילמשלוחדוארכפישצויןבדוחשהגישלפיסעיף131לפקודה; )3(

ההפרשביןהסכוםשחייבהעצמאילהפקידלקופתגמללקצבהלפיהוראות )4(
פרקזהבשלשנתהמסהקודמת,לביןהסכוםשהפקידבפועללקופתגמללקצבה

בשלאותהשנהע

שמירתמידע
שהתקבלמרשות

המסים

המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאותיחזיקמידעשהתקבללפיהוראותסעיף9בנפרד10ע
מכלמידעאחר,ולאיעשהבושימושאלאלשםמשלוחהתראהלפיסעיף6אולשם

הטלתקנסכאמורבסעיף7ע

המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאותאוכלמישפועלמטעמוישמורבסודמידע11עחובתסודיות
שהועבראליובידירשותהמסים,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימוש,אלא

לפיהוראותחוקזהאוכלדיןאחראולפיצושלביתמשפטע

השרממונהעלביצועושלפרקזהוהוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועוע12עביצועותקנות

תיקוןחוקבית
הדיןלעבודה

בחוקביתהדיןלעבודה,התשכ"ט-71969,בתוספתהשנייה,בסופהיבוא:13ע

"פרקב'לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנות
התקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016ע"

את יפקיד כאמור, התראה לו שנשלחה עצמאי
התשלומיםכאמורבתוך90ימים,כאמורבהתראה,וימציא

למרכזלגבייתקנסותאסמכתהלביצועההפקדהע

קביעתהמנגנוןשלמשלוחהתראהטרםהטלתהקנס
נועדהלאפשרלעצמאיהחייבלהפקידתשלומיםלחיסכון
וכךלהימנע כנדרש, חובתההפקדה את לבצע פנסיוני,

מתשלוםהקנסע

את לאכוף קנסות לגביית למרכז לאפשר כדי  סעיפים
חובתההפקדה,מוצעלקבועכירשותהמסים  9 עד 11

בדצמבר, 31 בכלשנה,עדיום תעבירלמרכז, 
מידעלגביעצמאיםשהכנסתםהחייבתבהפקדהבשנת
המסהחולפתעולהעלסכוםהשווהלשתייםעשרהפעמים
שכרמינימום,ושלאהפקידובאותהשנתמסתשלומים
לקופתגמללקצבהעאתהמידעהמועבראליוכאמוריחזיק
המרכזלגבייתקנסותבנפרדמכלמידעאחר,ולאייעשה

בושימושאלאלשםמשלוחהתראהלפיסעיף6להצעת
החוקאולשםהטלתקנסכאמורבסעיף7להצעתהחוקע
כמוכן,מוצעכיהמרכזלגבייתקנסותוהפועליםמטעמו
ישמרובסודאתהמידעהאמורולאיעשובוכלשימוש
אלאלפיהוראותפרקב'לחוקהמוצעאוכלדיןאחראו

לפיצושלביתמשפטע

על ממונה יהיה האוצר שר כי לקבוע מוצע  סעיף 12
ביצועפרקב'לחוקהמוצעויהיהרשאילהתקין 

תקנותבכלענייןהנוגעלביצועוע

מוצעלהוסיףלתוספתהשנייהלחוקביתהדין  סעיף 13
לחוק ב' פרק את התשכ"ט-1969, לעבודה, 
תהיהסמכות האזורילעבודה שלביתהדין כך המוצע,
לדוןבעבירההקבועהבסעיף7להצעתהחוק-אי–הפקדת

תשלומיםלקופתגמללקצבהלאחרקבלתהתראהע

ס"חהתשכ"ט,עמ'70;התשע"ו,עמ'891ע 7
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תיקוןחוקהביטוח
הלאומי

שכותרתו14ע ג' בטור י', בלוח התשנ"ה-81995, משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק
"אחוזיםמההכנסהאומהשכרלפיסעיפים337)א(ו־340)א("-

המשנה בטור הממוצע", 60%מהשכר העולהעל המשנה"עלחלק בכותרת )1(
"לעובדעצמאי",במקוםהאחוזיםשמפורטיםבויבוא:

"94ע0

-

74ע2

78ע0

09ע0

-

-

12ע2

21ע0

95ע5

83ע12";

בכותרתהמשנה"עלחלקשאינועולהעל60%מהשכרהממוצע",בטורהמשנה )2(
"לעובדעצמאי",במקוםהאחוזיםשמפורטיםבויבוא:

"24ע0

-

59ע0

17ע0

03ע0

-

-

47ע0

05ע0

32ע1

87ע2"ע

שכותרתו14ע ג' בטור י', בלוח התשנ"ה-81995, משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק
"אחוזיםמההכנסהאומהשכרלפיסעיפים337)א(ו־340)א("-

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי

המשנה בטור הממוצע", מהשכר 60% המשנה"עלחלקהעולהעל בכותרת )1(
"לעובדעצמאי",במקוםהאחוזיםשמפורטיםבויבוא:

"94ע0

-

74ע2

78ע0

09ע0

-

-

12ע2

21ע0

95ע5

83ע12";

בכותרתהמשנה"עלחלקשאינועולהעל60%מהשכרהממוצע",בטורהמשנה )2(
"לעובדעצמאי",במקוםהאחוזיםשמפורטיםבויבוא:

"24ע0

-

59ע0

17ע0

03ע0

-

-

47ע0

05ע0

32ע1

87ע2"ע

מוצעלתקןאתחוקהביטוחהלאומיכמפורט  סעיף 14
להלןעמוצעלהפחיתאתשיעורידמיהביטוח 
מהשכר 60% על עולה שאינו השכר חלק על הלאומי
הממוצעבמשק,מ־72%ע6ל־87%ע2,ולהעלותאתשיעור
דמיהביטוחהלאומיעלחלקהשכראשרעולהעל60%
מהשכרהממוצעבמשק,ב־6%ע1עהשינויהמוצעמגביר

אתהפרוגרסיביותבדמיהביטוחהלאומישלאוכלוסיית
המצבהקייםשבועצמאים, את מתקן העצמאים,ובכך
השכר וחצי כפעם של הכנסה רמת עד המשתכרים
הממוצעבמשקבכלחודש,מפרישיםדמיביטוחלאומי
בשיעוריםגבוהיםיותרבהשוואהלשכיריםברמתהכנסה

מקבילהע

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשע"ו,עמ'1093ע 8

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31 438

תיקוןפקודת
מסהכנסה

בפקודתמסהכנסה15-9ע

בסעיף1,אחריההגדרה"חוקהפיקוחעלקופותגמל"יבוא: )1(

""חוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018"-חוקההתייעלותהכלכלית)תיקוני
ו־2018(, 2017 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה

התשע"ז-2016;";

בסעיף3,אחריסעיףקטן)ה7(יבוא: )2(

סכומיםממרכיבחיסכוןלאבטלהבקופתגמללקצבהשמשךיחידלפי ")ה8(
סעיף23)ב()1(לחוקהפיקוחעלקופותגמל,יראואותםכהכנסהכאמורבסעיף2)1(

או)8(שהתקבלהבידיהיחידע";

בסעיף9,אחריפסקה)7א(יבוא: )3(

הסכוםהנמוךמביןשניאלה,כשהואמוכפלבמספרשנותהעבודה:")7ב( )א(

סכומיםממרכיבחיסכוןלאבטלהבקופתגמללקצבהשמשך )1(
יחידלפיסעיף23)ב()1(לחוקהפיקוחעלקופותגמל,עדגובהממוצע
הכנסתוהחייבתבהפקדהשלהיחידבשלוששנותהעבודהשקדמו

לשנהשבההיהרשאילמשוךסכומיםכאמור;

הסכוםהנקובבפסקה)7א()א()2(,לשנתעבודה; )2(

המנהליקבעכלליםלדיווחולחישובהסכוםהפטורלפיפסקהזו; )ב(

בפסקהזו- )ג(

"הכנסהחייבתבהפקדה"-כהגדרתהבסעיף2לחוקההתייעלות
הכלכלית2017ו־2018;

"שנתעבודה"-כלשנההחלמשנתהמסשבההחליחידלהפקיד
ההתייעלות לחוק ב' פרק לפי לאבטלה חיסכון למרכיב
הכלכלית2017ו־2018,לראשונה,אוהחלמשנתהמסשלאחר

השנהשבהביצעמשיכהפטורהלפיסעיףזה;";

מוצעלערוךכמהתיקוניםבפקודתמסהכנסה  סעיף 15
זה, בפרק המוצע ההסדר להשלמת הנדרשים 
ובפרטלהשלמתהתיקוןהמוצעלחוקקופותגמל,בסעיף
17להצעתהחוק,המאפשרלעצמאילמשוךכספיםממרכיב
החיסכוןלאבטלהבקופתגמללקצבה,אםהואבמצבאבטלהע

כספים למשוך המבקש עצמאי כי לקבוע מוצע
ממרכיבהחיסכוןלאבטלהכאמור,יהיהרשאילבחוראם
למשוךאתהכספיםכהכנסהחייבתלפיפקודתמסהכנסה
-וכךלשמראתהפטורממסעלהכספיםלמועדמשיכת
הקצבה)ראוסעיף8)ה8(לפקודתמסהכנסהכנוסחוהמוצע
בפסקה)2((,אולמשוךאותםבפטורממסעדסכוםשהוא
מכפלתמספרשנותהעבודהשלהעצמאיבסכוםהנמוך
מביןשניאלה:הסכוםהנקובבסעיף9)7א()א()2(לפקודתמס
הכנסה,לשנה,אוסכומיםממרכיבחיסכוןלאבטלהבקופת
גמללקצבה,שמשךהיחידלפיההסדרהמוצעבחוקקופות
החייבת הכנסתו ממוצע גובה עד להלן(, )כמפורט גמל
בהפקדהשלהעצמאיבשלוששנותהעבודהשלפניהשנה

שבההיהרשאילמשוךאתהכספיםכאמור)ראוסעיף9)7ב(
לפקודתמסהכנסהכנוסחוהמוצעבפסקה)3((ע

מוצע, טווח ארוך חיסכון לעודד במטרה בנוסף,
)5(ו–)6(,להגדילאתהטבתהמסשלעצמאים בפסקאות
שלא ובלבד 5%ע0 של בשיעור לזיכויבהפקדהלפנסיה
מפני מועדף ביטוח רכישת בגין המס הטבת את ניצלו
אסדןכושרעבודהלפיסעיף132)14()ב(;וכןלהעניקהטבה
בהפרשהלקרןהשתלמותעכך,יוכלעצמאילהפקיד5%ע4
מהכנסתולקרןהשתלמותולהיותזכאיבשלהםלהטבת
מס,בלאתלותבהפקדהשל5%ע2נוספיםלקרןהשתלמות

אשרהואאינוזכאיבשלהםלהטבתמסע

כמוכן,ובהמשךלאמורבסעיפים9עד11להצעתהחוק,
מוצעבפסקה)7(לתקןאתסעיף235לפקודתמסהכנסה,
שלפיוהוראהבדיןהמחייבתלמסורידיעותעלרכושואו
הכנסתושלאדםלאתחולעלמישממלאתפקידרשמילפי
הפקודה,ולקבועכיעלאףהאמור,רשותהמסיםתוכללמסור

למרכזלגבייתקנסותמידעלפיסעיף9להצעתהחוקע

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ו,עמ'1261ע 9
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המענקים "סכום לפני ברישה, פטורים", "מענקים בהגדרה 9א)ג()1(, בסעיף )4(
הפטורים"יבוא"סכומיםפטוריםלפיסעיף9)7ב(שקיבליחידוכן";

בסעיף17)5א(,המילים"לאחרשהופחתמהםסכוםהשווהל־5%ע2מהכנסתו )5(
הקובעת;סכומיםכאמור"-יימחקו;

בסעיף45א,בסופויבוא: )6(

יחידשלאנוכולוסכומיםבעדרכישתביטוחמועדףמפניאבדןכושר ")ו(
עבודהלפיסעיף32)14()ב(יזוכהממסבשיעורשל35%מןהסכומיםשהפקיד
לקופתגמללקצבהבעבורעצמוכעמיתעצמאיולאזוכהבשלהםממסלפיסעיף
קטן)ב(,עדלשיעורשל5%ע0מהכנסתומעסקאומשלחידעדלסכוםהשווה
)1(להגדרה"הכנסהמזכה"שבסעיף47)א()1( לפעמייםהסכוםהאמורבפסקה

בניכויהכנסתוהמבוטחתע";

בסעיף235- )7(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )א(

")ג1(עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מותרלהעבירלמרכזלגבייתקנסות,
2017 הכלכלית ההתייעלות לחוק 9 סעיף לפי מידע והוצאות אגרות

ו־2018ע";

בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא: )ב(

בביצועפרקב'לחוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018ע" )3("

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסים)קופות
גמל(

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-16-102005ע

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"חוקפיצוייפיטורים"יבוא: )א(

""חוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018"-חוקההתייעלותהכלכלית
)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017

ו־2018(,התשע"ז-2016;";

אחריההגדרה"עמיתעצמאי"יבוא: )ב(

חובה עליו שחלה עמית-עצמאי - בהפקדה" שחייב ""עמית-עצמאי
להפקידתשלומיםלקופתגמללקצבהלפיפרקב'לחוקההתייעלות

הכלכלית2017ו־2018;";

בסעיף21,במקום"ותשלומיםעבורפיצויים"יבוא"תשלומיםבעבורפיצויים )2(
ותשלומיעמית-עצמאישחייבבהפקדהבעבורחיסכוןלמצבאבטלהכהגדרתובסעיף2

לחוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018"ע

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל()תיקוןמס'5

והוראתשעה(

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל()תיקוןמס'5והוראתשעה(,התשע"א-17ע
112010)להלן-תיקוןמס'5לחוקקופותגמל(,בסעיף5)2(,בסעיף23)ב()1(לחוקקופות

גמלהמובאבו,אחריפסקתמשנה)ג(יבוא:

המענקים "סכום לפני ברישה, פטורים", "מענקים בהגדרה 9א)ג()1(, בסעיף )4(
הפטורים"יבוא"סכומיםפטוריםלפיסעיף9)7ב(שקיבליחידוכן";

בסעיף17)5א(,המילים"לאחרשהופחתמהםסכוםהשווהל־5%ע2מהכנסתו )5(
הקובעת;סכומיםכאמור"-יימחקו;

בסעיף45א,בסופויבוא: )6(

יחידשלאנוכולוסכומיםבעדרכישתביטוחמועדףמפניאבדןכושר ")ו(
עבודהלפיסעיף32)14()ב(יזוכהממסבשיעורשל35%מןהסכומיםשהפקיד
לקופתגמללקצבהבעבורעצמוכעמיתעצמאיולאזוכהבשלהםממסלפיסעיף
קטן)ב(,עדלשיעורשל5%ע0מהכנסתומעסקאומשלחידעדלסכוםהשווה
)1(להגדרה"הכנסהמזכה"שבסעיף47)א()1( לפעמייםהסכוםהאמורבפסקה

בניכויהכנסתוהמבוטחתע";

בסעיף235- )7(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )א(

")ג1(עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מותרלהעבירלמרכזלגבייתקנסות,
2017 הכלכלית ההתייעלות לחוק 9 סעיף לפי מידע והוצאות אגרות

ו־2018ע";

בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא: )ב(

בביצועפרקב'לחוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018ע" )3("

תיקוןחוקהפיקוחבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-16-102005ע
עלשירותים

פיננסים)קופות
גמל(

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"חוקפיצוייפיטורים"יבוא: )א(

""חוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018"-חוקההתייעלותהכלכלית
)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017

ו־2018(,התשע"ז-2016;";

אחריההגדרה"עמיתעצמאי"יבוא: )ב(

חובה עליו שחלה עמית-עצמאי - בהפקדה" שחייב ""עמית-עצמאי
להפקידתשלומיםלקופתגמללקצבהלפיפרקב'לחוקההתייעלות

הכלכלית2017ו־2018;";

בסעיף21,במקום"ותשלומיםעבורפיצויים"יבוא"תשלומיםבעבורפיצויים )2(
ותשלומיעמית-עצמאישחייבבהפקדהבעבורחיסכוןלמצבאבטלהכהגדרתובסעיף2

לחוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018"ע

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל()תיקוןמס'5והוראתשעה(,התשע"א-17ע
112010)להלן-תיקוןמס'5לחוקקופותגמל(,בסעיף5)2(,בסעיף23)ב()1(לחוקקופות

גמלהמובאבו,אחריפסקתמשנה)ג(יבוא:

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל()תיקוןמס'5

והוראתשעה(

מוצעלהסמיךאתשרהאוצרלקבועבתקנות  סעיף 17
23)ב()1(לחוקקופותגמל)כנוסחו מכוחסעיף 

בסעיף5)2(לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(
)תיקוןמס'5והוראתשעה(,התשע"א-2010)ס"חהתשע"א,

ס"חהתשס"ה,עמ'889;התשע"ו,עמ'1259ע 10

ס"חהתשע"א,עמ'50ע 11
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הפקיד שהעצמאי ובלבד בהפקדה, שחייב עצמאי עמית של אבטלה מצב ")ג1(
תשלומיםלקופתגמללקצבהלפיפרקב'לחוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018בעבור
שנתייםלפחותמתוךשלוששנותהמסהאחרונות;משיכתכספיםלפיפסקתמשנהזו

תהיהבסכוםשאינועולהעלהסכוםהגבוהמביןאלה:

שלושפעמיםשכרמינימוםלחודשכהגדרתובחוקהביטוחהלאומי; )1(

הסכוםהנמוךמביןאלה: )2(

הסכוםשהפקידהעמיתהעצמאילמרכיבחיסכוןלאבטלה; )א(

הסכוםהנקובבסעיף9)7א()א()2(לפקודתמסהכנסה,כשהואמוכפל )ב(
במספרהשניםשבהןהפקידהעמיתתשלומיםלקופתגמללקצבה,כעמית
עצמאיהחייבבהפקדה,אובמספרהשניםשחלפומתחילתשנתהמסשבה

משךהעמיתכספיםממרכיבחיסכוןלאבטלה,לפיהנמוךמביניהם;

סכוםההכנסההחייבתבהפקדהשלהעמיתכשהואמוכפלבמספר )ג(
השניםשבהןהפקידתשלומיםלקופתגמל,כעמיתעצמאישחייבבהפקדה
אובמספרהשניםשחלפומתחילתשנתהמסשבהמשךהעמיתכספים

ממרכיבהחיסכוןלאבטלה;

לענייןפסקתמשנהזו-

"הכנסהחייבתבהפקדה"ו"מרכיבחיסכוןלאבטלה"-כהגדרתםבסעיף2לחוק
ההתייעלותהכלכלית2017ו־2018;

"מצבאבטלה",שלעמיתעצמאי-מצבשבועמיתעצמאיחדללעסוקבמשלח
ידואוסגראתעסקו;"ע

תיקוןחוק
העבירות

המינהליות

בחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-121985,בתוספתהראשונה,בטורא',בסופויבוא:18ע

"פרקב'לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנות
התקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016ע"

עמ'50()להלןבדבריההסברלפרקזה-תיקוןמס'5לחוק
קופותגמל((,אתהמועדיםוהתנאיםשבהםעמיתעצמאי
אשרסגראתעסקואוחדללעסוקבמשלחידו,יהיהרשאי
למשוךכספיםמהסכוםשהופקדלמרכיבחיסכוןלאבטלהע
עלפיהמוצעתותנההמשיכהבתנאיםשייקבעובתקנות
כאמורוכןבכךשהעצמאיהפקידתשלומיםלקופתגמל
לקצבהלפיהוראותפרקזהבעבורשנתייםלפחותמתוך
שלוששנותהמסהאחרונות,והסכוםהכוללשלהלאיעלה
עלהגבוהמביןאלה:שלושפעמיםשכרהמינימוםבמשק
שהפקיד הסכום אלה: שלושת מבין הנמוך הסכום או
העמיתהעצמאילמרכיבחיסכוןלאבטלה;הסכוםהקבוע
9)7א()א()2(לפקודתמסהכנסה)העומדהיוםעל בסעיף
השנים במספר מוכפל כשהוא חדשים( שקלים 12,230
שבהןהפקידהעמיתלקופתגמלאובמספרהשניםשחלפו
ממרכיב כספים העמית משך שבה המס שנת מתחילת

חיסכוןלאבטלה,לפיהנמוך;אוסכוםההכנסההחייבת
בהפקדהשלהעמית,כשהואמוכפלבמספרהשניםשבהן
הפקידהעמיתלקופתגמל)כעמיתעצמאיהחייבבהפקדה(
אובמספרהשניםשחלפומתחילתשנתהמסשבהמשך
אפשרות מתן לאבטלהע חיסכון ממרכיב כספים העמית
למשוךאתהסכומיםהאמוריםנועד,מחד,לאפשרלעצמאי
לפעול ומאידך האבטלה, בתקופת חייו רמת את לשמר
להשתלבותובשוקהתעסוקה,לרבותעלידיהקמתעסק

נוסףע

המינהליות, העבירות חוק את לתקן מוצע  סעיף 18
המשפטים שר את ולהסמיך התשמ"ו-1985, 
לקבועבתקנותכיעבירהעלהוראהשנקבעהבפרקזה
תהיהעבירהמינהלית,קריעבירהשבשלהניתןלהטיל

קנסבדרךמינהליתע

ס"חהתשמ"ו,עמ'31;התשע"ו,עמ'176ע 12
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פרקב'-תחילה
וסייגלתחולה

תחילתםשלסעיפים3)ה8(,9)7ב(ו־9א)ג()1(לפקודתמסהכנסה,כנוסחםבסעיף19ע )א(
15)2(,)3(ו–)4(לחוקזה,ביוםתחילתושלסעיף23)ב()1(לחוקקופותגמל,כנוסחובסעיף

5)2(לתיקוןמס'5לחוקקופותגמל,כאמורבסעיף10לתיקוןהאמורע

הוראותפרקזהלאיחולועלעצמאישביוםתחילתושלחוקזהמלאולו55שניםע )ב(

פרק ג': פיצויי פיטורים
תיקוןחוקפיצויי

פיטורים
בחוקפיצוייפיטורים,התשכ"ג-141963)בפרקזה-חוקפיצוייפיטורים(-20ע

במקוםסעיף14יבוא: )1(

"תשלוםלקופת
גמללקצבהבמקום

פיצוייפיטורים

יבוא14ע לקצבה גמל בקופת הפיצויים למרכיב תשלום )א(
במקוםפיצוייפיטורים,אלאאםכןנקבעאחרתבחוזהעבודה
ביןהעובדלמעסיקאובהסכםקיבוציאוהסדרקיבוציהחל

עליהםע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

היהשיעורהתשלוםלמרכיבהפיצוייםבקופת )1(
המובא העבודה משכר מ–33%ע8 נמוך לקצבה גמל
זה חוק לפי פיטורים פיצויי חישוב לעניין בחשבון
)בפסקהזו-תקרתההפקדהלפיצויים(,יבואהתשלום
לקופתהגמלכאמורבמקוםפיצוייפיטוריםרקבעד
ההפקדה תקרת מתוך התשלום של היחסי החלק

לפיצויים;

תחילתםשלסעיפים3)ה8(,9)7ב(ו־9א)ג()1(לפקודתמסהכנסה,כנוסחםבסעיף19ע )א(
15)2(,)3(ו–)4(לחוקזה,ביוםתחילתושלסעיף23)ב()1(לחוקקופותגמל,כנוסחובסעיף

5)2(לתיקוןמס'5לחוקקופותגמל,כאמורבסעיף10לתיקוןהאמורע

פרקב'-תחילה
וסייגלתחולה

הוראותפרקזהלאיחולועלעצמאישביוםתחילתושלחוקזהמלאולו55שניםע )ב(

פרק ג': פיצויי פיטורים

תיקוןחוקפיצוייבחוקפיצוייפיטורים,התשכ"ג-141963)בפרקזה-חוקפיצוייפיטורים(-20ע
פיטורים

במקוםסעיף14יבוא: )1(

"תשלוםלקופת
גמללקצבהבמקום

פיצוייפיטורים

יבוא14ע לקצבה גמל בקופת הפיצויים למרכיב תשלום )א(
במקוםפיצוייפיטורים,אלאאםכןנקבעאחרתבחוזהעבודה
ביןהעובדלמעסיקאובהסכםקיבוציאוהסדרקיבוציהחל

עליהםע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

היהשיעורהתשלוםלמרכיבהפיצוייםבקופת )1(
המובא העבודה משכר מ–33%ע8 נמוך לקצבה גמל
זה חוק לפי פיטורים פיצויי חישוב לעניין בחשבון
)בפסקהזו-תקרתההפקדהלפיצויים(,יבואהתשלום
לקופתהגמלכאמורבמקוםפיצוייפיטוריםרקבעד
ההפקדה תקרת מתוך התשלום של היחסי החלק

לפיצויים;

3)ה8( סעיפים של תחילתם את לקבוע מוצע  סעיף 19
המוצע כנוסחם הכנסה, מס לפקודת ו־9)7ב( 
בסעיף15)2(ו–)3(להצעתהחוק,ואתתחילתושלסעיף

9א)ג()1(לפקודההאמורה,כתיקונובסעיף15)4(להצעת
החוק,ליוםתחילתושלסעיף23)ב()1(לחוקקופותגמל,
כנוסחובתיקוןמס'5לחוקקופותגמל,קריהיוםשבוייכנסו
לתיקון 10 סעיף )ראו האמור הסעיף לפי תקנות לתוקף

מס'5האמור(ע

פרק ג' - כללי

פיטורים, פיצויי בחוק תיקונים מוצעים זה בפרק
בחוק פיטורים(, פיצויי חוק - זה )בפרק התשכ"ג-1963
הפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ד-2005
)בפרקזה-חוקקופותגמל(,ובפקודתמסהכנסה,הכול

כפישיפורטלהלןע

החיסכוןהפנסיונישלעובדיםשכיריםמורכב  סעיפים 
עובד הפרשות שונים: רכיבים משלושה  20, 21 ו–23 
לתגמולים מעסיק הפרשות לתגמולים,  כללי

והפרשותמעסיקלפיצוייפיטוריםע 

הכספים על הבעלות רבים במקרים להיום, נכון
הפיצוייםבקופתגמל שהופרשועלידימעסיקלמרכיב
כךלמשל,מעסיק עובדו,אינהשלהעובדע לקצבהבעד
רשאילמשוךחזרהאתכספיהפיצוייםשהפקידלקופת

בפיצויי מזכה אינו סיוםעבודתו אם העובד של הגמל
שבו מצב )לדוגמה פיטורים פיצויי חוק לפי פיטורים
למשיכת בהסכםע כך ונקבע מעבודתו( התפטר העובד
כספיהפיצוייםעלידיהמעסיקהשלכותמשמעותיותעל
הקצבהשתיוותרבידיהעובדלאחרפרישתולקצבה,והיא

עתידהלצמצםאותהבשיעורשלעד40%ע

לאורהאמור,מוצעלקבועבחוקפיצוייפיטוריםכי
בעד לקצבה גמל לקופת הופקדו אשר הפיצויים כספי
רשאי יהיה לא והמעסיק לעובד, שייכים יהיו העובד,
למשוךאותםחזרה,אלאבמקריםשבהםנשללהזכאותו
שלהעובדלפיצוייפיטוריםלפיסעיפים16או17לחוק
פיצוייפיטוריםעכמוכן,מוצעלקבועשכספיהפיצויים
שהפקידמעסיקלקופתגמללקצבהיבואובמקוםפיצויי
פיטוריםשהעובדיהיהזכאילהם,אלאאםכןנקבעאחרת
בהסכםשביןהעובדלמעסיקעלאורהאמור,מעסיקלאיוכל
להתנותהעסקתעובדבחתימהעלהסכםשבוהואמוותר

עלכספיהפיצוייםשהופקדולקופתוע

בהתאםלתיקוןזה,ככלל,עובדיהיהזכאילמלוא
החיסכוןאשרנצברבקופתו,והואיוכלליהנותמכספים
אלהבמועדפרישתועכמוכן,שיוךכספיהפיצוייםלעובד,
גםבמקרהשבועזבאתמקוםעבודתומרצון,תמנעמצב
שבוהעובדיימנעמלעבורלעבודהאחרתבשלהחשש
לאבדחלקניכרמכספיהחיסכוןשלועגמישותזו,במעבר

עובדים,חיוניתלעובדולשוקהתעסוקהבכללותוע

ס"חהתשכ"ג,עמ'136;התשע"ו,עמ'610ע 14
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גמל בקופת הפיצויים למרכיב התשלום היה )2(
לקצבהרקבעדחלקמשכרהעבודההמובאבחשבון
לענייןחישובפיצוייפיטורים,יבואהתשלוםלקופת
הגמלכאמורבמקוםפיצוייפיטוריםרקבעדחלקשכר

העבודהכאמור;

גמל בקופת הפיצויים למרכיב התשלום היה )3(
לקצבהרקבעדחלקמהתקופהשבההועסקהעובד
כאמור הגמל לקופת התשלום יבוא המעסיק, אצל

במקוםפיצוייפיטוריםרקבעדחלקהתקופהכאמורע

בסעיףזה- )ג(

"חוקקופותגמל"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)קופותגמל(,התשס"ה-152005;

"מרכיבהפיצויים"-כהגדרתובחוקקופותגמלע";

בסעיף26)א(,בפסקה)1(,לפני"אינםניתניםלהחזרה"יבוא"יהיושייכיםלעובד )2(
והם",אחרי"אולעיקול"יבוא"אלאאםכןהתקיימונסיבותהמצדיקותשלילתזכותו
שלהעובדלפיצוייפיטוריםאולחלקםלפיסעיפים16או17והמעסיקמסרלקופת
הגמלהודעהבהתאםלהוראותסעיף23)א()3(או)א1(,לפיהעניין,לחוקהפיקוחעל
שירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-2005"והסיפההחלבמילים"הוראהזולא

תחול"-תימחקע

בקופות רבים קיימיםחשבונות להיום נכון בנוסף,
הגמלשלגביהםהזכאותלכספיפיצוייםאינהידועהעבעיה
דרשואת כאשרמעסיקיםלא השנים במהלך נוצרה זו
כספיהפיצוייםולאהודיעולחברותהמנהלותשלקופות
הגמלעלזכאותהעובדלכספיהפיצוייםעבשלחלוףהזמן
מתקשיםלעתיםעובדיםלהשיגממעסיקיהםבעבראישור
עלזכאותםלכספיםועלכןוהכספיםנותריםבלאשימוש
בקופתהגמלעלאורהאמור,מוצעלתקןאתחוקקופותגמל
ולהגבילאתהמועדיםשעדאליהםרשאימעסיקלמשוך

אתהכספיםכאמורע

לסעיפים 20 ו–23

26לחוקפיצוייפיטוריםקובע,ביןהשאר,כי סעיף
סכומיםשהופרשולמרכיבהפיצוייםבקופתגמלשלעובד
אינםניתניםלהחזרה,להעברהלשעבודאולעיקולעהוראה
זולאחלהעלסכוםשהופקדבעדעובדשבינתייםחדל
לעבודבנסיבותשאינןמזכותאותובפיצוייפיטורים,אלא
אםכןהסכוםמיועדגםלביטוחקצבה,ולאנקבעבהסכם

קיבוציאובהסכםאחרשהואניתןלהחזרהאולהעברהע

את חזרה למשוך רשאי מעסיק זה, דברים במצב
כספיהפיצוייםשהפקידלקופתהגמלשלהעובדאםסיום
עבודתואינומזכהאותובפיצוייפיטוריםלפיחוקפיצויי
)לדוגמהשמצבשבוהעובדהתפטרמעבודתו( פיטורים
ונקבעכךבהסכםעבכךכאמור,ישכדילצמצםאתקצבתו
הפנסיוניתשלהעובדבשיעורשלעד40%,דבראשריפגע

משמעותיתבהכנסתובתקופתהגמלאותע

בסעיף20)2(להצעתהחוקמוצעלתקןאתסעיף26
לחוקפיצוייפיטוריםולקבועכיכספיםשהפרישמעסיק
למרכיבהפיצוייםבקופתגמללקצבהיהיושייכיםלעובד,
כאשרהחריגלכךיהיהרקבמקרהשבוהתקיימונסיבות
המצדיקותשלילתזכותושלהעובדלפיצוייפיטוריםאו
לחלקם,לפיסעיפים16או17לחוקפיצוייפיטוריםובלבד
להוראות הודעהבהתאם שהמעסיקמסרלקופתהגמל
סעיף23)א()3(או)א1(,לפיהעניין,לחוקקופותגמלכנוסחו

המוצעבסעיף21)ר'דבריההסברלסעיף21(ע

היום,קובע כנוסחו פיטורים פיצויי לחוק 14 סעיף
כדלקמן:

תשלוםלקופתתגמולים,לקרןפנסיהאולקרןכיוצא “14ע
באלה,לאיבואבמקוםפיצוייפיטוריםאלאאםנקבעכך
בהסכםהקיבוציהחלעלהמעסיקוהעובדובמידהשנקבע,
אואםתשלוםכאמוראושרעלידישרהעבודהובמידה

שאושרע"

משמעותהקביעהשבסעיף14האמורהיאשהפקדות
של העבודה שנות לאורך פיטורים לפיצויי המעסיק
העובדיבואובמקוםחובתולפיצוייפיטוריםבמועדסיום

ההעסקהע

השאר, בין היא, לכך העבודה שר שקבע ההתניה
שכספיהפיצוייםשהופקדויהיושייכיםלעובדבכלמקרה,
לגביהסכומים נקבעכאמור שלא עובד גםאםהתפטרע
המופקדיםבעבורו,לאיבואוסכומיםאלהבמקוםפיצויי

ס"חהתשס"ה,עמ'889ע 15
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תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל(

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-2005,בסעיף21-23ע

בסעיףקטן)א(,בפסקה)3(,במקוםהסיפההחלבמילים"בכפוףלהוראותסעיף26" )1(
יבוא"אםהתקיימונסיבותהמצדיקותשלילתזכותושלהעמית־שכירלפיצוייפיטורים
אולחלקםלפיסעיפים16או17לחוקפיצוייפיטורים,ובלבדשלאיאוחרמתוםשלושה
חודשיםממועדסיוםיחסיהעבודהעםהעמית־שכיר,מסרהמעסיקלקופתהגמל
הודעהכימתנהללגביהעובדהליךלקביעתקיומןשלנסיבותהמצדיקותפיטורים
בלאפיצוייםאובפיצוייםחלקייםלפיהסעיפיםהאמורים,וצירףלהודעתומסמךאו

אישורהמעידעלקיומושלהליךכאמור";

תיקוןחוקהפיקוחבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-2005,בסעיף21-23ע
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל(

בסעיףקטן)א(,בפסקה)3(,במקוםהסיפההחלבמילים"בכפוףלהוראותסעיף26" )1(
יבוא"אםהתקיימונסיבותהמצדיקותשלילתזכותושלהעמית־שכירלפיצוייפיטורים
אולחלקםלפיסעיפים16או17לחוקפיצוייפיטורים,ובלבדשלאיאוחרמתוםשלושה
חודשיםממועדסיוםיחסיהעבודהעםהעמית־שכיר,מסרהמעסיקלקופתהגמל
הודעהכימתנהללגביהעובדהליךלקביעתקיומןשלנסיבותהמצדיקותפיטורים
בלאפיצוייםאובפיצוייםחלקייםלפיהסעיפיםהאמורים,וצירףלהודעתומסמךאו

אישורהמעידעלקיומושלהליךכאמור";

הפיטורים,ובמקרהשלפיטוריםהמעסיקיהיהחייבלשלם
של האחרון לשכר בהתאם הפיטורים פיצויי מלוא את
העובדבניכויסכומיםשכברהופקדועמןהצדהשניוכל
את המעסיקלמשוך רשאי יהיה בהסכם, כך עודנקבע
הסכומיםשהפקידלקופתהגמלשלהעובדבמקרהשבו
העובדהתפטראובכלמקרהאחרשנקבעלגביובהסכם,

בהסדראובחוזהעבודהע

פיצויי לחוק 26 בסעיף המוצע שהתיקון מאחר
בסעיף מוצע העובד, עם מיטיב לעיל, כאמור פיטורים,
20)1(להצעתהחוקליצוראיזוןאלמולאינטרסהמעסיק
ולהפוךאתברירתהמחדלהקבועהבסעיף14לחוקפיצויי
פיטוריםכךשכספיהפיצוייםשהפקידמעסיקלקופתגמל
לקצבהיבואובמקוםפיצוייפיטוריםשהעובדיהיהזכאי
להם,אלאאםכןנקבעאחרתבחוזהעבודהביןהעובד

למעסיקאובהסכםקיבוציאוהסדרקיבוציהחלעליהםע

לאורהאמור,מעסיקלאיוכללהתנותהעסקתעובד
בחתימהעלהסכםשבוהואמוותרעלכספיהפיצויים

שהופקדולקופתוע

להבהיר מוצע כאמור, 14 לסעיף התיקון במסגרת
כיבמקרהשלהפקדהלמרכיבהפיצוייםבשיעורהנמוך
מ–33%ע8משכרהעבודההמובאבחשבוןלענייןחישוב
פיצוייפיטוריםלפיחוקזה)בסעיףזה-תקרתההפקדה
במקום כאמור הגמל לקופת התשלום יבוא לפיצויים(,
פיצוייפיטוריםרקבעדהחלקהיחסישלהתשלוםמתוך

תקרתההפקדהלפיצוייםע

משכר חלק בעד רק הפקדה של במקרים כן, כמו
פיטורים פיצויי חישוב בחשבוןלעניין העבודההמובא
אובעדחלקמהתקופהשבההועסקהעובדאצלהמעסיק,
יבואהתשלוםלקופתהגמלכאמורבמקוםפיצוייפיטורים
רקבעדחלקהשכרכאמוראוחלקהתקופהכאמור,לפי

הענייןע

עריכת למנוע כדי המוצע בהסדר אין כי יובהר,
שלפיו הסדר כדוגמת העובד, עם המיטיבים הסדרים
בקופת הפיצויים למרכיב בעבורו המופקדים הסכומים
גמללקצבהלאיהיוניתניםלהחזרה,להעברה,לשעבוד
אולעיקולעלידיהמעסיקוכןלאיבואובמקוםפיצויי
יהיהחייב פיטורים,כךשבמקרהשלפיטוריםהמעסיק
לשלםאתפיצוייהפיטוריםבהתאםלשכרהאחרוןשל

העובדע

סייג החוק, להצעת 23 בסעיף לקבוע מוצע עוד
לתחולתהתיקוןלסעיף14המוצעבסעיף20)1(לעיל,כך
שהתיקוןלאיחוללגביתשלוםלמרכיבהפיצוייםבקופת
גמללקצבהשנקבעולגביובהסכםקיבוצי,בהסדרקיבוצי
אובחוזהעבודה,לפנימועדתחילתושלהחוקהמוצע,כי
התשלוםלאיבואבמקוםפיצוייפיטוריםוכיהתשלוםלא

יהיהניתןלהחזרה,להעברהלשעבודאולעיקולע

סייגזהנועדלמנועפגיעהבעובדיםאשרבהסכם
קיבוצי,הסדרקיבוציאוחוזההעבודהשלהםנקבע,לפני
תחילתושלהחוקהמוצע,כיהסכומיםהמופקדיםבעבורם
ניתנים יהיו לא לקצבה גמל בקופת הפיצויים למרכיב
להחזרה,להעברה,לשעבודאולעיקולעלידיהמעסיק
אךגםנקבעלגביהםכיהתשלוםלאיבואבמקוםפיצויי
חייב יהיה המעסיק פיטורים של שבמקרה כך פיטורים
לשלםאתפיצוייהפיטוריםבהתאםלשכרהאחרוןשל

העובדבניכויהסכומיםשהופקדוע

לפסקה )1( סעיף 21

סעיף את לתקן מוצע לעיל, לאמור בהמשך 
23לחוקקופותגמלשעניינומשיכהוהעברהשלכספים
גמל קופות לחוק 23)א()3( בסעיף ולקבוע גמל, מקופות
כנוסחוהמוצע,כיכספיםשהפקידמעסיקלעובדבקופת
גמלאישיתלפיצוייםאובמרכיבהפיצוייםבקופתגמל
לקצבהיהיוניתניםלמשיכהבידיהמעסיקרקאםנשללה
זכותושלהעמית-שכירלפיצוייפיטוריםאוחלקםלפי

סעיפים16או17לחוקפיצוייפיטוריםע

בקופות רבים קיימיםחשבונות להיום נכון בנוסף,
הגמלשבהםהזכאותלכספיפיצוייםאינהידועהעבעיהזו
נוצרהבמהלךהשניםכאשרמעסיקיםלאדרשואתכספי
הפיצוייםולאהודיעולחברותהמנהלותשלקופותהגמל
עלזכאותהעובדלכספיהפיצוייםעכתוצאהמכך,נדרשים
)הן הפיצויים משיכהשלכספי לבצע בבואם העובדים
כקצבהוהןכהון(להשיגממעסיקיהםהקודמיםאישורעל
זכאותםלכספיםעלעתיםהשגתאישורזהמורכבתשכן
יחסיהעבודההסתיימולפניתקופהארוכהולאתמידניתן
לאתראתהמעסיקאולקבלממנותשובותעבמצבדבריםזה
חלקגדולמהעובדיםאינםמממשיםאתזכאותםלכספים,
והכספיםנותריםבלאשימושבקופתהגמלעלאורהאמור,
רשאימעסיק אליהם אתהמועדיםשעד מוצעלהגביל

למשוךאתהכספיםבהתאםלסעיף23)א()3(האמורע
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

)א()3(ובכלדין,כספיםשהפקידמעסיקשל ")א1(עלאףהאמורבסעיףקטן
עמית־שכירבעדובקופתגמלאישיתלפיצוייםאובמרכיבהפיצוייםבקופת
גמללקצבה,עדיוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(יהיוניתניםלמשיכהבידי

המעסיקרקבהתקייםהמפורטלהלן,לפיהעניין:

אםיחסיהעבודההסתיימועדיוםב'בטבתהתשע"ז)31בדצמבר )1(
2016(-המעסיקמסרהודעהכאמורבסעיףקטן)א()3(בתוךשנתייםממועד
סיוםיחסיהעבודהאועדיוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(,לפי

המאוחרמביניהם;

אםיחסיהעבודההסתיימוביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017( )2(
אולאחריו-המעסיקמסרהודעהכאמורבסעיףקטן)א()3(בתוךשלושה
1( חודשיםממועדסיוםיחסיהעבודהאועדיוםי"דבטבתהתשע"ח

בינואר2018(,לפיהמאוחרמביניהםע"

תיקוןפקודתמס
הכנסה

בפקודתמסהכנסה-22ע

בסעיף3,בסעיףקטן)ה3(- )1(

כספים למשוך מעסיק שיוכל כדי המוצע, לפי
שהפקידלעובדבקופתגמלאישיתלפיצוייםאובמרכיב
הפיצוייםבקופתגמללקצבהלפיסעיףזה,היינומקום
נסיבותהמצדיקותשלילהשלזכותושל שבוהתקיימו
העמית-שכירלפיצוייפיטוריםלפיסעיפים16או17לחוק
פיצוייפיטורים,יהיהעליולמסורלקופתהגמל,במועד
יחסי סיום ממועד חודשים שלושה מתום יאוחר שלא
העבודהעםהעמית-שכיר,הודעהכימתנהללגביהעובד
הליךלקביעתקיומןשלנסיבותהמצדיקותפיטוריםבלא
פיצוייםאובפיצוייםחלקייםלפיסעיפים16או17לחוק
פיצוייפיטורים,ולצרףלהודעתומסמךאואישורהמעיד

עלקיומושלהליךכאמורע

לפסקה )2(

באשרלסכומיםשהופקדועדיוםג'בטבתהתשע"ז
)1בינואר2017(,מוצעלקבועהוראהולפיהכספיםשהפקיד
מעסיקשלעמית-שכירבעדובקופתגמלאישיתלפיצויים
אובקופתגמללקצבה,יהיוניתניםלמשיכהבידיהמעסיק,
במועד )א()3(, קטן בסעיף כאמור הודעה מסר אם רק

כמפורטלהלן,לפיהעניין:

אםיחסיהעבודההסתיימועדיוםב'בטבתהתשע"ז )1(
יחסי סיום ממועד שנתיים בתוך - )2016 בדצמבר 31(
העבודהאועדיוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(,

לפיהמאוחרמביניהם;

אםיחסיהעבודההסתיימוביוםג'בטבתהתשע"ז )2(
חודשים 2016(אולאחריו-בתוךשלושה )31בדצמבר
ממועדסיוםיחסיהעבודהאועדיוםי"דבטבתהתשע"ח

)1בינואר2018(ע

במועד מס הטבת לעובד ניתנת להיום, נכון  סעיף 22
הפקדתפיצוייהפיטורים,בלאכלתקרהעהטבה  כללי
זועומדתבניגודלתקרותהקיימותבכלאפיקי 
לחיסכוןפנסיוני כללהסכומיםהמופקדים החיסכוןעל

ולחיסכוןלטווחזמןבינוניעכךלמשל,קיימתתקרהלהטבת
המעסיק להפקדות לתגמולים, העובד להפקדות המס

לתגמוליםולהפקדותהמעסיקלקרןהשתלמותע

מתן לגבי תקרה הכנסה מס בפקודת לקבוע מוצע
כך פיטורים, לפיצויי מעסיק הפקדת בשל המס הטבת
שעובדיםאשרהשכרהמבוטחשלהםגבוהמשלושפעמים
השכרהממוצעבמשק,קריכ–29,100שקליםחדשיםנכון
לחודשאוגוסט2016,ישלמומסהכנסהעלהפקדתהמעסיק
התקרה על שעולה מבוטח שכר בעד פיטורים לפיצויי
האמורה,בהתאםלשיעורהמסהשולישלהםעיצוין,כי
לרוב,השכרהמבוטח,קריהשכרשממנומפרישהמעסיק
לביטוחפנסיוני,מהווהרקכ–80%משכרושלהעובדעמשכך,
יושפעומהפחתתהתקרההאמורהבעיקרעובדיםשלהם
הכנסההעולהעל36,000שקליםחדשיםעיתרהמזו,יודגש
כיהמסיופחתמהשכרנטושלהעובדולאמכספיהחיסכון
שהופקדובעבורולחיסכוןפנסיוניעעודמוצעלקבועכי
התקרה מעל והם לקופה יופקדו אשר הפיצויים כספי

האמורה,יסווגוכתשלומיםפטוריםע

תקרהזותפחיתאתהטבתהמסרקל–5%מהשכירים
השכר רכיב לגבי רק וזאת ביותר, הגבוה השכר בעלי
המבוטחהעולהעלשלושפעמיםהשכרהממוצעבמשקע
הניתן ממס לפטור בנוגע שינוי זה בצעד אין כי יובהר
עלמשיכתכספיהפיצוייםבטרםתקופתהגמלאותעעוד
יובהרכיעלכספיםשהופקדולקרןותיקה-קרןפנסיה
אשרנסגרהלהצטרפותעמיתיםחדשיםב–1995,לאיחול

המיסויהאמורע

מס אירוע יוצר עבודה יחסי סיום להיום, נכון 
שבעקבותיונערכתהתחשבנותעםהעובדבאופןאוטומטי
אלאאםכןהודיעהעובדבאופןאקטיביכיהואמשאיראת
הכספיםבקופהלצורךקבלתקצבהבהמשךעברירתמחדל
זומובילהלכךשקופותהגמלנדרשותלמסותאתהעובד
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אחריפסקה)1(יבוא: )א(

סכומיםששילמוכלמעסיקיושלעובד,בעבורו,לקופותגמל")1א( )א(
לקצבה,עלחשבוןמרכיבהפיצויים,העוליםעלהשיעורלהפקדה
לפיצוייםכשהואמוכפלבמשכורתושלהעובדאובתקרתהפיצויים,
לפיהסכוםהנמוךמביניהם,יראואותםכהכנסתעבודהשלהעובד,
במועדשבושולמולקופותהגמל;סכומיםששולמוכאמורלקופות
הגמל,אשראינםעוליםעלהשיעורלהפקדהלפיצוייםכשהוא
מוכפלכאמור,יראואותםכהכנסהשלהעובד,במועדשקיבלאותםע

כל ששילמו סכומים רישה, )א( קטן בסעיף האמור אף על )ב(
השיעור על העולים ותיקה, לקרן בעבורו, עובד, של מעסיקיו
להפקדהלפיצוייםכשהואמוכפלבתקרתהפיצויים,יראואותם

כהכנסהשלהעובד,במועדשקיבלאותםע

סכומיםששילמוכלמעסיקיושלעובד,בעבורו,לקופותגמללקצבה)1ב(
עלחשבוןהשלמהלפיצויים,העוליםעלתקרתההשלמהלפיצויים,
יראואותםכהכנסתעבודהשלהעובד,במועדשבושולמולקופות
הגמל;סכומיםששולמוכאמורלקופותהגמל,אשראינםעוליםעל
תקרתההשלמהלפיצויים,יראואותםכהכנסהשלהעובד,במועד

שקיבלאותם;";

בפסקה)2(- )ב(

אחריההגדרה"השיעורלהפקדה"יבוא: )א(

""שיעורההפקדהלפיצויים"-שיעורההפקדההמרבילפיצויים
אושיעורההפקדהלפיצוייםבפועל,לפיהנמוךמביניהם;

"שיעורההפקדההמרבילפיצויים"-השיעורהקבועלפיסעיף
22לחוקהפיקוחעלקופותגמללהפקדהעלחשבוןמרכיב

הפיצויים;

אחריפסקה)1(יבוא: )א(

סכומיםששילמוכלמעסיקיושלעובד,בעבורו,לקופותגמל")1א( )א(
לקצבה,עלחשבוןמרכיבהפיצויים,העוליםעלהשיעורלהפקדה
לפיצוייםכשהואמוכפלבמשכורתושלהעובדאובתקרתהפיצויים,
לפיהסכוםהנמוךמביניהם,יראואותםכהכנסתעבודהשלהעובד,
במועדשבושולמולקופותהגמל;סכומיםששולמוכאמורלקופות
הגמל,אשראינםעוליםעלהשיעורלהפקדהלפיצוייםכשהוא
מוכפלכאמור,יראואותםכהכנסהשלהעובד,במועדשקיבלאותםע



כל ששילמו סכומים רישה, )א( קטן בסעיף האמור אף על )ב(
השיעור על העולים ותיקה, לקרן בעבורו, עובד, של מעסיקיו
להפקדהלפיצוייםכשהואמוכפלבתקרתהפיצויים,יראואותם

כהכנסהשלהעובד,במועדשקיבלאותםע



סכומיםששילמוכלמעסיקיושלעובד,בעבורו,לקופותגמללקצבה)1ב(
עלחשבוןהשלמהלפיצויים,העוליםעלתקרתההשלמהלפיצויים,
יראואותםכהכנסתעבודהשלהעובד,במועדשבושולמולקופות
הגמל;סכומיםששולמוכאמורלקופותהגמל,אשראינםעוליםעל
תקרתההשלמהלפיצויים,יראואותםכהכנסהשלהעובד,במועד

שקיבלאותם;";

בפסקה)2(- )ב(

אחריההגדרה"השיעורלהפקדה"יבוא: )א(

""שיעורההפקדהלפיצויים"-שיעורההפקדההמרבילפיצויים
אושיעורההפקדהלפיצוייםבפועל,לפיהנמוךמביניהם;

"שיעורההפקדההמרבילפיצויים"-השיעורהקבועלפיסעיף
22לחוקהפיקוחעלקופותגמללהפקדהעלחשבוןמרכיב

הפיצויים;

עלכספיהפיצויים,אףאםהםנשאריםבקופהוהעובדלא
מבצעמשיכהבפועלעכדילהשליםאתההסדרההמוצעת
לגבי כאמור המחדל ברירת את לשנות מוצע כאמור,
עובדיםשעומדיםלזכותםבמרכיבפיצוייםבקופתגמל
לקצבהסכומיםשהפקידאותומעסיקבעבורם,אשראינם
עוליםעל360,000שקליםחדשים,כךשסיוםיחסיהעבודה

לאיוביללאירועמסאלאאםכןביקשהעובדאחרתע

לפסקה )1(

כיום,במועדהפקדתפיצוייפיטוריםלחיסכוןפנסיוני
שלעובד,נהנההעובדמהטבתמסבלאכלתקרהעהטבתמס
כאמורשאינהמוגבלתבתקרההיאחריגהביחסלתקרות
בחסכונות או הפנסיוני החיסכון אפיקי בכל הקיימות

אחריםלטווחיזמןקצריםיותרע

פיטורים לפיצויי מעסיק הפקדת כי לקבוע מוצע
לתקרה עד מס בהטבת העובד את תזכה עובד, בעבור
כמפורטלהלןעכך,יראוסכומיםששילמוכלמעסיקיושל
הפיצויים מרכיב חשבון על לקצבה גמל לקופות עובד

בשנתמסמסוימת,העוליםעלהתקרההאמורה,כהכנסת
עבודהחייבתבמס,במועדשבושולמולקופותהגמלעכמו
כן,מוצעלקבועכייראובסכומיםששולמוכאמוראשר
אינםעוליםעלהתקרה,כהכנסהשלהעובדבמועדשקיבל

אותםבהתאםלהוראותהדיןערבהתיקוןע

מוצעלקבועכיהתקרההשנתיתלהפקדהלפיצויים
תעמודעלשיעורההפקדההקבועלפיסעיף22לחוקקופות
הפקיד שאותו העובד של ממשכורתו השיעור או גמל
בפועלהמעסיקלמרכיבהפיצוייםבקופתהגמללקצבה,
לפיהנמוךמביניהם,כשהואמוכפלבמשכורתושלהעובד
אובסכוםהשווהלשלושפעמיםהשכרהממוצעבמשק

בחודש,לפיהנמוךמביניהםע

שיראו לקבוע מוצע שככלל בעוד האמור, אף על
כספיםשהופקדובעדעובדמעברלתקרהכהכנסתעבודה
במועד ולא הגמל לקופת ההפקדה במועד העובד של
קבלתםמהקופהכקצבהאוכמענק,מוצעלקבועכילגבי
קרןפנסיהותיקהיראוגםסכומיםשהפקידמעסיקמעבר
לתקרהכהכנסהרקבמועדשבוהעובדקיבלאותםמקופת
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"שיעורההפקדהלפיצוייםבפועל"-השיעורממשכורתושלהעובד
שאותוהפקידהמעסיק,בעבורהעובד,בקופתהגמללקצבה,

עלחשבוןמרכיבהפיצויים;

"שיעורההשלמהלפיצויים"-ההפרששביןשיעורההפקדההמרבי
לפיצוייםלשיעורההפקדהלפיצוייםבפועל;

היה שבהם מתוכן, היחסי אוהחלק השנים - העבודה" "שנות
העובדמועסק;

21לחוקהפיקוחעל "מרכיבהפיצויים"-כמשמעותולפיסעיף
קופותגמל;";

אחריההגדרה"סכוםהתקרה"יבוא: )ב(

במרכיב שנצברו סכומים - במס" החייבים צבורים ""סכומים
הפיצוייםשלעובדבקופתגמללקצבה,אףאםנמשכובידי
העובד,אשררואיםאותםלפיסעיף3)ה3()1א(או)1ב(כהכנסה

שלהעובד,במועדשקיבלאותם;";

אחריההגדרה"תקרתהכנסהמזכה"יבוא: )ג(

""תקרתהשלמהלפיצויים"-הסכוםהנמוךמביןהסכומיםהאלה:

הגבוהמביןאלה: )1(

אחרונה משכורת מהכפלת המתקבל הסכום )א(
סכומים בניכוי מעסיק, אותו אצל העבודה בשנות
צבוריםהחייביםבמסששולמובידיאותומעסיקבעד

שנותהעבודהכאמור;

אחרונה משכורת מהכפלת המתקבל הסכום )ב(
שבהם מתוכם, היחסי בחלק או העבודה בחודשי
היההעובדמועסקאצלאותומעסיק,כשהואמוכפל

בשיעורההשלמהלפיצויים;

הסכוםהמתקבלמהכפלתתקרתהפיצוייםבשנותהעבודה )2(
אצלאותומעסיק,בניכויסכומיםצבוריםהחייביםבמסששולמו

בידיכלמעסיקיושלהעובד,בעדשנותהעבודהכאמור;

"תקרתפיצויים"-סכוםהשווהלשלושפעמיםהשכרהממוצע
במשקבחודשע";

הגמלכקצבהאוכמענק,בהתאםלהוראותהדיןהנהוגות
ערבהתיקוןעיובהרכילענייןזהיובאובחשבוןרקסכומים
ששילמוכלמעסיקיושלעובדבעבורולקרןותיקה,ולא

לקרןאחרתע

באופןדומה,מוצעלקבועתקרהלגביהטבתהמס
בשלהפקדתמעסיקעלחשבוןהשלמהלפיצוייפיטורים,
היינוסכוםחד–פעמישמפקידמעסיקלקופתגמלבעבור
בהם חב שהוא הפיטורים פיצויי השלמת לשם עובד
בבסיס שעומדת המטרה קודמותע עבודה שנות בשל
קביעתהתקרההיאשלאלמסותאתהעובדעלהפקדות

חד–פעמיותגדולות,המתרחשותפעמיםרבותבמועדסיום
יחסיהעבודה,אלאאםכןהפקדהזועוברתאתהתקרות
אשר כאמור סכומים לראות מוצע זאת, עם האמורותע

אינםעוליםעלהתקרה,כהכנסהשלהעובדבמועדשקיבל
אותםע

לענייןזהמוצעלקבוע,כיתקרתההשלמהלפיצויים
תהיהלפיהסכוםהנמוךמביןשניהסכומיםשלהלן:

האחרונהשל המתקבלמהכפלתמשכורתו הסכום )1(
המעסיק, אצל חלקן או העבודה שנות במספר העובד
בניכויסכומיםהחייביםבמסששולמובידיאותומעסיק
בעדשנותהעבודהאצלו,עדלתקרהשנקבעהלענייןזה
בהתחשבבכלהסכומיםששולמובעבורהעובדעלידיכלל

מעסיקיובתקופההרלוונטית;
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בסעיף9,בפסקה)7א(- )2(

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )א(

")א1(סכומיםשראואותםכהכנסתעבודהשלהעובדבמועדשבושולמו
לקופתגמללקצבה,לפיסעיף3)ה3()1א(או)1ב(,אשרהתקבלוכמענקהון

עקבפרישה,ויחולוהוראותאלה:

עלריביתורווחיםאחריםשמקורםבסכומיםהאמורים,אשר )1(
נמשכומהקופהבידיהעובדאובעקבותפטירתו,יוטלמסבשיעור

הקבועלפיסעיף125ג)ג(;

מהסכומים חלק של העובד בידי מהקופה משיכה בכל )2(
כאמור אחרים ורווחים ריבית גם נמשכו כאילו יראו האמורים

בפסקתמשנה)1(,בהתאםלחלקםהיחסיביתרההצבורה;

שמקורם אחרים ורווחים ריבית וכן האמורים הסכומים )3(
בסכומיםאלה,אשרנמשכומהקופהבידיהמעסיק,יחויבובמס
כהכנסהבידיהמעסיקוינוכהמהםסכוםהשווהלסכוםהמתקבל

מהכפלתשיעורהמסהמרבילפיסעיף121בסכומיםשנמשכו;

סכוםשנוכהכאמורבפסקתמשנה)3(- )4(

יישארבמרכיבהפיצוייםבקופתהגמלשלהעובד; )א(

שבו במועד בידיהעובד שהופקד יראואותוכסכום )ב(
נמשכוהסכומיםבידיהמעסיק;

164,עלידי יראואותוכמסשנוכהבמקורלפיסעיף )ג(
הקופה,מהכספיםששולמולמעסיקע";

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )ב(

סכומיםשראואותםכהכנסתעבודהשלהעובדבמועדשבושולמו ")ב1(
לקופתגמללקצבה,לפיסעיף3)ה3()1א(או)1ב(,אשרהתקבלוכמענקהון

עקבמוות,וכןריביתוכלרווחאחרהנובעיםמהם;";

בסעיף9,בפסקה)7א(- )2(

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )א(

")א1(סכומיםשראואותםכהכנסתעבודהשלהעובדבמועדשבושולמו
לקופתגמללקצבה,לפיסעיף3)ה3()1א(או)1ב(,אשרהתקבלוכמענקהון

עקבפרישה,ויחולוהוראותאלה:

עלריביתורווחיםאחריםשמקורםבסכומיםהאמורים,אשר )1(
נמשכומהקופהבידיהעובדאובעקבותפטירתו,יוטלמסבשיעור

הקבועלפיסעיף125ג)ג(;

מהסכומים חלק של העובד בידי מהקופה משיכה בכל )2(
כאמור אחרים ורווחים ריבית גם נמשכו כאילו יראו האמורים

בפסקתמשנה)1(,בהתאםלחלקםהיחסיביתרההצבורה;

שמקורם אחרים ורווחים ריבית וכן האמורים הסכומים )3(
בסכומיםאלה,אשרנמשכומהקופהבידיהמעסיק,יחויבובמס
כהכנסהבידיהמעסיקוינוכהמהםסכוםהשווהלסכוםהמתקבל

מהכפלתשיעורהמסהמרבילפיסעיף121בסכומיםשנמשכו;

סכוםשנוכהכאמורבפסקתמשנה)3(- )4(

יישארבמרכיבהפיצוייםבקופתהגמלשלהעובד; )א(

שבו במועד בידיהעובד שהופקד יראואותוכסכום )ב(
נמשכוהסכומיםבידיהמעסיק;

164,עלידי יראואותוכמסשנוכהבמקורלפיסעיף )ג(
הקופה,מהכספיםששולמולמעסיקע";

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )ב(

סכומיםשראואותםכהכנסתעבודהשלהעובדבמועדשבושולמו ")ב1(
לקופתגמללקצבה,לפיסעיף3)ה3()1א(או)1ב(,אשרהתקבלוכמענקהון

עקבמוות,וכןריביתוכלרווחאחרהנובעיםמהם;";

האחרונהשל הסכוםהמתקבלמהכפלתמשכורתו )2(
אוחלקמהםאצלאותו העובדבמספרחודשיעבודתו
מעסיק,כשהואמוכפלבהפרששביןשיעורההפקדהלפי
סעיף22לחוקהפיקוחעלקופותגמללהפקדהעלחשבון
מרכיבהפיצוייםלשיעורההפקדהלפיצוייםשאותוהפקיד
המעסיקבפועל,עדלתקרהשנקבעהלענייןזהבהתחשב
בכללהסכומיםששולמובעבורהעובדעלידיכללמעסיקיו

בתקופההרלוונטיתע

לפסקה )2(

לפסקת משנה )א(

בשלחיובםשלחלקמהסכומיםהמופקדיםבקופת
גמללקצבהבמסכברבמועדההפקדה,מוצעלתקןאת
סעיף9)7א(לפקודתמסהכנסהולקבועשסכומיםשראו
אותםכהכנסתעבודהשלהעובדבמועדשבושולמולקופת
גמללקצבהלפיסעיף3)ה3()1א(או)1ב(כנוסחוהמוצע,
הסכומיםכמענקהון במועדמשיכת ממס פטורים יהיו
עקבפרישה,ובלבדשנמשכובמועדהפרישהאולאחריוע

פטורזהלאיחולעלריביתורווחיםאחריםשנצברו
עלהסכומיםהאמוריםבמועדמשיכתהמענק,ועליהם
125ג)ג(לפקודת מוצעלהטילמסבשיעורהקבועבסעיף

מסהכנסהע

המעסיק ידי על נמשכים הכספים שבהם במקרים
ולאעלידיהעובד,מוצעלקבועשהסכומיםיחויבובמס
כהכנסהבידיהמעסיקוינוכהמתוכםמסבהתאםלשיעור
המסהמרביהקבועבסעיף121לפקודתמסהכנסהעסכום
שנוכהכאמוריישארבמרכיבהפיצוייםבקופתהגמלשל
העובדויראואותוכסכוםשהופקדעלידיהעובדבמועד
שבונמשכוהסכומיםעלידיהמעסיקעכמוכןמוצעלקבוע
כיסכוםשנוכהכאמוריראובוכמסשנוכהבמקורלפי
סעיף164לפקודתמסהכנסה,עלידיהקופה,מהכספים

ששולמולמעסיקע

לפסקת משנה )ב(

מוצעלקבועשסכומיםשראואותםכהכנסתעבודה
שלהעובדבמועדשבושולמולקופתגמללקצבהלפיסעיף
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אחריפסקתמשנה)ז(יבוא: )ג(

לענייןפסקתמשנה)ז(,יראועובדשפרשוהסכומיםהעומדיםלזכותו ")ז1(
אותו אצל עבודתו בשל לקצבה הגמל קופות בכל הפיצויים במרכיב
מעסיקאינםעוליםעל360,000שקליםחדשים,כאילוהודיעלמנהל,בעת
פרישתו,עלרצונולהמשיךולהשאירםלמטרתתשלוםקצבה,אלאאםכן

הודיעלמנהלאחרת;";

בסעיף9א)א(,בהגדרה"תשלומיםפטורים"- )3(

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )א(

עלידימעסיקיושלעובד,בעבורהעובד,למרכיבהפיצויים,אשרראו ")ג(
אותםכהכנסתעבודהשלהעובדבמועדשבושולמולקופתגמללקצבה

לפיסעיף3)ה3()1א(או)1ב(;";

בהגדרות"מרכיבתגמוליהעובד"ו"מרכיבתגמוליהמעביד",לפני""מרכיב )ב(
תגמוליהעובד""יבוא""מרכיבהפיצויים"";

בסעיף120א,בהגדרה"הנחותסוציאליות",במקום"סכומיהפטורשלמענקפרישה )4(
אומענקמוותעלפיסעיף9)7א("יבוא"הסכומיםהנקוביםבסעיף9)7א("ע

פרקג'-סייג
לתחולה

הוראותסעיף14לחוקפיצוייפיטוריםכנוסחובסעיף20)1(לחוקזה,לאיחולולגבי23ע
תשלוםלמרכיבהפיצוייםבקופתגמללקצבהשנקבעולגביובהסכםקיבוצי,בהסדר

קיבוציאובחוזהעבודה,לפנימועדתחילתושלחוקזה,שנייםאלה:

כיהתשלוםלאיבואבמקוםפיצוייפיטורים; )1(

כיהתשלוםלאיהיהניתןלהחזרה,להעברהלשעבודאולעיקולע )2(

3)ה3()1א(או)1ב(כנוסחוהמוצע,אשרהתקבלוכמענקהון
עקבמוות,וכןריביתוכלרווחאחרהנובעיםמהםשנצברו

עדלאירועהפטירה,יהיופטוריםממסע

לפסקת משנה )ג(

מס לפקודת 9)7א()ז( לסעיף בהתאם להיום, נכון
שבעקבותיו מס אירוע יוצר עבודה יחסי סיום הכנסה,
אלא אוטומטי, באופן העובד עם התחשבנות נערכת
אםכןהודיעהעובדבאופןאקטיביכיהואמשאיראת
הכספיםבקופהלצורךקבלתקצבהבהמשךעמוצעלתקן
עובד כי ולקבוע הכנסה מס לפקודת 9)7א()ז( סעיף את
שפרשוהסכומיםהעומדיםלזכותובמרכיבהפיצוייםבכל
קופותהגמללקצבה,בשלעבודתואצלאותומעסיק,אינם
עוליםעל360,000שקליםחדשים,יראובוכעובדשהודיע
עלרצונולהמשיךולהשאירםלמטרתתשלוםקצבה,אלא

אםכןביקשאחרתע

9)7א()ז(לפקודת להוראותסעיף כיבהתאם יובהר,
מסהכנסהעובדרשאילחזורבומהודעהכאמורויחולו

לגביוהכלליםהקבועיםבסעיףלענייןזהובכללזההחובה
להמציאדוחמעסיקלפיסעיף9)7א()ו(לפקודהע

לפסקה )3( 

לעיל, כאמור ו–)1ב( 3)ה3()1א( סעיף הוספת בשל
ובשלחיובםשלחלקמהסכומיםהמופקדיםבקופתגמל
לקצבהבמסכברבמועדההפקדה,מוצעלתקןאתסעיף9א
לפקודתמסהכנסה,שעניינומתןפטורלקצבההמשתלמת
מאתמעסיקאוקופתגמל,ולקבועכיסכומיםששולמועל
ידימעסיקיושלעובד,בעבורהעובד,למרכיבהפיצויים,
אשרראואותםכהכנסתעבודהשלהעובדבמועדשבו
)1ב(, 3)ה3()1א(או שולמולקופתגמללקצבהלפיסעיף

יוגדרוכתשלומיםפטוריםלענייןסעיף9אלפקודהע

הגדרתםשלהסכומיםהאמוריםכתשלומיםפטורים
כאמור,ובכפוףלמילויהתנאיםהנוספיםהקבועיםבסעיף
9אלפקודה,מזכהאתהעובדבפטורממסעלחלקהקצבה
הנובעמאותםסכומים,לרבותחלקהקצבההנובעמריבית

ורווחיםאחריםשנצברועלסכומיםאלהע
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פרק ד': קרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות
בפרקזה-24עהגדרות

"הקרן"-הקרןשהוקמהלפיסעיף25;

"רשותמקומית"-עירייהאומועצהמקומיתע

קרןלצמצוםפערים
ביןרשויותמקומיות

מוקמתבזהקרןבמשרדהפניםשמטרתהצמצוםפעריםביןרשויותמקומיותע25ע

תקציבהקרן
ועדכונו

תקציבהקרןייקבעבתכניתנפרדתבסעיףתקציבמשרדהפניםבחוקהתקציבהשנתי26ע
ויעודכןמדישנהב–60%משיעורהעדכוןכהגדרתובסעיף7לחוקהסדריםבמשק
המדינה)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב(,התשנ"ג-151992;בסעיףזה,"תכנית"
ו"סעיףתקציב"-כהגדרתםבחוקתקציבשנתי,כמשמעותובחוקיסודותהתקציב,

התשמ"ה-161985ע
תקציבהקרןבמלואו,יוקצהבכלשנתכספיםלרשויותמקומיות,בהתאםלכלליחלוקה27עחלוקתכספיהקרן

שיקבעושרהאוצרושרהפנים,בהתחשב,ביןהשאר,באלה:

החברתי־כלכלי למדד בהתאם המקומית הרשות של הדירוגהחברתי–כלכלי )1(
שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהכפישיתעדכןמזמןלזמן;

רמתהפריפריאליותשלהרשותהמקומיתבהתאםלמדדהפריפריאליותשמפרסמת )2(
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,כפישיתעדכןמזמןלזמן;

גודלהאוכלוסייהברשותהמקומית; )3(

מצבההפיננסישלהרשותהמקומית; )4(

היקףשטחהנכסיםשבתחוםהרשותהמקומיתשאינםמבנימגוריםלענייןחישוב )5(
ארנונהע

פרק ד': קרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות

הגדרותבפרקזה-24ע

"הקרן"-הקרןשהוקמהלפיסעיף25;

"רשותמקומית"-עירייהאומועצהמקומיתע

קרןלצמצוםפעריםמוקמתבזהקרןבמשרדהפניםשמטרתהצמצוםפעריםביןרשויותמקומיותע25ע
ביןרשויותמקומיות

תקציבהקרןייקבעבתכניתנפרדתבסעיףתקציבמשרדהפניםבחוקהתקציבהשנתי26ע
ויעודכןמדישנהב–60%משיעורהעדכוןכהגדרתובסעיף7לחוקהסדריםבמשק
המדינה)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב(,התשנ"ג-151992;בסעיףזה,"תכנית"
ו"סעיףתקציב"-כהגדרתםבחוקתקציבשנתי,כמשמעותובחוקיסודותהתקציב,

התשמ"ה-161985ע

תקציבהקרן
ועדכונו

תקציבהקרןבמלואו,יוקצהבכלשנתכספיםלרשויותמקומיות,בהתאםלכלליחלוקה27ע
שיקבעושרהאוצרושרהפנים,בהתחשב,ביןהשאר,באלה:

חלוקתכספיהקרן

החברתי־כלכלי למדד בהתאם המקומית הרשות של הדירוגהחברתי–כלכלי )1(
שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהכפישיתעדכןמזמןלזמן;

רמתהפריפריאליותשלהרשותהמקומיתבהתאםלמדדהפריפריאליותשמפרסמת )2(
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,כפישיתעדכןמזמןלזמן;

גודלהאוכלוסייהברשותהמקומית; )3(

מצבההפיננסישלהרשותהמקומית; )4(

היקףשטחהנכסיםשבתחוםהרשותהמקומיתשאינםמבנימגוריםלענייןחישוב )5(
ארנונהע

פרק ד' - כללי

הממשלה ומסי העירייה מסי לפקודת בהתאם
)פיטורין(,1938)בפרקזה-הפקודה(,המדינההיתהפטורה
מתשלוםארנונהעדשנת1992,למעטלגבינכסיםברשויות
מקומיותששרהפניםהכריזעליהםכעירעוליםאוכיישוב
עולים)בפרקזה-עריעולים(,אשרבעדםחויבההמדינה
לשלםארנונהעבשנת1992תוקנההפקודהונקבעבסעיף
3)א(שבה,כיהמדינהתחויבבשלנכסיהבארנונהבשיעור
מעת הנכסע לסיווג בהתאם שונים, בשיעורים מופחת,
1995,משלמתהמדינהבעד יישומושלתיקוןזהבשנת

נכסיהארנונהבשיעוריםהקבועיםבסעיף3)א(לפקודהע

עםזאת,נותרהבסעיפים3ו–5אלפקודהההחרגה
לגבינכסימדינהבתחומיהןשלעריעולים,ובהתאם,לגבי
נכסיםאלהמחויבתהמדינהבתשלוםארנונהבשיעורמלאע

הקביעהכילרשויותמקומיותשהוכרזוכעריעולים
אוכיישוביעוליםתשולםארנונהבשיעורמלא,נועדה
להגדילאתהתשלומיםהממשלתייםלרשויותהאלה,אשר
עיקרתושביהןהיועוליםואשרמצבןהכספיהיהקשהע
ואולםההכרזותעלעריםומועצותמקומיותכעריעולים
עדכנית משקפותבצורה ואינן עשרותשנים נעשולפני
הקשיים את או המקומיות ברשויות העולים פיזור את
התקציביםשלהןבשלכךעיתרהמכך,עצםההגדרהשל

רשותכעירעוליםאינהמחייבתכירשותזותקבלתשלום
נכסי של בהימצאותם תלוי הדבר אלא המדינה, מידי
בפקודה הקיים ההסדר האמור לאור בתחומיהע מדינה
אינועדכניואינומותאםלצורכיהרשויותהנוכחייםוהוא
מעלהקשייםמשפטייםולפיכךטעוןשינויעעודישלצייןכי
לאקיימיםקריטריוניםעדכנייםלענייןהכרזהעלהרשויות
כעריעוליםמהשמוסיףעלהקשייםהמשפטייםשמעורר
הסדרזהעהקשייםבהסדרזהוהצורךלתקנםהועלוגם
עלידיביתהמשפטהעליוןבהליךהמתנהלבעניין)בג"ץ
1580/11חוגהידידיםשלהמרכזהרפואיאסףהרופאנ'שר

הפנים,שרהאוצרואח'(ע

לאורכלהאמורמוצעלתקןאתהפקודהבאופןשיבוטל
מנגנוןעריהעולים,כךשגםלרשויותאלהתשלםהמדינה
המופחתים בשיעורים ארנונה שבתחומן הנכסים בעד
הקבועיםבסעיף3)א(לפקודהעבמקביל,תוקםקרןלצמצום
יהיו ממקורותיה חלק אשר המקומיות ברשויות פערים
לערי שילמה שהמדינה הארנונה סכומי בין ההפרשים
בתיקון כמוצע העולים ערי מנגנון לפניביטול העולים
להן ישולמו אשר המופחתים הארנונה סכומי לבין זה,
לאחרביטולהמנגנון)בפרקזה-הפרשיהארנונה(עחלוקת
לצמצום הכספיםבקרןלרשויותתיעשהבאופןשיסייע

פעריםביןהרשויותע

ס"חהתשנ"ג,עמ'10;התשע"ו,עמ'612ע 15

ס"חהתשמ"ה,עמ'60;התשע"ו,עמ'259ע 16
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פרקד'-הוראת
מעבר

עלאףהוראותסעיף27,בכלליהחלוקהלפיהסעיףהאמורייקבעוהוראותחלוקה28ע
נוספותלתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר
2020()בפרקזה-תקופתהמעבר(,כךשהפגיעהבעריעוליםבשלתיקוןסעיפים3ו־5א
לפקודהכנוסחםבסעיף29לחוקזהתהיהמדורגתלאורךתקופתהמעברותיעשה,בין
השאר,בהתחשבבמידתהפגיעהבמצבההפיננסישלעירהעולים,וזאתנוסףעלאמות
המידההמנויותבפסקאות)1(עד)5(שלסעיף27לחוקזהלענייןחלוקתכספיהקרן

לרשויותהמקומיות;בסעיףזה-

"עירעולים"-רשותמקומיתששרהפניםהכריזעליהשהיאעירעוליםאויישוב
עוליםבהתאםלסמכותולפיסעיפים3או5אלפקודהכנוסחהערביוםתחילתו

שלחוקזה;

"הפקודה"-פקודתמסיהעירייהומסיהממשלה)פטורין(,171938ע

תיקוןפקודתמסי
העירייהומסי

הממשלה)פטורין(

בפקודתמסיהעירייהומסיהממשלה)פטורין(,29-1938ע

לאחר הפנים, שר עליה שהכריז אחרת עירייה "ובתחום המילים ,3 בסעיף )1(
התייעצותבשרהאוצר,שהיאעירעולים"-יימחקו;

בסעיף5א,הסיפההחלבמילים"אולםעלאףהאמור"-תימחקע )2(

פרק ה': ביטחון
פרקזהנועדלקבועהוראותשיהוובסיסלקביעתתקציבהביטחוןבחוקיהתקציב30עמטרה

כמפורטבפרקזה,במטרהליישםתכניתרב–שנתיתלצבאהגנהלישראל,למקדאת
פעילותהצבאבליבתעיסוקוולעודדהתייעלותבמערכתהביטחוןע

מוצעלהוסיףלחוקהגדרותשייעשהבהןשימוש  סעיף 24
בהצעהע 

מוצעלהקיםקרןבמשרדהפניםאשרמטרתה  סעיפים
בסיס מקומיותע רשויות בין פערים צמצום  25 ו–26

תקציבהקרןיעמודעל500מיליוןשקליםחדשים 
מדישנה,ויעודכןבהתאםלשיעורהעדכוןהמפורטבסעיף
26המוצעבחוקזהעסכוםזהמבוססעלהפרשיהארנונה

ועלתוספתתקציבממשלתיתע

בהתאם תהיה לרשויות הקרן כספי חלוקת   סעיף 27
לכלליםשיקבעוהשריםבהתאםלאמותהמידה 
המפורטותבסעיף,אשרמביאותלידיביטויעקרונותשלשוויון

ביןהרשויותהמקומיותושאיפהלצמצוםפעריםביניהןע

מקומיות ברשויות חדה פגיעה למנוע כדי  סעיף 28
שהוכרזוכעריעוליםוהיוזכאיותלקבלתשלומי 
ארנונהמהמדינהבשיעורמלא,מוצעלקבועכיבתקופת
המעבר,אשרתימשךכארבעשניםממועדתחילתהחוק,
לתקופת שייקבעו חלוקה כללי לפי הקרן כספי יחולקו
המעבר,אשרייקבעועלבסיסאמותהמידההמפורטות
בסעיף27ויכללוכלליםנוספיםאשרלפיהםהפגיעהבערי
עולים,בשלביטולמנגנוןהעולים,תהיהמדורגתלאורך
תקופתהמעבר,וזאת,ביןהשאר,בשיםלבלמידתהפגיעה
שיעור הפחתת בשל העולים עיר של הפיננסי במצבה
תשלוםהארנונהעיובהרכיהפחתתהארנונהלעריהעולים

תהיהמיידית,ואולםהסטתהכספיםבפועל,כפישתהיה
בהתאםלכלליהחלוקהבתקופתהמעבר,תהיהמדורגת
חדהברשויות למנועפגיעה לאורךהתקופה,וזאתכדי

שהיועריעוליםכמפורטלעילע

כך לפקודה ו–5א 3 סעיפים את לתקן מוצע  סעיף 29
שתבוטלההחרגההקבועהבהם,שלפיהשיעורי 
הארנונההמופחתיםהקבועיםבסעיף3)א(בפקודהלנכסי
מדינה,אינםחליםברשויותשהוכרזוכעריעולים,כךשגם
ברשויותאלהתשולםארנונהבשיעורמופחתעיובהרכילא
יחולשינויבסעיף3לגבינכסיהמדינהשבתחוםעיריית
ארנונה לשלם הממשלה תמשיך שבעבורם ירושלים,

בשיעורמלאע

פרק ה' - ביטחון

תקציב בהרכב מובנה מתח קיים שנים, זה  סעיף 30
ההוצאות להגדלת הדרישה בין המדינה  כללי
והשירותים המשק צורכי לבין הביטחוניות 
האזרחייםעזאתועוד,בשניםהאחרונותהגידולבהוצאות
שכר גמלאות, בעיקר לישראל, הגנה בצבא אדם כוח
ושיקוםמביאלהפחתהבתקציביםהמופניםלליבתהעיסוק
הצבאי-התעצמותושמירהעלכשירותומוכנותעלאור
האמור,מוצעלקבועבחוקמסגרתמכסותוהגבלותלגבי
אופןבנייתתקציבהביטחוןבחוקיהתקציבהשונים,זאת

ע"ר972תוס'1,עמ')ע(27,)א(31;ס"חהתש"ע,עמ'423ע 17
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סימן א': תקציב הביטחון

בסימןזה-31עהגדרות

"אזרוח"-העברתמשימותותפקידיםשבוצעועלידיחיילבשירותקבעלמישאינו
חיילבשירותקבע;

"גמלאות"-גמלהלפיחוקשירותהקבעאולפיתקנותשהוצאומכוחולפיסעיף67ו
כנוסחובסעיף44)5(לחוקזה;

"ותק"-ותקבשלשירותקבעבצבאהגנהלישראלבפועל;

"חוקשירותביטחון"-חוקשירותביטחון]נוסחמשולב[התשמ"ו-181986;

"חוקשירותהקבע"-חוקשירותהקבעבצבאהגנהלישראל)גמלאות(]נוסחמשולב[,
התשמ"ה-191985;

"חייל"-חיילכהגדרתובסעיף1לחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-201955,המשרתלפי
התחייבותלשירותקבע;

"חייליםבמתכונתהעסקהמיוחדת"-כלאחדמאלה:

"חייליםבתקןקבעייחודי"-חייליםהמאיישיםתפקידשהתקןשלוממומןעל
ידיגורםמחוץלצבאהגנהלישראל;

"חייליםבשירותחובהבתנאיקבע"-מישמשרתשירותסדירלפיחוקשירות
ביטחוןומזוכהבתנאיקבע;

"חייליםבשירותמילואיםבתנאיקבע"-חיילמילואים,כהגדרתובחוקשירות
המילואים,התשס"ח-212008,אשרהתנדבלשירותמילואיםבתנאיקבע;

"חייליםבשירותסדירנוסף"-מישחייבבשירותסדירלפיחוקשירותביטחון
אשרהתנדבלתקופתשירותסדירנוספתעלהתקופהשהואחייבבה,לפי

סעיף17)ב(לחוקהאמור;

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

"מדדשכרממשלהמרכזית"-מדדשכרממשלהמרכזיתכפישמפרסמתהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקה;

סימן א': תקציב הביטחון

הגדרותבסימןזה-31ע

"אזרוח"-העברתמשימותותפקידיםשבוצעועלידיחיילבשירותקבעלמישאינו
חיילבשירותקבע;

"גמלאות"-גמלהלפיחוקשירותהקבעאולפיתקנותשהוצאומכוחולפיסעיף67ו
כנוסחובסעיף44)5(לחוקזה;

"ותק"-ותקבשלשירותקבעבצבאהגנהלישראלבפועל;

"חוקשירותביטחון"-חוקשירותביטחון]נוסחמשולב[התשמ"ו-181986;

"חוקשירותהקבע"-חוקשירותהקבעבצבאהגנהלישראל)גמלאות(]נוסחמשולב[,
התשמ"ה-191985;

"חייל"-חיילכהגדרתובסעיף1לחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-201955,המשרתלפי
התחייבותלשירותקבע;

"חייליםבמתכונתהעסקהמיוחדת"-כלאחדמאלה:

"חייליםבתקןקבעייחודי"-חייליםהמאיישיםתפקידשהתקןשלוממומןעל
ידיגורםמחוץלצבאהגנהלישראל;

"חייליםבשירותחובהבתנאיקבע"-מישמשרתשירותסדירלפיחוקשירות
ביטחוןומזוכהבתנאיקבע;

"חייליםבשירותמילואיםבתנאיקבע"-חיילמילואים,כהגדרתובחוקשירות
המילואים,התשס"ח-212008,אשרהתנדבלשירותמילואיםבתנאיקבע;

"חייליםבשירותסדירנוסף"-מישחייבבשירותסדירלפיחוקשירותביטחון
אשרהתנדבלתקופתשירותסדירנוספתעלהתקופהשהואחייבבה,לפי

סעיף17)ב(לחוקהאמור;

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

"מדדשכרממשלהמרכזית"-מדדשכרממשלהמרכזיתכפישמפרסמתהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקה;

בהתאםלתכניתשגובשהבצבאהגנהלישראל,לראשונה
זהכמהשנים,התכניתהרבשנתיתלשנים2016עד2020,
)להלן-תר"ש“גדעון"(,נועדהלתתמענהלצורךבהתאמתו
לאתגריהעתידולאיומיםהביטחונייםהמתפתחים,וזאת,
בדבבדעםשימורהמענהלמוכנותמיידיתעבבסיסבנייתה
שלתר"ש“גדעון"נקבע,כיצה"ליתאיםאתעצמולאתגרי
העתיד,תוךחיזוקמערכיהיבשהוהסייבר,שימורהעוצמה
שלאמ"ן,חילהאווירוחילהיםוביצועשינויארגונישיביא
ולפינוי צה"ל של הכוחות בסדר משמעותית להקטנה
מקורותשיאפשרוהתמקדותבמשימותהליבהשלצה"לע
עלרקעזה,הנחושרהביטחוןושרהאוצראתמשרדיהם
לעבודתמטהמשותפתלהתאמתהיקפווהרכבוהרצוישל

תקציבהביטחוןלנוכחצורכיהמשקוהחברהבישראלמחד
גיסאומתןמענהלצורכיהביטחוןולמאפייניםהייחודיים

שלשירותהקבעמאידךגיסאע

2015 בנובמבר הובילה המשותפת המטה עבודת
לחתימתסיכוםעקרונותתקציבילתקציבהביטחוןלשנים
2015עד2020,ובהמשךלכךבמאי2016-לחתימהעלמסמך
עקרונותלאופןיישוםהסיכוםהתקציביעהסיכוםהתקציבי
מקנהיציבותתקציביתלתקציבהביטחוןהמאפשרתלהוציא
לפועלאתתר"ש“גדעון"ומייצרתשינוייםמבנייםשמטרתם
התייעלות,פינוימשאביםמשקייםוהבטחתמענהתקציבי
מספקלליבתהעיסוקהצבאיעסימןזהמיישםאתהצעדים

הנדרשיםלטובתמימושהסיכוםהתקציביע

ס"חהתשמ"ו,עמ'107ע 18

ס"חהתשמ"ה,עמ'142ע 19

ס"חהתשט"ו,עמ'171ע 20

ס"חהתשס"ח,עמ'502ע 21
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"קצבתגישור"-כמשמעותהבחוקשירותהקבע;

"שכר"-תשלוםשמשלםצבאהגנהלישראלאומשרדהביטחוןלמשרתקבעאולאזרח
עובדצבאהגנהלישראלבעדשירותאועבודהאובעדסיוםשירותאועבודה,
למעטגמלאות,וכןתשלומיםוהחזריהוצאותהמפורטיםבתלושהמשכורת,
לאומי,ביטוחבריאות,והפרשותמעסיקלקרן ולרבותתשלומימסים,ביטוח

השתלמות,לקופתגמללקצבה,לקרןפנסיה,לקופתביטוחאולקופתגמל;

"השרים"-שרהאוצרושרהביטחוןע

על32עכוחאדם יעלה לא 2020 עד 2017 לשנים התקציב בחוקי שייקבעו האדם כוח שיאי סך
המספריםשיקבעוהשריםבצוע

סךימישירותשל
חייליםלשנת2017

מספרימיהשירותשלחיילים,שישולםתמורתםשכר,למעטימישירותשלחיילים33ע
במתכונתהעסקהמיוחדת,בשנת2017כשהואמחולקב־365יום,לאיעלהעלהמספר

שיקבעוהשריםבצוע

מספרחיילים
בדרגתאלוףמשנה

ורבסרן

מספרהחייליםבדרגתאלוףמשנהומעלה,החלמשנת2017ועדשנת2040,לא34ע )א(
יעלהעלהמספריםשיקבעוהשריםבצוע

מספרהחייליםבדרגתרבסרן,החלמשנת2023ועדשנת2040שלהםותקשעולה )ב(
על14שניםלאיעלהעלהמספריםשיקבעוהשריםבצוע

מכסותפרישה
שנתיותשלחיילי

קבע

מספרהחייליםשיפרשובכלשנהויהיוזכאיםלקצבהלפיחוקשירותהקבע,35ע )א(
לרבותקצבתגישורהחלמשנת2017ועדלשנת2040לאיעלהעלהמספריםשקבעו

השריםבצו)להלן-מכסותפרישהשנתיות(ע

ראשהמטההכללייהיהרשאילהעביריתרתמכסתפרישהשנתיתשלאנוצלה )ב(
בשנהמסוימתלמכסתהפרישההשנתיתשלהשנההעוקבת,ובלבדשהעברתיתרת
מכסהכאמורהחלמשנת2024ועדלשנת2040,לאתעלהעל10%מהמכסהשקבעו
השריםבצולגביקציניםאונגדים,לפיהעניין,בשנההחולפת,אלאאםכןניתןלכך

אישורשרהאוצרע

אתכלהפעולות36עאזרוחמשרות הכללייעשה המטה 2023ראש לשנת 2017עד משנת החל )א(
הנדרשותלשםאזרוח32משרותקבעלפחותבכלשנהשמאוישותעלידיחיילים

שלהםותקשעולהעל14שנים,מתוךרשימתהמקצועותשקבעוהשריםבצוע

אזרוחמשרותלפיסעיףקטן)א(למשרותשלעובדימשרדהביטחוןלאיעלה )ב(
עלשיעורשל10%מסךהמשרותשמיועדותלאזרוחלפיסעיףקטן)א(;שארהמשרות

יאוזרחולמשרותבתקןשלאזרחיםעובדיצבאהגנהלישראלע

מוצעלקבועכיהיקףכוחהאדםבצבאההגנה  סעיפים
כוח מצבת ,2020 עד 2017 בשנים לישראל  32 עד 34
האדםבשנת2017ומספרהחייליםבדרגתאלוף 
משנהורבסרןבשנים2017עד2040,לאיעלועלהמספרים
שייקבעובצוויםעלידישרהאוצרושרהביטחון)להלן-

השרים(ע

לא שנה מדי הפורשים שהיקף לקבוע מוצע  סעיף 35
יעלהעלמכסותפרישהשנתיותשיקבעוהשרים 

בצוויםע

עםזאת,וכדילאפשרלראשהמטההכלליגמישות
בניהולכוחהאדםבצבאהגנהלישראל,מוצעלהסמיך
אתראשהמטההכללילהעביריתרתמכסתפרישהשלא

נוצלהבשנהמסוימתלמכסתהפרישההשנתיתשלהשנה
העוקבת,ובלבדשהעברתמכסותביןהשנים2040-2024
שקבעו מהמכסה 10% על עולה שאינו לשיעור תוגבל
השרים,אלאאםכןנתןשרהאוצראישורלקביעתשיעור

גבוהיותרע

מוצעלקבועכיבכלאחתמהשנים2023-2017,  סעיף 36
משרות 32 לפחות יאזרח הכללי המטה ראש 
המאוישותכיוםבאנשיקבעאשרלהםותקהעולהעל
ידי על שתיקבע משרות רשימת מתוך וזאת שנים, 14
השריםבצועאיושהמשרותהמאוזרחותיהיהבמתכונת
שלאזרחיםעובדיצבאהגנהלישראל,ותינתןהאפשרות

להעסיקעד10%מהםכעובדימשרדהביטחוןע
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שרהביטחון,בהסכמתשרהאוצר,רשאילשנותאתרשימתהמקצועותשיקבעו )ג(
השריםבצוע

תקציבהשכרשלצבאהגנהלישראלבשנים2017עד2020לאיעלהעלהסכומים37עתקציבשכר )א(
שקבעוהשריםבצוע

תקציבהשכרשלאזרחיםעובדיצבאהגנהלישראלבשנים2017עד2020לא )ב(
יעלהעל2ע2מיליארדישקליםחדשיםבשנהע

מרכזית ו–)ב(יוצמדלמדדשכרממשלה )א( שבסעיפיםקטנים תקציבהשכר )ג(
בהתאםלשינויהמדדביחסלשנת2015ע

2020לאיעלהעל38עתקציבגמלאות 2017עד תקציבהגמלאותשלצבאהגנהלישראלבשנים )א(
הסכומיםשקבעוהשריםבצוע

תקציבהגמלאותשבסעיףקטן)א(יוצמדלמדדהמחיריםלצרכןלשינויהמדד )ב(
ביחסלשנת2015ע

תקציבשנים2021
עד2025

סעיפים108ו–109יחולוגםלגביתקציבצבאהגנהלישראללשנים2021עד39,2025ע )א(
בהתאםלאומדניםשקבעוהשריםבצוע

השריםרשאיםלתקןבהסכמהבצואתהמספריםשקבעולפיסעיפים108ו־109 )ב(
לגביהשנים2021עד2025,באישורהממשלהובאישורועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתע

צוויםלפיפרקזהלאיפורסמוברשומותאובכלפרסוםפומביאחרע40עצווים

השריםממוניםעלביצועושלסימןזהוהםרשאים,בהסכמה,להתקיןתקנותלביצועוע41עביצועותקנות

סימן ב': שירות ביטחון 

תיקוןחוקשירות
ביטחון

בחוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,התשמ"ו-221986)בסימןזה-חוקשירותהביטחון(,42ע
בסעיף15)1(,במקום"שלושיםושניים"יבוא"שלושים"ע

תחילתתיקוןחוק
שירותביטחון

תחילתושלסעיף15)1(לחוקשירותביטחון,כנוסחובסעיף42לסימןזה,ביוםט'בסיוון43ע
התש"ף)1ביוני2020(ע

סימן ג': תיקון חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות(

תיקוןחוקשירות
הקבעבצבאהגנה
לישראל)גמלאות(

בחוקשירותהקבעבצבאהגנהלישראל)גמלאות(]נוסחמשולב[,התשמ"ה-44-1985ע

בסעיף10- )1(

שרהביטחון,בהסכמתשרהאוצר,רשאילשנותאתרשימתהמקצועותשיקבעו )ג(
השריםבצוע

תקציבהשכרשלצבאהגנהלישראלבשנים2017עד2020לאיעלהעלהסכומים37ע )א(
שקבעוהשריםבצוע

תקציבשכר

תקציבהשכרשלאזרחיםעובדיצבאהגנהלישראלבשנים2017עד2020לא )ב(
יעלהעל2ע2מיליארדישקליםחדשיםבשנהע

מרכזית ו–)ב(יוצמדלמדדשכרממשלה )א( תקציבהשכרשבסעיפיםקטנים )ג(
בהתאםלשינויהמדדביחסלשנת2015ע

2020לאיעלהעל38ע 2017עד תקציבהגמלאותשלצבאהגנהלישראלבשנים )א(
הסכומיםשקבעוהשריםבצוע

תקציבגמלאות

תקציבהגמלאותשבסעיףקטן)א(יוצמדלמדדהמחיריםלצרכןלשינויהמדד )ב(
ביחסלשנת2015ע

סעיפים108ו–109יחולוגםלגביתקציבצבאהגנהלישראללשנים2021עד39,2025ע )א(
בהתאםלאומדניםשקבעוהשריםבצוע

תקציבשנים2021
עד2025

השריםרשאיםלתקןבהסכמהבצואתהמספריםשקבעולפיסעיפים108ו־109 )ב(
לגביהשנים2021עד2025,באישורהממשלהובאישורועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתע

צוויםצוויםלפיפרקזהלאיפורסמוברשומותאובכלפרסוםפומביאחרע40ע

ביצועותקנותהשריםממוניםעלביצועושלסימןזהוהםרשאים,בהסכמה,להתקיןתקנותלביצועוע41ע

סימן ב': שירות ביטחון 

בחוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,התשמ"ו-221986)בסימןזה-חוקשירותהביטחון(,42ע
בסעיף15)1(,במקום"שלושיםושניים"יבוא"שלושים"ע

תיקוןחוקשירות
ביטחון

תחילתושלסעיף15)1(לחוקשירותביטחון,כנוסחובסעיף42לסימןזה,ביוםט'בסיוון43ע
התש"ף)1ביוני2020(ע

תחילתתיקוןחוק
שירותביטחון

סימן ג': תיקון חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות(

תיקוןחוקשירותבחוקשירותהקבעבצבאהגנהלישראל)גמלאות(]נוסחמשולב[,התשמ"ה-44-1985ע
הקבעבצבאהגנה
לישראל)גמלאות( בסעיף10- )1(

שרהביטחון,בהסכמתשרהאוצר,יהיהרשאילשנות
אתרשימתהמקצועותשנקבעהבצוע

והגמלאות השכר שתקציב לקבוע מוצע  סעיפים
שייקבעבחוקיהתקציבהשנתייםלגביתקציב  37 עד 39 
הביטחוןלאיעלהעלהסכומיםשיקבעוהשרים 
בצועעודמוצעלקבועכיתקציבהשכריוצמדלמדדשכר
ממשלהמרכזיתותקציבהגמלאותיוצמדלמדדהמחירים

לצרכן,בהתאםלשינויהמדדביחסלשנת2015ע

ההגבלותעלגובהתקציבהשכרוהגמלאותכאמור
יחולוגםלגביחוקיהתקציבלגביהשנים2021עד2025עעם
זאת,השריםיהיורשאיםלשנותאתהסכומיםשנקבעובצו,
בכפוףלאישורהממשלהואישורועדתהחוץוהביטחון

שלהכנסתע

בעניינים שייקבעו הצווים כי לקבוע מוצע  סעיף 40
אלהיוחרגומחובתהפרסוםהחלהעלצווים, 

וזאתמכיווןשנכללבהםמידעביטחונימסווגע

מוצעלקבועכיהשריםיהיוממוניםעלביצוע  סעיף 41
להתקין בהסכמה רשאים יהיו והם זה, חוק 

תקנותלביצועוע

גבוהה משקית בעלות כרוך החובה שירות  סעיפים
הנובעתמההשתלבותהמאוחרתשלהחיילים  42 ו–43

תוצר אחוזי בכ–4 המוערכת העבודה, בשוק 
בן–בסט ועדת להמלצות ובהתאם לכך, בהתאם בשנהע
לבחינתסוגייתקיצורשירותהחובהבצבאהגנהלישראל,
ההגנה בצבא לגברים החובה שירות את לקצר מוצע
חודשים לשלושים חודשים ושניים משלושים לישראל

וזאתהחלמיוםט'בסיווןהתש"ף)1ביוני2020(ע

ס"חהתשמ"ו,עמ'107;התשע"ו,עמ'262ע 22
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בסעיףקטן)א(,במקוםפסקה)5(יבוא: )א(

מישהרמטכ"להורהעלפיטוריומשירותקבעמסיבהשאינהמנויה )5("
בפסקאות)2(עד)4(,לאחרשהשליםעשרשנותשירותקבעלפחות,והוא

אחדמאלה:

קציןשהגיעלגיל42; )א(

נגדשהגיעלגיל47; )ב(

נגדשהגיעלגיל42לפחות,אםאישרראשאגףכוחהאדםבצבא )ג(
הגנהלישראלשמתקיימיםבוהתנאיםשקבעשרהביטחוןלאחר
התייעצותעםשרהאוצר;תנאיםכאמורייקבעוכךשגילהפרישה

הממוצעלנגדיםלאיפחתמהגילאיםהקבועיםבתוספתהרביעיתע";

סעיףקטן)ג(-יימחק; )ב(

בסעיף13,במקום"בחלקא'1בתוספתהשלישיתבהתאםלסוגהשירותשאליו )2(
הואמשויךלפיהתנאיםשנקבעולפיסעיף10)ג(,"יבוא"42אםהואקציןו–47אםהוא

נגד,אלאאםכןהתקיימובוהתנאיםשנקבעולפיסעיף10)א()5()3(,";

בסעיף54)ב(,במקום"הקבועלגביובחלקד'בתוספתהשלישית,בהתאםלסוג )3(
השירותשאליוהואמשויךלפיהתנאיםשנקבעולפיסעיף10)ג(,"יבוא"50אםהוא

קציןו–55אםהואנגד,";

בסעיף67א,אחריההגדרה"קופתגמללקצבה"יבוא: )4(

""קצבתגישור"-תשלוםחודשימאוצרהמדינהלחיילחדששישולםביום
הראשוןשלכלחודש,החלבחודשהשנישאחריהחודששבוסייםאת
שירותועדלמועדשבוהואיהיהזכאילקצבהמקופתהגמללקצבה,אך
לאיאוחרממועדהגיעולגילפרישתחובהכמשמעותובחוקגילפרישה,

התשס"ד-232004;";

לפסקה )1( סעיף 44

הקבע שירות לחוק 10 סעיף את לתקן מוצע 
)להלן התשמ"ה-1985 )גמלאות(, לישראל הגנה בצבא
לקצבה הזכאות תנאי את ולשנות הקבע(, שירות חוק
כךשזכאיםלקצבהיהיוקציןאונגד,שמתקיימיםבהם
התנאיםשמפורטיםבסעיףהמוצע,ואשרפוטרועלידי
כי יובהר לקויע תפקוד או נכות מחמת שלא הרמטכ"ל
פיטוריםלפיסעיףזה,ובכללזההזכאותלקצבה,כפופים
למכסותהקבועותבסעיפים33,32ו–34לחוקההתייעלות
לשנות התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית

התקציב2017ו–2018(,התשע"ז-2016ע

עודמוצעכישרהביטחוןלאחרהתייעצותעםשר
האוצר,יקבעתנאיםשרקבהתקיימם,יהיהרשאיהרמטכ"ל
לפטרנגדכברבהגיעולגיל42,ובלבדשהתנאיםשייקבעו
יובילולכךשגילהפרישההממוצעלכללהנגדיםלאיפחת

מהגילאיםשמפורטיםבתוספתהרביעיתע

לפסקה )2(

הרמטכ"ל את מסמיך הקבע שירות לחוק 13 סעיף
בשירות ששירת חייל של לקצבה יציאה על להורות

קבעשמונהשנים,אםהגיעלגילהקבועלגביובחלקא'1
הוא שאליו השירות לסוג בהתאם השלישית בתוספת
משויךעמוצעלתקןאתהסעיףולקבועשהרמטכ"ליהיה
רשאילהורותעליציאהלקצבהשלחיילששירתבשירות
קבעבמשךשמונהשניםלפחות,אםהואקצין-בגיל42
לפחות,ואםהואנגד-בגיל47לפחותאונגדבגיל42לפחות
שהתקיימובוהתנאיםשנקבעולפיסעיף10)א()5()3(כנוסחו

בסעיף44)1(לחוקזהע

לפסקה )3(

סעיף54)ב(לחוקשירותהקבעבצבאהגנהלישראל
עשריםוחמששנות קובעכיחיילשיצאלקצבהלאחר
קבע,לפיסעיף21)1(,לפנישהגיעלגילשקבועלגביובחלק
ד'בתוספתהשלישית,בהתאםלסוגהשירותשאליוהוא
משויךלפיהתנאיםשנקבעולפיסעיף10)ג(לחוקהאמור,
תשולםלוקצבההחלבחודששאחריהחודששבוהגיע
שבמקום ולקבוע הסעיף את לתקן מוצע האמורע לגיל

הגילאיםשבתוספתיבואגיל50לקציןוגיל55לנגדע

לפסקאות )4( ו–)5(

מוצעלהגדירבסעיף67אלחוקשירותהקבעבצבא
הגנהלישראלאתהמונח“קצבתגישור"ולקבועכישר

ס"חהתשס"ד,עמ'46ע 23

ר ב ס ה י  ר ב ד



455 הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31

במקוםסעיף67ויבוא: )5(

שרהביטחוןושרהאוצריקבעובתקנותתנאיםלתשלום67וע"קצבתגישור )א(
קצבתגישורלחיילחדששפוטרעדיוםי"אבטבתהתשפ"ו
2025(והתקיימובוהתנאיםשקבועיםבסעיף )31בדצמבר
הרמטכ"לאישראתזכאותולקצבתגישור 10)א()5(,ואשר
לאחרשווידאכיפרישתועומדתבמכסתהפרישההשנתית
שנקבעהלפיסעיף35)א(לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2017ו־2018(,

התשע"ז-2016ע

מצאוהשריםכיהתקיימושניהתנאיםשלהלןבמצטבר, )ב(
2026(את בפברואר 1( התשפ"ו בשבט י"ד ליום יתקנועד
תחולתהתקנותלפיסעיףקטן)א(,כךשהןיחולוגםלגבי
חייליםחדשיםשפוטרומשירותקבעלאחריוםי"אבטבת
התשפ"ו)31בדצמבר2025(והתקיימובהםהתנאיםהקבועים
בסעיף10)א()5(,בהתאםלנוסחהקבועבתקנותהאמורות,או

בשינוייםשיקבעו-

ממוצעהקצבאותששולמו,לפיחוקזה,לרבות )1(
קצבתגישור,החלמיוםכ'בטבתהתשפ"ד)1בינואר
2024(עדליוםי"אבטבתהתשפ"ו)31בדצמבר2025(,
13,000 לכללהקציניםשפרשובשניםאלהעמדעל

שקליםחדשיםלחודשלכלהיותר;

ממוצעהקצבאותששולמולפיחוקזה,לרבות )2(
קצבתגישור,החלמיוםא'בטבתהתשפ"ה)1בינואר
2025(ועדליוםי"אבטבתהתשפ"ו)31בדצמבר2025(,
12,000 לכללהקציניםשפרשובאותהשנהעמדעל

שקליםחדשיםלחודשלכלהיותרע

המנויים התנאים התקיימו לא כי האוצר שר מצא )ג(
בפסקאות)1(ו–)2(שלסעיףקטן)ב(,יקבעשרהאוצרעדיום
י"דבשבטהתשפ"ו)1בפברואר2026(הסדרלתשלוםקצבת
גישורלמישפוטרהחלמיוםי"בבטבתהתשפ"ו)1בינואר
2026(כךשממוצעתשלומיהקצבאותשמשולמיםלקצינים
מכוחחוקזהוהתקנותשיותקנולפיסעיףקטןזהלאיעלה

על12,000שקליםחדשיםלחודשע

במקוםסעיף67ויבוא: )5(

שרהביטחוןושרהאוצריקבעובתקנותתנאיםלתשלום67וע"קצבתגישור )א(
קצבתגישורלחיילחדששפוטרעדיוםי"אבטבתהתשפ"ו
2025(והתקיימובוהתנאיםשקבועיםבסעיף )31בדצמבר
הרמטכ"לאישראתזכאותולקצבתגישור 10)א()5(,ואשר
לאחרשווידאכיפרישתועומדתבמכסתהפרישההשנתית
שנקבעהלפיסעיף35)א(לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2017ו־2018(,

התשע"ז-2016ע

מצאוהשריםכיהתקיימושניהתנאיםשלהלןבמצטבר, )ב(
2026(את בפברואר 1( התשפ"ו בשבט י"ד ליום יתקנועד
תחולתהתקנותלפיסעיףקטן)א(,כךשהןיחולוגםלגבי
חייליםחדשיםשפוטרומשירותקבעלאחריוםי"אבטבת
התשפ"ו)31בדצמבר2025(והתקיימובהםהתנאיםהקבועים
בסעיף10)א()5(,בהתאםלנוסחהקבועבתקנותהאמורות,או

בשינוייםשיקבעו-

ממוצעהקצבאותששולמו,לפיחוקזה,לרבות )1(
קצבתגישור,החלמיוםכ'בטבתהתשפ"ד)1בינואר
2024(עדליוםי"אבטבתהתשפ"ו)31בדצמבר2025(,
13,000 לכללהקציניםשפרשובשניםאלהעמדעל

שקליםחדשיםלחודשלכלהיותר;

ממוצעהקצבאותששולמולפיחוקזה,לרבות )2(
קצבתגישור,החלמיוםא'בטבתהתשפ"ה)1בינואר
2025(ועדליוםי"אבטבתהתשפ"ו)31בדצמבר2025(,
12,000 לכללהקציניםשפרשובאותהשנהעמדעל

שקליםחדשיםלחודשלכלהיותרע

המנויים התנאים התקיימו לא כי האוצר שר מצא )ג(
בפסקאות)1(ו–)2(שלסעיףקטן)ב(,יקבעשרהאוצרעדיום
י"דבשבטהתשפ"ו)1בפברואר2026(הסדרלתשלוםקצבת
גישורלמישפוטרהחלמיוםי"בבטבתהתשפ"ו)1בינואר
2026(כךשממוצעתשלומיהקצבאותשמשולמיםלקצינים
מכוחחוקזהוהתקנותשיותקנולפיסעיףקטןזהלאיעלה

על12,000שקליםחדשיםלחודשע

הביטחוןושרהאוצריקבעובתקנותלפיסעיף67וכנוסחו
בסעיף44)5(לחוקזהתנאיםלתשלוםקצבתגישורלחייל
חדששפוטרעדיוםי"אבטבתהתשפ"ו)31בדצמבר2025(
10)א()5(ואם אםהתקיימובוהתנאיםשקבועיםבסעיף
הרמטכ"לאישראתזכאותולקצבתגישורוזאתבכפוףלכך
שפרישתועומדתבמכסתהפרישההשנתיתשנקבעהלפי
סעיף35לחוקההתייעלותהכלכליתלשנים2017ו–2018

)תיקוניחקיקה(,התשע"ז-2016ע

מוצעשעדליוםי"דבשבטהתשפ"ו)1בפברואר2026(
יבדקוהשריםאתממוצעהקצבאותששולמולפיסעיף
67וכנוסחובסעיףכנוסחובסעיף44)5(לחוקזהלקצינים
בשנים2024עד2025עאםלדעתשרהביטחוןושרהאוצר,
ממוצעכללהקצבאותששולמולפיחוקזה,לרבותקצבת
גישורלפיהסעיףהאמור,לכללהקציניםשפרשובשנים
2024ו–2025עמדעל13,000שקליםחדשיםלכלהיותר,
וכןממוצעהקצבאותהאמורותששולמובמהלךשנת2025
עמדעל12,000שקליםחדשיםלכלהיותר,יתקנוהשרים
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שרהביטחוןיקבעעדיוםט'באבהתשע"ז)1באוגוסט )ד(
2017(קופתביטוחלתשלוםקצבתשאיריםבמקרהשלפטירה
שלמישמשולמתלוקצבתגישור,אםבשלפטירתושאיריו
אינםזכאיםלקצבהממקוראחר;שולמהלשאירבשלהפטירה
קצבהממקוראחר,ישולםלוההפרששביןהקצבהשלההיה
זכאילפיהרישהלסעיףקטןזהלביןהקצבההמשולמתלו

מהמקורהאחר;בסעיףקטןזה-

"קופתביטוח"-כהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותגמל;

"שאירים"-כהגדרתםלפיתקנוןקופתהביטוחשקבעשר
הביטחוןע

יעודכנו ו–)ג( )ב( קטנים בסעיפים הנקובים הסכומים )ה(
בהתאםלשינויבמדדשכרממשלהמרכזית,כהגדרתובסעיף
31לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדי
התקציבלשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016,לעומת
המדדשהיהידועביוםי"טבטבתהתשע"ו)31בדצמבר2015(ע

כיסויביטוחי
לסיכונימוות

ונכותלחיילחדש

רשאילקבועכיחלקמהסכומיםהמשולמים67ו1ע הביטחון שר
סעיף לקצבהלפי גמל לקופת לישראל צבאהגנה עלידי
ביטוחי בעבורחיילחדששאינומבוטחבכיסוי 67ד)א()1(,
לסיכונימוותאובכיסויביטוחילסיכונינכות,בקופתהגמל
לקצבהשבההואעמית,ישויכולצורךרכישתכיסויביטוחי

כאמורעלידיצבאהגנהלישראלע";

בסעיף67ז- )6(

אחריפסקה)3(יבוא: )א(

2016(,לאהיה )1באוגוסט חיילחדששביוםכ"ותמוזהתשע"ו ")3א(
מבוטחבכיסויביטוחילסיכונימוותאונכות,והמשיךשלאלהיותמבוטח
או במענק ואשרהתקיימובוהתנאיםהמזכים כאמור, בכיסויביטוחי
בקצבהלפיסעיפים10)א()2(או)3(,23,23,22אאו24;הוראהזותחול
ההתייעלותהכלכלית)תיקוני בתקופהשמיוםכניסתולתוקףשלחוק
חקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016,

ועדיוםט'באבהתשע"ז)1באוגוסט2017(;";

אתהתקנות,כךשתחולתןתורחבגםלגבימישפוטרלאחר
יוםי"אבטבתהתשפ"ו)31בדצמבר2025(עהשריםרשאים

לכלולבתיקוןתחולתהתקנותגםשינוייםנוספיםע

אםמצאשרהאוצרכיממוצעהקצבאותששולמו
לקציניםעלהעלהסכומיםהאמורים,הואיקבעעדיום
י"אבטבתהתשפ"ו)1בפברואר2026(הסדראחרלתשלום
קצבתגישורלמישפוטרהחלמיוםי"בבטבתהתשפ"ו)1
בינואר2026(עההסדרשייקבעיבטיחשממוצעכללתשלומי
זהוהתקנותשיותקנו חוק מכוח שמשולמים הקצבאות
לפיסעיףקטןזה,לקציניםשפרשולאחריוםי"אבטבת
התשפ"ו)31בדצמבר2025(,לאיעלהעל12,000שקלים

חדשיםלחודשע

גישור פנסיית לו שמשולמת למי לאפשר במטרה
מפניאירועפטירה,מוצעלהטילעלשר להיותמבוטח
הביטחוןלקבועבכפוףלכלדיןחברתביטוחשתשלםקצבת
שאיריםבמקרהשלפטירהשלמישמשולמתלוקצבת
גישור,ואיןלוזכאותלקצבהבשלהפטירהממקוראחרע
במקרהשבוישלשאירזכאותלקצבהממקוראחרבשל
הפטירהישולםלוההפרששביןהקצבהשלההיהזכאי
מחברתהביטוחלפיסעיף61)ד(כנוסחובסעיף44)5(לחוק

זהלביןהקצבהשמשולמתלומהמקורהאחרע

לפסקאות )6( ו–)7(

וכדי הצבאי, לשירות הייחודיים הסיכונים לנוכח
שלאייוותרובלאכיסויביטוחיהולם,מוצעלקבועששר
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פסקה)4(-תימחק; )ב(

בתוספתהשלישית- )7(

בכותרת,המילים"10)א()4(ו–)5(ו–)ג(","13"ו"54)ב("-יימחקו; )א(

חלקא',חלקא'1וחלקד'-בטליםע )ב(

אחריהתוספתהשלישיתיבוא: )8(

"תוספת רביעית
)סעיף10)א()5()3((

גיל פרישה ממוצע לנגדים

גילהפרישההמוצעלנגדיםהשנה

202148

202249

202348

202449

202549

202650

202749

202849

202949

203050

203151

203253

203353

203453ואילך

סימן ד': תגמולים ושיקום 

תיקוןחוק
משפחותחיילים
שנספובמערכה

)תגמוליםושיקום(

בחוקמשפחותחייליםשנספובמערכה)תגמוליםושיקום(,התש"י-241950)להלן-חוק45ע
משפחותחיילים(-

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"חיילמשוחרר"יבוא: )א(

""חיילבשירותקבע"-אדםהמשרתבשירותקבע;

פסקה)4(-תימחק; )ב(

בתוספתהשלישית- )7(

בכותרת,המילים"10)א()4(ו–)5(ו–)ג(","13"ו"54)ב("-יימחקו; )א(

חלקא',חלקא'1וחלקד'-בטליםע )ב(

אחריהתוספתהשלישיתיבוא: )8(

"תוספת רביעית
)סעיף10)א()5()3((

גיל פרישה ממוצע לנגדים

גילהפרישההמוצעלנגדיםהשנה

202148

202249

202348

202449

202549

202650

202749

202849

202949

203050

203151

203253

203353

203453ואילך

סימן ד': תגמולים ושיקום 

בחוקמשפחותחייליםשנספובמערכה)תגמוליםושיקום(,התש"י-241950)להלן-חוק45ע
משפחותחיילים(-

תיקוןחוק
משפחותחיילים
שנספובמערכה

)תגמוליםושיקום( בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"חיילמשוחרר"יבוא: )א(

""חיילבשירותקבע"-אדםהמשרתבשירותקבע;

הביטחוןיהיהרשאילקבועכיחלקמהסכומיםהמשולמים
עלידיצבאהגנהלישראללקופתגמלבעבורחיילחדש
בכיסוי או מוות לסיכוני ביטוחי בכיסוי מבוטח שאינו
ביטוחילסיכונינכותישויכולצורךרכישתכיסויביטוחי

כאמורעלידיצבאהגנהלישראלע

באליישםאתהמסקנותוההמלצות סימןזה  סעיפים
של“הוועדההציבוריתלבחינתהזכאותלסיוע  45 עד 54
מאגפיהשיקום",אגףשיקוםנכיםואגףמשפחות 

שר הממשלה, ראש שמינו הביטחון, במשרד והנצחה
האוצרושרהביטחון-בראשותושלכבודהשופטבדימוס

אוריגורן)להלן-ועדתגורן(כמפורטלהלןע
ס"חהתש"י,עמ'162;התשע"ד,עמ'812ע 24
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"שירותקבע"-שירותצבאיעלפיהתחייבותלשירותקבע;";

במקוםההגדרה"חיילשנספהבמערכה"ו"נספה"יבוא: )ב(

""חיילשנספהבמערכה"ו"נספה"-חיילאוחיילמשוחררשמתכתוצאה
שלאחתמאלה:

)תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות חוק
ושיקום(,התש"י-1950)להלן-חוקמשפחותחיילים(,וחוק
הנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-1959]נוסחמשולב[
)להלן-חוקהנכים(,מגדיריםאתזכותםשלחייליצבא
הגנהלישראלשנפגעובמסגרתשירותםהצבאילהכרה
כנכיצבאהגנהלישראל,ובמקרהשלמוות-אתזכותם

שלבנימשפחותיהםלהכרהע

התנאיםהעיקרייםהקבועיםבחוקיםאלהלהכרה
הםכילחיילמשוחרראולחיילבשירותקבעארעהחבלה,
מחלהאוהחמרתמחלה,שגרמהלנכותאולמוות,בתקופת

השירותהצבאיועקבהשירותהצבאיע

חוקהנכיםוחוקמשפחותחיילים)להלןיחד-חוקי
השיקום(,נקבעובשניםהראשונותשלאחרהקמתהמדינה,
והםבאולמלא,עדכמהשניתן,אתחובהשלהמדינה
לאלהשנפגעובגופםולאלהשאיבדואתהיקריםלהם,

בהגנהעלהמדינהע

חוקיהשיקוםקובעיםסלזכויותנרחב,העולהעלזה
הניתןלאוכלוסיותנפגעיםאחרותלפיהחקיקההסוציאלית

במדינתישראלע

הזכאית האוכלוסייה וגדלה הורחבה השנים, עם
הגנה צבא חיילי על ונוסף השיקום חוקי לפי להכרה
ובני נפגעים השיקום, חוקי לפי היום מוכרים לישראל,
משפחותשלנפטרים,מקרבהמשרתיםבשירותהביטחון
הכלליובמוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדים,במשטרת
כוחות משרתי - )להלן הסוהר בתי ובשירות ישראל
בהתאם השיקום, חוקי לפי הוכרו כן כמו הביטחון(ע
להסדריחקיקהמיוחדים,אנשימשמרהכנסתולוחמיצד"ל
לשעברעאוכלוסיותנוספותהוכרומכוחהסדריםשונים
באותם שפורטו בנסיבותמיוחדות שלאעוגנובחקיקה,
איבה מפעולת הנפגעים החוץ משרד אנשי - הסדרים
מחוץלישראל,מועמדיםלשירותביטחון,ואנשיכיתות
כוננותהפועליםמכוחחוקהרשויותהמקומיות)הסדרת

השמירה(,התשכ"א-1961ע

לגביחייליםבשירותחובה,הורחבההזכותלהכרה
לפיחוקיהשיקוםגםלחבלההנגרמתבזמןחופשה,בתנאים
משפחותיהם ולבני לחיילים המפורטיםבחוקתגמולים
)חבלהשלאבעתמילויתפקיד(,התשמ"ח-1988)להלן-

חוקחבלהשלאבעתמילויתפקיד(ע

חוקי של המקורי מהייעוד ריחוק חל השנים, עם
השיקוםעחלקבלתימבוטלמהתביעותלהכרהשהוגשו
לפיחוקיהשיקום,התייחסולמחלותשנגרמואוהוחמרו
תוךכדיועקבהשירותעבהתאם,חלקבלתימבוטלמנכי

צבאהגנהלישראלהםמישחלותוךכדיועקבשירותם,
וכךגםלגבימישנקבעשהואחיילשנספהבמערכהלפי

חוקמשפחותהחייליםע

בחלקניכרמהמקריםמדוברבמחלותהנגרמותאו
שאינם שירות, תנאי של משילוב כתוצאה מוחמרות
גם להתקיים עשויים אלא הצבאי לשירות ייחודיים
במקוםעבודהאזרחי,גיל,תורשהונסיבותחייםשונותשל
המשרתעהאחרוניםאינםקשוריםכמובן,לשירותהצבאי

אוהביטחוניע

יצויןכיכיוםמשרתיכוחותהביטחון,אינםזכאים
הלאומי, הביטוח חוק לפי עבודה כנפגעי להכרה
התשנ"ה-1995]נוסחמשולב[)להלן-חוקהביטוחהלאומי(ע

כךהפכוחוקיהשיקוםלמעטפתסוציאליתבלעדית,
למעטזכותלתביעתנכותכלליתלפיחוקהביטוחהלאומי,
את הביטחון כוחות למשרתי הנוגע בכל שמחליפה

המעטפתהניתנתלעובדיםע

היחידיםשזכאיםלבחורביןהכרהלפיחוקיהשיקום
וביןהכרהלפיפרקה':“ביטוחנפגעיעבודה"בחוקהביטוח
הלאומי,הםאנשימשמרהכנסת;בנוסף,אנשיהמשמר
האזרחיהפועלבמשטרתישראלזכאיםלבחורביןהכרה
“תגמולים י"ג: פרק לפי הכרה לבין השיקום חוקי לפי

למתנדבים"בחוקהביטוחהלאומיע

המגמותהאמורותהביאולעלייהמשמעותיתבמספר
הנכיםהמטופליםעלידיאגףשיקוםנכיםבמשרדהביטחוןע
המשפחות ומספרבני מדישנה הנכיםהמוכרים מספר
השכולותהמוכרותמדישנה,נמצאבעלייהמתמדתוזאת
צבאיים מבצעים או מלחמות היו לא שבהן בשנים אף

נרחביםעלכךכמההשלכותשליליות:

ראשית,טושטשההייחודיותשלנכיוחלליצבאהגנה
לישראלואףנוצרהזילותמסוימתבמעמדםשלאלהנוכח
חוקי לפי המוכרת מהאוכלוסייה ניכר שחלק העובדה
השיקוםאינהשלפצועימלחמה,פעילותמבצעיתוכדומהע

הנכים של במספרם מהעלייה כתוצאה שנית,
והחלליםהוטלעומסרבעלאגפיהשיקום,הפוגעבאיכות
השירותוהטיפולהניתניםעלידיאגפיהשיקום,בעיקר
באגףשיקוםנכים,ובכללזהלקבוצתהנכיםהראוייםלכך

והזקוקיםלכךע

ושלישית,הרחבתמעגלהזכאיםהביאהלגידולניכר
משמעותיתבחלקושל אגפיהשיקוםובעלייה בתקציב
תקציבזהמסךכלתקציבהביטחוןעכך,הטיפולבמחלות
אנשיהקבע,השוטריםהסוהריםוהמשרתיםהאחרים-
באבסופושלדבר,עלחשבוןהתעצמותושלצבאהגנה
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חבלהשאירעהבתקופתשירותוועקבשירותזה,ובלבדשלעניין )1(
שירותקבעהחבלהנגרמהעקבמאורעייחודיומיוחדלשירותהצבאי;

לגביחיילשאינוחיילבשירותקבע,מחלהאוהחמרתמחלהשאירעה )2(
בתקופתשירותוושנגרמהאוהוחמרהעקבהשירותובשלמאורעאותנאי

שירותייחודייםומיוחדיםלשירותהצבאיע";

אחריההגדרה"חיילשנספהבמערכה"ו"נספה"יבוא: )ג(

"חבלה"-נזקאנטומילגוףשנגרםבמישריןמגורםפיזיחיצוניבאירועמסוים
;")PostTraumaticStressDisorder(וכןהפרעותבתרחבלתיות

בסעיף2,אחריהמילים"בתקופתשירותו"יבוא"למעטשירותקבע"; )2(

חבלהשאירעהבתקופתשירותוועקבשירותזה,ובלבדשלעניין )1(
שירותקבעהחבלהנגרמהעקבמאורעייחודיומיוחדלשירותהצבאי;

לגביחיילשאינוחיילבשירותקבע,מחלהאוהחמרתמחלהשאירעה )2(
בתקופתשירותוושנגרמהאוהוחמרהעקבהשירותובשלמאורעאותנאי

שירותייחודייםומיוחדיםלשירותהצבאיע";

אחריההגדרה"חיילשנספהבמערכה"ו"נספה"יבוא: )ג(

"חבלה"-נזקאנטומילגוףשנגרםבמישריןמגורםפיזיחיצוניבאירועמסוים
;")PostTraumaticStressDisorder(וכןהפרעותבתרחבלתיות

בסעיף2,אחריהמילים"בתקופתשירותו"יבוא"למעטשירותקבע"; )2(

לישראלעהדברנכוןבמיוחדבתקופותשלקיצוציתקציבע
תקציבאגפיהשיקוםהנגזרברובוהמכריעמחוקים,תקנות
והוראותפנימיות,עולהבהתאםלעלייהבמספרהזכאים,
הנכים במשקעתגמולי וכןבהתאםלהתייקרויותשונות
מרבית אך המדינה עובדי לשכר צמודים והמשפחות
ההטבותצמודותלמדדהמחיריםלצרכןעכך,כנגדהדרישה
נמצא השיקום אגפי תקציב - הביטחון בתקציב לקצץ

בעלייהמתמדתע

עלרקעזה,החליטהממשלתישראלביום12במאי
2009להטילעלראשהממשלה,שרהאוצרושרהביטחון,
להקיםועדהציבוריתבראשותשופטבדימוסשתבחןאת

אמותהמידהלזכאותלסיועמאגפיהשיקוםע

ביוםא'בכסלוהתש"ע)18בנובמבר2009(מינוראש
הממשלה,שרהאוצרושרהביטחון,אתהוועדהבראשות
כב'השופט)בדימוס(אוריגורןובהשתתפותכב'השופט
)בדימוס(ד"רגבריאלקלינג,גב'אסתרדומיניסני,מנכ"לית
המוסדלביטוחלאומי,דאז,פרופ'יוסיתמיר,תא"לבמילע
פרופ'ערןדולב,תא"לבמילעאביגדורקהלניומרעוזילוי
לראש ונמסר הוועדה דוח נחתם 2010 דצמבר ובחודש

הממשלה,לשרהאוצרולשרהביטחוןע

השיקולים כי גורן ועדת מדגישה בהמלצותיה,
העיקרייםשהנחואתעבודתהוועדההםהקצאהיעילה
לאוכלוסיות הפנייתם באמצעות משאבים של ונכונה
הייחודיותהמוקניתלנכי שימור גם הראויותלכך,כמו
ייחודיותאשר ולמשפחותהנספים, צבאהגנהלישראל
היטשטשהבמהלךהשניםעהוועדהמציינתכיכלגישה
שתנסהלהתמודדעםהבעיותשלאגפיהשיקוםבהיבט
הארגוני-תפקודישלהןבלבד,תחטיאאתהמטרהעלעומת
זאת,גישההמתבססת,בראשובראשונה,עלראייתהבעיה
הוגן מושכל, לפתרון להביא כדי בה יש הערכי בהיבט

ומעשישלהמצבע

להכרה הזכאות תנאי ישונו כי המליצה הוועדה
הגנהלישראלובחיילשנספהבמערכה,וכי בנכהצבא
תתבצעהבחנהביןהכלליםלקביעתזכאותםשלחיילי
חובהומילואיםוביןהכלליםלקביעתזכאותםשלמשרתי

הקבעבצה"לובכוחותהביטחוןכלהלן:

בשירותחובהומילואים,חבלותיוכרואםאירעותוך
כדיועקבהשירות,ומחלותיוכרואםהןאירעותוךכדי

ועקבהשירותובתנאישהמחלהאוהחמרתהאירעהבשל
אירועשהואייחודיומיוחדלשירותהצבאיאוהביטחוניע

בכלמקרהאחר,לרבותשירותקבעבצה"לושירות
שירותבתי האחרים)משטרתישראל, בכוחותהביטחון
הסוהר,שירותהביטחוןהכללי,המוסדלמודיעיןותפקידים
ועקב כדי תוך אירעו הן אם יוכרו חבלות מיוחדים(,
השירותובתנאישהחבלהאירעהבשלאירועשהואייחודי
ומיוחדלשירותהצבאיאוהביטחוניואיןלומקבילהבחיים

האזרחייםהנפוציםעמחלותלאיוכרוע

הוועדההמליצהכינפגעיםשלאיהיוזכאיםלהכרה
יתברר עניינם להמלצותיה, בהתאם השיקום חוקי לפי
הלאומי הביטוח לחוק בהתאם לאומי לביטוח במוסד

ולכלליםהנהוגיםלענייןנפגעיעבודהע

כי גורן ועדת המליצה בחופשה חובה חיילי לגבי
נהגו שבהם במקרים תינתן ולא תוגבל, בהם ההכרה

החייליםבפזיזותע

הוועדההמליצהכיתבוטלזכותםלהכרהשלאנשי
משמרהכנסתהקבועהבחוקמשכןהכנסת,רחבתוומשמר
הכנסת,התשכ"ח-1968)להלן-חוקמשכןהכנסת,רחבתו
ומשמרהכנסת(עכמוכןהמליצההוועדהלבטלאתזכותם
איבה בפעולת הנפגעים אנשימשרדהחוץ של להכרה
ולצמצם ממשלה, שנקבעהבהחלטת זכות לארץ, בחוץ
אתזכותםלהכרהשלמועמדיםלשירותביטחוןשנפגעו
טרםגיוסםעזכותםשלהאחרוניםנקבעהבהוראהפנימית
שלמשרדהביטחוןוהוועדהממליצהלעגןאתהזכאות,

שתצומצםכאמורוכפישיפורטבהמשך,בחוקע

הוועדההמליצהגםלשנותאתתנאיהזכאותלרכב
נכים אלמנות של זכותן את ולבטל צה"ל, לנכי רפואי
שנפטרו,שלאעקבנכותם,לקבלתתגמוליםלפניםמשורת
ובנכות מבצעית בפציעה מדובר שבהם במקרים הדין
בהוראות מוגדרות אלה זכויות מ–50%ע פחותה שאינה

משרדהביטחוןע

אימוץ המלצות ועדת גורן וניסוח הצעת החוק

8( ממשלתישראלאימצהביוםי"גבטבתהתשע"ב
המלצות את ,4088 מס' החלטה במסגרת ,)2012 בינואר

ועדתגורןע
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במקוםהאמורבסעיף2ביבוא: )3(

חייל,למעטחיילבשירותקבע,ייחשבכמישמתעקבשירותואםהתקיים ")א(
בואחדמאלה:

הואמתכתוצאהמחבלהשאירעהבתקופתשירותוזולתאםהוכח )1(
היפוכושלדבר;

בתקופת שאירעו מחלה מהחמרת או ממחלה כתוצאה מת הוא )2(
שירותובשלמאורעאותנאישירותייחודייםומיוחדיםלשירותהצבאי,

זולתאםהוכחהיפוכושלדברע

חיילבשירותקבעייחשבכמישמתעקבשירותואםהואמתכתוצאה )ב(
מחבלהשאירעהבתקופתשירותוובלבדשהחבלהנגרמהעקבמאורעייחודי

ומיוחדלשירותהצבאיע";

לאחראימוץההמלצותעלידיהממשלה,פנהארגון
נכיצה"לוהשיגהשגותעלהמלצותועדתגורןועלאימוצן
בהחלטתהממשלהעבהמשךלכך,התקייםדו–שיחעםארגון
נכיצה"לבמסגרתוסוכםכיהמלצותהוועדהלענייןתנאי
הזכאותלרכברפואילנכיצה"ללאימומשו,למעטהארכת
פרקהזמןהקבועלהחלפתרכברפואיל–4שניםבמקום3
שניםוחציעכןסוכםכילאיחולשינוילענייןמתןתגמולים
בפעילות שנפגעו נכים לאלמנות הדין משורת לפנים
צה"ל נכי ארגון מ–50%ע פחותה אינה ונכותם מבצעית
הודיעכיבענייןהמבחניםלהכרהלפיחוקהנכים-הוא

יכבדאתההכרעהשתתקבלעלידיהממשלהוהכנסתע

החלטותהוועדהייושמוכדלקמן:

חבלהתוכראםאירעהתוךכדיועקבהשירותעזאת,
ובלבדשמדוברבשירותחובהאומילואיםעלגבישירותקבע
תוכרהחבלהרקאםנגרמהתוךכדיועקבמאורעייחודי

ומיוחדלשירותהצבאי;

חבלהתוגדר:“נזקאנטומילגוףשנגרםבמישריןמגורם
ההגדרה את לייחד מוצע מסוים"ע באירוע חיצוני פיזי
שניתן וכדומה, מכה פציעה, חבלתי, לאירוע “חבלה"
להגדירובזמןובמקום,ושבמסגרתוגורםפיזיחיצוניגרם

לפגיעהפיזיתולנזקאנטומילגוףע

רפואי טיפול המשפט, בתי פסיקת פי על כי יצוין
כתוצאה נזק ולכן לחבלה, ישיר כהמשך נחשב בחבלה
מטיפולרפואיבפגיעהחבלתיתייחשבאףהואכחבלה

ותוצאותיו,אםגרמולנכות,יטופלובהתאםע

לענייןמחלה,שהיאכאמור,פגיעהשאינהעומדת
בהגדרת“חבלה",שלחייליםבשירותחובהאומילואים,
מוצעלעגןבחוקאתההסדרהנוהג,שמקורובפסיקתבית
המשפטהעליון:המחלהאוהחמרתהתוכררקאםהיא
אירעהתוךכדיועקבהשירותובתנאישהיאאירעהבשל
מאורעאותנאישירותייחודייםומיוחדיםלשירותהצבאיע

לגביהמשרתיםבשירותארוך,משרתיהקבעבצה"ל
ומשרתיכוחותהביטחוןהאחרים,הרישחוקיהשיקוםלא
יחולועליהםבמקרהשלמחלהאלאעניינםייבחןעלידי

המוסדלביטוחלאומיבענףנפגעיעבודהע

מוצעשלאתעמודזכותתביעהלפיחוקיהשיקום,
למשפחתו, - פטירה של ובמקרה קבע בשירות לחייל
אירועי לרבות בשירות, כתוצאהמאירועמסוים שחלה
דחקאוכתוצאהמתנאישירותועגםטענותבדברנזקשנוצר
כתוצאהמטיפולבמחלהכאמוראובשלכשלבאבחונה,
לאייחשבוכחבלהועלכןלאתעמודזכותתביעהלפיחוקי
השיקוםעתביעהלהכרהבנכותבשלנזקכאמורתיבחןלפי

חוקהביטוחהלאומיע

למעןהסרספק,גםמחלותשהןתוצאהשלאירוע
חבלתי)למשל:מחלתסכרתשפרצהלאחראירועתאונתי(

ייחשבוכמחלותלכלדברוענייןע

בכוחות המשרתים של מעמדם את לשנות בלי
הביטחוןלכלדברועניין,ואךורקלענייןזכותםלהגיש
תביעהבשלחבלהומחלהשאירעהתוךכדיועקבשירותם,
להכרה זכאות יקנו לא השיקום חוקי שבו מקרה בכל
כפישפורטלעיל,הםיהיוזכאיםלהגישתביעהלהכרה
בפגיעתעבודה,בהתאםלפרקה':“ביטוחנפגעיעבודה"
עובדים לגבי הנהוגים ולכללים הלאומי, הביטוח בחוק

הנפגעיםבמסגרתעבודתםע

למעןהסרספק,משמעותהמינוחים“מחלה"ו"חבלה"
לפיחוקהנכיםוחוקמשפחותהחיילים,לאיחייבולעניין
בירורןשלתביעותאלהלפיחוקהביטוחהלאומי,ויחולו
)למשל, הלאומי הביטוח חוק לפי המחייבות ההגדרות
תביעהשעונהלהגדרת“חבלה"לפיחוקהביטוחהלאומי
להגדרת עונה אינה היא כי נקבע אם אף ככזו, תידון

“חבלה"לפיחוקיהשיקום(ע

חיילי חובה בחופשה

ולבני לחיילים תגמולים חוק כי לקבוע מוצע
משפחותיהם)חבלהשלאבעתמילויתפקיד(התשמ"ח-1988
)להלן-חוקתגמוליםלחייליםולבנימשפחותיהםחבלה
שלאבעתמילויתפקיד(לאיחולעלחבלהבתאונתדרכים,
במקריםשבהםהחיילשנפגעבתאונהאינוזכאילפיצוי
התש"ל-1970 דרכים, תאונות לנפגעי פיצויים חוק לפי
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אחריסעיף2ביבוא: )4(

"מועמדיםליחידת
התנדבותבצבא

הגנהלישראל
וחניכיםבהכשרה

קדם–צבאית

לצורךחוקזה,דינםשלמועמדליחידתהתנדבותושל2גע )א(
חניךבהכשרהקדם–צבאית,כדיןחייליםבשירותקבעע

בסעיףזה- )ב(

ביטחון לשירות מיועד - קדם–צבאית" בהכשרה "חניך
הגנה צבא שמקיים בהכשרה להשתתף שהתנדב
שירותובצבאהגנהלישראל, לישראל,לפניתחילת

ולמעטחניךכאמורהמשתתףבהכשרהלנהיגה;

"מועמדליחידתהתנדבות"-מיועדלשירותביטחוןכהגדרתו
בחוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,התשמ"ו-251986,
אשרנקראלמבחניםלבחינתכושרולשירותביחידת

התנדבותשלצבאהגנהלישראלע"

אחריסעיף2ביבוא: )4(

"מועמדיםליחידת
התנדבותבצבא

הגנהלישראל
וחניכיםבהכשרה

קדם–צבאית

לצורךחוקזה,דינםשלמועמדליחידתהתנדבותושל2גע )א(
חניךבהכשרהקדם–צבאית,כדיןחייליםבשירותקבעע

בסעיףזה- )ב(

ביטחון לשירות מיועד - קדם–צבאית" בהכשרה "חניך
הגנה צבא שמקיים בהכשרה להשתתף שהתנדב
שירותובצבאהגנהלישראל, לישראל,לפניתחילת

ולמעטחניךכאמורהמשתתףבהכשרהלנהיגה;

"מועמדליחידתהתנדבות"-מיועדלשירותביטחוןכהגדרתו
בחוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,התשמ"ו-251986,
אשרנקראלמבחניםלבחינתכושרולשירותביחידת

התנדבותשלצבאהגנהלישראלע"

תופעת דרכים(ע תאונות לנפגעי פיצויים חוק - )להלן
חייליםבשירותחובה תאונותהדרכיםרווחתגםבקרב
בחופשהעגםאםמוסכםשישלהעדיףחיילבשירותחובה
את לו ולהעניק דרכים, בתאונת שנפגע אזרח פני על
האפשרותלבחורביןקבלתזכויותלפיחוקיהשיקוםלבין
קבלתפיצוילפיחוקפיצוייםלנפגעיתאונותדרכיםאין
מקוםלהעניקזכויותלפיחוקיהשיקוםכשמדוברבחייל
שהתנהגותושוללתזכותלפיצוילפיהחוקהאמור,ובכך
לעודדהתנהגותעברייניתכגוןנהיגהברכבשלאברשות,
נהיגהלמטרתביצועעבירה,נהיגהבלאביטוחמתאים
למעטמקריםשלפעולהבתוםלבכאמורבסעיף7אלחוק

פיצוייםלנפגעיתאונותדרכיםוגרימתתאונהבמתכווןע

כמוכןמוצעלקבועכיחוקתגמוליםלחייליםולבני
משפחותיהםחבלהשלאבעתמילויתפקידלאיחולגם
במקרהשלחבלהכתוצאהמייצורשלסםמסוכן,החזקה
משתיית כתוצאה חבלה של במקרה וכן בו, שימוש או
משקהמשכרעאמנם,ברובהמקריםפגיעהבנסיבותאלה
אינהמוכרתעלפיסעיף16לחוקמשפחותהחייליםוסעיף
9לחוקהנכיםהשולליםאתתחולתחוקיהשיקוםבמקרים
שלהתנהגותרעה-חמורהעואולםמוצעלהבהירכילעניין
חבלהשלאבעתמילויתפקידיחולונורמותמחמירותיותר
השוללותזכאותבלישקציןהתגמוליםיידרשלהוכיחכי

מדוברבהתנהגותרעה-חמורהע

יצויןכיהתיקוןבסעיף54בחוקזההמתקןאתסעיפים
ולבנימשפחותיהם, לחיילים ו–)2ג(לחוקתגמולים 2)א(
מוצע חבלהשלאבעתמילויתפקידכנוסחםבחוקזה,
בנוסףעלהתיקוןלפיהמלצותועדתגורן,שםהוצעלקבוע
רףחדשלהתנהגותרעה-חמורהבכלהנוגעלחבלתחיילי
חובהבחופשה,תוךהחלתכלליםשמקורםבדיןהפלילי-
שעניינומחשבהפליליתמסוגפזיזותעלאחרסיוםעבודתה
שלועדתגורן,ניתןפסקדיןמקיףשלביתהמשפטהעליון
“התנהגותרעה- שלהמונח בגבולותההגדרה אשרדן

נ'רוקח(עמפסק 4399/08,קציןהתגמולים חמורה")רע"א

נדרש שאותם מבחניהדיןהפלילי כי ללמוד הדיןניתן
ובוודאי הקיים, החוק פי על התגמולים קצין להפעיל
השופטים דעת ואף מורכבים, - גורן ועדת הצעת לפי
מוצעהסדר בענייןעלפיכך בהרכבשדןבערעור,נחלקה
ליישום יותר שהואקל האזרחי, המשפט מתחום שהוא
ומביאלשוויוןביןאזרחלביןחיילחובהבחופשה,כאשר
נסיבותתאונתהדרכיםזהותעכמוכןמוצעלקבועכיחבלה
כתוצאהמשימושבסמיםובאלכוהוללאתוכרגםבלא
רעה-חמורהעהסדר צורךבהוכחתהיסודשלהתנהגות
זהמצמצםאתשיקולהדעתשלקציןהתגמוליםומקלעל

בחינתהזכאותוקביעתהע

מעברלמקריםאלהלאתוכרחבלהבחופשהבמקרים
שלהתנהגותבפזיזותע

ולבני לחיילים תגמולים חוק כי מוצע כן כמו
יחול לא תפקיד מילוי בעת שלא חבלה משפחותיהם
עלחיילבשירותחובהשנפגעבזמןחופשהבחוץלארץ,
למעטחיילבודדשיצאלביקורמשפחהבהתאםלזכותו
לפיפקודותהצבאעחוקזהבאלהעניקמעטפתביטוחית
לחייליםבשירותחובה,שמטבעהדברים,בשלגילםהצעיר
ובשלהגיוסלשירותחובהבסמוךלאחרסיוםהלימודים
בידםבדרךכללהסדריביטוח אין התיכון, הספר בבית
רפואי,ביטוחאבדןכושרעבודהוכו'עלפיכךמוצעלהעניק
לחייליםבשירותחובהזכויותבמקרהשלפגיעה,גםבזמן
חופשה,אךאיןמקוםלהחילעלחיילבשירותחובההבוחר

לנסועלחופשהבחוץלארץ-אתחוקיהשיקוםע

חוקי  לפי  להכרה  הזכאים  הגופים  עם  הנמנים  הגדרת 
השיקום בהתאם להמלצות ועדת גורן:

מוצעלקבועכימעמדםשלמשרתיםבשירותהביטחון
הכללי,במוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדים,במשטרת
לפי להכרה הזכות לעניין הסוהר, בתי ובשירות ישראל
חוקיהשיקום,יהיהכשלהמשרתיםבשירותקבעבצה"לע

מוצעלקבועכימעמדםשלמועמדיםלשירותביטחון
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תיקוןחוקהנכים
)תגמוליםושיקום(

בחוקהנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-261959]נוסחמשולב[)להלן-חוקהנכים(-46ע

בסעיף1- )1(

במקוםההגדרה"נכות"יבוא: )א(

""נכות"-איבודהכושרלפעולפעולהרגילה,ביןגופניתוביןשכלית,או
פחיתתושלכושרזה,שנגרמולחיילאולחיילמשוחררכתוצאה

שלאחתמאלה:

ובלבד זה, שירות ועקב שירותו בתקופת שאירעה חבלה )1(
נגרמהעקבמאורעייחודיומיוחד החבלה שירותקבע שלעניין

לשירותהצבאי;

לגביחיילשאינוחיילבשירותקבע,מחלהאוהחמרתמחלה )2(
שאירעהבתקופתשירותוושנגרמהאוהוחמרהעקבהשירותובשל

מאורעאותנאישירותייחודייםומיוחדיםלשירותהצבאיע";

אחריההגדרה"נכות"יבוא: )ב(

""חבלה"-נזקאנטומילגוףשנגרםבמישריןמגורםפיזיחיצוניבאירוע
PostTraumatic Stress( חבלתיות בתר הפרעות וכן מסוים

;";)Disorder

אחריסעיף2יבוא: )2(

"מועמדיםליחידות
התנדבותבצבא

הגנהלישראל
וחניכיםבהכשרה

קדםצבאית

לצורךחוקזה,דינושלמועמדליחידתהתנדבותושל2אע )א(
חניךבהכשרהקדם–צבאית,כדיןחיילבשירותקבעע

בסעיףזה- )ב(

המתייצביםלמבחניםלבחינתכושרליחידותהתנדבות,וכן
מועמדיםלשירותביטחוןבקורסיםקדם–צבאיים,ולמעט
קורסינהיגה,לענייןהזכותלהכרהלפיחוקיהשיקום,יהיה
כשלהמשרתיםבשירותקבעבצה"לעעדכההוכרהזכותם
שלמועמדיםלשירותביטחוןלהכרהלפיחוקיהשיקום
במקריםשלחבלהבלבד,מכוחהוראותפנימיותשלמשרד

הביטחוןעמוצעלעגןזכותזובחוקע

חוקי לפי להכרה זכותם את בחוק לקבוע מוצע
השיקוםשלשומרים,כהגדרתםבחוקהרשויותהמקומיות
)הסדרתהשמירה(,התשכ"א-1961,שנחבלותוךכדיועקב
פעילותמבצעיתשללחימהאלמולאויבלשםהגנהעל
יישובמפניפעולתאיבהעזכאותזונקבעהבסיכוםהיועץ
המשפטילממשלהבשנת2002,כהסדרזמניעדלהסדרת

זכותזובחקיקהע

עודמוצעלבטלאתזכותםלהכרהלפיחוקיהשיקום
שלאנשימשמרהכנסתהנהניםמזכותבחירהביןהכרה
לפיחוקיהשיקוםוביןהכרהלפיפרקה':“ביטוחנפגעי

עבודה"בחוקהביטוחהלאומיע

ועדתגורן, נבחןבמסגרת שהנושאלא ואף בנוסף,
של השיקום חוקי לפי להכרה זכותם את לבטל מוצע

מתנדביהמשמרהאזרחיעיצויןכיזההמקרההיחידבו
או חייל שאינו למי חוקיהשיקום לפי זכויות מוענקות
משרתמןהמנייןבאחדהגופיםהביטחונייםעכךלמשל,
אזרחיםהמתנדביםבצה"לובגופיהביטחוןהאחרים,פרט
למשטרתישראל,אינםזכאיםלהכרהלפיחוקיהשיקום
במקרהשלפגיעהעחוקהביטוחהלאומיקובעמנגנוןטיפול
במתנדביםשנפגעובמסגרתהתנדבותם,עלהמתנדבים
מוחלפרק“נפגעיעבודה"בחוקהביטוחהלאומי,בשינויים
המחויביםעמנגנוןזהחלעלפיהדיןהקייםעלמתנדבי
המשמרהאזרחי,כךשלמעשההםזכאיםלבחורביןהכרה
לפיחוקהביטוחהלאומיוביןהכרהלפיחוקיהשיקוםע
כי ולקבוע האמורה הבחירה אפשרות את לבטל מוצע
תהיה האזרחי במשמר המתנדבים של להכרה זכאותם

כזכאותםשלמתנדביםבכלארגוןאחרע

ו"חייל",  במערכה"  שנספה  “חייל  להגדרות   סעיפים
בסעיף 16 ו"נכות" בסעיף 17 45ו–46

ההגדרה,“נכות"בחוקהנכים,וההגדרה“חיילשנספה
במערכה"ו"נספה"בחוקמשפחותחייליםכלשונןהיום,

קובעותלאמור:

"“נכות"-איבודהכושרלפעולפעולהרגילה,בין
גופניתוביןשכלית,אופחיתתושלכושרזה,שבאולחייל
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"מועמדליחידתהתנדבות"-מיועדלשירותביטחוןכהגדרתו
בחוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,התשמ"ו-271986
)להלן-"חוקשירותביטחון"ו"מיועדלשירותביטחון"(,
אשרנקראלמבחניםלבחינתכושרולשירותביחידת

התנדבותשלצבאהגנהלישראלע

ביטחון לשירות מיועד - קדם–צבאית" בהכשרה "חניך
הגנה צבא שמקיים בהכשרה להשתתף שהתנדב
לישראל, הגנה בצבא שירותו תחילת לפני לישראל

ולמעטחניךכאמורהמשתתףבהכשרהלנהיגהע"

"מועמדליחידתהתנדבות"-מיועדלשירותביטחוןכהגדרתו
בחוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,התשמ"ו-271986
)להלן-"חוקשירותביטחון"ו"מיועדלשירותביטחון"(,
אשרנקראלמבחניםלבחינתכושרולשירותביחידת

התנדבותשלצבאהגנהלישראלע

ביטחון לשירות מיועד - קדם–צבאית" בהכשרה "חניך
הגנה צבא שמקיים בהכשרה להשתתף שהתנדב
לישראל, הגנה בצבא שירותו תחילת לפני לישראל

ולמעטחניךכאמורהמשתתףבהכשרהלנהיגהע"

משוחרראולחיילבשירותקבעכתוצאהשלאחתמאלה
החמרת מחלה; שירותו: עקב שירותו בתקופת שאירעה

מחלה;חבלה;“

חייל או חייל - ו"נספה" במערכה" שנספה “חייל
מהחמרת או ממחלה מחבלה, כתוצאה שמת משוחרר,

מחלה,שאירעובתקופתשירותועקבשירותו;"

להגדרה“חבלה"בסעיף16)1(ובסעיף17)1(-מוצע
לייחדאתהמונחלנזקאנטומילגוףשנגרםבמישריןמגורם

פיזיחיצוניבאירועמסויםע

מוצעלשנותאתהמבחניםלהכרהלפיחוקיהשיקום
הקבועיםבהגדרותאלה,ולקבועכיהמבחניםלהכרהיהיו

כלהלן:

חבלהתוכראםאירעהתוךכדיועקבהשירותעולגבי )1(
ועקב כדי תוך אירעה אם רק קבע בשירות המשרתים
מאורעייחודיומיוחדלשירותהצבאי)פסקה)1(בהגדרה
נכותבסעיף16,ופסקה)1(בהגדרה“חיילשנספהבמערכה"

ו"נספה"בסעיף17(;

מחלה,קרי:פגיעהשאינהעומדתבהגדרת“חבלה", )2(
ובתנאי השירות ועקב כדי תוך אירעה היא אם תוכר
שהמחלה,אוהחמרתהאירעהבשלמאורעאותנאישירות
בהגדרה )2( )פסקה הצבאי לשירות ומיוחדים ייחודיים
נכותבסעיף16,ובהגדרה“חיילשנספהבמערכה"ו"נספה"

בסעיף17(;

בשירותחובה פגיעה למעןהסרספקתביעהבשל
תידוןככזו,גםאםהחיילמשרתבמועדהגשתהתביעה,

בשירותקבעע

סעיף 45)4( בחוק משפחות חיילים וסעיף 46)2( בחוק הנכים

מוצעלקבועכימעמדםשלמועמדיםלשירותביטחון
המתייצביםלמבחניםלבחינתכושרליחידותהתנדבות,
וכןמועמדיםלשירותביטחוןבקורסיםקדם–צבאייםלמעט
חוקי לפי להכרה זכותם קביעת לעניין נהיגה, הכשרת
השיקום,ייבחןלפיהמבחניםשנקבעולגבימשרתקבע

בצבאהגנהלישראלע

סעיף 45)2(, תיקון סעיף 2 לחוק משפחות חיילים

סעיף2לחוקמשפחותהחייליםקובעלאמור:“לצורך
בתקופת משוחררשחלהבמחלה חוקזה,חיילאוחייל
שירותוומתכתוצאהמאותהמחלהלפניתוםשבעשנים

מיוםשחלהבה,וישיסודלהניחכיחלהבאותהמחלה
עקבשירותו,רואיםאותוכמישמתעקבשירותו,אלאאם
כןהוכחהיפוכושלדבר;ואולםהוראהזולאתחול,אלא
אםהוגשהבקשהלתגמולמחמתמותולפניתוםששה

חדשיםמיוםהמוותע"

לאורהשינויהמוצעבהגדרה“חיילשנספהבמערכה"
ו"נספה",והקביעהכילענייןמישמתכתוצאהממחלה
ההגדרהתחולרקאםהמחלהאירעהעקבהשירותובשל
מאורעאותנאישירותייחודייםומיוחדיםלשירותהצבאי,
בו הקבועה החזקה את ולהתאים זה סעיף לתקן מוצע
להגדרותהחדשות,קרי:לקבועכיחיילאוחיילמשוחרר
מאותה כתוצאה ומת שירותו בתקופת במחלה שחלה
מחלהלפניתום7שניםמיוםשחלהבה,וישיסודסביר
להניחכיחלהבמחלהעקבשירותו,יראואותוכמישמת
עקבשירותוובשלמאורעאותנאישירותייחודיים)סעיף

45)3()החלפתסעיף2בלחוקמשפחותחיילים(

סעיף2בלחוקמשפחותחייליםקובעלאמור:

“מוות בשירות בחזקת מוות עקב השירות

2בעלענייןחוקזה,חיילשמתכתוצאהמחבלה,ממחלהאו
מהחמרתמחלה,שאירעובתקופתשירותו,רואיםאותוכמי

שמתעקבשירותוזולתאםהוכחהיפוכושלדברע"

לאורהשינויהמוצעבהגדרת“חיילשנספהבמערכה"
ו"נספה",והקביעהכילענייןמישמתכתוצאהממחלהאו
החמרתמחלה,ההגדרהתחולרקאםהמחלהאוהחמרת
המחלהאירעועקבהשירותובשלמאורעאותנאישירות
ייחודייםומיוחדיםלשירותהצבאי,מוצעלהחליףסעיףזה,
ולקבועכייראוחיילשמתכתוצאהממחלהאומהחמרת
מחלהשאירעובתקופתשירותו,כמישמתעקבשירותו
ומיוחדיםלשירותהצבאי, ייחודיים שירות תנאי ובשל
זולתאםהוכחהיפוכושלדבר)סעיף2ב)א()1(ו–)2(כנוסחו

בסעיף45)4(לחוקזה(ע

- מחבלה כתוצאה שמת קבע בשירות חייל לגבי
מוצעבסעיף2ב)ב(לקבוע,כיחיילבשירותקבעייחשבכמי
שמתעקבשירותואםהואמתכתוצאהמחבלהשאירעה
מאורע עקב נגרמה שהחבלה ובלבד שירותו בתקופת
ייחודיומיוחדלשירותהצבאיעדהיינו,החזקהתחולרק
אםהחבלההיאעקבמאורעייחודיומיוחדלשירותהצבאיע
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תיקוןחוקהנזיקים
האזרחיים)אחריות

המדינה(

6ו־477ע בחוקהנזיקיםהאזרחיים)אחריותהמדינה(,התשי"ב-281952,במקוםסעיפים
יבוא:

"חבלה,מחלהאו
החמרתמחלה

שאירעובשירות
צבאי

איןהמדינהאחראיתבנזיקיםעלחבלהשנחבלחייל6ע )א(
בחייל מדובר שאם ובלבד שירותו ועקב שירותו בתקופת
ומיוחד ייחודי מאורע עקב נגרמה החבלה קבע בשירות

לשירותהצבאיע

החמרת או מחלה על בנזיקים אחראית המדינה אין )ב(
בתקופת בשירותקבע, מחלהשאירעהלחייל,למעטחייל
שירותוושנגרמהאוהוחמרהעקבהשירותובשלמאורעאו

תנאישירותייחודייםומיוחדיםלשירותהצבאיע

צבאי","שירות"ו"שירות "חבלה""שירות זה, בסעיף )ג(
]נוסח ושיקום( )תגמולים הנכים בחוק כהגדרתם - קבע"

משולב[,התשי"ט-291959)בחוקזה-חוקהנכים(ע

מוותשאירע
בשירותצבאי

איןהמדינהאחראיתבנזיקיםעלמותושלחיילכתוצאה7ע )א(
מחבלהשאירעהבתקופתשירותוועקבשירותוובלבדשאם
מאורע עקב נגרמה שהחבלה קבע בשירות בחייל מדובר

ייחודיומיוחדלשירותהצבאיע

איןהמדינהאחראיתבנזיקיםעלמותושלחייל,למעט )ב(
מחלה החמרת או ממחלה כתוצאה קבע, בשירות חייל
שאירעהלחיילבתקופתשירותוושנגרמהאוהוחמרהעקב
השירותובשלמאורעאותנאישירותייחודייםומיוחדים

לשירותהצבאי

בסעיףזה,"חבלה","שירותצבאי","שירות"ו"שירותקבע" )ג(
-כהגדרתםבחוקמשפחותחייליםשנספובמערכה)תגמולים

ושיקום(,התש"י-301950)בחוקזה-חוקמשפחותהחיילים(ע"

תיקוןחוקהרשויות
המקומיות)הסדרת

השמירה(

בחוקהרשויותהמקומיות)הסדרתהשמירה(,התשכ"א-311961,אחריסעיף15איבוא:48ע

המדינה(, )אחריות האזרחיים הנזיקים חוק  סעיף 47 
התשי"ב-1952,קובעייחודעילהלתביעותלפי 
חוקיהשיקוםעעלפינוסחהחוקכלשונוהיום,המדינה
אינהחבהבנזיקיןעלחבלה,מחלהאוהחמרתמחלה,וכן
עלמוותכתוצאהמכלאחדמאלה,שאירעולאדםבתקופת

שירותוהצבאיועקבשירותזהע

לאורהשינויהמוצעבהגדרות“נכות"בחוקהנכים
)סעיף1בחוקהנכיםכנוסחובסעיף46)1(לחוקזה(,ו"חייל
החיילים משפחות חוק לפי ו"נספה" במערכה" שנספה
)סעיף1בחוקמשפחותחייליםכנוסחובסעיף45)1(לחוק
שייחוד כך האזרחיים, הנזיקים בחוק תיקון נדרש זה,
העילהיהיהרקבאותםמקריםשבהםקיימתזכותלתביעה

לפיחוקיהשיקוםע

באותםמקריםשיצאומתחולתחוקיהשיקום,תעמוד
כאשר בנזיקין, תביעה זכות השיקום חוקי מכוח לזכאי
כאלה, יהיו אם הלאומי, הביטוח חוק מכוח תשלומים
יקוזזומהתשלומיםלפידיניהנזיקין,הכולבהתאםלכללים

הרגיליםהחליםבענייןזה,לאיהיהכפלפיצויע

)הסדרת המקומיות הרשויות לחוק 15א סעיף  סעיף 48 
השמירה(,התשכ"א-1961)להלן-חוקהרשויות 
קובעכימישקייםחובת )הסדרתהשמירה(, המקומיות
שמירהלפיהחוקונפגעתוךכדיהשמירה,דינוכדיןנפגע
לפיחוקהתגמוליםלנפגעיפעולותאיבה,התש"ל-1970ע
מעמדדומהניתןלשומריםביישוביםבאזוריהודהושומרון,

מכוחצוויםשלהמפקדהצבאיבאזורע

ס"חהתשי"ב,עמ'339;התשע"ב,עמ'522ע 28

ס"חהתשי"ט,עמ'276ע 29

ס"חהתש"י,עמ'162ע 30

ס"חהתשכ"א,עמ'169;התשס"ב,עמ'90ע 31
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תחולתחוק
משפחותחיילים
שנספובמערכה

)תגמוליםושיקום(
וחוקהנכים

)תגמוליםושיקום(

שומרשנחבלתוךכדיועקבפעילותמבצעיתשללחימהאל15בע
מולאויבלשםהגנהעליישובמפניפעולתאיבה,אושמת
עקבחבלהכאמור,יהיהדינוכדיןחיילבשירותקבעלפיחוק
משפחותחייליםשנספובמערכה)תגמוליםושיקום(,התש"י-

321950,אולפיחוקהנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-331959
]נוסחמשולב[,לפיהענייןע"

תיקוןחוקמשכן
הכנסת,רחבתו
ומשמרהכנסת

בחוקמשכןהכנסת,רחבתוומשמרהכנסת,התשכ"ח-341968,סעיף21-בטלע49ע

תיקוןחוקשירות
המדינה)גמלאות(

בחוקשירותהמדינה)גמלאות(]נוסחמשולב[,התש"ל-351970,בסעיף63ח)ב(,אחרי50ע
המילים"שמדוברבובחייל"יבוא"המשרתבצבאהגנהלישראלעלפיהתחייבות

לשירותקבע"ע

תיקוןפקודת
המשטרה

בפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-361971,בסעיף49,אחריסעיףקטן)א(יבוא:51ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,עלחברהמשמרלאיחולוחוקהנכים)תגמולים ")א1(
ושיקום(]נוסחמשולב[,התשי"ט-1959,וחוקמשפחותחייליםשנספובמערכה)תגמולים

ושיקום(,התש"י-1950ע"

תיקוןחוק
המשטרה)נכים

ונספים(

בחוקהמשטרה)נכיםונספים(,התשמ"א-371981,בסעיף3,במקוםהסיפההחלבמילים52ע
"כלמקוםבחוקמשפחותהחיילים"-

כלמקוםשמדוברבובחיילייקראכאילומדוברבשוטר; )1(

תחולתחוק
משפחותחיילים
שנספובמערכה

)תגמוליםושיקום(
וחוקהנכים

)תגמוליםושיקום(

שומרשנחבלתוךכדיועקבפעילותמבצעיתשללחימהאל15בע
מולאויבלשםהגנהעליישובמפניפעולתאיבה,אושמת
עקבחבלהכאמור,יהיהדינוכדיןחיילבשירותקבעלפיחוק
משפחותחייליםשנספובמערכה)תגמוליםושיקום(,התש"י-

321950,אולפיחוקהנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-331959
]נוסחמשולב[,לפיהענייןע"

תיקוןחוקמשכןבחוקמשכןהכנסת,רחבתוומשמרהכנסת,התשכ"ח-341968,סעיף21-בטלע49ע
הכנסת,רחבתו
ומשמרהכנסת

בחוקשירותהמדינה)גמלאות(]נוסחמשולב[,התש"ל-351970,בסעיף63ח)ב(,אחרי50ע
המילים"שמדוברבובחייל"יבוא"המשרתבצבאהגנהלישראלעלפיהתחייבות

לשירותקבע"ע

תיקוןחוקשירות
המדינה)גמלאות(

תיקוןפקודתבפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-361971,בסעיף49,אחריסעיףקטן)א(יבוא:51ע
המשטרה

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,עלחברהמשמרלאיחולוחוקהנכים)תגמולים ")א1(
ושיקום(]נוסחמשולב[,התשי"ט-1959,וחוקמשפחותחייליםשנספובמערכה)תגמולים

ושיקום(,התש"י-1950ע"

בחוקהמשטרה)נכיםונספים(,התשמ"א-371981,בסעיף3,במקוםהסיפההחלבמילים52ע
"כלמקוםבחוקמשפחותהחיילים"-

תיקוןחוק
המשטרה)נכים

ונספים(

כלמקוםשמדוברבובחיילייקראכאילומדוברבשוטר; )1(

להוסיפולחוק,קובעאתזכותם 15בשמוצע סעיף
להכרה,לפיחוקיהשיקוםשלשומריםכהגדרתםבחוק
הרשויותהמקומיות)הסדרתהשמירה(,שנחבלותוךכדי
ועקבפעילותמבצעיתשללחימהאלמולאויב,לשםהגנה

עליישובמפניפעולתאיבהע

לממשלה זונקבעהעלידיהיועץהמשפטי זכאות
ביום18בדצמבר2002,כהסדרזמניעדלהסדרתזכותזו
שבהם מיוחדים במקרים כי נקבע, זה בהסדר בחקיקהע
נפגעשומרתוךועקבפעילותמבצעיתשללחימהאלמול
אויבועלידו,תוךהגנהעליישובמפניפעולתאיבה,יש
לטפלבשומר,ובמקרהשלפטירהבמשפחתו,כפישמטפלים

בחייליצה"לומשפחותיהםע

מוצעלעגןבחוקאתמעמדםשלהשומריםבהתאם
למעמדםשלאנשיקבעבצה"לע

ומשמר רחבתו הכנסת, משכן חוק תיקון  סעיף 49 
הכנסת,התשכ"ח-1968: 

עלפיהמצבהחוקיהקיים,זכאיםאנשימשמרהכנסת
בחירתם,לתבוע לפי עבודתם, תוךכדיועקב הנפגעים
הכרההןלפיחוקיהשיקוםוהןלפיפרקה':“ביטוחנפגעי
עבודה"בחוקהביטוחהלאומיעיצויןכימעמדזהשלזכאות

לפישניההסדריםאינוקייםלגביאףקבוצהאחרתע

מוצעלבטלאתזכותםלהכרהלפיחוקיהשיקוםשל
אנשימשמרהכנסתהנהניםמזכותבחירהביןהכרהלפי
חוקיהשיקוםוביןהכרהלפיפרקה':“ביטוחנפגעיעבודה"

בחוקהביטוחהלאומיע

מוצעלתקןאתחוקשירותהמדינה)גמלאות(  סעיפים 
המשטרה חוק התש"ל-1970, משולב[, ]נוסח   52 ,50 

שירות וחוק התשמ"א-1981, ונספים(, )נכים  ו–53 
התשמ"א-1981 ונספים(, )נכים הסוהר בתי 
שוטרים, על השיקום חוקי את )בהתאמה( המחילים
סוהריםומשרתישירותהביטחוןהכלליוהמוסדלמודיעין
ולתפקידיםמיוחדים,ולקבועכילענייןזכויותיהםלפיחוקי
השיקום,יהיהמעמדםשלכלאלהכשלחיילבשירותקבעע

סעיף49דלפקודתהמשטרהקובעכיזכויותיו  סעיף 51 
בשעת האזרחי במשמר מתנדב של וחובותיו 
מילויתפקידויהיוכשלשוטרעמכוחסעיףזהומכוחחוק
חוקי הוחלו התשמ"א-1981, ונספים(, )נכים המשטרה

השיקוםעלמתנדביהמשמרהאזרחיע

מוצעלקבועכיחוקיהשיקוםלאיוחלועלמתנדבים
אלהעכפישפורטלעיל,גםכיוםזכאיםהמתנדביםלהגיש
תביעהלפיפרקי"ג:“תגמוליםלמתנדבים"בחוקהביטוח

הלאומי,והסדרזהימשיךלחולעליהםע

ס"חהתש"י,עמ'162;התשע"ד,עמ'66ע 32

ס"חהתשי"ט,עמ'276ע 33

ס"חהתשכ"ח,עמ'197;התשע"ב,עמ'528ע 34

ס"חהתש"ל,עמ'65;התשס"ח,עמ'447ע 35

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390;ס"חהתשע"ב,עמ'744ע 36

ס"חהתשמ"א,עמ'163ע 37
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כלמקוםשמדוברבובשירותאובשירותצבאיייקראכאילומדוברבשירות )2(
במשטרה;

כלמקוםשמדוברבובשירותצבאיעלפיהתחייבותלשירותקבעייקראכאילו )3(
והפיטוריםהקבועותבפקודת במשטרהשלשוטרשהוראותהגיוס מדוברבשירות

המשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-381971,חלותעליוע"

תיקוןחוקשירות
בתיהסוהר)נכים

ונספים(

3,במקוםהמילה53ע )נכיםונספים(,התשמ"א-391981,בסעיף בחוקשירותבתיהסוהר
"בחייל"יבוא"בחיילהמשרתבצבאהגנהלישראלעלפיהתחייבותלשירותקבע"ע

תיקוןחוק
תגמוליםלחיילים
ולבנימשפחותיהם

תפקיד(,54ע מילוי בעת שלא )חבלה משפחותיהם ולבני לחיילים תגמולים בחוק
התשמ"ח-401988,בסעיף2-

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)2א(יבוא: )א(

החבלהלאאירעהבתאונתדרכיםשלגביהמוגבלתהזכאותלפיצוילפי ")2ב(
סעיף7לחוקפיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,התשל"ה-411975,ולמעטתאונת

דרכיםבנסיבותהמפורטותבסעיף7אלחוקזה;

החבלהלאאירעהכתוצאהמייצורשלסםמסוכןכהגדרתובפקודתהסמים )2ג(
אוכתוצאה בו שימוש או החזקה התשל"ג-421973, חדש[, ]נוסח המסוכנים

משתייתמשקהמשכרכהגדרתובסעיף64בלפקודתהתעבורה]נוסחחדש[43;

החבלהלאנגרמהכתוצאהמפזיזותשלהחייל;לענייןפסקהזו,"פזיזות" )2ד(
-כמשמעותהבסעיף20)א(לחוקהעונשין,התשל"ז-441977;

החבלהלאאירעהמחוץלישראל,למעטאםאירעהבחופשהמאושרתשל )2ה(
חיילבודדלצורךביקורמשפחתו,כהגדרתהבפקודותהצבא;בסעיףזה:"ישראל"

-לרבותאזוריהודהוהשומרוןע";

בסעיףקטן)ב(,במקום"עד)2א("יבוא"עד)2ה("ע )ב(

משפחותיהם ולבני לחיילים תגמולים חוק  סעיף 54  
)חבלהשלאבעתמילויתפקיד(,התשמ"ח-1988, 
קובע,כיחוקיהשיקוםיחולוגםעלחבלהשלחיילבשירות
חובהשאירעהבזמןהיעדרותושלהחיילמהשירותברשות
הצבא,במקריםהמפורטיםבסעיף2לחוקוהמובאיםלהלןע

החוקקובעמעטפתסוציאליתרחבהלחייליםבשירות
ועקב כדי תוך המתרחשים מאירועים החורגת חובה,
שירותם,וזאתעלרקעההנחהששירותהחובהמתבצע
בסמוךלסיוםתקופתהלימודיםבביתהספר עלפירוב
התיכוןולפנייציאהלעבודה,ואיןבידםבדרךכללהסדרי
ביטוחרפואי,ביטוחאבדןכושרעבודהוכו'ועלכןאין
לחיילבשירותחובהמעטפתביטוחיתלמקריםשלחבלה
שלאבעתמילויתפקידעלמעטזכותלתביעתנכותכללית

לפיחוקהביטוחהלאומיע

מוצעלהוסיףלמקריםהמפורטיםבחוקכלשונוהיום,
מקריםנוספיםבסעיף2שלגביהםלאיחולהחוק:

חוק פי ועל דרכים, בתאונת נפגע כשהחייל )א(
פיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,התשל"ה-1975,לאעומדת
54 )2ב(כנוסחהבסעיף לוזכאותלפיצוי,הוספתפסקה

לחוקזהע

חיילים בקרב גם רווחת הדרכים תאונות תופעת
להעדיף שיש מוסכם אם גם בחופשהע חובה בשירות
חיילבשירותחובהעלפניאזרחשנפגעבתאונתדרכים,
קבלתזכויותלפי אתהאפשרותלבחורבין ולהעניקלו
חוקיהשיקוםלביןקבלתפיצוילפיחוקפיצוייםלנפגעי
תאונותדרכים,איןמקוםלהעניקזכויותלפיחוקיהשיקום
לפי לפיצוי זכות שוללת שהתנהגותו בחייל כשמדובר

החוקהאמור,ובכךלעודדהתנהגותעבריינית;

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390ע 38

ס"חהתשמ"א,עמ'165ע 39

ס"חהתשמ"ח,עמ'26;התשע"ב,עמ'479ע 40

ס"חהתשל"ה,עמ'234;התשס"ט,עמ'192ע 41

דינימדינתישראל,נוסחחדש27,עמ'526;ס"חהתשע"ב,עמ'1270ע 42

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173;ס"חהתשע"ב,עמ'454ע 43

ס"חהתשל"ז,עמ'226ע 44
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תיקוןחוקהביטוח
הלאומי

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-55-451995ע

אחריפרקי"גיבוא: )1(

"פרק י"ג1: תגמולים לנפגעי כוחות הביטחון

בסימןזה-295אעהזכאותלגמלאות )א(

"חוקיהשיקום"-חוקהנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-
461959,וחוקמשפחותחייליםשנספובמערכה)תגמולים

ושיקום(התש"י-471950,לפיהעניין;

"פגיעהמזכהלפיחוקיהשיקום"-חבלה,מחלהאוהחמרת
מחלה,אוכלאחתמאלהשגרמהלפטירתושלחייל,

כהגדרתןבחוקיהשיקוםע

עלאףהאמורבסעיף75,הוראותפרקה'וכןהוראות )ב(
סעיפים296עד301,298עד308,306,304עד315,312עד318,
320עד324ו–325עד333יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלשוטר
כמשמעותובפקודתהמשטרה,סוהרכמשמעותובחוקשירות
בתיהסוהרועובדשירותיהביטחוןכמשמעותובסעיף63א
לחוקשירותהמדינה,וכןעלחיילבצבאהגנהלישראל)בפרק
זה-משרתכוחותהביטחון(,אםהפגיעהשאירעהלהם,תוך
כדיועקבהשירות,אינהפגיעהמזכהלפיחוקיהשיקוםואינה
החמרהשלפגיעהכאמורשהוכרה,וכןעלהתלוייםבכל
אחדמאלה,שנפטר;ואולםלאישולמוגמלאותבעיןכמשמען
בסימןג'בפרקה'ודמיפגיעהכמשמעםבסימןד'באותופרק

לחיילבצבאהגנהלישראלכלעודהואבשירותע

תיקוןחוקהביטוחבחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-55-451995ע
הלאומי

אחריפרקי"גיבוא: )1(

"פרק י"ג1: תגמולים לנפגעי כוחות הביטחון

בסימןזה-295אעהזכאותלגמלאות )א(

"חוקיהשיקום"-חוקהנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-
461959,וחוקמשפחותחייליםשנספובמערכה)תגמולים

ושיקום(התש"י-471950,לפיהעניין;

"פגיעהמזכהלפיחוקיהשיקום"-חבלה,מחלהאוהחמרת
מחלה,אוכלאחתמאלהשגרמהלפטירתושלחייל,

כהגדרתןבחוקיהשיקוםע

עלאףהאמורבסעיף75,הוראותפרקה'וכןהוראות )ב(
סעיפים296עד301,298עד308,306,304עד315,312עד318,
320עד324ו–325עד333יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלשוטר
כמשמעותובפקודתהמשטרה,סוהרכמשמעותובחוקשירות
בתיהסוהרועובדשירותיהביטחוןכמשמעותובסעיף63א
לחוקשירותהמדינה,וכןעלחיילבצבאהגנהלישראל)בפרק
זה-משרתכוחותהביטחון(,אםהפגיעהשאירעהלהם,תוך
כדיועקבהשירות,אינהפגיעהמזכהלפיחוקיהשיקוםואינה
החמרהשלפגיעהכאמורשהוכרה,וכןעלהתלוייםבכל
אחדמאלה,שנפטר;ואולםלאישולמוגמלאותבעיןכמשמען
בסימןג'בפרקה'ודמיפגיעהכמשמעםבסימןד'באותופרק

לחיילבצבאהגנהלישראלכלעודהואבשירותע

סם של מייצור כתוצאה אירעה כשהחבלה )ב(
מסוכן,החזקהאושימושבואוכתוצאהמשתייתמשקה

משכר,הוספתפסקה)2ג(כנוסחהבסעיף125לחוקזהע

פגיעהבנסיבותאלהאינהמוכרתעלפיסעיף9לחוק
הנכיםוסעיף16לחוקמשפחותהחייליםהשולליםאתתחולת
חוקיהשיקוםבמקריםשלהתנהגותרעה-חמורהעואולם
מוצעלהבהירכילענייןחבלהשלאבעתמילויתפקידיחולו
נורמותמחמירותיותרהשוללותזכאותבלישקציןהתגמולים

יידרשלהוכיחכימדוברבהתנהגותרעה-חמורהע

לענייןסםמסוכןמוצעלאמץאתההגדרהבפקודת
הסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-1973,

ולענייןמשקהמשכרמוצעלאמץאתההגדרהבסעיף
64בלפקודתהתעבורה]נוסחחדש[;

של מפזיזות כתוצאה נגרמה לא כשהחבלה )ג(
החיילעהוספתפסקה)2ד(כנוסחהבסעיף54לחוקזה(;

עלחייליםבשירותחובהשנפגעובזמןחופשה )ד(
משפחה לביקור שיצא בודד חייל למעט לארץ, בחוץ
)2ה( פסקה הוספת הצבאע פקודות לפי לזכותו בהתאם

כנוסחהבסעיף54לחוקזהע

הביטחון, כוחות לנפגעי תגמולים י"ג1: פרק  סעיף 55  
שמוצעלהוסיפובחוקהביטוחהלאומי]נוסח 
משולב[,התשנ"ה-1995)להלן-חוקהביטוחהלאומי(,בא
להסדירתגמוליםלמשרתיםבכוחותהביטחוןשהפגיעה
חוק לפי “נכות" ל המוצעות להגדרות עונה אינה בהם
משפחות חוק לפי במערכה" שנספה ול"חייל הנכים
החייליםעמוצעכיהוראותפרקה':“ביטוחנפגעיעבודה",
והוראותנוספותבחוקהביטוחהלאומיהחלותעלנפגעי
עבודה,יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםעלמשרתיםבכוחות

הביטחוןע

לסעיף 295א המוצע

עבודה נפגעי ביטוח ה': פרק שהוראות מוצע
בשינויים יחולו, להלן, המובאים הסעיפים הוראות וכן
המחויבים,לגביחבלות,כהגדרתןבסימןזה,עלשוטר,סוהר,
עובדשירותיהביטחון,וכןעלחיילבצבאהגנהלישראל
שאירעה הפגיעה אם הביטחון(, כוחות משרת - )להלן
להם,תוךכדיועקבהשירות,אינהפגיעהמזכהלפיחוקי
ואינה - חיילים משפחות וחוק הנכים חוק - השיקום
החמרהשלפגיעהכאמורשהוכרה,וכןעלהתלוייםבכל

אחדמאלה,שנפטרע

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשע"ג,עמ'1093ע 45

ס"חהתשי"ט,עמ'276ע 46

ס"חהתש"י,עמ'162ע 47
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עלאףהוראותכלדין,לצורךקביעתזכאותלגמלהלפי )ג(
פרקזה,יראובמשרתכוחותהביטחוןכעובדשכירע

השכרהקובעלצורךחישובזכאותלגמלהלפיפרקזה )ד(
למשרתכוחותהביטחון,לאיפחתמגובההתגמולהמזערי

כהגדרתובסעיף270ע

התלויבו, או הביטחון כוחות משרת כי המוסד סבר )ה(
שהגישתביעהלפיפרקזה,עשוילהיותזכאיבשלאותה
פגיעה,להכרהלפיחוקיהשיקום,יערוךהמוסדבירורעם
קציןתגמוליםשמונהלפיחוקיהשיקום)בסעיףזה-קצין

תגמולים(וישההאתהחלטתועדלסיוםהבירורע

הוגשהתביעהלמוסדלפיפרקזה,והוגשהגםתביעה )ו(
בשלאותהפגיעהלפיחוקיהשיקום,לאיבחןהמוסדאת
תגמולים קצין של חלוטה החלטה לקבלת עד התביעה
הוגשערעורעלהחלטת השיקום,ואם בתביעהלפיחוקי

קציןהתגמולים,עדלקבלתהחלטהחלוטהבערעורע

הוגשהתביעהלמוסדלפיפרקזה,לאחרשניתנההחלטה )ז(
שלקציןתגמוליםבתביעהבשלאותהפגיעהשהוגשהלפי
חוקיהשיקוםאולאחרשניתנההחלטהבערעורעלהחלטת

קציןהתגמוליםבתביעהכאמור:

שמוצע הלאומי הביטוח בחוק הסעיפים ואלה
להחילםלגביחבלות:

296עד298המסדיריםאתהמועדיםלהגשתתביעת
גמלתכסףוהתקופהשבעדהתשולם,אתתוספתהפרשי

ההצמדה,ניכויהמקדמותואתדרךבירורהתביעה;

הרפואיות, הבדיקות דרך המסדירים 304 עד 301
תשלוםמקדמות,מניעתהעברתזכות,ומינוימקבלגמלה

בעבורמישזכאילה;

306,ו–308עד312המסדיריםאתהתשלוםלקיבוץאו
למושבשיתופי,חובשלגמלה,תשלוםלמישסיפקמצרכים

חיוניים,פושטרגל,וקיזוז;

315עד318המסדריםאתהחזרתגמלאות,אי–הפחתת
קצבה,אופןתשלומןשלגמלאותותחילתזכות;

ניכוי כפל, גמלאות את המסדירים 324 עד 320 
מקצבה,סכוםמרבילתביעותתלוייםושאירים,גמלאות

בחירה,והנמצאבחוץלארץ;

לאסיר, גמלה תשלומי המסדירים 333 עד ו–325 
זכות מטעה, מידע מסירת פשע, בגלל גמלה שלילת
לתביעה,זקיפתפיצויים,חלוקתפיצויים,חבותמעביד,

גמלהלענייןפיצויינזיקיןוהיווןע

מחלותוחבלות,כפישפורטובהגדרה“נכות"בחוק
הנכיםו"חיילשנספהבמערכה"בחוקמשפחותהחיילים
-ייבחנולפיחוקיהשיקוםעבכלמקרהאחרשלפגיעה,
שאינהנכללתבהגדרותהאמורותבחוקיהשיקוםיהיה
בלבד, זה לעניין הביטחון, בכוחות המשרת של מעמדו
כמעמדושלעובד,הואיהיהזכאילברראתזכויותיולפי

פרקה'לחוקהביטוחהלאומיע

מוצעלקבועכיהשכרהקובעלאיפחתמהתגמול
המזעריהקבועלענייןתגמוליםלמשרתיםבמילואים)סעיף

קטן)ד((ע

כדילמנועמצבשלהתדיינויותמקבילותלפיחוקי
השיקוםולפיחוקהביטוחהלאומי,מוצעלקבועכיאם
סברהמוסדשמשרתכוחותהביטחוןאוהתלויבו,שהגיש
תביעהלפיפרקזה,עשוילהיותזכאיבשלאותהפגיעה,
להכרהלפיחוקיהשיקום,יערוךהמוסדבירורעםקצין
תגמוליםשמונהלפיחוקיהשיקוםוישההאתהחלטתו

עדלסיוםהבירור)סעיףקטן)ה((ע

המוסדלאיבחןתביעהאםהוגשהגםתביעהבשל
אותהפגיעהלפיחוקיהשיקוםעדלקבלתהחלטהחלוטה
שלקציןתגמוליםבתביעהלפיחוקיהשיקום;הוגשערעור
עלהחלטתקציןהתגמולים,לאיבחןהמוסדאתהתביעה
עדלקבלתהחלטהחלוטהבערעור)סעיףקטן)ו((עהוגשה
תביעהלמוסד,לאחרשניתנההחלטהשלקציןתגמולים
השיקום שחוקי מהטעם התביעה ונדחתה התגמולים
אינםחליםעלהפגיעהתיבחןהתביעהעלפיחוקהביטוח
הלאומיעתקופתהבדיקהשלהתביעהלפיחוקיהשיקוםלא
תובאבמנייןהתקופהלהגשתתביעהלפיסעיף296לחוק

האמור)סעיףקטן)ז()1((ע

אושרה,אושנדחתההתביעהמכלטעםאחר)למשל,
בשלהעדרהוכחותלנסיבותהפגיעה,לעצםקיוםהנכות
שאין הרי - לפטירה( או לנכות הפגיעה בין לקשר או
הלאומי הביטוח חוק פי על התביעה לבירור טעם עוד
חוקי לפי תגמולים קצין ידי על נקבע זו בהחלטה שכן
השיקוםכיהפגיעהנכללתבהגדרותלפיחוקיםאלה)סעיף

קטן)ז()2((ע
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נדחוהתביעהאוהערעורמהטעםשאיןמדובר )1(
בפגיעהמוכרתלפיחוקיהשיקום-לאתימנההתקופה
שממועדהגשתהתביעהלקציןהתגמוליםועדלמועד
מתןהחלטתקציןהתגמוליםאומועדההחלטהבערעור

-אםהוגשלענייןסעיף296;

אושרההתביעהאונדחתההתביעהמכלטעם )2(
אחר-לאתקוםעילהלתביעהלפיפרקזהע

אוצרהמדינה,במסגרתתקציבהגוףשאליומשתייךמשרת295בעמימון
כוחותהביטחון,ישפהאתהמוסדבשלכלהוצאהשהוציא
לתשלוםגמלאותלפיפרקזהובשלהחלקהיחסימההוצאות

המינהליותשלהמוסדהנובעותמביצועהוראותפרקזהע"
הוראותסימןד'לפרקה'כנוסחובסעיפים45עד55לחוקזה)בסעיףזה-סימןד'(,יחולו56עתחולה

עלתביעהלהכרהלפיחוקהנכיםאולפיחוקמשפחותחיילים,לפיהעניין,בשלאירוע
מזכהשהתרחשלאחריוםתחילתושלחוקזה;בסעיףזה,"אירועמזכה"-החבלהאו

יוםגילויהמחלהאוהחמרתמחלהשגרמולנכותאולמוות,לפיהענייןע

תיקוןחוקיסודות
התקציב

בחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-481985,בסעיף18)א(,אחרי"לרבותהמפעליםהעסקיים57ע
הביטחוניים",אחרי שבו"יבוא"וכןהסכוםהמוקצבבחוקהתקציבהשנתילגופים
"חלוקתתקציבהביטחון"יבוא"לסעיפים"ובסופויבוא"בסעיףזה,"הגופיםהביטחוניים"
-יחידותהסמךשלמשרדראשהממשלהשעיקרפעילותןבתחוםביטחוןהמדינה

ותושביהע"

נדחוהתביעהאוהערעורמהטעםשאיןמדובר )1(
בפגיעהמוכרתלפיחוקיהשיקום-לאתימנההתקופה
שממועדהגשתהתביעהלקציןהתגמוליםועדלמועד
מתןהחלטתקציןהתגמוליםאומועדההחלטהבערעור

-אםהוגשלענייןסעיף296;

אושרההתביעהאונדחתההתביעהמכלטעם )2(
אחר-לאתקוםעילהלתביעהלפיפרקזהע

אוצרהמדינה,במסגרתתקציבהגוףשאליומשתייךמשרת295בעמימון
כוחותהביטחון,ישפהאתהמוסדבשלכלהוצאהשהוציא
לתשלוםגמלאותלפיפרקזהובשלהחלקהיחסימההוצאות

המינהליותשלהמוסדהנובעותמביצועהוראותפרקזהע"

הוראותסימןד'לפרקה'כנוסחובסעיפים45עד55לחוקזה)בסעיףזה-סימןד'(,יחולו56ע
עלתביעהלהכרהלפיחוקהנכיםאולפיחוקמשפחותחיילים,לפיהעניין,בשלאירוע
מזכהשהתרחשלאחריוםתחילתושלחוקזה;בסעיףזה,"אירועמזכה"-החבלהאו

יוםגילויהמחלהאוהחמרתמחלהשגרמולנכותאולמוות,לפיהענייןע

תחולה

בחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-481985,בסעיף18)א(,אחרי"לרבותהמפעליםהעסקיים57ע
הביטחוניים",אחרי שבו"יבוא"וכןהסכוםהמוקצבבחוקהתקציבהשנתילגופים
"חלוקתתקציבהביטחון"יבוא"לסעיפים"ובסופויבוא"בסעיףזה,"הגופיםהביטחוניים"
-יחידותהסמךשלמשרדראשהממשלהשעיקרפעילותןבתחוםביטחוןהמדינה

ותושביהע"

תיקוןחוקיסודות
התקציב

שניתנה הוגשהתביעהלמוסדלפיפרקזה,לאחר
פגיעה אותה בשל בתביעה תגמולים קצין של החלטה
החלטה שניתנה לאחר או השיקום חוקי לפי שהוגשה
בערעורעלהחלטתקציןהתגמוליםבתביעהכאמוריחולו

ההוראותהמוצעותלהלן:

לסעיף 295ב המוצע

נפגעי ביטוח לפרק ביטוח דמי תשלום במקום
המוסד ישופה הביטחון, כוחות משרתי בעבור עבודה
לביטוחלאומיכנגדכלההוצאותשיוציאלמתןגמלאות
הביטחוןלפיפרקביטוחנפגעיעבודה, כוחות למשרתי
וכןכנגדהחלקהיחסיבהוצאותהמינהליותשלהמוסד
הנובעותמביצועהוראותפרקזהעהשיפוילמוסדלביטוח
לאומייינתןמאוצרהמדינהבאמצעותמשרדיהממשלה
הרלוונטיים:משרדהביטחוןלגביחייליצה"ל,מועמדים
לשירותביטחון,וחניכיםבהכשרהקדם–צבאית;המשרד
לביטחוןהפניםלגביהמשרתיםבמשטרתישראלובשירות
בתיהסוהר,משרדראשהממשלהלגביהמשרתיםבמוסד
ומשרד הכללי הביטחון ובשירות מיוחדים לתפקידים
חוקי לפי שהוגשה פגיעה אותה בשל בתביעה הפנים
השיקוםאולאחרשניתנההחלטהבערעורעלהחלטת

קציןלגבישומריםע

הממשלהבאמצעותמשרדהביטחוןוהמוסדלביטוח
לאומיהסכימוביניהםכיהסדרמימוןזהיתבצעלתקופת

ולקראת החוקלתוקף, כניסת שניםממועד 4 ניסיוןשל
והמוסד הממשלה ידונו האמורה התקופה של סיומה
הצורך ובמידת העתידי, המימון בהסדר לאומי לביטוח

תובאהצעהלתיקוןנוסףשלהחוקבענייןזהע

מוצעכיהחוקיחולעלתביעותלהכרהבנכות  סעיף 56
שהתרחשו מזכים אירועים בשל במוות או 
ממועדהתחילהואילךעבמקרהשלחבלההמועדהקובע
המחלה החמרת או מחלה ולגבי החבלה, מועד יהיה

המועדהקובעיהיהמועדגילויהמחלהאוהחמרתהע

פרקג'לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985,  סעיף 57 
קובעהסדריםייחודייםלענייןתקציבהביטחוןע 
מוצעלתקןאתסעיף18שבוולהחילההסדריםאלהגם
של באחריותו שמצויים מסווגים ביטחוניים גופים על
ראשהממשלהושיוגדרובסעיףכיחידותהסמךשלמשרד
ראשהממשלהשעיקרפעילותןבתחוםביטחוןהמדינה

ותושביהע

במקביללתיקוןזה,מוצעלתקןאתחוק–יסוד:משק
המדינה,ולקבועכיהצעתהתקציבהמפורטתשלהגופים
שולחןהכנסתאלא על תונח הביטחונייםהאמוריםלא
עלשולחןועדהמשותפתשלועדתהכספיםוועדתחוץ

וביטחוןע

ס"חהתשמ"ה,עמ'60;התשע"ו,עמ'259ע 48

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31 470

פרק ו': הוראות לעניין התחשבנות בין בתי החולים לקופות החולים

סימן א': התחשבנות בעד שירותי בריאות בבתי חולים ציבוריים כלליים

בסימןזה-58עהגדרות

פרק ו': הוראות לעניין התחשבנות בין בתי חולים לקופות 
חולים

סימן א' - כללי 

ההתחשבנותשלקופותחוליםעםבתיהחוליםנערכת
בבסיסהלפימכפלתשירותיהבריאותהנצרכיםבידיקופת
החוליםבכלאחדמבתיהחוליםבמחירושלכלשירות
ושירותכאמורעמחיריםאלהמוגבליםבצוויםמכוחחוק
הפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-1996)בפרק
זה-חוקהפיקוח(עבעבורחלקמהפעילותבבתיהחולים,
המחירהמרבישמשלמתהקופהקבועלפימחיריוםאשפוז
הקופהבבית שניתןלחבר -בלאקשרלשירותהפרטני
החולים,ובעבורחלקההאחר,לפיתעריפיםדיפרנציאליים
הקבועיםבצוויםעהוצאותרבותבבתיהחוליםהןהוצאות
קבועותאשראינןמשתנותלפיהפעילותהמבוצעתבפועל
ועלכןמחיריהשירותיםמשקפיםאתהעלותהממוצעת
הגבוההמהעלותהשוליתעלכן,כאשרביתהחוליםסיפק
שירותיםמעברלהיקףמסוים,באופןשמממןאתהעלויות
צורךשהמחירייצגאתהעלות הקבועותשלו,איןכבר
הממוצעת,אלאישלקבועתשלוםמופחתאשרייצגאת
השירותים באספקת החולים בית של השולית העלות
וייצורתמריציםנכוניםלרכישתשירותיםהנרכשיםבבתי
קופות בהוצאות עיקרי מרכיב שהיא הוצאה החולים,
מיליארד 18 מעל של סכום על כיום ועומדת החולים
במסגרתחוק הוחל לכן, הציבורע מכספי חדשים שקלים
יעדי להשגת חקיקה )תיקוני המדינה במשק ההסדרים
התחשבנות הסדר התשנ"ז-1997, ,)1997 לשנת התקציב
המבוססעלתקרותצריכהשמעבראליהןמשלמתקופת
החוליםתשלוםמופחתהמייצגאתהעלותהשוליתולא

הממוצעתע

עיקרושלהסדרזההיהבקביעתןשלתקרותצריכה
שלכלקופתחוליםבכלביתחוליםציבוריכללי,בהתבסס
בית באותו קופה אותה של בפועל הרכישה היקף על
חוליםערבקביעתההסדרעבמסגרתההסדריםשבאולאחר
מכן,נוסףרכיברצפותהצריכה,שמטרתוהבטחתיציבות
פיננסיתלבתיהחוליםוכןהסדריםנוספיםשנועדולסייע

ליעילותואיתנותהמערכתע

בבית בריאות שירותי של רכישה ההסדר, פי על
החוליםמעברלתקרתהצריכהשנקבעהבחוק-נעשית
במחירהמשקףעלותשוליתעבדרךזו,נוצרשיקוףנכוןשל
העלויותהשוליותשלביתהחוליםובהתאםתמריץנכון
לביתהחוליםמבחינתההיקפיםומשךהפעילות,ובמקביל
לקופתהחוליםנוצרתמריץשלאלעשותשימושיתרברכש
שירותיםבביתהחוליםעלחשבוןשירותיםבקהילה,בשל
העלותהמשולמתבעדכלשירותושירותהנרכש,גםמעבר

לתקרתהצריכהעבכךנוצראיזוןשנועדלהבטיחתשלום
הוגןבעדרכששירותיהבריאותבבתיהחולים,תוךשמירה
עלגידולמבוקרבהיקףהרכשבביתהחוליםעיצויןכיגם
הסדרי קיימים OECD–ה מדינות מקרב רבות במדינות
התחשבנותדומים,כמוגםבמערכתההתחשבנותבתוך
לבין שבבעלותה החולים בתי בין כללית חולים קופת

מחוזותיההשוניםע

חולים קופת לכל כאמור, שנקבע להסדר בהתאם
במגבלות לקבוע, האפשרות, עומדת חולים בית ולכל
מסוימות,הסדרהתחשבנותביניהםהשונהמהקבועבחוקע
בתיהחולים של להגדילאתחופשהפעולה וזאת,כדי
ובהסכמה מראש לקבוע היכולים החולים קופות ושל
אתשיטתההתחשבנותביניהםתוךיצירתמנגנוניםשל
חלוקתסיכוניםוזאתבלילבטלאתהיתרונותשבשיטת

ההתחשבנותהקבועהבחוקע

ההסדרהאחרוןשנקבעבפרקה'לחוקלשינויסדרי
עדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב
חוק - זה )בפרק התשע"ג-2013 ו־2014(, 2013 לשנים

ההסדרים2013(עומדלהסתייםבסוףשנת2016ע

מאחרשקיומושלהסדרכאמורהכרחילתפקודיעיל
ואיכותישלהמערכת,ישצורךבקביעתהסדרבענייןזה

גםלשניםהבאותע

מינו החדשים, ההתחשבנות כללי גיבוש לצורך
על הממונה וסגן הבריאות משרד של הכללי המנהל
התקציביםבמשרדהאוצר,ביוםכ"דבאיירהתשע"ו)1ביוני
2016(,צוותבין־משרדישבוחבריםנציגימשרדיהבריאות
והאוצרלצורךקביעתכלליהתחשבנותביןקופותהחולים
לבתיהחוליםלשנים2017עד2019עעלהצוותהוטללגבש
2019 עד 2017 לשנים ההתחשבנות לכללי חדש מתווה
תוךהתייחסותמפורטתלרציונלשעלפיותתבססעבודת
הצוות:"סיועבריסוןההוצאה,בתימרוץלהסטתפעילות
לקהילהבמקומותשבהםישהיגיוןבכך,בריסוןההוצאה
הפרטית,בשיפורהמשילותהפיננסיתוהניהוליתבמערכת
האשפוזיתוהביטוחית,בשיפורהיציבותוהאופקהתכנוני
שלהמערכתוביצירתהלימהביןהיקףהפעילותלמבנה
ההוצאותולמבנהההכנסות"עהצוותקייםמספררבשל
ישיבות,וביצעהיוועצותושימועלכללהגורמיםבמערכת
הבריאות,ומסראתהמלצותיולאישורהממשלהביוםז'

באבהתשע"ו)11באוגוסט2016(ע

עלבסיסהמלצותאלהגובשההסדרהמוצעבפרקזה
המבוססעלעקרונותהסדרההתחשבנותהקיים,בשינויים
מסוימיםתוךשמירהעלהעקרונותשלשמםנקבעההסדר,
הפעילות להיקף שיתאים הסדר לקבוע במטרה וזאת
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"ביתחוליםממשלתיכללי","ביתחוליםכללישבבעלותרשותמקומית"-לרבות
פעילותהמתבצעתבהםבידיתאגידבריאות;

"ביתחוליםציבוריכללי"-כלאחדמאלה:

ביתחוליםממשלתיכללי,לרבותתאגידבריאותהפועלבמסגרתו; )1(

בריאותהפועל תאגיד לרבות חולים, קופת שבבעלות כללי ביתחולים )2(
במסגרתו;

ביתחוליםכללישבבעלותרשותמקומית; )3(

ביתחוליםכללישהואתאגידשהואמוסדציבוריכהגדרתובסעיף9לפקודת )4(
מסהכנסה49;

ביתחוליםכללישאינוביתחוליםכאמורבפסקאות)1(עד)4(,שבתעודת )5(
רישומולפיפקודתבריאותהעם,501940,כלולותעמדותלרפואהדחופה)מיון(;

"בסיסההתחשבנות"-ממוצעשלסךהעלויותשלשירותיהבריאותשצרכהקופת
חוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנים2013עד2015,במחירברוטולאותהשנה,
כשהןמעודכנותלמחירישנת2017לפישיעוריהעדכוןלאותןשנים,בתוספת

שיעוריהקידום;

"הוראתמינהל"-הוראתמינהלשקבעהמנהלהכללישלמשרדהבריאותאומי
שהואהסמיךלענייןזה;

"הנחתמחזור"-הנחהבעבורשירותיבריאותשקופותהחוליםרוכשותבבתיהחולים
הממשלתייםהכלליים,שנקבעהבהוראתמינהל;

"הנחתתעריף"-הנחהבעבורשירותבריאותמסויםשקופתחוליםרוכשתבבית
חוליםציבוריכללי,מעברלהנחתמחזורולכלהנחהאחרתשאינהבעבורשירות

בריאותמסוים;

"חוקביטוחבריאותממלכתי"-חוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-511994;

"חוקהפיקוח"-חוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-521996;

"מחירברוטו"-מחירמלאבניכויהנחתמחזורוהנחתתעריףשניתנובעבוראותו
שירותבשנים2013עד2015;

"מחירמלא"-מחירוהמרבישלשירותבריאות,כפישנקבעבצולפיחוקהפיקוח;

"מספרהמבוטחיםהמשוקלל"-כהגדרתובסעיף17לחוקביטוחבריאותממלכתי;

סכוםמופחת"-סכוםהמשתלםבעדצריכהשהיאמעברלתקרתצריכהברוטוכוללת
ומעברלתקרתצריכהברוטולשירותבריאות;

"צריכה"או"רכישה",שלשירותיבריאותבידיקופתחוליםבביתחוליםציבוריכללי
-למעטצריכהאורכישהשלשירותיבריאותבידיקופתחוליםבביתחולים

ציבוריכללישבבעלותה;

"ביתחוליםממשלתיכללי","ביתחוליםכללישבבעלותרשותמקומית"-לרבות
פעילותהמתבצעתבהםבידיתאגידבריאות;

"ביתחוליםציבוריכללי"-כלאחדמאלה:

ביתחוליםממשלתיכללי,לרבותתאגידבריאותהפועלבמסגרתו; )1(

תאגידבריאותהפועל לרבות חולים, קופת שבבעלות כללי ביתחולים )2(
במסגרתו;

ביתחוליםכללישבבעלותרשותמקומית; )3(

ביתחוליםכללישהואתאגידשהואמוסדציבוריכהגדרתובסעיף9לפקודת )4(
מסהכנסה49;

ביתחוליםכללישאינוביתחוליםכאמורבפסקאות)1(עד)4(,שבתעודת )5(
רישומולפיפקודתבריאותהעם,501940,כלולותעמדותלרפואהדחופה)מיון(;

"בסיסההתחשבנות"-ממוצעשלסךהעלויותשלשירותיהבריאותשצרכהקופת
חוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנים2013עד2015,במחירברוטולאותהשנה,
כשהןמעודכנותלמחירישנת2017לפישיעוריהעדכוןלאותןשנים,בתוספת

שיעוריהקידום;

"הוראתמינהל"-הוראתמינהלשקבעהמנהלהכללישלמשרדהבריאותאומי
שהואהסמיךלענייןזה;

"הנחתמחזור"-הנחהבעבורשירותיבריאותשקופותהחוליםרוכשותבבתיהחולים
הממשלתייםהכלליים,שנקבעהבהוראתמינהל;

"הנחתתעריף"-הנחהבעבורשירותבריאותמסויםשקופתחוליםרוכשתבבית
חוליםציבוריכללי,מעברלהנחתמחזורולכלהנחהאחרתשאינהבעבורשירות

בריאותמסוים;

"חוקביטוחבריאותממלכתי"-חוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-511994;

"חוקהפיקוח"-חוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-521996;

"מחירברוטו"-מחירמלאבניכויהנחתמחזורוהנחתתעריףשניתנובעבוראותו
שירותבשנים2013עד2015;

"מחירמלא"-מחירוהמרבישלשירותבריאות,כפישנקבעבצולפיחוקהפיקוח;

"מספרהמבוטחיםהמשוקלל"-כהגדרתובסעיף17לחוקביטוחבריאותממלכתי;

סכוםמופחת"-סכוםהמשתלםבעדצריכהשהיאמעברלתקרתצריכהברוטוכוללת
ומעברלתקרתצריכהברוטולשירותבריאות;

"צריכה"או"רכישה",שלשירותיבריאותבידיקופתחוליםבביתחוליםציבוריכללי
-למעטצריכהאורכישהשלשירותיבריאותבידיקופתחוליםבביתחולים

ציבוריכללישבבעלותה;

שרוכשותקופותהחוליםמבתיהחוליםכיוםוהתשלום
בעדםבפועלע

להוראות הנחוצות הגדרות לקבוע מוצע  סעיף 58
המוצעותבסימןא'בפרקזהע 

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ע 49

ע"ר1940,תוס1,עמ'191ע 50

ס"חהתשנ"ד,עמ'156ע 51

ס"חהתשנ"ו,עמ'192ע 52
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"שיעורהקידום"-שיעורכמפורטלהלן,לפיהעניין:

משנת2013לשנת2015-12%ע3; )1(

משנת2014לשנת2015-4%ע1; )2(

משנת2015לשנת2017-שיעורכמפורטלהלן,לפיהעניין: )3(

בעדשירותדיפרנציאלי-שיעורהגידולבאוכלוסייהבפועלבשנים )א(
2015ו־2016,כפישמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

בעדשירותאשפוזבמחלקותפנימיות-82%ע2; )ב(

בעדשירותבריאותאחר-12%ע3; )ג(

"שיעורהעדכון"-שיעורהעדכוןשלמחיריוםאשפוזשקבעוהשריםבצולפיחוק
הפיקוח;

"שיעורהקפיטציה,שלקופתחולים"-שיעורחלקהשלקופתהחוליםמתוךהסכום
לחלוקהשקובעהמוסדלביטוחלאומילפיהוראותסעיף18לחוקביטוחבריאות

ממלכתי;

"שירותאשפוזבמחלקותפנימיות"-שירותהניתןבמחלקותפנימיותאובמחלקות
אחרותהכלולותברשימהשפרסמוהשריםבהודעהברשומות;

ושירות דיפרנציאלי שירות פנימיות, במחלקות אשפוז שירות - בריאות" "שירות
בריאותאחר;

הפעולה ביצוע את הכולל פרטני מחיר לו שנקבע שירות - דיפרנציאלי" "שירות
הרפואית,ימיהאשפוז,והשירותיםהרפואייםהאחריםהניתניםבמסגרתו,כפי
שיפרסמוהשריםבהודעהברשומות;השריםרשאיםלעדכןאתההודעהכאמור

ב–1בינוארוב–1יוליבכלאחתמהשנים2017עד2019;

"השרים"-שרהבריאותושרהאוצר;

"תאגידבריאות"-כהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-531985;

"תוספת","שיעורקידום"או"שיעורעדכון"-לרבותתוספת,שיעורעדכוןאושיעור
קידוםבשיעורשלילי;

"תוספתריאלית"-כמשמעותהבסעיף65;

"תקרתצריכהברוטוכוללת","תקרתצריכהברוטולשירותבריאות"-כמשמעותן
בסעיף59)ב(ע

תקרתצריכה
ברוטו

היקףהצריכהבמחירמלא,שלשירותיבריאות,בידיכלקופותהחוליםבכלבית59ע )א(
חוליםציבוריכללי,אשרבעבורצריכהשלשירותיבריאותמעברלהיקףזהתשלם
קופתהחוליםלביתהחוליםהציבוריהכלליסכוםמופחתכאמורבפסקאות)1(עד)3(
שלסעיף66)א()3()א()בסימןזה-תקרתצריכהברוטו(,בכלאחתמהשנים2017עד

2019,יהיהכמפורטלהלן:

מוצעלקבועמהוהיקףהצריכהבמחירמלאשל  סעיפים 
בית בכל חולים קופות בידי בריאות שירותי  59 ו–60 

חוליםציבוריכללי-"תקרתהצריכהברוטו",בכל 
אחתמהשנים2017עד2019עלפיהמוצע,בשנת2017תעמוד
תקרתהצריכהברוטועל99%מבסיסההתחשבנות-ממוצע
שלסךהעלויותשלשירותיהבריאותשצרכהקופתחולים

בביתחוליםציבוריכלליבשנים2013עד2015במחירברוטו
לאותהשנה,כשכלעלותשנתיתמעודכנתלמחירישנת2017
לפישיעוריהעדכוןשלמחיריוםאשפוזבשניםאלה,כפי
שקבעוהשריםבצוויםמכוחחוקהפיקוחובתוספתשיעור

הקידוםבעדהגידולהריאליהמצופהבפעילותע

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע 53
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בשנת2017-99%מבסיסההתחשבנות; )1(

בכלאחתמהשנים2018ו–2019-תקרתהצריכהברוטובשנההקודמת, )2(
בתוספתשיעורהעדכוןלאותהשנהותוספתריאליתע

תקרתהצריכהברוטולפיסעיףקטן)א()1(ו–)2(תחושבלכללשירותיהבריאות )ב(
)בסימןזה-תקרתצריכהברוטוהכוללת(ולכלאחדמשירותיהבריאותבנפרד)בסימן

זה-תקרתצריכהברוטולשירותבריאות(ע

תקרתהצריכהנטולכלאחתמקופותהחוליםבכלביתחוליםציבוריכלליבכלאחת60עתקרתצריכהנטו
מהשנים2017עד2019,תהיה82%מתקרתהצריכהברוטולאותהשנהע

רצפתצריכה
ברוטו

היקףהצריכההמזעריבמחירמלא,שלשירותיבריאות,אשרגםבעבורצריכהשל61ע )א(
שירותיבריאותמתחתלהיקףזהתשלםקופתהחוליםלביתהחוליםהציבוריהכללי
תשלוםמזעריכאמורבסעיף62)בסימןזה-רצפתצריכהברוטו(,בכלאחתמהשנים

2017עד2019,יהיהכמפורטלהלן:

בשנת2017-5%ע93מתקרתהצריכהברוטולאותהשנה; )1(

בשנים2018ו–2019-כמפורטלהלן,לפיהעניין: )2(

בביתהחולים אםהיקףשירותיהבריאותשצרכהקופתהחולים )א(
הציבוריהכלליבשנההקודמתהיהנמוךמ־92%מתקרתהצריכהברוטו
לשנההקודמת-92%מתקרתהצריכהברוטולשנת2018או2019,לפי

העניין;

בביתהחולים אםהיקףשירותיהבריאותשצרכהקופתהחולים )ב(
הציבוריהכלליבשנההקודמתהיהגבוהמ–92%ונמוךמ–95%מתקרת
הצריכהברוטובשנההקודמת-שיעורהצריכהבפועלבשנההקודמת

מתקרתהצריכהברוטולשנת2018או2019,לפיהעניין;

אםהיקףשירותיהבריאותשלקופתהחוליםבביתהחוליםהציבורי )ג(
הכלליבשנההקודמתהיהגבוהמ־95%מתקרתהצריכהברוטובשנה

הקודמת-95%מתקרתהצריכהברוטולשנת2018או2019,לפיהענייןע

רצפת נקבעת שלגביה לשנה שקדמה השנה - הקודמת" "השנה זה, בסעיף )ב(
הצריכהברוטוע

סכוםהתשלוםהמזערישתשלםכלקופתחוליםלכלביתחוליםציבוריכללי,בכלאחת62ערצפתצריכהנטו
מהשנים2017עד2019)בסימןזה-רצפתצריכהנטו(,יהיה82%מרצפתהצריכהברוטו
לאותהשנה;חלקוהיחסישלכלחודשבשנהמרצפתהצריכהנטולאותהשנהיעמוד

על1חלקי12מרצפתהצריכהנטוע

בשנת2017-99%מבסיסההתחשבנות; )1(

בכלאחתמהשנים2018ו–2019-תקרתהצריכהברוטובשנההקודמת, )2(
בתוספתשיעורהעדכוןלאותהשנהותוספתריאליתע

תקרתהצריכהברוטולפיסעיףקטן)א()1(ו–)2(תחושבלכללשירותיהבריאות )ב(
)בסימןזה-תקרתצריכהברוטוהכוללת(ולכלאחדמשירותיהבריאותבנפרד)בסימן

זה-תקרתצריכהברוטולשירותבריאות(ע

תקרתהצריכהנטולכלאחתמקופותהחוליםבכלביתחוליםציבוריכלליבכלאחת60ע
מהשנים2017עד2019,תהיה82%מתקרתהצריכהברוטולאותהשנהע

תקרתצריכהנטו

היקףהצריכההמזעריבמחירמלא,שלשירותיבריאות,אשרגםבעבורצריכהשל61ע )א(
שירותיבריאותמתחתלהיקףזהתשלםקופתהחוליםלביתהחוליםהציבוריהכללי
תשלוםמזעריכאמורבסעיף62)בסימןזה-רצפתצריכהברוטו(,בכלאחתמהשנים

2017עד2019,יהיהכמפורטלהלן:

רצפתצריכה
ברוטו

בשנת2017-5%ע93מתקרתהצריכהברוטולאותהשנה; )1(

בשנים2018ו–2019-כמפורטלהלן,לפיהעניין: )2(

בביתהחולים הבריאותשצרכהקופתהחולים אםהיקףשירותי )א(
הציבוריהכלליבשנההקודמתהיהנמוךמ־92%מתקרתהצריכהברוטו
לשנההקודמת-92%מתקרתהצריכהברוטולשנת2018או2019,לפי

העניין;

בביתהחולים הבריאותשצרכהקופתהחולים אםהיקףשירותי )ב(
הציבוריהכלליבשנההקודמתהיהגבוהמ–92%ונמוךמ–95%מתקרת
הצריכהברוטובשנההקודמת-שיעורהצריכהבפועלבשנההקודמת

מתקרתהצריכהברוטולשנת2018או2019,לפיהעניין;

אםהיקףשירותיהבריאותשלקופתהחוליםבביתהחוליםהציבורי )ג(
הכלליבשנההקודמתהיהגבוהמ־95%מתקרתהצריכהברוטובשנה

הקודמת-95%מתקרתהצריכהברוטולשנת2018או2019,לפיהענייןע

רצפת נקבעת שלגביה לשנה שקדמה השנה - הקודמת" "השנה זה, בסעיף )ב(
הצריכהברוטוע

סכוםהתשלוםהמזערישתשלםכלקופתחוליםלכלביתחוליםציבוריכללי,בכלאחת62ע
מהשנים2017עד2019)בסימןזה-רצפתצריכהנטו(,יהיה82%מרצפתהצריכהברוטו
לאותהשנה;חלקוהיחסישלכלחודשבשנהמרצפתהצריכהנטולאותהשנהיעמוד

על1חלקי12מרצפתהצריכהנטוע

רצפתצריכהנטו

אתתקרותהצריכהברוטולשנים2018ו–2019,מוצע
הקודמת בשנה ברוטו הצריכה לתקרת בהתאם לקבוע
המחירים ריאליתובהתייקרות בתוספת שהיאמקודמת

למונחיאותהשנהע

קביעתתקרתהצריכהברוטומשמשתלצורךקביעת
היקףהצריכהשלשירותיהבריאות,ואםקופתהחולים
צרכהשירותיבריאותמעברלה,היאתשלםבעבורצריכת
אתהעלות המשקף מופחת תשלום הנוספת השירותים

השוליתשלהשירותיםע

כמוכןמוצעלקבועאת"תקרתהצריכהנטו"בכל
אחתמהשנים2017עד2019ולהעמידהעלשיעורשל82%
מתקרתהצריכהברוטולאותהשנהעשיעורזהמשקףאת
ההנחותהממוצעותשניתנועלידיבתיהחוליםלקופות

החוליםבשנותהבסיסע

מוצעלקבועמהוההיקףהמזערישלשירותי  סעיפים
נדרשתכלקופת בריאותבמחירמלאשאותו  61 ו–62

חוליםלצרוךבכלביתחוליםציבוריכלליואותו 
נדרשביתהחוליםלספקלקופתהחולים-"רצפתצריכה
ברוטו",וכןמהוהסכוםהמזערישתשלםכלקופתחולים
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שינויתקרת
הצריכהברוטו

התקבלההחלטתממשלהלענייןהגדלתתקרתהצריכהברוטובמקביללהגדלתעלות63ע
סלשירותיהבריאותכהגדרתובסעיף7לחוקביטוחבריאות)בסימןזה-עלותסל
שירותיהבריאות(,בשנהמהשנים2017עד2019,יקבעוהשרים,בצו,תקרתצריכהברוטו
הגבוההמהתקרההקבועהבסעיף59,ובלבדשהסכוםשייווסףלסךתקרותהצריכה
נטושלכלקופותהחוליםבבתיהחוליםהציבורייםהכללייםכתוצאהמהעלאתתקרת

הצריכהברוטוכאמור,לאיעלהעלהסכוםשבוגדלהעלותסלשירותיהבריאותע

הודעהעלתקרות
ורצפותצריכה

 השריםיודיעולכלביתחוליםציבוריכלליולכלקופתחולים,עדיום1במרס64ע )א(
שלכלאחתמהשנים2017עד2019,מהיתקרתהצריכהברוטוהכוללתומהיתקרת
הצריכהברוטולשירותיהבריאות,לאותהשנה,וכןמהןתקרתהצריכהנטו,רצפת

הצריכהברוטוורצפתהצריכהנטולאותהשנהע

עדיום1בספטמברשלכלאחתמהשנים2018ו־2019,יודיעוהשריםלכלבית )ב(
חוליםציבוריכלליולכלקופתחוליםמהןרצפתהצריכהברוטוורצפתהצריכהנטו

שנקבעולהםלאותהשנהבהתאםלהוראותסעיפים61)א()2(ו–62ע

עלאףהאמורבסעיפים58ו־66,השריםרשאיםלחשב,לגביקופתחוליםובית )ג(
חוליםציבורייםכללייםמסוימים,שיעורקידוםותוספתריאליתלתקרותהצריכה
ברוטו,השוניםמשיעורהקידוםוהתוספתהריאלית,בהתחשב,ביןהשאר,בשיקולים
המפורטיםלהלן,ובלבדשהיחסביןסךתקרותהצריכהברוטוותקרותהצריכהנטו,
בשנה העדכון,לביןסךתקרותהצריכהברוטוותקרותהצריכהנטו, שיעור בניכוי

הקודמת,לאיעלהעלשיעורהקידוםוהתוספתהריאליתלאותהשנה:

שינויבשיעורהקפיטציהשלקופותהחולים; )1(

מיטותאשפוזנוספותאומכשיריםמיוחדיםנוספיםשאושרולביתחולים )2(
עלפיכלדין;לענייןזה,"מכשיריםמיוחדים"-כהגדרתםבתקנותבריאותהעם

)מכשיריםרפואייםמיוחדים(,התשנ"ד-541994;

לכלביתחוליםציבוריכללי-"רצפתהצריכהנטו"בכל
אחתמהשנים2017עד2019,שאותהעלקופותהחולים
שירותי צרכו אם גם מקרה, בכל החולים לבתי לשלם
זו, רצפה של מטרתה שנקבעה, לרצפה מתחת בריאות

להבטיחאתיציבותםהפיננסיתשלבתיהחוליםע

תעמוד 2017 לשנת ברוטו הצריכה שרצפת מוצע
עלשיעורשל5%ע93מתקרתהצריכהברוטו,כאשרכדי
גמישות ותאפשר יותר מדויקת תהיה הצריכה שרצפת
לשלוש מראש תיקבע לא היא החולים לקופות נוספת
שנים,אלאהשיעורמתקרתהצריכהברוטוישתנהבשנים
חולים קופת כל של בפועל לרכש בהתאם ו–2019 2018
בביתחוליםבשנההקודמתעכךלפיהמוצע,אםהרכש
בפועלבשנההקודמתהיהגבוהמ–95%מתקרתהצריכה
אותה של ברוטו הצריכה רצפת הקודמת, בשנה ברוטו
השנהתעמודעלשיעורשל95%במקום5%ע93;אםהרכש
בפועלבשנההקודמתעמדעלשיעורשל92%ועד95%
רצפתהצריכהברוטושלאותההשנה,תעמודעלשיעור
הרכשבפועל;אםשיעורהרכשבפועלבשנההקודמתעמד
עלשיעורהנמוךמשיעורשל92%רצפתהצריכהברוטו

באותההשנהתעמודעלשיעורשל92%ע

"רצפתהצריכהנטו"בכלאחתמהשנים2017עד2019
כפי ברוטו הצריכה מרצפת 82% שיעורשל על תעמוד

שנקבעהלאותהשנהע

כדילשמורעלהאפשרותשלהממשלהלהגדיל  סעיף 63
סל הגדלת של במקרה הצריכה תקרת את 
מוצע האשפוז, שירותי צריכת על המשפיעה הבריאות
לאפשרלשרהבריאותושרהאוצר)בפרקזה-השרים(
החלטת תתקבל אם הצריכה, תקרת של הגדלה לקבוע
ממשלהלהגדלתתקרותהצריכהאשרממומנתמהגדלת
סלשירותיהבריאות,ובלבדשהגדלתסךתקרותהצריכה
נטובכללבתיהחולים,לאתהיהגבוההמהסכוםשבוגדל

סלהבריאותע

בית לכל להודיע השרים את להסמיך מוצע  סעיף 64
1במרסשל חוליםולכלקופתחוליםעדיום 
הצריכה תקרת מהי ,2019 עד 2017 מהשנים שנה כל
ברוטוונטוומהירצפתהצריכהברוטוונטוכפישנגזרה
מתקרתהצריכה,באותהשנה,שלכלקופתחוליםבכל
ביתחוליםעככלשרצפתהצריכההשתנתהבשלשינוי
בשיעוריהצריכהבשנההקודמת,יודיעועלכךהשרים
לבתיהחוליםולקופותהחוליםשלגביהםהשתנתהרצפת
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שינויבצריכתשירותיבריאותכתוצאהמפתיחתושלביתהחוליםשיוקם )3(
מכוחחוקביתחוליםבאשדוד)הקמהוהפעלה(,התשס"ב-552002)בפרקזה-בית

החוליםבאשדוד(ע

התוספתהריאליתלכלשנהמהשנים2018ו–2019,תהיהכמפורטלהלן,לפיהעניין:65עתוספתריאלית

בעבורשירותדיפרנציאלי-תוספתבהתאםלשיעורהגידולבאוכלוסייה )1(
בפועלבשנההקודמת,כפישמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

בעבורשירותאשפוזבמחלקהפנימית-8%ע0; )2(

בעבורכלשירותבריאותאחר-2%ע1ע )3(

תשלוםבעד
שירותיבריאות

קופתחוליםתשלםבעבורשירותיבריאותשרכשהבכלביתחוליםציבוריכללי,66ע )א(
בכלאחתמהשנים2017עד2019,סכומיםכמפורטלהלן,לפיהעניין:

אםקופתהחוליםרכשהשירותיבריאותעדלרצפתהצריכהברוטו-רצפת )1(
הצריכהנטובאותהשנה,ובלבדשביתהחוליםהציבוריהכלליהסכיםלספק
לקופתהחולים,באותהשנה,עלפיבקשתה,שירותיבריאותהדומיםבהיקפם
הכספי,בזמינותםובתמהילשלהםלשירותיהבריאותשסיפקביתהחוליםלקופת
החוליםבשנההקודמת,ומתקיימיםתנאיםנוספיםשקבעוהשריםלענייןזה,ככל

שקבעוע

שינויבצריכתשירותיבריאותכתוצאהמפתיחתושלביתהחוליםשיוקם )3(
מכוחחוקביתחוליםבאשדוד)הקמהוהפעלה(,התשס"ב-552002)בפרקזה-בית

החוליםבאשדוד(ע

תוספתריאליתהתוספתהריאליתלכלשנהמהשנים2018ו–2019,תהיהכמפורטלהלן,לפיהעניין:65ע

בעבורשירותדיפרנציאלי-תוספתבהתאםלשיעורהגידולבאוכלוסייה )1(
בפועלבשנההקודמת,כפישמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

בעבורשירותאשפוזבמחלקהפנימית-8%ע0; )2(

בעבורכלשירותבריאותאחר-2%ע1ע )3(

קופתחוליםתשלםבעבורשירותיבריאותשרכשהבכלביתחוליםציבוריכללי,66ע )א(
בכלאחתמהשנים2017עד2019,סכומיםכמפורטלהלן,לפיהעניין:

תשלוםבעד
שירותיבריאות

אםקופתהחוליםרכשהשירותיבריאותעדלרצפתהצריכהברוטו-רצפת )1(
הצריכהנטובאותהשנה,ובלבדשביתהחוליםהציבוריהכלליהסכיםלספק
לקופתהחולים,באותהשנה,עלפיבקשתה,שירותיבריאותהדומיםבהיקפם
הכספי,בזמינותםובתמהילשלהםלשירותיהבריאותשסיפקביתהחוליםלקופת
החוליםבשנההקודמת,ומתקיימיםתנאיםנוספיםשקבעוהשריםלענייןזה,ככל

שקבעוע

הצריכה,עדיום1בספטמברשלאותהשנהעיובהר,שמאחר
שבהסדרהמוצעתקרותהצריכהמשקפותביצועיםבפועל
והסדריםמסחרייםשלקופותהחוליםבבתיהחולים,אין
מקוםלפרסםמידעזהבציבורודיבהודעהפרטניתלכל

קופתחוליםולכלביתחוליםע

לשריםשיקולדעתבחלוקת מוצעלאפשר כמוכן
שיעורהקידוםוהתוספתהריאליתביןהשחקניםהשונים
המשפיעיםבפועלעל לאורשינוייםשהתרחשובשטח,
שיעוריהצריכה,כדוגמתגידולשלחלקהשלקופתחולים
בשיעורהקפיטציה,תוספתמיטותשאושרהלביתחולים,
תוספתמכשיריםמיוחדיםשאושרולביתחוליםאובשל
חולים חוקבית מכוח שיוקם החולים פתיחתושלבית
מטבע אשר התשס"ב-2002, והפעלה(, )הקמה באשדוד
הדבריםצפוילהשפיעעלצריכתשירותיהבריאותבבתי
החוליםהסמוכיםעלענייןזה,שיעורהקפיטציההואשיעור
הסכוםשמחלקהמוסד חוליםמסך חלקהשלכלקופת
לביטוחלאומילקופותהחוליםבעבורמתןשירותיבריאות
הנכלליםלפיחוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-1994
)בפרקזה-חוקביטוחבריאותממלכתי(עשיעורזהמבטא
המבוטחיםהמתוקנןשלקופתהחוליםביחס אתמספר

לכללהמבוטחיםע

באיזוןהקייםבמערכת זולאתפגע כדישגמישות
כאמור בשיעורים שינוי כי מוצע בישראל, הבריאות
יתאפשרובלבדשהיחסביןסךתקרותהצריכהברוטוונטו,
בניכוישיעורהעדכון,לביןסךתקרותהצריכהברוטוונטו,
בשנההקודמת,לאיעלהעלשיעורהקידוםאוהתוספת

הריאליתהכוללתלאותהשנהע

מוצעלקבועבסעיףזהמהיהתוספתהריאלית  סעיף 65
לתקרת תתווסף אשר ו–2019 2018 לשנים 
תוספתשונה הצריכהברוטולאותןשניםעמוצעלקבוע
השונה המופחת לתשלום בדומה השונים, לשירותים
לתקרת מעבר צריכה בעד השונים לשירותים שנקבע
לגידולהנורמטיביהרצוי בהתאם וזאת ברוטו, הצריכה

בפעילותשלשירותיםאלהע

לסעיף קטן )א( סעיף 66 

בתי של הפיננסית יציבותם על לשמור כדי 
החוליםמצדאחד,ומןהצדהשנילהבטיחתשלוםהוגןבעד
רכששירותיהבריאותבבתיהחוליםתוךשמירהעלגידול
מבוקרבהיקףהרכשבביתהחולים,מוצעלקבועתשלום
מזערישאותועלקופתהחוליםלשלםלביתהחוליםגם
אםצרכהשירותיבריאותמתחתלרצפתהצריכהברוטו
התשלום גובה את לקבוע מוצע כן כמו להע שנקבעה
בעדצריכתשירותיםמעלהרצפהברוטוומתחתלתקרת
הצריכהברוטווכןלקבועסכוםמופחתבעדצריכהשמעבר
לתקרתהצריכהברוטושנקבעהלשירותיםהשוניםעעוד
שעל הנוגעותלאופןומועדיהתשלום הוראות מוצעות

קופותהחוליםלהעבירלבתיהחוליםע

התשלוםהמופחתנקבעבאופןדיפרנציאלילרכישת
ברוטו, הצריכה לתקרת מעבר שונים בריאות שירותי
שירותים של השונה הפוחתת השולית לעלות בהתאם
אלהעכך,בנוגעלשירותאשפוזבמחלקותפנימיותנקבע
תשלוםמופחתבשיעור20%מהמחירהמלאשלהשירותים,
בנוגעלשירותדיפרנציאלינקבעתשלוםמופחתבשיעור
55%או33%מהמחירהמלאשלהשירותבהתאםלהיקף
הצריכהבפועלשמעברלתקרתהצריכהברוטו,ובנוגעלכל
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אםקופתהחוליםרכשהשירותיבריאותמעברלרצפתהצריכהברוטו )2(
ועדלתקרתהצריכהברוטו-רצפתהצריכהנטובאותהשנהבתוספתלאיותר
מ־82%מהמחירברוטובעבורשירותיהבריאותשנרכשומעברלרצפתהצריכה

ברוטו;

הצריכה)3( לתקרת מעבר שירותיבריאות החוליםרכשה קופת אם )א(
ברוטוהכוללת-תקרתהצריכהנטובתוספתסכוםמופחתכמפורטלהלן,

לפיהעניין:

בעבוררכישתשירותאשפוזבמחלקותפנימיות,מעברלתקרת )1(
הצריכהברוטושנקבעהלשירותכאמור-20%מהמחירהמלאשל

השירות;

בעבוררכישתשירותדיפרנציאלימעברלתקרתהצריכהברוטו )2(
שנקבעהלשירותכאמור-סכוםמופחתכמפורטלהלן,לפיהעניין:

בעבוררכישתשירותדיפרנציאליעדל–108%מתקרת )א(
הצריכהברוטושנקבעהלשירותכאמור-לאיותרמ־55%

מהמחירהמלאשלהשירות;

בעבוררכישתשירותדיפרנציאלימעברל־108%מתקרת )ב(
הצריכהברוטושנקבעהלשירותכאמורבאותהשנה-לא

יותרמ־33%מהמחירהמלאשלהשירות;

הצריכה לתקרת רכישתשירותבריאותאחר,מעבר בעבור )3(
ברוטושנקבעהלשירותכאמור-סכוםמופחתכמפורטלהלן,לפי

העניין:

בעבוררכישתשירותבריאותאחרעדלסכוםהמתקבל )א(
ושווי לשירות שנקבעה ברוטו הצריכה תקרת מחיבורשל
של המלא מהמחיר מ־55% יותר לא - התעריף הנחות
זו,"שוויהנחותהתעריף"-הממוצעשל השירות;בפסקה
הציבורי החולים בית ידי על שניתנו התעריף הנחות סך
הכללילקופתהחוליםבשנים2013עד2015,בתוספתשיעור

העדכון,שיעורהקידוםוהתוספתהריאליתלאותןשנים;

לתקרת מעבר אחר בריאות שירות רכישת בעבור )ב(
יותר לא - התעריף הנחות שווי בתוספת ברוטו הצריכה

מ־35%מהמחירהמלאשלהשירותכאמורע

שארהשירותיםנקבעתשלוםמופחתבשיעורשל55%או
35%גםבהתאםלהיקףהצריכהבפועלשמעברלתקרת

הצריכהברוטוע

קבלתסכוםמופחתעלפעילותמעברלתקרתהצריכה
את להגדיל החולים לבית התמריץ מפחיתהאת ברוטו
פעילותוובכךמרסנתאתהרכששלקופתהחוליםבבית
הסדר כן כמו ההסדרהמוצעע למטרת בהתאם החולים
זהמשקףאתפונקצייתהעלותשלביתהחולים,מאחר
שייצורפעילותנוספתמעברלפעילותשייצרביתהחולים
בשניםהקודמותעולהלביתהחוליםפחותשכןלפעילות
זוהוצאהשוליתבלבדביחסלכללהפעילותבביתהחוליםע

כדילמנועמביתהחוליםתמריץלגדולבהיקףגבוהבהרבה
מהשיעורהנורמטיבי,מוצעלקבועכיבעבורצריכהשל
מתקרת 108% של לשיעור מעבר דיפרנציאלי שירות
הצריכהברוטויירדהתשלוםהמופחתלשיעורשל33%

במקום55%ע

החולים לבתי ישולם המופחת התשלום כי יובהר
בידיקופתהחולים,רקאםקופתהחוליםצרכהשירותי
בריאותמעברלתקרתהצריכההכוללתשנקבעהלהבעבור
כלהשירותיםוגםמעברלתקרתהצריכהשנקבעהלאותו

שירותבריאותמסוים)לפסקתמשנה)א((ע
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עלאףהוראותפסקתמשנה)א(- )ב(

רכשהקופתהחוליםשירותבריאותבביתחוליםציבוריכללי, )1(
בשנהמהשנים2017עד2019,בסכוםהנמוךמתקרתהצריכהברוטו
לאותושירות,ייווסףלתקרתהצריכהברוטושלשירותהבריאות
שנה, באותה ביותר הגבוה המופחת הסכום משולם שבעבורו
ההפרששביןהרכשבפועלשלאותושירותלתקרתהצריכהברוטו;
המופחת הסכום משולם שבעבורו הבריאות "שירות זה, לעניין
החוליםמעבר שרכשהקופת שירותהבריאות - הגבוהביותר"
לתקרתהצריכהברוטו,אשרבעדונקבעסכוםמופחתלפיפסקת

משנה)א(בשיעורהגבוהביותר;

נקבעהתקרתצריכהברוטובהתאםלהוראותפסקתמשנה)1(, )2(
ישולםהסכוםהמופחתלפיפסקתמשנה)א(,באותהשנה,רקבעד
רכישתשירותיבריאותמעברלתקרההאמורה;ואולםלאיהיהבכך

כדילהשפיעעלקביעתהתקרהבשניםאחרותע

קופתחוליםתעבירלביתחוליםציבוריכללי,לאיאוחרמ־60ימיםמתוםהחודש )ב(
שבוקיבלהמביתהחוליםהודעתחיוב,אתהסכוםהגבוהמביןהסכומיםכמפורטלהלן,
וזאתאףאםביתהחוליםלאסיפקלקופתהחוליםשירותיבריאותהדומיםלשירותי

הבריאותשסיפקלהבשנההקודמתכאמורבסעיףקטן)א()1(:

החלקהיחסימרצפתהצריכהנטושלאותוחודששנקבעהלקופתהחולים )1(
באותוביתחוליםציבוריכללי,אלאאםכןקיבלהקופתהחוליםאישורמהשרים

אומעובדמשרדםשהוסמךלכךשלאלהעביראתהסכוםהאמור;

הסכוםשאינושנויבמחלוקתבהודעתהחיוב; )2(

95%מהסכוםנטוהנדרשעלפיהודעתהחיוב,אלאאםכןהגישהקופת )3(
החוליםערעורבהתאםלהוראתמינהל23/05,וביתהחוליםלאהשיבלערעורזה
בהתאםלהוראתהמינהלכאמור;לענייןזה,"הוראתמינהל23/05"-חוזרהמנהל
הכללימס'23/05,בנושארישוםחשבונאיוהתחשבנותבתיחולים-קופותחולים,

מיוםי'באיירהתשס"ה)19במאי2005(,אוהוראהאחרתשתבואבמקומהע

סכומיםעודפיםששילמהקופתחוליםלביתחוליםציבוריכלליבשלהוראות )ג(
סעיףקטן)ב(אוסכומיםשהיהעלקופתחוליםלשלםלביתחוליםכאמורולאשולמו
בשלהוראותהסעיףהקטןהאמור,יוחזרובתוספתריביתלפיהוראותצוהפיקוחעל

מחירימצרכיםושירותים)תוספתריבית-בתיחולים(,התשס"ה-562005ע

עלאףהוראותפסקתמשנה)א(- )ב(

רכשהקופתהחוליםשירותבריאותבביתחוליםציבוריכללי, )1(
בשנהמהשנים2017עד2019,בסכוםהנמוךמתקרתהצריכהברוטו
לאותושירות,ייווסףלתקרתהצריכהברוטושלשירותהבריאות
שנה, באותה ביותר הגבוה המופחת הסכום משולם שבעבורו
ההפרששביןהרכשבפועלשלאותושירותלתקרתהצריכהברוטו;
המופחת הסכום משולם שבעבורו הבריאות "שירות זה, לעניין
החוליםמעבר שרכשהקופת שירותהבריאות - הגבוהביותר"
לתקרתהצריכהברוטו,אשרבעדונקבעסכוםמופחתלפיפסקת

משנה)א(בשיעורהגבוהביותר;

נקבעהתקרתצריכהברוטובהתאםלהוראותפסקתמשנה)1(, )2(
ישולםהסכוםהמופחתלפיפסקתמשנה)א(,באותהשנה,רקבעד
רכישתשירותיבריאותמעברלתקרההאמורה;ואולםלאיהיהבכך

כדילהשפיעעלקביעתהתקרהבשניםאחרותע

קופתחוליםתעבירלביתחוליםציבוריכללי,לאיאוחרמ־60ימיםמתוםהחודש )ב(
שבוקיבלהמביתהחוליםהודעתחיוב,אתהסכוםהגבוהמביןהסכומיםכמפורטלהלן,
וזאתאףאםביתהחוליםלאסיפקלקופתהחוליםשירותיבריאותהדומיםלשירותי

הבריאותשסיפקלהבשנההקודמתכאמורבסעיףקטן)א()1(:

החלקהיחסימרצפתהצריכהנטושלאותוחודששנקבעהלקופתהחולים )1(
באותוביתחוליםציבוריכללי,אלאאםכןקיבלהקופתהחוליםאישורמהשרים

אומעובדמשרדםשהוסמךלכךשלאלהעביראתהסכוםהאמור;

הסכוםשאינושנויבמחלוקתבהודעתהחיוב; )2(

95%מהסכוםנטוהנדרשעלפיהודעתהחיוב,אלאאםכןהגישהקופת )3(
החוליםערעורבהתאםלהוראתמינהל23/05,וביתהחוליםלאהשיבלערעורזה
בהתאםלהוראתהמינהלכאמור;לענייןזה,"הוראתמינהל23/05"-חוזרהמנהל
הכללימס'23/05,בנושארישוםחשבונאיוהתחשבנותבתיחולים-קופותחולים,

מיוםי'באיירהתשס"ה)19במאי2005(,אוהוראהאחרתשתבואבמקומהע

סכומיםעודפיםששילמהקופתחוליםלביתחוליםציבוריכלליבשלהוראות )ג(
סעיףקטן)ב(אוסכומיםשהיהעלקופתחוליםלשלםלביתחוליםכאמורולאשולמו
בשלהוראותהסעיףהקטןהאמור,יוחזרובתוספתריביתלפיהוראותצוהפיקוחעל

מחירימצרכיםושירותים)תוספתריבית-בתיחולים(,התשס"ה-562005ע

עודמוצעלקבועהוראותלמקרהשבוצרכהקופת
לכלל הכוללת הצריכה תקרת מעל שירותים החולים
בבית חולים קופת צרכה שבו במקרה כך, השירותיםע
חוליםמסויםאתאחדמשירותיהבריאותהשוניםמתחת
לתקרתהצריכהברוטו,ייווסףבאותהשנה,לתקרתהצריכה
ברוטושלשירותשבעבורומשולםהסכוםהמופחתבשיעור
הגבוהביותרההפרש,ההפרששביןהצריכהבפועלשל
השירותשבוצרכהקופתהחוליםמתחתלתקרתהצריכה

ברוטו,לתקרתהצריכהברוטוע

ברוטו הצריכה תקרת את להגדיל נועד זה הסדר
בשירותיבריאותמסוימיםאשרמעברלהמשלמתקופת

אחר בחלק אם מופחת, סכום החולים לבית החולים
משירותיהבריאותהיאכלללאהגיעהלתקרתהצריכה

ברוטו)לפסקתמשנה)ב((ע

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג(

לבתי הקיימות תזרים בעיות עם להתמודד כדי
החוליםכתוצאהמאי–תשלוםבמועדשלקופותהחולים,
ביןהשאר,בשלמחלוקותביןקופתהחוליםוביתהחולים
כללים לקבוע מוצע שהוגשה, החיוב להודעת בנוגע
בנוגעלתשלומיםשאותםעלקופתהחוליםלהעבירלבית

החוליםע

ק"תהתשס"ה,עמ'959ע 56
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התקבלההחלטתהממשלהלענייןהגדלתעלותסלשירותיהבריאותבאמצעות67עתשלוםקבוע )א(
הפחתהמקבילהבתקצובהישירובכספיהתמיכותהמועבריםלבתיהחוליםהציבוריים
הכלליים,לגבישנהמהשנים2017עד2019,רשאיםהשרים,בצו,לקבועלגביאותה
שנהתשלוםקבועשישלמוקופותהחוליםלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,מעבר
יעלה לא כאמור שישולם הקבוע התשלום שסך ובלבד ,66 סעיף לפי לתשלומים
עלהסכוםשבוהופחתוהתקצובהישירוכספיהתמיכותהמועבריםלבתיהחולים

הציבורייםהכללייםע

בצולפיסעיףקטן)א(יקבעוהשריםאתתנאיהתשלוםלפיאותוסעיףקטן,אופן )ב(
התשלוםומועדהתשלוםע

תשלוםמוגדל
בעבורצריכת
שירותאשפוז

בבתיחולים
בדירוגגבוהבמדד

הלימתאשפוז

משרדהבריאותיפרסםבהוראתמינהלעדיוםט"זבשבטהתשע"ח)1בפברואר68ע )א(
2018(ומדישנהלאחרמכן,מדדהלימתאשפוזלבתיחוליםציבורייםכלליים,שיכלול
מדדיםשוניםאשרלפיהםיימדדווידורגוכללבתיהחוליםהציבורייםהכללייםלפי
נתוניהשנההקודמת,ובהם,ביןהשאר,משךאשפוזממוצע,שיעוראשפוזיםחוזרים,
אשפוזיםבנייוםאחד,וישוקלל שיעוראשפוזיםלאחרביקורבחדרהמיוןושיעור

בהתאםלגודלםשלבתיהחולים)בסימןזה-מדדהלימתאשפוז(ע

עלאףהאמורבסעיף66)א()3()א()1(השריםרשאיםלקבוע,בצו,עדיוםי"דבטבת )ב(
התשע"ח)1בינואר2018(כיקופתחוליםתשלםבעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות
25%מהמחירהמלאשלהשירותשרכשהמעברלתקרתהצריכהברוטו,לבתיחולים

ציבורייםכללייםשידורגובשלישהעליוןעלפימדדהלימתאשפוזע

מטופלהמיועד
להעברה

השריםרשאיםלקבוע,בצו,עדיוםג'באדרהתשע"ז)1במרס2017(,כיקופתחולים69ע )א(
תשלםתשלוםמוגדלבגובההמחירהמלאבעבורשירותיאשפוזשלמטופלהמיועד
להעברהבביתחוליםציבוריכללי,החלמהמועדשיקבעוהשריםלענייןזהובהתאם

לתנאיםולכלליםשיקבעוע

לבית להעביר תחויב החולים קופת המוצע, לפי
החוליםלאיאוחרמ–60ימיםמתוםהחודששבוקיבלה
הודעתחיובמביתהחוליםאתהסכוםהגבוהמביןאלה:

אותו של נטו הצריכה מרצפת היחסי החלק )1(
חודששנקבעהלקופתהחוליםבאותוביתחולים,אלאאם
כןקיבלהאישורמהשריםאומעובדמשרדםשהוסמךלכך

שלאלהעבירסכוםזה;

הסכוםשאינושנויבמחלוקתבהודעתהחיוב; )2(

95%מהסכוםנטוהנדרשעלפיהודעתהחיוב, )3(
אלאאםכןהגישהקופתהחוליםערעורבהתאםלהוראת
מינהל23/05אוהוראהאחרתשתבואבמקומה,וביתהחולים

לאהשיבלערעורזהבהתאםלהוראתהמינהלכאמורע

קופות ישלמו אלה הוראות שבשל שייתכן מכיוון
החוליםלבתיהחוליםכספיםביתראובחסר,מוצעכיאם
יתבררשאכןכךאירע,הכספיםששולמוביתראובחסר
ישולמואויוחזרו,לפיהעניין,בתוספתריביתלפיהוראות
צוהפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים)תוספתריבית-

בתיחולים(,התשס"ה-2005ע

על הממשלה החלטת התקבלה שבו במקרה  סעיף 67
והתמיכות הישיר התקצוב סכומי הפחתת 

לבתיהחוליםובמקבילהגדלהשלסלשירותיהבריאות,
2019,מוצעלאפשרלשרים 2017עד לגבישנהמהשנים
לקבוע,בצו,לגביאותהשנה,שקופותהחוליםישלמולבתי
החוליםתשלומיםקבועיםמעברלתשלומיםלפיסעיף137
המוצע,ובלבדשסךהסכומיםשישולמוכאמורלאיעלה

עלהסכוםשהופחתבהתאםלהחלטתהממשלהכאמורע

מוצעשמשרדהבריאותיפרסםמדישנההחל  סעיף 68
ב־1בפברואר2018מדדהלימתאשפוזשימדוד, 
ביןהשאר,מדדיםכמשךאשפוזממוצע,שיעורהאשפוזים
החוזרים,שיעורהאשפוזיםמחדרהמיוןושיעוריהאשפוזים
החד–יומייםוידרגאתכללבתיהחוליםהכללייםבהתאם
למדדזהעבהתאםלכךהשריםיהיורשאיםלקבועשבית
חוליםאשריצטייןבהלימתהאשפוזוידורגבשלישהראשון
25% של בשיעור יותר גבוה תשלום יקבל המדד של
במקוםבשיעורשל20%בעבורשירותיהאשפוזבמחלקות

הפנימיותע

יעילה בצורה מסופקים מסוימים שירותים  סעיף 69 
ונכונהיותרמבחינהרפואיתמחוץלבתיהחולים 
הכללייםועלכןמוצעלבנותמערכתתמריציםשתעודד
אתקופותהחוליםלספקשירותיםאלהבמסגרותאחרותע
בשל כי בצו, לקבוע, השרים את להסמיך מוצע לפיכך
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עדמועדתחילתושלצולפיסעיףקטן)א(יחולוהוראותסעיף1לצולשינויסדרי )ב(
עדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנים2013ו־2014()תשלום
מוגדלבעדאשפוזשלמטופלהמיועדלהעברה(,התשע"ד-572014,ויראואותוכאילו

הוצאלפיהוראותסעיףזהלגביהשנים2017עד2019ע

בסעיףזה,"מטופלהמיועדלהעברה"-מישמאושפזבביתחוליםציבוריכללי )ג(
יותרמ–30ימיםברציפותוהואבהנשמהממושכת,אומישמאושפזבביתחוליםציבורי
כלליומוגדרבהתאםלהוראתמינהלחולהסיעודימורכבאוחולהשיקומיגריאטרי,

ובלבדשמתקיימיםלגביושנייםאלה:

בהתאם הכללי הציבורי החולים לבית מחוץ להעבירו ניתן כי הוחלט )1(
להוראתמינהלובהתחשבבצורךבשמירתהרצףהטיפולי;

קופתהחוליםלאהציעהמקוםאחרלהעברתואליו,העומדבהוראותחוק )2(
ביטוחבריאותממלכתיובכללזהבסעיף3)ד(לחוקהאמורע

חלוקהמחדששל
סכומיםבעבור

צריכתשירות
אשפוזבמחלקות

פנימיותמעבר
לתקרתהצריכה

ברוטו

עלאףהאמורבסעיפים16עד18לחוקביטוחבריאותממלכתי,צרכהקופתחולים70ע )א(
שירותאשפוזבמחלקותפנימיותמעברלסךתקרותהצריכהברוטושנקבעולהבכל
בתיהחוליםהציבורייםהכלליים)בסעיףזה-צריכהמצטברתמעברלתקרתהצריכה

ברוטו(,יחולוהוראותאלה:

בכלאחתמהשנים2018עד2020ייחשבוהשריםאועובדימשרדםשהם )1(
לתקרת המצטברתמעבר הצריכה חולים,אתסכום קופת הסמיכולכך,לכל
הצריכהברוטובשנההקודמת)בסעיףזה-סכומיהצריכההעודפת(ואתחלקה
האשפוז שירות של ברוטו הצריכה תקרות בסך חולים קופת כל של היחסי
במחלקותהפנימיות,בשנההקודמת)בסעיףזה-חלקההיחסישלקופתהחולים(;

לענייןזה,"השנההקודמת"-השנהשקדמהלשנהשבהמבוצעהחישוב;

עדמועדתחילתושלצולפיסעיףקטן)א(יחולוהוראותסעיף1לצולשינויסדרי )ב(
עדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנים2013ו־2014()תשלום
מוגדלבעדאשפוזשלמטופלהמיועדלהעברה(,התשע"ד-572014,ויראואותוכאילו

הוצאלפיהוראותסעיףזהלגביהשנים2017עד2019ע

בסעיףזה,"מטופלהמיועדלהעברה"-מישמאושפזבביתחוליםציבוריכללי )ג(
יותרמ–30ימיםברציפותוהואבהנשמהממושכת,אומישמאושפזבביתחוליםציבורי
כלליומוגדרבהתאםלהוראתמינהלחולהסיעודימורכבאוחולהשיקומיגריאטרי,

ובלבדשמתקיימיםלגביושנייםאלה:

בהתאם הכללי הציבורי החולים לבית מחוץ להעבירו ניתן כי הוחלט )1(
להוראתמינהלובהתחשבבצורךבשמירתהרצףהטיפולי;

קופתהחוליםלאהציעהמקוםאחרלהעברתואליו,העומדבהוראותחוק )2(
ביטוחבריאותממלכתיובכללזהבסעיף3)ד(לחוקהאמורע

עלאףהאמורבסעיפים16עד18לחוקביטוחבריאותממלכתי,צרכהקופתחולים70ע )א(
שירותאשפוזבמחלקותפנימיותמעברלסךתקרותהצריכהברוטושנקבעולהבכל
בתיהחוליםהציבורייםהכלליים)בסעיףזה-צריכהמצטברתמעברלתקרתהצריכה

ברוטו(,יחולוהוראותאלה:

חלוקהמחדששל
סכומיםבעבור

צריכתשירות
אשפוזבמחלקות

פנימיותמעבר
לתקרתהצריכה

ברוטו בכלאחתמהשנים2018עד2020ייחשבוהשריםאועובדימשרדםשהם )1(
לתקרת מעבר המצטברת הצריכה חולים,אתסכום קופת הסמיכולכך,לכל
הצריכהברוטובשנההקודמת)בסעיףזה-סכומיהצריכההעודפת(ואתחלקה
האשפוז שירות של ברוטו הצריכה תקרות בסך חולים קופת כל של היחסי
במחלקותהפנימיות,בשנההקודמת)בסעיףזה-חלקההיחסישלקופתהחולים(;

לענייןזה,"השנההקודמת"-השנהשקדמהלשנהשבהמבוצעהחישוב;

המשךאשפוזושלחברהקופהאשרלפיהוראותמשרד
אחרת, למסגרת כללי מאשפוז להעבירו ניתן הבריאות
וניתנהלקופההודעהשלביתהחוליםכיניתןלעשותכן
והקופהלאדאגהלמקוםהעברהלאותומטופל,תשלם

הקופהמחירמלאע

זומשקפתאתהאחריותשלהקופהלפתח הוראה
שירותיםאלהבקהילהולהעביראתחברהקופה,שהוא
למסגרת הכללי החולים מבית כאמור, בריאותי במצב

אחרתהמתאימהלוע

יובהרכיבמסגרתההסדרהקודםנקבעבצולשינוי
יעדי להשגת חקיקה )תיקוני לאומיים עדיפויות סדרי
התקציבלשנים2013ו־2014()תשלוםמוגדלבעדאשפוז
שלמטופלהמיועדלהעברה(,התשע"ד-2014,הסדרדומה,
ולפיובמקרהכזהעלקופתהחוליםלשלםלביתהחולים
מחירמלאעמוצעכיעדלקביעתצוחדשעלידיהשרים

לפיההסדרהמוצע,יחולוהוראותהצוהקודםע

כדילהבטיחכיבעבורשירותיאשפוזשמחירם  סעיף 70
השולימעברלתקרתהצריכההואנמוךיותר 
החולים קופות את שיתמרץ יותר גבוה מחיר ישולם
לפתחתחליפיםלשירותיםאלהבבתיחוליםגריאטריים
בקהילה,מוצעלקבועמנגנוןשלחלוקהמחדששל או

הסכומיםבעדרכששלשירותיאשפוזבמחלקותפנימיות
מעברלתקרתהצריכה,השונהממנגנוןהחלוקההקבוע
בסעיפים16עד18לחוקביטוחבריאותממלכתיעבהתאם
למנגנוןבחוקביטוחבריאותממלכתי,קופתחוליםאשר
צרכהשירותיאשפוזבמחלקותפנימיותבשיעוריחסיגבוה
יותרמשארהקופותתקבלסכומיםנמוכיםיותרמהסכום

לחלוקהע

בהתאםלמנגנוןהמוצע,במקרהשבוקופתחולים
החולים בבתי הפנימיות במחלקות אשפוז ימי צרכה
הכללייםמעברלסךתקרותהצריכהברוטושנקבעולהבכל
בתיהחולים,יחושבלכלקופתחוליםבשנים2018עד2020,
ברוטו לתקרתהצריכה העודפתשמעבר סכוםהצריכה
והחלקהיחסישלכלקופתחוליםבסךתקרותהצריכה

ברוטושלשירותאשפוזבמחלקותהפנימיותע

האמורות, מהשנים שנה בכל בנובמבר 1 יום עד
תועברלמוסדלביטוחלאומיהודעהשבהיפורטוהסכומים
30ימיםמיוםקבלת זוובתוך כאמור,ובהתאםלהודעה
ההודעהיקזזהמוסדלביטוחלאומי40%מסכומיהצריכה
העודפתבמחירמלא,ויחלקמחדשאתהסכוםשקוזזלכל
קופתחוליםבהתאםלחלקההיחסיבסךתקרותהצריכה

ברוטושלשירותאשפוזבמחלקותהפנימיותע

ק"תהתשע"ד,עמ'1492ע 57
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עדיום1בנובמברבכלשנהמהשניםכאמורבפסקה)1(,יודיעוהשריםאו )2(
עובדימשרדםשהםהסמיכולכך,למוסדלביטוחלאומי)בסעיףזה-המוסד(
מההםסכומיהצריכההעודפתשלכלקופתחוליםומהחלקההיחסישלקופת

החולים,כפישחושבולפיהוראותפסקה)1()בסעיףזה-הודעתהשרים(;

בתוך30ימיםמהודעתהשרים,יקזזהמוסדמחלקהשלכלקופתחולים )3(
בסכוםלחלוקהבהתאםלסעיפים17ו–18לחוקביטוחבריאותממלכתי,40%
מסכומיהצריכההעודפתבמחירמלא)בסעיףזה-סכומיהקיזוז(ויחלקאת

סכומיהקיזוזבהתאםלחלקההיחסישלקופתהחולים;

קופות כל שאם כך על שמירה תוך תיעשה )3( בפסקה כאמור חלוקה )4(
פנימיותמעברלתקרת במחלקות החוליםרכשובאותהשנהשירותיאשפוז
הצריכהברוטובשיעורשווה,תקבלכלקופתחוליםאתהסכוםשקוזזלהבהתאם

להוראותאותהפסקהע

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלצריכהשלקופתחוליםבביתחוליםכלליים )ב(
שבבעלותהע

היומאפייניהאשפוזבמחלקותפנימיותשלמבוטחיקופתחוליםמסוימתבבית )ג(
חוליםציבוריכללישבבעלותקופהאחרת,שוניםממאפייניהאשפוזשלמבוטחיקופת
החוליםשביתהחוליםהואבבעלותה,וכתוצאהמכךהיתהלאותהקופתחוליםצריכה
עודפתשלשירותאשפוזבמחלקותפנימיות)בסעיףקטןזה-צריכהעודפת(,לאיחולו
הוראותסעיףקטן)א(עלהצריכההעודפת;בסעיףזה,"מאפייניאשפוז"-מאפייני

האשפוזכפישנקבעובמדדהלימתאשפוז,אלאאםכןקבעוהשריםאחרתע

תשלוםבעד
שירותירפואה

דחופה)מיון(

עלאףהאמורבסעיף75)א()7(,בעדצריכתשירותירפואהדחופה,תשלםקופתחולים71ע
לביתחוליםציבוריכלליסכוםשלאיעלהעל82%מהמחירהמלאשלשירותיםאלהע

תשלוםבעד
שירותירפואה

פרטית

השריםרשאיםלקבוע,בצו,הסדראחרלהתחשבנותבעדצריכתשירותיבריאותבידי72ע
קופתחוליםבבתיחוליםציבורייםכללייםבמסגרתשירותירפואהפרטית,לרבות
קביעתשיעוריםשוניםלתקרותצריכהברוטו,תקרותצריכהנטו,רצפותצריכהברוטו
ורצפותצריכהנטו,שיעוריםשוניםלשיעורהקידום,לתוספתהריאלית,ולתשלום

מופחתוכןתנאיתשלוםשוניםע

יובהרשאםכללהקופותרכשובאותהשנהשירותי
אשפוזבמחלקותפנימיותמעברלתקרתהצריכהברוטו
כספיםביןקופותהחוליםוכל שווה,לאיוסטו בשיעור
קופהתקבלחזרהאתאותוחלקשקוזזלהעלצורךיישום
אפקטיבישלסעיףזה,ומניעתשינוייהתנהגותלארצויים,
יימדדגםהרכששלקופותחוליםבבתיהחוליםשבבעלותן,
אךהרכששלקופותהחוליםבבתיחוליםשבבעלותקופת
יהיו שלו האשפוז מאפייני יימדדרקאם חוליםאחרת
דומיםלמאפייניהאשפוזשלמבוטחיהקופהשביתהחולים

הואבבעלותהע

רפואה שירותי בעד תשלום להחריג מוצע  סעיף 71
דחופה)מיון(מתחולתההסדרהמוצעעעםזאת 
מוצעבסעיף75)א()7(,לקבועכיהתשלוםבעדשירותים

אלהלאיעלהעל82%ממחירםהמלאע

שירותיהרפואההפרטיתכלוליםכיוםבהסדר  סעיף 72
השוני בשל זאת עם המוצע, ההתחשבנות 
רשאים יהיו השרים כי לקבוע מוצע, אלה, בשירותים
לקבועבצוהסדראחרלהתחשבנותבעבורצריכתשירותי
בריאותבידיקופותהחוליםבבתיחוליםציבורייםכלליים

במסגרתשירותיהרפואההפרטיתע

בתי בין ההתחשבנות את להסדיר במטרה  סעיף 73
העירונייםלתאגידי או הממשלתיים החולים 
הבריאותולמנועהעמסהמוגברתשלשיעוריתשלומים
מופחתיםעלביתהחוליםובכךלגרוםלולגירעונות,מוצע
בבית כי ,2013 ההסדרים בחוק להסדר בדומה לקבוע,
חוליםשבופועלתאגידבריאות,לאיפחתהיקףהחשבונות
שבעדםמשולםסכוםמופחתשיוחסלתאגידיהבריאות
מסכוםהשווהל–67%ע48מכללהחשבונותשבעדםמשולם

סכוםמופחתכאמורע
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התחשבנותבין
ביתחוליםלבין
תאגידיבריאות

בביתחוליםממשלתיכלליאובביתחוליםשבבעלותרשותמקומית,שבופועלתאגיד73ע
בריאות,לאיפחתהיקףהחשבונותשבעדםמשולםסכוםמופחתכאמורבסעיף66)א()3(
שיוחסלתאגידהבריאות,מסכוםהשווהל־67%ע48מכללהחשבונותשבעדםמשולם
סכוםמופחתכאמור;השריםרשאיםלקבוע,בצו,ביחסלביתחוליםולתאגידבריאות
הפועלבתחומו,לכלאחתמהשנים2017עד2019,שיעוראחרמכללהחשבונותשבעדם

משולםסכוםמופחתכאמור,לאחרשמיעתעמדתביתהחוליםוהתאגידע

הסכמיםבין
קופתחוליםלבית

חוליםבדברשיטת
ההתחשבנות

ביניהם

עלאףהוראותסימןזה,רשאיםכלביתחוליםציבוריכלליוכלקופתחולים74ע )א(
לקבועבהסכםבכתבביניהםהסדראחרלהתחשבנותבעדרכישתשירותיבריאות

בביתהחולים,ובלבדשההסכםימלאאחרתנאיםאלה:

ביתהחוליםוקופתהחוליםיתחייבובהסכםכיבביתהחוליםיינתנולחברי )1(
הקופהשירותיםברמהנאותהובאיכותוזמינותכמתחייבמהוראותחוקביטוח

בריאותממלכתי;

ההסכםיקבעכיאםיחולגידולבסךהיקףצריכתהשירותיםשלקופת )2(
החוליםבביתהחולים,בכלשנהמשנותההסדר,לעומתתקרתהצריכהשנקבעה
לאותהשנה,בשיעורהעולהעל6%,תהיהשיטתההתחשבנותביניהםבשנה

שלאחרמכן,לפיהוראותסימןזה;

ההסכםיכלולמנגנוןלבירורחילוקידעותביןהצדדיםביחסלהתחשבנות )3(
ביניהם;

תקופתההסכםלאתעלהעלשלוששניםאותהיהעדתוםהתקופהשבה )4(
יחולוהוראותסימןזה,לפיהמוקדם;

ההסדרהמוצעלאייצורהפליהמצדביתהחוליםביןחבריםשוניםבקופת )5(
החוליםשעמהנחתםההסכםאובינםלביןחבריםבקופתחוליםאחרת;

בביתחוליםממשלתיכלליאובביתחוליםשבבעלותרשותמקומית,שבופועלתאגיד73ע
בריאות,לאיפחתהיקףהחשבונותשבעדםמשולםסכוםמופחתכאמורבסעיף66)א()3(
שיוחסלתאגידהבריאות,מסכוםהשווהל־67%ע48מכללהחשבונותשבעדםמשולם
סכוםמופחתכאמור;השריםרשאיםלקבוע,בצו,ביחסלביתחוליםולתאגידבריאות
הפועלבתחומו,לכלאחתמהשנים2017עד2019,שיעוראחרמכללהחשבונותשבעדם

משולםסכוםמופחתכאמור,לאחרשמיעתעמדתביתהחוליםוהתאגידע

התחשבנותבין
ביתחוליםלבין
תאגידיבריאות

עלאףהוראותסימןזה,רשאיםכלביתחוליםציבוריכלליוכלקופתחולים74ע )א(
לקבועבהסכםבכתבביניהםהסדראחרלהתחשבנותבעדרכישתשירותיבריאות

בביתהחולים,ובלבדשההסכםימלאאחרתנאיםאלה:

הסכמיםבין
קופתחוליםלבית

חוליםבדברשיטת
ההתחשבנות

ביניהם
ביתהחוליםוקופתהחוליםיתחייבובהסכםכיבביתהחוליםיינתנולחברי )1(
הקופהשירותיםברמהנאותהובאיכותוזמינותכמתחייבמהוראותחוקביטוח

בריאותממלכתי;

ההסכםיקבעכיאםיחולגידולבסךהיקףצריכתהשירותיםשלקופת )2(
החוליםבביתהחולים,בכלשנהמשנותההסדר,לעומתתקרתהצריכהשנקבעה
לאותהשנה,בשיעורהעולהעל6%,תהיהשיטתההתחשבנותביניהםבשנה

שלאחרמכן,לפיהוראותסימןזה;

ההסכםיכלולמנגנוןלבירורחילוקידעותביןהצדדיםביחסלהתחשבנות )3(
ביניהם;

תקופתההסכםלאתעלהעלשלוששניםאותהיהעדתוםהתקופהשבה )4(
יחולוהוראותסימןזה,לפיהמוקדם;

ההסדרהמוצעלאייצורהפליהמצדביתהחוליםביןחבריםשוניםבקופת )5(
החוליםשעמהנחתםההסכםאובינםלביןחבריםבקופתחוליםאחרת;

בהמשךלהסדריההתחשבנותשנקבעובחקיקה  סעיף 74 
בעבר,מוצע,גםהפעם,לתתלקופתחוליםובתי 
בהסכם לקבוע בזמן, ומוגבלת תחומה אפשרות, חולים
בכתבביניהםהסדרהתחשבנותהשונהמהקבועבהסדר
בסעיף אחרהתנאיםהמפורטים המוצע,ובלבדשימלא
בתי של הפעולה חופש את להגדיל כדי זאת, המוצעע
ובהסכמה מראש לקבוע החולים קופות ושל החולים
אתשיטתההתחשבנותביניהםתוךיצירתמנגנוניםשל
חלוקתסיכוניםעעםזאתנקבעוכמההוראותשאותןחייבים
הצדדיםלהטמיעבהסכםשביניהםוכמההוראותשעליהן
לארשאיםהצדדיםלהסכםלהתנות,וזאתכדישלאלבטל

אתהיתרונותשבשיטתההתחשבנותהקבועהבפרקזהע

הסכמיםאלהיועברולשרהבריאותושרהאוצראשר
יהיורשאיםלבטלםאםאינםעומדיםבהוראותההסדר

המוצעע

מוצע ,2013 ההסדרים בחוק להסדר בדומה  סעיף 75 
לקבועכיהסדרההתחשבנותלפיפרקזהלא 
יחולעלהשירותיםהמנוייםבסעיףהמוצע,אשרקופת
אינם החוליםמספקתבאמצעותרכשמביתחולים,אך
נמניםעםהשירותיםשקופתהחוליםמחויבתלספקמכוח
הניתן שירות למשל, כך ממלכתיע בריאות ביטוח חוק

כן כמו תושבע שאינו לקטין הניתן שירות או זר, לעובד
מוצעלהחריגמההסדרהמוצעשירותיםשהוחרגועלידי
השריםבצובשניםקודמות,וכןמוצעלהאריךאתסמכות
מהסדר להחריג הקודם בהסדר קיימת שהיתה השרים

ההתחשבנותשירותיםנוספיםלשנים2017עד2019ע

כמוכןמוצע,כינוסףעלהשירותיםשהוחרגובהסדר
הקודםיוחרגומההסדרגםשירותיהרפואההדחופה)מיון(
לעיל(ע ההסבר בדברי כאמור 71 סעיף להוראות )בכפוף
עודמוצעלהחריגאתהפעילותשלביתהחוליםהחדש
באשדודשכןהואצפוילהתחילאתפעילותורקבמהלך
שנת2017,אלאאםכןיקבעוהשריםאחרת,בצועזאת,לאור
העובדהשמדוברבביתחוליםחדששטרםידועהכמות
להתייצבבשנים לו לאפשר וכדי בו, הצפויה הפעילות
הצפוי הגידול כי יובהר, זאת עם לפעילותוע הראשונות
בצריכתשירותיבריאותבשלפתיחתביתהחוליםהאמור

ייכללבתוספתהריאליתכאמורבסעיף65המוצעע

עודמוצעלהסמיךאתהשריםלקבועבצו,שיעורי
תשלוםהנמוכיםמהמחירהמלאבעבורצריכתהשירותים
שנקבע המופחת לסכום בדומה וזאת כאמור, שהוחרגו

לשירותימיוןע
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במסגרתההסדריהיהרשאיביתהחוליםלתתלקופתהחוליםהנחותתעריף )6(
עלשירותיבריאותהמהוויםלאיותרממחציתממחזורההתחשבנותביןבית

החוליםלקופתהחולים;

לפי 66)א()3()א()1(וההוראותשנקבעו ההסכםיכלולאתהוראותסעיף )7(
סעיף72,ולאיתנהעלההוראותכאמורע

הגיעוביתחוליםוקופתחוליםלהסדרעלשיטתההתחשבנותביניהם,יעבירו )ב(
הצדדיםהעתקמההסכםשנחתםלענייןזה,לאישורהשרים;סברוהשריםכיההסכם
אינועומדבהוראותסעיףקטן)א(,רשאיםהםלאחרששמעואתהצדדיםלהסכם,לבטל
אתההסכם,מנימוקיםשיירשמו;החליטוהשריםלבטלהסכםכאמור,ימסרולצדדים

אתהחלטתםבצירוףהנימוקיםלהע

ההסכם הועבר לא או )א( קטן בסעיף כאמור הצדדים בין הסכם נחתם לא )ג(
לשריםבתוךשישהחודשיםמיוםשניתנהלצדדיםהודעהכאמורבסעיף62,תהיה

ההתחשבנותביןביתהחוליםלקופתהחוליםבהתאםלהוראותסימןזהע

אי–תחולהעל
שירותיבריאות

מסוימים

הוראותסימןזהלאיחולועל-75ע )א(

שירותבריאותהניתןלנפגע,כהגדרתובחוקהתגמוליםלנפגעיפעולות )1(
איבה,התש"ל-581970;

שירותבריאותהניתןלקטיןשאינותושב,לפיהסכםביןהמדינהלביןקופת )2(
חוליםאולפיכלהסדרמשפטיאחר;לענייןזה,"תושב"-כהגדרתובחוקביטוח

בריאותממלכתי;

שירותבריאותהניתןלעובדזר,כמשמעותובחוקעובדיםזרים,התשנ"א- )3(
591991,הכלולבמסגרתסלהשירותיםשקבעשרהבריאותלפיהחוקהאמור,אך
למעטשירותהניתןלעובדזרהשוההבישראללפיאשרהורישיוןלישיבתארעי

)א/1(,כאמורבתקנה6)א(לתקנותהכניסהלישראל,התשל"ד-601974;

שירותבריאותהניתןלחייללפיהסכםביןקופתחוליםלביןצבאהגנה )4(
לישראל;לענייןזה,"חייל"-כהגדרתובחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-611955,
למעטחיילבשירותחובהבתקופתשירותבלאתשלום,כאמורבסעיף55לחוק

ביטוחבריאותממלכתי;

שירותבריאותהניתןלמטופללפיהסכםביןקופתחוליםלביןגוףאחר )5(
האחראילמתןהשירותלמטופל,עלפיחוק,הסכםאוחוזהביטוח;

שירותבתחוםבריאותהנפששחלותלגביוהוראותסימןב'; )6(

שירותירפואהדחופה)מיון(,בכפוףלהוראותסעיף71; )7(

שירותיבריאותהניתניםבביתהחוליםבאשדוד,אלאאםכןקבעוהשרים, )8(
בצו,אחרתע

שירותבריאותנוסףשקבעוהשריםבצוההסדריםבמשקהמדינה)קביעת )9(
שירותיםמוחרגיםוקביעתהפחתות(,התשע"ג-622013;

שירותבריאותנוסףשקבעוהשריםבצובשנים2017עד2019;צוכאמור )10(
ייקבעלאיאוחרמיום1במרסבשנהשבהחליוםתחילתוע

ס"חהתש"ל,עמ'126;התשע"א,עמ'992ע 58

ס"חהתשנ"א,עמ'112;התשע"ב,עמ'486ע 59

ק"תהתשל"ד,עמ'1517ע 60

ס"חהתשט"ו,עמ'171;התשע"ב,עמ'128ע 61

ק"תהתשע"ג,עמ'1268ע 62
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א()8(,בתוספתהריאליתכאמורבסעיף65ייכללהגידול )ב(
הצפויבצריכתשירותיהבריאותבשלפתיחתביתהחוליםבאשדודע

צריכהשלשירותיבריאותכאמורבסעיףקטן)א(לאתובאבחשבוןלצורךקביעת )ג(
תקרתהצריכהברוטוע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,השריםרשאיםלקבוע,בצו,שיעוריתשלוםהנמוכים )ד(
מהמחירהמלאבעבורצריכתשירותיםכאמורבאותוסעיףקטןע

סימן ב': התחשבנות בעד שירותי בריאות הנפש

בסימןזה-76עהגדרות

"בסיסההתחשבנות"-סכוםהמכפלותשלכלשירותיהאשפוזהפסיכיאטרישצרכו
קופותחוליםבבתיחוליםפסיכיאטרייםבמחירהמלאשלכלשירותכאמור,אף

אםשולםבעבורוסכוםמופחת;

"ביתחוליםפסיכיאטרי"-ביתחוליםפסיכיאטריאומחלקהפסיכיאטריתבביתחולים
ציבוריכללי,שכלאחדמהםהואאחדמאלה:

ביתחוליםממשלתי,לרבותתאגידבריאותהפועלבמסגרתו; )1(

ביתחוליםבבעלותקופתחולים; )2(

ביתחוליםבבעלותרשותמקומית; )3(

ביתחוליםשהואתאגידשהואמוסדציבורי,כהגדרתובסעיף9לפקודת )4(
מסהכנסה;

ביתחוליםשאינוביתחוליםכאמורבפסקאות)1(עד)4(,שבתעודתרישומו )5(
לפיפקודתבריאותהעם,1940,כלולותעמדותלרפואהדחופה)מיון(;

"חוקביטוחבריאותממלכתי","חוקהפיקוח","השרים"ו"תאגידבריאות"-כהגדרתם
בסימןא';

"מחירמלא"-מחירוהמרבישלשירותאשפוזפסיכיאטרי,כפישנקבעבצולפיחוק
הפיקוח;

"מספרהמיטותהמתוקנן",בביתחוליםפסיכיאטרי-הסכוםשלשניאלהכשהוא
מחולקב־365:

מספרמיטותהאשפוזאומיטותאשפוזהיום,הרשומותבתעודתהרישום )1(
שלביתהחוליםהפסיכיאטריבתחילתהשנהכשהואמוכפלב–365;

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()8(,בתוספתהריאליתכאמורבסעיף65ייכללהגידול )ב(
הצפויבצריכתשירותיהבריאותבשלפתיחתביתהחוליםבאשדודע

צריכהשלשירותיבריאותכאמורבסעיףקטן)א(לאתובאבחשבוןלצורךקביעת )ג(
תקרתהצריכהברוטוע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,השריםרשאיםלקבוע,בצו,שיעוריתשלוםהנמוכים )ד(
מהמחירהמלאבעבורצריכתשירותיםכאמורבאותוסעיףקטןע

סימן ב': התחשבנות בעד שירותי בריאות הנפש

הגדרותבסימןזה-76ע

"בסיסההתחשבנות"-סכוםהמכפלותשלכלשירותיהאשפוזהפסיכיאטרישצרכו
קופותחוליםבבתיחוליםפסיכיאטרייםבמחירהמלאשלכלשירותכאמור,אף

אםשולםבעבורוסכוםמופחת;

"ביתחוליםפסיכיאטרי"-ביתחוליםפסיכיאטריאומחלקהפסיכיאטריתבביתחולים
ציבוריכללי,שכלאחדמהםהואאחדמאלה:

ביתחוליםממשלתי,לרבותתאגידבריאותהפועלבמסגרתו; )1(

ביתחוליםבבעלותקופתחולים; )2(

ביתחוליםבבעלותרשותמקומית; )3(

ביתחוליםשהואתאגידשהואמוסדציבורי,כהגדרתובסעיף9לפקודת )4(
מסהכנסה;

ביתחוליםשאינוביתחוליםכאמורבפסקאות)1(עד)4(,שבתעודתרישומו )5(
לפיפקודתבריאותהעם,1940,כלולותעמדותלרפואהדחופה)מיון(;

"חוקביטוחבריאותממלכתי","חוקהפיקוח","השרים"ו"תאגידבריאות"-כהגדרתם
בסימןא';

"מחירמלא"-מחירוהמרבישלשירותאשפוזפסיכיאטרי,כפישנקבעבצולפיחוק
הפיקוח;

"מספרהמיטותהמתוקנן",בביתחוליםפסיכיאטרי-הסכוםשלשניאלהכשהוא
מחולקב־365:

מספרמיטותהאשפוזאומיטותאשפוזהיום,הרשומותבתעודתהרישום )1(
שלביתהחוליםהפסיכיאטריבתחילתהשנהכשהואמוכפלב–365;

לסימן ב' - כללי

מותאם א' בסימן שמוצע כפי ההתחשבנות הסדר
לרכששירותיבריאותהגוףבבתיחוליםציבורייםכלליים
ואינוכוללאתנושארכשהשירותיםבתחוםבריאותהנפשע
נוכחהאפיוניםהייחודייםשלאספקהוצריכהשלשירותים
בתחוםזה,שבובדרךכלל,תקופתהאשפוזממושכתיותר
והעלותהשוליתשלהאשפוזנמוכה,הוסףבמסגרתההסדר
הקודםשנקבעבחוקההסדרים2013,סימןנפרדשבונקבע
הסדרמפורטנפרדלכלליהתחשבנותביןקופותהחולים
והכלליים החוליםהציבורייםהפסיכיאטריים לביןבתי

שבהםמחלקהפסיכיאטריתוכןביןקופותהחוליםלבין
אשפוז שירותי רכש לעניין הנפש, לבריאות המרפאות
פסיכיאטריעמוצעכיהסדרההתחשבנותהקודםיחולבנוגע
לשירותיבריאותהנפשגםבשנים2017עד2019,בכמה

שינוייםוהתאמותע

להוראות הנחוצות הגדרות להוסיף מוצע  סעיף 76
המוצעותבסימןב'בפרקזהע 
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מספרמיטותהאשפוזאומיטותאשפוזהיום,המתוכננותלהיווסףלתעודת )2(
הרישוםשלביתהחוליםהפסיכיאטריבאותהשנהכשהואמוכפלבמספרהימים

שנותרובאותהשנהמהמועדהמתוכנןלהוספתן;

"צריכה"או"רכישה",שלשירותיאשפוזפסיכיאטרייםבידיקופתחוליםבביתחולים
פסיכיאטרי-לרבותצריכהאורכישהשלשירותיםכאמורבידיקופתחולים,
בביתחוליםפסיכיאטרישהואתאגידשבבעלותהקופהולמעטצריכהאורכישה

כאמורבביתחוליםפסיכיאטריהפועלבמסגרתאותהקופה;

"תקרתהצריכההבסיסיתלשירותיאשפוזבביתחוליםפסיכיאטרי",בשנהמסוימת-
הסכוםשלשניאלה:

הסכוםהכוללשהתקבלמחישובהמחירהמלא,באותהשנהשליוםאשפוז )1(
פסיכיאטרי,כשהואמוכפלב–365וב–95%ממספרהמיטותהמתוקנןשלמיטות

האשפוז;

הסכוםהכוללשהתקבלמחישובהמחירהמלא,באותהשנהשלאשפוזיום )2(
פסיכיאטרי,כשהואמוכפלב־252ובמספרהמיטותהמתוקנןשלמיטותאשפוז

היום;

אשפוזיום זו,יחושבהמחירהמלאשליוםאשפוזפסיכיאטריושל לענייןהגדרה
פסיכיאטרי,לפיסוגהמיטהשלההואמיוחסע

תקרתהצריכה
הפרטנית

לשירותיאשפוז
פסיכיאטריים

לשנים2017עד
2019

תקרתהצריכההפרטניתלשירותיאשפוזשלקופתחוליםבביתחוליםפסיכיאטרי,77ע )א(
2019,תהיההסכוםהמתקבלמהכפלתתקרתהצריכה 2017עד בכלאחתמהשנים
הבסיסיתלשירותיאשפוזבביתחוליםפסיכיאטרי,בבסיסההתחשבנותשלאותה
קופהבאותוביתחוליםבשנת2014)בסעיףזה-שנתהבסיס(,כשהואמחולקבבסיס
ההתחשבנותשלכללקופותהחוליםבאותוביתחוליםבשנתהבסיס)בסימןזה-תקרת
הצריכההפרטניתלשירותיאשפוזפסיכיאטריים(;השריםיפרסמו,בהודעהברשומות,
אתתקרתהצריכההפרטניתלשירותיאשפוזפסיכיאטרייםשלכלקופתחוליםבכל
ביתחוליםפסיכיאטרי;הודעהכאמורתפורסםעדיום1במרסשלכלאחתמהשנים

2017עד2019ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,השריםרשאיםלקבוע,בצו,ששנתהבסיסלעניין )ב(
סעיףקטן)א(תהיהשנת2016אוחלקממנהע

מוצעבדומהלהסדרהקודםלקבועאת"תקרת  סעיף 77
לכל אשפוז", לשירותי הפרטנית הצריכה 
אחתמקופותהחוליםבכלאחדמבתיהחוליםהכלליים
פסיכיאטרי, אשפוז שירותי רכש לעניין הפסיכיאטריים
לשנים2017עד2019,בהתבססעלהיקףהצריכהשלמבוטחי
כלקופהבכלאחדמבתיהחוליםהאמורים,בשנת2014ע
סכוםתקרותהצריכההפרטניותשלכלקופותהחוליםבכל
ביתחולים)"תקרתהצריכההבסיסיתלשירותיאשפוזבבית
חוליםפסיכיאטרי"(ייקבעבהתאםלמספרמיטותהאשפוז
ומיטותאשפוזהיוםשבתעודתהרישוםשלביתהחולים,
הנדרשתלצורךפעילותושלמוסדרפואילפיפקודתבריאות
העם,1940,ולפימחירהשירותיםכפישנקבעועלידיהשרים
בצולפיחוקהפיקוחע"תקרתהצריכההפרטניתלשירותי
אשפוז"שנקבעתלכלקופהמותאמתכךשסכוםהתקרות
כאמור,בכלביתחולים,שווהל"תקרתהצריכההבסיסית

לשירותיאשפוזבביתחוליםפסיכיאטרי"ע

כמוכןמוצעשהשריםיהיורשאיםלקבועכיתקרות
חולים חוליםבבית קופת של אשפוז לשירותי הצריכה
פסיכיאטריבכלאחתמהשנים2019-2017תהיהעלבסיס
נתונישנת2016אוחלקממנה,וזאתלאורכניסתהלתוקף
שלהרפורמהבשירותיבריאותהנפש,בשנת2015,בהתאם
4611,מיוםי"חבאיירהתשע"ב הממשלהמס' להחלטת

)10במאי2012(שעניינההעברתמלואהאחריותהביטוחית
בתחוםבריאותהנפשמןהמדינהלקופותהחולים)ר'לעניין
השניה התוספת )שינוי ממלכתי בריאות ביטוח צו זה
והשלישיתלחוק(,התשע"ג-2012()ק"תהתשע"ג,עמ'14(ע

בדומהלהסדרהמוצעלגביבתיהחוליםהכלליים,
2017עד אחתמהשנים שלכל 1במרס מוצעשעדיום
2019יפרסמוהשריםלכלקופתחוליםולכלביתחוליםאת
תקרתהצריכהלשירותיאשפוזשלכלקופתחוליםבכל

ביתחוליםפסיכיאטריע
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תשלוםבעד
שירותיאשפוז

פסיכיאטריים

בכלאחתמהשנים2017עד2019,תשלםכלקופתחוליםבעבורשירותיאשפוז78ע )א(
פסיכיאטרייםשרכשהבכלביתחוליםפסיכיאטרי,סכומיםכמפורטלהלן:

עדלתקרתהצריכההפרטניתלשירותיאשפוזפסיכיאטריים-לאיותר )1(
ממחירםהמלאשלשירותיהאשפוזהפסיכיאטריים;

מעברלתקרתהצריכההפרטניתלשירותיאשפוזפסיכיאטריים-לאיותר )2(
מ־30%ממחירםהמלאשלשירותיהאשפוזהפסיכיאטרייםע

לענייןסעיףזה,יחושבושירותיהאשפוזהפסיכיאטרייםשרכשהקופתחולים )ב(
בביתחוליםפסיכיאטרילפימחירםהמלאע

התחשבנות
ביןביתחולים
ממשלתיכללי

לביןתאגיד
בריאות

אשפוז79ע שירותי המפעיל בריאות תאגיד פועל שבו כללי ממשלתי חולים בבית
פסיכיאטריים,לאיפחתהיקףהחשבונותשבעדםמשולםסכוםמופחת,כאמורבסעיף
78)א(,שיוחסלתאגידהבריאות,מסכוםהשווהל־95%מכללהחשבונותשבעדםמשולם

סכוםמופחתכאמורע

הסכםבדברשיטת
התחשבנות

עלאףהוראותסימןזה,רשאיםכלביתחוליםפסיכיאטריוכלקופתחולים,80ע )א(
לקבועבהסכםבכתבביניהםהסדראחרלהתחשבנותבעדרכישתשירותיאשפוז

פסיכיאטריים,ובלבדשההסדרימלאאחרתנאיםאלה:

ביתהחוליםוקופתהחוליםיתחייבובהסכםכיבביתהחוליםיינתנולחברי )1(
הקופהשירותיםברמהנאותהובאיכותובזמינותכמתחייבמהוראותחוקביטוח

בריאותממלכתי;

ההסכםיקבעכיאםיחולשינויבסךהיקףצריכתהשירותיםשלקופת )2(
החוליםבביתהחולים,בכלשנהמשנותההסדרלעומתהשנהשקדמהלה,מעבר
לשינויבמספרהמבוטחיםהמשוקללשלהקופהולשיעורהשינויבמחירהמלא
שלהשירותים,בשיעורהעולהעל6%,תהיהשיטתההתחשבנותביניהםלפי

הוראותסימןזה;

בכלאחתמהשנים2017עד2019,תשלםכלקופתחוליםבעבורשירותיאשפוז78ע )א(
פסיכיאטרייםשרכשהבכלביתחוליםפסיכיאטרי,סכומיםכמפורטלהלן:

תשלוםבעד
שירותיאשפוז

פסיכיאטריים

עדלתקרתהצריכההפרטניתלשירותיאשפוזפסיכיאטריים-לאיותר )1(
ממחירםהמלאשלשירותיהאשפוזהפסיכיאטריים;

מעברלתקרתהצריכההפרטניתלשירותיאשפוזפסיכיאטריים-לאיותר )2(
מ־30%ממחירםהמלאשלשירותיהאשפוזהפסיכיאטרייםע

לענייןסעיףזה,יחושבושירותיהאשפוזהפסיכיאטרייםשרכשהקופתחולים )ב(
בביתחוליםפסיכיאטרילפימחירםהמלאע

אשפוז79ע שירותי המפעיל בריאות תאגיד פועל שבו כללי ממשלתי חולים בבית
פסיכיאטריים,לאיפחתהיקףהחשבונותשבעדםמשולםסכוםמופחת,כאמורבסעיף
78)א(,שיוחסלתאגידהבריאות,מסכוםהשווהל־95%מכללהחשבונותשבעדםמשולם

סכוםמופחתכאמורע

התחשבנות
ביןביתחולים
ממשלתיכללי

לביןתאגיד
בריאות

עלאףהוראותסימןזה,רשאיםכלביתחוליםפסיכיאטריוכלקופתחולים,80ע )א(
לקבועבהסכםבכתבביניהםהסדראחרלהתחשבנותבעדרכישתשירותיאשפוז

פסיכיאטריים,ובלבדשההסדרימלאאחרתנאיםאלה:

הסכםבדברשיטת
התחשבנות

ביתהחוליםוקופתהחוליםיתחייבובהסכםכיבביתהחוליםיינתנולחברי )1(
הקופהשירותיםברמהנאותהובאיכותובזמינותכמתחייבמהוראותחוקביטוח

בריאותממלכתי;

ההסכםיקבעכיאםיחולשינויבסךהיקףצריכתהשירותיםשלקופת )2(
החוליםבביתהחולים,בכלשנהמשנותההסדרלעומתהשנהשקדמהלה,מעבר
לשינויבמספרהמבוטחיםהמשוקללשלהקופהולשיעורהשינויבמחירהמלא
שלהשירותים,בשיעורהעולהעל6%,תהיהשיטתההתחשבנותביניהםלפי

הוראותסימןזה;

מוצעלקבועאתהשיעורמהמחיריםהמרביים  סעיף 78
לצריכת בהתאם חולים קופת כל שתשלם 
הצריכה לתקרות עד פסיכיאטריים, אשפוז שירותי
הפרטניותהאמורות,והתשלומיםשישלמו,לרבותתשלום
מופחתבשיעורשל30%ממחירםהמלאשלהשירותים
האמורים,מעברלתקרותאלהעבפרטמוצעלקבועכיאם
קופתהחוליםצרכהשירותיםבהיקףעדלתקרתהצריכה
הפרטניתלשירותיאשפוז,היאלאתשלםיותרמהמחיר
שקבעוהשריםבצו,לפיחוקהפיקוח)בפרקזה-מחיר

מלא(,בעבורשירותיםאלהע

תכליתםהעיקריתשלהמחיריםהמרבייםשנקבעים
ביחסלהיקפיהצריכההשוניםשלקופתהחוליםבבית
החוליםלהציעשירותים בית את לעודד החולים,היא
לקופותהחוליםבהיקףהדומהאוהקרוב,ככלהאפשר,
להיקףהשירותיםהנורמטיביביחסלגודלביתהחולים,קרי
למספרוסוגהמיטותשבתעודתהרישוםשלביתהחוליםע
בהוצאות גידול של האפשרות מצטמצמת אף זו בדרך
קופותהחוליםבעבורהשירותיםהמוצעיםעלידיבתי
השירותים מהיקף ניכר בשיעור החורג בהיקף החולים
המתוכנןוממסגרתהמקורותהעומדתלרשותןעבכךשקופת
החוליםתשלםבעבורקבלתשירותיםהמבוצעיםבבית

הצריכהתשלוםמופחתבשיעור החוליםמעברלתקרת
שלא החולים לבית תמריץ נוצר המלא, מהמחיר 30%

להגדילאתהיקףהפעילותהמוצעתמעברלתקרהע

בדומהלהסדרהנוגעלתאגידיבריאותהמוצע  סעיף 79
ההסבר בדברי לאמור ובהמשך 73 בסעיף 
לאותוסעיף,כדילמנועעיוותשעשוילהיווצרכתוצאה
מחלוקתהפעילותוההכנסותביןבתיהחוליםלביןתאגידי
הבריאותהפועליםבמסגרתםומפעיליםשירותיאשפוז
פסיכיאטריים,מוצעלקבועכילפחות95%מכללהפעילות
במחירמופחת,בכלמרכזרפואי,תיוחסלתאגידיהבריאות

ולאלבתיהחוליםע

כלומר,95%מכללהפעילותשסיפקביתהחוליםמעל
תקרתהצריכהבכלמרכזרפואישנקבעהתיוחסלתאגיד

כאמורע

בדומהלהסדרההתחשבנותהמוצעבסימןא',  סעיף 80
גםכאןמוצעלאפשרלקופותהחוליםולמוסדות 
המספקיםשירותיםבתחוםבריאותהנפש)בתיהחולים
בנושא להסכמים להגיע הנפש( לבריאות והמרפאות
המפורטים הכללים פי על שלא ביניהם, ההתחשבנות
בסימןהמוצע,וזאתבכפוףלאותםתנאיםשנקבעולעניין

זהבהסדרההתחשבנותהרגיללפיסימןא'המוצעע
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ההסכםיכלולמנגנוןלבירורחילוקידעותביןהצדדיםביחסלהתחשבנות )3(
ביניהם;

תקופתההסכםלאתעלהעלשלוששניםאועדתוםהתקופהשבהיחולו )4(
הוראתסימןזה,לפיהמוקדם;

ההסדרשבהסכםלאייצורהפליהמצדביתהחוליםביןחבריםשונים )5(
בקופתהחוליםשעמהנחתםההסכםאובינםלביןחבריםבקופתחוליםאחרתע

הגיעוביתחוליםוקופתחוליםלהסדרעלשיטתההתחשבנותביניהם,יעבירו )ב(
הצדדיםהעתקמההסכםשנחתםלענייןזה,לאישורהשרים;סברוהשריםכיההסכם
אינועומדבהוראותסעיףקטן)א(,רשאיםהםלאחרששמעואתהצדדיםלהסכם,לבטל
אתההסכם,מנימוקיםשיירשמו;החליטוהשריםלבטלהסכםכאמור,ימסרולצדדים

אתהחלטתםבצירוףהנימוקיםלהע

ההסכם הועבר לא או )א( קטן בסעיף כאמור הצדדים בין הסכם נחתם לא )ג(
לשריםבתוךשישהחודשיםמיוםשניתנהלצדדיםהודעהכאמורבסעיף77,תהיה

ההתחשבנותביןביתהחוליםלקופתהחוליםבהתאםלהוראותסימןזהע

אי–תחולהעל
שירותיאשפוז

פסיכיאטרי
מסוימים

הוראותסימןזהלאיחולועלשירותיםהמנוייםבפסקאות)1(עד)5(שבסעיף75)א(ע81ע

סימן ג': תחולה

הוראותפרקזהיחולועלשירותיבריאותושירותיאשפוזפסיכיאטרייםשרכשהקופת82עפרקו'-תחולה
חוליםבביתחוליםציבוריכלליאובביתחוליםפסיכיאטרי,לפיהעניין,עדיוםג'בטבת

התש"ף)31בדצמבר2019(ע

פרק ז': עידוד השקעות הון
תיקוןחוקלעידוד

השקעותהון
בחוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט-621959)בפרקזה-חוקעידודהשקעות(-83ע

בכלמקום,במקום"מרכזההשקעות"יבוא"הרשות"ובמקום"ראשהמינהללמחקר )1(
ופיתוחתעשייתי"יבוא"הרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגית";

בדומהלהסדרההתחשבנותהרגילכאמורבסימן סעיף 81
א'המוצע,מוצעלקבועכיהסדרההתחשבנותבסימןזה
לאיחולעלהשירותיםהמנוייםבסעיףהמוצע,אשרקופת
החוליםמספקתבאמצעותרכשמביתהחוליםאךאינם
נמניםעםהשירותיםשקופתהחוליםמחויבתלספקמכוח
חוקביטוחבריאותממלכתי,כגוןשירותהניתןלעובדזר

אושירותהניתןלקטיןשאינותושבע

מוצעלקבועשהוראותפרקזהיחולועלשירותי  סעיף 82 
בריאותושירותיאשפוזפסיכיאטרייםשרכשה 
חולים בבית או כללי ציבורי חולים בבית חולים קופת
31( התש"ף בטבת ג' יום עד העניין, לפי פסיכיאטרי,
על המוצע ההסדר הוראות יחולו כך, 2019(ע בדצמבר
שירותיםכאמורשנרכשומיוםתחילתושלהחוקהמוצע
)יוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2016((עדתוםשנת2019ע

פרק ז': עידוד השקעות הון

התשי"ט-1959 הון, השקעות לעידוד חוק  סעיף 83
)להלן-חוקעידודהשקעות,אוהחוק(,מהווהכלי  כללי
מרכזישלהממשלהלעידודהשקעותהוניות 
איכותיותבישראל,כדילהגביראתהתחרותיותשלהמשק
ולהגדילאתהיקפיהתעסוקהעבתחוםהתעשייה,החוק
מעניקהטבותובהןשיעורימסמופחתיםומענקיםכנגד
השקעהעכמוכןישבחוקמסלולמועדףמיוחדלחברות
ענקעשילובתמריציםאלהמביאלהגשמתמטרותהחוק,
אךהתבררכיקיימותכמהבעיותבמתכונתוהנוכחיתע
ראשית,המסלולהמועדףהמיוחדאינואפקטיביומיושם
באופןמצומצםעזאת,ביןהשאר,בשלתנאיהסףהגבוהים
שהוצבולמסלולזה,אשרעלוליםלמנועמחברותהיכולות
לתתתרומהמשמעותיתלמשקהישראלי,מלפעולבוענוסף
עלכך,נמצאכיישנושאיםהטעוניםשיפור,ובהםמשך

ס"חהתשי"ט,עמ'234;התשע"ו,עמ'232ע 62
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בסעיף1א- )2(

במקוםההגדרה"חוקלעידודמחקרופיתוח"יבוא: )א(

וחדשנות פיתוח מחקר, לעידוד חוק - ופיתוח" מחקר לעידוד ""חוק
טכנולוגיתבתעשייה,התשמ"ד-631984;";

אחריההגדרה"פקודתהשותפויות"יבוא: )ב(

""הרשות"-הרשותלהשקעותולפיתוחהתעשייהוהכלכלהשהוקמה
לפיסעיף5;

"הרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגית"-הרשותהלאומיתלחדשנות
טכנולוגיתשהוקמהבסעיף5)א(לחוקלעידודמחקרופיתוח;";

אחריההגדרה"השרים"יבוא: )ג(

""תושבחוץ"-כהגדרתובפקודתמסהכנסה,למעטחברהשבעלשליטה
בה,כהגדרתובסעיף32)9(לפקודתמסהכנסה,הואתושבישראל,
ולמעטחברהשתושביישראלנהניםאוזכאים,במישריןאובעקיפין,

ל־25%אויותרמהכנסותיהאומרווחיה;";

בסעיף5,במקום''מוקםבזהמרכזההשקעותאשריפעל''יבוא''מוקמתבזההרשות )3(
להשקעותולפיתוחהתעשייהוהכלכלה,אשרתפעל";

בסעיף1א- )2(

במקוםההגדרה"חוקלעידודמחקרופיתוח"יבוא: )א(

וחדשנות פיתוח מחקר, לעידוד חוק - ופיתוח" מחקר לעידוד ""חוק
טכנולוגיתבתעשייה,התשמ"ד-631984;";

אחריההגדרה"פקודתהשותפויות"יבוא: )ב(

""הרשות"-הרשותלהשקעותולפיתוחהתעשייהוהכלכלהשהוקמה
לפיסעיף5;

"הרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגית"-הרשותהלאומיתלחדשנות
טכנולוגיתשהוקמהבסעיף5)א(לחוקלעידודמחקרופיתוח;";

אחריההגדרה"השרים"יבוא: )ג(

""תושבחוץ"-כהגדרתובפקודתמסהכנסה,למעטחברהשבעלשליטה
בה,כהגדרתובסעיף32)9(לפקודתמסהכנסה,הואתושבישראל,
ולמעטחברהשתושביישראלנהניםאוזכאים,במישריןאובעקיפין,

ל־25%אויותרמהכנסותיהאומרווחיה;";

בסעיף5,במקום''מוקםבזהמרכזההשקעותאשריפעל''יבוא''מוקמתבזההרשות )3(
להשקעותולפיתוחהתעשייהוהכלכלה,אשרתפעל";

הזמןוהכליםהעומדיםלרשותהגורמיםהמוסמכיםבבואם
לבחוןאתהכדאיותלמשקהמדינהשלההשקעהע

עתירת לתעשייה החוק את להתאים יש שנית,
ידע,כדילעודדחברותמתאימותלהתבססולהרחיבאת
פעילותןבישראל,באמצעותמחקרופיתוח,לקבועתמריץ
לעידודפעילותחדשהבישראלולהעלותאתרמתהפריון
ממנועי אחד היא הידע עתירת התעשייה והחדשנותע
הצמיחההחשוביםשלמדינתישראלעהודותלהוןהאנושי
ולתרבותהיזמיתבישראל,וכןלמדיניותהממשלהבנושא,
התפתחהבשלושיםהשניםהאחרונותתעשייתטכנולוגיה
עיליתמשגשגתומובילהבקנהמידהבין־לאומיעהתעשייה
עתירתהידעמהווהכ־2%ע11מהתמ"גשלמדינתישראל,
והשכיריםבהמהוויםכ־9%מסךהשכיריםבמשקעהשכר
הממוצע מהשכר מכפול יותר שהוא זה, בענף הגבוה
במשק,משקףאתהפריוןהגבוהבויחסיתלענפימשק
אחרים,והייצואשלענףזהמהווהכ־42%מסךהייצוא
התעשייתיעעםזאת,התעשייהעתירתהידעצומחתבשנים
האחרונותבקצבאטימזהשהיהבשניםקודמותעבחמש
השניםהאחרונותצמחהתעשייהזובשיעורשנתיממוצע
2000-1996שבהןהיהשיעור לעומתהשנים שלכ־3%,

הצמיחהכ־29%לשנה,ובשנים2010-2000כ־8%לשנהע

ולפיתוח פעולה לשיתוף הארגון אימץ לאחרונה
קבוצת - G20ה־ פורום בשיתוף ,OECD–ה - כלכלי
המדינות 20 של המרכזיים הבנקים ונגידי האוצר שרי
TheGroupofTwentyFinanceMinisters(המפותחות
למתן ותנאים כללים ,)and Central Bank Governors
הקלותבמיסוילתעשייהעתירתידע,היינו-הקלותבמס
לגביהכנסותמנכסיםלאמוחשייםמסוימים-פטנטרשום,
תוכנתמחשב,זכותמטפחיםשלזניצמחיםוכדומה)להלן

-נכסיםלאמוחשייםמוטבים(עעיקריהכלליםהמומלצים
הםאלה:

שיוךהרווחיותשלהחברהיהיהבהתאםלפעילות )1(
המהותית;

הטבותהמסעלנכסיםלאמוחשייםמוטביםיינתנו )2(
רקעלהחלקהיחסישפותחבמדינהשבהניתנתההטבה,
3ע1ע תוךמתןאפשרותלהפעילמקדםמקסימליבשיעור
לדוגמה,לגבימוצרש־70%מפיתוחנכסלאמוחשימוטב
נעשהבישראלו־30%מפיתוחהנכסהלאמוחשיהמוטב
נעשהבמדינותאחרות,יהיהניתןלתתבישראלהטבתמס

רקעל70%מסךהרווחיםכשהואמוכפלב־3ע1;

שבהן המדינות שכל כך השקיפות, רמת הגברת )3(
פועלתקבוצתחברותישתפוזועםזומידעהעומדלרשותן

עלחברותהקבוצההפועלותבתחומןע

תקווה בצד חשש מעוררים החדשים הכללים
לתעשייתהטכנולוגיההעיליתבישראלעמצדאחד,חברות
בין־לאומיותזרותעלולותלהעתיקאתפעילותןמישראל
למדינותשבהןנהוגהמדיניותמסנוחהמזושבישראלעמצד
אחר,ישראלעשויהלמשוךאליהפעילותמחקרופיתוח,
ועקבכךליהנותמגידולבפעילותהריאליתשלהחברות
הבין־לאומיותהזרותומהגדלתתקבוליהמסשלמדינת

ישראלמחברותאלהע

לפסקאות )1(, )2()א( עד )ג( ו–)3(

על האמונים גופים לגבי שחלו שינויים בעקבות
ביצועהחוקלעידודהשקעותהוןמוצעלהחליףאתהשם
"מרכזההשקעות"ל"רשותלהשקעותולפיתוחהתעשייה
והכלכלה"ואת"ראשהמינהללמחקרופיתוחתעשייתי"

ב"הרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגית"ע
ס"חהתשמ"ד,עמ'100;התשע"ה,עמ'256ע 63
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בסעיף18א- )4(

בסעיףקטן)א(,במקוםההגדרה"תכניתמחקרופיתוח"יבוא: )א(

""תכניתמחקרופיתוח"-תכניתכהגדרתהבסעיף4לחוקלעידודמחקר
ופיתוח,ובלבדשהיאלגבימסלולהטבותכמשמעותובסעיף8א)7(
לחוקהאמורשהמדעןהראשיבמשרדהכלכלהוהתעשייהומנהל
רשותהמסיםאישרולענייןסעיףזה,אולגבימסלולחוקהמו"פ

כהגדרתובסעיף4לחוקהאמור;";

בסעיףקטן)ג()2(,בסופויבוא"המפעלהתעשייתיהאחרחייבלהמציאלמפעל )ב(
התעשייתיהמוכרלורכיבאישורעלכךשמתקיימיםבוהתנאיםשקבעוהשרים;

השריםרשאיםלקבועאתפרטיושלהאישור,מועדהמצאתוואופןהמצאתוע";

בסעיףקטן)ד()3(,במקוםפסקתמשנה)א(יבוא: )ג(

המפעל ממכירות הכנסות בחשבון יובאו מענקים תכנית לעניין ")א(
המיוחסותלחלקהמפעלשנוסףבשלההרחבהאוההכנסותמכללמכירות
המפעל,לפיבחירתהמפעלשעליהיודיעבעתהגשתהבקשהלאישור
התכנית,ובלאזכותחזרהמהבחירהבתקופתהתכנית,ולענייןהטבותמס

יובאובחשבוןהכנסותמכללמכירותהמפעל;";

לפסקה )2()ג( 

להגדרה "תושב חוץ" -מוצעלהגדירתושבחוץעלידי
הפניהלהגדרתמונחזהבפקודתמסהכנסה,בשניחריגיםע

היאמי הכנסה מס חוץ"בפקודת "תושב ההגדרה
שאינותושבישראלכהגדרתובפקודה,וכןיחידששהה
המס שנה,בשנת לפחות,בכל 183ימים לישראל מחוץ
ובשנתהמסשלאחריה,ומרכזחייולאהיהבישראלעלפי
הגדרת"תושבישראל"בפקודה,תושבישראלהואיחיד
שמרכזחייובישראל,וכןחברבניאדםשהתאגדבישראל

אושהשליטהעלעסקיווניהולםמופעליםבישראלע

החריגיםשמוצעלקבועלכךהםשחברהלאתיחשב
כתושבחוץ,לענייןחוקעידודהשקעות,אםמישמחזיק
ב־10%לפחותמהוןהמניותהמוצאאומכוחההצבעהאו
מהזכותלמנותמנהלבהאולקבל10%לפחותמרווחיה
הואתושבישראל,וכןחברהשתושביישראלנהניםאו

זכאיםל־25%אויותרמהכנסותיהאומרווחיהע

לפסקה )4()א(

סעיף18אלחוקעידודהשקעותקובעאתהתנאים
לאישורתכניתעההגדרהלמונח"תכניתמחקרופיתוח",
הקשורהלמונח"ידע",היאכיום"תכניתכהגדרתהבחוק
בחוק כהגדרתה תכנית היינו ופיתוח", מחקר לעידוד
בתעשייה, טכנולוגית וחדשנות פיתוח מחקר, לעידוד
ניתנות לפיו אשר המו"פ(, חוק - )להלן התשמ"ד-1984

הטבותשונותלעידודמחקרופיתוחע

מוצעלתקןאתההגדרה"תכניתמחקרופיתוח"לאור
תיקוןמס'7לחוקהמו"פ,שבושונתהההגדרההאמורהע
הטבות למסלול רק התייחסה ההגדרה התיקון לפני
שהוסדרבמסגרתהוראותחוקהמו"פ)להלן-מסלולחוק
המו"פ(ולאחרהתיקוןההגדרהמתייחסתלכללמסלולי

הטבותשמפעילההרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגיתע
הדבריצראי–בהירותלגביהמסלולשאליומפנההחוק

לעידודהשקעותע

כדילשמראתההפניהלמסלולהמקורישעוגןבחוק
תיקונו,וכדילאפשרלהפנותגםלמסלולים המו"פטרם
רלוונטייםשיופעלולפיחוקהמו"פלאחרתיקונו,מוצע
לעדכןאתההגדרהכךשתפנהלמסלולחוקהמו"פוכן
תיצורמנגנוןשיאפשרהוספתמסלוליםשקבעההרשות
הלאומיתלחדשנותטכנולוגית,ובלבדשהתקבללכךאישור
שלהמדעןהראשישלמשרדהכלכלהוהתעשייהומנהל

רשותהמסיםע

לפסקה )4()ב(

שר השקעות, עידוד לחוק 18א)ג()2( סעיף לפי
האוצרושרהכלכלהוהתעשייהמוסמכיםלקבועתנאים
שבהתקיימותםמפעלתעשייתיהמוכרמוצר,שהוארכיב
במוצראחר,המיוצרעלידימפעלתעשייתיאחר,ייחשב
כמפעלבר־תחרותהתורםלתוצרהמקומיהגולמיעאחד
מהתנאיםשנקבעובתקנותהואמתןאישורשלהמפעל
האחרבדברשיעורהמכירותשלהמוצרשמכילאתהרכיב
בכלאחדמהשווקיםשבהםהואנמכרעמוצעלקבועכי
עלהמפעלהתעשייתיהאחרלהמציאלמפעלהתעשייתי
המוכרלורכיבאישורעלכךשהתנאיםשקבעוהשרים

אכןמתקיימיםבוע

לפסקה )4()ג(

לפיסעיף18א)ב(לחוקלעידודהשקעות,כדישתכנית
תעמודבתנאיהסףשלהחוק,נדרשהמפעלהתעשייתי
להיות"בר־תחרותהתורםלתוצרהמקומיהגולמי",והתנאים
החלופייםלענייןזהמנוייםבסעיף18א)ג(לחוקעאתהתנאים
הקבועיםבסעיףקטן)ג()1(ישלקרואעםסעיףקטן)ד(עסעיף
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בתיירות'' ''מינהלתהשקעות ''המינהלה''יבוא 25,בכלמקום,במקום בסעיף )5(
ובמקום''המנהל''יבוא''מנהלמינהלתהשקעותבתיירות'';

בסעיף40ג)ג()1(,אחרי"שיטתקסיני־סולדנר"יבוא"ומפעליםבשדרותוביישובי )6(
עוטףעזהכמשמעותםבפסקה)5(בחלקא'בתוספתהשנייה";

בסעיף51- )7(

בהגדרה"הכנסהמוטבת",במקום"ההכנסה"יבוא"ההכנסההחייבת"; )א(

בהגדרה"הכנסהמועדפת",ברישה,אחרי"מפעילותובישראל"יבוא"למעט )ב(
הכנסהמנכסלאמוחשישאינונכסלאמוחשימוטבכהגדרתובסעיף51כד,ולמעט
חלקההכנסהשאינונובעממחקרופיתוחבישראלוסוגיהכנסותנוספיםשקבע
שרהאוצרלענייןהגדרהזולצורךעמידתושלמשטרהמסבישראלבאמותמידה

בין־לאומיות";

בהגדרה"חברהמועדפת"- )ג(

ברישה,במקום"שאינהשותפות"יבוא"שלאחלותעליהןהוראות )1(
64,62או־64א1לפקודתמסהכנסהאושאינןמחילותאת סעיפים61,

הוראותהסעיפיםהאמוריםעלעצמן,לפיהעניין,שאינהשותפות";

בפסקה)3(,במקום"סעיפים64או־64א1"יבוא"סעיפים64,62,61א )2(
ו־64א1";

בתיירות'' ''מינהלתהשקעות ''המינהלה''יבוא במקום 25,בכלמקום, בסעיף )5(
ובמקום''המנהל''יבוא''מנהלמינהלתהשקעותבתיירות'';

בסעיף40ג)ג()1(,אחרי"שיטתקסיני־סולדנר"יבוא"ומפעליםבשדרותוביישובי )6(
עוטףעזהכמשמעותםבפסקה)5(בחלקא'בתוספתהשנייה";

בסעיף51- )7(

בהגדרה"הכנסהמוטבת",במקום"ההכנסה"יבוא"ההכנסההחייבת"; )א(

בהגדרה"הכנסהמועדפת",ברישה,אחרי"מפעילותובישראל"יבוא"למעט )ב(
הכנסהמנכסלאמוחשישאינונכסלאמוחשימוטבכהגדרתובסעיף51כד,ולמעט
חלקההכנסהשאינונובעממחקרופיתוחבישראלוסוגיהכנסותנוספיםשקבע
שרהאוצרלענייןהגדרהזולצורךעמידתושלמשטרהמסבישראלבאמותמידה

בין־לאומיות";

בהגדרה"חברהמועדפת"- )ג(

ברישה,במקום"שאינהשותפות"יבוא"שלאחלותעליהןהוראות )1(
64,62או־64א1לפקודתמסהכנסהאושאינןמחילותאת סעיפים61,

הוראותהסעיפיםהאמוריםעלעצמן,לפיהעניין,שאינהשותפות";

בפסקה)3(,במקום"סעיפים64או־64א1"יבוא"סעיפים64,62,61א )2(
ו־64א1";

קטן)ד()3()א(קובעכיום,לענייןמענק,כיאםהתכניתהיא
להרחבתמפעל"יובאובחשבוןרקהכנסותממכירותהמפעל

המיוחסותלחלקהמפעלשנוסףבשלההרחבה"ע

מוצעכיבענייןמענקתתאפשרבחירהמראששל
לגביאופן התכנית, לכלתקופת שתחייבאותו המפעל,
חישובהתנאי"בר־תחרות",כךשהתנאיםכאמורבסעיף
קטן)ג()1()ב(ו–)ג(יחולולגביהכנסותמכלמכירותהמפעל
בשל נוספו אשר המפעל ממכירות הכנסות לגבי או
תמשיך הבחינה המס, הטבות לגבי יובהרכי ההרחבהע

להיותלגביההכנסההשוטפתמכללמכירותהמפעלע

לפסקה )5( 

סעיף25לחוקעידודהשקעותדןבעררעלהחלטות
ההגדרהשלהמונח"המינהלה" שלהמינהלהוהמנהלע
ההשקעות)אשרשמהיוחלף, כוללתאתמינהלתמרכז
מינהלת ואת הרשות"( ל"מינהלת המוצע, החוק לפי
השקעותבתיירות,וההגדרה"המנהל"כוללתאתמנהל
מרכזההשקעותואתמנהלמינהלתהשקעותבתיירותע
מוצעכיסעיףזהימשיךלחולרקלגביערריםעלהחלטות
שלמינהלתהשקעותבתיירותומנהלמינהלתהשקעות
בתיירות,ואילועלהחלטותשלמינהלתהרשותומנהל
הרשותיהיהניתןלערערלביתמשפטלענייניםמינהליים,

כאמורבסעיף84להצעתחוקזוע

לפסקאות )6( ו–)14(

מענק ניתן השקעות, עידוד לחוק 40ג)ג( סעיף לפי
השקעהמוגדללמפעלבנגבעמוצעשהמענקהמוגדליוכל
להינתןגםלמפעליםבשדרותוביישוביעוטףעזה,שהם
אשקלון, חוף הנגב, האזוריותשער במועצות היישובים
שדותנגבואשכול,אשרבתיהם,כולםאוחלקם,שוכנים

עד7ק"ממגדרהמערכתהמקיפהאתרצועתעזהוכןאזור
תעשייהמרחבישמבניו,כולםאוחלקם,שוכניםעד7ק"מ

מהגדרהאמורהע

לפסקה )7(

במס הטבות הוא לחוק השביעי הפרק של עניינו
הכנסה,וסעיף51לחוקכוללאתההגדרותהנדרשותלסימן

ב'בפרקזה,שעניינוהטבותבמסבשלמפעלמוטבע

בהגדרה"הכנסהמוטבת"מוצעלהבהירכיההטבות
במסלחברהמוטבתחלותלגביהכנסהחייבת,שהיא,לפי
ההגדרה"הכנסהחייבת"בפקודתמסהכנסה,הכנסהלאחר

הניכויים,הקיזוזיםוהפטוריםשהותרוממנהלפיכלדיןע

בסימןב'3החדש,המוצעבסעיף83)13(להלן,מוצע
מוחשיים, לא מנכסים הכנסה על במס הטבות לקבוע
במיוחדפטנטותוכנה,הכלוליםבהגדרה"נכסלאמוחשי
מוטב"עההכנסהשלגביהניתנתההטבהמוגדרתכ"הכנסה
טכנולוגיתמועדפת",ובהתאםלאמותמידהבין־לאומיות
היאאינהכוללתהכנסותמסוגיםשונים,דוגמתהכנסה
להחילהגבלותאלהגםעל יש לשיווקע המשמש מנכס
הטבותהניתנותכיוםמכוחהחוק,ועלכןמוצעלתקןאת
ההגדרה"הכנסהמועדפת",כךשלאתכלולהכנסהמנכס
לאמוחשישאינונכסלאמוחשימוטבוכןסוגיהכנסות

שיקבעשרהאוצרע

סעיפים61ו־62לפקודתמסהכנסהדניםבמושבים
64א וסעיפים חקלאיות, שיתופיות ואגודות שיתופיים
ובחברות משפחתיות בחברות דנים לפקודה ו־64א1
לחבריהן ייוחסו החברה שהכנסות וקובעים שקופות,
"חברה ההגדרה את לתקן מוצע בהןע המניות ולבעלי
מועדפת"כךשלאתכלולחברהבעלתמפעלמועדףאו
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בסעיף51יח,במקום"בהכנסהמועדפתיחול"יבוא"בהכנסהחייבתמועדפת, )8(
בניכויהמסהחלעליה,יחול";

בסעיף51כ- )9(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)1(,במקום"5ע1מיליארד"יבוא"1מיליארד"; )1(

בפסקה)2(,במקום"20מיליארד"יבוא"10מיליארד"; )2(

)3(,במקום"וברמתהשכרשצפוישתיקבעלעובדיו"יבוא בפסקה )3(
"ברמתהשכרשצפוישתיקבעלעובדיו,ברמתהחדשנותהטכנולוגיתשל

המפעלהמועדףוברמתהפריוןלעובד";

בסעיףקטן)ב(,במקוםפסקה)2(יבוא: )ב(

השקעהבמחקרופיתוחלפיאחתמאלה)להלן-חלופתההשקעה )2("
במו"פ(:

השקעהבמחקרופיתוחבאזורפיתוחא',הגדולהב־100מיליון )א(
שקליםחדשיםלפחות,בכלשנתמסבתקופתהזכאותלהטבות,
מממוצעההשקעותבמחקרופיתוחשלהמפעלהמועדףבשלוש

שנותהמסהקודמותלשנתהמסשבהניתןאישורהמנהלים;

חברותהשותפותבשותפותהמחזיקהבמפעלמועדףשחל
עליהןאושהןמחילותעלעצמן,לפיהעניין,אתהוראות

הסעיפיםהאמוריםבפקודתמסהכנסהע

לפסקה )8(

סעיף51יחלחוקעידודהשקעותקובעשעלדיבידנד
של מס שיעור יחול מועדפת בהכנסה שמקורו ששולם
20%,שהואנמוךמהשיעוריםשנקבעובסעיף125בלפקודה
שממנו להבהירשחלקההכנסה מוצע 30%ע או 25% -
ניתןהדיבידנדבשיעורשל20%הואההכנסההמועדפת

החייבת,בניכויהמסהחלעליהע

לפסקה )9( 

לפסקת משנה )א(

תנאים נקבעו השקעות עידוד לחוק 51כ בסעיף
מפעל שייחשב כדי בהם לעמוד צריך מועדף שמפעל
ו–)2( )1( בפסקאות כלשהיע מס בשנת מיוחד מועדף

שלסעיף51כ)א(,נקבעותנאיםלענייןסךההכנסותהנדרש
המועדפת ההכנסה שסך נקבע )1( בפסקה המסע בשנת

יותר, או חדשים שקלים מיליארד 5ע1 היה המפעל של
ובפסקה)2(נקבעשסךההכנסהשלהחברההמועדפת,קרי
מחזורהמכירותהשנתישלהחברהבעלתהמפעלהמועדף,
היה20מיליארדשקליםחדשיםאויותרעהתבררכירף
גדולות רב־לאומיות לחברות חסםגבוהמדי מהווה זה
המעוניינותלבצעבישראלפעילותמשמעותיתאךבהיקף
ל־1 האמורים הסכומים את להפחית מוצע מזהע נמוך

מיליארדו־10מיליארדשקליםחדשים,בהתאמהע

התנאישבפסקה)3(שלסעיף51כ)א(לחוקדןבאישור
שלהמנהלהכללישלמשרדהאוצר,המנהלהכללישל
משרדהכלכלהוהתעשייהומנהלרשותהמסים)להלן-

המנהלים(הנדרשכדישהמפעלייחשבמפעלמועדףמיוחדע
התנאיהואשהמנהליםאישרושהוכחלהנחתדעתם,כילפי
התכניתהעסקיתשהוגשהלהם,"המפעלהמועדףיתרום
תרומהמהותיתלפעילותהכלכליתבישראלוישבוכדי
לקדםיעדיםלאומייםבמשקהמדינה,ביןהשאר,בהתחשב
במיקוםהגאוגרפישלהמפעלהמועדףוברמתהשכרשצפוי
שתיקבעלעובדיו"עכדילהעלותאתרמתהפריוןוהחדשנות
לפעילות המהותית התרומה בבחינת כי מוצע במשק,
המפעל, של העסקית התכנית לפי בישראל הכלכלית
יתחשבוהמנהליםגםברמתהחדשנותהטכנולוגיתשל

המפעלהמועדףורמתהפריוןלעובדע

לפסקת משנה )ב(

51כ)ב(לחוקעידודהשקעות,התכנית עלפיסעיף
העסקיתשלמפעלמועדףצריכהלכלול,כתנאילהכרה
השקעה אלה: מחלופות אחת מיוחד, מועדף כמפעל בו
העסקת או ופיתוח במחקר השקעה יצרניים, בנכסים

עובדיםחדשים,הכולבהיקפיםהקבועיםבסעיףע

ההשקעה בחלופת דנה האמור לסעיף )2( פסקה
במחקרופיתוח,וזהנוסחהכיום:

השקעהבמחקרופיתוחבהיקףשל100מיליוןשקלים )2("
חדשיםלפחותבאזורפיתוחא'ו־150מיליוןשקליםחדשים
לפחותבאזורפיתוחשאינואזורפיתוחא',בכלשנתמס
חלופת - זה )בסימן להטבות הזכאות תקופת במהלך

ההשקעהבמו"פ(;"

התבררכיחלופהזואינהמהווהרףמתאיםלצורך
כניסהלמסלולהמיוחדואינהמניבהערךמוסף,מבחינה
האחרותע החלופות שתי של לזה דומה בהיקף משקית,
מוצעלקבועכיבחלופתההשקעהבמחקרופיתוחיידרש
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השקעהבמחקרופיתוחבענףטכנולוגיהמועדףבאזורפיתוח )ב(
שאינואזורפיתוחא',בסכוםהגדולב־150מיליוןשקליםחדשים
לפחות,בכלשנתמסבתקופתהזכאותלהטבות,מממוצעסכומי
שנות בשלוש המועדף המפעל של ופיתוח במחקר ההשקעות
בפסקת המנהלים; אישור ניתן שבה המס לשנת הקודמות המס
משנהזו,"ענףטכנולוגיהמועדף"-ענףטכנולוגיהשקבעוהשרים,
בהתייעצותעםהמדעןהראשיבמשרדהכלכלהוהתעשייה,כענף

טכנולוגיהמועדף,בהסתמךעלאחדמשניאלה:

עבודה מקומות יצירת לעודד צפויה בו ההשקעה )1(
בישראלבמקצועותשלהםישביקושנמוךבישראל;

היקףהפעילותהעסקיתבובישראלהואנמוךוההשקעה )2(
בוצפויהלהגבירבמידהרבהאתהידעהטכנולוגיבישראל;

עלאףהאמורבפסקאותמשנה)א(או)ב(,אםממוצעההשקעותבמחקר
ופיתוחבשלוששנותהמסהקודמותלשנתהמסשבהניתןאישורהמנהלים
עלהעל500מיליוןשקליםחדשים,עלההשקעהבמחקרופיתוחלהיות
בסכומיםהגדוליםבמחציתמןהסכומיםהנקוביםבכלאחתמהן,לפיהעניין;

הלאומית שהרשות הוצאות - ופיתוח" במחקר "השקעה זו, בפסקה
לחדשנותטכנולוגיתאישרהבכלשנתמסכהוצאותמחקרופיתוח;";

בסעיף51כא)ג(- )10(

בפסקה)1(,במקום"5ע1מיליארד"יבוא"1מיליארד"; )א(

השקעהבמחקרופיתוחבענףטכנולוגיהמועדףבאזורפיתוח )ב(
שאינואזורפיתוחא',בסכוםהגדולב־150מיליוןשקליםחדשים
לפחות,בכלשנתמסבתקופתהזכאותלהטבות,מממוצעסכומי
שנות בשלוש המועדף המפעל של ופיתוח במחקר ההשקעות
בפסקת המנהלים; אישור ניתן שבה המס לשנת הקודמות המס
משנהזו,"ענףטכנולוגיהמועדף"-ענףטכנולוגיהשקבעוהשרים,
בהתייעצותעםהמדעןהראשיבמשרדהכלכלהוהתעשייה,כענף

טכנולוגיהמועדף,בהסתמךעלאחדמשניאלה:

עבודה מקומות יצירת לעודד צפויה בו ההשקעה )1(
בישראלבמקצועותשלהםישביקושנמוךבישראל;

היקףהפעילותהעסקיתבובישראלהואנמוךוההשקעה )2(
בוצפויהלהגבירבמידהרבהאתהידעהטכנולוגיבישראל;

עלאףהאמורבפסקאותמשנה)א(או)ב(,אםממוצעההשקעותבמחקר
ופיתוחבשלוששנותהמסהקודמותלשנתהמסשבהניתןאישורהמנהלים
עלהעל500מיליוןשקליםחדשים,עלההשקעהבמחקרופיתוחלהיות
בסכומיםהגדוליםבמחציתמןהסכומיםהנקוביםבכלאחתמהן,לפיהעניין;

הלאומית שהרשות הוצאות - ופיתוח" במחקר "השקעה זו, בפסקה
לחדשנותטכנולוגיתאישרהבכלשנתמסכהוצאותמחקרופיתוח;";

בסעיף51כא)ג(- )10(

בפסקה)1(,במקום"5ע1מיליארד"יבוא"1מיליארד"; )א(

גידולשנתיבהשקעהבמחקרופיתוחשהרשותהלאומית
לחדשנותטכנולוגיתאישרהכהוצאותמחקרופיתוח,לפי

אחתמאלה:

א', פיתוח באזור ופיתוח במחקר השקעה אע
שנת בכל לפחות, ש"ח מיליון 100 של בהיקף הגדולה
מס,ביחסלממוצעההשקעותבמחקרופיתוחשלהמפעל
המועדףבשלוששנותהמסהקודמותלשנתהמסשבה
ניתןאישורהמנהליםעזאתכאשרביןמתןאישורהמנהלים
לביןהשנהשבהבוצעחלקשאינוקטןמ־25%מההשקעה

הנוספתלאיחלפויותרמ־3שנים;

השקעהבמחקרופיתוחבאחדמענפיטכנולוגיה בע
- )להלן והתעשייה הכלכלה ושר האוצר שר שקבעו
השרים(,בהתייעצותעםהמדעןהראשיבמשרדהכלכלה
והתעשייה,כענףטכנולוגיהמועדף,באזורפיתוחשאינו
150מיליוןש"חלפחות, אזורפיתוחא',הגדולהבהיקף
בכלשנתמס,ביחסלממוצעההשקעותבמחקרופיתוח
שלהחברהבשלוששנותהמסהקודמותלשנתהמסשבה
ניתןאישורהמנהליםעזאתכאשרביןמתןאישורהמנהלים
לביןהשנהשבהבוצעחלקשאינוקטןמ־25%מההשקעה
הנוספתלאיחלפויותרמ־3שניםעלענייןזהמוצעלקבוע
כיהשריםיקבעוענףכענףטכנולוגיהמועדףאםהשקעה
צפויהלעודדיצירתמקומותעבודהבישראלבמקצועות
שלהםישביקושנמוךבישראל,אואםהיקףהפעילות
העסקיתבובישראלהואנמוךוההשקעהצפויהלהגביר
משום זאת בישראלע הטכנולוגי הידע את רבה במידה

שכיוםכברקייםהיקףגבוהשלהשקעהבמחקרופיתוח
התערבות בלא א', פיתוח אזורי שאינם פיתוח באזורי
המדינה,ולכןישמקוםלהתנותאתמתןהתמריץבאזורים
אלהבהשקעהבמחקרופיתוחבענפיטכנולוגיההצפויים

להניבערךמוסףמבחינהמשקיתע

במחקר הממוצעת ההשקעה שאם לקבוע מוצע
ופיתוחשלהמפעלבשלוששנותהמסהקודמותלשנת
מתןאישורהמנהליםגבוההמ־500מיליוןש"ח,תידרש
השקעהתוספתיתבמחקרופיתוחבהיקףשל50אחוזים
מהסכומיםהאמוריםלעיל,ביחסלהשקעהבמחקרופיתוח
שכבר לחברות נוגעת זו הוראה הקודמתע המס בשנת
במצבהקייםמשקיעותבמחקרופיתוחבהיקףגבוה,ויש
מקוםלעודדןלשמרהיקףזהלצדהקלהבדרישהלגידול

התוספתיהנדרשמהןע

לפסקה )10( 

51כאלחוקעידודהשקעותדןבהטבותבמס סעיף
לחברהמועדפתלגביהכנסתההמועדפתמהמפעלהמועדף
זכאות לה מעניקים ו–)ב( )א( קטנים סעיפים המיוחדע
לשיעורימסחברותמופחתיםולפחתמואץאםהתקיימו
בההתנאיםהאמוריםבסעיףקטן)ג(ובהםשסךההכנסה
המועדפתשלהמפעלהיה5ע1מיליארדשקליםחדשים
15 החברההמועדפתהיה של ההכנסה ושסך יותר, או
מיליארדשקליםחדשיםאויותרעהתבררכירףזהמהווה
חסםגבוהמדי,ומוצעלהפחיתאתהסכומיםהאמוריםל־1

מיליארדו־10מיליארדשקליםחדשים,בהתאמהע
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בפסקה)2(,במקום"15מיליארד"יבוא"10מיליארד"; )ב(

בסעיף51כב,במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )11(

שנתהמסהראשונהלתקופתהזכאותלהטבותתהיהשנתהמסשהמנהלים ")א(
מצאוכיהושקעבהחלקמהותימסכוםההשקעההנדרשת,ובמקריםחריגים,
מטעמיםשיירשמו-גםשנתמסמאוחרתמזו,אךלאמאוחרתמשלוששנים
לאחרהשלמתההשקעה,בשיםלבלהיקףההשקעהשבוצעה,למספרהמשרות
שנוספולמשקולהיקףפעילותהשלהחברהבישראל)בסימןזה-שנתהאפס(ע";

בסעיף51כג)ב(,אחרי"מנהלרשותהמסים",יבוא"בהתייעצותעםהמנהלהכללי )12(
שלמשרדהכלכלהוהתעשייהוהמנהלהכללישלמשרדהאוצר";

אחריסעיף51כגיבוא: )13(

"סימן ב'3: הטבות במס בשל מפעל טכנולוגי מועדף

בסימןזה-51כדעהגדרות

לפסקה )11( 

סעיף51כבלחוקעידודהשקעותדןבתקופתהזכאות
וסעיף מיוחד, מועדף מפעל בשל חברות במס להטבות

קטן)א(שבוקובעכך:

מיוחד מועדף מפעל בעלת מועדפת חברה ")א(
רשאית תהיה 51כ, בסעיף האמור כל בהם שהתקיים
לבחוראתשנתהמסהראשונהשבהתחלתקופתהזכאות
להטבות,בהודעהשתוגשלפקידהשומהיחדעםהדוח
השנתיהמוגשלאותהשנהלפיהוראותסעיף131לפקודה,
ובלבדשמתקיימיםבהםבאותהשנההתנאיםהאמורים
בסעיף51כ)א()1(ו–)2(והיאצירפהלדוחהשנתיאתאישור

המנהלים)בסימןזה-שנתהאפס(ע"

מוצעלקבועשקביעתשנתהאפסלאתהיהנתונה
מהותי חלק הושקע שבה השנה תהיה אלא לחברה

מההשקעההנדרשת,להנחתדעתםשלהמנהליםע

לפסקה )12( 

סעיף51כג)ב(לחוקעידודהשקעותמסמיךאתמנהל
רשותהמסיםלקבועכימפעלמועדףאינומפעלמועדף
מיוחד,אםמצאכיפעילותווהישגיואינםתואמיםאת
תנאיאישורהמנהליםעמוצעלקבועשקביעהכאמורטעונה
הכלכלה משרד של הכלליים המנהלים עם התייעצות

והתעשייהומשרדהאוצר,שהםחלקמצוות"המנהלים"ע

לפסקה )13( - כללי

מוצעלהוסיףלפרקהשביעילחוקעידודהשקעותאת
סימןב'3:הטבותבמסבשלמפעלטכנולוגימועדף,שיעניק
שיעורימסמופחתיםלמפעלתעשייתיבתחוםשלתעשייה
עתירתידע,במטרהלעודדפעילותהקשורהבפיתוחנכסים

לאמוחשייםמוטביםבחברותעתירותידעע

שאומצו בכללים בהתחשב מוצעות המס הטבות
המס הטבות מבנה בעניין OECD–ה בידי לאחרונה
רוחני(, קניין )מיסוי הידע עתירת התעשייה על
מהמדינות רווחים הסטת מניעת השאר, בין שמטרתן,

הרווחיםומניעתתחרות מניבות שבהןבוצעוהפעולות
מסמזיקה,ביןהשארבאמצעותקביעתחובהשלפעילות
מהותיתבמדינהבעלתמשטרמסמועדף,לפיכלליה–

OECD/G20BaseErosionandProfitShiftingProject
)להלן-כלליה–BEPS(ע

לפיהכלליםהאמורים,משטרמסיסווגכמשטרמס
מזיקאםהואמתמרץהעברתהכנסותלמדינהבעלמשטר
מסמיטיב,בלאמעברשלפעילותאמיתיתעמטרתהכללים
היאליצורהתאמהביןההכנסהשעליהניתנותהטבות
ויצירת המהותיתשלהחברה המסלביןרמתהפעילות

הערךבמדינהנותנתההטבותע

שהוצאות ה–BEPSקובעים כללי כדילבחוןזאת,
ישמשו מסוימת במדינה הוצאו אשר ופיתוח מחקר
החברהבאותה להערכתמידתהפעילותהמהותיתשל
מדינהעלפיכך,מאפשריםהכלליםלקבועמשטרמסהמטיב
עםהכנסותשהופקומנכסיםלאמוחשייםמוטביםאשר
נובעיםממחקרופיתוחשנעשהבתחומיהמדינהעלעומת
זאת,משטרמסהנותןהטבותלהכנסותהנובעותמנכסלא
מוחשימוטבשאינונובעממחקרופיתוחשנעשהבתחומי

המדינה,נתפסכבלתילגיטימי,וייחשבכמשטרמסמזיקע

כדילעמודבכלליםהאמורים,מוצעשההטבותיינתנו
רקעלהכנסהשנובעתממחקרופיתוחבישראל,כמפורט

להלןע

לסעיף 51כד המוצע

להגדרות "הכנסה טכנולוגית", "הכנסה טכנולוגית מועדפת" 
ו"נכס לא מוחשי מוטב" -מוצעלקבועכיהכנסהטכנולוגית
היאהכנסההנובעתמנכסלאמוחשימוטב,שהואפטנט
רשום,תוכנתמחשב,זכותמטפחיםשלזניצמחים,זכויות
לפיחוקיםאחריםשיקבעשרהאוצרוזכויותדומותלפידיני
חוץ,ולגביחברותקטנות-גםידעשפותחבישראלבידי
המפעלשאישרההרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגית,
ובתחוםהאנרגיההמתחדשת-ידעכאמורשאישרהמדען

הראשישלמשרדהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמיםע
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"הכנסהטכנולוגית"-הכנסהשלמפעלטכנולוגישהופקה
אונצמחהבמהלךעסקיוהרגילשלהמפעלמנכסלא
מוחשימוטבשבבעלותמלאהאוחלקיתשלהמפעל,
אושהמפעלהואבעלזכותשימושבו,לרבותכלאחת

מאלה:

הכנסהממתןזכותלשימושבנכסהלאמוחשי )1(
המוטב;

הכנסהמשירותהמבוססעלתוכנה; )2(

הכנסהממוצראשרבייצורועשההמפעלשימוש )3(
בנכסהלאמוחשיהמוטב;

הכנסהממוצרנלווהלתוכנתמחשבאולמוצר )4(
כאמורבפסקה)3(והכנסהממוצרהתומךבשימושבמוצר
כאמורבפסקה)3(,ובלבדשהמוצרהיהקשורבמישרין

לנכסהלאמוחשיהמוטבומתקייםלגביואחדמאלה:

לאהיהבייצורושימושבנכסלאמוחשי )א(
מוטבאחר;

היהבייצורושימושבנכסלאמוחשימוטב )ב(
אחראשראינובבעלותהחברהבעלתהמפעלאו
צדקשורלה,ושאיןלהאולצדקשורלהזכות

שימושבו;

הכנסהמשירותנלווהלמתןזכותשימוש,לשירות )5(
)3(אותומךבכל )1(עד אולמוצרכאמורבפסקאות

אחדמאלהכאמורבפסקאות)1(עד)3(,לפיהעניין;

"הכנסהטכנולוגית"-הכנסהשלמפעלטכנולוגישהופקה
אונצמחהבמהלךעסקיוהרגילשלהמפעלמנכסלא
מוחשימוטבשבבעלותמלאהאוחלקיתשלהמפעל,
אושהמפעלהואבעלזכותשימושבו,לרבותכלאחת

מאלה:

הכנסהממתןזכותלשימושבנכסהלאמוחשי )1(
המוטב;

הכנסהמשירותהמבוססעלתוכנה; )2(

הכנסהממוצראשרבייצורועשההמפעלשימוש )3(
בנכסהלאמוחשיהמוטב;

הכנסהממוצרנלווהלתוכנתמחשבאולמוצר )4(
כאמורבפסקה)3(והכנסהממוצרהתומךבשימושבמוצר
כאמורבפסקה)3(,ובלבדשהמוצרהיהקשורבמישרין

לנכסהלאמוחשיהמוטבומתקייםלגביואחדמאלה:

לאהיהבייצורושימושבנכסלאמוחשי )א(
מוטבאחר;

היהבייצורושימושבנכסלאמוחשימוטב )ב(
אחראשראינובבעלותהחברהבעלתהמפעלאו
צדקשורלה,ושאיןלהאולצדקשורלהזכות

שימושבו;

הכנסהמשירותנלווהלמתןזכותשימוש,לשירות )5(
)3(אותומךבכל )1(עד אולמוצרכאמורבפסקאות

אחדמאלהכאמורבפסקאות)1(עד)3(,לפיהעניין;

מתאימות חברות לעודד הצעתהחוקהיא תכלית
שלהן והפיתוח המחקר פעילות את ולהרחיב להתבסס
הנובעת ההכנסה את להגביל שלא מוצע בישראל,לכן
מנכסלאמוחשימוטבלשיטתתמחורמסוימת,ולאפשר
לכלולבהכנסהזו,ביןהשאר,גםהכנסותממתןרישיונות
)"זכותשימוש"(בתוכנתמחשב,תמלוגים,דמי לשימוש
שימוש,דמימנויעלשירותאועלתוכנהוחלוקתהכנסותע
אינה מוטב מוחשי לא מנכס הנובעת ההכנסה כן, כמו
מוגבלתלמודלעסקימסויםויכולהלכלולגםמכירתמוצר
המבוססעלנכסלאמוחשימוטב,שירותימו"פ,כלעוד
הםמהוויםנתחקטןמהכנסותהחברה,ומכירתשירותים
מהכנסות וגדל הולך נתח המהווים תוכנה, מבוססי
במתכונת שירותים נכללים ובהם ההיי–טק, תעשיית
SoftwareAsAServiceושירותים )SAAS(–הידועהכ

דומיםמבוסס"ענן"ע

שירותיםמבוססיתוכנהניתניםבענפיםשונים,כגון
פרסוםבאינטרנט,פיננסים,שירותיבנייתאתריםושירות
שההכנסה בתנאי כמובן זאת מידע, ושיתוף לאחסון
במקריםאלהאכןנובעתבמהותהמשרותיהתוכנהעצמם,

בהתאםלתכליתהחוקע

מוחשי מוצר ממכירת הכנסה כי יובהר כן כמו
שתפקידולשאתאתהנכסהלאמוחשיהמוטב,מהווה

הכנסהממתןזכותשימושבנכסהלאמוחשיהמוטבע

הכנסהטכנולוגיתתכלולגםהכנסההנובעתמשירותים
נלוויםאומשלימיםלמוצר,כגוןתמיכהטכניתלסוגיה,
הטמעה,הדרכה,שירותיםמקצועיים)כגוןהתאמתמוצר
ללקוח,הגדרותמערכתוהתממשקות(,בדיקתהיתכנות,
שירותיאירוחואחסון,הכשרה,שירותיםאומוצריםשלצד
שלישיששולבובמוצר,אושניתנוכפישהםבנלווהלשירות
אוהמוצר,לרבותבמקריםשבהםהמוצראוזכותהשימוש
ניתניםבחינםוהלקוחמשלםבעבורהשירותיםהנלווים
בלבדעכמוכןהכנסהממכירתמוצריםנלוויםלמוצראו
לשירותשהכנסהמהםהיאהכנסהטכנולוגית,כגוןאבזרים
ייעודייםהמאפשריםשימושמיטביבמוצרשבייצורונעשה
ייעודית חומרה או המוטב, מוחשי הלא בנכס שימוש
המאפשרתשימושבתוכנה,כגוןשרתשעלגביומותקנת

תוכנה,תהיהזכאיתלהטבהע

יובהרכימפעלטכנולוגימועדףעשויליהנותמהטבות
בגיןכמהסוגיםשלהכנסות,למשלהכנסותממתןזכות
שימושבתוכנהוכןממתןשירותמבוססתוכנה,ככלשאלה

הופקואונצמחובמהלךעסקיוהרגילשלהמפעלע
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שאינה ופיתוח מחקר שירותי ממכירת הכנסה )6(
עולהעל15%מהכנסותהמפעל;

האוצר, שר שקבע נוספים מסוגים הכנסות )7(
משטר לעניין בין־לאומיות מידה באמות העומדים

המס;

ולמעטהכנסהמכלנכס,מוצר,מוצרנלווהאושירות
שהיאאחתמאלה:

הכנסההמיוחסתלייצורלפיכלליםשיקבע )א(
שרהאוצר;

הכנסהמנכסלאמוחשיהמשמשלשיווק, )ב(
שאינונכסלאמוחשימוטב;

האוצר, שר שקבע נוספים הכנסות סוגי )ג(
לרבותכדרושלצורךעמידתושלמשטרהמס

בישראלבאמותמידהבין־לאומיות;

"הכנסהטכנולוגיתמועדפת"-חלקההכנסההטכנולוגית
הנובעממחקרופיתוחבישראל,והכולבהתאםלתקנות
שיקבעשרהאוצר,העומדותבאמותמידהבין־לאומיות

לענייןמשטרהמס;

"חברהמועדפת"-כהגדרתהבסעיף51;

"חברהקשורה"-חברההנמניתעםאותהקבוצהרב־לאומית
כהגדרתהבסעיף85בלפקודתמסהכנסהשעליהנמנית

החברהבעלתהמפעלהמועדףהטכנולוגי;

"מפעלטכנולוגימועדף"-מפעלשהתקיימובו,בכלשנת
או ו–)2( )1( בפסקאות הקבועים התנאים כל המס,
האמורים התנאים וכן ,)3( בפסקה הקבוע התנאי

בפסקאות)4(ו–)5(:

הנובעות הכנסות תכלול לא טכנולוגית הכנסה
מפעילותהייצורשלהמפעלאשראינהתואמתאתתכלית
ההטבותלהכנסהמנכסיםלאמוחשייםמוטבים,שלגביהן
קייםבחוקמסלולהטבותבעדפעילותהייצורלפיהאזור
שבומתקייםהייצורענוסףעלכך,בהתחשבבכלליםהבין־

לאומייםהקיימיםבענייןזה,לאייכללובהגדרההכנסות
המיוחסותלנכסלאמוחשיהמשמשלשיווק,דוגמתסימן

מסחר,מוניטין,ורשימתלקוחותע

מוצעלהסמיךאתשרהאוצרלהוסיףסוגיהכנסות
סוגי להחריג או טכנולוגית", "הכנסה ההגדרה לעניין
לרבות טכנולוגית", "הכנסה מההגדרה נוספים הכנסות

אלההנדרשיםלצורךעמידהבכלליה–BEPSע

הטבת תינתן שלגביו הטכנולוגית ההכנסה חלק
מועדפת"והואיתייחס טכנולוגית יוגדר"כהכנסה המס
לחלקההכנסהשבוצעלגביומחקרופיתוחבישראלהכול

בהתאםלכלליםשקבעשרהאוצר,אשרעומדיםבאמות
מידהבין–לאומיותלענייןמשטרהמסע

להגדרות "מפעל טכנולוגי מועדף" ו"מפעל טכנולוגי מועדף 
הכנסותיו שעל המפעל על כי לקבוע מוצע - מיוחד" 
מוחליםשיעוריהמסהאמוריםבסימןזהלעמודבכמה
תנאיםעראשית,עלהוצאותיולמחקרופיתוחלהוות7%
לפחותמהכנסותיוהשנתיותאו75מיליוןשקליםחדשים
שר שיקבע מסוגים הכנסות בניכוי וזאת לפחותלשנה,
האוצרשמועברותלאחר,כדוגמתחברהאחרתשהייתה
שותפהביצירתהערךללקוחבמודלשלחלוקתהכנסות
)revenuesharing(עשנית,עליולעמודבאחדמהתנאים
האלה:החברהמעסיקהעובדימחקרופיתוחבהיקףמהותי
אושהושקעבהסכוםמהותימקרןהוןסיכוןאושהחברה
כמפורט הכול האחרונות, בשנים מהיר בקצב צמחה

בהגדרהע
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ההוצאותהמסווגותכהוצאותמחקרופיתוחלפי )1(
כלליהחשבונאותהמקובלים)בהגדרהזו-הוצאות
המחקרוהפיתוח(שלהמפעל,בשלושהשניםשקדמו
לשנתהמס,היובשיעורשל7%לפחותבממוצעלשנה
75 על עלו או המפעל, בעלת החברה הכנסות מסך
מיליוןשקליםחדשיםבשנה,ואםהמפעלהוקםבמהלך
שלוששנותהמסהאמורות-האמורבפסקהזוהתקיים
לגביהוצאותהמחקרוהפיתוחשלובתקופהשממועד
הקמתו;לענייןזה,"הכנסות"-בניכויהכנסותמסוגים
שלגבי ובלבד לאחר, המועברות האוצר, שר שיקבע

הנעברהתקייםאחדמאלה:

הואאינוצדקשורלחברהבעלתהמפעל; )א(

הואצדקשורלחברהבעלתהמפעלומנהל )ב(
רשותהמסיםאישראתניכויההכנסה;

יותר או אחד התקיים המפעל בעלת בחברה )2(
מאלה:

20%אויותרמעובדיההםעובדיםאשר )א(
הכספיים בדוחות ונרשם שולם שכרם מלוא
שלהכהוצאותמחקרופיתוחאושהיאמעסיקה

200עובדיםכאמוראויותר;

קרןהוןסיכוןכהגדרתהבתוספתהראשונה )ב(
השקיעה התשכ"ח-641968, ערך, ניירות לחוק
בחברה8מיליוןשקליםחדשיםלפחות,והחברה
מועד אחרי עיסוקה תחום את שינתה לא

השקעהזו;

הכנסותיהבשלוששניםהקודמותלשנת )ג(
המסעלוב־25%אויותרבממוצעביחסלשנת
עסקאות שמחזור ובלבד להן, שקדמה המס
החברהבשנתהמסובכלאחתמשלושהשנים
שקדמולההיה10מיליוןשקליםחדשיםאויותר;

הקודמות שנים בשלוש העובדים מספר )ד(
לשנתהמסגדלב־25%אויותרבממוצעביחס
לשנתהמסשקדמהלהן,ובלבדשבשנתהמס
ובכלאחתמשלושהשניםשקדמולההחברה

העסיקה50עובדיםלפחות;

ההוצאותהמסווגותכהוצאותמחקרופיתוחלפי )1(
כלליהחשבונאותהמקובלים)בהגדרהזו-הוצאות
המחקרוהפיתוח(שלהמפעל,בשלושהשניםשקדמו
לשנתהמס,היובשיעורשל7%לפחותבממוצעלשנה
75 על עלו או המפעל, בעלת החברה הכנסות מסך
מיליוןשקליםחדשיםבשנה,ואםהמפעלהוקםבמהלך
שלוששנותהמסהאמורות-האמורבפסקהזוהתקיים
לגביהוצאותהמחקרוהפיתוחשלובתקופהשממועד
הקמתו;לענייןזה,"הכנסות"-בניכויהכנסותמסוגים
שלגבי ובלבד לאחר, המועברות האוצר, שר שיקבע

הנעברהתקייםאחדמאלה:

הואאינוצדקשורלחברהבעלתהמפעל; )א(

הואצדקשורלחברהבעלתהמפעלומנהל )ב(
רשותהמסיםאישראתניכויההכנסה;

יותר או אחד התקיים המפעל בעלת בחברה )2(
מאלה:

20%אויותרמעובדיההםעובדיםאשר )א(
הכספיים בדוחות ונרשם שולם שכרם מלוא
שלהכהוצאותמחקרופיתוחאושהיאמעסיקה

200עובדיםכאמוראויותר;

קרןהוןסיכוןכהגדרתהבתוספתהראשונה )ב(
השקיעה התשכ"ח-641968, ערך, ניירות לחוק
בחברה8מיליוןשקליםחדשיםלפחות,והחברה
מועד אחרי עיסוקה תחום את שינתה לא

השקעהזו;

הכנסותיהבשלוששניםהקודמותלשנת )ג(
המסעלוב־25%אויותרבממוצעביחסלשנת
עסקאות שמחזור ובלבד להן, שקדמה המס
החברהבשנתהמסובכלאחתמשלושהשנים
שקדמולההיה10מיליוןשקליםחדשיםאויותר;

הקודמות שנים בשלוש העובדים מספר )ד(
לשנתהמסגדלב־25%אויותרבממוצעביחס
לשנתהמסשקדמהלהן,ובלבדשבשנתהמס
ובכלאחתמשלושהשניםשקדמולההחברה

העסיקה50עובדיםלפחות;

מפעלאשראינועומדבתנאיםהאמוריםיכוללפנות
לרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגיתולקבלאישורכיהוא
מפעלטכנולוגימועדףאףשאינועומדבתנאיםהאמורים
לעיל,אםהואמפעלהמקדםחדשנותלפיתנאיםשקבע
המדעןהראשיבמשרדהכלכלהוהתעשייהבהתייעצות

עםהמנהלהכללישלמשרדהאוצרובאישורשרהאוצרע

מעברלאמורעלהמפעללהיותמפעלמייצא,כפישנדרש
כלמפעלהזכאילשיעורמסמוטבבחוקבמתכונתוהנוכחיתע

מוצעלקבועכימפעלטכנולוגימועדףמיוחדהוא
מפעלהעומדבהגדרותמפעלטכנולוגימועדףונוסףעל
כךמחזורההכנסותשלהקבוצהשאליהמשתייכתהחברה

בעלתהמפעלעולהעלעשרהמיליארדש"חע
ס"חהתשכ"ח,עמ'2341;התשע"ו,עמ'316עמ'690ועמ'1261ע 64
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תנאיםשקבעהמדעןהראשיבמשרדהכלכלה )3(
והתעשייהבהתייעצותעםהמנהלהכללישלמשרד
האוצרובאישורשרהאוצר,המעידיםעלהיותומפעל
תעשייה למפעלי גם לב בשים חדשנות, המקדם
שמוצריהםמיוצריםבטכנולוגיותמתקדמותתוךשימוש
בנכסלאמוחשימוטב,והרשותהלאומיתלחדשנות

טכנולוגיתאישרהאתקיוםהתנאיםהאמורים;

שבה הקבוצה של המס בשנת ההכנסות סך )4(
נכללתהחברהבעלתהמפעלהיהנמוךמ־10מיליארד

שקליםחדשים;

לאמור בהתאם בר־תחרות מפעל היה המפעל )5(
בסעיף18א)ג()1(או)2(;

"מפעלטכנולוגימועדףמיוחד"-מפעלשהתקיימובוהתנאים
למעט מועדף", טכנולוגי "מפעל בהגדרה האמורים
ההכנסות האמורה,וסך )4(בהגדרה האמורבפסקה
בשנתהמסשלהקבוצהשבהנכללתהחברהבעלת

המפעלהיה10מיליארדשקליםחדשיםאויותר;

"מפעלטכנולוגי"-מפעלטכנולוגימועדףאומפעלטכנולוגי
מועדףמיוחד;

"נכסלאמוחשימוטב"-כלאחדמאלה:

זכותלפיחוקהפטנטים,התשכ"ז-651967; )1(

יוצרים, זכות חוק לפי המוגנת מחשב תוכנת )2(
התשס"ח-662007;

צמחים, זני של מטפחים זכות חוק לפי זכות )3(
התשל"ג-671973;

זכויותלפיחוקיםאחריםשימנהשרהאוצרבצו; )4(

זכויותלפיחוקימדינותחוץהעוסקיםבעניינים )5(
המנוייםבפסקאות)1(עד)4(;

הטכנולוגי, המפעל בידי בישראל שפותח ידע )6(
והרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגיתקבעהשהוא
כשירלהיותנושאלתכניתמחקרופיתוח,ולענייןידע
שפותחכאמורבתחוםהאנרגיההמתחדשת-המדען
הראשישלמשרדהתשתיותהלאומיות,האנרגיהוהמים
קבעכאמור,והכולאםסךההכנסותשלהחברהבעלת
המפעלבשנתהמסלאעלהעל32מיליוןשקליםחדשים,
ואםהחברהבעלתהמפעלנמניתעםקבוצה-מחזור
העסקאותשלהקבוצהבשנתהמסלאעלהעל211מיליון

שקליםחדשים,למעטאםהואבגדרפסקאות)1(עד)5(;

ס"חהתשכ"ז,עמ'148;התשע"ד,עמ'274ע 65

ס"חהתשס"ח,עמ'38;התשע"ד,עמ'458ע 66

ס"חהתשל"ג,עמ'272;התשנ"ו,עמ'92ע 67
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"קבוצה"-קבוצההמורכבתמשתיישויותאויותרואחת
מהןמחזיקה,במישריןאובעקיפין,באמצעיהשליטה
בהן שמתקיים מהישויותהאחרות,כך שלכלאחת

אחדמאלה:

ישביניהןיחסיםמיוחדיםכהגדרתםבסעיף85א )1(
לפקודתמסהכנסה;

בהתאםלכלליחשבונאותמקובליםאובהתאם )2(
כספיים דוחות להכין עליהן היה עליהן החל לדין
מאוחדים,אושהיונדרשותלעשותזאתאםאחתמהן

היתהנסחרתבבורסהע

מסחברותלמפעל
טכנולוגימועדף

עלאףהאמורבסעיף126)א(לפקודה-51כהע

עלהכנסהטכנולוגיתמועדפתחייבתשלחברה )1(
מועדפתבעלתמפעלטכנולוגימועדף,יוטלמסחברות

בשיעורשל12%;

עלהכנסהטכנולוגיתמועדפתחייבתשלחברה )2(
מועדפתבעלתמפעלטכנולוגימועדףמיוחד,יוטלמס

חברותבשיעורשל6%ע

שיעורהמסעל
דיבידנדששילם

מפעלטכנולוגי
מועדף

עלאףהאמורבסעיף125בלפקודה,עלרווחיחברהמועדפת51כוע
בעלתמפעלטכנולוגי)בסעיףזה-החברה(,שמקורםבהכנסה
עליה, ששולם המס בניכוי חייבת מועדפת טכנולוגית
המחולקיםכדיבידנדלחברבניאדםשהואתושבחוץ,יוטל

מסבשיעור4%,אםהתקיימוכלאלה:

90%אויותרמהמניותבחברהמוחזקיםבמישריןבידי )1(
המניות הוחזקו יותר; או אחד חוץ, תושב אדם בני חבר
בעקיפיןבאמצעותחברהאחרת,יוטלמסבשיעור4%אם
האדםתושב בני חולקלחבר מהחברההאחרת הדיבידנד
החוץבתוךשנהמהמועדשבוקיבלההחברההאחרתאת

הדיבידנד;

80%אויותרמהזכויותבחברבניאדםהאמורבפסקה)1( )2(
מוחזקיםבידיתושביחוץ;לענייןזהיראומניותהמוחזקות
מניות למעט זרה, בבורסה נסחרת בחברה הציבור בידי
בידי המוחזקות כמניות ישראל, ענייןתושב בעל שמחזיק

תושביחוץ;בפסקהזו-

"קבוצה"-קבוצההמורכבתמשתיישויותאויותרואחת
מהןמחזיקה,במישריןאובעקיפין,באמצעיהשליטה
בהן שמתקיים מהישויותהאחרות,כך שלכלאחת

אחדמאלה:

ישביניהןיחסיםמיוחדיםכהגדרתםבסעיף85א )1(
לפקודתמסהכנסה;

בהתאםלכלליחשבונאותמקובליםאובהתאם )2(
כספיים דוחות להכין עליהן היה עליהן החל לדין
מאוחדים,אושהיונדרשותלעשותזאתאםאחתמהן

היתהנסחרתבבורסהע

מסחברותלמפעל
טכנולוגימועדף

עלאףהאמורבסעיף126)א(לפקודה-51כהע

עלהכנסהטכנולוגיתמועדפתחייבתשלחברה )1(
מועדפתבעלתמפעלטכנולוגימועדף,יוטלמסחברות

בשיעורשל12%;

עלהכנסהטכנולוגיתמועדפתחייבתשלחברה )2(
מועדפתבעלתמפעלטכנולוגימועדףמיוחד,יוטלמס

חברותבשיעורשל6%ע

שיעורהמסעל
דיבידנדששילם

מפעלטכנולוגי
מועדף

עלאףהאמורבסעיף125בלפקודה,עלרווחיחברהמועדפת51כוע
בעלתמפעלטכנולוגי)בסעיףזה-החברה(,שמקורםבהכנסה
עליה, ששולם המס בניכוי חייבת מועדפת טכנולוגית
המחולקיםכדיבידנדלחברבניאדםשהואתושבחוץ,יוטל

מסבשיעור4%,אםהתקיימוכלאלה:

90%אויותרמהמניותבחברהמוחזקיםבמישריןבידי )1(
המניות הוחזקו יותר; או אחד חוץ, תושב אדם בני חבר
בעקיפיןבאמצעותחברהאחרת,יוטלמסבשיעור4%אם
האדםתושב בני חולקלחבר מהחברההאחרת הדיבידנד
החוץבתוךשנהמהמועדשבוקיבלההחברההאחרתאת

הדיבידנד;

80%אויותרמהזכויותבחברבניאדםהאמורבפסקה)1( )2(
מוחזקיםבידיתושביחוץ;לענייןזהיראומניותהמוחזקות
מניות למעט זרה, בבורסה נסחרת בחברה הציבור בידי
בידי כמניותהמוחזקות ישראל, ענייןתושב בעל שמחזיק

תושביחוץ;בפסקהזו-

לסעיף 51כה המוצע

מוצעלקבועכימסהחברותעלהכנסהטכנולוגית
מועדפתחייבתיהיהבשיעורשל12%לגביחברהבעלת
מפעל בעלת חברה לגבי ו־6% מועדף טכנולוגי מפעל

טכנולוגימועדףמיוחדע

לסעיף 51כו המוצע 

של מרווחים הנובע דיבידנד על כי לקבוע מוצע
מפעלטכנולוגימועדףמהכנסהטכנולוגיתמועדפתחייבת,
בניכויהמסששולםעליה,שחולקלחברבניאדםשהוא

תושבחוץש־80%מהזכויותבומוחזקיםבידיתושביחוץ,
המחזיקבמישריןב־90%אויותרממניותהחברהבעלת
4%עאםההחזקהבמניות יוטלמסבשיעורשל המפעל,
היתהבעקיפין,יחולשיעורהמסהמופחתרקאםהדיבידנד
נמשךבידיחברבניהאדםתושבהחוץבתוךשנהמהמועד

שבוחברתהבינייםקיבלהאתהדיבידנדע

שיעורמסמופחתזהיהיהרקלרווחיםשנוצרולאחר
בניהאדםתושבהחוץרכשאתהמניותבחברה שחבר

בעלתהמפעלע
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"בעלעניין"-מישמחזיק,לבדואויחדעםאחר,ב־5%או
יותרממניותהחברההנסחרת;

"יחדעםאחר"-כהגדרתמונחזהבסעיף88לפקודתמס
הכנסה;

הרווחיםנוצרולאחרשחברבניהאדםרכשאתהמניות )3(
הרווחים יחושבו לענייןזה לדיבידנד; המקנותאתהזכות
שנוצרובשנתהמסלאחרמועדרכישתהמניותלפיהיחס
שביןהתקופהשבההחזיקחברבניהאדםבמניותבאותה

שנתמסלביןשנתהמסהמלאהע

מסרווחיהון
למפעלטכנולוגי

מועדףומועדף
מיוחד

סעיף51כזע להוראות ובכפוף לפקודה 91 בסעיף האמור אף על
51כח-

שיעורהמסעלרווחהוןשלחברהמועדפתבעלתמפעל )1(
טכנולוגימועדףבמכירתנכסלאמוחשימוטבלחברהקשורה
תושבתחוץיהיה12%,ובלבדשהנכסנרכשמחברהתושבת

חוץבמחירשל200מיליוןשקליםחדשיםאויותר;

שיעורהמסעלרווחהוןשלחברהמועדפתבעלתמפעל )2(
טכנולוגימועדףמיוחדבמכירתנכסלאמוחשימוטבלחברה

קשורהתושבתחוץיהיה6%,ובלבדשהתקייםאחדמאלה:

המפעלהואהבעליםהראשוןשלהנכס; )א(

המפעלרכשאתהנכסמחברהתושבתחוץ; )ב(

ופיתוח ממחקר הנובע הון רווח - הון" "רווח זה, בסעיף
האוצר, שר שיקבע להוראות בהתאם והכול בישראל,

העומדותבאמותמידהבין־לאומיותלענייןמשטרהמסע

סייגלמסרווחיהון
למפעלטכנולוגי

מועדףומועדף
מיוחד

הוראותסעיף51כזיחולועלמכירתנכסלאמוחשימוטב51כחע )א(
רקאםהרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגיתאישרה,עובר
למועדהמכירה,כיהתקיימוהתנאיםהקבועיםבסעיףהאמורע

לסעיף 51כז המוצע וסעיף 4)ב( ו–)ג(

מוצעלקבועכישיעורהמסעלרווחהוןשלמפעל
לחברה מוטב מוחשי לא נכס במכירת מועדף טכנולוגי
12%,בתנאישהנכסהאמורנרכשמחברה קשורהיהיה
תושבתחוץבשווישל200מיליוןשקליםחדשיםאויותר,

לאחרמועדתחילתהחוקע

מוצעלקבועכישיעורהמסעלרווחהוןשלמפעל
מוטב מוחשי לא נכס במכירת מיוחד מועדף טכנולוגי
נרכש האמור שהנכס בתנאי ,6% יהיה קשורה לחברה
מחברהתושבתחוץאושפותחבידיהמפעללאחרמועד

תחילתהחוקע

בדומהלאמורבהגדרת"הכנסהטכנולוגיתמועדפת",
הנובע הון רווח על רק יחולו הנמוכים המס שיעורי
פי על וזאת בישראל שבוצעה ופיתוח מחקר מפעילות

כלליםשיקבעשרהאוצר,בהתאםלכלליםהבין־לאומייםע

לסעיף 51כח המוצע 

מופחת הון רווחי למס הזכאות כי לקבוע מוצע
הרשות לאישור בכפוף תהיה 51כז בסעיף כאמור
האמורים התנאים כי טכנולוגית לחדשנות הלאומית
זה לצורך המוטבע מוחשי הלא הנכס לגבי התקיימו
תוגשבקשהשתכלולאתמצבתהנכסיםהלאמוחשיים
המוטביםשהיולמפעלערבתחילתושלהחוקהמוצע,
תינתן מכירתם שעל הנכסים לבין בינם להבחין כדי

ההטבהבמסרווחיהוןע
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לצורךקבלתאישורכאמורבסעיףקטן)א(יגישהמפעל )ב(
בקשהלרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגיתבהתאםלכללים
הבקשה טכנולוגית; לחדשנות הלאומית הרשות שתקבע
מוחשיים הלא הנכסים בדבר פרטים השאר, בין תכלול,
המוטביםשהיובבעלותמלאהאוחלקיתשלהמפעלביום

ב'בטבתהתשע"ז)31בדצמבר2016(ע

עלאףהאמורבכלדין,נכסלאמוחשימוטבשמפעל51כטעהוראותשונות )א(
טכנולוגירכשמחברהקשורהיופחתרקכנגדסכוםהגידול
בהכנסההטכנולוגיתהמועדפתבשנתההפחתהלעומתסכום
לשנת הקודמות המס שנות בשתי כאמור הכנסה ממוצע

רכישתוע

הוצאותאשרשימשובייצורהכנסהטכנולוגיתמועדפת )ב(
ינוכוכנגדהכנסהזובלבדע

היהסכוםההכנסההטכנולוגיתהמועדפתקטןמסכום )ג(
הפחתכאמורבסעיףקטן)א(בצירוףסכוםההוצאותכאמור
בסעיףקטן)ב(,יותרההפרשבקיזוז,כהפסד,כנגדההכנסה

הטכנולוגיתהמועדפתהחייבתע

עלאףהאמורבכלדין,זיכויעלמסחוץששולםעל )ד(
הכנסהטכנולוגיתמועדפתשלמפעלטכנולוגי,יותררקכנגד

מסששולםבישראלעלאותההכנסהע

ייחוס אופן לעניין כללים לקבוע רשאי האוצר שר )ה(
הכנסהלנכסלאמוחשי,ובלבדשיעמדובאמותמידהבין־

לאומיותלענייןמשטרהמסע

מסלוליהטבות
אחרים

האמורבסימןזהלאיגרעמהטבותאחרותלפיחוקזהע51לע )א(

שרהאוצררשאילקבועהוראותלענייןמעברביןמסלול )ב(
ההטבותלפיסימןזהלביןמסלולהטבותמסאחרלפיחוק

זהע";

עזה עוטף ויישובי "ובשדרות יבוא "נגב'' אחרי ,3 בפרט הראשונה, בתוספת )14(
כמשמעותםבתוספתהשנייה''ע

לצורךקבלתאישורכאמורבסעיףקטן)א(יגישהמפעל )ב(
בקשהלרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגיתבהתאםלכללים
הבקשה טכנולוגית; לחדשנות הלאומית הרשות שתקבע
מוחשיים הלא הנכסים בדבר פרטים השאר, בין תכלול,
המוטביםשהיובבעלותמלאהאוחלקיתשלהמפעלביום

ב'בטבתהתשע"ז)31בדצמבר2016(ע

עלאףהאמורבכלדין,נכסלאמוחשימוטבשמפעל51כטעהוראותשונות )א(
טכנולוגירכשמחברהקשורהיופחתרקכנגדסכוםהגידול
בהכנסההטכנולוגיתהמועדפתבשנתההפחתהלעומתסכום
לשנת הקודמות המס שנות בשתי כאמור הכנסה ממוצע

רכישתוע

הוצאותאשרשימשובייצורהכנסהטכנולוגיתמועדפת )ב(
ינוכוכנגדהכנסהזובלבדע

היהסכוםההכנסההטכנולוגיתהמועדפתקטןמסכום )ג(
הפחתכאמורבסעיףקטן)א(בצירוףסכוםההוצאותכאמור
בסעיףקטן)ב(,יותרההפרשבקיזוז,כהפסד,כנגדההכנסה

הטכנולוגיתהמועדפתהחייבתע

עלאףהאמורבכלדין,זיכויעלמסחוץששולםעל )ד(
הכנסהטכנולוגיתמועדפתשלמפעלטכנולוגי,יותררקכנגד

מסששולםבישראלעלאותההכנסהע

ייחוס אופן לעניין כללים לקבוע רשאי האוצר שר )ה(
הכנסהלנכסלאמוחשי,ובלבדשיעמדובאמותמידהבין־

לאומיותלענייןמשטרהמסע

מסלוליהטבות
אחרים

האמורבסימןזהלאיגרעמהטבותאחרותלפיחוקזהע51לע )א(

שרהאוצררשאילקבועהוראותלענייןמעברביןמסלול )ב(
ההטבותלפיסימןזהלביןמסלולהטבותמסאחרלפיחוק

זהע";

עזה עוטף ויישובי "ובשדרות יבוא "נגב'' אחרי ,3 בפרט הראשונה, בתוספת )14(
כמשמעותםבתוספתהשנייה''ע

לסעיף 51כט המוצע

מוצעלקבועכיפחתבשלנכסלאמוחשייותרבקיזוז
רקכנגדהגידולבהכנסההטכנולוגיתהמועדפתשלהמפעל
לאחררכישתהנכסעזאתכדילמנועשחיקהבבסיסהמס
הקייםכיוםבשלהעברתבעלותעלנכסיםלאמוחשיים
מוטביםלחברותישראליותעבמקביל,מטעמיםדומים,מוצע
לקבועכיזיכוימסבשלתשלוםמסחוץששולםעלהכנסה

טכנולוגיתמועדפתיותררקכנגדמסעלהכנסהזוע

יצויןכיבהתאםלכלליםהבין־לאומיים,כלהוצאה
מועדפת טכנולוגית הכנסה מהפקת הנובעים הפסד או

יותרובניכוירקכנגדהכנסהזוע

כמוכןמוצעלהסמיךאתשרהאוצרלקבועכללים,
שיעמדובכלליה–BEPS,בדברמנגנוןייחוסהכנסותלנכס

לאמוחשיע

לסעיף 51ל 

האמור למסלול מפעל של זכאות כי לקבוע מוצע
בסימןט'3המוצעלאתגרעמזכויותבמסלוליםאחריםלפי
החוקוכןלהסמיךאתשרהאוצרלקבועהוראותשיאפשרו

מעברביןהמסלוליםע
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תיקוןחוקבתי
המשפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתיהמשפטלענייניםמינהליים,התש''ס-682000,בתוספתהראשונה,בסופהיבוא:84ע

"55עהשקעות הון -

החלטהשלמינהלתהרשותלהשקעותולפיתוחהתעשייהוהכלכלהלפיסעיפים17,
75,74)א(,75או־75ב)א(לחוקלעידודהשקעותהון,התשי''ט-1959)להלן-חוקלעידוד

השקעותהון(;

החלטהשלמנהלהרשותלהשקעותולפיתוחהתעשייהוהכלכלהלפיסעיפים19א,
75אאו75ב)א(לחוקלעידודהשקעותהון;

החלטהשלרשותלפיסעיף159לחוקהתכניתהכלכליתלשנים2017ו־2018)תיקוני
חקיקה(,התשע"ז-2016ע"

המועדלהתקנת
כללים

כלליםלענייןההגדרה"הכנסהטכנולוגיתמועדפת"ולענייןהכנסההמיוחסתלייצור85ע
כאמורבפסקה)א(בהגדרה"הכנסהטכנולוגית"שבסעיף51כדלחוקלעידודהשקעות
כנוסחןבסעיף83)13(לחוקזהוכלליםלענייןההגדרה"רווחהון"שבסעיף51כזלחוק
לעידודהשקעותכנוסחובסעיף83)13(,יפורסמועדיוםד'בניסןהתשע"ז)31במרס2017(ע

הוראתשעה
לשנים2019-2017

בתקופהשמיוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר86ע
2019(יראוכאילואחריסעיף51כאלחוקלעידודהשקעותיבוא:

"שיעורהמסעל
דיבידנדששילמה

חברהבעלתמפעל
מועדףמיוחד

שחברה51כא1ע דיבידנד על לפקודה, 125ב בסעיף האמור אף על
בעלתמפעלמועדףמיוחדשילמהבמישריןלחברתאםשהיא
המס בניכוי חייבת מועדפת בהכנסה שמקורו חוץ, תושב
החלעליה,יחולשיעורמסשל5%;לענייןזה,"חברתאם"-

כמשמעותהבסעיף103יגלפקודהע"

תחילתושלסימןב'3לחוקלעידודהשקעותכנוסחובסעיף83)13(לחוקזהביום87עתחילהותחולה )א(
תחילתםשלכלליםשקבעשרהאוצרלענייןההגדרה"הכנסהטכנולוגיתמועדפת"
שבסעיף51כדלחוקלעידודהשקעותכנוסחובסעיף83)13(לחוקזהולענייןההגדרה
"רווחהון"שבסעיף51כזלחוקלעידודהשקעותכנוסחובסעיף83)13()להלן-מועד

התחילה(,והואיחולעלהכנסותורווחיםשנוצרולאחרמועדהתחילהע

ההגדרה"הכנסהמועדפת"שבסעיף51לחוקלעידודהשקעותכנוסחובסעיף83)7( )ב(
לחוקזה,תחולעלהכנסהמנכסלאמוחשימוטבשלחברהשהיתהזכאיתלהטבותעל
הכנסותממנוביוםכ"דבסיווןהתשע"ו)30ביוני2016(,החלמיוםכ'בתמוזהתשפ"א

)30ביוני2021(ע

סעיף51כז)1(לחוקלעידודהשקעותכנוסחובסעיף83)13(לחוקזה,יחולעלנכס )ג(
לאמוחשימוטבאשרנרכשלאחרמועדהתחילהע

סעיף51כז)2(לחוקלעידודהשקעותכנוסחובסעיף83)13(לחוקזה,יחולעלנכס )ד(
לאמוחשימוטבאשרנוצראונרכש,לפיהעניין,לאחרמועדהתחילהע

מרכז מינהלת של שונות החלטות על השגה  סעיפים
ההשקעותושלמנהלמרכזההשקעותנעשית 84ו־88
כיוםבדרךשלעררלפנישרהאוצרושרהכלכלהוהתעשייהע
כתבהעררמוגשלוועדהשמינוהשרים,והיאמחווהאת
ולקבוע האמור ההליך את לבטל מוצע לשריםע דעתה
במקומואפשרותעתירהלבתיהמשפטלענייניםמינהלייםע

הליךהעררייוותרעלכנולגביהחלטותשלמינהלת
השקעותבתיירותומנהלמינהלתהשקעותבתיירותע

בעררים להכרעה נוגעות המוצעות מעבר הוראות
מרכז מנהל או ההשקעות מרכז מינהלת החלטות על
אך דעת חוות בהם וניתנה בוועדה שנדונו ההשקעות
לפניתחילתהחוקטרםהתקבלההחלטתהשריםבעניינם,
ובערריםשהוגשולפניתחילתהחוקעבערריםאלהתיחשב

חוותהדעתשלהוועדהכהחלטתהשריםע

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ו,עמ'1263ע 68
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סעיף51כא1לחוקלעידודהשקעותכנוסחובסעיף83)13(לחוקזה,יחולעלמפעל )ה(
מועדףמיוחדאשרהמנהליםאישרואתתכניתועסקיתכמשמעותהבסעיף51כ)א()3(
בתקופהשמיוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(עדיוםג'בטבתהתש"ף;)31בדצמבר
2019(לגבידיבידנדשמקורובהכנסהמועדפתחייבת,בניכויהמסהחלעליה,אשר

הופקהבמהלךתקופתזכאותלתכניתכאמורשהוגשהלאחרמועדהתחילהע

הוראתמעבר
בענייןעררים

עררשנדוןעלידיהוועדהשמינוהשריםלפיסעיף25)ב(לחוקלעידודהשקעות88ע )א(
כנוסחוערביוםתחילתושלחוקזה)בסעיףזה-הוועדה(,עלהחלטותמינהלתמרכז
ההשקעותומנהלמרכזההשקעות,וניתנהבוחוותדעתלשרים,אךהשריםטרםקיבלו
בוהחלטהערבתחילתושלחוקזה,יראואתחוותהדעתכאילואושרהבידיהשרים

וחוותהדעתתחשבכהחלטתהשריםע

הוועדהתדוןבעררשהוגשלשריםלפניתחילתושלחוקזהלפיסעיף25)א(לחוק )ב(
לעידודהשקעותכנוסחוערבתחילתושלחוקזה,עלהחלטותמינהלתמרכזההשקעות
ומנהלמרכזההשקעות,בתוךשישהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזה,וחוותדעתה

תיחשבכהחלטתהשריםע

פרק ח': מסים 

סימן א': שינויים במדיניות המס

תיקוןפקודת
מסהכנסה

בפקודתמסהכנסה69)בסימןזה-הפקודה(-89ע

בסעיף40ד,בכלמקום,המילה"מחצית"-תימחק; )1(

בסעיף40ה,במקום"מחציתנקודתזיכוילפיסעיף40ד"יבוא"נקודתזיכוילפי )2(
סעיף40ד";

במקוםסעיף121יבוא: )3(

המסעלהכנסתוהחייבתשליחידבשנתהמסיהיה121ע"שיעורהמסליחיד )א(
כלהלן:

עלכלשקלחדשמ־238,800השקליםהחדשים )1(
הראשונים-31%;

עלכלשקלחדשמ־238,801שקליםחדשיםעד )2(
496,920שקליםחדשים-35%;

סעיף51כא1לחוקלעידודהשקעותכנוסחובסעיף83)13(לחוקזה,יחולעלמפעל )ה(
מועדףמיוחדאשרהמנהליםאישרואתתכניתועסקיתכמשמעותהבסעיף51כ)א()3(
בתקופהשמיוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(עדיוםג'בטבתהתש"ף;)31בדצמבר
2019(לגבידיבידנדשמקורובהכנסהמועדפתחייבת,בניכויהמסהחלעליה,אשר

הופקהבמהלךתקופתזכאותלתכניתכאמורשהוגשהלאחרמועדהתחילהע

עררשנדוןעלידיהוועדהשמינוהשריםלפיסעיף25)ב(לחוקלעידודהשקעות88ע )א(
כנוסחוערביוםתחילתושלחוקזה)בסעיףזה-הוועדה(,עלהחלטותמינהלתמרכז
ההשקעותומנהלמרכזההשקעות,וניתנהבוחוותדעתלשרים,אךהשריםטרםקיבלו
בוהחלטהערבתחילתושלחוקזה,יראואתחוותהדעתכאילואושרהבידיהשרים

וחוותהדעתתחשבכהחלטתהשריםע

הוראתמעבר
בענייןעררים

הוועדהתדוןבעררשהוגשלשריםלפניתחילתושלחוקזהלפיסעיף25)א(לחוק )ב(
לעידודהשקעותכנוסחוערבתחילתושלחוקזה,עלהחלטותמינהלתמרכזההשקעות
ומנהלמרכזההשקעות,בתוךשישהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזה,וחוותדעתה

תיחשבכהחלטתהשריםע

פרק ח': מסים 

סימן א': שינויים במדיניות המס

תיקוןפקודתבפקודתמסהכנסה69)בסימןזה-הפקודה(-89ע
מסהכנסה

בסעיף40ד,בכלמקום,המילה"מחצית"-תימחק; )1(

בסעיף40ה,במקום"מחציתנקודתזיכוילפיסעיף40ד"יבוא"נקודתזיכוילפי )2(
סעיף40ד";

במקוםסעיף121יבוא: )3(

המסעלהכנסתוהחייבתשליחידבשנתהמסיהיה121ע"שיעורהמסליחיד )א(
כלהלן:

עלכלשקלחדשמ־238,800השקליםהחדשים )1(
הראשונים-31%;

עלכלשקלחדשמ־238,801שקליםחדשיםעד )2(
496,920שקליםחדשים-35%;

סעיף40דלפקודהקובעכייחידתושבישראל  סעיפים 
שסייםלימודימקצועבהיקףשעותלימוד  89)1( ו–)2( 
הנהוגות לימוד שעות ל־1,700 הזהה  ו־92 
במוסדלהשכלהגבוהה,זכאילמחציתנקודת 
זיכויבמשךמספרשנותמסכמספרשנותהלימודיםולא
יותרמשלוששנותמסעמוצעלהגדילאתהזיכוילנקודה
שלמה,באופןהדרגתיעלפני4שניםעזאת,בדומהלנקודת
הזיכויהניתנתלפיסעיף40גלפקודהלבוגריתואראקדמי
ראשוןבמוסדלהשכלהגבוהההלומדיםהיקףשעותדומה

לצורךקבלתהתוארע

בשניםהאחרונותקצבהצמיחהשלכלכלת  סעיפים
שבשנים בעוד משמעותיתע הואט ישראל  89)3(, )4( ו–)6(
ממוצע העולמי הכלכלי המשבר שלפני  ו־92)א()3( 

צמיחתהתמ"געמדעלכ־5%,בחמשהשנים 

משמעותית ירידה חלה ,2011 בשנת )החל האחרונות
משיעורזה,וכאשרכולליםאתהשניםשאחריהמשבר,
עד2015,הממוצעהרב־שנתיירדלכ־4%עמעברלהשפעות
המשברהעולמי,חלובמשקהישראליכמהתהליכיםאשר
כיום מוערך והוא שלו, הצמיחה פוטנציאל את הורידו
להיות צפוי 2016 בשנת וקצבהצמיחההשנתי בכ־3%,
כ־5%ע2עמעברלמטרההמובהקתשלהעלאתרמתהחיים
חשוב גבוה צמיחה קצב על שמירה התושבים, לכלל
במיוחדלמדינהכישראל,לשםחיזוקהיציבותהפיסקלית
כלכליים זעזועים בפני המשק של העמידה ויכולת

וביטחוניים,בטווחהבינוניוהארוךע

אחדהכליםהמאפשריםעידודשלצמיחתהמשק,
הישירים, המסים ובפרט המס, מערכת המיסויע הוא
נחשביםלמסיםהמעוותיםפעילותכלכלית,ומשכךיש

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ו,עמ'1261ע 69

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31 502

עלכלשקלחדשנוסף-47%ע )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1(ובכפוףלאמור)ב( )1(
מיגיעה המס בשנת הכנסהחייבת )2(,לגבי בפסקה
יחיד של המס בשנת חייבת הכנסה ולגבי אישית

שמלאולו60שנים,יחולושיעוריםאלה:

השקלים מ־74,640 חדש שקל כל על )א(
החדשיםהראשונים-10%;

עלכלשקלחדשמ־74,641שקליםחדשים )ב(
עד107,040שקליםחדשים-14%;

עלכלשקלחדשמ־107,041שקליםחדשים )ג(
עד171,840שקליםחדשים-20%;

עלכלשקלחדשמ־171,841שקליםחדשים )ד(
עד238,800שקליםחדשים-31%;

)1( בפסקה הקבועים המופחתים השיעורים )2(
לגביהבניהולפנקסי שחייבים לאיחולועלהכנסה

חשבונותולאנוהלולגביהפנקסיםקביליםע";

בסעיף121ב)א(,בכלמקום,במקום"800,000שקליםחדשים"יבוא"640,000שקלים )4(
חדשים"ובמקום"2%"יבוא"3%";

בסעיף124ב,במקום"30%"יבוא"35%"; )5(

בהקטנתשיעורםתרומהישירהלתוצרהלאומיעבישראל,
הקטנתשיעורמסהחברותעשויהלהביאלתרומהכלכלית
משמעותית,בהתאםלתיאוריההכלכליתהגורסתשחברות
אינןפועלותבסףהייצורהמקסימליהיעילבשלהשפעתו
המרסנתשלהמסענוסףלכך,שיעורמסהחברותבישראל
המפותחות, במדינות הנהוגים לאלה יחסית גבוה הוא
ובפרטיחסיתלמדינותהמתחרותעלפעילותחברותאלה,
ומכאןשהתוספתהשוליתלצמיחהמהורדתשיעורהמס

צפויהלהיותגבוההע

להורדתהמסישאמנםעלותפיסקליתבלתימבוטלת,
אךכיווןשהתועלתבצדהמקורהבהתייעלותמשקית,לא
מןהנמנעשלפחותחלקמןהעלותיקוזזעלידיהגדלת

הפעילותע

החברותמשיעורשל מס את לפיכךמוצעלהוריד
25%לשיעורשל23%,בשתיפעימות,כמפורטבסעיפים

89)6(ו־92)א()3(ע

עםזאת,ישלבחוןאתהשפעתםשלשינוייםבמיסוי
באופןכולל,תוךשימתלבלעיוותיםולהשפעותבלתירצויות
שעלוליםלהיווצרבכללמערכתהמסעכאשרמורידיםאת
שיעורמסהחברות,ישלבחוןכיצדיושפעהמסהאפקטיבי
הכוללעלהחברה,ולוודאשאינויורדמשיעורהמדרגה
העליונהשלמסההכנסה,וזאתכדילמנועתמריץמיחידים
להסיטאתפעילותםלמבנהשלחברהענוסףעלכך,מטעמי
צדקחברתילאיהיהזהנכוןלהורידמסיםרקלמישחלות
עליהםמדרגותהמסהגבוהותביותרעמכאןעולההצורךלאזן

ביןהמטרהשלעידודהצמיחההמשקיתוביןהמטרהשל
צמצוםאי–השוויוןבישראלע

לפיכךמוצעלהתאיםאתמדרגותמסההכנסהעל
יחידים,כמפורטבפסקאות)3(ו–)4(עשינויזהכוללהעלאת
שיעורהמסעלסךההכנסותשליחידיםשחלהעליהם
מדרגתהמסהעליונה,ושסךשווינכסיהםעובראתהרף
הקבועבפקודה,מכלהמקורות,מ־2%ל־3%עשינוייםאלה
יביאולהשוואתשיעוריהמסהשוליהגבוהבמסגרתמס
ההכנסהלשיעורהמסהאפקטיביעלחברות,ובנוסףיאפשר
הורדתמסבעבורהרובהמכריעשלהמועסקיםבישראל
הנמצאתמעלרףהמס,בעודשבעליההכנסותהגבוהות

ביותרבאוכלוסייהישלמומעטיותרע

ההימורים שוק גדל 2015 עד 2008 בשנים  סעיף 89)5(
החוקייםבישראלבשיעורמצטברשלכ־80%, 
וכיוםגודלוהיחסיהואמהגבוהיםבמדינותה-OECDע
עלפיממצאיהספרותהמחקריתבנושאזה,ההשתתפות
בהימוריםממוקדתבאוכלוסיותמוחלשותומהווההלכה

למעשה"מסרגרסיבי"עלאוכלוסיותאלהע

מהימורים הכנסה על מיסוי שהטלת היא ההנחה
להפנמת ותביא זה, שוק של הגידול קצבי את תמתן
ההשפעותהשליליותשלהימוריםאולמצערלראותבהם
תועלתפחותה,לפיכך,העמקתמיסויעלההימוריםצפויה
לשפראתהיעילותשלכללמערכתהמס,ובכךלהגדילאת

רווחתכללהאזרחיםע
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בסעיף126)א(,במקום"25%"יבוא"23%"ע )6(

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין

 בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-701963,בסעיף48ב)א(,במקום"25%"90ע
יבוא"השיעורהאמורבסעיף126)א(לפקודתמסהכנסה"ע

הוראותסימןזהיחולועלהכנסהשהופקהביוםהתחילהואילךע91עתחולה

בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(יקראואת92עהוראותשעה )א(
הפקודהכך,לגביהכנסהשהופקהבתקופההאמורה:

בסעיף40ד,בכלמקום,במקום"מחצית"יבוא"5/8"; )1(

בסעיף40ה,במקום"מחציתנקודתזיכוילפיסעיף40ד"יבוא"5/8נקודת )2(
זיכוילפיסעיף40ד";

בסעיף126)א(,במקום"25%"יבוא"24%"ע )3(

בתקופהשמיוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט )ב(
)31בדצמבר2018(יקראואתהפקודהכך,לגביהכנסהשהופקהבתקופההאמורה:

בסעיף40ד,בכלמקום,במקום"מחצית"יבוא"6/8"; )1(

בסעיף40ה,במקום"מחציתנקודתזיכוילפיסעיף40ד"יבוא"6/8נקודת )2(
זיכוילפיסעיף40ד"ע

בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עדיוםג'בטבתהתש"ף)31 )ג(
בדצמבר2019(יקראואתהפקודהכך,לגביהכנסהשהופקהבתקופההאמורה:

בסעיף40ד,בכלמקום,במקום"מחצית"יבוא"7/8"; )1(

בסעיף40ה,במקום"מחציתנקודתזיכוילפיסעיף40ד"יבוא"7/8נקודת )2(
זיכוילפיסעיף40ד"ע

הוראתמעבר
לשנת2017

 עלאףהוראותסעיפים89ו־90לחוקזה,נקבעהלנישוםתקופתשומהמיוחדתלפי93ע
סעיף7לפקודה,יחולועלהכנסתוהחייבתשלהנישוםשהופקהאושנצמחהבמהלך
תקופתהשומההמיוחדתשבהחליוםהתחילה)בסעיףזה-תקופתהשומההמיוחדת

ל־2017(הוראותאלה:

עלהחלקהשווהלהכנסתוהחייבתשלהנישוםשהופקהאושנצמחהבמהלך )1(
תקופתהשומההמיוחדתל־2017כשהיאמוכפלתביחסשביןמספרהימיםשמיום
תחילתתקופתהשומההמיוחדתל־2017עדיוםב'בטבתהתשע"ז)31בדצמבר2016(
לביןכלימיתקופתהשומההמיוחדתל־2017,יחולוהוראותסעיפים121,121ב,או126

לפקודה,לפיהעניין,כנוסחםערביוםהתחילה;

בסעיף126)א(,במקום"25%"יבוא"23%"ע )6(

 בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-701963,בסעיף48ב)א(,במקום"25%"90ע
יבוא"השיעורהאמורבסעיף126)א(לפקודתמסהכנסה"ע

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין

תחולההוראותסימןזהיחולועלהכנסהשהופקהביוםהתחילהואילךע91ע

בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(יקראואת92ע )א(
הפקודהכך,לגביהכנסהשהופקהבתקופההאמורה:

הוראותשעה

בסעיף40ד,בכלמקום,במקום"מחצית"יבוא"5/8"; )1(

בסעיף40ה,במקום"מחציתנקודתזיכוילפיסעיף40ד"יבוא"5/8נקודת )2(
זיכוילפיסעיף40ד";

בסעיף126)א(,במקום"25%"יבוא"24%"ע )3(

בתקופהשמיוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט )ב(
)31בדצמבר2018(יקראואתהפקודהכך,לגביהכנסהשהופקהבתקופההאמורה:

בסעיף40ד,בכלמקום,במקום"מחצית"יבוא"6/8"; )1(

בסעיף40ה,במקום"מחציתנקודתזיכוילפיסעיף40ד"יבוא"6/8נקודת )2(
זיכוילפיסעיף40ד"ע

בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עדיוםג'בטבתהתש"ף)31 )ג(
בדצמבר2019(יקראואתהפקודהכך,לגביהכנסהשהופקהבתקופההאמורה:

בסעיף40ד,בכלמקום,במקום"מחצית"יבוא"7/8"; )1(

בסעיף40ה,במקום"מחציתנקודתזיכוילפיסעיף40ד"יבוא"7/8נקודת )2(
זיכוילפיסעיף40ד"ע

 עלאףהוראותסעיפים89ו־90לחוקזה,נקבעהלנישוםתקופתשומהמיוחדתלפי93ע
סעיף7לפקודה,יחולועלהכנסתוהחייבתשלהנישוםשהופקהאושנצמחהבמהלך
תקופתהשומההמיוחדתשבהחליוםהתחילה)בסעיףזה-תקופתהשומההמיוחדת

ל־2017(הוראותאלה:

הוראתמעבר
לשנת2017

עלהחלקהשווהלהכנסתוהחייבתשלהנישוםשהופקהאושנצמחהבמהלך )1(
תקופתהשומההמיוחדתל־2017כשהיאמוכפלתביחסשביןמספרהימיםשמיום
תחילתתקופתהשומההמיוחדתל־2017עדיוםב'בטבתהתשע"ז)31בדצמבר2016(
לביןכלימיתקופתהשומההמיוחדתל־2017,יחולוהוראותסעיפים121,121ב,או126

לפקודה,לפיהעניין,כנוסחםערביוםהתחילה;

סעיף124בלפקודהקובעכישיעורהמסעלהכנסה
מהימורים,מהגרלותאומפעילותנושאתפרסים,לפיסעיף
2אלפקודה,יהיה30%בלאזכאותלפטור,להנחה,לניכוי,
לזיכויאולקיזוזכלשהםעמוצעלהעלותאתשיעורהמס

עלהכנסהכאמורל־35%ע

)שבח מקרקעין מיסוי לחוק 48ב)א( בסעיף  סעיף 90
ורכישה(,התשכ"ג-1963,נקבעכישיעורהמסעל 
שבחריאלילאיעלהעל25%לענייןחברבניאדם,שהוא
שיעורמסהכנסהלגביחברותערבתחילתושלחוקזהעכדי
לייתרתיקוניםנוספיםבסעיףזהבעקבותשינוייםבשיעור

מסהחברות,מוצעלקבועכישיעורהמסעלשבחריאלי
לענייןחברבניאדםלאיעלהעלשיעורהמסכאמורבסעיף

126)א(לפקודתמסהכנסהע

לעניין מיוחדות מעבר הוראות לקבוע מוצע  סעיפים
תחולתהתיקוןהמוצעעלחברהששנתהמס  93 ו־94 

31 1בינוארעדיום נמשכתמיום שלהאינה 
בדצמבר,אלאקבועהלפיתאריכיםאחריםכתקופתשומה
מיוחדתעעלפיהמוצעיחולשיעורמסהחברותהמוצע
בהצעתחוקזועלחברהכאמור,לגביהכנסהשהופקהאו
2017,באופן שנצמחהבתקופתהשומההמיוחדתלשנת

ס"חהתשכ"ג,עמ'156;התשע"ו,עמ'687ע 70
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עליתרתהכנסתוהחייבתשלהנישוםשהופקהאושנצמחהבמהלךתקופת )2(
השומההמיוחדתל־2017יחולוהוראותסעיף126לפקודהכנוסחובסעיף92)א()3(לחוק

זה,אוסעיפים121או121בלפקודהכנוסחםבסעיף89לחוקזה,לפיהענייןע

הוראתמעבר
לשנת2018

עלאףהוראותסעיפים89ו־90לחוקזה,נקבעהלחברהתקופתשומהמיוחדתלפי94ע
7לפקודה,יחולועלהכנסתההחייבתשהופקהאושנצמחהבמהלךתקופת סעיף
השומההמיוחדתשבהחליוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018()בסעיףזה-תקופת

השומההמיוחדתל־2018(הוראותאלה:

עלהחלקהשווהלהכנסתההחייבתשלהחברהשהופקהאושנצמחה )1(
במהלךתקופתהשומההמיוחדתל־2018כשהיאמוכפלתביחסשביןמספר
הימיםשמיוםתחילתתקופתהשומההמיוחדתל־2018עדיוםי"גבטבתהתשע"ח

)31בדצמבר2017(לביןכלימיתקופתהשומההמיוחדתל־2018,יחולוהוראות
סעיף126לפקודהכנוסחובסעיף92)א()3(לחוקזה;

במהלך שנצמחה או שהופקה החברה של החייבת הכנסתה יתרת על )2(
תקופתהשומההמיוחדתל־2018יחולוהוראותסעיף126לפקודהכנוסחובסעיף

89לחוקזהע

הוראתמעבר
לענייןהצמדת

סכומים

עלאףהאמורבסעיף120בלפקודה,הסכומיםהנקוביםבסעיף121לפקודהכנוסחו95ע
בסעיף89)3(לחוקזהובסעיף121ב)א(כנוסחובסעיף89)4(לחוקזה,לאיתואמוביום

התחילהע

סימן ב': מיסוי רווחי חברה

תיקוןפקודת
מסהכנסה

בפקודתמסהכנסה71)בסימןזה-הפקודה(-96ע

בסעיף3,אחריסעיףקטן)ט(יבוא: )1(

לינארי,קריבאופןיחסילחלקתקופתהשומההמיוחדת
השומה תקופת לכל ביחס התחילה, מיום החל שחל
להכנסתה השווה החלק על להלן: כמפורט המיוחדת,
החייבתשלהחברהשהופקהאושנצמחהבמהלךתקופת
ביחסשביןהתקופה השומההמיוחדתכשהיאמוכפלת
יום ערב עד האמורה השומה תקופת תחילת שמיום
יחולו המיוחדת, השומה תקופת כל סך לבין התחילה
הוראותסעיף126לפקודה,כנוסחוערבתחילתושלהחוק
המוצע,קרייחולשיעורמסשל25%עעליתרתהכנסתה
החייבתשלהחברהשהופקהאושנצמחהבמהלךתקופת
השומההמיוחדתיחולוהוראותסעיף126לפקודה,כנוסחו
בסעיף92)א()3(לחוקזה,כלומריחולשיעורמסשל24%ע
האמוריחולבהתאמהגםעלתקופתשומהמיוחדתאשר
חלבהיוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(,זאתלפי

הורדתשיעורמסהחברותל־23%ע

בינואר ב־1 כי קובע לפקודה 120ב)א( סעיף  סעיף 95
שהיו ההכנסה תקרות יתואמו שנה כל של 
בשנתהמסהקודמת,לפישיעורעלייתהמדדבשנתהמס
תקרות קביעת בעניין זה בחוק המוצע לאור הקודמתע
חדשותבסעיף121לפקודהכנוסחובסעיף89)3(לחוקזה
ובסעיף121ב)א(כנוסחובסעיף89)4(לחוקזה,מיוםג'בטבת
התשע"ז)1בינואר2017(,מוצעשלאלבצעאתהתיאום

במועדהאמורע

סימן ב' - כללי

ועקרון חברות במיסוי הדו־שלבי המיסוי עקרון
השקילותהמיסוייתשלפיהיצומצםההבדלביןשיעורי
אותה המופקתבידייחידלבין הכנסה המסהחליםעל
מעקרונות הם חברה, באמצעות בידו המופקת הכנסה
היסודבשיטתמיסויהתאגידיםבישראלעהחלטהלפעול
באמצעותחברהמונעתמשיקוליםרביםומגווניםובהם
היתרונות אחד ומשפטייםע כלכליים עסקיים, שיקולים
המהותייםלפעילותבאמצעותחברה,מבחינתדיניהמס,
הואהשליטהעלעיתויהחיובבמסבשלבהשני-השלב
שבוההכנסהמחולקתלבעליהמניותעשליטהזומאפשרת
או מס מתשלום להתחמק מניות לבעלי רבים במקרים

להביאלדחייהמשמעותיתבמועדתשלוםהמסע

לרשות כלים מתן היא המוצעים התיקונים מטרת
המסיםלהתמודדעםתכנונימסהמהוויםניצוללרעה
שלשיטתהמיסויהדו־שלביהחלהעלחברותעיצויןכי
התמריץלפעילותבאמצעותחברהצפוילגדולבשנת2017,
בשלההכבדההמוצעתבנטלהמסעלהכנסותגבוהות
שליחידים,וכןבשלההקלההמוצעתבשיעוריהמסעל
הכנסותשלחברה,כמפורטבדבריההסברלסימןאלפרק

ח'המוצעע

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ו,עמ'1261ע 71
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משיכהשלכספיםמחברהבידייחידבעלמניותמהותיאובידיקרובו,או ")ט1(
העמדתנכסשלחברהלשימושושליחידבעלמניותמהותיאושלקרובו,והכול
במישריןאובעקיפין,למעטמשיכהאוהעמדהלשימושכאמורהמהווההכנסה

אשרמלואהמסהמתחייבממנהנוכה,ולרבותכלאחדמאלה:

הלוואהאוכלחובאחר; )1(

מזומניםאושווהמזומניםשהחברההעמידהכבטוחהלהלוואה )2(
שבעלהמניותנטל;

יראואותםכהכנסתושלבעלהמניות,בשנתהמסשבהנמשכוהכספיםאו
בתוםשנתהמסשבההועמדנכסלשימושכאמור,מעסקאוממשלחידלפי
סעיף2)1(,מעבודהלפיסעיף2)2(,מדיבידנדכאמורבסעיף2)4(אוממקוראחר

לפיסעיף2)10(,לפיהעניין,ויחולוהוראותאלה:

כספיםשהושבובתוך90ימיםממועדהמשיכה,יראואותםכאילו )1(
לאנמשכו,עדגובההסכוםשהושב;

)1(ונמשכומחדשבתוךשנתיים כספיםשהושבוכאמורבפסקה )2(
ממועדההשבה,יראואותםכאילולאהושבו,עדגובהסכוםשנמשך

מחדש;

נכסהשייךלמלאיעסקישלהחברה,אשרהועמדלשימושושלבעל )3(
30ימים,יראואותוכאילולא מניותמהותילתקופהשאינהעולהעל

הועמדלשימושו;

משיכהשלכספיםמחברהבידייחידבעלמניותמהותיאובידיקרובו,או ")ט1(
העמדתנכסשלחברהלשימושושליחידבעלמניותמהותיאושלקרובו,והכול
במישריןאובעקיפין,למעטמשיכהאוהעמדהלשימושכאמורהמהווההכנסה

אשרמלואהמסהמתחייבממנהנוכה,ולרבותכלאחדמאלה:

הלוואהאוכלחובאחר; )1(

מזומניםאושווהמזומניםשהחברההעמידהכבטוחהלהלוואה )2(
שבעלהמניותנטל;

יראואותםכהכנסתושלבעלהמניות,בשנתהמסשבהנמשכוהכספיםאו
בתוםשנתהמסשבההועמדנכסלשימושכאמור,מעסקאוממשלחידלפי
סעיף2)1(,מעבודהלפיסעיף2)2(,מדיבידנדכאמורבסעיף2)4(אוממקוראחר

לפיסעיף2)10(,לפיהעניין,ויחולוהוראותאלה:

כספיםשהושבובתוך90ימיםממועדהמשיכה,יראואותםכאילו )1(
לאנמשכו,עדגובההסכוםשהושב;

)1(ונמשכומחדשבתוךשנתיים כספיםשהושבוכאמורבפסקה )2(
ממועדההשבה,יראואותםכאילולאהושבו,עדגובהסכוםשנמשך

מחדש;

נכסהשייךלמלאיעסקישלהחברה,אשרהועמדלשימושושלבעל )3(
30ימים,יראואותוכאילולא מניותמהותילתקופהשאינהעולהעל

הועמדלשימושו;

לפסקה )1( סעיף 96 

אחתהתופעותהנפוצותשלניצוללרעהשל 
שיטתהמיסויהדו־שלביהיאמשיכותשלכספיםאונכסים
מחברהבידיבעליהמניותשלהחברה,אשרמשמשותאת
בעליהמניותואינןמוחזרותבמשךפרקזמןארוך,ולעתים
אינןמוחזרותכללעהמשיכותמוגדרותעלידיבעליהמניות
כהלוואהשתוחזרלחברהבבואהיום,אובתוםתקופה

ארוכהע

עלפיהדיןהקיים,בעלהמניותמחויבבמסעלהכנסה
בגובההריביתהרעיוניתאשרלאשילםלחברהבתקופה
שימוש דמי בגובה או החברה, בכספי השתמש שבה
תשלום כלכלית, מבחינה אך הענייןע לפי בנכס, ראויים
מסכאמוראינומגיעלסכוםהמסעלהדיבידנד,שנחסך
לבעלימניותבאמצעותשימושבכספיהחברהונכסיהבלא

משיכתםכדיבידנדע

לפיכךמוצעלקבועכימשיכתכספיםאונכסיםבידי
בעלמניותבחברה,כמפורטבסעיףקטן)ט1(המוצע,תיחשב
כמשכורתאוכדיבידנד,לפיהעניין,ולהבהירכיעלמשיכה
כזולאיחולוהוראותסעיף3)ט(הקובעותהסדרמסהחל
עלפעולותשסיווגןלענייןפקודתמסהכנסההואהלוואהע

עודמוצעלקבועכייראומשיכהשלכספיםבידי
של נכס העמדת או קרובו, או מהותי מניות בעל יחיד
חברהלשימושושלאותויחידאוקרובו,כהכנסתושל
בעלהמניותשעליההואחייבלשלםמסהכנסה,אפילו

בטוחהע כמתן או כהלוואה הפעולה את סיווג הוא אם
הכנסהזותסווגכהכנסהמעסקאוממשלחיד,מעבודה,
מדיבידנד,אוכהכנסהאחרת,בהתאםלנתוניםולנסיבות
שלכלמקרה,וסכוםההכנסהיהיהסכוםהכסףשנמשך

אוערךהנכסשבוהשתמשבעלהמניותע

מובהרשהסעיףיחולביןאםהכספיםאוהנכסשימשו
כבטוחה אותו אםשימשו ובין בפועל המניות בעל את
להלוואהשהואנטלעזאתמשוםשבאמצעותשימושכספי
החברהאובנכסיהכבטוחהבעלהמניותיכוללהשתמש

וליהנותמהם,גםבלאמשיכתםבפועלע

משיכהבודדתשלכספיםכהלוואהלתקופהקצרה
אינהמעידהבהכרחעלניצוללרעה,ולפיכךמוצעלקבוע
90ימיםלאתיחשב כיהלוואתכספיםלתקופהשלעד
כהכנסהשלבעלהמניותעאךכדילמנועניצוללרעהשל
הוראהזאתבאמצעותמשיכתכספים,החזרתם,ומשיכתם
שב הכספים החזרת לאחר אם כי לקבוע מוצע מחדש,
בעלהמניותומשךכספיםבתוךשנתייםממועדהמשיכה
הקודמת,יראואתהכספיםשנמשכומחדשכהכנסהשל

העובדבמועדהמשיכההקודמתע

לעומתזאת,צריךשתתקייםהפרדהביןנכסיהחברה
של בנכס שימוש ולכן בה, מניות בעל של נכסים לבין
החברהבידיבעלהמניותאינונעשהלשםהגשמתתכלית
עסקיתשלהחברהעלפיכךמוצעלקבועשכלשימושבנכס
שלהחברהבידיבעלהמניותייחשבכהכנסתבעלהמניות
באופןמיידי,למעטבמקריםשבהםמועמדלשימושבעל
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העמידהחברהנכסלשימושושליחידבעלמניותמהותיבה,אושל )4(
קרובו,יראואתהחברה,לענייןחלקה,כאילומכרהאתהנכסלבעלהמניות
במחירשיחושבלפישוויהשוקשלהנכסביוםהעמדתולשימוש,בניכוי
מסלפיסעיף126)א(,מסשבחלפיחוקמיסוימקרקעיןוחובמשכנתה,הכול

לפיהעניין;

בסעיףזה-

"בעלמניותמהותי"-כהגדרתובסעיף88;

"דירה"-כהגדרתהבסעיף1לחוקהמכר)דירות(,התשל"ג-721973;

"נכס",שלחברה-כלאחדמאלה:

דירה,לרבותסכומיםאשרהוצאובהשבחתה; )1(

חפציאומנותאותכשיטים; )2(

כליטיסוכלישיטאשרעיקרהשימושבהםהואשלבעלהמניות )3(
המהותי;

נכסאחרשקבעשרהאוצרלענייןזהבצו; )4(

"קרוב"-כהגדרתובסעיף88ע";

אחריסעיף62יבוא: )2(

"סימן ב'1: בעל מניות מהותי בחברת מעטים

בעלמניותמהותי
בחברתמעטים

הכנסהחייבתשלחברתמעטיםכמשמעותהבסעיף62,76אע )א(
שאינהחברתמשלחידזרהכהגדרתהבסעיף75ב1,הנובעת
מפעילותשליחידשהואבעלמניותמהותיבהכהגדרתו

בסעיף88,תיחשבכהכנסתושלהיחידכמפורטלהלן:

מניותמהותינכסהמהווהמלאיעסקישלהחברהוזאת
לתקופהשאינהעולהעל30ימיםע

בהעמדתנכסלבעלהמניות,מוצעלהתייחסלעסקה
כאילוהתקיימושתיעסקאותרעיוניות:עסקהשלרכישת
הנכסמהחברהבידיבעלהמניותתמורתשוויהשוקשל
הנכס,ועסקהשבהנמשכומהחברהכספיםבסכוםהשווה
להכנסהלאחרמסשנוצרהלחברהכתוצאהמהמכירה

הרעיוניתשלהנכסלבעלהמניותע

הסדרמשליםלענייןזהנקבעבחוקמיסוימקרקעין,
בסעיף97להצעתהחוקע

להגדרה "בעל מניות מהותי" -מוצעלהגדירבעלמניות
מהותילענייןסעיףזהלפיההגדרהשבסעיף88לפקודה,
היינו-מישמחזיק,במישריןאובעקיפין,לבדואויחד
עםאחר,ב־10%לפחותמסוגכלשהושלאמצעישליטה

בחברהע

להגדרה "נכס" -מוצעשהסעיףלאיחולעלהעמדתנכס
כלשהושלהחברהלשימושושלבעלהמניותבה,אלא
רקעלהעמדהלשימושהנכללבהגדרה,היינו-דירה,
לרבותסכומיםאשרהוצאובהשבחתה;חפציאומנותאו

תכשיטים;כליטיסוכלישיטאםעיקרהשימושבהםהוא
שלבעלהמניותהמהותי;וכןעלכלנכסאחרשיקבעשר

האוצרבצוע

לפסקה )2(

חלקד'לפקודהדןבחישובההכנסהבמקריםמיוחדים,
והפרקהשנישבועוסקבגופיםשיתופייםעמוצעלהוסיף
לפרקזהאתסימןב1שיעסוקבמיסוישלבעלמניותמהותי

בחברתמעטיםע

לסעיף 62א המוצע 

של תופעה ומתרחבת הולכת האחרונות בשנים
עובדיםשכיריםבחברות,בעיקרברמותהשכרהגבוהות,
אך חברות באותן כשכירים עבודתם את המפסיקים
ממשיכיםלתתלהןאתאותםשירותיםבאמצעותחברה
בשליטתם,כאשרבפןהמהותימתקיימיםיחסיםהדומים
במהותםליחסיעבודהביןהשכירלשעבר,נותןהשירות,
לביןהחברהמקבלתהשירותעתופעהזואינהקיימתלגבי
שכיריםבלבד,אלאגםלגבינושאימשרהבכיריםבחברות,
אשרנבחרולתפקידבשלכישוריהםהאישייםונושאים
באחריותאישית,ומעניקיםאתאותםשירותיםבאמצעות

חברותבשליטתם,ולאישירותעלידםע

ס"חהתשל"ג,עמ'196ע 72
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הכנסהמיגיעהאישיתלפיסעיפים2)1(,2)2(,או )1(
2)10(,לפיהעניין-אםהכנסתחברתהמעטיםנובעת
מפעילותהיחידבחברבניאדםאחר,לרבותבצדקשור
לאותוחברבניאדם,והיחידאוחברתהמעטיםהיו

נושאימשרהבאותוחברבניאדם;

הכנסהמיגיעהאישיתלפיסעיף2)1(או2)2(,לפי )2(
העניין-אםהכנסתחברתהמעטיםנובעתמפעילות

היחידוהתקייםאחדמאלה:

אחר, אדם בעבור היתה היחיד פעילות )א(
לרבותבעבורצדדיםקשוריםלאותואדם,והיא
בעבור עובד בידי הנעשות הפעילויות מסוג

מעסיקו;

היחידעוסק,במישריןאובעקיפין,בעבור )ב(
חברבניאדם,לרבותבעבורצדדיםקשוריםלאותו
חברבניאדם,במשלחידמיוחדכהגדרתובסעיף
75ב1)א(,ומקורןשל50%אויותרמסךכלהכנסות
חברתהמעטים,לרבותהכנסותמחלקהברווחי
שמקורן המס בשנת הכנסות ולמעט שותפות
בחלוקתדיבידנדאוברווחהון,הואבשירותהניתן

לאדםאחדאולקרובוכהגדרתובסעיף88ע

כאמור יחיד של ,175 בסעיף כאמור מקדמות לעניין )ב(
בסעיףזה,תצורףההכנסהכאמורבסעיףזהלמחזורהעסקאות

המהווהבסיסלסכוםשלפיומחושבותהמקדמותע

הכנסהמיגיעהאישיתלפיסעיפים2)1(,2)2(,או )1(
2)10(,לפיהעניין-אםהכנסתחברתהמעטיםנובעת
מפעילותהיחידבחברבניאדםאחר,לרבותבצדקשור
לאותוחברבניאדם,והיחידאוחברתהמעטיםהיו

נושאימשרהבאותוחברבניאדם;

הכנסהמיגיעהאישיתלפיסעיף2)1(או2)2(,לפי )2(
העניין-אםהכנסתחברתהמעטיםנובעתמפעילות

היחידוהתקייםאחדמאלה:

אחר, אדם בעבור היתה היחיד פעילות )א(
לרבותבעבורצדדיםקשוריםלאותואדם,והיא
בעבור עובד בידי הנעשות הפעילויות מסוג

מעסיקו;

היחידעוסק,במישריןאובעקיפין,בעבור )ב(
חברבניאדם,לרבותבעבורצדדיםקשוריםלאותו
חברבניאדם,במשלחידמיוחדכהגדרתובסעיף
75ב1)א(,ומקורןשל50%אויותרמסךכלהכנסות
חברתהמעטים,לרבותהכנסותמחלקהברווחי
שמקורן המס בשנת הכנסות ולמעט שותפות
בחלוקתדיבידנדאוברווחהון,הואבשירותהניתן

לאדםאחדאולקרובוכהגדרתובסעיף88ע

כאמור יחיד של ,175 בסעיף כאמור מקדמות לעניין )ב(
בסעיףזה,תצורףההכנסהכאמורבסעיףזהלמחזורהעסקאות

המהווהבסיסלסכוםשלפיומחושבותהמקדמותע

שכירים כי היא זו פעולה לדרך העיקרית הסיבה
הכנסתם על לשלם רוצים אינם אלה משרה ונושאי
מפעילותזואתסכוםהמסהחלעליהםכיחידיםבתוספת
תשלומיביטוחלאומי,אלאאתשיעורמסהחברות,שהוא
נמוךמשיעורהמסהמוטלעליחידיםברמותשכרגבוהותע
אלההםמקריםמובהקיםשלניצוללרעהשלמודלהמיסוי
החברה של מקיומה להתעלם מוצע כן ועל הדו־שלבי
לענייןזה,ולחייבאתבעלהמניותנותןהשירות,באופן
במסעלכללההכנסותהנובעותלחברהמיגיעתו ישיר,

האישית,והכולכמפורטלהלןע

לסעיף קטן )א(

כדישלאלכלולבהוראתהסעיףהמוצעמקריםשבהם
השימושבחברהיכוללהיותלגיטימי,מוצעלקבועשלושה
מצביםמצומצמיםשבהםההכנסותשנובעותמפעילות
בכל אליוע ישירות ייוחסו לחברה ושולמו המניות בעל
המקריםמדוברבחברהשהיאחברתמעטיםכמשמעותה
76לפקודה,היינו-חברהשהיאבשליטתםשל בסעיף
חמישהבניאדםלכלהיותרואינהבת־חברהכאמורשם

ואינהחברהשישלציבורענייןממשיבהע

במצבהראשוןבעלהמניותבחברתהמעטיםהואזה
שמשמשבפועלכנושאמשרהבחברבניאדםאחר,וחבר

בניהאדםהאחרמשלםלחברהתגמולבעבורהעבודהשל
בעלהמניותבמילויתפקידזהע

עוסק המעטים בחברת המניות בעל השני במצב
בעבורצדשלישיבפעילותשהיאמסוגהפעילויותשנעשות
במסגרתיחסיעבודהעזהומצבשבובמקוםשאותואדם
יקבלשכרכעובד,הואמקיםחברהכדיליהנותממשטר

המסהחלעלחברותע

במצבהשלישיבעלהמניותבחברתהמעטיםעוסק
במשלחידמיוחדכהגדרתובסעיף75ב1לפקודה,ומחצית
מהכנסותחברתהמעטיםלפחות,לרבותהכנסותמחלקה
ברווחישותפות,ולמעטהכנסותשמקורןבחלוקתדיבידנדאו
ברווחהון,מתקבלותמשירותהניתןלאדםאחדאולקרובוע

ההגדרההאמורהמפנהלצושלשרהאוצר,שהואצו
מסהכנסה)קביעתמשלחידמיוחד(,התשס"ג-2003,ובו

רשימהארוכהשלעיסוקיםומקצועותחופשייםע

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג(

של המס חשבון על החודשיות המקדמות לעניין
בעלמניותמהותיבחברתמעטיםמוצעלקבועכיחלקו
היחסיבהכנסתההחייבתשלחברתהמעטיםיצורףלמחזור
העסקאותהמהווהבסיסלמקדמותעכמוכן,מוצעלאפשר
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ניתןלגבותאתהמסעלהכנסהלפיסעיףזה,לרבות )ג(
המקדמות,הןמחברתהמעטיםוהןמהיחידע

בסעיףזה- )ד(

"נושאמשרה",בחברה-כהגדרתובחוקהחברות,בעמותה
-כהגדרתובסעיף30)א()4(לחוקהעמותות,ובחברבני

אדםאחר-אדםהממלאתפקידמקביללאלה;

""צדקשור"-כהגדרתובסעיף103ע";

בסעיף77- )3(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )א(

ראההמנהלכיחברתמעטיםתושבתישראללאחילקהדיבידנד ")א(
מתוךרווחיהלבעלימניותיה,בתוךשניםעשרחודשיםמתוםשנתמס
פלונית)להלן-התקופההאמורה(,וכיישבידהלחלקאתרווחיהאו
חלקמהםבלילהזיקלקיומוולפיתוחושלעסקה,וכיתוצאתאי־החלוקה
מתום שנתיים בתוך הוא, רשאי מס, הפחתת או ממס הימנעות היא
להשמיע סבירה הזדמנות לחברה שניתנה ולאחר האמורה, התקופה
אתטענותיה,להורותלפקידהשומהלנהוגברווחיםשלאחולקוכאילו
חולקוכדיבידנד;לענייןזה,"רווחים"-כללההכנסההחייבתשלהחברה,
בתוספתההכנסותהפטורותממס,לרבותשבחכמשמעותובסעיף6לחוק
מיסוימקרקעין,אשרנצברומיוםהתאגדותהעדתוםשנתהמסהפלונית,
שסכום ובלבד שהיאחילקה, דיבידנד ובניכוי עליה בניכויהמסהחל
הרווחיםלאיעלהעלסכוםהרווחיםכהגדרתםבסעיף302לחוקהחברותע";

אתגבייתהמס,בגובההמסהחלעלהחלקהיחסישלבעל
המניותברווחיהשלחברתהמעטים,הןמבעלהמניותוהן

מחברתהמעטיםע

לסעיף קטן )ד( 

-ההגדרה"נושאמשרה"בחוק להגדרה "נושא משרה" 
החברות,התשנ"ט-1999,היא"מנהלכללי,מנהלעסקים
ראשי,משנהלמנהלכללי,סגןמנהלכללי,כלממלאתפקיד
כאמורבחברהאףאםתוארושונה,וכןדירקטור,אומנהל
הכפוףבמישריןלמנהלהכללי"עההגדרהשלמונחזהבסעיף
ועד היא"חבר התש"ם-1980, העמותות, לחוק 30)א()4(
העמותה,המנהלהכללישלהעמותה,משנהלמנהלהכללי,
סגןהמנהלהכללי,כלמנהלהכפוףבמישריןלמנהלהכללי

וכלממלאתפקידכאמורבעמותהאףאםתוארושונה"ע

להגדרה "צד קשור" -לפיההגדרהבסעיף103לפקודה,צד
קשורלתאגידאוליחידהואקרובו,בעלשליטהבתאגיד,
חברבניאדםשהתאגידאוהיחידשולטבווחברבניאדם

שלוולתאגידישאותובעלשליטהע

לפסקאות )3( ו–)4(

77לפקודתמסהכנסהמאפשרלמנהלרשות סעיף
המסיםלהורותעלחלוקתרווחיםלאמחולקיםשלחברת
מעטים,אםהתקיימוהתנאיםהמנוייםבסעיףעבסעיףזה

ובהם שונים קשיים עקב בלבד, מצומצם שימוש נעשה
ואי–יכולת ,81 בסעיף כאמור בוועדה היוועצות חובת
להורותעלחלוקהשלרווחיםשנצברומעברלשנהאחתע

מוצעלתקןאתההסדרהקבועבסעיףכךשהעיקרון
הקבועבויישמר,אבלהקשייםהאמוריםייפתרוע

את 77)א(ולבטל לשםכךמוצעלהחליףאתסעיף
סעיף81,ולקבועשבמקריםשבהםחברותצוברותלאורך
זמןרווחיםבלתימחולקים,בלאתכליתכלכליתהקשורה
לפקיד להורות רשאי המנהל יהיה החברה, לפעילות
השומהלנהוגברווחיהחברהשלאחולקושנצברומיום

התאגדותהחברהעדלתוםשנתמספלונית,כדיבידנדע

מוצעלקבועשהמנהליוכללהורותכאמוררקלגבי
סכוםשלאיעלהעלסכוםהרווחיםשהחברההיתהרשאית
ההגדרה החברות; לחוק 302 סעיף לפי כדיבידנד לחלק
"רווחים"בסעיףהאמורהיא"יתרתעודפיםאועודפים
השניים, שנצברובשנתייםהאחרונות,לפיהגבוהמבין
האחרונים, המותאמים הכספיים הדוחות פי על והכול
הפחתת תוך החברה, שערכה הסקורים, או המבוקרים
חלוקותקודמותאםלאהופחתוכברמןהעודפים,ובלבד
שהמועדשלגביונערכוהדוחותאינומוקדםביותרמשישה

חודשיםממועדהחלוקה"ע
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יבוא מס" שנת באותה מס הטעונה "מהכנסתה במקום )ג(, קטן בסעיף )ב(
"מהרווחים";

סעיף81לפקודה-בטלע )4(

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-731963,בסעיף5,בסופויבוא:97ע

העמידהחברהנכסכאמורבסעיף3)ט1(לפקודה,שהואמקרקעין,לשימושושל ")ו(
בעלמניותמהותיבהאושלקרובו,יראו,לענייןמסשבחומסרכישה,כאילוהחברה

מכרהאתהנכסלבעלהמניותהמהותיביוםהעמדתהנכסלשימושע"

סימן ג': מיסוי חברי קיבוץ

תיקוןפקודת
מסהכנסה

בפקודתמסהכנסה)בסימןזה-הפקודה(-98ע

בכותרתסימןא'שלפניסעיף54,בסופהיבוא"שיתופייםומתחדשים"; )1(

יבוא מס" שנת באותה מס הטעונה "מהכנסתה במקום )ג(, קטן בסעיף )ב(
"מהרווחים";

סעיף81לפקודה-בטלע )4(

תיקוןחוקמיסויבחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-731963,בסעיף5,בסופויבוא:97ע
מקרקעין

העמידהחברהנכסכאמורבסעיף3)ט1(לפקודה,שהואמקרקעין,לשימושושל ")ו(
בעלמניותמהותיבהאושלקרובו,יראו,לענייןמסשבחומסרכישה,כאילוהחברה

מכרהאתהנכסלבעלהמניותהמהותיביוםהעמדתהנכסלשימושע"

סימן ג': מיסוי חברי קיבוץ

תיקוןפקודתבפקודתמסהכנסה)בסימןזה-הפקודה(-98ע
מסהכנסה

בכותרתסימןא'שלפניסעיף54,בסופהיבוא"שיתופייםומתחדשים"; )1(

או עודפים יתרת - הרווח מבחן לעניין "רווחים",
מבין הגבוה לפי האחרונות, בשנתיים שנצברו עודפים
המותאמים הכספיים הדוחות פי על והכול השניים,
האחרונים,המבוקריםאוהסקורים,שערכההחברה,תוך
הפחתתחלוקותקודמותאםלאהופחתוכברמןהעודפים,
ובלבדשהמועדשלגביונערכוהדוחותאינומוקדםביותר

משישהחודשיםממועדהחלוקה;

וזהנוסחסעיף77)א(אשרמוצעלהחליפו:

ראההמנהל,כיחברתמעטיםלאחילקהבתור ")א(
דיבידנדיםלבעלימניותיה,עדתוםשניםעשרחודשלאחר
שנתמספלונית)להלן-התקופההאמורה(,אתרווחיה
שהםטעונימסלאותהשנתמסאוחלקמהם,וכיישבידה
לחלקרווחיהאוחלקמהםבלילהזיקלקיומוולפיתוחו
ממס הימנעות היא אי־החלוקה תוצאת וכי עסקה, של
אוהפחתתמס-רשאיהוא,תוךשלוששניםלאחרתום
התקופההאמורה,ולאחרהתייעצותבועדהשישעליה
סבירה הזדמנות לחברה שניתנה ולאחר להלן, הוראה
להשמיעדבריה,ליתןהוראהלפקידהשומהלנהוגבאותם

רווחיםשלאחולקוכאילוחולקובתורדיבידנדיםע"

וזהנוסחסעיף81אשרמוצעלבטלו:

"ועדה מייעצת

שאינם לפחות שלושה ובהם חמישה, של ועדה 81ע
בסמכות השימוש בענין למנהל תייעץ המדינה, עובדי
שהוענקהלובפרקזה;הועדהתיבחרעלידיהמנהלבשעת
הצורךמתוךרשימהשתיערךעלידישרהאוצרבהודעה

שפורסמהברשומותע"

בסעיף96)1(לחוקזהמוצעלקבוע,בסעיף3)ט1(  סעיף 97
לפקודתמסהכנסה,שאםחברההעמידהנכס 
הנכס בהאוקרובו,יראואת בעלמניותמהותי לטובת
ה' פרק מכוח המוטל הון רווח מס לעניין נמכר כאילו
לפקודהעכהסדרמשליםלכךמוצעלקבועשכאשרהנכס
יראו מקרקעין, החברהלשימושכאמורהוא שהעמידה
אתהחברהכאילומכרהאתנכסהמקרקעיןלבעלהמניות
שבח לה נוצר אם שבח מס תשלם והחברה המהותי,

ישלםמסרכישהבגין המהותי המניות מהעסקה,ובעל
הרכישההרעיוניתע

סימן ג' - כללי

של שונים סוגים כוללת בישראל ההתיישבות
הקיבוץוהמושב נמנים יישובים,וביןהמיוחדיםשבהם
קום לפני החלה שהקמתם אלה, יישובים השיתופיע
המדינה,התבססועלמאפייניםשוניםמאלהשליישובים
עירונייםאוקהילתיים,ובהםהשיתופיותוהשוויוןבצריכה

ובבעלותשלהכללבקנייןע

ייחודיותםשליישוביםאלההצדיקהאתקיומםשל
כללימיסויהמתאימיםלמאפייניםאלהעלשםכךנקבעו,
לגביהשומהלקיבוץ,הוראותסימןא'לפרקהשניבחלקד'
לפקודתמסהכנסה)להלן-הפקודה(,ולגבימושבשיתופי
נקבעהבסעיף61לפקודהסמכותשלהמנהללהחילאת
כלליהמסהחליםעלקיבוציםגםעלמושביםשיתופיים,
אשרהוכיחושדרכיניהולעסקיהםדומותבאופייןלאלה

הנהוגותבקיבוץע

משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק גם
התשנ"ה-1995)להלן-החוקאוחוקהביטוחהלאומי(,
נקבעוכלליםוהסדריםשוניםלגבימעמדושלקיבוץ-הן

בגבייתדמיהביטוח,הןבזכאותלגמלאותע

והמושבים הקיבוצים את פקדו אשר המשברים
השיתופייםבמהלךשנותה־80וה־90שלהמאההעשרים
הקיבוצים של באופיים לכת מרחיקי לשינויים הביאן
והמושביםהשיתופיים,ושיטתתגמולהחברים,שהיתה
שוויוניתוהתחשבהבצורכיהחברובהרכבמשפחתו,הפכה
עםהשניםלהיותשיטתתגמולהמבוססתעלתרומתחבר
הקיבוץ,הוותקשלוותפקידועכיום,בקיבוציםרביםהחבר
מקבללכיסואתמלואההכנסההמופקתעלידוממקורות
שוויון חוסר שנוצר כך עליה, החל המס בניכוי שונים,

משמעותיביןחבריהקיבוץהשוניםע

נוכחהשינוייםהאמוריםהחליטהממשלתישראל,
בשנת2002,להקיםועדהציבוריתבראשותפרופ'אליעזר
בןרפאל,אשרתבדוקאתההגדרההמשפטיתשלקיבוץ

ס"חהתשכ"ג,עמ'156;התשע"ו,עמ'736ע 73
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בסעיף54,במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בסימןזה- ")א(

"חבר",לענייןקיבוץשיתופיאוקיבוץמתחדש-כלאחדמאלה:

יחידשמלאולו21שניםאשרהיהחברהקיבוץבתוםשנת )1(
המס;

יחידשמלאולו21שניםשחדללהיותחברהקיבוץוהמשיך )2(
להתגוררבקיבוץבמשךכלשנתהמסולהיותזכאילחלקברווחים

מנכסיהקיבוץהמשותפיםבאותהשנה;

ותמליץעלהגדרהחדשהככלשתידרשעהממשלהאימצה
ובהחלטת ,2004 במרס 28 ביום הוועדה המלצות את
הממשלהמס'1736מאותויום,שעניינההשינוייםהמבניים
בקיבוצים-דוחהוועדההציבוריתלענייןהקיבוצים,הוטל
עלשרהתעשייההמסחרוהתעסוקהלפעולליישומן,ובכלל
זה,לתקןאתתקנותהאגודותהשיתופיות)סוגיאגודות(,
התשנ"ו-1995)להלן-תקנותסוגיאגודותשיתופיות(,ואת

ההגדרה"קיבוץ"המופיעהבהןע

הוגדרו שיתופיות אגודות סוגי לתקנות בתיקון
שלושהסוגיםשלקיבוצים,ובהם"קיבוץשיתופי",המאורגן
עליסודותשלבעלותהכללבקניין,שלעבודהעצמיתושל
שוויוןושיתוףבייצור,בצריכהובחינוך,ו"קיבוץמתחדש"
המאורגןעליסודותשלשיתוףהכללבקניין,שלעבודה
עצמיתושלשוויוןושיתוףבצריכה,בחינוךובייצור,ומקיים
קיימתהוראה ובתקנונו הדדיתבעבורהחברים, ערבות
באחדאויותרמהענייניםהאלה:חלוקתתקציביםלחברים
בהתאםלמידתתרומתם,לתפקידיהםאולוותקשלהם,
וכן לחברים, ייצור אמצעי ושיוך המגורים, שיוךדירות
"קיבוץעירוני",אשרהוראותסימןא'כיוםוהוראותהתיקון

המוצעאינןחלותעליוע

אףשעלפיתקנותסוגיאגודותשיתופיותכלאחד
היא המסים רשות עמדת כ"קיבוץ", נחשב מהשלושה
שההגדרההקיימתכיוםבסעיף54לפקודה,וכפועליוצא
-כלליהמיסויהקבועיםבסעיפים54עד58אלפקודהאינם

חליםעלקיבוץמתחדשע

הקבועה שיתופי, קיבוץ לגבי המס חישוב שיטת
שלבים: שני על מבוססת בפקודה, האמורים בסעיפים
הקיבוץ של החייבת ההכנסה מחושבת בראשון בשלב
כישותעצמאית,ככלחברבניאדםאחרעהכנסהזוכוללת
אתהכנסותהמשקמןהענפיםהשוניםהקיימיםבקיבוץ,
לרבותהכנסותחבריםהעובדיםמחוץלקיבוץעבשלבהשני
ההכנסההחייבתשלהקיבוץמחולקתבאופןרעיוניבין
חבריהקיבוץולגביכלחלקשלהכנסהמבוצעחישובמס
הפטוריםהזיכויים תיאורטילפישיעוריהמס,התקרות,
והניכוייםהאישייםהחליםעליחידיםעחובתתשלוםהמס

מוטלתעלהקיבוץעצמו,שהואהנישוםהחייבבמסע

שיטתהחיובבדמיביטוחלאומימבוססתעלחלוקת
הוצאותהמחייהושווייןשלשארההטבותשנתןהקיבוץ

לחבריובמספרחבריהקיבוץע

שיתופי קיבוץ של המיסוי הסדרי ולפיה פרשנות
ולהפחתת לעיוותים מביאה מתחדש, קיבוץ על חלים
מסבהיקפיםגדוליםבשלבהשומההעצמית,שאיןלהם
של מתרומתם מושפעת ההכנסות חלוקת אם הצדקהע
החברים,ישלחייבבמסעלפיהכנסתהחבר,בדומהלהסדר
המיסויהרגילעבנסיבותאלה,קיימותמחלוקותרבותבין
הקיבוציםלביןרשותהמיסיםוהמוסדלביטוחלאומיבדבר
אופןהמיסויהנכוןשלהכנסותהקיבוץהמתחדשוחבריו,

והןמשליכותגםעלהגמלאותשמשלםהמוסדע

נוכחכלהאמור,מוצעלהבהיראתאופןהמיסוישל
הקיבוץ,ולהבחיןביןקיבוץשיתופילביןקיבוץמתחדש,כך
שאםקייםפערביןהכנסותהחבריםמהקיבוץ,אופןהמיסוי
יהיהבדומהלזההחללגבינישומיםרגיליםעבהתאםלכך
מוצעלקבועכיהכנסותהחבריםבקיבוץהמתחדשיחשבו,
לענייןשיעורהמסהמתחייב,כהכנסותהחבריםלכלדבר
ועניין,ואילוהכנסותהקיבוץמהנכסיםהמשותפיםיחויבו
במסבהתאםלשיעוריהמסהחליםעלחבריו,ולענייןזה
הנכסיםייוחסולכלאחדמהחברים,בהתאםלזכויותיהם
ברווחים,זאתבדומהלשותפות,כאמורבסעיף63לפקודהע

חברי של מעמדם את משנה אינו המוצע התיקון
קיבוץשיתופי,לרבותחברימושבשיתופי,לענייןהביטוח
כמבוטחים מתחדשייחשבו חבריקיבוץ הלאומי,ואילו
בהתאםלמעמדםולעיסוקם-עובד,עובדעצמאיאומי
שאינועובדואינועובדעצמאי,לגבידמיהביטוחולגבי

זכאותםלגמלאות,למעטגמלתהבטחתהכנסהע

הפרקהשניבחלקד'לפקודהעוסקבחישוב  סעיפים
שבו א' וסימן שיתופיים, בגופים ההכנסה  98)1( ו–)2(

עוסקבקיבוציםעההגדרותשבסעיף54)א(הן ו־99 
כיוםאלה: 

"קיבוץ"-קיבוץאוקבוצההמאוגדיםכאגודהשיתופית
עלפיהתקנותלדוגמהשאושרועלידירשםהאגודות

השיתופיותלאגודותמאותוסוג;

"חבר",לגביקיבוץ-יחידשהיהחברבאותוקיבוץבגמר
שנתהמסע

מוצעלהבחין,לצורכימסהכנסה,ביןקיבוץשיתופי
רשם ידי על תיעשה ההבחנה מתחדשע קיבוץ לבין
האגודותהשיתופיותבהתאםלהוראותתקנותסוגיאגודות
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"קיבוץמתחדש"-אגודהשסווגהכ"קיבוץמתחדש"בהתאםלתקנות
סוגיאגודותשיתופיותשלאמתקייםבההתנאיהאמורבפסקה
)2(בהגדרה"קיבוץשיתופי",ויראואגודהכאמורכקיבוץמתחדש
שבמרביתה או כאמור סווגה היא שבמרביתה המס משנת החל
היתהבתוקףהוראהבתקנונהבאחדמןהענייניםהמפורטיםבתקנה

2)ג()ב(לתקנותסוגיאגודותשיתופיות,לפיהמוקדם;

"קיבוץשיתופי"-כלאחדמאלה:

אגודהשסווגהכ"קיבוץשיתופי"בהתאםלתקנותסוגיאגודות )1(
שיתופיות;

אגודהשסווגהכ"קיבוץמתחדש"בהתאםלתקנותסוגיאגודות )2(
שיתופיותאשרההפרשבשנתהמסביןההכנסההגבוההביותר
שלחברמהקיבוץלביןההכנסההנמוכהביותרשלחברמהקיבוץ
אינועולהעל25%מהכנסתהחברשלוההכנסההנמוכהביותר
מהקיבוץ;לענייןזה,"הכנסתחברמהקיבוץ"-לרבותתקציבשנתן
הקיבוץלחבר,סכומיםשהקיבוץחילקלומרווחיו,ביןאםניתנהלו
מאתהקיבוץאומאתתאגידשבהחזקתו,וביןאםניתנהלובכלדרך
אחרת,והכולבהנחהשהכנסותמיגיעהאישיתשהופקובידיחברי

הקיבוץהועברובמלואןלקיבוץעלפיהמתחייבבתקנוןהקיבוץ;

)סוגי השיתופיות האגודות תקנות - שיתופיות" אגודות סוגי "תקנות
אגודות(,התשנ"ו-741995ע";

במקוםסעיף55יבוא: )3(

"שומתקיבוץ
שיתופיוחבריו

שומתםשלקיבוץשיתופיושלכלחבריותיעשה,על55ע )א(
אףהאמורבפקודהזו,לפיהוראותסימןזהע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שומתושלחברקיבוץ )ב(
שיתופיעלהכנסהשהואלאהעבירלקיבוץ,לאתיעשהלפי
הוראותסימןזה,ובשומהזולאיובאובחשבוןשיעוריהמס
ונקודותהזיכויאשרבאובחשבוןבשומתושלהקיבוץוכן

הפסדיושלהקיבוץע";

"קיבוץמתחדש"-אגודהשסווגהכ"קיבוץמתחדש"בהתאםלתקנות
אגודותשיתופיותשלאמתקייםבההתנאיהאמורבפסקה סוגי
)2(בהגדרה"קיבוץשיתופי",ויראואגודהכאמורכקיבוץמתחדש
שבמרביתה או כאמור סווגה היא שבמרביתה המס משנת החל
היתהבתוקףהוראהבתקנונהבאחדמןהענייניםהמפורטיםבתקנה

2)ג()ב(לתקנותסוגיאגודותשיתופיות,לפיהמוקדם;

"קיבוץשיתופי"-כלאחדמאלה:

אגודהשסווגהכ"קיבוץשיתופי"בהתאםלתקנותסוגיאגודות )1(
שיתופיות;

אגודהשסווגהכ"קיבוץמתחדש"בהתאםלתקנותסוגיאגודות )2(
שיתופיותאשרההפרשבשנתהמסביןההכנסההגבוההביותר
שלחברמהקיבוץלביןההכנסההנמוכהביותרשלחברמהקיבוץ
אינועולהעל25%מהכנסתהחברשלוההכנסההנמוכהביותר
מהקיבוץ;לענייןזה,"הכנסתחברמהקיבוץ"-לרבותתקציבשנתן
הקיבוץלחבר,סכומיםשהקיבוץחילקלומרווחיו,ביןאםניתנהלו
מאתהקיבוץאומאתתאגידשבהחזקתו,וביןאםניתנהלובכלדרך
אחרת,והכולבהנחהשהכנסותמיגיעהאישיתשהופקובידיחברי

הקיבוץהועברובמלואןלקיבוץעלפיהמתחייבבתקנוןהקיבוץ;

)סוגי השיתופיות האגודות תקנות - שיתופיות" אגודות סוגי "תקנות
אגודות(,התשנ"ו-741995ע";

במקוםסעיף55יבוא: )3(

"שומתקיבוץ
שיתופיוחבריו

שומתםשלקיבוץשיתופיושלכלחבריותיעשה,על55ע )א(
אףהאמורבפקודהזו,לפיהוראותסימןזהע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שומתושלחברקיבוץ )ב(
שיתופיעלהכנסהשהואלאהעבירלקיבוץ,לאתיעשהלפי
הוראותסימןזה,ובשומהזולאיובאובחשבוןשיעוריהמס
ונקודותהזיכויאשרבאובחשבוןבשומתושלהקיבוץוכן

הפסדיושלהקיבוץע";

בין הפערים אשר מתחדש קיבוץ על ואולם שיתופיות,
חבריולענייןההכנסהשהעמידלהםהקיבוץאינםעולים

על25%,יחולוהסדריהמסהחליםעלקיבוץשיתופיע

מוצעלקבועכיחברקיבוץשיתופיאוקיבוץמתחדש
הואיחידשמלאולו21שניםאשרהיהחברקיבוץבתום
בין הקשר של מהותית לבחינה בהתאם או, המס, שנת
היחידלקיבוץ-מישהיהבעברחברקיבוץוחדללהיות
חבר,אךהמשיךלהתגוררבקיבוץבמשךכלשנתהמסוהיה
זכאילחלקברווחיםמנכסיהקיבוץהמשותפיםעיצויןכי
מישמתקבליםכמועמדיםלחברותבקיבוץ,רואיםאותם

בתקופתהמועמדותכחבריקיבוץע

האגודות לפקודת 65 בסעיף לקבוע, מוצע עוד
השיתופיות,המסמיכהאתשרהעבודהלהתקיןתקנות
לקביעת תקנות התקנת כי האמורה, הפקודה לביצוע
סוגיהאגודותשהרשםיקבעשיוךאגודותאליהם,תהיה
בהסכמתשרהאוצרעזאתנוכחההשלכותהתקציביותשיש

לקביעותכאמור,בשלהסדריהמיסויהשוניםע

סעיף55לפקודהקובעכישומתםשלקיבוץ  סעיף
סעיפים הוראות לפי תיעשה חבריו כל ושל  ,)4( ,)3(98 
56עד60עמוצעלהבהירכיהסעיפיםהאמורים  )6( ו–)7( 

חליםעלקיבוץשיתופיוכןלהבהירכישומת 
חברקיבוץשיתופי,עלהכנסהשהואלאהעבירלקיבוץ,
לפי ולא הפקודה, של הרגילות ההוראות לפי תיעשה

הסעיפיםהאמוריםע

ק"תהתשנ"ו,עמ'246;התשס"ז,עמ'963ע 74
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בסעיף56,במקום"שנתןקיבוץ"יבוא"שנתןקיבוץשיתופי"; )4(

בסעיף57- )5(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"המסבקיבוץשיתופי"; )א(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

קיבוץשיתופיישלםמסהשווהלסךכלהמסשחבריוהיוחייבים ")א(
לשלםאילוהכנסתושלהקיבוץ,לאחרניכויהוצאותוקיזוזהפסדים,היתה
מחולקתבחלקיםשוויםביןחבריו,ולענייןההכנסההמיוחסתלחברקיבוץ

כאמוריחולוכלליםאלה:

מקורותהפקתההכנסהשלהקיבוץייחוסובאופןיחסילכל )1(
אחדמחבריו;

הוראותסעיפים34עד47יחולו; )2(

הוראותהפרקהשלישילחלקד',למעטסעיף66שבו,יחולו )3(
בהתאםלהרכבהמשפחותשלחבריהקיבוץ;

יראואתההכנסההמבוטחתכהגדרתהבסעיף47)א()4(,כמנה )4(
המתקבלתמחלוקתסךכלההכנסההמבוטחתשלחבריהקיבוץ,

במספרהחברים;

סעיף57)א(לפקודהקובעכיוםכך: סעיף 98)5(

כל לסך השווה בסכום מס ישלם קיבוץ ")א( 
המסשחבריוהיוחייביםלשלם,אילוהיתהכלהכנסתו
החייבתמתחלקתביניהםבחלקיםשוויםוהיתההכנסתם
היחידההחייבת;ולעניןזהיחולוסעיפים34עד46או־47
שבו, 66 סעיף למעט ד', לחלק השלישי הפרק והוראות
בהתאםלהרכבהמשפחותשלחבריהקיבוץ;ואולםלענין
התרתניכוייםעלפיסעיף47לאתובאבחשבוןהכנסהשל
החברמחוץלקיבוץשבעדההואזכאילתגמולים,למענק

אולקצבהע"

קיבוץ הסדרהמסהחלכיוםעל להבהירכי מוצע
בלבד, שיתופי קיבוץ על יחולו א', סימן הוראות פי על
וכילצורךחישובהמס,יראובהכנסתושלהקיבוץ,לאחר
ניכויהוצאותוקיזוזהפסדים,כאילוחולקהבחלקיםשווים
ביןחבריועכיוםלשוןהסעיףמתייחסתל"הכנסהחייבת"
של אישיים ופטורים זיכויים הכולל מונח הקיבוץ, של
חבריהקיבוץ,אשרממילאבאיםבחשבוןבחישובהמס
שלהקיבוץבשלבהבא,לאחרשמיוחסתההכנסהלחברים

באופןשווהע

מוצעלקבועכימקורותהפקתההכנסהשלקיבוץ
ייחוס שבעת כך מחבריו, אחד לכל יחסי באופן ייחוסו
ההכנסות סוגי בין היחס יהיה לחבר, הקיבוץ הכנסת
אלה הכנסות סוגי בין ליחס זהה הקיבוץ אצל השונים

אצלחברהקיבוץע

עודמוצעלהבהירולהתאיםאתההסדריםהחליםעל
קיבוץשיתופיבענייןההפקדותוהמשיכותלקופתהגמל
הפנסיה וזכויות מס לצורכי שההפקדות כך ממנה, או
לצורכימסייצברווייוחסובאופןשווהביןחבריהקיבוץ,

בהתאםלהסדריהמסהחליםעליהםעלפיזהמוצעלקבוע
כייראואתההכנסההמבוטחתכהגדרתהבסעיף47)א()4(
עבודההמהווהבסיסלהפרשות היינוהכנסת לפקודה,
מעבידלקופתגמללקצבה,כמנההמתקבלתמחלוקתסך
כלההכנסההמבוטחתשלחבריהקיבוץ,במספרהחבריםע
הוראהדומהמוצעלקבועלגביסכומיהפקדתחברלמרכיב
המעביד,למרכיבהעובדולמרכיבהפיצויים,כמשמעותם
בסעיף21לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,
התשס"ה-2005עבהתאםלכךמוצעלקבועכייראוהפקדות
חברקיבוץשיתופילענייןזיכויבעדדמיביטוחותגמולים
לפיסעיף45אלפקודהולענייןניכוייםכאמורבסעיף47
ששולמו הסכומים מחלוקת המתקבלת כמנה לפקודה,
כאמורבאותםסעיפיםבעבורחבריהקיבוץכעמיתעצמאי
ולקופתגמלמרכזיתלקצבהכעמיתקיבוץ,במספרהחבריםע

בנוסף,מוצעשלאלהחילאתהפטורעלמשיכתמענק
פרישהכאמורבסעיף9)7א(שהתקבלבידיחברהקיבוץ
מתוך זאת הקיבוץ, של הכנסה אלה בסכומים ולראות
הנחהשחברבקיבוץשיתופיאינותלויבמענקהפרישה
מענק ייחוס שממילא ומכיוון הכלכלית יציבותו לצורך
הפרישהביןכללחבריהקיבוץ,בהנחהשרובםלאפרשו
משמעותית במידה פוגע היה מס, שנת אותה במהלך
בניצולהפטורעלמענקהפרישהוהיההופךאותולזניחע
כפתרוןחלופי,מוצעלראותבהכנסהממקורותלפיסעיפים
2)1(,2)2(ו–2)5(,היינוהכנסהמעסקאוממשלחיד,מעבודה
פרישה, לגיל שהגיע הקיבוץ לחבר המיוחסת ומקצבה,
כקצבהמאתמעביד,המעניקהלופטורבהתאםלהוראות
סעיף9אלפקודהעיודגשכיבהתאםלתיקון190לפקודתמס
הכנסה,הוראותסעיף9אמעניקותפטורחלופילפטורעל
מענקפרישהוההטבההניתנתלקצבאותהזקנה,לפיסעיף
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יראוכסכומיהפקדתחברלמרכיבהמעביד,למרכיבהעובד )5(
ולמרכיבהפיצויים,כמשמעותםבסעיף21לחוקהפיקוחעלקופות
גמל,כמנההמתקבלתמחלוקתהסכומיםשהופקדולכלאחדמן

המרכיביםכאמורבעבורחבריו,במספרהחברים;

בקופתגמלשלחברלאייצברותשלומיםפטוריםלענייןסעיף )6(
9אשהופקדובתקופתהיותוחבר,זולתאםהםהיותשלומיםפטורים

לאחרהחישובלפיסעיףזה,והודעהעלכךניתנהלקופתהגמל;

יראוכסכוםהפקדתחברלענייןניכויוזיכוילפיסעיפים45א )7(
או47,לפיהעניין,אתהמנההמתקבלתמחלוקתהסכומיםששולמו
כאמורבאותםסעיפיםבעבורחבריהקיבוץכעמיתעצמאיולקופת

גמלמרכזיתלקצבהכעמיתקיבוץ,במספרהחברים;

יראוכהכנסתחברקיבוץממענקפרישהכאמורבסעיף9)7א( )8(
)א(אתהמנההמתקבלתמחלוקתהכנסותחבריהקיבוץממענקי
פרישהבשלשנותהחברותבקיבוץ,במספרחבריו,ולאיחולולגביה

הוראותהפטורלפיהסעיףהאמור;

יראוכהכנסתחברקיבוץלפיסעיף2)5(ממשיכתכספיםמקופת )9(
גמללקצבהאתהמנההמתקבלתמחלוקתהסכומיםששולמוכאמור

לקיבוץאולחבריו,במספרחבריו;

בהכנסה פרישה, לגיל שהגיע חבר של חלקו את יראו )10(
)2(ו–)5(כקצבהמאתמעבידלעניין מהמקורותלפיסעיפים2)1(,

סעיף9אע";

בסעיףקטן)ב)1(ו–)3(,בכלמקום,המילים"חייבת"ו"החייבת"-יימחקו; )ג(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ד(

")ג(קיבוץשיתופייגישדוחכאמורבסעיף131,באופןמקוון,ובופירוט
הכנסתו,כפישיקבעהמנהלבטופסע";

בסעיף58,במקום"קיבוץ"יבוא"קיבוץשיתופי"; )6(

בסעיף58א- )7(

יראוכסכומיהפקדתחברלמרכיבהמעביד,למרכיבהעובד )5(
ולמרכיבהפיצויים,כמשמעותםבסעיף21לחוקהפיקוחעלקופות
גמל,כמנההמתקבלתמחלוקתהסכומיםשהופקדולכלאחדמן

המרכיביםכאמורבעבורחבריו,במספרהחברים;

בקופתגמלשלחברלאייצברותשלומיםפטוריםלענייןסעיף )6(
9אשהופקדובתקופתהיותוחבר,זולתאםהםהיותשלומיםפטורים

לאחרהחישובלפיסעיףזה,והודעהעלכךניתנהלקופתהגמל;

יראוכסכוםהפקדתחברלענייןניכויוזיכוילפיסעיפים45א )7(
או47,לפיהעניין,אתהמנההמתקבלתמחלוקתהסכומיםששולמו
כאמורבאותםסעיפיםבעבורחבריהקיבוץכעמיתעצמאיולקופת

גמלמרכזיתלקצבהכעמיתקיבוץ,במספרהחברים;

יראוכהכנסתחברקיבוץממענקפרישהכאמורבסעיף9)7א( )8(
)א(אתהמנההמתקבלתמחלוקתהכנסותחבריהקיבוץממענקי
פרישהבשלשנותהחברותבקיבוץ,במספרחבריו,ולאיחולולגביה

הוראותהפטורלפיהסעיףהאמור;

יראוכהכנסתחברקיבוץלפיסעיף2)5(ממשיכתכספיםמקופת )9(
גמללקצבהאתהמנההמתקבלתמחלוקתהסכומיםששולמוכאמור

לקיבוץאולחבריו,במספרחבריו;

בהכנסה פרישה, לגיל שהגיע חבר של חלקו את יראו )10(
)2(ו–)5(כקצבהמאתמעבידלעניין מהמקורותלפיסעיפים2)1(,

סעיף9אע";

בסעיףקטן)ב)1(ו–)3(,בכלמקום,המילים"חייבת"ו"החייבת"-יימחקו; )ג(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ד(

")ג(קיבוץשיתופייגישדוחכאמורבסעיף131,באופןמקוון,ובופירוט
הכנסתו,כפישיקבעהמנהלבטופסע";

בסעיף58,במקום"קיבוץ"יבוא"קיבוץשיתופי"; )6(

בסעיף58א- )7(

9א,גדולהיותרמאשרההטבההניתנתלמענקיפרישה
לפיסעיף9)7א(ע

כמוכן,קביעתמקורהכנסהלחברקיבוץשהגיעלגיל
לקיבוץ, או לחבר תאפשר מעביד מאת כקצבה פרישה
אשר שמו, על המופקדים גמל, מקופת כספים למשוך
בעקבותתיקונים3ו־5לחוקהפיקוחעלקופותגמל,לא

ניתןלמשוךאותם,אלאכתשלוםשלאכדיןע

סעיף9אלפקודהקובעכיתשלומיםפטוריםכהגדרתם
שם,היינו-סכומיםששולמולקופתגמללקצבה,החורגים
מןהתקרותשנקבעושם,ימוסובעתהפקדתםלקופתגמלע
מעורר שיתופי קיבוץ על זה עיקרון של יישומו ואולם

שאינהעולהבקנהאחד ועשוילהביאלתוצאה קשיים
עםתכליתשיטתהמסעלקיבוץשיתופי,שכןבסעיף9א
גבוה, שכר בעלי מוקדם במועד למסות המחוקק ביקש
בעודשבמסגרתהשיתופיתמישמפקידיםסכומיםגדולים
לאבהכרחייהנומהםבעתידעלפיכך,מוצעלקבועבעניין
של גמל בקופת לצבור ניתן יהיה לא שלפיו מנגנון זה
קיבוץתשלומיםפטורים,למעטסכומיםהנחשבים חבר
הכנסותיהם בחשבון שהובאו לאחר פטורים תשלומים
שלכללחבריהקיבוץעבמקרהכאמורתהיהזואחריותו
שלהקיבוץלהודיעלקופתהגמלעלסכומיםשהםבגדר

תשלומיםפטוריםע
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בכותרתהשוליים,במקום"לחברקיבוץ"יבוא"לחברקיבוץשיתופי"; )א(

בסעיףקטן)ג(,אחריההגדרה"חברקיבוץ"יבוא: )ב(

""קיבוץ"-קיבוץשיתופי;";

לפניכותרתסימןב'בפרקהשניבחלקד'יבוא: )8(

"המסבקיבוץ
מתחדש

בסעיףזה-60אע )א(

"הכנסהשלחברקיבוץמתחדש"-הכנסתחברהקיבוץ
המתחדש,למעטחלקההכנסהשמקורובנכסי

הקיבוץ;

"תקנותערבותהדדית"-תקנותהאגודותהשיתופיות
התשס"ו- מתחדש(, בקיבוץ הדדית )ערבות

752005ע

תהיה מתחדש קיבוץ חבר של הכנסתו על השומה )ב(
שומתושלהחברע

תשלומיםשקיבוץמתחדשמשלםלחברהקיבוץ,בשל )ג(
ערבות לתקנות ו־3 2 לתקנות בהתאם או שירות עבודה,
הדדית,ייחשבוכשכרעבודההחייבבמסלפיסעיף2)2(או
כהכנסהלפיסעיף2)5(,לפיהעניין,ולענייןסעיף164יראו
אתהקיבוץהמתחדשכמישאחראילתשלומהשלהכנסת

העבודהאוהקצבהע

יופחתו מתחדש קיבוץ חבר של החייבת מהכנסתו )ד(
סכומיםאשרניתןלגביהםאישורמאתהקיבוץכיהחברשילם
אותםלקיבוץכמקורלהספקתצרכיםבהתאםלתקנות2ו־3
לתקנותערבותהדדית,ובלבדשהחברדרשזאתבדוחשהגיש
לפקידהשומהלפיסעיף130או160,לפיהעניין,והקיבוץ
נהגבכספיםבהתאםלכלליםשקבעלענייןזההמנהל;חבר
קיבוץהפטורמהגשתדוחלפיסעיף131רשאי,עלפיבקשתו,
לדרושהפחתתסכומיםכאמורבסעיףקטןזהבאמצעותדוח
שהקיבוץיגישלפקידהשומה;סכומיםשהופחתומהכנסת

החברבהתאםלסעיףקטןזה,יראואותםכהכנסתהקיבוץע

ייעודיות מיסוי הוראות לקבוע מוצע  סעיף 98)8(
לקיבוציםמתחדשים,ולהבהירכיהוראות  
קיבוץ על חלות אינן שיתופי קיבוץ על החלות המיסוי
בשני ייעשה מתחדש בקיבוץ המיסוי וחבריוע מתחדש
הקיבוץ חבר הכנסות את כולל אחד מישור מישוריםע
והשומה כהכנסותיו, הקיבוץ, מנכסי שאינן המתחדש,
נישום לכל בדומה שומתושלהחבר,זאת תהיה עליהן
אחרעמהכנסתוהחייבתשלחברקיבוץמתחדשיופחתו
תשלומיםלפיתקנות2ו־3לתקנותהאגודותהשיתופיות
)להלן התשס"ו-2005 מתחדש(, בקיבוץ הדדית )ערבות
ביטחוןבין המשמשיםכרשת ערבותהדדית(, -תקנות
החברים,זאתמתוךהנחהשאיןהצדקהלחיובמוקדםבמס

שלסכומיםאלהע

קיבוץ כי מורה הדדית, ערבות לתקנות 2 תקנה 
מתחדשישליםאתהספקתצורכיהחבריםשבגילהעבודה
שערכם ובאופן שוויוניים, קריטריונים לפי הוגן, באופן
הכולללאיפחתמשכרהמינימום,בתוספתסכוםלילדים
כמפורטשםובתנאיםהקבועיםבתקנהעתקנה3לתקנות
ערבותהדדיתמורהכיקיבוץמתחדשיבטיחאתהספקת
צורכיהחבריםשבגילפרישהבאופןשערכםהכולללא
בתוספתסכוםלילדים מהשכרהממוצע, מ־40% יפחת

כמפורטשםע

הכנסותהקיבוץמנכסיויחויבובמסבהתאםלשיעורי
המסהחליםעלחבריו,ולענייןזהייוחסוההכנסותלכל
מוצע ברווחיםע לזכויותיהם בהתאם מהחברים, אחד

ק"תהתשס"ו,עמ'190;התשע"ה,עמ'1381ע 75
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131 קיבוץמתחדשיגיש,באופןמקוון,דוחלפיסעיף )ה(
עלהכנסהשמקורהבנכסיוויצרףלוהצהרה,בטופסשקבע
הקיבוץ, חברי של ומענם שמותיהם את הכוללת המנהל,
אתחלקושלכלאחדמהםבהכנסתהקיבוץ,עלפימקורות

ההכנסהכאמור,ואתשיעורהמסהמיוחסלכלאחדמהםע

קביעתשיעורהמסשמקורהבנכסיהקיבוץהמתחדש )ו(
הפרק בהוראות בהתחשב תיעשה )ה(, קטן בסעיף כאמור
השלישילחלקד',ולענייןזהיובאובחשבוןהכנסתושלחבר
הקיבוץכאמורבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(וחלקהכנסתהקיבוץ
המיוחסלחבר,וכןפטוריםוזיכוייםאישייםשלהםזכאיחבר
הקיבוץ,ובלבדשלאבאובחשבוןבשומתושלחברהקיבוץ

עלהכנסתוע

התבררכיהמסעלחלקמהכנסותהקיבוץהמתחדש )ז(
מנכסיוהמשותפיםשיוחסלחברפלונישלהקיבוץלאתאם
אתנתוניהאמתלגביהכנסתו,תתוקןשומתושלאותוחבר

בהתאםלכךע

לאכללההצהרהשהוגשהלפיסעיףקטן)ה(אתמלוא )ח(
הפרטיםהנדרשיםלגביחברפלונישלהקיבוץהמתחדש,
יראהאותוהקיבוץכמישחייבבתשלוםשיעורהמסהמרבי
לפיסעיפים121ו־121בעלהכנסתומנכסיהקיבוץהמשותפיםע

במקוםסעיף62יבוא: )9(

"אגודהשיתופית
חקלאית

דינהשלאגודהשיתופיתשסווגהכאגודהשיתופית62ע )א(
חקלאיתבהתאםלתקנותהאגודותהשיתופיות)סוגיאגודות(,
התשנ"ו-1995,יהיהבשנתמספלוניתכדיןשותפותלעניין
בתוך השומה מפקיד זאת ביקשה האגודה אם זו, פקודה
שלושהחודשיםלאחרהתאגדותה,ובלבדשהתקבלהעלכך
החלטהבאסיפההכלליתשלהאגודה,בהתאםלתקנותיה

וניתנהלההסכמתםבכתבשלרובחבריהאגודהע

131 קיבוץמתחדשיגיש,באופןמקוון,דוחלפיסעיף )ה(
עלהכנסהשמקורהבנכסיוויצרףלוהצהרה,בטופסשקבע
הקיבוץ, חברי של ומענם שמותיהם את הכוללת המנהל,
אתחלקושלכלאחדמהםבהכנסתהקיבוץ,עלפימקורות

ההכנסהכאמור,ואתשיעורהמסהמיוחסלכלאחדמהםע

קביעתשיעורהמסשמקורהבנכסיהקיבוץהמתחדש )ו(
הפרק בהוראות בהתחשב תיעשה )ה(, קטן בסעיף כאמור
השלישילחלקד',ולענייןזהיובאובחשבוןהכנסתושלחבר
הקיבוץכאמורבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(וחלקהכנסתהקיבוץ
המיוחסלחבר,וכןפטוריםוזיכוייםאישייםשלהםזכאיחבר
הקיבוץ,ובלבדשלאבאובחשבוןבשומתושלחברהקיבוץ

עלהכנסתוע

התבררכיהמסעלחלקמהכנסותהקיבוץהמתחדש )ז(
מנכסיוהמשותפיםשיוחסלחברפלונישלהקיבוץלאתאם
אתנתוניהאמתלגביהכנסתו,תתוקןשומתושלאותוחבר

בהתאםלכךע

לאכללההצהרהשהוגשהלפיסעיףקטן)ה(אתמלוא )ח(
הפרטיםהנדרשיםלגביחברפלונישלהקיבוץהמתחדש,
יראהאותוהקיבוץכמישחייבבתשלוםשיעורהמסהמרבי
לפיסעיפים121ו־121בעלהכנסתומנכסיהקיבוץהמשותפיםע

במקוםסעיף62יבוא: )9(

"אגודהשיתופית
חקלאית

דינהשלאגודהשיתופיתשסווגהכאגודהשיתופית62ע )א(
חקלאיתבהתאםלתקנותהאגודותהשיתופיות)סוגיאגודות(,
התשנ"ו-1995,יהיהבשנתמספלוניתכדיןשותפותלעניין
בתוך השומה מפקיד זאת ביקשה האגודה אם זו, פקודה
שלושהחודשיםלאחרהתאגדותה,ובלבדשהתקבלהעלכך
החלטהבאסיפההכלליתשלהאגודה,בהתאםלתקנותיה

וניתנהלההסכמתםבכתבשלרובחבריהאגודהע

לקבועכיקיבוץמתחדשיגישדוחעלהכנסהשמקורה
בנכסיהקיבוץ,ויצרףלוהצהרההכוללתאתחלקושלכל
אחדמהחבריםבהכנסתהקיבוץ,עלפימקורותההכנסה,
ואתשיעורהמסהמיוחסלכלאחדמהםעקביעתשיעור
המסלחבריהקיבוץהמתחדשתיעשהבהתאםלהכנסתו
החייבתשלחברהקיבוץולפטוריםוזיכוייםאישייםשלהם

הואזכאיע

עודמוצעלקבועכיקיבוץמתחדשיגישבאופןמקוון
דוחעלהכנסהשמקורהבנכסיהקיבוץהמשותפים,ויצרף
לוהצהרהלענייןאופןייחוסההכנסותוהמסהנובעמהן
לחבריהקיבוץעאםההצהרהלאכללהאתמלואהפרטים
חבר לאותו חברקיבוץמסוים,תיוחס לעניין הנדרשים

הכנסהבשיעורהמסהגבוהביותרע

מאת הניתנת תמורה כי להבהיר מוצע כן כמו
קיבוץמתחדשלחבר,בשלעבודה,שירות,אותשלומים

המשולמיםבהתאםלתקנות2ו־3לתקנותערבותהדדית
יחשבוכשכרעבודהאוכקצבה,לפיהעניין,ויראולעניין
שאחראי כמי המתחדש הקיבוץ את מס ניכוי חובת

לתשלומהע

סעיף62לפקודהקובעכך: סעיף 98)9(

"אגודה שיתופית חקלאית

62עדינהשלאגודהשיתופיתשסווגהכאגודהשיתופית
חקלאיתלענייןפקודתמסהבולים,יהיהבשנתמספלונית
כך תבעה האגודה אם זו, פקודה לעניין שותפות כדין
בדו"חלפיסעיף131לאותהשנתמס,המפרטאתשמותיהם
מהם אחד לכל המגיע החלק ואת חבריה של ומענם
בהכנסתההחייבתבאותהשנתמס,ובלבדשהחלטהעל
האגודה של הכללית באסיפה נתקבלה כאמור תביעה
שלרוב לההסכמתםבכתב וניתנה לתקנותיה בהתאם

חבריהאגודהע"
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אגודהאשרהגישהבקשהכאמורבסעיףקטן)א(תפרט )ב(
של ומענם שמותיהם את מס, לשנת 131 סעיף לפי בדוח
חבריהואתהחלקהמגיעלכלאחדמהםבהכנסתההחייבת

באותהשנתמסע

יאוחר לא השומה, לפקיד להודיע רשאית האגודה )ג(
בה חוזרת שהיא פלונית, מס שנת תחילת לפני מחודש
מבקשתהלהיחשבכשותפות;הודיעההאגודהכאמור,תחדל
להיחשבכשותפותמתחילתשנתהמסשלאחרשנתהמס
שבההודיעהכאמור,ולאתוכללשובולבקששדינהיהיה

כדיןשותפותע"

תיקוןפקודת
האגודות

השיתופיות

בפקודתהאגודותהשיתופיות76,בסעיף65,בפסקה)1(,אחרי"סוגשלאגודות"יבוא99ע
"ואולםהתקנתתקנותלקביעתסוגיהאגודותשהרשםיקבעשיוךאגודותאליהם,לעניין

סעיף7,תהיהבהסכמתשרהאוצר"ע

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי

הביטוח100ע חוק - זה )בסימן התשנ"ה-771995 משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק
הלאומי(-

בסעיף1,אחריההגדרה"פקודתפשיטתהרגל"יבוא: )1(

""קיבוץשיתופי"ו"קיבוץמתחדש"-כהגדרתםבסעיף54לפקודתמסהכנסה;";

בסעיף3- )2(

האמורבויסומן")א("ואחרי"בחבראגודהשיתופיתשהיאקיבוץ"יבוא )א(
"שיתופי";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

")ב(לענייןחוקזהרואיםחבראגודהשיתופיתשהיאקיבוץשיתופיאו
מושבשיתופי,שאינועובדבמפעלהאגודהאומטעמה,כעובדאוכעובד

עצמאי,לפיהענייןע";

אחריסעיף3יבוא: )3(

לענייןחוקזהרואיםחבראגודהשיתופיתשהיאקיבוץ3אע"קיבוץמתחדש )א(
מתחדש,העובדבמפעלהאגודהאומטעמה,אושהקיבוץ
)2( 2)1(או משלםלוהכנסהמהמקורותהמפורטיםבסעיף

לפקודתמסהכנסה,כעובד,ואתהאגודהכמעבידוע

מוצעלקבועהוראותלענייןרישום,בקרהומניעת
שיתופית אגודה על יחולו אשר מיסוי, מבני בין מעבר
חברה לעניין שנקבעו להוראות בדומה זאת חקלאית,
משפחתיתבתיקוןמס'197לפקודה,במסגרתחוקלשינוי
יעדי להשגת חקיקה )תיקוני לאומיים עדיפויות סדרי
והוראות התשע"ג-2013, ו־2014(, 2013 לשנים התקציב
חוק הצעת במסגרת בית חברת בעניין שהוצעו דומות
לתיקוןפקודתמסהכנסה)תיקוןמס'220(,התשע"ו-2016

)ה"חהתשע"ו,עמ'393(ע

יובהרכיההפניהלתקנותסוגיהאגודותהשיתופיות
אינה האגודה, סיווג לעניין בולים, מס לפקודת במקום

משנהאתתחולתהסעיףע

מוצעלתקןאתחוקהביטוחהלאומי,ולהתאימו  סעיף 100
לשינוייםבפקודתמסהכנסהלגביההבחנהבין 

חבריקיבוץשיתופילביןחבריקיבוץמתחדשע

לפסקה )3( 

לסעיף 3א המוצע

בחבר לראות הביטוח, דמי חישוב לצורך מוצע,
קיבוץמתחדשאשרעובדבמפעלהאגודהאומטעמה,או
שהקיבוץמשלםלוהכנסהמעבודהאומעסקאומשלחיד,
כעובדואתהאגודהכמעסיקתועחברקיבוץמתחדשאשר
אינועובדבמפעליהאגודהאומטעמהיראואותוכעובד,
עובדעצמאיאוכמישאינועובדואינועובדעצמאי,לפי

העניין,בהתאםלהוראותהחוקע
חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(336,)א(360;ס"חהתשע"א,עמ'683ע 76

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשע"ו,עמ'1093ע 77
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לענייןחוקזהרואיםחבראגודהשיתופיתשהיאקיבוץ )ב(
מתחדש,שאינועובדבמפעלהאגודהאומטעמה,כעובדאו
כעובדעצמאיאוכמישאינועובדואינועובדעצמאי,לפיהענייןע

שינויסוגושל
קיבוץ

קיבוץאשרדיווחלמוסדכימתקייםבוהאמורבסעיף3או3בע
3א,ובמהלךשנתהמסשינהאתסוגומקיבוץשיתופילקיבוץ
מתחדשאולהיפך,יחולהשינוילענייןחוקזההחלמשנת

המסשלאחרהמועדשבונעשההשינויע";

בסעיף158,בהגדרה"עובד"במקום"סעיף3"יבוא"סעיף3)א("; )4(

אחריסעיף185יבוא: )5(

"גמלהלחברקיבוץ
מתחדש

היההזכאילגמלהחברקיבוץמתחדש,יחולולגביוהוראות185אע
פרקזההחלותעלעובדע";

בסעיף306)א(,במקום"חברקיבוץ"יבוא"חברקיבוץשיתופיאוקיבוץמתחדש"; )6(

בסעיף344)א(,במקוםפסקה)1(יבוא: )7(

אםהואחברקיבוץשיתופיאוחברמושבשיתופיכאמורבסעיף3,יראו )1("
כהכנסתוהחודשיתאתצירופםשלכלאלה:

לענייןחוקזהרואיםחבראגודהשיתופיתשהיאקיבוץ )ב(
מתחדש,שאינועובדבמפעלהאגודהאומטעמה,כעובדאו
כעובדעצמאיאוכמישאינועובדואינועובדעצמאי,לפיהענייןע

שינויסוגושל
קיבוץ

קיבוץאשרדיווחלמוסדכימתקייםבוהאמורבסעיף3או3בע
3א,ובמהלךשנתהמסשינהאתסוגומקיבוץשיתופילקיבוץ
מתחדשאולהיפך,יחולהשינוילענייןחוקזההחלמשנת

המסשלאחרהמועדשבונעשההשינויע";

בסעיף158,בהגדרה"עובד"במקום"סעיף3"יבוא"סעיף3)א("; )4(

אחריסעיף185יבוא: )5(

"גמלהלחברקיבוץ
מתחדש

היההזכאילגמלהחברקיבוץמתחדש,יחולולגביוהוראות185אע
פרקזההחלותעלעובדע";

בסעיף306)א(,במקום"חברקיבוץ"יבוא"חברקיבוץשיתופיאוקיבוץמתחדש"; )6(

בסעיף344)א(,במקוםפסקה)1(יבוא: )7(

אםהואחברקיבוץשיתופיאוחברמושבשיתופיכאמורבסעיף3,יראו )1("
כהכנסתוהחודשיתאתצירופםשלכלאלה:

לסעיף 3ב המוצע

מוצעלקבועכיאםקיבוץאשרשינהאתסוגו,יחול
השינוי,לצורכיחוקהביטוחהלאומי,רקהחלמשנתהמס

שלאחרהמועדשבועברמאחדהסוגיםלמשנהוע

לפסקה )4( 

ההגדרה"עובד"בסעיף158לחוק,המשמשתלעניין
ביטוחאבטלה,היאכיוםזו:

""עובד"-למעטחבראגודהשיתופיתשהיאקיבוץאו
מושבשיתופי,שרואיםאותוכעובדלפיהוראותסעיף3;"ע

מוצעלהבהירכילענייןהזכאותלדמיאבטלהחבר
קיבוץשיתופיאומושבשיתופיהעובדבמפעלהאגודה
השיתופית,לאייחשבלעובד,כפישנהוגכיוםעחברקיבוץ
מתחדשהעובדבמפעלהאגודההשיתופיתייחשבלעובד

האגודהוהוראותהחוקלענייןביטוחאבטלהיחולועליוע

לפסקה )5( 

סעיף 185א המוצע

מוצעלקבועכילענייןהזכאותלגמלהלפיפרקח'
לחוק,העוסקבביטוחזכויותעובדיםבפשיטתרגלובפירוק
תאגיד,יראובחברקיבוץמתחדשכעובדויחולועליוכל

ההוראותהחלותעלעובדע

לפסקה )6(

סעיף306לחוקהביטוחהלאומיקובעכך:

"תשלום לקיבוץ או למושב שיתופי  

היא שבעדו האדם או לגמלה, הזכאי 306ע)א(היה
תשולם שיתופי, מושב חבר או קיבוץ חבר משתלמת,
המושב או הקיבוץ מזכירות לידי בקשתו, לפי הגמלה,

השיתופי,לפיהעניןע

)ב(הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםלגביהורהאוילד
שלחברשנפטר,אםההורהאוהילדמתגורריםבקיבוץ
אובמושבהשיתופי,אואםכלהחזקתםהיאעלחשבון
הקיבוץאוהמושבהשיתופי,אףאםאינםמתגורריםשםע"

מוצעלקבועכיהוראותאלהיחולוהןבקיבוץשיתופי
הןבקיבוץמתחדשע

לפסקה )7(

הכנסתוהחודשיתשל בחישוב לחוקדן 344 סעיף
אם כי קובעת שבו )1( ופסקה ביטוח, דמי לעניין עובד
העובדהואחברבאגודהשיתופיתהעובדבמפעלהאגודה,
תוערךהכנסתובהתאםלהוראותשרהרווחהוהשירותים

החברתייםבתקנותע

מוצעלהחליףפסקהזוולקבועכייראואתהכנסתו
שלחברקיבוץשיתופיאוחברמושבשיתופיכצירופםשל
אלה:שוויאספקתהמחיהושארההנאותשנתןהקיבוץאו
המושבהשיתופילחבריושיחולקבמספרהחברים,גילום
חלקהעובדבהפרשותהקיבוץאוהמושבהשיתופילקופת
במספרכללהחברים,הסכום גמל,פחתצרכניהמחולק
העבודה להכנסת מנכה המעביד שהיה לסכום השווה
הואיל עובדע חבר היה אילו הכנסה ולמס גמל לקופת
והכנסתחברהקיבוץאוהמושבהשיתופי,לצורךתשלום
דמיביטוחעלפיחוקהביטוחהלאומי,נקבעתבהתאם
לשווייןשלהוצאותאספקתהמחיהושארההנאותשנתן
להבהיר מוצע לחברים, השיתופי המושב או הקיבוץ
כישוויןשלהוצאותאלהיובאבחשבון,ביןאםמקורן
בהכנסההפטורהממסלפיפקודתמסהכנסהאובהכנסה

הפטורהמדמיביטוחלפיהוראותחוקהביטוחהלאומיע
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שווייןשלאספקתהמחיהושלשארהנאותשנתןהקיבוץאוהמושב )א(
מכוחהחברותבולחבריוולמישהחבריםהיוזכאיםבעדםלנקודותזיכוי
עלפיסעיף37לפקודהאולנקודותקצבהעלפיסעיף40לפקודהבשנה
השוטפת,ביןאםמקורןבהכנסההפטורהממסלפיפקודתמסהכנסהאו
מתשלוםדמיביטוחלפיחוקזהשקיבלוהחבראוהאגודה,מחולקבמספר
כללחבריובסוףאותהשנה;לענייןזה,"הנאות"-כלטובותהנאה,לרבות
כלאלה:דיור,לפיהערכתהשמאיהממשלתיהראשיאושמאימטעמו
בהתאםלכלליםשיקבעהשרבהסכמתשרהאוצרובהתייעצותעםשר
המשפטים,בריכה,חדראוכל,ארוחות,מכבסה,גניילדים,לימודים,חוגים,

רכב,ארנונה,טלפוןנייחונייד;

גילוםחלקהעובדבהפרשותהקיבוץאוהמושבלקופתגמל; )ב(

בגמר המושב, או הקיבוץ חברי כלל במספר מחולק צרכני פחת )ג(
אותהשנה;לענייןזה,"פחתצרכני"-הוצאותפחתעלנכסיהקיבוץאו
המושבהנמצאיםבבעלותו,במישריןאובעקיפין,שלהקיבוץאוהמושב,
אובבעלותמשותפתשלחבריו,אשרלאמשמשיםלצורכיייצורהכנסה,
ואםנעשהבהםשימושמעורב-הוצאותהפחתעלהחלקשאינומשמש

לייצורהכנסה;

סכוםאשראילוחברהקיבוץאוהמושבהיהעובד,המעבידהיה )ד(
מנכהבשנההשוטפתמהכנסתהעבודהשלולזכותקופתגמלכמשמעותה
בסעיף180,והכנסתהעבודההיתהבסכוםשחושבלפיפסקתמשנה)א(

בתוספתסכוםהניכויכאמור;

סכוםאשראילוחברהקיבוץאוהמושבהיהעובד,המעבידהיה )ה(
מנכהבשנההשוטפתלפידינימסהכנסהמהכנסתהעבודהשלו,והכנסת
העבודההיתהבסכוםהמתקבללפיפסקאותמשנה)א(עד)ד(,בתוספת

סכוםהניכוילפיפסקתמשנהזו;

השר,רשאילקבועהוראותנוספותלענייןהערכתהכנסתושלחבר )ו(
קיבוץשיתופיאוחברמושבשיתופיואופןחישובהע";

אחריסעיף344יבוא: )8(

"חישובהכנסתו
שלחברקיבוץ

מתחדש

יראוכהכנסתושלחברקיבוץמתחדשהכנסהמהמקורות344אע
בהתאםלמעמדו הכנסה מס לפקודת 2 המפורטיםבסעיף
עובד עובדואינו שאינו אוכמי כעובדעצמאי או כעובד
עצמאי,לפיהעניין,לפניכלפטור,ניכויאוזיכויפילפקודת
מסהכנסהוכלסכוםשהחברשילםלקיבוץכמקורלהספקת
צרכיםבהתאםלתקנות2ו־3לתקנותהאגודותהשיתופיות

)ערבותהדדיתבקיבוץמתחדש(,התשס"ו-2005ע"

לפסקה )8(

הוראהבדבר הביטוחהלאומי מוצעלהוסיףלחוק
חישובהכנסתושלחברקיבוץמתחדש,ולקבועכייראואת
הכנסתוכהכנסהמהמקורותהמפורטיםבסעיף2לפקודת
מסהכנסה,בהתאםלמעמדוכעובדעצמאי,אוכעובד,או

כמישאינועובדואינועובדעצמאיעהכנסהזותחושבלפני
כלפטור,ניכויאוזיכוילפיפקודתמסהכנסה,וכלסכום
בהתאם צרכים להספקת כמקור לקיבוץ שילם שהחבר

לתקנותערבותהדדיתע

ר ב ס ה י  ר ב ד



519 הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31

דינהשלאגודהשיתופיתחקלאיתשהתאגדהלפנייוםהתחילהולאתבעהמפקיד101עהוראתמעבר
השומהשדינהיהיהכדיןשותפותלפיסעיף62לפקודתמסהכנסה,יהיהכדיןשותפות
החלבשנתהמס2016,אםביקשהזאתמפקידהשומהבתוךשלושהחודשיםמיום
התחילה,ובלבדשהתקבלהעלכךהחלטהבאסיפההכלליתשלהאגודה,בהתאם
לתקנותיהוניתנהלההסכמתםבכתבשלרובחבריהאגודה,והוראותסעיף62)ב(ו–)ג(

לפקודה,כנוסחובסעיף98)9(לחוקזהיחולוע

סימן ד' - מס ריבוי דירות 

סימן משנה א': פרשנות

בסימןזה-102עהגדרות

"איגודמעטים"-איגודשחמישהבניאדםאופחותמזה,יחד,שולטיםשליטהישירה
אועקיפהבענייניו,אויכוליםלשלוט,אוזכאיםלרכוששליטהכאמור,ובפרט-
אךבלילגרועמןהכללהאמור-כשהם,ביחד,מחזיקיםברובהזכויותבאיגוד;
ולענייןזה,ייחשבולאדםאחדאדםוקרובו,אדםובאכוחו,וכןשותפיםבשותפות;

"ארנונה"-ארנונהכלליתכמשמעותהבסעיף8לחוקהסדריםבמשקהמדינה)תיקוני
חקיקהלהשגתיעדיהתקציב(,התשנ"ג-781992;

דינהשלאגודהשיתופיתחקלאיתשהתאגדהלפנייוםהתחילהולאתבעהמפקיד101ע
השומהשדינהיהיהכדיןשותפותלפיסעיף62לפקודתמסהכנסה,יהיהכדיןשותפות
החלבשנתהמס2016,אםביקשהזאתמפקידהשומהבתוךשלושהחודשיםמיום
התחילה,ובלבדשהתקבלהעלכךהחלטהבאסיפההכלליתשלהאגודה,בהתאם
לתקנותיהוניתנהלההסכמתםבכתבשלרובחבריהאגודה,והוראותסעיף62)ב(ו–)ג(

לפקודה,כנוסחובסעיף98)9(לחוקזהיחולוע

הוראתמעבר

סימן ד' - מס ריבוי דירות 

סימן משנה א': פרשנות

הגדרותבסימןזה-102ע

"איגודמעטים"-איגודשחמישהבניאדםאופחותמזה,יחד,שולטיםשליטהישירה
אועקיפהבענייניו,אויכוליםלשלוט,אוזכאיםלרכוששליטהכאמור,ובפרט-
אךבלילגרועמןהכללהאמור-כשהם,ביחד,מחזיקיםברובהזכויותבאיגוד;
ולענייןזה,ייחשבולאדםאחדאדםוקרובו,אדםובאכוחו,וכןשותפיםבשותפות;

"ארנונה"-ארנונהכלליתכמשמעותהבסעיף8לחוקהסדריםבמשקהמדינה)תיקוני
חקיקהלהשגתיעדיהתקציב(,התשנ"ג-781992;

 סימן ד' - כללי

לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה לנתוני בהתאם
2016,עלומחירי 2008לביןאפריל שביןינואר בתקופה

הדירותבישראלבשיעורממוצעשל110%ע

מעודף בעיקר נובעת המתוארת המחירים עליית
עליית הקייםע הדירות היצע לעומת לדירות בביקוש
ירידה של למגמות הדוק בקשר גם קשורה המחירים
בשיעורהריביתבמשקוהעדרמסלוליחיסכוןוהשקעה
בנכסים השקעה שמעודדות ההון, בשוק אטרקטיביים
פיסייםעואכן,בשניםהאחרונותחלגידולבמספרהאנשים
גם השקעהע לצורכי נוספות מגורים בדירת המחזיקים
לתופעהזוהשפעהעלהעלייהברמתמחיריהדיורבמשקע

מוצע הדירות, העלייהבמחירי עם להתמודד כדי
להטילמסעלמישהואבעליםשלשלושדירותאויותר
)להלן-מסריבוידירות(עהמסנועדבעיקרולתמרץאתמי
שמחזיקבכמהדירותלשםהשקעה,למכורדירותאלהאו
אתחלקןובכךלצמצםאתההחצנותהשליליותהנובעות
מאחזקהשלכמהדירותבידיבעליםאחדעבכךיוגדלהיצע
רמת של בירידה שיתמוך באופן המשני בשוק הדירות
בערך מחיריהדיורעבחישובגובההמסמוצעלהתחשב
המס שחישוב מאחר וזאת אזור, לפי דירה המקורבשל

באופןהזה,יוביללהכוונתהתנהגותיעילהיותרע

לפיהמוצע,שיעורהמסיעמודעל1%מערךמקורב
שלדירתמגוריםבאזורשבונמצאתהדירהעהערךהאמור
את בחשבון המביאה סטטיסטית נוסחה פי על יחושב
הפריפריאליות ומדד הדירה,המדדחברתי־כלכלי גודל
לאזור לגבי לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת
לסימן שבתוספת בהתאםלנוסחה הדירה, נמצאת שבו

זה,שתובאלהלןעמאחרשהמדדיםהמשמשיםבנוסחה
עשוייםלהתעדכןולהשתנותלאורךזמןוכךגםהשפעתם
האפשריתעלהערךהאזוריהמקורבשלדירה,מוצעלקבוע
האוצר, לשר ולהקנות זה, לסימן בתוספת הנוסחה את
את לתקן סמכות הכנסת, של הכספים ועדת באישור
זו,יובאבחשבון הנוסחה,בצו,ובלבדשבהפעלתסמכות
נמצאת שבו באזור המגורים דירת של המקורב הערך

הדירהלפיאומדניםסטטיסטייםע

עודמוצע,בסימןזה,לקבועהוראותלענייןגבייתהמס,
שומתו,תשלומו,עונשיןוכןהוראותנוספות,כמפורטלהלןע

בסעיף102,מוצעלהגדירשורהשלמונחיםאשר  סעיפים 
המונחים זה ובכלל זה, סימן לצורך ישמשו  102 ו–103

שיפורטולהלןע 

להגדרה "איגוד מעטים" -הצעתהחוקמתייחסתלדירות
שהןבבעלותיחיד,גםאםהואמחזיקבהןבאמצעותאיגוד
מעטיםעמוצעלהגדיר״איגודמעטים״כאיגודשחמישהבני
אדם,אופחותמכך,שולטיםבענייניו,במישריןאובעקיפין,
שתפורט אושהםזכאיםלמרבהזכויותבו)לפיהגדרה
למונח ההגדרה על מתבססת המוצעת ההגדרה להלן(ע
״חברתמעטים״שקבועהבסעיף76לפקודתמסהכנסה,אך
לפיההגדרההמוצעתבסימןזה,נכלליםבהגםתאגידים

שאינםחברותדוגמתשותפותאואגודהשיתופיתע

להגדרה ״ארנונה״ -מוצעלהגדירארנונהמכיווןשהנתון
בדברשטחהדירהשבוייעשהשימושלצורךחישובסכום

המסיהיהלפיהמפורטבחיוביהארנונהע

להגדרה ""בעל" או ״בעלות״ לעניין דירת מגורים" -מוצע

ס"חהתשנ"ג,עמ'10ע 78
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"בעל"או"בעלות",לענייןדירתמגורים-מישישלוזכותבמקרקעיןבדירתמגורים;
ואולםלענייןדירתמגוריםהנמצאתבאזורכהגדרתובסעיף16א)א(לחוקמיסוי

מקרקעין-ובלבדשהואאזרחישראלכהגדרתובאותוסעיף;

"דירהחייבת"-דירתמגוריםשחייבבמסנדרשלשלםבעדהמסריבוידירות;

"דירתמגורים"-דירהאוחלקממנההעולהעלשליש,שבנייתההושלמה,הנמצאת
בישראלאובאזורכהגדרתובסעיף16א)א(לחוקמיסוימקרקעין,והיאמיועדת
והבנייה, התכנון חוק לפי עליה החלה התכנית לפי או טיבה לפי למגורים

התשכ"ה-791965,אומשמשתלמגורים;

"זכותבאיגוד"-כלאחתמאלה:הזכותלקבלתנכסיהאיגודבעתפירוקו,הזכותלקבל
רווחיםוהזכותלמנותמנהלים;

"החברההממשלתיתלדיורולהשכרה"-דירהלהשכיר-החברההממשלתיתלדיור
ולהשכרהבע"מ,שהוקמהמכוחהחלטתהממשלהמס'770מיוםה'בחשוון

התשע"ד)9באוקטובר2013(;

"חוקמיסוימקרקעין"-חוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-801963;

"חייבבמס"-יחידשהואבעליםשלשלושדירותמגוריםאויותר;

"מדדמחיריהדירות"-מדדמחיריהדירותשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

"מס","מסריבוידירות"-מסהמוטללפיסימןזה;

"הפקודה"-פקודתמסהכנסה81;

"שטחהדירה"-שטחהדירהכפישפורטבחיובהארנונהשלהשנהשקדמהלשנתהמס;

מיסוי בחוק כהגדרתה במקרקעין, זכות לו שיש שמי
מקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-1963)להלןבסימןזה
-חוקמיסוימקרקעין(,בדירתמגורים,ייחשבכבעלדירת
מגורים שדירת להבהיר מוצע זהע סימן לצורך מגורים
הנמצאתבאזוריהודהוהשומרוןוחבלעזהתובאבחשבון
לענייןסימןזהרקאםהיאנמצאתבבעלותאזרחישראלי,

כהגדרתובסעיף16א)א(לחוקמיסוימקרקעיןע

להגדרה "דירה חייבת" -מוצעלהגדיראתהדירהשבעדה
ישולםהמס,שכןלפיהצעתהחוק,מסריבוידירותישולם
מתוך יבחר שהיחיד יותר, או אחת מגורים, דירת בעד
דירותהמגוריםשבבעלותו,ואםלאהודיעעלבחירתו-
ישולםהמסבעדדירותהמגוריםשלושבחרבהןהמנהל
כמשמעותובחוקמיסוימקרקעין)להלןבסימןזה-המנהל(ע

להגדרה "דירת מגורים" -מוצעשבמנייןדירותהמגורים
שליש, על העולה ממנה חלק או דירה, בחשבון תובא
הנמצאתבישראלאובאזורכהגדרתובסעיף16א)א(לחוק
מיסוימקרקעין(ואשרמיועדתלמגוריםעלפיתכניתהבנייה
שחלהעליה,מיועדתלמגוריםלפיטיבהאואםהיאמשמשת
כדירתמגוריםבפועלעלפיההגדרההמוצעת,לצורךמניין
דירותהמגוריםשבבעלותושליחיד,לאיובאבחשבוןחלק

בדירההקטןמשליש,אודירהשבנייתהטרםהושלמהע

להגדרה ״זכות באיגוד״ -מוצעלקבועשזכותבאיגודהיא

הזכותלקבלתנכסיםבעתפירוקו,הזכותלקבלרווחיםאו
הזכותלמנותמנהליםבאיגודע

הוא במס שחייב לקבוע מוצע - להגדרה "חייב במס" 
יחידשהואבעליםשלשלושדירותמגוריםאויותרעעל
פיהמוצע,מסריבוידירותיוטלרקעליחידיםשמתקיים

בהםהתנאיהאמורע

להגדרה "מדד מחירי הדירות" -מוצעלהגדיראתמדד
מחיריהדירותשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,
מאחרשהסכוםשנקבעכתקרתהמסיעודכןמדישנהלפי

מדדזהע

להגדרה ״מס״ או ״מס ריבוי דירות״ -מונחזהמתייחס
למסהמוטללפיסימןזהעלמישהואבעליםשלשלוש

דירותמגוריםאויותרע

-מאחרשבנוסחהנעשהשימוש להגדרה "שטח דירה" 
בשטחהדירהלצורךחישובהסכוםהקובע,מוצעלקבוע
ששטחהדירהיחושבלפיהמפורטבחיובהארנונהלגבי
הדירההחייבת,וזאתלפיהחיובשבשנהשקדמהלשנת

המס,שכןזהונתוןודאיוידועביחסלאותהשנהע

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ע 79

ס"חהתשכ"ג,עמ'156ע 80

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ע 81
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"שנתהמס"-תקופהשלשניםעשרחודשיםרצופים,שתחילתהב־1בינוארע

לכלמונחבסימןזהתהיההמשמעותהנודעתלובחוקמיסוימקרקעין,אלאאםכן103עפרשנות
נקבעבמפורשאחרתע

סימן משנה ב': מס ריבוי דירות 

חייבבמסישלם,בכלשנתמס,מסריבוידירותבסכוםשנקבעלפיהוראותסעיף104עמסריבוידירות )א(
105)בסימןזה-המסהשנתי(,בעדכלדירתמגוריםשהיתהבבעלותובכלשנתהמס,

למעטשתידירותמגוריםעלפיבחירתוע

או שינויבמהלךשנתהמסבמספרדירותהמגוריםשבבעלותחייבבמס חל )ב(
בשיעורבעלותובאחתאויותרמהן,אוהפךיחידלהיותחייבבמסבמהלךשנתהמס,

יחולוההוראותהאלהלענייןחישובסכוםהמסלאותהשנתמס,לפיהעניין:

מישהפךלהיותבעליםשלדירתמגוריםנוספתבמהלךשנתהמס,ישלם )1(
חלקיחסימהמסהשנתי,עלדירתהמגוריםהנוספתאועלדירתמגוריםאחרת
בבעלותושיבחרבה,כיחסמספרהימיםשהיהבעליםשלדירתהמגוריםהנוספת

באותהשנתמס,ל־365;

המס שנת דירתמגוריםבמהלך של בעלים להיות חייבבמסשהפסיק )2(
)בפסקהזו-הדירההנגרעת(,ישלםחלקיחסימהמסהשנתיעלדירהחייבת
שיבחרבה,כיחסמספרהימיםשהיהבעליםשלהדירההנגרעתבאותהשנת

מס,ל־365;

חייבבמסשחלשינויבשיעורבעלותובדירתמגוריםבמהלךשנתהמס )3(
ישלםמסכמפורטלהלן:

שהיו החייבות מהדירות אחת כל על השנתי מהמס יחסי חלק  )א(
בבעלותולפנימועדהשינוי,כיחסמספרהימים,באותהשנתמס,שבהם

כלדירההיתהבבעלותוכאמור,ל־365;

"שנתהמס"-תקופהשלשניםעשרחודשיםרצופים,שתחילתהב־1בינוארע

לכלמונחבסימןזהתהיההמשמעותהנודעתלובחוקמיסוימקרקעין,אלאאםכן103ע
נקבעבמפורשאחרתע

פרשנות

סימן משנה ב': מס ריבוי דירות 

חייבבמסישלם,בכלשנתמס,מסריבוידירותבסכוםשנקבעלפיהוראותסעיף104ע )א(
105)בסימןזה-המסהשנתי(,בעדכלדירתמגוריםשהיתהבבעלותובכלשנתהמס,

למעטשתידירותמגוריםעלפיבחירתוע

מסריבוידירות

או שינויבמהלךשנתהמסבמספרדירותהמגוריםשבבעלותחייבבמס חל )ב(
בשיעורבעלותובאחתאויותרמהן,אוהפךיחידלהיותחייבבמסבמהלךשנתהמס,

יחולוההוראותהאלהלענייןחישובסכוםהמסלאותהשנתמס,לפיהעניין:

מישהפךלהיותבעליםשלדירתמגוריםנוספתבמהלךשנתהמס,ישלם )1(
חלקיחסימהמסהשנתי,עלדירתהמגוריםהנוספתאועלדירתמגוריםאחרת
בבעלותושיבחרבה,כיחסמספרהימיםשהיהבעליםשלדירתהמגוריםהנוספת

באותהשנתמס,ל־365;

המס במהלךשנת דירתמגורים של בעלים להיות חייבבמסשהפסיק )2(
)בפסקהזו-הדירההנגרעת(,ישלםחלקיחסימהמסהשנתיעלדירהחייבת
שיבחרבה,כיחסמספרהימיםשהיהבעליםשלהדירההנגרעתבאותהשנת

מס,ל־365;

חייבבמסשחלשינויבשיעורבעלותובדירתמגוריםבמהלךשנתהמס )3(
ישלםמסכמפורטלהלן:

שהיו החייבות מהדירות אחת כל על השנתי מהמס יחסי חלק  )א(
בבעלותולפנימועדהשינוי,כיחסמספרהימים,באותהשנתמס,שבהם

כלדירההיתהבבעלותוכאמור,ל־365;

יחושב המוצע שהמס מאחר - המס״  ״שנת  להגדרה 
ואת זו תקופה להגדיר מוצע שנתי, בסיס על וישולם

ראשיתה-החלמ־1בינוארולמשך12חודשיםע

103המוצע,כלמונחשלאהוגדרבאופן לפיסעיף
מיסוי בחוק משמעותו פי על יתפרש זה בסימן מפורש

מקרקעיןע

סעיף104המוצעקובעאתהחובהלתשלוםמס  סעיפים
 104 ו־105 בשלריבוידירות,וסעיף105המוצעקובעאת
שיעורהמסשישולםעבתוספתלסימןזה)להלן 
בסימןזה-התוספת(,נקבעההנוסחהשלפיהיחושבבסיס

המסשהואהסכוםהקובעשממנוייגזרהמסלתשלוםע

לפיהמוצעבסעיפיםאלה,מסריבוידירותישולם
בשלכלדירתמגוריםשהיתהבבעלותושליחידשהיה
שתי למעט יותר, או מגורים דירות שלוש של הבעלים
דירותמגוריםלפיבחירתו)להלןבסימןזה-דירהחייבת(ע

חלק של בעלים שהיה שמי לקבוע מוצע בנוסף,
מדירתמגורים,העולהעלשליש,לאיצטרךלשלםאתכל
סכוםהמסעלהדירהאלארקחלקיחסימסכוםהמס,כיחס

לשיעורבעלותובדירתהמגוריםע

סכוםהמסהשנתיאשרישולםבעדכלדירהחייבת
הצבת ידי על שיתקבל הקובע מהסכום 1% על יעמוד
מאפייניהדירההחייבתבנוסחהשבתוספתעכמוכןמוצע
לקבועכיבכלמקרה,לאיעלהסכוםהמסשנתי,לכלדירה
חייבת,על18,000שקליםחדשיםעסכוםזהיעודכןבתחילת

כלשנהלפישיעורשינוימדדמחיריהדירותע

הכספים ועדת באישור האוצר, ששר לקבוע מוצע
שלהכנסת,יהיהרשאילתקןאתהתוספת,ובכללזהאת
הנוסחההמשמשתלחישובהסכוםהקובעשממנוייגזר
המסשישולםעמוצעלקבועשהפעלתהסמכותלשנותאת
הנוסחהאורכיבמרכיביה,תיעשהכךשהנוסחהתאפשר
לאמודאתהערךהמקורבשלדירתמגוריםבאזורשבו

נמצאתהדירה,באמצעיםסטטיסטייםע

בפסקאות)1(עד)3(שלסעיף104)ב(המוצע,נקבעו
ישולם שבעדה החייבת, הדירה בחירת לעניין הוראות
המס,ואופןחישובהמסבמקריםשבהםחלשינויבמהלך
שנתהמס,בכמהדירותהמגוריםשבבעלותיחידאוחייב
במס,אובשיעורחלקושלהיחידאוהחייבבמס,בבעלות

בהן,כמפורטלהן:

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31 522

חלקיחסימהמסהשנתיעלכלאחתמדירותהמגוריםשבחרבהן )ב(
כדירותחייבותהחלממועדהשינוי,כיחסמספרהימים,באותהשנתמס,

שבהםכלדירהחייבתהיתהבבעלותוהחלממועדהשינוי,ל־365ע

מסריבוידירותיעמודעלשיעורשל1%מהסכוםהקובעכפישחושבלפיהנוסחה105עסכוםהמס )א(
שבסעיף2לתוספתלסימןזה)בסימןזה-התוספת(ע

שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספת, )ב(
ובלבדשבשינויהנוסחהשלפיהיחושבהסכוםהקובעכאמורבסעיףקטן)א(אורכיב
מרכיביה,יובאבחשבוןהערךהמקורבשלדירתמגוריםבאזורשבונמצאתהדירה,לפי

אומדניםסטטיסטייםע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,סכוםהמסהשנתי,בעדכלדירהחייבת,לאיעלה )ג(
על18,000שקליםחדשיםע

מסריבוידירותשישלםחייבבמסשהואבעלחלקמדירהחייבתיעמודעלסכום )ד(
המסהחלעלאותהדירהכשהואמוכפלבשיעורבעלותובדירהע

הסכוםכאמורבסעיףקטן)ג(יעודכןב־1בינוארשלכלשנה)בסעיףזה-יום )ה(
העדכון(לפישיעורשינוימדדמחיריהדירותשפורסםבחודשנובמברשקדםליום
העדכון,לעומתמדדמחיריהדירותשפורסםבחודשנובמברשלהשנהשקדמהלכך,
ויעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;המנהליפרסםבהודעה

ברשומותאתהסכוםהמעודכןלפיסעיףקטןזהע

חזקותחלוטות
לענייןבעלות

לענייןסימןזה-106ע

יראוכדירתמגוריםבבעלותושליחידגםדירתמגוריםשהיאבבעלותושלאיגוד )1(
מעטים,אםישליחיד,באמצעותזכויותבאיגוד,במישריןאובעקיפין,שיעורהעולהעל

שלישבבעלותבדירה;

של בעלים להיות הפסיק במס חייב שבהם במקרים -
דירתמגוריםבמהלךשנתהמס,ביןאםבעקבותהשינוי
חדללהיותחייבבמסוביןאםנשארחייבבמס,הואיוכל
החייבות מהדירות אחת בעד המס את לשלם להפסיק
ממועדהשינויעכלומראםהפסיקלהיותבעליםשלדירה
חייבת,הואישלםעליהרקאתהחלקיחסימהמסכיחס
התקופהשבההיההבעליםשלהדירההחייבתלמספר
ימותהשנהעאםהפסיקלהיותהבעליםשלדירתמגורים
שאינהדירהחייבת,יבחראתאחתמהדירותהחייבותשלו,
שעליהישלםרקאתהחלקהיחסימהמסכיחסהתקופה
שבההיההבעליםשלהדירההנגרעת,למספרימותהשנהע

במס החייב הפך המס שנת במהלך שבהם במקרים -
לבעליםשלדירהמגוריםנוספת,אחתאויותר,אושיחיד
הפךלהיותחייבבמס,יהיהעליולשלםתוספתלמסריבוי
בבעלותו היתה החדשה שהדירה התקופה לגבי דירות
במהלךשנתהמסעיודגש,שגםבנקודתזמןזו,תעמודלחייב
במסהאפשרותלבחוראתהדירההחייבת,כלומרהדירה
המס את לשלם יידרש לא והוא המס, ישולם שבעדה
דווקאבעדהדירהשהתווספהלבעלותועבהתאםלאמור,
אםהחייבבמסרכשבמהלךשנתהמסדירהשחבותהמס
בשלההיאגבוהה,הואיהיהרשאילבחור,במועדשבו

הודיעעלהרכישהלמנהל,שהמסלפיסימןזהישולםבעד
לבעלותו שנוספה שהדירה כך שבבעלותו, אחרת דירה
לאתהיההדירההחייבתלצורךחישובהמסהחלממועד

השינויע

בשיעור שינוי חל המס שנת במהלך שבהם במקרים -
בעלותושלהחייבבמסבדירתמגורים,המסהשנתישיהיה
בדירת היחסי בעלותו שיעור לפי יחושב לשלם עליו
המגוריםבתקופהשלפניהשינויובתקופהשלאחריהעכך,
ישלםהחייבבמסאתהחלקהיחסימהמסהשנתיעלכל
אחתמהדירותשהיובבעלותולפנימועדהשינוי,כיחס
לתקופהשבההיובבעלותובמהלךשנתהמס,בתוספת
החלקהיחסימהמסהשנתיעלכלאחתמדירותהמגורים
כיחס השינוי מועד לאחר החייבות כדירות בהן שבחר

לתקופהשבההיובבעלותובמהלךשנתהמסע

מוצעלקבועחזקותחלוטותשבהתקיימןיראו  סעיף 106
ביחידבעליםשלדירתמגוריםלצורךקביעת 
כדי נדרשות אלה חזקות זהע סימן לפי במס החבות
להתמודדעםמקריםשבהםדירתמגוריםאינהנמצאת,
מבחינהפורמלית,בבעלותהיחיד,אךמבחינהמהותית
היאבבעלותוולכןישהצדקהלהביאדירותאלהבמניין

הדירותשבבעלותוע
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עלאףהאמורבכלדיןובכלהסכם,יראויחידובןזוגו,למעטבןזוגהגרדרךקבע )2(
בנפרד,וילדיהםשטרםמלאולהם18שנים,כבעליםאחדע

דירותמגוריםאשר
לאיימנולצורך

הטלתהמס

דירתמגוריםכמפורטלהלןלאתימנהכדירתמגוריםלצורךהטלתמסריבוידירות:107ע

דירתמגוריםבבעלותושלמוסדללאכוונתריווחכהגדרתובחוקמסערךמוסף, )1(
התשל"ו-821975;

לעידוד לחוק 1 שביעי פרק לפי בשלה להטבות זכאי שבעלה מגורים דירת )2(
השקעותהון,התשי"ט-831959,בשנותהמסשבהןזכאילהטבותכאמור;

דירתמגוריםשהיאדירהבבנייןלהשכרה,כמשמעותהבחוקלעידודבנייתדירות )3(
להשכרה,התשס"ז-842007,אשרחברהבעלתבנייןלהשכרהכהגדרתהבחוקהאמור,

מקבלתהטבותמכוחאותוחוקבשלהבנייןשבונמצאתהדירה;

דירתמגוריםשמשמשתלהשכרהלטווחארוךלפימכרזשפרסמההמדינהאו )4(
החברההממשלתיתלדיורולהשכרה;

דירתמגוריםהמושכרתלמגוריםבשכירותשחוקהגנתהדייר]נוסחמשולב[, )5(
התשל"ב-851972,חלעליה;

דירתמגוריםהמהווהמלאיעסקילענייןמסהכנסהע )6(

עלאףהאמורבכלדיןובכלהסכם,יראויחידובןזוגו,למעטבןזוגהגרדרךקבע )2(
בנפרד,וילדיהםשטרםמלאולהם18שנים,כבעליםאחדע

דירותמגוריםאשרדירתמגוריםכמפורטלהלןלאתימנהכדירתמגוריםלצורךהטלתמסריבוידירות:107ע
לאיימנולצורך

הטלתהמס דירתמגוריםבבעלותושלמוסדללאכוונתריווחכהגדרתובחוקמסערךמוסף, )1(
התשל"ו-821975;

לעידוד לחוק 1 שביעי פרק לפי בשלה להטבות זכאי שבעלה מגורים דירת )2(
השקעותהון,התשי"ט-831959,בשנותהמסשבהןזכאילהטבותכאמור;

דירתמגוריםשהיאדירהבבנייןלהשכרה,כמשמעותהבחוקלעידודבנייתדירות )3(
להשכרה,התשס"ז-842007,אשרחברהבעלתבנייןלהשכרהכהגדרתהבחוקהאמור,

מקבלתהטבותמכוחאותוחוקבשלהבנייןשבונמצאתהדירה;

דירתמגוריםשמשמשתלהשכרהלטווחארוךלפימכרזשפרסמההמדינהאו )4(
החברההממשלתיתלדיורולהשכרה;

דירתמגוריםהמושכרתלמגוריםבשכירותשחוקהגנתהדייר]נוסחמשולב[, )5(
התשל"ב-851972,חלעליה;

דירתמגוריםהמהווהמלאיעסקילענייןמסהכנסהע )6(

לפסקה )1( 

מוצעלקבועשלענייןדירותמגוריםבבעלותאיגוד
מעטים,ייוחסולבעליהזכויותבו,בהתאםלחלקםבדירת
המגוריםעכךלדוגמה,יחידשבבעלותושתידירותמגורים
דירתמגורים, מעטיםשבבעלותו וישלוזכויותבאיגוד
וחלקושלהיחידבזכויותבההואמעללשליש-דירהזו
תיספרכדירהנוספתשלהיחיד,ויראואותוכבעלדירת
מגוריםלצורךהסימןעשיעורהמסהשנתיאשריוטלעל
הדירהשבבעלותאיגודהמעטיםיהיהכשיעורזכויותיו

בדירהבאמצעותאיגודהמעטיםע

לפסקה )2(

זוג בן למעט זוגו, ובן יחיד יראו כי לקבוע מוצע 
הגרדרךקבעבנפרד,וילדיהםשטרםמלאולהם18שנים,
כבעליםאחדעחזקהזותחולאףאםעלפיהסכםממון,חוזה
אחראודיניהקניין,הדירההיארקשלאחדמבניהמשפחה

המפורטיםבפסקהזוע

מוצעלקבועשדירותמגוריםמסוימותכמפורט  סעיף 107
מספר חישוב לצורך בחשבון יובאו לא להלן 

דירותהמגוריםשבבעלותיחידלפיסימןזהע

לפסקה )1(

מוצעלקבועכידירתמגוריםבבעלותושלמוסדללא
כוונתריווחכהגדרתובחוקמסערךמוסף,התשל"ו-1975,
לאתיספרכדירתמגוריםלצורךסימןזהעמכיווןשעלפי
המוצערקיחידיהיהחייבבמסריבוידירות,המשמעות
היאשאםליחידישזכויותבמוסדללאכוונתרווח,הדירות

שבבעלותמוסדזהלאייוחסולאותויחידע

לפסקה )2(

מוצעלהחריגדירתמגוריםשבעליהזכאילהטבות
הון, השקעות לעידוד לחוק 1 שביעי פרק לפי בשלה
התשי"ט-1959,בשניםשבהןהיהזכאילהטבותכאמורע
בפרקהאמורניתנותהטבותלבעלבנייןשבונמצאותדירות
להשכרהעאיןמקוםמצדאחדלהעניקהטבותלמישהוא
בעליםשלדירותבבנייןכאמור,ומהצדשנילהטילעליו

מסבגיןאחזקתןע

לפסקה )3(

מוצעלקבועשדירתמגוריםשמשמשתלהשכרהלטווח
ארוךלפימכרזשפרסמההמדינהאוהחברההממשלתית
לדיורולהשכרהכהגדרתהבסעיף102לאתובאבחשבון
במנייןהדירותשלבעליהלצורךסימןזה,וזאתמסיבות

דומותלאלהשנמנולענייןפסקה)2(שלסעיףזהע

לפסקה )4( 

למגורים המושכרת מגורים דירת כי לקבוע מוצע
בשכירותשחלעליהחוקהגנתהדיירלאתובאבחשבון
זאת זהע סימן לצורך המגוריםשלבעליה במנייןדירות
ובשלכך מהדירה, בפועל שנהנה הוא מכיווןשהשוכר
הבעליםשלהדירהלאיכוללמכוראתהנכסבשוויוהמלאע

לפסקה )5( 

עסקי המהוותמלאי מגורים שדירות לקבוע מוצע
לענייןמסהכנסהלאיובאובחשבוןבמנייןהדירותשל
בעליהןלצורךסימןזהמאחרשלאנדרשלהפעיללגביהם
אתמערכתהתמריציםשהמסנועדליצורעלפיהחרגהזו,

ס"חהתשל"ו,עמ'52ע 82

ס"חהתשי"ט,עמ'234ע 83

ס"חהתשס"ז,עמ'282ע 84

ס"חהתשל"ב,עמ'176ע 85
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סימן משנה ג': שומות והצהרות 

הודעתשומה
מותנית

המנהלישלחהודעהלחייבבמס,לאיאוחרמה־30בינוארשלכלשנתמס,ובה108ע )א(
יקבעהמנהללפימיטבשפיטתואתהדירותהחייבותלשנתהמס,וכןאתסכוםהמס
השנתישחבבוחייבבמס)בסימןזה-הודעתשומהמותנית(;הודעתהשומההמותנית
תכלולפירוטבדברדירותהמגוריםשבבעלותהחייבבמס,האזורכהגדרתובתוספתשבו
נמצאתכלדירהכאמור,שטחהשלכלדירהכאמור,וכןכלמידעאחרהדרושלצורך

עשייתהשומה,בהתאםלנתוניםהמצוייםבידיוע

בקביעתהדירותהחייבותבהודעתהשומההמותנית,יבחרהמנהלאתדירות )ב(
המגוריםשהמסשישולםבעדןהואהנמוךביותרע

המנהלרשאי,בתוךשמונהחודשיםמהמועדשבושלחלחייבבמסהודעתהשומה )ג(
המותנית,אםשוכנעשנפלהבהטעותחשבון-לתקנה,ביוזמתואולבקשתהחייבבמסע

30ימים מישחויבבתשלוםהמסלפיהודעתהשומההמותנית,רשאי,בתוך )ד(
מהמועדשבוקיבלאתההודעה,לבחורדירתמגוריםאחרתשבבעלותוכדירהחייבת,

באמצעותהגשתהודעהבדברבחירהכאמור,בטופסשקבעהמנהלע

חייבבמסאשרלאקיבלהודעתשומהמותניתעדה־30במרסשלשנתמס,יגיש )ה(
למנהל,לאיאוחרמה־30במאישלשנתהמס,הצהרהעלדירותהמגוריםשבבעלותו,
שבהיפרט,בטופסשקבעהמנהל,אתהענייניםהמפורטיםבפסקאות)1(ו–)2(שלסעיף
109)א(,וכןאתסכוםהמסהשנתיהמגיעבעדהדירותהחייבותשבחרבהן;החובה
להגישהצהרהלפיסעיףקטןזהלאתחולעלחייבבמסשהגישקודםלכןהצהרהלפי

סעיף109)א(לגביאותהשנתמסע

קבלניםומישעיסוקםבמכירתדירותלאיחויבובמסריבוי
דירותבגיןדירותשהםמתעתדיםלמכורבמסגרתעיסוקםע

במקוםהמנגנוןהקבועבחוקימסאחריםשלפיו  סעיף 108
שנה, בכל הצהרה להגיש נדרש במס חייב 
ובהנעשיתשומהעצמית,וכדילצמצםככלהאפשראת
דרישותהדיווחשלחייביםבמסלפיסימןזה,מוצעלקבוע
שחייבבמסישלםמסריבויהדירותלאחרשהמנהלישלח
לוהודעהשבהיפורטסכוםהמסהשנתישעליולשלםע
ההודעהתתבססעלהנתוניםשבידיהמנהלאשרהתקבלו
במנגנון אין זאת, עם הקודמיםע בדיווחיו במס מהחייב
המוצעבהצעתחוקזובכדילהפחיתמהאחריותהמוטלת
לקבוע מוצע לפיכך, המסע את לשלם במס החייב על
הנתוניםשבידיהמנהלמוטעיםוהוא שבמקריםשבהם
לאשלחהודעהלחייבבמס,אושההודעהשנשלחהלא
הגיעהליעדהמכלסיבהשהיא,יגישהחייבבמסהצהרה

ובהתיעשהשומהעצמית,והכולכמפורטלהלןע

תישלח שנה, בכל בינואר 30 שעד לקבוע, מוצע
הודעהלחייבבמסלגביסכוםהמסשהואחבבולאותה
שנה,ובההמנהליעשהשומהמותנית)בסימןזה-הודעת
שומהמותנית(,אשרתהפוךלשומהסופיתאלאאםכן
החייבבמסהשיגעליה,אוביקשלבחורדירותחייבות
שונותמהדירותהחייבותאשרבחרבהןהמנהל,אואם
חשבון טעות גילוי בעקבות ההודעה את תיקן המנהל
הפרטים יפורטו המותנית השומה בהודעת בהע שנפלה
שעליהםהסתמךהמנהללצורךקביעתסכוםהחבותבמס,

ובכללזהפרטיםלגביכלדירותהמגוריםשבבעלותהחייב
במס,ואפילואםאינומשלםמסבשלהןעבקביעתהדירות
החייבותבהודעתהשומההמותניתלכלשנתמס,יבחר
לתשלום שסכוםהמס כך החייבות הדירות המנהלאת

יהיההנמוךביותרע

אםהחייבבמסמעוניןלבחורבדירתמגוריםאחרת
בבעלותוכדירהחייבת,הוארשאילעשותזאתבתוך30
באמצעות המותנית, השומה הודעת קבלת מיום ימים
הגשתהודעהבדברבחירתועבהודעהזוהחייבבמסלא
יצטרךלכלולפרטיםלגביכלדירותהמגוריםשבבעלותו,
אלארקלפרטאתבחירתוהחדשה,ואתסכוםהמסשהוא
חייבבובעקבותשינויהבחירהעחייבבמסכאמור,ישלם
אתסכוםהמסשהואחבבובעקבותשינויהדירההחייבת,

במועדיםהקבועיםלתשלוםהמסע

מוצעלקבועשאםחייבבמסלאקיבלהודעתתשלום
עד30במרס,הואיגישהצהרה,ובהיפרטאתהנתונים
המלאיםלגבידירותהמגוריםשבבעלותו,וסכוםהמסהמגיע
ממנו,וישלםאתהסכוםאשרחייבבועלפיההצהרה,
במועדיםהקבועיםלתשלוםהמסעבאופןזה,מאגרהנתונים
שבידיהמנהליתעדכן,ובשנהשלאחרמכן,הואיוכללשלוח
אתהודעתהשומהלחייבבמס,ואותוחייבבמסלאיצטרך
להגישהצהרהבשנהשלאחרמכןעמובהר,שאםהחייבבמס
הגישהצהרהבאותהשנה,ובהפרטיםמעודכניםלגבי
דירותיו,הואלאיחויבבהגשתהצהרהנוספת,וזאתאףאם

לאקיבלהודעתשומהמותניתבאותהשנהע
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הצהרהוהודעה
עלשינוי

או109ע שינויבמהלךשנתהמסבמספרדירותהמגוריםשבבעלותחייבבמס חל )א(
בשיעורבעלותובאחתאויותרמהן,אוהפךיחידלהיותחייבבמסבמהלךשנתהמס,
יגישהחייבבמסלמנהלהצהרהבתוך20ימיםמהיוםשבוחלהשינויכאמור,שבה

יפרטאתכלאלה,בטופסשקבעהמנהל:

פרטיםבדברכלדירתמגוריםשבבעלותו,ובכללזהכתובתהדירהושטחה; )1(

בחירתולענייןדירותהמגוריםשיהיודירותחייבות; )2(

סכוםהמסהמגיעלאותהשנתמסבעקבותהשינוינשואההצהרהע )3(

חייבבמסשחלשינויבשטחדירתמגוריםשבבעלותוכפישפורטבחיובהארנונה )ב(
בשנתהמס,לעומתהשטחשפורטבחיובהארנונהבשנתהמסהקודמת,יגישלמנהל,

עדסוףשנתהמסשבהחלהשינוי,הודעהעלכךבטופסשקבעהמנהלע

סופיותבחירת
הדירההחייבת

בחרחייבבמסדירתמגוריםכדירהחייבת,כאמורבסעיפים108)ד(ו–)ה(או109)א(,לא110ע
יהיהרשאילשנותאתבחירתובאותהשנתמסע

הצהרותוהודעותשמגישחייבבמסלפיסעיפים108)ד(ו–)ה(,109)א(ו–)ב(ו־114)א(,111עאופןההגשה )א(
יוגשובאופןמקווןבהתאםלכלליםשקבעהמנהל;כלליםשנקבעולפיסעיףקטןזה

יפורסמוגםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםע

הצהרהאוהודעהשהיתהחובהלהגישהבאופןמקווןולאהוגשהבדרךזו,יראו )ב(
אותהכאילולאהוגשהע

או109ע שינויבמהלךשנתהמסבמספרדירותהמגוריםשבבעלותחייבבמס חל )א(
בשיעורבעלותובאחתאויותרמהן,אוהפךיחידלהיותחייבבמסבמהלךשנתהמס,
יגישהחייבבמסלמנהלהצהרהבתוך20ימיםמהיוםשבוחלהשינויכאמור,שבה

יפרטאתכלאלה,בטופסשקבעהמנהל:

הצהרהוהודעה
עלשינוי

פרטיםבדברכלדירתמגוריםשבבעלותו,ובכללזהכתובתהדירהושטחה; )1(

בחירתולענייןדירותהמגוריםשיהיודירותחייבות; )2(

סכוםהמסהמגיעלאותהשנתמסבעקבותהשינוינשואההצהרהע )3(

חייבבמסשחלשינויבשטחדירתמגוריםשבבעלותוכפישפורטבחיובהארנונה )ב(
בשנתהמס,לעומתהשטחשפורטבחיובהארנונהבשנתהמסהקודמת,יגישלמנהל,

עדסוףשנתהמסשבהחלהשינוי,הודעהעלכךבטופסשקבעהמנהלע

בחרחייבבמסדירתמגוריםכדירהחייבת,כאמורבסעיפים108)ד(ו–)ה(או109)א(,לא110ע
יהיהרשאילשנותאתבחירתובאותהשנתמסע

סופיותבחירת
הדירההחייבת

הצהרותוהודעותשמגישחייבבמסלפיסעיפים108)ד(ו–)ה(,109)א(ו–)ב(ו־114)א(,111ע )א(
יוגשובאופןמקווןבהתאםלכלליםשקבעהמנהל;כלליםשנקבעולפיסעיףקטןזה

יפורסמוגםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםע

אופןההגשה

הצהרהאוהודעהשהיתהחובהלהגישהבאופןמקווןולאהוגשהבדרךזו,יראו )ב(
אותהכאילולאהוגשהע



לסעיף קטן )א( סעיף 109

מוצעלקבועחובתהצהרהעלמישחבותהמס 
שלוהשתנהבמהלךהשנהכתוצאהמהוספהאוהפחתה
שלדירתמגוריםשבבעלותו,אומשינוישיעורבעלותו
בדירתמגוריםעעלפיהסעיףהמוצע,חייבבמסאשרהפך
לבעליםשלדירתמגוריםאושהפסיקלהיותבעליםשל
דירתמגורים,וכןמישהפךלהיותחייבבמס,אוהשתנה
שיעורבעלותובדירתמגורים,יגישלמנהלהצהרהבתוך
20ימיםמהיוםשבוחלהשינויכאמורעבהצהרהידווח
המצהירעלכלהפרטיםהנדרשיםלצורךעשייתהשומה,
דירת כל של והשטח המיקום בדבר פרטים זאת ובכלל
וחישוב החייבות, הדירות בחירת שבבעלותו, מגורים
מחודששלהמסהשנתישהואחייבבו,שיכלולהתייחסות

הןלתקופהשלפניהשינויוהןלתקופהשלאחרהשינויע

המועדלהגשתההצהרהנקבעכךשיתאיםלמועד
שבומוגשתהצהרהעלפיסעיף73לחוקמיסוימקרקעין
במכירהאוברכישהשלזכותבמקרקעיןעהמועדהקבוע
בסעיףהאמורהוא40ימיםמיוםביצועהעסקה,ואולם
חקיקה )תיקוני הכלכלית התכנית חוק הצעת במסגרת
ו־2018(, 2017 התקציב לשנות התקציב יעדי להשגת
הכלכלית(, התכנית חוק הצעת - )להלן התשע"ז-2016
לפיכך, ימיםע ל־20 האמורה התקופה את לקצר מוצע
מבחינהתפעולית,לאיצטרךרוכשאומוכרשהואחייב
במסריבוידירות,להגיששתיהצהרות-אחתלצורךחוק
ההצהרה אלא - זה סימן לצורך ואחת מקרקעין מיסוי
לענייןסימןזה,תשולבבטופסשנדרשלהגישמישעושה

פעולהלפיחוקמיסוימקרקעיןע

לסעיף קטן )ב(

מסריבויהדירותמחושבגםבהתייחסלשטחהדירה
כפישפורטלפיחיוביהארנונהשלהשנההקודמתלשנת
המסעלפיכך,שינויבשטחהדירהאינומשפיעעלהחבות
במסריבוידירותבאותהשנתמס,אלארקבשנתהמס
שלאחרהשינויבשטחהדירהעלפיכך,מוצעלקבועשחייב
במסשחלשינויבשטחדירתמגוריםשבבעלותוכפישפורט
בחיובהארנונהבשנתהמס,לעומתהשטחשפורטבחיוב
הארנונהבשנתהמסהקודמת,יגישלמנהל,עדסוףשנת
המסשבהחלהשינוי,הודעהעלכךבטופסשקבעהמנהלע
המנהליעדכןאתמאגרהנתוניםשהואמחזיקבועלפי
המוצהרבהודעה,ובשנהשלאחרמכןיוכללשלוחהודעת

שומהמותנית,המבוססתעלנתוניםמעודכניםע

זו,החייב עלפיהמתווההמוצעבהצעתחוק  סעיף 110
במסרשאילבחורבכלשנהאתהדירותהחייבות 
שבשלהןישלםאתהמסעמוצעלקבועשבחירתחייבבמס
בחירתו, את ביצע שבה השנה כל למשך אותו תחייב
כךשיוכללשנותאתבחירתורקבשנההעוקבת,אואם
או שבבעלותו המגורים דירות במצבת שינוי התרחש

בשיעורבעלותובהןע

מוצעשהגשתהצהרותוהודעותעלידיחייב  סעיף 111
במסלפיסימןזהתיעשהבאופןמקווןעלפיכללים 
שיקבעהמנהל,ושמישלאהגישאתהצהרתובאופןמקוון
יראואותוכאילולאהגישהצהרהעבפועל,הגשתההצהרה
תוכללהיעשותבאמצעותיישוםפשוטבאתרהאינטרנטשל
רשותהמסיםעכמוכן,רשותהמסיםתציבמחשביםלשימוש
הציבורבמשרדיהברחביהארץ,שבהםיוכללהשתמשחייב

במסלצורךזה,בסיועעובדשלרשותהמסיםע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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הוגשהלמנהלהצהרהלפיסעיפים108)ה(או109)א(,יראואתההצהרהכקביעתהמס112עשומהעצמית
בידיאותואדם)בסימןזה-שומהעצמית(ע

המנהלרשאי,בתוךשמונהחודשיםמהמועדשבוהוגשההשומההעצמית,לבדוק113עשומתהמנהל
אותהולעשותאחתמאלה:

לאשראתהשומההעצמית; )1(

אםישלמנהלטעמיםסביריםלהניחשהשומההעצמיתאינהנכונה-לקבוע )2(
לפימיטבשפיטתואתהמסהחל;שומהלפיפסקהזויכולשתיעשהבהתאםלהסכם

עםהחייבבמס;

אםשוכנעשנפלהבשומההעצמיתאובשומהלפיסעיףזה,טעותחשבון- )3(
לתקנה,ביוזמתואולבקשתהחייבבמס;תיקןהמנהלכאמורשומהעצמית,ימשיכו

לראותבהכשומהעצמיתע

שומהבהעדר
שומהעצמית

לאהוגשהלמנהלשומהעצמית,והמנהלסבורשאדםפלוניחייבבתשלוםמס,114ע )א(
רשאיהמנהללדרושממנוהגשתהצהרהכאמורבסעיף108)ה(ומשלאנענהרשאי
המנהללקבועלפימיטבשפיטתואתהדירותהחייבותלשנתהמס,אתהאזורכהגדרתו
בתוספתשבונמצאתכלדירה,שטחן,תקופתההחזקהשלהחייבבמסבהן,ואתסכום

המסשהחייבבמסחבבו,וכלדבראחרהדרושלצורךעשייתהשומהלפיסעיףזהע

בקביעתהדירותהחייבותלפיסעיףקטן)א(,יבחרהמנהלאתדירותהמגורים )ב(
שהמסשישולםבעדןהואהנמוךביותרע

תחולתהוראות
חוקמיסוי

מקרקעיןעלשומה

עלשומהלפיסימןזהיחולוהוראותסעיפים85,84ו־86לחוקמיסוימקרקעין,בשינויים115ע
המחויביםע

לצורך שומתיים ביקורת הליכי לקבוע מוצע  סעיפים
סימןזה,הדומיםבמהותםלהליכיםהמתנהלים  112 ו־113 

יחולו אלה הליכים מקרקעיןע מיסוי חוק לפי 
במקריםשבהםהשומהמבוססתעלהצהרהשלהחייב
108)ה(,העוסקבהצהרתחייבבמסשלא במסלפיסעיף
נמסרהלוהודעהעלשומהמותנית,אולפיסעיף109)א(,
העוסקבהצהרתהחייבבמסעלשינויבבעלותובדירות

מגוריםאובשיעורבעלותובדירותע

עלפיהמוצע,בשלבהראשוןיגישהחייבבמסשומה
עצמית,שבההואיקבעאתסכוםהמסאשרעליולשלםע
המנהליהיהרשאילבחוןאתהשומההעצמיתבתוךשמונה
חודשיםמיוםהגשתהעאםלאבחןהמנהלאתהשומה
העצמיתבתקופההאמורה,יראואתהשומההעצמיתכאילו
התקבלהעלאחרשהמנהלבדקאתהשומה,יהיהעליולאשר
אותהאםמצאשהיאנכונה,אולקבועלפימיטבשפיטתו
אתהמסהחלאםהיאלאנכונהעקביעהכאמור,יכולה

להיעשותגםבעקבותהסכמהעםהחייבבמסע

המנהל כי מוצע המס, חוקי בכל לקבוע בדומה
יוסמךלתקןטעויותטכניותבשומה,ולקבועשאםתיקן
טעותבשומההעצמיתלאחרעיוןראשוני,הדברלאיפגע
באפשרותולבדוקאתהשומהלעומק,ויוסיפולראותאת

השומההאמורהכשומהעצמיתע

מוצעלהסמיךאתהמנהללדרושהגשתהצהרה  סעיף 114
ממישהואסבורשהואחייבבתשלוםמסולא 
הגישהצהרהכמחויבבסימןזהעהצהרההמוגשתבהמשך
לדרישהכאמור,יראואותהכהצהרהלפיסעיף108)ה(לכל
ענייןעאםלאמוגשתההצהרה,יהיהרשאיהמנהללקבוע
שומהלפימיטבהשפיטהבהעדרהצהרה,ובהיקבעלפי
מיטבשפיטתואתכלהפרטיםהנדרשיםלשםקביעתסכום
המסשחבבוהחייבבמסעמוצעלקבועשגםכאשרהמנהל
קובעשומהלפימיטבהשפיטהבהעדרשומהעצמית,הוא
יבחרכדירותחייבותאתדירותהמגוריםשהמסשישולם

בעדןהואהנמוךביותרע

מוצעשעלשומהלפיסימןזהיחולו,בשינויים  סעיף 115
המחויבים,סעיפיםשוניםבחוקמיסוימקרקעין 
מקרקעין מיסוי לחוק 84 סעיף לשומהע המתייחסים
הוא אם מסוימת מעסקה להתעלם המנהל את מסמיך
סבורשהיאמלאכותיתאובדויה,אוכימטרתההימנעות
ממסאוהפחתתמסבלתינאותה;סעיף85לחוקמיסוי
מקרקעיןמסמיךאתהמנהללתקןשומהבמקריםמסוימים
86לחוקמיסוימקרקעיןקובע המפורטיםבסעיף;וסעיף

אילופרטיםיפורטובתוךהודעותשומהאשרנשלחותע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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מישנעשתהלושומהלפיסימןזה,רשאי,בתוך90ימיםמהמועדשבוקיבלאת116עהשגהוערעור )א(
ההודעהעלכך)בסעיףזה-הודעתהתשלום(,להשיגעליהלפניהמנהל,בהודעת
השגהבכתב,בשלטעותשנפלהבהודעתהתשלום,ובכללזהבשלטעותבעניינים

האלה:

הדירההחייבתאינהנמצאתבאזורכהגדרתובתוספת,כפישנקבעבהודעת )1(
התשלום;

נפלהבהודעתהתשלוםטעותבסיווגאחתמהדירותשבבעלותוכדירת )2(
מגוריםאובקביעתשיעורחלקושלהחייבבמסבבעלותבדירה;

בהודעת שנקבע כפי המגורים מדירות אחת של הבעלים אינו המשיג )3(
התשלוםאושתקופתבעלותובאחתמדירותהמגוריםשונהמהקבועבהודעה;

נעשתהטעותחשבוןבהודעתהתשלוםע )4(

המנהלייתןלמשיגאתהחלטתוהמנומקתבכתבבתוךשמונהחודשיםמיום )ב(
שנמסרהלוהודעתההשגהאובתוך30ימיםמיוםשאישרכיהמשיגהמציאאתכל
המסמכיםוהפרטיםשנדרשלהמציאם,לפיהמאוחר;לאנתןהמנהלאתהחלטתולמשיג

במהלךהתקופההאמורהבסעיףקטןזה,יראואתההשגהכאילוהתקבלהע

למשיג שניתנה בלי חלקה, או כולה ההשגה, את לדחות המנהל יחליט לא )ג(
הזדמנותסבירהלהשמיעאתטענותיוע

עלהחלטתהמנהלבהשגהלפיסעיףזה,יהיהניתןלערער,ועלערעורכאמור )ד(
יחולוהוראותסעיפים88עד90לחוקמיסוימקרקעין,בשינוייםהמחויביםע

שרהמשפטיםרשאילהתקיןתקנותבדברסדריהדיןבערעור,ובכללזהלעניין )ה(
אגרותוהוצאותע

מישנעשתהלושומהלפיסימןזה,רשאי,בתוך90ימיםמהמועדשבוקיבלאת116ע )א(
ההודעהעלכך)בסעיףזה-הודעתהתשלום(,להשיגעליהלפניהמנהל,בהודעת
השגהבכתב,בשלטעותשנפלהבהודעתהתשלום,ובכללזהבשלטעותבעניינים

האלה:

השגהוערעור

הדירההחייבתאינהנמצאתבאזורכהגדרתובתוספת,כפישנקבעבהודעת )1(
התשלום;

נפלהבהודעתהתשלוםטעותבסיווגאחתמהדירותשבבעלותוכדירת )2(
מגוריםאובקביעתשיעורחלקושלהחייבבמסבבעלותבדירה;

בהודעת שנקבע כפי המגורים מדירות אחת של הבעלים אינו המשיג )3(
התשלוםאושתקופתבעלותובאחתמדירותהמגוריםשונהמהקבועבהודעה;

נעשתהטעותחשבוןבהודעתהתשלוםע )4(

המנהלייתןלמשיגאתהחלטתוהמנומקתבכתבבתוךשמונהחודשיםמיום )ב(
שנמסרהלוהודעתההשגהאובתוך30ימיםמיוםשאישרכיהמשיגהמציאאתכל
המסמכיםוהפרטיםשנדרשלהמציאם,לפיהמאוחר;לאנתןהמנהלאתהחלטתולמשיג

במהלךהתקופההאמורהבסעיףקטןזה,יראואתההשגהכאילוהתקבלהע

למשיג שניתנה בלי חלקה, או כולה ההשגה, את לדחות המנהל יחליט לא )ג(
הזדמנותסבירהלהשמיעאתטענותיוע

עלהחלטתהמנהלבהשגהלפיסעיףזה,יהיהניתןלערער,ועלערעורכאמור )ד(
יחולוהוראותסעיפים88עד90לחוקמיסוימקרקעין,בשינוייםהמחויביםע

שרהמשפטיםרשאילהתקיןתקנותבדברסדריהדיןבערעור,ובכללזהלעניין )ה(
אגרותוהוצאותע

סעיף 116  לסעיף קטן )א(

שומה על השגה של מנגנון לקבוע מוצע 
את להעלות במס החייב יוכל שבמסגרתה שנעשתה,
השגותיועלאופןעריכתהשומה,אולהפנותאתהמנהל
לטעויותשנעשובהעמכיווןשעלפיהמוצעסכוםהמס
מחושבלפינוסחההקבועהבתוספתומכיווןשקביעתשטח
הדירהנעשיתעלפיהמפורטבחיוביהארנונה,מוצעלקבוע
שיהיהניתןלהשיגרקבשלעילותהקשורותבהחלטות
שקיבלהמנהל,שדוגמאותלעילותכאמורמפורטותבסעיףע

לסעיף קטן )ב(

לשםיצירתודאותוסופיותלהליכיהשומה,ובדומה
הזמן פרק את להגביל מוצע אחרים, מס בחוקי לקיים
שניתןלמנהללצורךבדיקתההשגהעמוצעמנגנוןהמקביל
למנגנוןהקייםבחוקמיסוימקרקעין,שלפיוהמנהלייתן
למשיגאתהחלטתוהמנומקתבכתבבתוךשמונהחודשים
מיוםשנמסרהלוהודעתההשגהאובתוך30ימיםמיום
והפרטים המסמכים כל את המציא המשיג כי שאישר
שנדרשלהמציאם,לפיהמאוחר,ושאםהמנהללאייתן
אתהחלטתובתקופההאמורה,יראואתההשגהכאילו

התקבלהע

לסעיף קטן )ג(

בהתייחס זאת במס, לחייב טיעון זכות לתת מוצע
להחלטהשלהמנהללדחותאתההשגה,כולהאוחלקהע

לסעיף קטן )ד(

בפרקשמינילחוקמיסוימקרקעיןשכותרתו"השגה
וערעור"נקבעמסלולהערעורעלהחלטהבהשגהלפיחוק
מיסוימקרקעיןעבמסגרתהצעתחוקהתכניתהכלכלית,
מוצעלתקןאתהפרקהשמינילחוקמיסוימקרקעיןולקבוע
לבית ערעור להגיש ניתן יהיה בהשגה ההחלטה שעל
המשפטהמחוזי,במקוםלוועדתערר,ושעלהחלטתבית
המשפטהמחוזיבערעוריהיהניתןלערערלביתהמשפט
העליוןעמוצעלאמץאתהמסלולהאמור,כנוסחוהמתוקן,

גםלצורךערעורעלהחלטהבהשגהלפיסימןזהע

לסעיף קטן )ה(

מוצעלהסמיךאתשרהמשפטיםלקבועתקנותלעניין
סדריהדיןבערעורעלהחלטתהמנהללרבותלענייןאגרות
והוצאותעהוראהמוצעתזומבוססתאףהיאעלההסדר
המוצעכאמורלעיללענייןתיקוןפרקהשמינילחוקמיסוי
מקרקעין,כךשהשגהעלהחלטתהמנהלתוגשכערעור

לביתהמשפטהמחוזיע
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סימן משנה ד': תשלום המס וגבייתו 

תשלוםהמסעלידיחייבבמסייעשהבהתאםלמפורטלהלן,לכלשנתמס:117עתשלוםהמס )א(

לאיאוחרמיום30ביוניבשנתהמס-ישולםמחציתמסכוםהמס; )1(

לאיאוחרמיום31בדצמברבשנתהמס-תשולםיתרתהמסע )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מישנוסףלוסכוםמסלתשלוםבשלשינויכאמור )ב(
בסעיף104)ב()1(או)3(שחל-

בתקופהשמיום31במאיעדיום30בנובמבר,בשנתהמס-ישלםאתסכום )1(
המסשנוסףלו,לאיאוחרמיום31בדצמברבאותהשנתהמס;

בתקופהשמיום1בדצמברעדיום31בדצמבר,בשנתהמס-ישלםאת )2(
סכוםהמסשנוסףלו,לאיאוחרמיום30ביוניבשנתהמסהעוקבתע

נמסרהלחייבבמסהודעהבדברשומהלפיסעיפים113או114לאחרשחלףהמועד )ג(
לתשלוםהמסכמפורטבסעיףקטן)א()1(או)2(,לפיהעניין,ישלםאתיתרתהמסשהוא
חייבבהלפיההודעה,בתוך15ימיםמהיוםשנמסרהלוההודעה;הגישהאדםהשגה

עלשומהכאמור,ישלםאתסכוםהמסשאינושנויבמחלוקתכאמורע

ניתןפסקדיןשלביתהמשפטהמחוזיבערעורעלהשגה,ישולםסכוםהמסהמגיע )ד(
לפיפסקהדיןבתוך45ימיםמיוםשניתן,זולתאםקבעביתהמשפטהעליוןאחרתע

ניתןפסקדיןשלביתהמשפטהעליוןבערעורעלהחלטתביתהמשפטהמחוזי, )ה(
ישולםסכוםהמסהמגיעלפיפסקהדיןבתוך15ימיםמיוםשניתןע

לסעיף קטן )א( סעיף 117

מוצעלקבועשתשלוםהמסייעשהלשיעוריןע 
סכוםהשווהלמחציתמסכוםהמסהשנתיאשרהחייב
במסמחויבלשלםבשלהדירותשבבעלותולפישומתו
העצמית,ישולםעדה־30ביוניבשנתהמסויתרתסכום
- )להלן המס בשנת בדצמבר ה־31 עד תשולם המס,
המועדיםהקבועיםלתשלום(עאםהשתנתהחבותהמס
שלהחייבבמסבשלהוספהאוהפחתהשלמספרהדירות
שבבעלותואושינויבשיעורבעלותובהן,הואיוכללעשות
אתההתאמההנדרשתבסכוםהמסהשנתישעליולשלם,

במסגרתהתשלוםהשניע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועשמישנוסףלוסכוםמסלתשלוםבשל
שינויבמספרהדירותשבבעלותו,אובשלשינויבשיעור
בעלותובדירותלאחרה־31במאי,יוכללשלםאתסכום
בדצמבר ה־31 עד השינוי, בשל לו התווסף אשר המס
באותהשנתמס,בלאשיצטרךלשאתבתשלומיהצמדה
וריביתעכמוכן,מוצעלקבועשמישנוסףלוסכוםלתשלום
לקראתסוףהשנה,יוכללשלםאתסכוםהמסהנוסף,עד
המועדהראשוןלתשלוםשלהשנההעוקבת-ה־30ביוניע

יובהר,שסכוםהמסשהחייבבמסהיהחייבבוגם
לולאהיהמתרחשהשינוי,ישולםבכלהמקריםבמועדים
הקבועיםלתשלום,ורקהמועדלתשלוםשלתוספתהמס
שנוצרהבשלהשינוי,יידחהלמועדיםהקבועיםבסעיף

קטןזהע

כמוכן,יובהרכייוחזרסכוםהמסהעודףאשרנגבה
ממישפחתסכוםהמסאשרהיהעליולשלםבשלהפחתת
מספרדירותהמגוריםשבבעלותובמהלךשנתהמס,וזאת
מס החזר שעניינו המוצע, 128 סעיף להוראות בהתאם

ששולםביתרע

לסעיף קטן )ג(

ידי על שומה לאדם נעשתה שאם לקבוע מוצע 
הוא לתשלום, הקבועים המועדים שעברו לפני המנהל
ישלםאתיתרתהמסשהואחייבבהעלפישומתהמנהל
במועדיםהקבועיםלתשלוםעבמקרהשבוהשומהנמסרה
לולאחרהמועדיםהקבועיםלתשלום,ישלםהחייבבמס
אף על ימיםע 15 בתוך השומה פי על המס תוספת את
המנהל, השגהעלשומת הגיש האמור,אםהחייבבמס
יהיהעליולשלםרקאתסכוםהמסשאינושנויבמחלוקת,
ואתהסכוםהשנויבמחלוקתישלםרקלאחרשהשומה

תיהפךלסופיתע

לסעיפים קטנים )ד( ו–)ה( 

אםניתןפסקדיןבביתהמשפטהמחוזיבערעורעל
החלטתהמנהלבהשגה,ישולםסכוםהמסבתוך45ימים
מיוםשניתןפסקהדין,זולתאםהוגשערעורעלהחלטת
ביתהמשפטהמחוזילביתהמשפטהעליון,וביתמשפט
בית של דינו שבפסק ככל הדיןע פסק ביצוע את דחה
המשפטהעליוןנקבעשישיתרתמסלתשלום,ישולםהמס
הנוסףבתוך15ימים,אלאאםכןנקבעאחרתבפסקהדיןע
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תשלוםנוסףבשל
אי–הגשתהצהרה

לאהגישאדםהצהרהלפיסעיפים108)ה(או109)א(במועדהקבועלהגשתה,יטיל118ע )א(
עליוהמנהל,בעדכלשבועייםשלפיגור,תשלוםנוסףבסכוםהקבועבסעיף94א)א()1(

לחוקמיסוימקרקעין)בסימןזה-תשלוםנוסף(ע

תשלוםנוסףלאיגרעמאחריותוהפליליתשלאדםלפיסימןזהע )ב(

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלאי–הגשתהצהרהכאמורבסעיףקטן)א(,לא )ג(
יחויבבתשלוםנוסףבשלאי–הגשתההצהרה,ואםשילםתשלוםנוסףכאמור-יוחזר

לובתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

עלגבייתהמסיחולוהוראותסעיפים94,92ד,95או־95בלחוקמיסוימקרקעין,בשינויים119עגבייתהמס
המחויביםע

הפרשיהצמדה
וריבית

ייווספו120ע סימןזה, לפי אשרנקבעלתשלום במועד שולמו שלא מס סכומי על )א(
הפרשיהצמדהוריביתבעדהתקופהשמיוםלאחרהמועדשנקבעלתשלוםהמסעד

יוםהתשלוםבפועלע

המנהלרשאי,אםראהסיבהמספקתלכך,לדחותאתהמועדלתשלוםהמס,כולו )ב(
אומקצתו,לתקופהשימצאלנכון,ובלבדשהחייבבמסישלםעלתקופתהדחייההפרשי

הצמדהוריביתע

סמכותהמנהל
להקטיןהפרשי

הצמדהוריביתאו
סכוםתשלוםנוסף

המנהלרשאילהקטיןאתשיעורהפרשיההצמדהוריביתאוסכוםהתשלום121ע )א(
הנוסףהמוטללפיסימןזהאולוותרעליהםלחלוטין,אםהוכחלהנחתדעתוכיהאיחור
שבשלונוספולחובהמססכומיםכאמור,לאנגרםעלידימעשהאומחדלהתלויים

ברצונושלהחייבבמסע

לאהגישאדםהצהרהלפיסעיפים108)ה(או109)א(במועדהקבועלהגשתה,יטיל118ע )א(
עליוהמנהל,בעדכלשבועייםשלפיגור,תשלוםנוסףבסכוםהקבועבסעיף94א)א()1(

לחוקמיסוימקרקעין)בסימןזה-תשלוםנוסף(ע

תשלוםנוסףבשל
אי–הגשתהצהרה

תשלוםנוסףלאיגרעמאחריותוהפליליתשלאדםלפיסימןזהע )ב(

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלאי–הגשתהצהרהכאמורבסעיףקטן)א(,לא )ג(
יחויבבתשלוםנוסףבשלאי–הגשתההצהרה,ואםשילםתשלוםנוסףכאמור-יוחזר

לובתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

עלגבייתהמסיחולוהוראותסעיפים94,92ד,95או־95בלחוקמיסוימקרקעין,בשינויים119ע
המחויביםע

גבייתהמס

ייווספו120ע סימןזה, לפי אשרנקבעלתשלום במועד שולמו שלא מס סכומי על )א(
הפרשיהצמדהוריביתבעדהתקופהשמיוםלאחרהמועדשנקבעלתשלוםהמסעד

יוםהתשלוםבפועלע

הפרשיהצמדה
וריבית

המנהלרשאי,אםראהסיבהמספקתלכך,לדחותאתהמועדלתשלוםהמס,כולו )ב(
אומקצתו,לתקופהשימצאלנכון,ובלבדשהחייבבמסישלםעלתקופתהדחייההפרשי

הצמדהוריביתע

המנהלרשאילהקטיןאתשיעורהפרשיההצמדהוריביתאוסכוםהתשלום121ע )א(
הנוסףהמוטללפיסימןזהאולוותרעליהםלחלוטין,אםהוכחלהנחתדעתוכיהאיחור
שבשלונוספולחובהמססכומיםכאמור,לאנגרםעלידימעשהאומחדלהתלויים

ברצונושלהחייבבמסע

סמכותהמנהל
להקטיןהפרשי

הצמדהוריביתאו
סכוםתשלוםנוסף

בהמשךלאמורבדבריההסברלסעיף116)ד(המוצע,
נוסחהוראהזומתבססעלהתיקוןהמוצעבהצעתהחוק
מיסוי לחוק השמיני הפרק לעניין הכלכלית התכנית
מקרקעיןבדברביטולועדתהעררוהעברתהעררלמסלול

שלערעורעלהשגהלביתהמשפטהמחוזיע

שלא מי על נוסף תשלום חובת לקבוע מוצע  סעיף 118
הגישהצהרהבמועדהקבועלהגשתה,בסכום 
הקבועבסעיף94א)א()1(לחוקמיסוימקרקעיןכקנסאשר
מקרקעיןע מיסוי חוק לפי הצהרה אי–הגשת בשל מוטל
בדומהלחוקיהמסהאחרים,נקבעשהתשלוםהנוסףלא
גורעמאחריותוהפליליתשלהמשלם,וכיאםהוגשכתב
אישוםנגדאדםיוחזרלוסכוםהתשלוםהנוסףאשרשילםע

מיסוי מחוק שונות הוראות להחיל מוצע  סעיף 119
מקרקעיןהעוסקותבתשלוםוגבייהגםעלמס 
לפיסימןזהעמוצעשעלגבייתהמסיחולוהוראותסעיף
92לחוקמיסוימקרקעיןכךשפקודתהמסים)גבייה(תחול
עלגבייתהמסוהפרשיהצמדהוריביתלפיסימןזה;מוצע
להחילאתסעיף94דלחוקמיסוימקרקעיןאשרקובעאיך
מוצע המס; עלחשבון החייב תשלומיםששילם ייזקפו
להחילאתסעיף95אלחוקהאמורהמאפשרגבייתמסממי
מביןקרוביהחייב,בנסיבותמיוחדותשבהןהחייבבמס
ניסהלהבריחנכסים;לבסוף,מוצעלהחילאתסעיף95ב
לחוקהאמורכךשסמכויותהנתונותלרשםהמרכזלגביית
קנסותבענייניהטלתהגבלות,יהיונתונותלוגםלעניין

חובמסלפיסימןזהע

לסעיף קטן )א( סעיף 120

מוצעלקבועשעלסכומימסשלאשולמובמועד 
מיסוי בחוק כהגדרתם וריבית הצמדה הפרשי ייווספו
מקרקעין,כלומר,הפרשיהצמדהלפימדדהמחיריםלצרכן

בתוספתריביתבשיעורשל4%ע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלתתלמנהלסמכותלדחותאתהמועדלתשלום
המס,ובלבדשהחייבבמסישלםעלתקופתהדחייההפרשי

הצמדהוריביתע

מוצעלקבועשהמנהליהיהרשאילהקטיןאת  סעיף 121
סכום וכן וריבית ההצמדה הפרשי שיעור 
התשלוםהנוסףשייווסףלחובמכוחסעיף118המוצע,או
לוותרעליהםלחלוטין,אםהפיגורשגרםלחובתהתשלום
לאנגרםבשלמעשהאומחדלהתלוייםברצונושלהחייב
במסעבנוסף,חוקהמסים)קנספיגורים(,התשמ"א-1980,
פיגור בשל פיגורים קנס להטלת כללית סמכות קובע
בתשלוםחובמס,אשריחולגםעלפיגורבתשלוםמסריבוי
דירותלפיסימןזהעלפיסעיף3לחוקהאמור,סמכותלפי
חוקמסלהקטיןסכוםקנסאולוותרעליו,תהיהנתונהגם
לגביקנסהפיגוריםעכדילאפשרלמנהללהפחיתאתסכום
קנסהפיגוריםאולוותרעליו,מוצעלקבועשיראותשלום
נוסףלפיסעיף118המוצעכקנסלענייןהסמכותלהקטין

מסלפיסעיף3לחוקהאמורע
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יראותשלוםנוסףכקנסלענייןהסמכותלהקטיןמסלפיסעיף3לחוקהמסים)קנס )ב(
פיגורים(,התשמ"א-861980ע

המועדלתשלום
הפרשיהצמדה

וריביתאו
התשלוםהנוסף

המועדלתשלוםהפרשיהצמדהוריביתאוהתשלוםהנוסףשחבבהםחייבמסעלפי122ע
סימןזה,הואהמועדשבושולםאונגבההמסבפועלע

סימן משנה ה': עונשין

61)א()2(לחוק123עעבירותועונשים העושהאחתמאלה,דינו-מאסרשנהאוקנסכאמורבסעיף )א(
העונשין,התשל"ז-871977)בסימןזה-חוקהעונשין(,אוקנסשהואפישנייםמסכום

המסשלאשולםבשלאותהעבירה,הכוללפיהסכוםהגבוהיותר:

סעיף להוראות בניגוד שבבעלותו מגורים דירות על הצהרה הגיש לא )1(
108)ה(;

לאהגישהצהרהאוהודעהעלשינויבניגודלהוראותסעיף109)א(או)ב(; )2(

לאהגישהצהרהבעקבותדרישתהמנהלבניגודלהוראותסעיף114ע )3(

מישמסרהצהרה,ידיעהאוהודעהשאינהנכונה,דינו-מאסרשנתייםאוקנס )ב(
כאמורבסעיף61)א()3(לחוקהעונשין,אוקנסשהואפישלושהמסכוםהמסשלאשולם

בשלאותהעבירה,הכוללפיהסכוםהגבוהיותרע

אדםאשרבמטרהלהתחמקממסעבראחתמהעבירותהמנויותלהלן,דינו- )ג(
מאסרחמששניםאוקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ופישנייםמסכוםהמס

שהעליםאושהתכווןלהעליםאושניהעונשיםכאחד:

מסרבהצהרהעלפיסימןזה,אמרהאותרשומתכוזבת; )1(

השיבתשובהכוזבתבעלפהאובכתב,עלשאלהשנשאלה,אועלדרישת )2(
ידיעותשנערכהעלפיסימןזה;

הכיןאוקייםהצהרהכוזבתאוחוזהכוזבאורשומותאחרותכוזבות,או )3(
שזייףהצהרהאוחוזהאורשומות;

השתמשבכלמרמה,עורמהאותחבולהע )4(

אישוםבפליליםשלאדם,אוהרשעתועלפיסעיףזה,אינםגורעיםמחובתו )ד(
לתשלוםהמסע

הפרשי לתשלום המועד את לקבוע מוצע  סעיף 122
בהם שחייב נוסף תשלום או וריבית הצמדה 
החייבבמס,למועדשבונגבההתשלוםעלהקרןעכךלא
יוטלוהפרשיהצמדהוריביתעלהפרשיההצמדהוהריבית

שנצברוע

מוצעלקבועשאי–הגשתאחתמההצהרותאו  סעיף 123
ההודעותשיחידאוחייבבמסמחויבלהגישן 
לפיסימןזה,תהיהעבירהפלילית,שדינהמאסרשנהאו
קנסכאמורבסעיף61)א()2(לחוקהעונשין,התשל"ז-1977,
אוקנסשהואפישנייםמסכוםהמסשלאשולםבשלאותה

עבירה,הכוללפיהסכוםהגבוהיותרע

כמוכן,מוצעיםסעיפיעבירותועונשיןאשרנועדו
בסימןע הקבוע להסדר בנוגע ואכיפה הרתעה לאפשר
מיסוי בחוק עבירות על מבוססות המוצעות העבירות
מקרקעין,תוךעריכתשינוייםעכךלדוגמה,מוצעלקבוע
הוראותדומותלהוראותהעונשיןהקבועותבחוקמיסוי
מקרקעיןלגביאלה:מישמסרהצהרה,ידיעהאוהודעה
ביודעיןשאינהנכונה;אדםאשרבמטרהלהתחמקממס
או ערמה מרמה, בכל השתמש או כוזבת ידיעה מסר
תחבולהעלגביחלקמהעבירות,נקבעוהעונשיםהקבועים
בצדןבהתאםלסעיפיםהמקביליםבחוקמיסוימקרקעין,
למעטהעונשהקבועבצדןשלהעבירותהמנויותבסעיף

123)ג(שיעמודעלחמששניםע

ס"חהתשמ"א,עמ'38ע 86

ס"חהתשל"ז,עמ'226ע 87
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נוכחהמנהלכיאדםעברעבירהלפיסעיףזה,רשאיהוא,בהסכמתושלהאדם, )ה(
לקחתמידוכופרכסף,שלאיעלהעלהקנסהגבוהביותרשמותרלהטילובשלאותה
עבירה;הואשםהאדםבפלילים,איןלקבלכופרכלעודלאציווההיועץהמשפטי

לממשלהעלהפסקתההליכיםע

סימן משנה ו': סמכויות והוראות נוספות

סמכויותהמנהל,
הארכותמועדים,

קביעתטפסים
ודרישתידיעות

רשמיות

סמכויותהמנהללפיסעיפים107ו־112לחוקמיסוימקרקעין,ולפיסעיף140לפקודה,124ע
יהיונתונותלו,בשינוייםהמחויבים,גםלצורךסימןזהע

המנהלאומישהוסמךלכךמביןעובדירשותהמסיםבישראל,רשאי,לצורךביצוע125עסמכויותפיקוח
סימןזה-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודה )1(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצוען )2(
שלהוראותסימןזהאולהקלאתביצוען;בפסקהזו,"מסמך"-לרבותפלט,כהגדרתו

בחוקהמחשבים,התשנ"ה-881995;

להיכנסבכלעתסבירהבשעותהיוםלכלמקרקעין,ולערוךבהןבדיקותומדידות, )3(
ובלבדשלאייכנסולמקוםהמשמשלמגוריםאלאבהתקייםגםאחדמאלה:

התקבלהלכךהסכמתהמחזיקבו; )א(

התקבלאישורבכתבמאתהמנהלונמסרהלמחזיקבוהודעהעלהכוונה )ב(
להיכנסלמקרקעיןעשריםוארבעשעותמראשע

התעוררחשדלביצועעבירהלפיסימןזה,רשאימישהוסמךמכוחסעיף97לחוק126עסמכויותאכיפה
מיסוימקרקעין-

לחקורכלאדםהקשורלעבירהכאמור,אושעשויותלהיותלוידיעות )1(
הנוגעותלעבירהכאמור;עלחקירהלפיפסקהזויחולוהוראותסעיפים2ו–3

לפקודתהפרוצדורההפלילית)עדות(89,בשינוייםהמחויבים;

נוכחהמנהלכיאדםעברעבירהלפיסעיףזה,רשאיהוא,בהסכמתושלהאדם, )ה(
לקחתמידוכופרכסף,שלאיעלהעלהקנסהגבוהביותרשמותרלהטילובשלאותה
עבירה;הואשםהאדםבפלילים,איןלקבלכופרכלעודלאציווההיועץהמשפטי

לממשלהעלהפסקתההליכיםע

סימן משנה ו': סמכויות והוראות נוספות

סמכויותהמנהללפיסעיפים107ו־112לחוקמיסוימקרקעין,ולפיסעיף140לפקודה,124ע
יהיונתונותלו,בשינוייםהמחויבים,גםלצורךסימןזהע

סמכויותהמנהל,
הארכותמועדים,

קביעתטפסים
ודרישתידיעות

רשמיות

המנהלאומישהוסמךלכךמביןעובדירשותהמסיםבישראל,רשאי,לצורךביצוע125ע
סימןזה-

סמכויותפיקוח

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודה )1(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצוען )2(
שלהוראותסימןזהאולהקלאתביצוען;בפסקהזו,"מסמך"-לרבותפלט,כהגדרתו

בחוקהמחשבים,התשנ"ה-881995;

להיכנסבכלעתסבירהבשעותהיוםלכלמקרקעין,ולערוךבהןבדיקותומדידות, )3(
ובלבדשלאייכנסולמקוםהמשמשלמגוריםאלאבהתקייםגםאחדמאלה:

התקבלהלכךהסכמתהמחזיקבו; )א(

התקבלאישורבכתבמאתהמנהלונמסרהלמחזיקבוהודעהעלהכוונה )ב(
להיכנסלמקרקעיןעשריםוארבעשעותמראשע

התעוררחשדלביצועעבירהלפיסימןזה,רשאימישהוסמךמכוחסעיף97לחוק126ע
מיסוימקרקעין-

סמכויותאכיפה

לחקורכלאדםהקשורלעבירהכאמור,אושעשויותלהיותלוידיעות )1(
הנוגעותלעבירהכאמור;עלחקירהלפיפסקהזויחולוהוראותסעיפים2ו–3

לפקודתהפרוצדורההפלילית)עדות(89,בשינוייםהמחויבים;

בנוסףמוצעלקבועבסימןזההוראותדומותלאלה
שנקבעובחוקמיסוימקרקעיןבענייןחבותתשלוםהמסעל
מישהורשעבפליליםוסמכותהמנהללאפשרלמישעבר
עלאחתהעבירותהמנויותלכפרעלהעבירהבכופרכסףע

מוצעלהעניקלמנהלסמכויותלדחייתהמועדים  סעיף 124
הקבועיםבסימןזה,כפישקבועבסעיף107לחוק 
מיסוימקרקעין,לענייןהחוקהאמור;כמוכן,מוצעלהעניק
למנהלסמכותלקבועטפסיםהנדרשיםלשםיישוםסימן
זה,כפישנתונותלולפיסעיף112לחוקמיסוימקרקעין,

לעניןהחוקהאמורע

לבסוף,מוצעלהקנותלמנהלאתהסמכותהקבועה
בסעיף140לפקודתמסהכנסה,לדרושידיעותמעובדשל

גוףציבוריהנדרשותלולענייןיישוםסימןזהע

יהיה שלפיהן פיקוח סמכויות לקבוע מוצע  סעיף 125
רשאיעובדהרשות,שעמדבתנאיםהנדרשים 
והוסמךלכך,לדרושפרטיהזדהותמאדם,לדרושמסמכים
וידיעותשישבהםכדילהבטיחאתביצועהוראותהחוקוכן
להיכנסלמקומותבכפוףלתנאיםהקבועיםבסעיףעמדובר
בסמכויותהנתונותלמנהלבסעיף96לחוקמיסוימקרקעין,

למעטהסמכותלדרושמאדםלהתייצבאצלולעדותע

מערך את המתפעלים שהפקידים כך בשל  סעיף 126
המיסוילפיחוקמיסוימקרקעיןיתפעלוגםאת 
שמישהוסמך לקבוע לפיסימןזה,מוצע המיסוי מערך
עבירותעל של אוחיפושיםלשםגילוין לערוךחקירות
בסמכויות להשתמש מוסמך יהיה מקרקעין, מיסוי חוק

האמורותגםלצורךגילויןשלעבירותלפיסימןזהע

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ע 88

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(439,)א(467ע 89
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זויחולו לתפוסכלחפץהקשורלעבירהכאמור;עלתפיסהלפיפסקה )2(
הוראותהפרקהרביעילפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,

התשכ"ט-901969)בסעיףזה-פקודתמעצרוחיפוש(,בשינוייםהמחויבים;

לבקשמביתמשפטצוחיפושלפיסעיף23לפקודתמעצרוחיפושולבצעו; )3(
עלחיפושלפיפסקהזויחולוהוראותסעיפים24)א()1(,26עד28ו–45לפקודת

מעצרוחיפוש,בשינוייםהמחויביםע

הוראותבעניין
שמירתסוד,פגמים

וליקוייםבהודעה

בשינויים127ע זה, סימן לעניין יחולו מקרקעין מיסוי לחוק ו־108 105 סעיפים הוראות
המחויביםע

החזרמסששולם
ביתר

מצאהמנהלכיאדםשילםמסלשנתמספלוניתיתרעלהסכוםשהואחייבבו,128ע )א(
יהיהאותואדםזכאי,בתוךשנהמיוםשנערכההשומהשבהנקבעסכוםהיתר,שיוחזר
לותשלוםהיתרבתוספתהפרשיהצמדהוריביתלתקופהשמיוםהתשלוםעדיום

ההחזרע

תשלוםהיתריוחזרלמיששילםאותועלידיזיכויחשבונובבנק,והואיודיע )ב(
למנהלאתשםהבנק,מספרהחשבוןוכלפרטאחרשיידרשכדילאפשראתההחזרע

סכומיםששולמוכמסלפיסימןזהלאיורשוכניכוילפיהוראותחוקמסיםאחר;לעניין129עאי–מתןניכויים
זה,"חוקמסים"-חיקוקהדןבהטלתמסיםאותשלומיחובה,ששרהאוצרממונהעל

ביצועוע

כלל130עאצילתסמכויות בדרך אחר לאדם זה סימן לפי ומסמכויותיו מתפקידיו לאצול רשאי המנהל
ואםלענייןמסויםאולאזורמסוים,למעטהסמכותלקבלכופרכסףלפיסעיף123)ה(

וסמכויותהפיקוחוהאכיפההמנויותבסעיף125ע

מישרשאילייצגנישוםמולהמנהללענייןחוקמיסוימקרקעין,רשאילייצגחייבבמס131עייצוג
גםלענייןסימןזהע

מערכתממוחשבת
לחישובמס

המנהליפעילויתחזק,באתרהאינטרנטשלרשותהמסים,מערכתממוחשבתהמאפשרת132ע
למשתמשבהלחשבאתסכוםהמסשעשוילחוללגבידירתמגוריםבהתאםלפרטים

שיזיןע

מוצעלקבועשהסעיפיםבחוקמיסוימקרקעין  סעיף 127
מי על המוטלת הסודיות בחובת העוסקים 
ובנפקות חוק, אותו לפי המיסוי מערך את שמפעיל
פגמיםוליקוייםטכנייםבהודעתהשומהיחולו,בשינויים

המחויבים,גםלענייןהמסהמוטללפיסימןזהע

מוצעלקבועשמיששילםסכוםמסביתריוחזר  סעיף 128
לוסכוםהיתרבתוספתהפרשיהצמדהוריבית 
לתקופהשמיוםהתשלוםועדיוםההחזרעמוצעשתשלום
היתריוחזרעלידיזיכויחשבונושלהחייבבמסבבנקולא

בדרךאחרתע

מוצעלקבועשסכוםאשרשולםכמסלפיסימן  סעיף 129
זהלאיותרבניכויכנגדכלמסאחרהמשולם 
לאוצרהמדינה,ובכללזאתכנגדמסרכישה,מסשבחאו

מסהכנסהע

בסימן המוצע ההסדר של יעיל תפעול לשם  סעיף 130
זה,מוצעלקבועשהמנהליהיהרשאילאצול 

מתפקידיוומסמכויותיולפיסימןזהלאדםאחר,אולאצול
חלקמהסמכויותשלולפיסימןזה;וזאת,למעטהסמכות
הנתונהלמנהללפיסעיף123)ה(לקבלכופרכסףבמקום
העמדהלדיןפלילישלמישביצעעבירהלפיסעיף123
וכןלמעטהסמכותלדרושמסמכים,ולהיכנסלחצרים,אלא

למישהוסמךלכךלפיסעיף125ע

מוצעלקבועכירקמישרשאילייצגנישוםמול  סעיף 131
המנהללענייןחוקמיסוימקרקעין,רשאילייצג 
חייביםבמסלענייןסימןזהעמדוברבעורכידיןהרשאים
ההליכים בכלל המנהל מול אל במס חייבים לייצג
המתנהליםעלפיחוקמיסוימקרקעין,וברואיחשבוןאו
יועץמסמייצגשרשאילייצגאלמולהמנהלרקבהליכי

השגהע

הנוסחהשנקבעהבתוספתלחישובסכוםהמס  סעיף 132
המוטלעלכלדירהחייבת,היאנוסחהמורכבת 
שרוצהלדעת למי לאפשר כדי משתניםרביםע הכוללת
בטרם מסוימת, דירה לגבי יוטל אשר המס סכום את

דינימדינהישראל,נוסחחדשמס'12,עמ'284ע 90
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שרהאוצרממונהעלביצועסימןזהוהוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגע133עביצועותקנות )א(
לביצועוע

הכנסת,רשאילקבועבתקנותאגרות של הכספים ועדת באישור שרהאוצר, )ב(
ותשלומיםאחריםשישלשלמםבעדפעולותושירותיםשנותןהמנהללצורךביצוע

הוראותחוקזהע

תיקוןחוק
העבירות

המינהליות

בחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-911985,בתוספתהראשונה,בטורא',בסופויבוא134ע
"סימןד'לפרקה'לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב

לשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016"ע

עלאףהאמורבסעיף108)א(,לענייןשנתהמס2017,לאישלחהמנהלהודעתתשומה135עהוראתמעבר
מותנית,ומישחייבבמסבשנתהמסהאמורה,יגישלמנהלהצהרהכאמורבסעיף108)ה(
לגבישנתהמס,עדיוםד'בניסןהתשע"ז)31במרס2017(,אשריראואותהכשומה

עצמיתלפיסימןזה,ויחולולגביהכלהוראותסימןזההחלותעלהצהרהע

תוספת לסימן ד'

)סעיף105)א(ו–)ב((

בתוספתזו-1עהגדרות

"אזור"-אזורסטטיסטי,ובאיןמידעבפרסומיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהלגבי
האזורהסטטיסטי-היישוב,ובאיןמידעלגביהיישוב-תחוםהמועצההאזורית;

שרהאוצרממונהעלביצועסימןזהוהוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגע133ע )א(
לביצועוע

ביצועותקנות

הכנסת,רשאילקבועבתקנותאגרות של הכספים ועדת באישור האוצר, שר )ב(
ותשלומיםאחריםשישלשלמםבעדפעולותושירותיםשנותןהמנהללצורךביצוע

הוראותחוקזהע

בחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-911985,בתוספתהראשונה,בטורא',בסופויבוא134ע
"סימןד'לפרקה'לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב

לשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016"ע

תיקוןחוק
העבירות

המינהליות

עלאףהאמורבסעיף108)א(,לענייןשנתהמס2017,לאישלחהמנהלהודעתתשומה135ע
מותנית,ומישחייבבמסבשנתהמסהאמורה,יגישלמנהלהצהרהכאמורבסעיף108)ה(
לגבישנתהמס,עדיוםד'בניסןהתשע"ז)31במרס2017(,אשריראואותהכשומה

עצמיתלפיסימןזה,ויחולולגביהכלהוראותסימןזההחלותעלהצהרהע

הוראתמעבר

תוספת לסימן ד'

)סעיף105)א(ו–)ב((

הגדרותבתוספתזו-1ע

"אזור"-אזורסטטיסטי,ובאיןמידעבפרסומיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהלגבי
האזורהסטטיסטי-היישוב,ובאיןמידעלגביהיישוב-תחוםהמועצההאזורית;

רכישתהדירהאומילויהצהרה,מוצעלקבועשהמנהל
יפעילויתחזק,באתרהאינטרנטשלרשותהמסים,מערכת
ממוחשבתהמאפשרתלמשתמשבהלחשבאתסכוםהמס
לפרטיםשיזיןע שעשוילחוללגבידירתמגוריםבהתאם
יובהר,שמדוברבכליעזרלשםחישובסכוםהמסהאפשרי

שיוטללגביהדירה,ולאבקביעהמחייבתע

מוצעלקבועששרהאוצרממונהעלביצועסימן  סעיף 133
זה,והוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגע 
לביצועועכמוכןמוצעכיתקנותבענייןאגרותותשלומים
אחריםשישלשלמםבעדפעולותושירותיםשנותןהמנהל
לצורךביצועהוראותזהיותקנובאישורועדתהכספיםשל

הכנסתע

המינהליות, העבירות חוק את לתקן מוצע  סעיף 134
לרשימת זה סימן ולהוסיף התשמ"ו-1985, 
החוקיםשלגביהםשרהמשפטיםרשאילקבועבתקנותכי
עבירהעלהוראהשנקבעהבהם,שאינהפשע,היאעבירה

שבשלהניתןלהטילקנסבדרךמינהליתע

שעל הראשוני הנתונים מאגר את ליצור כדי  סעיף 135
בסיסויערוךהמנהלאתהשומותלענייןסימןזה, 
מוצעלקבועכיבשנת2017,שהיאהשנההראשונהשבה
יוטלהמסעלפיהסימן,תחולחובתהצהרהלכלמישהוא
חייבבמסבשנת2017עלאחרמכן,המאגריתעדכןבעקבות
הצהרותוהודעותעלשינוייםשיוגשובאופןשוטףעמובהר
שיראוהצהרהלפיסעיףזהכשומהעצמית,ויחולולגביה

כלההוראותהקבועותביחסלהצהרהלפיסימןזה,ובכלל
זהדיניהעונשיןותשלוםנוסףבשלאי–הגשתהצהרהענוכח
האמורמוצעלהבהיר,כיבשנת2017לאישלחוהודעות

שומהמותניותלפיסעיף108)א(המוצעע

לפיסעיף105המוצע,הסכוםהקובעשממנוייגזר  לתוספת
שקבועה נוסחה לפי יחושב דירות ריבוי מס 

בתוספתזוע

לסעיף 1 לתוספת

הגדרות:

-לצורךחישובהסכוםהקובעשממנו להגדרה "אזור" 
ייגזרהמס,נעשהשימושבמדדיםשלהלשכההמרכזית
לסטטיסטיקהשנוגעיםלאזוריםשוניםבארץעמוצעלקבוע
שבחישובהסכוםהקבועייעשהשימושבמידעהמתייחס
לאזורהסטטיסטישבונמצאתהדירה,ובאיןמידעלגבי
היישוב ייעשהשימושבנתוניםלגבי האזורהסטטיסטי
שבוהיאנמצאת,ובאיןמידעלגביהיישובייעשהשימוש

בנתוניםלגביהמועצההאזוריתשבההיאנמצאתע

להגדרה "אזור דירת המגורים" -בחישובהסכוםהקובע
בנתונים שימוש נעשה דירות, ריבוי מס ייגזר שממנו
הנוגעיםלאזורשבונמצאתהדירהעמוצעשקביעתהאזור
תיעשהלפיהגושוחלקהשבהםממוקמתדירתהמגורים
לפינתוניהמרכזלמיפויישראל,ובאיןאפשרותלקבועאת
האזורעלפיהאמור,ייקבעהאזורלפירשתהקואורדינטות

ס"חהתשמ"ו,עמ'31;התשע"ו,עמ'176ע 91
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"אזורדירתהמגורים"-האזורשבונמצאיםהגושוהחלקהשעליהםממוקמתדירת
המגורים,לפינתוניהמרכזלמיפויישראל;ובאיןאפשרותלקבועבאיזהאזור
נמצאתהדירהלפיהנתוניםכאמור-האזורשבונמצאתדירתהמגוריםלפי
רשתקואורדינטותברשתישראלהחדשה,ולענייןדירתמגוריםשאינהנמצאת

באזור-המועצההאזוריתהקרובהביותרלדירתהמגוריםלפיקואווירי;

"אזורסטטיסטי"-יחידתשטחרציפהשנוצרתמחלוקהגאוגרפית-סטטיסטית,שנקבע
כאזורסטטיסטילפיפרסומיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

"המדדהחברתי-כלכלי"-אפיוןאזוריםבישראלוסיווגןלפיהרמההחברתית-כלכלית
שלהאוכלוסיה,לפיפרסומיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

"מדדהפריפריאליות"-מדדהפריפריאליותשלרשויותמקומיותלפיפרסומיהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקה;

פריפריאליותבערךחברתי-כלכלי, 2%ע2ממכפלתערך בהפחתת 421ע4 "מעריך"-
בתוספתהסכוםהמתקבלמצירוףשלכלאלה:

7%ע79ממקדםשטחהדירה; )1(

8%ע7מהערךהחברתי-כלכלי; )2(

8%מערךהפריפריאליות; )3(

8%ע2מהתוצאההמתקבלתמהעלאתערךהמדדהחברתי-כלכליבחזקת2; )4(

2%מהתוצאההמתקבלתמהעלאתערךמדדהפריפריאליותבחזקת2; )5(

"מקדםשטחהדירה"-לוגריתםלפיבסיס10שלשטחהדירה;

"המרכזלמיפויישראל"ו"רשתישראלהחדשה"-כמשמעותםלפיפקודתהמדידות92;

"ערךחברתי-כלכלי",לגבידירתמגורים-ערךהמדדהחברתי-כלכלישלאזורדירת
המגורים,לפיהמדדהחברתי-כלכלי;

"ערךפריפריאליות",לגבידירתמגורים-ערךמדדהפריפריאליותשלאזורדירת
המגורים,לפימדדהפריפריאליות;

ברשתישראלהחדשהעלגבידירותשאינןנמצאותבאזור
-כלומרהןאינןנמצאותאומשתייכותלאזורסטטיסטי,
יישובאומועצהאזורית-יראובהןכנמצאותבמועצה

האזוריתהקרובהאליהןביותרבקואוויריע

שהמדדים לקבוע מוצע - סטטיסטי"  "אזור  להגדרה 
הנתונים האפשר, ככל יהיו, המגורים לדירת שייוחסו
המיוחסיםלנדבךהגאוגרפיהבסיסיביותרשלגביוללשכה
הואיחידת אזורזה המרכזיתלסטטיסטיקהישנתוניםע
גאוגרפית-סטטיסטית, בחלוקה שנוצרת רציפה שטח
המרכזית הלשכה פרסומי לפי סטטיסטי, כאזור שנקבע

לסטטיסטיקהע

להגדרה "המדד החברתי-כלכלי"-מוצעלקבועשנתונים
המרכזית הלשכה שמפרסמת החברתי-כלכלי במדד
לסטטיסטיקהלגביהאזורשבונמצאתהדירההחייבתישמשו

לצורךחישובהסכוםהקובעשממנוייגזרמסריבוידירותע

להגדרה "מדד הפריפריאליות" -מוצעלקבועשנתוניםבמדד
הפריפריאליותשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה
לגביהאזורשבונמצאתהדירההחייבתישמשולצורךחישוב

הסכוםהקובעשממנוייגזרמסריבוידירותע

להגדרה "מעריך" -המעריךהואחלקמהנוסחהלקביעת
הסכוםהקובעשממנוייגזרסכוםהמסעהתוספתמפרטת
אתהנתוניםשישמשולקביעתהמעריךוכןאתהמקדמים

שייוחסולכלאחדמהנתוניםע

להגדרות "המרכז למיפוי ישראל" ו"רשת ישראל החדשה" 
-מוצעלהפנותלהגדרתםשלמונחיםאלהלפיפקודת
המדידותעכיום,ההגדרות,שיובאולהלן,קבועותבתקנות

המדידות)מדידותומיפוי(,התשע"ו-2016:

הבינוי במשרד סמך יחידת - "המרכז למיפוי ישראל" 
בנושאי המוסמך הלאומי כגוף המשמשת והשיכון,

גאודזיה,קדסטר,מיפוי,מיפויימיומידעגאו־מרחבי;

חוקיא"י,כרךב',עמ'1368ע 91
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המופיעיםבפרסומיהלשכה הנתונים המרכזיתלסטטיסטיקה"- "פרסומיהלשכה
שנתהמסשלגביה ב־31באוקטוברשלפני לסטטיסטיקה,הידועים המרכזית

מוטלהמסלפיסימןזהע

הנוסחהלחישוב
הסכוםהקובע

הנוסחהלחישובהסכוםהקובעהיאהעלאת10בחזקתהמעריךע2ע

פרק ט': ביטוח לאומי
תיקוןחוקהביטוח

הלאומי
בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-931995)בפרקזה-חוקהביטוחהלאומי(-136ע

בסעיף32)א(,במקום"ל־49אחוזים"יבוא"ל־32ע51אחוזים"; )1(

בסעיף195- )2(

ההגדרה"בעלליקויחמור"-תימחק; )א(

ההגדרה"זכאיבמשךתקופהממושכת"-תימחק; )ב(

בהגדרה"נכה"- )ג(

ברישה,במקום"שהכנסתוכאמוראינהעולהעלהמפורטלהלן,לפי )1(
העניין"יבוא"שגמלתהנכותשהואזכאילה,בצירוףתוספתהתלויים
להוראות ובהתאם כאמור להכנסתו בהתאם המחושבת לגביו, החלה

סעיפים201,200ו–202,אינהנמוכהמ–68%ע2מהסכוםהבסיסי";

המופיעיםבפרסומיהלשכה הנתונים המרכזיתלסטטיסטיקה"- "פרסומיהלשכה
שנתהמסשלגביה לסטטיסטיקה,הידועיםב־31באוקטוברשלפני המרכזית

מוטלהמסלפיסימןזהע

הנוסחהלחישובהנוסחהלחישובהסכוםהקובעהיאהעלאת10בחזקתהמעריךע2ע
הסכוםהקובע

פרק ט': ביטוח לאומי

תיקוןחוקהביטוחבחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-931995)בפרקזה-חוקהביטוחהלאומי(-136ע
הלאומי

בסעיף32)א(,במקום"ל־49אחוזים"יבוא"ל־32ע51אחוזים"; )1(

בסעיף195- )2(

ההגדרה"בעלליקויחמור"-תימחק; )א(

ההגדרה"זכאיבמשךתקופהממושכת"-תימחק; )ב(

בהגדרה"נכה"- )ג(

ברישה,במקום"שהכנסתוכאמוראינהעולהעלהמפורטלהלן,לפי )1(
העניין"יבוא"שגמלתהנכותשהואזכאילה,בצירוףתוספתהתלויים
להוראות ובהתאם כאמור להכנסתו בהתאם המחושבת לגביו, החלה

סעיפים201,200ו–202,אינהנמוכהמ–68%ע2מהסכוםהבסיסי";

מישורית קואורדינטות רשת - ישראל החדשה"  "רשת 
ישרתזוויתהמבוססתעלהיטלגאודטימרקטוררוחביועל
אליפסואיד)GeodeticReferenceSystem)GRS80ואםלא

נאמראחרת,אינהמבוססתעלמערךהתחנותהקבועות;

סכום את לקבוע כדי - להגדרה "ערך חברתי-כלכלי"
הנתונים את להציב יש פלונית, מגורים דירת על המס
לגביהדירהבנוסחהעבנוסחההמוצעת,ההתייחסותלערך
חברתי-כלכלי,היאלערךהחברתי-כלכלישלהאזורשבו
נמצאתדירתמגוריםפלונית,בתוךהמדדהחברתי-כלכליע

להגדרה "ערך פריפריאליות" -מוצעלקבועאתערךהמדד
שניתןלכלאזורבמדדהפריפריאליותשמפרסמתהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקהכנתוןשישמשבחישובסכוםהמס

לגבידירהחייבתע

- לסטטיסטיקה"  "פרסומי הלשכה המרכזית  להגדרה 
לצורךחישובהסכוםהקובעשממנוייגזרסכוםהמס,נעשה
המרכזית הלשכה שמפרסמת במדדים שימוש בנוסחה
להתעדכן, עשויים אלה שמדדים מאחר לסטטיסטיקהע
מוצעלקבועשלצורךחישובהסכוםהקובעייעשהשימוש
באוקטובר ב־31 שהתפרסם במדד שמופיעים בנתונים

שלפנישנתהמסשלגביהמוטלהמסלפיסימןזהע

לסעיף 2 לתוספת

בסעיףזהנקבעההנוסחהלאופןחישובהסכוםהקובע
-הואהסכוםשממנוייגזרהמסהמוטללפיסימןזה:

באמצעות ייעשה לא המס חישוב המוצע, לפי
הערכהמדויקתשלערכהשלכלדירהחייבת,וזאתמטעמי
יעילותופשטותהגבייהובהתחשבבתכליתוהמרכזיתשל
הסימן-תמרוץיחידיםהמחזיקיםבכמהדירותמגורים
להשקעהלמכוראחתאויותרמהןעלפיהמוצע,חישוב
סטטיסטיתשלהמחירהמקורב המסיתבססעלהערכה
מאפייניהאזורשבוהיאנמצאתושטחהע שלדירהלפי
בבנייתהנוסחהנעשהשימושבנתוניעסקאותאמתשנעשו
בתקופההאחרונהונעשהבהשימושבבחינהאקונומטרית
המאפיינים של השפעתם מידת לאמודאת שנועדה

הנזכריםעלמחיריהדירותע

מאפייניהאזורשנכללובנוסחהמבוססיםעללוחות
ערך ובהם לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה שמפרסמת
המדדהחברתיכלכלישרלוונטילאזורשבוממוקמתהדירה
שנקבעבהתאםלמדדהחברתיכלכלישמפרסמתהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקה)בנוסחהמסומןכ–s(,וערךמדד
הפריפריאליות)בנוסחהמסומןכ–p(שרלוונטילאותואזור
שבוממוקמתהדירהשנקבעבהתאםלמדדהפריפריאליות
על נוסף לסטטיסטיקהע המרכזית הלשכה שמפרסמת
במ"ר הדירה בגודל מתחשבת הנוסחה האזור, מאפייני

בהתאםלדיווחיהארנונה)בנוסחהמסומןכ–area(ע

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשע"ו,עמ'1093ע 93

[
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פסקאותמשנה)א(ו–)ב(-יימחקו; )2(

בהגדרה"התאריךהקובע",אחרי"נגרםלמבוטחאיכושרלהשתכר"יבוא )ד(
"ואיןלוהכנסהבפועלמעבודהאוממשלחידאושהכנסתוכאמוראינהעולה
על60%מהשכרהממוצע",במקום"ולאיובא"יבוא"ולאיובאו"ואחרי"איכושר

להשתכר"יבוא"אוהכנסהכאמור";

בסעיף196- )3(

בסעיףקטן)ב(,הסיפההחלבמילה"ובלבד"-תימחק; )א(

בסעיףקטן)ג()1(,פסקתמשנה)א(-תימחק; )ב(

בסעיף200אבסעיףקטן)ב(- )4(

בפסקה)1(,במקום"17%"יבוא"20%"; )א(

פסקה)2(-תימחק; )ב(

בפסקה)3(,במקום"5%ע11"יבוא"16%"ובמקום"ולאיותרמ–69%"יבוא )ג(
"ולאיותרמ–79%";

אחריפסקה)3(יבוא: )ד(

8%ע6,אםנקבעהלונכותרפואיתבשיעורשל40%לפחותולאיותר )4("
מ–49%והיאאינהנכותרפואיתכאמורבסיפהשלפסקה)3(ע";

בסעיף202- )5(

בסעיףקטן)ב()2()א(,במקוםהסיפההחלבמילים"מקצבהחודשיתמלאה" )א(
יבוא"מקצבהחודשיתמלאה;נותרהיתרהלניכוילאחרשבוצעהניכויהאמור,

תנוכההיתרהמתוספתהתלוייםהחלהלגביו;";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

סעיפים 136)1(, 137)א( ו־143

משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח לחוק 32)א( סעיף
התשנ"ה-1995)בפרקזה-חוקהביטוחהלאומי(,קובע,
כיאוצרהמדינהיקציבלמוסדלביטוחלאומי)בפרקזה-
המוסד(סכוםהמותאםלאחוזיםמתקבוליםשגבההמוסד
בכלענפיהביטוחהשוניםהמפורטיםבלוחי'לחוקהביטוח

הלאומיע

)תיקוני הכלכלית ההתייעלות לחוק 29)ב( בסעיף
חקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2015ו־2016(,
התשע"ה-2015)בפרקזה-חוקההתייעלות(נקבעביחס
לתכניתחיסכוןארוךטווחלילד,כיסכוםהחיסכוןהבסיסי
בעדהתקופהשמיוםי"בבאיירהתשע"ה)1במאי2015(עד
יוםב'בטבתהתשע"ז)31בדצמבר2016()בפרקזה-סכום
חיסכוןארוךטווח(,יועברלחיסכוןארוךטווחבתשלומים
)2017 )1בינואר חודשייםשוויםמיוםג'בטבתהתשע"ז
עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(עלצורךמימון
החיסכוןארוךהטווח,נקבעובסעיף32)ב(לחוקההתייעלות
המדינה אוצר שיעביר הסכומים לעניין שעה הוראות
2019,כךשאוצרהמדינהישפה 2015עד למוסדבשנים
אתהמוסדבעדהתשלומיםהמיוחדיםבשניםאלה,מעבר

לשיפויהשוטףע

את למוסד יעביר המדינה אוצר כי לקבוע מוצע
2017 לשנים טווח ארוך חיסכון סכום בשל התשלומים

ו־2018כברבסוףשנת2016ע

בהתאםלאמור,מוצעלהעלותבשנת2016אתאחוז
1%ע45 השתתפותאוצרהמדינה,ל־3ע91אחוזיםבמקום

המועבריםלמוסדהיוםע

לצורךמימוןשינוישיעורידמיהביטוחלעצמאיים
ושינויתנאיהזכאותלקבלתתוספתותק,מוצעלתקןאת
32לחוקההתייעלותהכלכליתולקבועבוהוראת סעיף
לעניין הלאומי הביטוח לחוק 32)א( סעיף לעניין שעה
שיעוריהשיפוישיעביראוצרהמדינהלמוסדבשנים2017

עד2019ע

חיסכון סכום מימון תשלום במקביל,בשלהקדמת
המדינה אוצר הקצבות יופחתו ,2016 לשנת ארוךטווח
למוסדבשנים2017ו־2018כךשסכומיהשיפוישיתקבלו

יהיוכדלקמן:

בשנת2017יועברולמוסד06ע50אחוזיםמהתקבולים
שגבההמוסדבהתאםלסעיף32)א(לחוקהביטוחהלאומי;
בשנת2018יועברולמוסד42ע50אחוזיםמהתקבוליםשגבה
המוסדבהתאםלסעיף32)א(;בשנת2019יועברולמוסד
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הנמוך בשיעור קצבה תשולם לא )ב(, קטן בסעיף האמור אף על ")ג(
מ–68%ע2מהסכוםהבסיסיע";

בסעיף207- )6(

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילה"צומצמה"יבוא"איןלוהכנסה )א(
בפועלמעבודהאוממשלחידאושהכנסתוכאמוראינהעולהעל60%מהשכר

הממוצעע";

בסעיףקטן)ב(,במקום"אםחלצמצוםבהכנסהמעבודה"יבוא"אםהכנסתו )ב(
כאמוראינהעולהעל60%מהשכרהממוצע";

בסעיף209)ד()1(,במקום"ובתוךתקופהשלאעלתהעל36חודשיםרצופיםמהיום )7(
שבוהחלהלהשתלםלוהכנסההשוללתפחתההכנסתוכאמורמההכנסההקבועה
לגביובפסקה)3(להגדרה"נכה"שבסעיף195"יבוא"והכנסתוכאמורפחתהמ–60%

מהשכרהממוצע";

בסעיף214)א(,המילים"אתשיעורנכותוהרפואיתשלמישזכאילקצבהלפיסימןז' )8(
)להלן-זכאי(,וכן"-יימחקוובמקום"רשאיהזכאיאוהנכה"יבוא"רשאיהנכה";

בסעיף220א,סעיףקטן)ב(-בטל; )9(

בפרקט',סימןז'-בטל; )10(

במקוםלוחח'1יבוא: )11(

"לוח ח'1

)סעיף 202(

שיעורי הניכוי מקצבה חודשית מלאה

טורא'
חלקיההכנסה

טורב'
שיעורהניכוי

מהקצבהבאחוזים

0חלקההכנסהשעד29%מהשכרהממוצע

30חלקההכנסהשמעל29%ועד68%מהשכרהממוצע

40חלקההכנסהשמעל68%ועד93%מהשכרהממוצע

60";חלקההכנסהשמעל93%מהשכרהממוצע

בסעיפים248ו־257,המילים"יותרמעשרשנים"והמילים"שלמעלהמעשרשנות )12(
הביטוחהראשונות"-יימחקו;

הנמוך בשיעור קצבה תשולם לא )ב(, קטן בסעיף האמור אף על ")ג(
מ–68%ע2מהסכוםהבסיסיע";

בסעיף207- )6(

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילה"צומצמה"יבוא"איןלוהכנסה )א(
בפועלמעבודהאוממשלחידאושהכנסתוכאמוראינהעולהעל60%מהשכר

הממוצעע";

בסעיףקטן)ב(,במקום"אםחלצמצוםבהכנסהמעבודה"יבוא"אםהכנסתו )ב(
כאמוראינהעולהעל60%מהשכרהממוצע";

בסעיף209)ד()1(,במקום"ובתוךתקופהשלאעלתהעל36חודשיםרצופיםמהיום )7(
שבוהחלהלהשתלםלוהכנסההשוללתפחתההכנסתוכאמורמההכנסההקבועה
לגביובפסקה)3(להגדרה"נכה"שבסעיף195"יבוא"והכנסתוכאמורפחתהמ–60%

מהשכרהממוצע";

בסעיף214)א(,המילים"אתשיעורנכותוהרפואיתשלמישזכאילקצבהלפיסימןז' )8(
)להלן-זכאי(,וכן"-יימחקוובמקום"רשאיהזכאיאוהנכה"יבוא"רשאיהנכה";

בסעיף220א,סעיףקטן)ב(-בטל; )9(

בפרקט',סימןז'-בטל; )10(

במקוםלוחח'1יבוא: )11(

"לוח ח'1

)סעיף 202(

שיעורי הניכוי מקצבה חודשית מלאה

טורא'
חלקיההכנסה

טורב'
שיעורהניכוי

מהקצבהבאחוזים

0חלקההכנסהשעד29%מהשכרהממוצע

30חלקההכנסהשמעל29%ועד68%מהשכרהממוצע

40חלקההכנסהשמעל68%ועד93%מהשכרהממוצע

60";חלקההכנסהשמעל93%מהשכרהממוצע

בסעיפים248ו־257,המילים"יותרמעשרשנים"והמילים"שלמעלהמעשרשנות )12(
הביטוחהראשונות"-יימחקו;

05ע53אחוזיםמהתקבוליםשגבההמוסדבהתאםלסעיף
אחוזים 32ע51 למוסד יועברו ואילך 2020 ובשנת 32)א(

מהתקבוליםשגבההמוסדבהתאםלסעיף32)א(ע

סעיפים 136)12(, 137)ב( ו־139

סעיף248לחוקהביטוחהלאומיבנוסחוכיוםקובעכימי
שהיהמבוטחכעובדמבוטחיותרמעשרשניםלפניהמועדשבו
החלהלהשתלםלוקצבתזקנה,זכאילתוספתותקלקצבת
זקנהבשיעורשל2%בעדכלשנתביטוחשלמעלהמעשר
שנותהביטוחהראשונותשבעדהשולמודמיביטוחעהסעיף

קובעכיהתוספתהמקסימליתתעמודעל50%עסעיף257
קובעהוראהדומהביחסלתשלוםתוספתותקלשאירים

שלאדםשהיהזכאילתוספתהאמורהע

הקשישים של הכלכלי מצבם את לשפר במטרה
בישראל,מוצעלתקןאתסעיפים248ו־257לחוקהביטוח
הלאומיכךשתוספתהוותקתשתלםבמועדמוקדםיותר

מזההקבועבסעיף,בהדרגה,באופןהזה:

החלביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(עדיוםי"ג
בטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(תשתלםתוספתהוותק
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בסעיף310)א(,המילים"אוקצבתעידודהשתלבותבשוקהעבודה"-יימחקו; )13(

במקוםסעיף359יבוא: )14(

"השגהעלקביעת
דמיביטוח

קבעפקידגבייהראשיאתדמיהביטוחכאמורבסעיפים359ע )א(
357,347או358,תימסרלחייבבתשלוםהודעהעלכךבמכתב

רשוםע

השתמשפקידגבייהראשיבסמכותולפיסעיפים357 )ב(
סעיף לפי בהודעה החלטתו, את לנמק הוא חייב 358 או

קטן)א(ע

החייבבתשלוםרשאילהשיגעלקביעתדמיהביטוח )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(לפניפקידגבייהראשישהמוסדמינה
לשםכך)בסעיףזה-פקידהשגות(,בתוך30ימיםמהיוםשבו
נמסרהלוההודעהלפיהסעיףהאמור;בהשגהכאמוריפורטו

הנימוקיםלהשגהע

פקידהשגותרשאילהאריךאתהמועדלהגשתההשגהע )ד(

פקידגבייהראשישקבעאתדמיהביטוחכאמורבסעיף )ה(
קטן)א(לאידוןבהשגהעלקביעהזוע

התקבלהההשגה,תתוקןקביעתדמיהביטוחבהתאם )ו(
ותומצאלמשיגהודעהעלדמיהביטוחשעליולשלםע

נדחתהההשגהאוהתקבלהבאופןחלקי,יקבעפקיד )ז(
השגותאתדמיהביטוחשעלהמשיגלשלם,והמשיגרשאי
להגישעלקביעהזותובענהלפניביתהדיןהאזורילעבודהע

לעובדשהיהמבוטחיותרמתשעשניםלפניהמועדשבו
ביטוח שנת לכל וזאת זקנה, קצבת לו להשתלם החלה
שלמעלהמתשעשנותהביטוחהראשונותשבעדהשולמו

דמיביטוחע

2018(עד )1בינואר החלביוםי"דבטבתהתשע"ח
יוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(תשתלםתוספת
לפני שנים משמונה יותר מבוטח שהיה לעובד הוותק
וזאתלכל המועדשבוהחלהלהשתלםלוקצבתזקנה,
שנתביטוחשלמעלהמשמונהשנותהביטוחהראשונות

שבעדהשולמודמיביטוחע

החלביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עדיום
ג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(תשתלםתוספתהוותק
לעובדשהיהמבוטחיותרמארבעשניםלפניהמועדשבו
ביטוח שנת לכל וזאת זקנה, קצבת לו להשתלם החלה
שלמעלהמארבעשנותהביטוחהראשונותשבעדהשולמו

דמיביטוחע

בשנת2020ואילךתשתלםתוספתהוותקהחלבשנת
תוספת כי יובהר הספק, הסר למען הראשונהע הביטוח
הוותקהמקסימליתתעמודעל50%,בכלאחתמהתקופות

האמורותע

סעיפים 136)14( ו–)18(, 137)ד( ו־138)ב(  

סעיף372לחוקהביטוחהלאומיקובעכילידכלסניף
בקשת לפי תקבע, אשר שומה, ועדת תוקם המוסד של
החייבבתשלוםדמיביטוח,אתדמיהביטוחשישלשלםע
בהתאםלהוראותסעיף359כנוסחוהיום,מוסמכותועדות
השומהלדוןבערעריםעלקביעתפקידגבייהלפיסעיפים
357,347ו־358עהמוסדהחלביישוםהוראתסעיף372ועד

עתהמונושתיועדותשומהבהתאםלחוקע

מטבע אשר חשבון רואי הם השומה ועדת חברי
חשש קיים ולכן עובדים או מעסיקים מייצגים עיסוקם
לניגודענייניםבעתקביעתהחלטותבעלותהשלכותרוחב
עלמעסיקיםאועובדיםעעלרקעזהוכדילפשטולייעל
אתאופןגבייתדמיהביטוחבמוסד,מוצעלקבועכיתינתן
למבוטחיםזכותהשגהעלהחלטתפקידגבייהראשילפני
פקידגבייהראשיאחרשיוסמךלדוןבהשגותעזאתבדומה
מס פקודת לפי עלשומה בענייןהשגות הנהוג למנגנון
שקבע ראשי גבייה פקיד כי לקבוע מוצע עוד הכנסהע
זו,וכיעל קביעה אתדמיהביטוח,לאידוןבהשגהעל
החלטהבהשגהכאמוריהיהניתןלהגישתובענהלפני
ביתהדיןהאזורילעבודהאשריקייםביקורתשיפוטית
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בדונובתובענהלפיסעיףקטן)ז(יקייםביתהדיןהאזורי )ח(
לעבודהביקורתשיפוטיתעלההחלטהבהשגהע";

בסעיף364)ג(,אחרי"367"יבוא"367א,367ב,367ג"; )15(

אחריסעיף367יבוא: )16(

"גבייתחובדמי
ביטוחבנסיבות

מיוחדות

היהלחברבניאדםחובדמיביטוחוהתפרקאו)א(367אע )1(
העביראתנכסיובלאתמורהאובתמורהחלקיתבלי
האמור, החוב לסילוק בישראל אמצעים לו שנותרו
ניתןלגבותאתחובדמיהביטוחשהחברחייבבוממי

שקיבלאתהנכסיםבנסיבותכאמורע

בדונובתובענהלפיסעיףקטן)ז(יקייםביתהדיןהאזורי )ח(
לעבודהביקורתשיפוטיתעלההחלטהבהשגהע";

בסעיף364)ג(,אחרי"367"יבוא"367א,367ב,367ג"; )15(

אחריסעיף367יבוא: )16(

"גבייתחובדמי
ביטוחבנסיבות

מיוחדות

היהלחברבניאדםחובדמיביטוחוהתפרקאו)א(367אע )1(
העביראתנכסיובלאתמורהאובתמורהחלקיתבלי
האמור, החוב לסילוק בישראל אמצעים לו שנותרו
ניתןלגבותאתחובדמיהביטוחשהחברחייבבוממי

שקיבלאתהנכסיםבנסיבותכאמורע

עלההחלטהבהשגהעיובהרכיהליךההשגהכפוףלחובת
מיצויההליכיםטרםהפנייהלביתהדיןהאזורילעבודה;כך
חייבבתשלוםלאיוכללפנותלביתהדיןהאזורילעבודה
אלאלאחרשקייםאתחובתולמצותהליכיםמולהמוסד

והגישהשגהכנדרשבדיןע

359 המוצעיוחלפוהוראותסעיף התיקון במסגרת
הקובעותכלליראיותולפיהםמישעוררעלקביעהלפי
357,עליוהראיה,ואםהוגשערעורעל 347או סעיפים
קביעהלפיסעיף358,עלהמוסדחובתהראיהשקביעתו
היתהסבירהעועדותהשומההןגוףחיצונימעיןשיפוטי
ועלכןנדרשלקבועלגביוכלליראיותעעםביטולועדות
השומהוהעברתהדיוןבהשגותלפקידגבייהשהואעובד
המוסדואשרעליוקיימתזכותלהגישתובענהלביתהדין

האזורילעבודה,מתייתרהצורךבקביעתכלליראיותע

סעיף359לחוקייכנסלתוקףביוםהתחילהוהואיחול
עלקביעתדמיביטוחשהודעהעליהנמסרהלחייבביום

התחילהואילךע

שמוצעלהחליף 359ו–372 וזהנוסחםשלסעיפים
ולבטל:

"359ע)א(קבעפקידגבייהראשיאתדמיהביטוחכאמור
בסעיפים357,347או358,תימסרלחייבבתשלוםהודעה
עלכךבמכתברשום,והחייבבתשלוםרשאילערורלפני
372,תוךשלושיםימים ועדתשומההפועלתלפיסעיף
מהיוםשבונמסרהלוההודעה;לאעררהחייבבתשלום

כאמור,תהיהקביעתפקידגבייהראשיסופיתע

לפי בסמכותו ראשי גבייה פקיד השתמש )ב(
סעיפים357או358,חייבהואלנמקאתהחלטתובהודעה

עלפיסעיףקטן)א(ע

העוררעלקביעהלפיסעיפים347או357עליו )ג(
הראיהע

הוגשעררעלקביעהלפיסעיף358,עלהמוסד )ד(
הראיהשהקביעההיתהסבירהע

לידכלסניףשלהמוסדתוקםועדתשומה,והיא )א( 372ע
דמי את דמיביטוח, בקשתהחייבבתשלום לפי תקבע,

הביטוחשישלשלמםע

המועצהתמנהאתחבריועדתהשומהע )ב(

ועדתשומהתדוןבשלושה;מנהלהסניףשלידו )ג(
הוקמהועדתשומהיקבעאתהתורשלפיויכהנוחבריהע

ועדתשומהתקבעאתסדריהדיןלפניה,במידה )ד(
שלאנקבעובתקנות,ולאתהיהכפופהלדיניהראיותאלא
תשקוללפיאומדדעתהאתחומרהראיותשהובאולפניה;
האמורים מהמקורות הכנסה של סופית שומה ואולם
בסעיפים344)א(ו־345)א(,לפניכלפטור,ניכוייםוזיכויים

לפיפקודתמסהכנסה,תחייבאתהועדהע

החלטתועדתשומהבשאלהשבעובדהתהיה )ה(
סופיתע"

סעיפים 136)15( ו–)16( ו–137)ו(

המוסדפועלכיוםלגבייתחובותדמיביטוחלאומי
וביטוחבריאותמכוחהוראותפקודתהמסים)גבייה()בפרק
זה-הפקודה(,בצדהיתרונותשבפקודה,אשרמאפשרת
לבצעפעולותגבייהבלאפנייהלערכאותמשפטיות,היא
חסרהכמהכליםהמצוייםכיוםבפקודתמסהכנסהואשר

מאפשריםלייעלאתהליךגבייתהחובותע

הביטוחע דמי את קושילגבות קיים האמור, לנוכח
כך,למשל,מתקשההמוסדלפעולכנגדחייביםהעושים
התחמקות לצורך חברה של משפטית בישות שימוש
מנושיםבאמצעותהברחתנכסיםאוכספיםביןהחברות,
שימושבנכסיהחברותלצרכיםפרטייםועודעכמוכן,למוסד
כגון חייבים, נגד לפעול נוספים אכיפה אמצעי חסרים
עיקולירכביםברשותהרביםואכיפהשלהסכמיתשלומים
שעורךהמוסדעםחייביםעלפיכךמוצעלהעמידלרשות
המוסדכמהאמצעיםאשרייעלואתגבייתהחובותויקנו

למוסדאמצעיאכיפהאפקטיביים:

לסעיף 367א המוצע

מוצעלהוסיףלחוקהביטוחהלאומיאתסעיף367א
ולאפשרגבייתחובבדמיביטוחבמקריםשבהםחברהשהיה
להחובבדמיביטוחהעבירהנכסים,בלאתמורהאובתמורה
חלקיתעכמוכןמוצעלאפשר,במקריםמסוימים,גבייתחוב
בדמיביטוחשחברהחייבתבומבעליהשליטהבה,עלידי
קביעתחזקההניתנתלסתירהעלידיבעליהשליטה,כינכסי

החברהשהפסיקהפעולתההועברואליהםע
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היהלחברבניאדםחובדמיביטוחסופי,והוא )2(
בו, שיש אחר, אדם בני לחבר פעילותו את העביר
במישריןאובעקיפין,אותםבעלישליטהאוקרוביהם
)בפסקהזו-החברהאחר(,בלאתמורהאובתמורה
חלקית,בלישנותרולואמצעיםבישראללסילוקהחוב
האמור,ניתןלגבותאתחובדמיהביטוחשהחברחייב

בומהחברהאחרע

בלילגרועמהוראותפסקאות)1(ו–)2(,היהלחבר )3(
בניאדםחובדמיביטוחסופיוהואהתפרקאוהפסיק
אתפעילותובליששילםאתחובדמיהביטוחהאמור,
יראואתהנכסיםשהיולחברהאמורכאילוהועברו
לבעליהשליטהבובלאתמורה,וניתןלגבותמהםאת
חובדמיהביטוח,אלאאםכןהוכחאחרתלהנחתדעתו

שלפקידגבייהראשיע

שאינוחברבניאדם היהלעובדעצמאיאולמעסיק )ב(
)בסעיףזה-יחיד(חובדמיביטוחסופיוהואהעביראתנכסיו,
בלאתמורהאובתמורהחלקיתלקרובואולחברהשהואבעל
שליטהבה,בלישנותרולואמצעיםבישראללסילוקהחוב
האמור,ניתןלגבותאתחובדמיהביטוחשהואחייבבוממי
שקיבלאתהנכסיםבנסיבותכאמור,כלעודלאעברושלוש
שניםמתוםשנתהמסשבההיהחובדמיהביטוחסופיאו

שבההועברוהנכסים,לפיהמאוחרע

לפי הפעילות או הנכסים את שקיבל ממי יגבו לא )ג(
סעיפיםקטנים)א(או)ב(יותרמשוויהנכסיםאוהפעילות
החלקית התמורה שבין מההפרש או תמורה בלא שקיבל

ששילםלביןשוויהנכסיםאוהפעילותע

הורשעמנהלבחברבניאדם,שהואבעלשליטהבאותו )ד(
חבר,בשלאי–תשלוםדמיביטוחבעדעובדו,לפיסעיף398)ג(

ו–)ה(,ולאניתןעודלערערעלהרשעתו,ניתןלגבותממנואת
דמיהביטוחשנוכוכאמורולאהועברולפקידהגבייהע

עלגבייתסכומיםלפיסעיףזהתחולפקודתהמסים )ה(
)גבייה(94,בהתאםלהוראותסעיף367ע

עלהחלטהלגבותחובדמיביטוחלפיסעיףזהניתן )ו(
להשיגבתוך21ימיםמיוםשנמסרההודעהעליה,לפניעובד
שהמוסדמינה)בסעיףקטןזה-המנהל(;עלהחלטתהמנהל
ניתןלערערלפניביתהדיןהאזורילעבודה,בתוך30ימים

מיוםשנמסרהההחלטהע

בסעיףזה- )ז(

"בעלשליטה"-כהגדרתובסעיף119אלפקודתמסהכנסה95;

"השנההשוטפת"-כמשמעותהבסעיף345)א(;

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(1374,)א(1399ע 94

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ע 95
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"חברבניאדם"-כמשמעותובסעיף1לפקודתמסהכנסה;

"חובדמיביטוח"-למעטחובמקדמותבשלהשנההשוטפת;

30 "חובדמיביטוחסופי"-חובדמיביטוחשחלפולגביו
ימיםמהמועדהאחרוןלהגשתהשגהכאמורסעיף359;

"קרוב"-כהגדרתובסעיף88לפקודתמסהכנסהע

לשםאכיפתתשלוםדמיביטוחלפיהוראותסעיף367)א(ו–)ב(367בעעיקולרכב
רשאיפקידגבייהראשילעקל,בהתאםלהוראותסעיף5)1(
לפקודתהמסים)גבייה(,גםרכבשלחייבבתשלוםדמיביטוח
)בסעיףזה-החייב(החונהברשותהרבים,ובלבדשמתקיימים

התנאיםהאלה,לפיהעניין:

הרכבחונהסמוךלחצריושלהחייב; )1(

- החייב של לחצריו סמוך חונה אינו הרכב אם )2(
מתקיימיםתנאיםאלה:

במשרד הרכב ברישוםשל לעיקולקדםעיקול )א(
הרישויוהומצאהלחייבהודעהעלכך;לענייןהמצאה
כאמוריחולוהוראותסעיף12בלפקודתהמסים)גבייה(;

לפני סמוך ממשי, מאמץ עשה הגבייה פקיד )ב(
אדם בני חבר הוא ואם לחייב, להודיע העיקול,
כהגדרתובסעיף367א-למישנוהגדרךקבעברכב,
לבאכוחושלהחייבאולמשרדהרשוםשלהתאגיד,

עלהכוונהלעקלאתהרכב;

הרכבאינורשוםכרכבשלנכהבמשרדהרישויע )ג(

"חברבניאדם"-כמשמעותובסעיף1לפקודתמסהכנסה;

"חובדמיביטוח"-למעטחובמקדמותבשלהשנההשוטפת;

30 "חובדמיביטוחסופי"-חובדמיביטוחשחלפולגביו
ימיםמהמועדהאחרוןלהגשתהשגהכאמורסעיף359;

"קרוב"-כהגדרתובסעיף88לפקודתמסהכנסהע

לשםאכיפתתשלוםדמיביטוחלפיהוראותסעיף367)א(ו–)ב(367בעעיקולרכב
רשאיפקידגבייהראשילעקל,בהתאםלהוראותסעיף5)1(
לפקודתהמסים)גבייה(,גםרכבשלחייבבתשלוםדמיביטוח
)בסעיףזה-החייב(החונהברשותהרבים,ובלבדשמתקיימים

התנאיםהאלה,לפיהעניין:

הרכבחונהסמוךלחצריושלהחייב; )1(

- החייב של לחצריו סמוך חונה אינו הרכב אם )2(
מתקיימיםתנאיםאלה:

במשרד ברישוםשלהרכב לעיקולקדםעיקול )א(
הרישויוהומצאהלחייבהודעהעלכך;לענייןהמצאה
כאמוריחולוהוראותסעיף12בלפקודתהמסים)גבייה(;

לפני סמוך ממשי, מאמץ עשה הגבייה פקיד )ב(
אדם בני חבר הוא ואם לחייב, להודיע העיקול,
כהגדרתובסעיף367א-למישנוהגדרךקבעברכב,
לבאכוחושלהחייבאולמשרדהרשוםשלהתאגיד,

עלהכוונהלעקלאתהרכב;

הרכבאינורשוםכרכבשלנכהבמשרדהרישויע )ג(

עודמוצעלקבועכיהאמוריחולגםבמקרהשהעברת
הנכסיםכאמורנעשתהבידייחידוכיהמוסדיוכללהפעיל
אתהסעיףהאמורכלעודלאעברושלוששניםמהמועד
שבוהפךחובדמיהביטוחלסופי,אושבוהועברוהנכסים,

לפיהמאוחרע

כמוכןמוצעלקבועכיאםהורשעמנהלבחברבני
אדם,שהואבעלשליטהבאותוחבר,בשלאי–תשלוםדמי
ביטוחבעדעובדו,לפיסעיפים398)ג(ו–)ה(לחוק,ולאניתן
עודלערערעלהרשעתו,ניתןלגבותממנואתדמיהביטוח

שנוכומהעובדולאהועברולפקידהגבייהע

עלהחלטהלגבותחובמכוחסעיףזהיהיהניתןלהשיג
לפניעובדשמינההמוסדבתוך21ימיםמיוםשנמסרהעל
כךהודעהעעלהחלטתהמנהלבהשגהניתןלערערבתוך

30ימיםמיוםשנמסרהההחלטהבנוגעלהשגהע

לסעיף 367ב המוצע

המסים רשות נ' מנאע עאדל ד"ר 6824/07 בבג"ץ
מוסמכת האם בשאלה המשפט בית דן בנבו(, )פורסם
הרשותלגבותחובותמסשלנישומיםבאמצעותעיקול
ותפיסהשלרכביהחייביםבסיטואציותמסוימות,לרבות
עיקולותפיסהבשטחיםציבורייםעבפסקהדיןקבעבית

האדם של היסוד בזכויות לפגוע ניתן לא כי המשפט
בלאהסמכהמפורשתלכךבחיקוקהעומדבתנאיפסקת
מנגד אך וחירותו, האדם כבוד שבחוק־יסוד: ההגבלה
אפקטיבית מס בגביית הציבורי האינטרס את הדגיש
כאמצעי רכבים ולעקל לתפוס שניתן וציין ושוויונית,
לגבייתחובושלהנישוםאםהסמכותלכךתעוגןבהסדר
חקיקתימפורש,שבוייערכואיזוניםביןהפגיעהבזכויות
היסודלביןהאינטרסהציבוריעבעקבותפסקהדיןהאמור,
תוקנהפקודתמסהכנסהונקבעבהבמפורששפקידשומה
רשאילעקלולתפוסרכביםשלנישומיםהחייביםבמס,
לאחר וזאת שתוקן, בסעיף הקבועים בנסיבותובתנאים

שחובםהפךסופיואינוניתןעודלערעוראוהשגהע

במטרהלאפשרלמוסדלתפוסולעקלרכבשלחייב
שאינוחונהסמוךלחצריושלהחייב,ובתוךכךלהגדיל
אתאמצעיהגבייההעומדיםלרשותהמוסד,מוצעלתקן
אתחוקהביטוחהלאומי,בהתאםלתיקוןשבוצעבפקודת
מסהכנסהעהתיקוןהמוצעיקבעכיכדילעקלרכבכאמור,
במשרד הרכב על עיקול תחילה לרשום המוסד יידרש
הרישויולהמציאלחייבהודעהעלכך;פקידהגבייהצריך
להראותכיעשהמאמץממשילהודיע,סמוךלפניהעיקול,
לחייבעלהכוונהלעקלאתהרכב,ואםהחייבתאגיד,למי
שנוהגדרךקבעברכב,לבאכוחושלהחייבאולמשרד
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ערבלתשלוםחוב
בדמיביטוח

נתןערבשהואבעלשליטהבחייבשהואחברהלפקיד367גע )א(
הגבייהערובהעלדרךשלמתןערבותכתנאילעריכתהסכם
תשלומיםבהתאםלסעיף368ולהבטחתתשלוםחובבדמי
ביטוחשחברהחייבתלשלם,רשאיפקידהגבייהלאכוףאת
מילויהערבותלפיפקודתהמסים)גבייה(אובאמצעותבית
המשפטהמוסמךלכך;ואולםלאיינקטוהליכיםלפיפקודת

המסים)גבייה(,אלאאםכןהתקיימוכלאלה:

פקידהגבייהרשאילגבותאתהחובמאתהחייב )1(
לפיסעיף367;

מהערבלפי החוב קיום את איןמניעהלדרוש )2(
הוראותחוקהערבות,התשכ"ז-961967;

הוסברלערבבעלפהובכתב,בטופסשקבעהמוסד )3(
והערבחתםעליו,כימילויהערבותייאכףבדרךזו;

ערך, ניירות בחוק כהגדרתה - "שליטה" זה, בסעיף )ב(
התשכ"ח-971968;

בסעיף369- )17(

בסעיףקטן)א(,במקום"לתבועמהמעבידסכום"יבוא"לחייבאתהמעביד )א(
בסכום"ובסופויבוא"הסכוםשרשאיהמוסדלחייבאתהמעבידלפיסעיףקטן
זהלאיעלהעלהסכוםשנקבעבטורב'ללוחי"א1בהתאםלתקופהשחלפה
מהמועדשנקבעלתשלוםדמיביטוחכאמורבסעיף353אומהמועדשהיהעליו

להירשםלפיסעיף379,לפיהעניין,כמפורטבטורא'ללוחהאמור";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

הרשוםשלהתאגידעכמוכןמוצעלקבועכילאניתןלעקל
רכבהרשוםכרכבשלנכהעלפיהרישוםבמשרדהרישויע

לסעיף 367ג המוצע

במקריםשבהםמגיעהמוסדלהסדרתשלומיםעם
נוהג הלאומי, הביטוח לחוק 368 לסעיף בהתאם חייב
המוסדלהחתיםאתהחייבעלערבותצדג'כדילהבטיח
שהחובישולםעמוצעלעגןבחוקאתסמכותושלהמוסד
כאמור ערב כלפי להפעיל וכן הערב, מאת חוב לגבות
אמצעיאכיפהעמוצעלהוסיףאתסעיף367גלחוקהביטוח
הלאומיולקבועבוכיאםבעלשליטה,כהגדרתהבחוק
ניירותערך,התשכ"ח-1968,בחייבשהואחברה,נתןערבות
להבטחתתשלוםחובבדמיביטוחשאותהחברהחייבת
לשלם,פקידהגבייההראשייהיהרשאילאכוףאתמילוי
הערבותהאמורהלפיהוראותהפקודהאובאמצעותבית
המשפטהמוסמךלכךעכדילנקוטהליכיגבייהכנגדהערב
מכוחהפקודה,מחויבפקידהגבייהלמלאאחרכלהתנאים
הקבועיםבסעיף,וביניהם,מתןהסברלערבבעלפהובכתב

כימילויהערבותייאכףבדרךזוע

מוצעלקבועכיסעיף367גהמוצעיחולרקעלחובות
שנוצרוביוםהתחילהע

סעיפים 136)17( ו–)19( ו–137)ז(

סעיף369לחוקהביטוחהלאומיכנוסחוהיוםקובע
כיהמוסדרשאילתבועמהמעסיקסכוםהשווהלגמלאות
בכסףששילםהמוסד,אושהואעתידלשלם,לעובדשלאותו
מעסיק,ואתהשוויהכספישלגמלאותבעיןשניתנולזכאי
לגמלה,כאשרהמעסיקלאנרשםבהתאםלתקנותמכוחסעיף
379לחוק,אולאשילםבמועדהתשלוםאתדמיהביטוחבעד
עובדו,וקרהלעובדמקרההמזכהבגמלהעבהתאםלסעיף
האמור,כדילהפעילאתהסעיףנדרשהמוסדלהגישתביעה
נגדהמעסיקלביתהדיןהאזורילעבודהעבפועל,מיעטהמוסד
להפעילאתהסעיףוזאתבשלהסנקציההחמורההגלומה
בהוראותהסעיףוכןלאורכךשהמוסדנדרשלממשאתפסקי
הדיןשניתנולענייןזהבאמצעותמערכתההוצאהלפועלע
אי–הפעלתהסעיףכאמורפגעהבהרתעתמעסיקיםשמפרים

אתהוראותהחוקובכךפוגעיםבעובדיהםע

לאורהאמורמוצעלקבועכיחובושלמעסיקלפי
סעיף369לחוק,ייגבהבאופןשבונגביםדמיביטוח,היינו,
369 באמצעותהפקודהעלצדהקביעהכיחובלפיסעיף
לחוקייחשבכחובבדמיביטוח,וכדילהפעילאתהסנקציה
הקבועהבסעיףבצורהמידתיתוסבירה,מוצעלהוסיףלחוק

ס"חהתשכ"ז,עמ'46ע 96

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ע 97
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החליטהמוסדלחייבמעבידלפיסעיףקטן)א(,ישלחלוהודעה ")א1(
עלכוונתחיובע";

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

קיבלמעבידהודעהעלכוונתחיוברשאיהואלבצעפעולותאלה: ")ג(

לטעוןאתטענותיובכתבלפניהמוסדאומישהואהסמיך )1(
לענייןזה,לענייןהכוונהלחייבוולענייןסכומו,בתוך45ימיםממועד

מסירתההודעה;

להודיעלמוסדעלמעבידיםנוספיםאשרהיובתקופהשנקבעה )2(
החיוב נקבע שלגביו העובד של מעבידו הביטוח, דמי לתשלום
בתשלום,אםאותומעבידפיגרבתשלוםדמיביטוחבעדוולדרוש

אתחלוקתסכוםהחיובביניהםבאופןיחסילסכומיהפיגורע";

בסעיףקטן)ד(,במקום"נתבע"יבוא"חויב"; )ד(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ה(

דיןחובלפיסעיףזהכדיןחובבדמיביטוחלענייןסעיפים362,312, ")ה(
367,367,364,363א,367בו–367גע";

סעיף372-בטל; )18(

אחרילוחי"איבוא: )19(

"לוח י"א1

)סעיף369(

פרט
טורא'

תקופתההפרה
טורב'

הסכוםהמרבילחיוב

אי–רישוםאואי–תשלום1ע
לתקופהשלעד6חודשים

עדחמשפעמיםהשכרהממוצע
כמשמעותובסעיף2)ב(,ולאיותר

מהגמלהששולמהאותשולםלמבוטח;

אי–רישוםאואי–תשלום2ע
לתקופהשבין6חודשים

ל–12חודשים

עדעשרפעמיםהשכרהממוצע
כמשמעותובסעיף2)ב(,ולאיותר

מהגמלהששולמהאותשולםלמבוטח;

אי–רישוםאואי–תשלום3ע
לתקופהשעולהעל12

חודשים

עדעשריםפעמיםהשכרהממוצע
כמשמעותובסעיף2)ב(,ולאיותר

מהגמלהששולמהאותשולםלמבוטחע"

החליטהמוסדלחייבמעבידלפיסעיףקטן)א(,ישלחלוהודעה ")א1(
עלכוונתחיובע";

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

קיבלמעבידהודעהעלכוונתחיוברשאיהואלבצעפעולותאלה: ")ג(

לטעוןאתטענותיובכתבלפניהמוסדאומישהואהסמיך )1(
לענייןזה,לענייןהכוונהלחייבוולענייןסכומו,בתוך45ימיםממועד

מסירתההודעה;

להודיעלמוסדעלמעבידיםנוספיםאשרהיובתקופהשנקבעה )2(
החיוב נקבע שלגביו העובד של מעבידו הביטוח, דמי לתשלום
בתשלום,אםאותומעבידפיגרבתשלוםדמיביטוחבעדוולדרוש

אתחלוקתסכוםהחיובביניהםבאופןיחסילסכומיהפיגורע";

בסעיףקטן)ד(,במקום"נתבע"יבוא"חויב"; )ד(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ה(

דיןחובלפיסעיףזהכדיןחובבדמיביטוחלענייןסעיפים362,312, ")ה(
367,367,364,363א,367בו–367גע";

סעיף372-בטל; )18(

אחרילוחי"איבוא: )19(

"לוח י"א1

)סעיף369(

פרט
טורא'

תקופתההפרה
טורב'

הסכוםהמרבילחיוב

אי–רישוםאואי–תשלום1ע
לתקופהשלעד6חודשים

עדחמשפעמיםהשכרהממוצע
כמשמעותובסעיף2)ב(,ולאיותר

מהגמלהששולמהאותשולםלמבוטח;

אי–רישוםאואי–תשלום2ע
לתקופהשבין6חודשים

ל–12חודשים

עדעשרפעמיםהשכרהממוצע
כמשמעותובסעיף2)ב(,ולאיותר

מהגמלהששולמהאותשולםלמבוטח;

אי–רישוםאואי–תשלום3ע
לתקופהשעולהעל12

חודשים

עדעשריםפעמיםהשכרהממוצע
כמשמעותובסעיף2)ב(,ולאיותר

מהגמלהששולמהאותשולםלמבוטחע"

הביטוחהלאומיאתלוחי"א1אשריפרטאתהסכומים
המרבייםשניתןלגבותמכוחהסעיףהאמור,וזאתבהתחשב

בחומרתההפרהומשכהע

כמוכןמוצעלקבועכיטרםהחלטהעלחיובלפיסעיף
זהישלחהמוסדלמעבידהודעהעלכוונהלחייבעעםקבלת
ההודעהעלכוונתהחיובהמעבידיהיהרשאילטעוןאת
טענותיובכתבלפניהמוסדאומישהסמיכולכךבתוך45
ימיםאולהודיעעלמעבידיםנוספיםשייתכןשחייבים

בתשלום,ולדרושאתחלוקתסכוםהחיובביניהםע

מוצעלקבועכיתחילתושלסעיף369לחוקהביטוח
הלאומיושללוחי"א1האמורתהיהביוםז'בתמוזהתשע"ז
)1ביולי2017(,וזאתבמטרהלאפשרלמוסדלפרסםבציבור
אתעיקריהתיקוןכדילעודדמעסיקיםלהירשםבמוסד
יחולו והלוח הסעיף ביטוחע דמי עובדיהם בעד ולשלם
שמיום במועד לעובד שאירע לגמלה המזכה מקרה על

התחילההאמורואילךע
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תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-תחילה

ותחולה

תחילתושלסעיף32לחוקהביטוחהלאומיכנוסחובסעיף136)1(לחוקזהביום137ע )א(
ד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(ע

תחילתםשלסעיפים248ו־257לחוקהביטוחהלאומיכנוסחםבסעיף136)12( )ב(
לחוקזהביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(והםיחולועלגמלההמשתלמתמיום

זהואילךע

סעיפים200,196,195א,220,214,209,207,202או־310)א(לחוקהביטוחהלאומי, )ג(
וביטולסימןז'לפרקט'והחלפתלוחח'1לחוקהאמור,כנוסחםבסעיף136)2(עד)11(
ו–)13(לחוקזה,יחולועלגמלתנכותוקצבהחודשיתנוספתהמשתלמותבעדיום

התחילהואילךע

סעיף359לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף136)14(לחוקזה,וביטולסעיף )ד(
372לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף136)18(לחוקזהיחולועלקביעתדמיביטוח

שהודעהעליהנמסרהלחייבלפיאותםסעיפיםביוםהתחילהואילךע

סעיף364לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף136)15(לחוקזהיחולעלקנס )ה(
ותוספתשנקבעוביוםהתחילהואילךע

סעיף367גלחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף136)16(לחוקזהיחולועלחוב )ו(
דמיביטוחשנוצרביוםהתחילהואילךע

תחילתושלסעיף369כנוסחובסעיף136)17(לחוקזהושללוחי"א1לחוקהביטוח )ז(
הלאומי,כנוסחובסעיף136)19(לחוקזה,ביוםז'בתמוזהתשע"ז)1ביולי2017(והם

יחולועלמקרההמזכהלגמלהשחלבמועדזהואילךע

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-הוראת

מעברלעניין
סעיפים196,195,

200א,207,202,
220,214,209א

ו–372

עלאףהוראותסעיפים200,196,195א,214,209,207,202ו–220אלחוקהביטוח138ע )א(
הלאומיכנוסחםבסעיף136)2(עד136)9(לחוקזה,תשלומיםראשוניםלפיסעיפיםאלה,
בעדהתקופהשמיוםהתחילהעדתוםששתהחודשיםשמיוםהתחילה,ישולמובתום

ששתהחודשיםכאמורע

סעיפים 136)2( עד )11(, 137)ב( ו־138)א(

כללים קובע הלאומי הביטוח בחוק ט' פרק  כללי
האמור, הפרק לפי לגמלאות לזכאות ותנאים 
ובהןגמלתנכות,למישמוגדרכ"נכה"לפיסעיף195עככלל,
להשתכר כושרו נכותמשתלמתלמישאיבדאת קצבת
מעבודהאוממשלחידעקבליקוירפואי,אולמישבשל
50% בשיעורשל כאמורצומצםכושרולהשתכר ליקוי

לפחותע

,)109 מס' )תיקון הלאומי הביטוח חוק במסגרת
התשס"ח-2008)בפרקזה-תיקוןלרון(עוגנובחוקהביטוח
הלאומיהמלצותיהשלועדהציבוריתבראשותהשופט
בדימוסאפריםלרוןז"לאשרבחנה,ביןהשאר,אתנושא
שילובםשלאנשיםעםמוגבלויותבשוקהעבודהעתיקון
לרוןביקשלהסיראולמתןאתהחסמיםהקיימיםבחוק
הביטוחהלאומיבהקשרזה,באופןשיעודדאתהשתלבותם
תיקון מטרת העבודהע בשוק מוגבלויות עם אנשים של
לרוןהיתה,ביןהשאר,להבטיחכינכהשכושרולהשתכר
אבדאוצומצם,והואהגדילאתהכנסתומעבודה,תהיה

הכנסתוהכוללתגבוההיותר,בכלמצבע

כיום,בתוםשמונהשניםממועדכניסתושלתיקון
לרוןלתוקף,ולאורהניסיוןשנצברבמוסדלביטוחלאומי,
מוצעיםתיקוניםאשריביאולהגברתעידודיציאהלעבודה
בקרבאנשיםעםמוגבלויות,לפישוטהוראותהחוקומנגנון

מבחניההכנסהותיקוןליקוייםשהתגלובועםיישומוע

כמוכןמוצעלהגדילאתקצבתםהחודשיתהנוספת
אי–כושר דרגת להם שנקבעה נכות לגמלת זכאים של

להשתכרשל75%לפחות,והכולכפישיפורטלהלןע

סעיף 136)2()א( ו–)ב( ו–)3()ב(

ההגדרה"בעלליקויחמור"שבסעיף195לחוקהביטוח
הלאומינקבעהבמסגרתתיקוןלרוןוהיאנועדהלהבחין
ביןכללהנכיםלביןקבוצתהנכיםהחמוריםעמוצעלבטל
אתההגדרההאמורהולקבועמבחןהכנסהאחידומקל

יותרלכללהנכיםע

חמור" ליקוי "בעל התנאי את לבטל מוצע כן כמו
לענייןהזכאותלקצבתנכותכלליתמהיוםה־31ועדהיום

ה–90כאמורבסעיף196)ג()1()א(לחוקהביטוחהלאומיע
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עררעלקביעתדמיביטוחשהיהתלויועומדערביוםהתחילהלפניועדתשומה )ב(
לפיסעיף372לחוקהביטוחהלאומיכנוסחוערביוםהתחילהושטרםהוחלבובשמיעת
טענותהצדדים,יועברלפקידהשגההמוסמךלדוןבהשגותעלקביעתדמיביטוחלפי
הוראותסעיף359לחוקהביטוחהלאומיכנוסחובסעיף136)14(לחוקזה;החלהועדת
השומהבשמיעתטענותהצדדים,תמשיךועדתהשומהלדוןבעררלפיהוראותסעיף

359ו־372לחוקהביטוחהלאומיכנוסחןערביוםהתחילהע

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-הוראות

שעהלעניין
סעיפים248ו־257

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(139ע )א(
יקראואתסעיפים248ו־257לחוקהביטוחהלאומיכךשבכלמקום,במקום"מעשר"
יבוא"מתשע"והסעיפיםבנוסחםכאמוריחולועלגמלההמשתלמתבעדאותהתקופהע

בתקופהשמיוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט )ב(
)31בדצמבר2018(יקראואתסעיפים248ו–257לחוקהביטוחהלאומיכךשבכלמקום,
במקום"מעשר"יבוא"משמונה"והסעיפיםבנוסחםכאמוריחולועלגמלההמשתלמת

בעדאותהתקופהע

בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עדיוםג'בטבתהתש"פ)31 )ג(
בדצמבר2019(יקראואתסעיפים248ו–257לחוקהביטוחהלאומיכךשבכלמקום,
במקום"מעשר"יבוא"מארבע"והסעיפיםבנוסחםכאמוריחולועלגמלההמשתלמת

בעדאותהתקופהע

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה

בחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-981980)בפרקזה-חוקהבטחתהכנסה(-140ע

בסעיף12ב- )1(

בסעיףקטן)א(,בפסקה)1(,במקום"20%"יבוא"5%ע21"ובמקום"24%"יבוא )א(
"5%ע25";

בסעיףקטן)ב(,במקום"20%"יבוא"5%ע21"ובמקום"24%"יבוא"5%ע25"; )ב(

עררעלקביעתדמיביטוחשהיהתלויועומדערביוםהתחילהלפניועדתשומה )ב(
לפיסעיף372לחוקהביטוחהלאומיכנוסחוערביוםהתחילהושטרםהוחלבובשמיעת
טענותהצדדים,יועברלפקידהשגההמוסמךלדוןבהשגותעלקביעתדמיביטוחלפי
הוראותסעיף359לחוקהביטוחהלאומיכנוסחובסעיף136)14(לחוקזה;החלהועדת
השומהבשמיעתטענותהצדדים,תמשיךועדתהשומהלדוןבעררלפיהוראותסעיף

359ו־372לחוקהביטוחהלאומיכנוסחןערביוםהתחילהע

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(139ע )א(
יקראואתסעיפים248ו־257לחוקהביטוחהלאומיכךשבכלמקום,במקום"מעשר"
יבוא"מתשע"והסעיפיםבנוסחםכאמוריחולועלגמלההמשתלמתבעדאותהתקופהע

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-הוראות

שעהלעניין
סעיפים248ו־257

בתקופהשמיוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט )ב(
)31בדצמבר2018(יקראואתסעיפים248ו–257לחוקהביטוחהלאומיכךשבכלמקום,
במקום"מעשר"יבוא"משמונה"והסעיפיםבנוסחםכאמוריחולועלגמלההמשתלמת

בעדאותהתקופהע

בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עדיוםג'בטבתהתש"פ)31 )ג(
בדצמבר2019(יקראואתסעיפים248ו–257לחוקהביטוחהלאומיכךשבכלמקום,
במקום"מעשר"יבוא"מארבע"והסעיפיםבנוסחםכאמוריחולועלגמלההמשתלמת

בעדאותהתקופהע

תיקוןחוקהבטחתבחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-981980)בפרקזה-חוקהבטחתהכנסה(-140ע
הכנסה

בסעיף12ב- )1(

בסעיףקטן)א(,בפסקה)1(,במקום"20%"יבוא"5%ע21"ובמקום"24%"יבוא )א(
"5%ע25";

בסעיףקטן)ב(,במקום"20%"יבוא"5%ע21"ובמקום"24%"יבוא"5%ע25"; )ב(

עודמוצעלבטלאתההגדרה"זכאיבמשךתקופה
ממושכת"עהגדרהזוהיתהרלוונטיתבעתכניסתולתוקף
שלתיקוןלרוןולענייןהאבחנהביןכללהנכיםלמישהוא
ליקויחמור",הגדרהשכאמורמוצעלבטלהבחוק "בעל

זהגםכןע

ואלהנוסחןשלההגדרותשמוצעלמחוק:

""בעלליקויחמור"-מישנקבעהלו,לפיהוראותסעיף
208,נכותרפואיתבשיעורשל70%לפחות,אובשיעורשל
40%לפחותבהתאםלמבחניםהמנוייםבפרטים33או91
שברשימתהליקוייםכמשמעותהבתקנותהביטוחהלאומי
ועדות מינוי רפואית, אחוזינכות )ביטוחנכות()קביעת

לערריםוהוראותשונות(,התשמ"ד-1984;

זכאי שהיה מי - ממושכת" תקופת במשך "זכאי
60 של בתקופה ,)1(199 בסעיף כאמור חודשית לקצבה
בתכוף שקדמו החודשים 84 מתוך לפחות חודשים
,)109 ליוםתחילתושלחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'

התשס"ח-2008;"ע

סעיף 136)2()ג( ו–)10(

לחוק 195 שבסעיף "נכה" ההגדרה קובעת כיום
הביטוחהלאומיכילענייןבעלליקויחמור,מישהכנסתו
מהשכר 60% על עולה יד ממשלח או מעבודה בפועל
הממוצע,ולענייןמישאינובעלליקויחמור,עולהכאמור
ההגדרה בגדרי נכנס אינו הממוצע, מהשכר 45% על
"נכה"עבמקבילקובעסימןז'לפרקט'כינכהשהיהזכאי
לקצבתנכותבמשך12חודשיםרצופיםושאיננועומדעוד
במגבלותההכנסההאמורות,יהיהזכאיל"קצבתעידוד

השתלבותבשוקהעבודה"ע

מוצעלקבועכיסימןז'לפרקט'העוסקב"קצבתעידוד
השתלבותבשוקהעבודה"יבוטלוהזכאותמכוחותשולב
הנכותעלצורךזה,בהגדרה"נכה"תבוטלתקרת בגמלת
ההכנסההאמורהורקנכהאשרבהתאםלהכנסותיוועל
201ו–202,יימצאזכאילקצבה ,200 פיהוראותסעיפים
הנמוכהמ–68%ע2מהסכוםהבסיסי)כ־235שקליםחדשים(,
להמשך זכאי יהיה ולא "נכה" בהגדרה עוד יעמוד לא

תשלוםקצבתנכותע

וזהונוסחסימןז'לפרקט'שמוצעלבטל:

ס"חהתשמ"א,עמ'30;התשע"ו,עמ'1155ע 98
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בתוספתהשנייה,במקוםטורא'יבוא: )2(

"טורא'

מישהגיעלגילהפרישהומישמקבלקצבתזקנה,שאיריםאותלוייםלפיחוקהביטוח

אםטרםמלאולו70שנים
אםמלאולו70שניםוטרם

אםמלאולו80שניםמלאולו80שנים

04%ע70%35ע37%34ע34

38%ע85%55ע31%54ע54

48%ע94%65ע41%64ע64

58%ע05%75ע50%75ע74

30%ע59
פחותהסכום
הבסיסילילד

84%ע59
פחותהסכום
הבסיסילילד

38%ע60
פחותהסכום
הבסיסילילד

40%ע69
פחותהסכום
הבסיסילילד

93%ע69
פחותהסכום
הבסיסילילד

47%ע70
פחותהסכום
הבסיסילילד

30%ע59
פחותהסכום
הבסיסילילד

84%ע59
פחותהסכום
הבסיסילילד

38%ע60
פחותהסכום
הבסיסילילד

40%ע69
פחותהסכום
הבסיסילילד

93%ע69
פחותהסכום
הבסיסילילד

47%ע70
פחותהסכום

הבסיסילילד"ע

"סימן ז': קצבת עידוד השתלבות בשוק העבודה

בסימןזה,"מבוטחבעלותק"-מבוטחשהיה )א( 222גע
זכאילקצבהחודשיתכאמורבסעיף199)1(,במשךתקופה
של12החודשיםהרצופיםשקדמובתכוףלפנישזכאותו
לקצבהכאמורחדלהבשלהכנסתומעבודהאוממשלחידע

מבוטחבעלותקזכאילקצבהחודשיתלפיסימן )ב(
זה,כלעודישלוהכנסהמעבודהאוממשלחידע

הקצבהלמבוטחבעלותקתשולםבסכוםהנמוך )ג(
מביןאלה:

הסכוםהמתקבלמניכוישלסךהמכפלות )1(
שלחלקיהכנסתושלהמבוטח,הנקוביםלגביו
בטורא'שללוחח'1,בשיעוריםהנקוביםלצדם
בטורב'מקצבהחודשיתמלאה,בצירוףתוספת

התלוייםהחלהלגביו;

הסכוםשחושבבעדולאחרונהלפיסעיף )2(
ותק, בעל למבוטח שהיה לפני בתכוף ,201

בצירוףתוספתהתלוייםהחלהלגביוע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,קצבהלפיסימןזה, )ד(
בסכוםאובשיעורהנמוךמהסכוםאומהשיעורהמפורטים

להלן,לפיהעניין,לאתשולם:

לגבימבוטחבעלותקשישלובןזוגושני )1(
ילדיםאשרמשתלמתבעדםתוספתתלוייםלפי

סעיף200)ג(ו–)ד(-5%ע15מהסכוםהבסיסי;

לגבימבוטחבעלותקאחר-200שקלים )2(
חדשיםע

יעודכן )ד()2( קטן בסעיף האמור הסכום )ה(
במועדיםובשיעוריהעדכוןשלהסכוםהבסיסיע

הוראותסעיף201)ב(יחולועלגמלהלפיסעיף )ו(
זה;נותרהיתרהלניכוילאחרשבוצעניכויכאמורבסעיף
)ג(,מהקצבההמשתלמתבעדמבוטחלפיסעיףזה, קטן

תנוכההיתרהמתוספתהתלוייםע"

סעיף 136)2()ד( 

מוצעלתקןאתההגדרה"התאריךהקובע"ולקבוע
תנאינוסףשלפיואיןלמבוטחהכנסהמעבודהאוממשלח
מהשכר 60% על עולה אינה כאמור הכנסתו כי או יד,

הממוצע,במשך90ימיםרצופיםלפחותע

תיקוןזהנדרשלאורתיקוןפסקה)3(להגדרה"נכה"
בסעיף195לחוקהביטוחהלאומיוביטולושלהתנאיבדבר
או 60% על עולה שאינה יד וממשלח מעבודה הכנסה
45%מהשכרהממוצעעהתיקוןנועדלהבהירכיעלדרישת
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תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-תחילה

ותחולה

תחילתהשלהתוספתהשנייהלחוקהבטחתהכנסה,כנוסחהבסעיף140)2(לחוקזה,141ע
ביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(,והיאתחולעלגמלההמשתלמתבעדהיום

האמורואילךע

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-הוראת

שעהותחולה
לענייןהתוספת

השנייה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(142ע )א(
)בסעיףזה-תקופתהוראתהשעה(יקראואתטורא'בתוספתהשנייהלחוקהבטחת

הכנסהכך:

"טורא'

מישהגיעלגילהפרישהומישמקבלקצבתזקנה,שאיריםאותלוייםלפיחוקהביטוח

אםטרםמלאולו70שנים
אםמלאולו70שניםוטרם

אםמלאולו80שניםמלאולו80שנים

70%ע94%34ע63%33ע33

85%ע62%54ע15%53ע53

95%ע71%64ע24%63ע63

05%ע82%75ע33%73ע73

14%ע58
פחותהסכום

הבסיסילילד

61%ע58
פחותהסכום

הבסיסילילד

85%ע59
פחותהסכום

הבסיסילילד

23%ע68פחותהסכום
הבסיסילילד

70%ע68פחותהסכום
הבסיסילילד

94%ע69פחותהסכום
הבסיסילילד

14%ע58פחותהסכום
הבסיסילילד

61%ע58פחותהסכום
הבסיסילילד

85%ע59פחותהסכום
הבסיסילילד

23%ע68פחותהסכום
הבסיסילילד"

70%ע68פחותהסכום
הבסיסילילד

94%ע69פחותהסכום
הבסיסילילד

תחילתהשלהתוספתהשנייהלחוקהבטחתהכנסה,כנוסחהבסעיף140)2(לחוקזה,141ע
ביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(,והיאתחולעלגמלההמשתלמתבעדהיום

האמורואילךע

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-תחילה

ותחולה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(142ע )א(
)בסעיףזה-תקופתהוראתהשעה(יקראואתטורא'בתוספתהשנייהלחוקהבטחת

הכנסהכך:

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-הוראת

שעהותחולה
לענייןהתוספת

השנייה

"טורא'

מישהגיעלגילהפרישהומישמקבלקצבתזקנה,שאיריםאותלוייםלפיחוקהביטוח

אםטרםמלאולו70שנים
אםמלאולו70שניםוטרם

אםמלאולו80שניםמלאולו80שנים

70%ע94%34ע63%33ע33

85%ע62%54ע15%53ע53

95%ע71%64ע24%63ע63

05%ע82%75ע33%73ע73

14%ע58
פחותהסכום

הבסיסילילד

61%ע58
פחותהסכום

הבסיסילילד

85%ע59
פחותהסכום

הבסיסילילד

23%ע68פחותהסכום
הבסיסילילד

70%ע68פחותהסכום
הבסיסילילד

94%ע69פחותהסכום
הבסיסילילד

14%ע58פחותהסכום
הבסיסילילד

61%ע58פחותהסכום
הבסיסילילד

85%ע59פחותהסכום
הבסיסילילד

23%ע68פחותהסכום
הבסיסילילד"

70%ע68פחותהסכום
הבסיסילילד

94%ע69פחותהסכום
הבסיסילילד

האמורים הימים 90 בתקופת להתקיים האמורה השכר
בהגדרה"התאריךהקובע"ע

סעיף 136)3()א(

סעיף196)ב(לחוקהביטוחהלאומיקובעכיזכאותו
שלנכהלקצבהתתחילבתום90ימיםמהתאריךהקובע
)התאריךשבועקבהליקויאיבדאתכושרולהשתכרלמשך
90ימיםרצופיםלפחות(עעםזאת,לענייןנכההמקבלדמי
180 מחלהממעבידואומקופתגמלכמשמעותהבסעיף
התקופה בתום הזכאות תתחיל הלאומי, הביטוח לחוק

שבעדהשולמודמיהמחלהכאמורע

מכךיוצאכיגםנכהאשרהכנסתומדמימחלהנמוכה
משיעורקצבתהנכותשלהיכולהיהלהיותזכאי,תידחה
זכאותועדלסיוםתשלוםדמיהמחלהעלפיכךמוצע,לבטל
אתהכללהאמורולקבועכיזכאותושלמבוטחתחלבתום
90ימיםולאתידחהבשלתשלוםדמיהמחלהעבמקביל
לכךהכנסתושלהנכהמדמימחלהתובאבמסגרתמבחן

הכנסותיוע

סעיף 136)4(

סעיף200אלחוקהביטוחהלאומיבנוסחוהיוםקובע
מקצבתיחיד ו–17% 14% )5%ע11, רמות שלוש בן מדרג
שדרגת לנכים נוספת חודשית קצבה לתשלום מלאה(

אי–כושרםלהשתכרהיא75%לפחות,וזאתבהתאםלאחוזי
הנכותהרפואייםעמוצעלשנותאתהמדרגהאמור,ולהגדיל
שקלים כ־450 )קרי, ל–20% 17% מ הגבוהה הרמה את
חדשיםבמקוםכ־372שקליםחדשיםכיום(,ואתהדרגות
הבינוניתוהנמוכהמ–14%ו–5%ע11ל–16%מקצבתיחיד
מלאה)קרי,כ–350שקליםחדשיםבמקוםכ־252וכ–306

שקליםחדשיםכיום(ע

כמוכןמוצעלהוסיףלאוכלוסייתהזכאיםלקצבה
חודשיתנוספתגםמיששיעורנכותוהרפואיתהינובן
40%ל–49%,ושאינוזכאילתוספתגבוההיותר,ולהעמיד
אתשיעורהעל8%ע6מקצבתיחידמלאה)כ–150שקלים

חדשים(ע
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התוספתהשנייהלחוקהבטחתהכנסהכנוסחהבסעיףקטן)א(,תחולעלגמלה )ב(
המשתלמתבעדתקופתהוראתהשעהכאמורבאותוסעיףקטןע

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב

2015ו־2016(

בסעיף32לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנות143ע
התקציב2015ו־2016(,התשע"ו-992015-

בסעיףקטן)א(,במקום"עדיוםב'בטבתהתשע"ז)31בדצמבר2016("יבוא"עד )1(
יוםא'בכסלוהתשע"ז)1בדצמבר2016(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

סעיף 136)5(

סעיף202לחוקהביטוחהלאומיקובעאתאופןניכוי
ההכנסותמקצבתהנכהואתשיעורהקצבההמקסימליע
מאחרועלפיהמוצע,תבוטלבהגדרה"נכה"מגבלתהשכר
כתנאיזכאותלקצבתנכות)בשיעורשל60%או45%,לפי
העניין(,נדרשתהבהרהולפיה,מקוםשנותרהיתרהלניכוי
לאחרקיזוזקצבתהיחידבמלואה,תנוכההיתרהמתוספת
התלוייםלשיעורהקצבההחודשיתהמלאה)כפישנעשה
לענייןקצבתעידודלהשתלבותבעבודהבסעיף222גלחוק

הביטוחהלאומיכנוסחוכיום(ע

כמוכן,בעקבותביטול"קצבתעידודהשתלבותבשוק
העבודה"ושילובהזכאותבקצבתנכות,מוצעלקבועכילא
תשולםקצבהבשיעורהנמוךמ–68%ע2מהסכוםהבסיסי
)כ־235שקליםחדשים(,בדומהלמגבלתהתשלוםהקיימת

כיוםלענייןקצבתעידודהשתלבותבשוקהעבודהע

סעיף 136)6(

סעיף207)א(לחוקהביטוחהלאומיקובעכיהמוסד
לביטוחלאומילאידוןבתביעהלפיפרקט'לפנישחלפו
90ימיםמהמועדשבוצומצמההכנסתושלנכהמעבודה
אוממשלחידב–50%אויותר,אושנפסקה,ובאיןהכנסה

-מהמועדשהיהלנכהע

ט' פרק לפי התביעה בירור לתחילת תנאי בפועל,
הואכימבוטחלאהשתכריותרמ–60%מהשכרהממוצע
הנוכחי בתיקון גם שנקבע כפי לפחות, ימים 90 במשך
הסעיף את לתקן מוצע משכך קובע"ע "תאריך להגדרה
ולקבועבומפורשותכיתנאילבירורתביעההואכימבוטח
לאהשתכריותרמ–60%מהשכרהממוצעבמשך90ימים

לפחותע

כמוכןמוצעלתקןאתסעיףקטן)ב(ולהבהירגםבוכי
המדוברבהכנסהשאינהעולהעל60%מהשכרהממוצע

ולאעלצמצוםבהכנסהמעבודהע

סעיף 136)7( 

סעיף209לחוקהביטוחהלאומיקובעכינכהאשר
זכאותולקצבהנשללהבשלכךבלבדשהיתהלוהכנסה
מעבודהאוממשלחיד,יהיהזכאילהמשךתשלוםהקצבה,
לוהכנסתותשובותפחת,ובלבדשלאחלפויותרמ–36

חודשיםממועדהפסקתתשלוםהקצבהע

עולה לאומי לביטוח המוסד של הנצבר מניסיונו

כיפרקהזמןשל36החודשיםהאמוריםלאסייעמספיק
להפגתהחשששלציבורהנכיםמאבדןזכאותולגמלהעקב
חזרתולשוקהעבודהעלפיכךמוצעלבטלאתמגבלת36
החודשיםהקבועיםבסעיףולאפשרלכלנכהאשרהכנסתו
הזכאים למעגל לשוב הממוצע מהשכר מ–60% פחתה

לקצבתנכות,בלאמגבלתזמןע

סעיף 136)8( ו–)13( 

עקבביטולושלסימןז'לפרקט'לחוקהביטוחהלאומי,
את בהם ולמחוק ו־310)א( 214 סעיפים את לתקן מוצע

החלקיםהמתייחסיםלזכאיםלפיסימןז'האמורע

סעיף 136)9( 

סעיף220אלחוקהביטוחהלאומיקובעאתזכאותו
שלנכה,אשרחדלהלהשתלםלוקצבהחודשית,להמשך
36חודשים הטבותנלוותלפיכלדיןבמשךתקופהשל
נוספיםעהמשךהזכאותהאמורנקבעגםלענייןמישהיה
זכאילקצבתעידודלהשתלבותבשוקהעבודהלפיסעיף
בסעיף(ע הלאומי)בתנאיםהקבועים 222גלחוקהביטוח
וביטולהשלקצבתעידוד ז'לפרקט', לאורביטולסימן
השתלבותבשוקהעבודה,מוצעלבטלאתסעיףקטן)ב(
העוסקבזכאותםשלמקבליקצבהכאמורלהמשךהטבות

נלוותעלפיכלדיןע

וזהנוסחושלסעיף220א)ב(לחוקהביטוחהלאומי
שמוצעלבטל:

זכאילהטבהשמשתלמתלוקצבהלפיהוראות ")ב(
ז',תוסיףלהינתןלוההטבהכאמורבסעיףקטן)א( סימן
גםלאחרתוםתקופתהזכאותהמיוחדת,בסכוםשיחסו
להטבהאוכיחסשביןשיעורהקצבהכאמורהחללגביו
לביןקצבהחודשיתמלאהבצירוףתוספתהתלוייםהחלה
לגביו,אלאאםכןחדלההזכאותלהטבהלפיהוראותהדין

שמכוחוניתנהע"

סעיף 136)11(

לוחח'1לחוקהביטוחהלאומיקובעאתשיעוריהניכוי
ממשלח או מעבודה ההכנסה בהתאםלחלק מהקצבה,
ידעלצורךעידודהשתלבותםשלאנשיםעםמוגבלויות
בשוקהעבודה,מוצעלהגדילאתשיעורההכנסהשאינו
מובאבחשבוןלצורךניכויההכנסותמקצבהכאמורבסעיף
202לחוקהביטוחהלאומיב–8%)מ־21%ל–29%מהשכר
בשל הניכוי מדרגת את למעשה לבטל ובכך הממוצע(,
שכרשמעל21%עד25%מהשכרהממוצע,שעמדהעל

10%ניכוימהקצבהע

ס"חהתשע"ו,עמ'219;התשע"ו,עמ'1187ע 99
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2016(עדיוםב'בטבת )2בדצמבר ")א1(בתקופהשמיוםב'בכסלוהתשע"ז
32)א(לחוקהביטוחהלאומיכך 2016(יקראואתסעיף )31בדצמבר התשע"ז
שבמקוםהקטעהחלבמילים"סכוםהשווה"עדהמילה"אחוזים"יבוא"סכום

השווהל־3ע91אחוזים";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

בטבת י"ג יום עד )2017 בינואר 1( התשע"ז בטבת ג' שמיום בתקופה ")ב(
התשע"ח)31בדצמבר2017(יקראואתסעיף32)א(לחוקהביטוחהלאומיכך
שבמקוםהקטעהחלבמילים"סכוםהשווה"עדהמילה"אחוזים"יבוא"סכום

השווהל־06ע50אחוזים"ע

בתקופהשמיוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(עדיוםכ"גבטבת )ב1(
התשע"ט)31בדצמבר2018(יקראואתסעיף32)א(לחוקהביטוחהלאומיכך
שבמקוםהקטעהחלבמילים"סכוםהשווה"עדהמילה"אחוזים"יבוא"סכום

השווהל־42ע50אחוזים"ע

2016(עדיוםב'בטבת )2בדצמבר ")א1(בתקופהשמיוםב'בכסלוהתשע"ז
32)א(לחוקהביטוחהלאומיכך 2016(יקראואתסעיף )31בדצמבר התשע"ז
שבמקוםהקטעהחלבמילים"סכוםהשווה"עדהמילה"אחוזים"יבוא"סכום

השווהל־3ע91אחוזים";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

בטבת י"ג יום עד )2017 בינואר 1( התשע"ז בטבת ג' שמיום בתקופה ")ב(
התשע"ח)31בדצמבר2017(יקראואתסעיף32)א(לחוקהביטוחהלאומיכך
שבמקוםהקטעהחלבמילים"סכוםהשווה"עדהמילה"אחוזים"יבוא"סכום

השווהל־06ע50אחוזים"ע

בתקופהשמיוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(עדיוםכ"גבטבת )ב1(
התשע"ט)31בדצמבר2018(יקראואתסעיף32)א(לחוקהביטוחהלאומיכך
שבמקוםהקטעהחלבמילים"סכוםהשווה"עדהמילה"אחוזים"יבוא"סכום

השווהל־42ע50אחוזים"ע

וזהנוסחושללוחח'1לחוקהביטוחהלאומי,שמוצע
להחליף:

"לוח ח'1

)סעיפים202ו־222ג(

שיעורי הניכוי מקצבה חודשית מלאה

טורא'
חלקיההכנסה

טורב'
שיעורהניכוי

מהקצבה,באחוזים

חלקההכנסהשעד21%מהשכר
הממוצע

0

ועד 21% שמעל ההכנסה חלק
25%מהשכרהממוצע

10

ועד 25% שמעל ההכנסה חלק
68%מהשכרהממוצע

30

ועד 68% שמעל ההכנסה חלק
93%מהשכרהממוצע

40

60"חלקההכנסהשמעל93%

סעיפים 137)ב( ו־138)א(

מוצעלקבועכיסעיפים200,196,195א,209,207,202,
ז'לפרק 214ו–220אלחוקהביטוחהלאומי,וביטולסימן
ט'והחלפתלוחח'1לחוקהאמור,כנוסחםבסעיף136)2(
)11(לחוקזה,יחולועלגמלתנכותוקצבהחודשית עד
נוספתהמשתלמותבעדיוםהתחילהואילך,ואולםכדי
ליישום היערכות זמן לאומי לביטוח למוסד להעניק
התיקוניםהמוצעים,מוצעלקבועכיתשלומיםראשונים
לפיהסעיפיםהאמורים,בעדהתקופהשמיוםהתחילהעד
תוםששתהחודשיםשמיוםהתחילה,ישולמובתוםששת

החודשיםכאמורע

סעיפים 140 עד 142

לגמלת בית משקי כ־190,000 זכאים בישראל
ומי הפרישה לגיל שהגיע למי הכנסה הבטחת
חוקהביטוח זקנה,שאיריםותלוייםלפי קצבת שמקבל
מכוח הכנסה(, השלמת גמלת - זה )בפרק הלאומי
חוק - זה )בפרק התשמ"א-1980 הכנסה, הבטחת חוק
הבטחתהכנסה(עבמסגרתחוקההתייעלותהוגדלוגמלאות

אלהבכ–600מיליונישקליםחדשיםע

זה, בחוק המוצע הגמלה שיעור הגדלת על נוסף
מוצעלהגדילאתהסכוםשאינומובאבחשבוןמהמקורות
2)1(ו–)2(לפקודתמסהכנסה)הכנסות המפורטיםבסעיף
מעבודהוממשלחיד(בשיעורשל5%ע1מהשכרהממוצע
הבטחת לחוק 12ב שסעיף כך, לזוגע והן ליחיד הן וזאת
הכנסה,התשמ"א-1980יתוקןוייקבעבוכיהסכוםשאינו
מהשכר ל־5%ע21 מ־20% יעלה ליחיד בחשבון מובא
הממוצעולענייןמבוטחשישלובןזוגאושבהחזקתוילד

מ־24%ל־5%ע25ע

במקביל,מוצעלתקןבהתאמהאתסעיףקטן)ב(לסעיף
12בלחוקהאמורהקובעאתהסכומיםהמרבייםשינוכולפי

סעיפיםקטנים)א()1(ו–)3(ע

כמוכן,במטרהלהוסיףולשפראתמצבםהכלכלי
שלקשישיםמקבליגמלתהשלמתהכנסהמוצעלהגדיל
שקלים מיליוני כ־400 של כוללת בעלות אלה גמלאות
חדשיםעמוצעלקבועכיהתיקוןייעשהבאופןמדורגכך
2017(יגדלוהגמלאות )1בינואר ג'בטבתהתשע"ז מיום
בכ־250מיליונישקליםחדשיםומיוםי"דבטבתהתשע"ח

)1בינואר2018(בכ־150מיליונישקליםחדשיםע

שמוצע השנייה, בתוספת א' טור של נוסחו וזה
להחליפו:
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)ב2(בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עדיוםג'בטבתהתש"ף
32)א(לחוקהביטוחהלאומיכךשבמקום 2019(יקראואתסעיף )31בדצמבר
הקטעהחלבמילים"סכוםהשווה"עדהמילה"אחוזים"יבוא"סכוםהשווה

ל־05ע53אחוזים"ע

הרכבהמשפחהפרט

טורא'

טורב'

מישטרם
מלאולו55

שנים

טורג'

מישמלאולו
55שנים

מישהגיעלגילפרישהומישמקבלקצבתזקנה,
שאיריםאותלוייםלפיחוקהביטוח

אםטרםמלאולו
70שנים

אםמלאולו70
שניםוטרםמלאו

לו80שנים
אםמלאולו80

שנים

05%20%25%ע88%34ע21%32ע32יחיד)1(

5%ע5%37ע82%27ע95%53ע85%51ע50שניבניזוג)2(

שניבניזוגשעמם)3(
ילד

5%ע92%30%43ע05%63ע95%62ע60

שניבניזוגשעמם)4(
שניילדיםלפחות

5%ע5%49ע02%33ע15%74ע05%72ע71

85%ע55פחותיחידשעמוילד)5(
הסכוםהבסיסי

לילד

95%ע56פחות
הסכוםהבסיסי

לילד

82%ע58פחות
הסכוםהבסיסי

לילד

5%ע37פחות30%
הסכוםהבסיסי

לילד

יחידשעמושני)6(
ילדיםלפחות

95%ע65פחות
הסכוםהבסיסי

לילד

05%ע67פחות
הסכוםהבסיסי

לילד

92%ע68פחות
הסכוםהבסיסי

לילד

5%ע42פחות5%ע33
הסכוםהבסיסי

לילד

הורה)7( או אלמנה
עצמאישעמםילד

85%ע55פחות
הסכוםהבסיסי

לילד

פחות 95%ע56
הסכוםהבסיסי

לילד

פחות 82%ע58
הסכוםהבסיסי

לילד

5%ע42פחות5%ע33
הסכוםהבסיסי

לילד

הורה)8( או אלמנה
עצמאישעמםשני

ילדיםלפחות

95%ע65פחות
הסכוםהבסיסי

לילד

פחות 05%ע67
הסכוםהבסיסי

לילד

פחות 92%ע68
הסכוםהבסיסי

לילד

5%ע52פחות39%
הסכוםהבסיסי

לילד
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פרק י': תשתיות להולכה ולאחסון של נפט

סימן א': הגדרות

בפרקזה-144עפרקי'-הגדרות

"בעלהזיכיון"-מישהוענקלוזיכיוןלפישטרהזיכיון;

"בעלזיכיוןהמשנה"-מישהוענקלוזיכיוןמשנהלפישטרזיכיוןהמשנהשבתוספת
ב'לחוקזיכיוןצינורהנפט;

ובמפעלאו "גורםמפעיל"-הגורםשקיבל,לצורךפעילותו,זכותבנכסיהפעילות
לגביהם,ביוםהתחילהאולאחריו;

"חוקהחברותהממשלתיות"-חוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-1001975;

"חוקזיכיוןצינורהנפט"-חוקזיכיוןצינורהנפט,התשכ"ח-1011968;

"חוקרישויעסקים"-חוקרישויעסקים,התשכ"ח-1021968;

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1031965;

"יוםהתחילה"-כמשמעותובסעיף169;

"מיתקןהגנהקתודית"-מיתקןשנועדלהגןמפנישיתוך)קורוזיה(באמצעותיצירת
שדהחשמליאומיתקןנלווהאחרהנדרשלכךבמישרין,ובכללזהקותשתית

להולכתמיםאוחשמל;

פרק י': תשתיות להולכה ולאחסון של נפט

סימן א': הגדרות

פרקי'-הגדרותבפרקזה-144ע

"בעלהזיכיון"-מישהוענקלוזיכיוןלפישטרהזיכיון;

"בעלזיכיוןהמשנה"-מישהוענקלוזיכיוןמשנהלפישטרזיכיוןהמשנהשבתוספת
ב'לחוקזיכיוןצינורהנפט;

ובמפעלאו "גורםמפעיל"-הגורםשקיבל,לצורךפעילותו,זכותבנכסיהפעילות
לגביהם,ביוםהתחילהאולאחריו;

"חוקהחברותהממשלתיות"-חוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-1001975;

"חוקזיכיוןצינורהנפט"-חוקזיכיוןצינורהנפט,התשכ"ח-1011968;

"חוקרישויעסקים"-חוקרישויעסקים,התשכ"ח-1021968;

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1031965;

"יוםהתחילה"-כמשמעותובסעיף169;

"מיתקןהגנהקתודית"-מיתקןשנועדלהגןמפנישיתוך)קורוזיה(באמצעותיצירת
שדהחשמליאומיתקןנלווהאחרהנדרשלכךבמישרין,ובכללזהקותשתית

להולכתמיםאוחשמל;

פרק י' - כללי

תקופתתוקפושלהזיכיוןלפישטרהזיכיוןשבתוספת
א'לחוקזיכיוןצינורהנפט,התשכ"ח-1968)להלןבדברי
ההסברלפרקזה-חוקזיכיוןצינורהנפט(,מסתיימתביום
2017(עשטרהזיכיוןמסדיר )25במרס כ"זבאדרהתשע"ז
סוגיותשונות,כגוןהליכיהתכנוןוהבנייהשלנכסיהמפעל
כהגדרתובשטרהזיכיון,פטורממיסויוכניסהלמקרקעין
שבהםמצוייםנכסיהמפעלעבהתאםלסעיף3לחוקזיכיון
צינורהנפט,הסדריםאלהאףגובריםעלהאמורבכלדיןע
היערכות ובמסגרת הזיכיון תקופת תום לקראת מוצע,
המדינהלסיומו,לקבועהסדריםחלופייםבחלקמהנושאים
אשרהוסדרובמסגרתשטרהזיכיוןעכמפורטבדבריההסבר
לסעיף169להצעתהחוק,מוצעלקבועאתתחילתםשל
רובההסדריםהמוצעיםלמועדתוםתקופתהזיכיון)להלן

בדבריההסברלפרקזה-יוםהתחילה(ע

המשמשים שונים למונחים הגדרות מוצעות  סעיף 144
בהוראותהפרקהמוצעע 

"בעל "בעלהזיכיון", למונחים ההגדרותהמוצעות
זיכיוןהמשנה","שטרהזיכיון","תקופתהזיכיון"ו"המפעל"
זיכיוןצינורהנפטובכללזה מבוססותעלהאמורבחוק

התוספותלו,הכוללותכאמוראתשטרהזיכיוןע

ההסדרהמוצעבפרקזה,קובעהוראותלענייןהמעבר
מבעלזיכיוןשמקייםפעילותבהתאםלשטרהזיכיוןלגורם

החוקהמוצעע"הגורם בהתאםלהוראות מפעילשיפעל
המפעיל"הואעלפיהמוצעהגורםשיקבל,לצורךפעילותו,
זכותבנכסיהפעילותובמפעל)ראוהסברלהלן(,אולגביהם,
לאחרתוםתקופתהזיכיון,קריביוםהתחילהואילךעויובהר
כיהענקתהזכותהעתידיתלגורםהמפעיליכולשתיעשה
עודלפנייוםהתחילה,אךהזכותעצמהתיכנסלתוקףרק
ביוםהתחילה-הואתוםתקופתהזיכיון,לאחרשפקעה
זכותושלבעלהזיכיוןעכךלמשלבהמחאתזכותלפיסעיף
146)ב(להצעתהחוק-ההמחאהיכולשתיעשהלפנייום
התחילה,אךהזכותלקבלתהנכסיםתיכנסלתוקףרקלאחר
שייחתמולפי החכירה גםבהסכמי האמור,וכך המועד
סעיף146)א(להצעתהחוק-הסכמיםאלהיכולשייחתמו
עודלפנייוםהתחילה,אךתקופתהחכירהעצמהתתחיל
רקביוםהתחילה,לאחרשהסתיימהתקופתהחכירהשל
בעלהזיכיוןעעודיובהרכיהזכויותשיקבלהגורםהמפעיל
בנכסיהפעילותובמפעלכוללותהןזכויותבמקרקעיןוהן
זכויותלגבימקרקעין,דוגמתזכויותבשלהתחייבותלעסקה

במקרקעיןשטרםנרשמהע

יצויןכיההגדרה"גורםמפעיל"כוללתשנירכיבים:
האחד,קבלתזכותבנכס,והאחר,הדרישהכיהדברנעשה
לצורךהפעילות)כהגדרתההמוצעת(עכךמישקיבלזכות
בנכסשלאלצורךהפעילותלאייחשבלגורםמפעילעכך
מנכסי מיטלטלין נכס מכר המפעיל הגורם אם למשל,
לגורםמפעיל,משוםשהנכס המפעל,הקונהלאייחשב

ס"חהתשל"ה,עמ'132ע 100

ס"חהתשכ"ח,עמ'62ע 101

ס"חהתשכ"ח,עמ'204ע 102

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ע 103
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"מיתקןנפט"-כלאחדמאלה:

קותשתיתלהולכתנפט; )1(

מיתקןנלווהאשרנדרשלהפעלתושלקותשתיתכאמורבפסקה)1(לרבות )2(
קותשתיתומיתקןהגנהקתודית)בסימןזה-מיתקןנלווה(;

"המפעל"-כהגדרתובסעיף1לשטרהזיכיון;

"נכסיהפעילות"-כלהמקרקעיןובכללזההמחובריםלהם,המשמשיםלפעילותו
שלגורםמפעיל,לרבותרצועתהקרקעכהגדרתהבסעיף255ידלחוקהתכנון
והבנייה,והכולביןשניתןלגביהםאישורשרהאוצרלפיסעיף5לשטרהזיכיון
אולפיסעיף5לשטרשבתוספתא'לחוקזיכיוןצינורותהנפט,התשי"ט-1041959,
וביןשניתןלגביהםאישורלפיהוראותפרקי'3לחוקהתכנוןוהבנייה,ובהתאם

לאישורכאמור;

"נפט"-כהגדרתובחוקהנפט,התשי"ב-1051952,לרבותמוצרינפט;

"פעילות",שלגורםמפעיל-הפעילותשלהולכהואחסוןשלנפט,לרבותפריקה,טעינה
וניפוקשלנפט,וכלפעילותאחרתהדרושהלכך,המבוצעתבידיגורםמפעיל

אומימטעמו;

"קותשתית"-קותת־קרקעילהולכהאולהעברהשלחשמל,בזקכהגדרתובחוק
התקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1061982,מים,ביובאונפט,והקרקעשבה

הואעובר;

"שטרהזיכיון"-שטרהזיכיוןשבתוספתא'לחוקזיכיוןצינורהנפט;

"תקופתהזיכיון"-התקופהשמיוםכ"ובאדרהתשכ"ה)26במרס1968(עדיוםכ"ז
באדרהתשע"ז)25במרס2017(ע

שנמכראינומשמשעודלצורךהפעילותעבאופןדומה,מי
שעוסקבפעילות)כהגדרתההמוצעת(,לאייחשבל"גורם
בנכסים או הפעילות בנכסי זכויות לו אין אם מפעיל"

הכלוליםבהגדרה"המפעל"ע

המוצע פי על מוגדרת מפעיל גורם של "פעילות",
כהולכה)בקוויתשתית(ואחסון)למשלבמיתקניאחסון(של
נפט,לרבותפריקהוטעינה)למשלפריקהמאונייהוטעינה
לאונייה(,וניפוקוכןפעילותאחרתהדרושהלכך,המבוצעת
בידיהגורםהמפעילאומימטעמועיצויןכיפעילותהגורם
המפעילכוללתעלפיהמוצעגםניפוקגזפחמימנימעובה

)גפ"מ(,שנכללכאמורבהגדרההמוצעתל"נפט"ע

"נכסיהפעילות",הם,עלפיהמוצע,הנכסיםשהגורם
המפעילמקבלזכותבהםלצורךפעילותועבניגודלהגדרה
צופה שהיא הזיכיון( משטר "המפעל")השאובהכאמור
פניעברומתייחסתגםלמיטלטליןוגםלמקרקעין)ובכלל
זההמחובריםלהם(כפישהיובתקופתהזיכיון,ההגדרה
המוצעתל"נכסיהפעילות"צופהפניעתיד,וכוללתאתכל
המקרקעיןוהמחובריםלהםהמשמשיםלפעילותהגורם

המפעיל,באותהעת,לרבותכאלהשלאנכללובהגדרה
"המפעל"עלדוגמה,אםבעתידייווספומקרקעיןשישמשו
מנכסי לחלק ייחשבו הם גם המפעיל, הגורם לפעילות

הפעילותע

מאחרשכאמורההגדרההמוצעתל"נכסיהפעילות"
שיינתן מחוברים גם בה לכלול מוצע עתיד, פני צופה
לגביהםאישורלפיפרקי'3לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחו

המוצעבסעיף164)5(להצעתהחוקע

והמחוברים שהמקרקעין להבהיר מוצע לבסוף,
כולליםגםאתרצועתהאדמהשבהמונחקוהתשתית

המשמשלהולכתהנפט,היינוצינורהנפטע

ההגדרה"מיתקןנפט"כוללתעלפיהמוצעקותשתית
וכן וביוב( מים חשמל, )ולאבזק, נפט להולכת המשמש
כאמור, תשתית קו להפעלת הנדרשים נלווים מיתקנים
לרבותקותשתיתאחר)למשלקותשתיתהמשמשלהולכת
ומיתקן נלווה, מיתקן למעשה שמהווה חשמל או מים
הגנהקתודיתע"מיתקןהגנהקתודית"מוגדרעלפיהמוצע

ס"חהתשי"ט,עמ'248ע 104

ס"חהתשי"ב,עמ'322ע 105

ס"חהתשמ"ב,עמ'218ע 106

ר ב ס ה י  ר ב ד



553 הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31

סימן ב': הקמת חברה שתהיה הגורם המפעיל הראשון והענקת זכויות

הקמתחברה
בבעלותמלאהשל

המדינה

רשםהחברותירשום,לפיהוראותסעיף10לחוקהחברות,התשנ"ט-1071999,חברה145ע )א(
בבעלותמלאהשלהמדינהשתהיההגורםהמפעילהראשון;שרהאוצרימציאלרשם
החברותאתהפרטיםוהמסמכיםהנדרשיםלפיסעיף8לחוקהאמור,עדיוםד'בשבט

התשע"ז)31בינואר2017(ע

עלחברהשהוקמהלפיהוראותסעיףקטן)א(יחולוהוראותאלה: )ב(

עלאףהוראותחוקהחברותהממשלתיות,בתקופהשמיוםרישומהעד )1(
יוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(,לאתיחשבהחברהלחברהממשלתית

והוראותהחוקהאמורלאיחולועליה;

החלביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(- )2(

בהתאם ממשלתית לחברה שהפכה כחברה החברה את יראו )א(
להוראותסעיף8)א(לחוקהחברותהממשלתיות;

יראואתהוראותתקנוןהחברהבענייניםהמנוייםבסעיף6)1(ו–)2( )ב(
לחוקהחברותהממשלתיותכאילונקבעולפיסעיף6לאותוחוק;

שרהאוצריהיההשרהאחראילענייניהחברה; )3(

לאיראואתהחברהכתאגידשהוקםבחוקאולפיוע )4(

בסעיףזה- )ג(

"חברהבבעלותמלאהשלהמדינה"-חברהשכלמניותיההןבבעלותהמדינה
והזכותלמנותאתכלהדירקטוריםשלההיאבידיהמדינה;

"חברהממשלתית"-כהגדרתהבחוקהחברותהממשלתיותע

סימן ב': הקמת חברה שתהיה הגורם המפעיל הראשון והענקת זכויות

רשםהחברותירשום,לפיהוראותסעיף10לחוקהחברות,התשנ"ט-1071999,חברה145ע )א(
בבעלותמלאהשלהמדינהשתהיההגורםהמפעילהראשון;שרהאוצרימציאלרשם
החברותאתהפרטיםוהמסמכיםהנדרשיםלפיסעיף8לחוקהאמור,עדיוםד'בשבט

התשע"ז)31בינואר2017(ע

הקמתחברה
בבעלותמלאהשל

המדינה

עלחברהשהוקמהלפיהוראותסעיףקטן)א(יחולוהוראותאלה: )ב(

עלאףהוראותחוקהחברותהממשלתיות,בתקופהשמיוםרישומהעד )1(
יוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(,לאתיחשבהחברהלחברהממשלתית

והוראותהחוקהאמורלאיחולועליה;

החלביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(- )2(

בהתאם ממשלתית לחברה שהפכה כחברה החברה את יראו )א(
להוראותסעיף8)א(לחוקהחברותהממשלתיות;

יראואתהוראותתקנוןהחברהבענייניםהמנוייםבסעיף6)1(ו–)2( )ב(
לחוקהחברותהממשלתיותכאילונקבעולפיסעיף6לאותוחוק;

שרהאוצריהיההשרהאחראילענייניהחברה; )3(

לאיראואתהחברהכתאגידשהוקםבחוקאולפיוע )4(

בסעיףזה- )ג(

"חברהבבעלותמלאהשלהמדינה"-חברהשכלמניותיההןבבעלותהמדינה
והזכותלמנותאתכלהדירקטוריםשלההיאבידיהמדינה;

"חברהממשלתית"-כהגדרתהבחוקהחברותהממשלתיותע

באמצעות חלודה, היווצרות מפני להגן שנועד כמיתקן
יצירתשדהחשמליבמקרקעיןעכןמוצעלכלולבהגדרהזו
גםמיתקןנלווההנדרשלכךבמישריןובכללזהקותשתית

להולכתמיםאוחשמלע

מוצעלקבועשרשםהחברותירשוםלפיהוראות  סעיף 145
בדברי )להלן התשנ"ט-1999 החברות, חוק 
זה, סעיף והוראות החברות(, חוק - זה לפרק ההסבר
חברהשכלמניותיהבבעלותהמדינהוהזכותלמנותאת
כלהדירקטוריםשלהבידיהמדינה)להלןבדבריההסבר
שתהיה המדינה( בבעלותמלאהשל -חברה לפרקזה
הגורםהמפעילהראשוןעמוצעלאפשרלחברההאמורה,
כגורםמפעיל,לפעולבתקופתהמעברבתשלושהשנים
שבמהלכההיאאינהחברהממשלתית,בהתאםלהוראות
שחלותכיוםלגביהפעילותשלהולכהואחסוןנפט)לרבות
פריקה,טעינהוניפוק(ולאלהחילעליהבשלבזהרגולציה

כחברהממשלתיתע

מאחרשחברהבבעלותהמדינהכהגדרתההמוצעת
לפיחוקהחברות הגדרתחברהממשלתית בגדר נופלת
הממשלתיות,התשל"ה-1975)להלןבדבריההסברלפרק
זה-חוקהחברותהממשלתיות(,ומאחרשכיוםמופעלים
זיכיוןהמשנה,שאינוחברה נכסיהפעילותעלידיבעל

-החל מעבר שלמשךתקופת לקבוע מוצע ממשלתית,
בדצמבר 31( התש"פ בטבת ג' יום ועד רישומה במועד
2019(-לאיראוחברהכאמורכחברהממשלתיתוהוראות
חוקהחברותהממשלתיותלאיחולועליהעתקופהזונועדה
ההוראות של התאמתן את לבחון שהות למדינה לתת
הרגולטוריותהחלותעלחברותממשלתיותלפעילותשל
גורםמפעילעבתוםהתקופה,החלביוםד'בטבתהתש"ף
)1בינואר2020(,יראואתהחברהכחברהלא–ממשלתית
לחוק 8)א( בסעיף כאמור ממשלתית לחברה שהפכה
החברותהממשלתיות,היינויראואותהכחברהכאמור
בלאצורךבקבלתהחלטותממשלהכאמורבאותוסעיף
)ובסעיפים5ו–6לאותוחוק(עבהתאםלכך,יחולועלהחברה
הוראותהחוקהאמורובכללןסעיף8)ג(לאותוחוקהמחייב
הגשתתעודהלרשםהחברותעלהפיכתהחברהלחברה
לקבוע מסמיך אשר חוק לאותו 63 וסעיף ממשלתית,
שהוראותאותוחוק,כולןאוחלקן,לאיחולועלחברות

מסוימותמטעמיםכמפורטבאותוסעיףע

מוצעלקבועשהשרהאחראיעלהחברהיהיהשר
האוצרוזאתהןבתקופהשבהחוקהחברותהממשלתיות
לאחלעלהחברה,והןבתקופהשבההחוקחל)לפיסעיף
6לחוקהחברותהממשלתיותנדרשתקביעתהשרהאחראי
בהחלטתהממשלה(עבאשרלשארהנושאיםהמוסדרים

ס"חהתשנ"ט,עמ189ע 107
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הענקתזכויות
לחברה

המדינה,באמצעותרשותמקרקעיישראל,תעניק,עדיוםהתחילה,זכותחכירה146ע )א(
במקרקעיןובכללזההמחובריםלהם,מנכסיהמפעל,אוזכותלגביהמקרקעיןכאמור,
145)א(;הזכויותיהיולתקופהשתחילתהביום לחברהשהוקמהלפיהוראותסעיף

התחילהוסיומהבמועדשיורהעליושרהאוצרע

המדינה,באמצעותשרהאוצרובתנאיםשיקבע,תמחה,עדיוםהתחילה,לחברה )ב(
שהוקמהלפיהוראותסעיף145)א(אתזכותהשלהמדינהלקבל,בתוםתקופתהזיכיון,

אתנכסיהמיטלטליןמנכסיהמפעלע

סימן ג': מיסוי

פטורממסלגבי
תקופתהזיכיון

לאיוטלועלבעלזיכיון,בעלזיכיוןמשנה,בעלרישיוןשלבעלהזיכיון,חברהאחרת147ע
שאישרשרהאוצרלפיסעיף22לשטרהזיכיוןאוהגורםהמפעילולאייגבומכלאחד
מהםמס,אגרה,היטלאוכלתשלוםחובהאחרבעדתקופתהזיכיון,שלאניתןהיה

להטילאולגבותלפיחוקזיכיוןצינורהנפטע

מיסויבתום
תקופתהזיכיון

הפעולותשלהלןיהיופטורותמכלמס,אגרה,היטלאוכלתשלוםחובהאחר:148ע )א(

השבתהמפעללידיהמדינהבתוםתקופתהזיכיון; )1(

הענקתזכותחכירהבמקרקעיןובכללזההמחובריםלהם,מנכסיהמפעל, )2(
התחייבותלהענקתזכותכאמוראוהענקתזכותבנכסמיטלטליןמנכסיהמפעל
)בפסקהזו-הענקתזכותבנכס(,בהתאםלהוראותסעיף146,לחברהשהוקמה

לפיסעיף145)א(ע

ההסדר לגביהם שיחול לקבוע מוצע האמור, 6 בסעיף
שבתקנוןהחברה,כלומר,יראואתההסדרבענייניםאלה

כאילונקבעבהחלטתהממשלהכאמורבאותוסעיףע

כמוכןמוצעלהבהירשלאיראואתהחברהכתאגיד
שהוקםבחוקאולפיו,וזאתמשוםשכאמורלעיל,בתקופת
המעברשבמהלכהלאתיחשבהחברהלחברהממשלתית,
ישלתתלמדינהשהותלבחוןאתההוראותהרגולטוריות
התקופה ובתום מפעיל, גורם של לפעילות המתאימות
האמורה,ממילאתיחשבהחברהלחברהממשלתיתויחולו

לגביהההוראותהחלותלענייןחברהכאמורע

של מלאה בבעלות חברה להקמת בהמשך  סעיף 146
המדינהשתהיההגורםהמפעילהראשון,מוצע 
לקבועשהמדינה,באמצעותרשותמקרקעיישראלתעניק
לחברהזכותחכירהבמקרקעיןובכללזההמחובריםלהם
לגבי זכות וכן המדינה, בבעלות שהם המפעל, מנכסי
המקרקעין)למשלזכותלשימושבתת–הקרקעלצורךהנחת
קותשתיתלהולכתנפטאומיתקןנפטאחר(,לתקופהשיורה
שרהאוצרעיוסברכיזכותהחכירהמוענקתעלפיהמוצע
במקרקעיןכאמורשהםמנכסיהמפעל,משוםשאיןמדובר
עדייןב"נכסיפעילות",שכןנכסיםאלה,בעתהענקתם,לא
משמשיםעדייןלפעילותהגורםהמפעילעבאשרלמיטלטלין
שנכלליםבנכסיהמפעל,מוצעלקבועשהמדינה,שהיא
בעלתהזכותלקבלםבתוםתקופתהזיכיון,תמחהלחברה

אתזכותהזו,באמצעותשרהאוצרובתנאיםשיקבעע

כאמורלעילבדבריההסברלהגדרה"הגורםהמפעיל"
שבסעיף144להצעתהחוק,הענקתהזכויותבנכסיםצריכה

להתבצעעדיוםהתחילה)קריעדתוםתקופתהזיכיון(,כך
שמידבתוםהתקופההאמורה,תוכלהחברהשהוקמהלפי

סעיף145)א(להצעתהחוקלפעולבנכסיםע

זיכיוןצינורהנפטפוטרגורמיםמסוימים חוק  סעיף 147
האמור בחוק כמפורט והכול חובה מתשלומי 
ובתוספותלועמוצעלהבהירכיאףלאחרתוםהזיכיוןלא
יהיהניתןלגבותמבעלהזיכיון,מבעלזיכיוןהמשנה,מכל
חברהאחרתשאושרהבידישרהאוצרלפיסעיף22לשטר
הזיכיוןאומגורםמפעיל,כלתשלוםחובהבעדתקופת
הזיכיון,שלאהיהניתןלהטילאולגבותלפיחוקזיכיון

צינורהנפטע

יהיהחיובבמס לא כי במפורש מוצעלקבוע  סעיף 148
בשלהשבתהמפעללמדינהבתוםהזיכיון,וזאת 
בהמשךלכךשלאהיהניתןלהטילולגבותמסבעדתקופת

הזיכיון,שכןהשבתהנכסיםהיאלמעשהחלקמהזיכיוןע

בנוסף,במטרהלפשטאתהליךהענקתהזכויותלגורם
הוא המפעילהראשון העובדהשהגורם המפעיל,ובשל
חברהבבעלותמלאהשלהמדינהושמדוברבהענקתנכסים
לפיחוקולאבהליךרצוני,מוצעלקבועכיהענקתזכות
חכירה,לאחריוםהתחילה,במקרקעיןובכללזההמחוברים
להםמנכסיהמפעל)אוהתחייבותלהענקתזכותכאמור,
ככלשמדוברבהתחייבותלעסקהבמקרקעיןשטרםנרשמה
המפעל, מנכסי מיטלטלין בנכס או המקרקעין( במרשם
לגורםהמפעילהראשוןלאחרתוםתקופתהזיכיון)כלומר,
לחברהשהוקמהלפיסעיף145)א(להצעתהחוק(,פטורה

מכלמסע
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הוראותסעיף103הלפקודתמסהכנסה108,יחולולענייןהענקתזכותבנכסכאמור )ב(
בסעיףקטן)א()2(,ויראולענייןזהאתהמחירהמקורישלהנכס,יתרתהמחירהמקורי,
שוויהרכישהויוםהרכישהכפישהיובידיבעלהזיכיון,אילולאהוענקההזכותבנכס,
ולגבינכסכאמורשהואמלאי,יראוכעלותהמלאיאתהסכוםשנקבעכמלאיסופי

לענייןשומתבעלהזיכיוןלשנתהמסהמסתיימתבמועדהענקתהזכותבנכסע

ניהולפנקסים
במטבעחוץ

עלאףהאמורבסעיף130א)ג(לפקודתמסהכנסה,גורםמפעילאומישהיהבעלזיכיון149ע
המשנהרשאילנהלבמטבעחוץאתפנקסיהחשבונותשהואחייבבניהולםלפיסעיף
130לפקודההאמורה,לפיכלליםשיקבעשרהאוצרבאישורועדתהכספיםשלהכנסת,
ובלבדשמטבעהפעילותשלו,כמשמעותובכלליחשבונאותמקובלים,הואדולראואירוע

סימן ד': הקמה ותחזוקה של נכס פעילות

הקמהותחזוקה
שלנכספעילות

הגורםהמפעיליקיםויתחזקכלנכסמנכסיהפעילות)בפרקזה-נכספעילות(ברמה150ע
נאותהובהתאםלהוראותכלגורםמוסמךלפידיןובכללזהחוקרישויעסקיםע

סימן ה': כניסה למקרקעין וביצוע פעולות בהם

בסימןזה-151עסימןה'-הגדרות

"מיתקןנפט"-מיתקןנפטהמשמשלפעילותושלגורםמפעיל;

"מקרקעין"-מקרקעיןציבורייםאומקרקעיןפרטיים;

"תכנית"-כמשמעותהבחוקהתכנוןוהבנייהע

סמכותכניסה
למקרקעיןוביצוע

פעולותבהם

הגורםהמפעילאומישפועלמטעמו,רשאי,לצורךפעילותו,לרבותלצורךהקמה,152ע )א(
הפעלהאותחזוקהשלמיתקןנפט,ובכפוףלהוראותסעיף153,להיכנסלמקרקעין
)13(-גםלמקרקעין )8(ו–)11(עד ,)4( ,)1( שבהםמצוימיתקןנפט,ולענייןפסקאות
הסמוכיםלמקרקעיןכאמור,ולבצעבהםאתהפעולותשלהלן,לרבותפעולותנלוות

הנדרשותלביצוען:

לערוךמדידותובדיקותלצורךתכנוןהקמתושלמיתקןנפט; )1(

הוראותסעיף103הלפקודתמסהכנסה108,יחולולענייןהענקתזכותבנכסכאמור )ב(
בסעיףקטן)א()2(,ויראולענייןזהאתהמחירהמקורישלהנכס,יתרתהמחירהמקורי,
שוויהרכישהויוםהרכישהכפישהיובידיבעלהזיכיון,אילולאהוענקההזכותבנכס,
ולגבינכסכאמורשהואמלאי,יראוכעלותהמלאיאתהסכוםשנקבעכמלאיסופי

לענייןשומתבעלהזיכיוןלשנתהמסהמסתיימתבמועדהענקתהזכותבנכסע

עלאףהאמורבסעיף130א)ג(לפקודתמסהכנסה,גורםמפעילאומישהיהבעלזיכיון149ע
המשנהרשאילנהלבמטבעחוץאתפנקסיהחשבונותשהואחייבבניהולםלפיסעיף
130לפקודההאמורה,לפיכלליםשיקבעשרהאוצרבאישורועדתהכספיםשלהכנסת,
ובלבדשמטבעהפעילותשלו,כמשמעותובכלליחשבונאותמקובלים,הואדולראואירוע

ניהולפנקסים
במטבעחוץ

סימן ד': הקמה ותחזוקה של נכס פעילות

הגורםהמפעיליקיםויתחזקכלנכסמנכסיהפעילות)בפרקזה-נכספעילות(ברמה150ע
נאותהובהתאםלהוראותכלגורםמוסמךלפידיןובכללזהחוקרישויעסקיםע

הקמהותחזוקה
שלנכספעילות

סימן ה': כניסה למקרקעין וביצוע פעולות בהם

סימןה'-הגדרותבסימןזה-151ע

"מיתקןנפט"-מיתקןנפטהמשמשלפעילותושלגורםמפעיל;

"מקרקעין"-מקרקעיןציבורייםאומקרקעיןפרטיים;

"תכנית"-כמשמעותהבחוקהתכנוןוהבנייהע

הגורםהמפעילאומישפועלמטעמו,רשאי,לצורךפעילותו,לרבותלצורךהקמה,152ע )א(
הפעלהאותחזוקהשלמיתקןנפט,ובכפוףלהוראותסעיף153,להיכנסלמקרקעין
)13(-גםלמקרקעין )8(ו–)11(עד ,)4( ,)1( שבהםמצוימיתקןנפט,ולענייןפסקאות
הסמוכיםלמקרקעיןכאמור,ולבצעבהםאתהפעולותשלהלן,לרבותפעולותנלוות

הנדרשותלביצוען:

סמכותכניסה
למקרקעיןוביצוע

פעולותבהם

לערוךמדידותובדיקותלצורךתכנוןהקמתושלמיתקןנפט; )1(

במטרהלהקלעלפעילותושלהגורםהמפעיל,  סעיף 149
ובשלאופייהשלפעילותו,מוצעלאפשרלגורם 
כאמורלנהלפנקסיחשבונותבמטבעחוץ)בלבדשמדובר
בדולראואירו(בתנאיםהמנוייםבסעיף149להצעתהחוק,
וזאתלפיכלליםשיקבעשרהאוצרבאישורועדתהכספים
שלהכנסתעבשלתוםתקופתהזיכיון,נדרשההסדרהמוצע

גםלגביבעלזיכיוןהמשנהע

מוצעלהטילעלהגורםהמפעילחובהלהקים  סעיף 150
נאותהע ברמה הפעילות נכסי את ולתחזק 
ביןהשאר,עלהגורםהמפעיללפעולבהתאםלהוראות
הגורמיםהמוסמכיםלפיכלדין,ובכללזהלפיחוקרישוי
עסקים,התשכ"ח-1968)להלןבדבריההסברלפרקזה-חוק
רישויעסקים(עחובהזודומהלחובהשהיתהקבועהבשטר

הזיכיוןע

לצורךפעילותושלהגורםהמפעיל,ובכללזה  סעיף 151
הפעילותברמה נכסי קיוםחובתולתחזקאת 
למקרקעין להיכנס אפשרות לו להעניק מוצע נאותה,
ולבצעבהםפעולותמסוימותכמפורטבסעיף152להצעת

החוק,ופעולותנלוותהדרושותלביצועןשלאותןפעולותע
בסימןה'המוצע,מוצעלהסדיראתהנושאיםהנוגעיםלכך,
במתכונתדומהלמתכונתהקבועהכיוםבסימןב'לפרקה'
בחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-2002)להלןבדבריההסבר
לפרקזה-חוקמשקהגזהטבעי(,בהתאמותהנדרשותמכך

שבענייננומדוברבמיתקןנפטע

שלגביהם הנפט שמיתקני לקבוע מוצע ראשית
מוקנותהסמכויותבסימןזה,הםמיתקנינפטהמשמשים
לפעילותושלהגורםהמפעילעכאמור,הענקתהסמכויות
לקיים החובה הטלת משום השאר בין נחוצה כאמור
תחזוקהברמהנאותה,בסעיף150להצעתהחוקעכמוכן,
פי על הם הכניסה סמכות ניתנת שלגביהם המקרקעין

המוצעהןמקרקעיןציבורייםוהןמקרקעיןפרטייםע

מפעיל גורם כי )א( קטן בסעיף לקבוע מוצע  סעיף 152
אומימטעמו,רשאי,לצורךפעילותו,להיכנס 
למקרקעיןשבהםמצוימיתקןנפט,ולענייןפעולותמסוימות
גםלמקרקעיןהסמוכיםלמקרקעיןכאמור,ולבצעבהםאת
)13(,לרבותפעולות )1(עד הפעולותהמנויותבפסקאות

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ע 108
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להתקין,לבנותאולהציבאתמיתקןהנפט; )2(

לחפוראולהסיראבן,אדמהועץ; )3(

להקיםולתחזקקוויםלהולכהשלמיםאוחשמל,המשמשיםמיתקןנפט; )4(

לסמןבאמצעותשלטאתמיקומושלמיתקןהנפט,ולתחזקאתהשלט; )5(

להקיםגדרסביבמיתקןנפטהמצוימעלפניהקרקעולתחזקאתהגדר; )6(

להסיראולגזום,מסביבלכלמיתקןנפטקייםאומתוכנן,כלצמחהמפריע )7(
להקמתו,לקיומואולפעילותוהתקינהשלמיתקןהנפט;

לערוךסיור,תצפיתאובדיקהובכללזהלבצעמדידהבמיתקןהגנהקתודית; )8(

לבצעבדיקה,תחזוקה,תיקון,אוהסרהשלמיתקןנפטוכןלבצעבושינוי )9(
שאיןבומשוםפגיעהבהיקףהשימושבאותםמקרקעין;

לחפורתעלות,מנהרותומעבריםמתחתלפניהקרקע; )10(

לפתוחכלדרךבמקרקעיןלשםביצועעבודותבקשרלמיתקןנפט,ובלבד )11(
שמידעםהשלמתהעבודהיחזיראתהדרךלמצבהקודם;בפסקהזו-

"דרך"-לרבותמסילה,כביש,רחוב,סמטה,כיכר,מעבר,גשראומקוםפתוחשיש
לציבורזכותמעברבהם;

"עבודותבקשרלמיתקןנפט"-לרבותתכנון,הקמה,שינוי,תיקון,פירוק,בדיקה
אוהפעלהשלמיתקןנפט,וכלפעולהאחרתהנדרשתלשםכךלרבות

חפירה,ובקרהעלביצועעבודותכאמור;

לבצעכלפעולהשהגורםהמפעילחייבבביצועהלפיכלדין,לרבותלפי )12(
חוקהמים,התשי"ט-1091959,וחוקרישויעסקים;

לעבורברכבובכללזהמכונהניידתאוציודהנדסיכמשמעותולפיחוק )13(
במקרקעיןהנמצאיםסמוךלמקוםשבו התשי"ז-1101957, הנדסי, רישוםציוד
נדרשביצועןשלפעולותהמפורטותבפסקאות)1(עד)12(,ולבצעפעולותנלוות

הנדרשותלשםמעברכאמורע

נלוותהדרושותלביצועןעהפעלתהסמכויותכאמורתיעשה
עלפיהמוצעבכפוףלהוראותסעיף153להצעתהחוק)כפי
שיוסברלהלן(עמוצעלהבהירלענייןסמכותהמעברברכב
)ראוסעיףקטן)א()13(המוצע(,כירכבכוללגםמכונה
רישוםציוד כמשמעותולפיחוק ניידתאוציודהנדסי

הנדסי,התשי"ז-1957ע

יובהרכיההסמכהשבסעיףנדרשתרקלגבימקרקעין
שהגורםהמפעילאינוהמחזיקהבלעדיבהם)כגוןבמקרה
שבומיתקןהנפטטמוןבעומקהקרקעואילובשטחשמעל
פניהקרקעמחזיקגורםאחר,כגוןחקלאי(,ולגבימקרקעין
אינומחזיקבהם)היינומקרקעין המפעילכלל שהגורם
האמור בכל מחזיק(ע הוא שבהם למקרקעין סמוכים
במקרקעיןשהגורםהמפעילהואהמחזיקהבלעדיבהם,
או חכירה זכות המפעיל לגורם יש שבהם כאלה היינו
זכותשימושבלעדיתגםבשטחשמעלפניהקרקע,הרי
שביצועהפעולותהמנויותבסעיףקטן)א(כנוסחוהמוצע

)ואףפעולותאחרות(מותר,בכפוףלכלדין,מכוחזכותו
בלא גם מרכושו, להנאה המפעיל הגורם של הכללית

הסמכהמפורשתבחוקע

עםזאת,לעתיםאיןלגורםהמפעילאפשרותלהיכנס
למקרקעיןשהואהמחזיקהבלעדיבהם,אלאבאמצעות
מעברדרךמקרקעיןסמוכיםעכךלמשל,לעתיםהכניסה
למתחםמשאבותשהואקרקעהמוחזקתבאופןבלעדיבידי
הגורםהמפעיל,אפשריתרקבאמצעותמעברבדרךחקלאית
המצויהבמקרקעיןהסמוכיםעלפיכך,מוצעלהבהירבסעיף
קטן)ב(המוצעשמותרלעבורברכבבמקרקעיןשסמוכים
למקרקעיןשבהםישלגורםהמפעילזכותחכירהאוזכות

לשימושבשטחשמעללפניהקרקעע

פעולות וביצוע למקרקעין הכניסה כאמור,  סעיף 153
בהםלפיסעיף152להצעתהחוקצריכהלהתבצע 
עלפיהמוצעבכפוףלהוראותסעיף153להצעהעבסעיף
זהמוצעלחייבאתהגורםהמפעיללמסורהודעהלבעל

ס"חהתשי"ט,עמ'169ע 109
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הסמכותלפיסעיףקטן)א()13(תהיהנתונהלגורםהמפעילגםלגבימקרקעין )ב(
הסמוכיםלמקרקעיןשבהםישלוזכותחכירהאוזכותלשימושבשטחשמעלפני

הקרקעע

הודעהעלכוונה
להיכנסלמקרקעין

לאייכנסגורםמפעילאומימטעמולמקרקעיןהמיועדיםלמגוריםבתכנית,בכוונה153ע )א(
לעשותשימושבסמכויותלפיסעיף152,אלאאםכן-

)8(שבו-הגורםלתקןהפניות 152)א(למעטפסקה לענייןשימושבסמכותלפיסעיף )1(
המפעילמסרלבעלהמקרקעיןהודעהעלהכוונהלבצעפעולותכאמורבאותו

סעיף,ועלהעיתויהמתוכנןלכך,וחלפו15ימיםמיוםמסירתההודעה;

לענייןשימושבסמכותלפיסעיף152)א()8(-הגורםהמפעילמסרלבעל )2(
המקרקעיןהודעהעלסמכותווכוונתולבצעפעולותכאמורבאותוסעיף;בהודעה
כאמוריפרטהגורםהמפעילאתתדירותןשלהפעולותוהימיםבשבועשבהם
מתוכנןלבצעןוכןכיהגורםהמפעיליעשהמאמץסבירלהודיעלבעלהמקרקעין

אםהןצפויותלהתבצעביוםאחרבשבועע

לאייכנסגורםמפעילאומימטעמולמקרקעיןשאינםמיועדיםלמגוריםבתכנית )ב(
בכוונהלעשותשימושבסמכויותלפיסעיף152אלאאםכן-

לענייןשימושבסמכותלפיסעיף152)א()2(,)3(,)4(,)7(,)10(,)11(או)12(- )1(
הגורםהמפעילמסרלבעלהמקרקעיןהודעהעלהכוונהלבצעפעולותכאמור

באותוסעיףועלהעיתויהמתוכנןלכך,וחלפו15ימיםמיוםמסירתההודעה;

לענייןשימושבסמכותלפיסעיף152)א()1(,)5(,)6(,)8(,)9(ו–)13(או)ב(- )2(
הגורםהמפעילמסרלבעלהמקרקעיןהודעהעלסמכותווכוונתולבצעפעולות

כאמורבאותוסעיףע

הסמכותלפיסעיףקטן)א()13(תהיהנתונהלגורםהמפעילגםלגבימקרקעין )ב(
הסמוכיםלמקרקעיןשבהםישלוזכותחכירהאוזכותלשימושבשטחשמעלפני

הקרקעע

לאייכנסגורםמפעילאומימטעמולמקרקעיןהמיועדיםלמגוריםבתכנית,בכוונה153ע )א(
לעשותשימושבסמכויותלפיסעיף152,אלאאםכן-

הודעהעלכוונה
להיכנסלמקרקעין

)8(שבו-הגורם 152)א(למעטפסקה לענייןשימושבסמכותלפיסעיף )1(
המפעילמסרלבעלהמקרקעיןהודעהעלהכוונהלבצעפעולותכאמורבאותו

סעיף,ועלהעיתויהמתוכנןלכך,וחלפו15ימיםמיוםמסירתההודעה;

לתקןהפניות

לענייןשימושבסמכותלפיסעיף152)א()8(-הגורםהמפעילמסרלבעל )2(
המקרקעיןהודעהעלסמכותווכוונתולבצעפעולותכאמורבאותוסעיף;בהודעה
כאמוריפרטהגורםהמפעילאתתדירותןשלהפעולותוהימיםבשבועשבהם
מתוכנןלבצעןוכןכיהגורםהמפעיליעשהמאמץסבירלהודיעלבעלהמקרקעין

אםהןצפויותלהתבצעביוםאחרבשבועע

לאייכנסגורםמפעילאומימטעמולמקרקעיןשאינםמיועדיםלמגוריםבתכנית )ב(
בכוונהלעשותשימושבסמכויותלפיסעיף152אלאאםכן-

לענייןשימושבסמכותלפיסעיף152)א()2(,)3(,)4(,)7(,)10(,)11(או)12(- )1(
הגורםהמפעילמסרלבעלהמקרקעיןהודעהעלהכוונהלבצעפעולותכאמור

באותוסעיףועלהעיתויהמתוכנןלכך,וחלפו15ימיםמיוםמסירתההודעה;

לענייןשימושבסמכותלפיסעיף152)א()1(,)5(,)6(,)8(,)9(ו–)13(או)ב(- )2(
הגורםהמפעילמסרלבעלהמקרקעיןהודעהעלסמכותווכוונתולבצעפעולות

כאמורבאותוסעיףע

המקרקעיןשאליהםרשאיהגורםהמפעיללהיכנסלשם
ביצועהפעולותעתוכןההודעהומועדמסירתהמשתנים
בהתאםלשניאלה:סוגהפעולה)ישנןפעולות,כגוןחפירה
וגיזום,שישלהןהשפעהרבהיותרעלהמקרקעיןלעומת
פעולותאחרות,כגוןסימוןבשלטיםומעברברכב(וייעוד
המקרקעין)מתוךהנחהשבמקרקעיןהמיועדיםלמגורים,
ישלייחסיותרמשקללזכותלפרטיותולצורךלדעתמתי
צפויהגורםהמפעיללהיכנסלמקרקעין,מאשרבמקרקעין

שאינםמיועדיםלמגורים(ע

לפיכךמוצע,בסעיף153)א()1(להצעתהחוק,לקבוע
)למעט למגורים המיועדים במקרקעין הפעולות שכל
שיפורט כפי להצעה 152)א()8( בסעיף המנויות פעולות
להלן(טעונותהודעהעלהכוונהלבצעאתהפעולותועל
העיתויהמתוכנןלכךעהודעהזותימסרעלפיהמוצע15
זו במתכונת הודעה הפעולהע ביצוע טרם לפחות ימים
נדרשתעלפיהמוצעבסעיף153)ב()1(להצעתהחוק,גם
לענייןפעולותבמקרקעיןשאינםמיועדיםלמגורים,וזאת
במקרהשמדוברבפעולותשעלולהלהיותלהןהשפעהרבה
יותרבאופןיחסיעלהמקרקעיןעמדוברבפעולותהמנויות
בסעיף152)א()2(,)3(,)4(,)7(,)10(,)11(,או)12(להצעתהחוקע

להצעת )12(152 בסעיף המנויות לפעולות באשר
בעלותרמות פעולות של מדוברבאוסף יצויןכי החוק,
השפעהשונותעלהמקרקעיןשבהםהןמבוצעות,ומוצע
לנקוטגישהמחמירהולהתייחסאליהןכאלפעולותבעלות

השפעהרבהיותרבאופןיחסי,הדורשותהודעהבמתכונת
האמורהע

להצעתהחוק, 153)ב()2( מוצע,בסעיף זאת לעומת
לקבועשבמקרקעיןשאינםמיועדיםלמגורים,פעולותשיש
להןהשפעהפחותהעלהמקרקעין,המנויותבסעיף152)א(

)1(,)5(,)6(,)8(,)9(ו–)13(או)ב(להצעתהחוק,טעונותרק
בלא הפעולות, את לבצע והכוונה הסמכות על הודעה
זויכולה נקיבהבמועדמדויקלביצועהפעולה,והודעה

להימסראחתלשנהע

152)א()8( בסעיף המנויות לפעולות באשר יוסבר,
זה )ובכלל בדיקות ביצוע בעיקרן שהן החוק, להצעת
מדידות(וסיוריםבמקרקעין,כימאחרשמדוברבפעולות
על חובה ויש עלהמקרקעין, פחותה השפעה שישלהן
פיהוראותהדיןודרישותהתחזוקהלבצעןבאופןתדיר,
מוצעלקבועשבמקרהשמדוברבביצועןבמקרקעיןשאינם
מיועדיםלמגורים,דיבמסירתהודעהשנתיתבמתכונת
האמורהלעיל)היינוהודעהעלהסמכותוהכוונהלבצע
אתהפעולות,בלאנקיבהבמועדמדויק(,ובהתאםלכך,
מנויותפעולותאלהבסעיף153)ב()2(להצעתהחוקעואולם
במקרהשמדוברבביצועןבמקרקעיןהמיועדיםלמגורים,
מוצעלקבועבסעיף153)א()2(להצעתהחוקכיישלכלול
המתוכננת התדירות את גם כאמור, השנתית בהודעה
שבהם בשבוע הימים ואת אלה, פעולות של לביצוען
ישתנה השנה במהלך אם כי מוצע כן לבצעןע מתוכנן
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)ב()2(רשאילפנות בעלמקרקעיןשקיבלהודעהלפיסעיפיםקטנים)א()2(או )ג(
לגורםהמפעילבבקשהשיודיעלועלהעיתויהמתוכנןלביצועהפעולות,והגורם
המפעילייענהלבקשהככלשאיןבכךכדילפגועבפעילותואולהכבידעליה;הודעה
)ב()2(תימסרלבעלהמקרקעיןאחתלשנהותפרט כאמורבסעיפיםקטנים)א()2(או
אתהאפשרותלפנותלגורםהמפעילבבקשהכאמורואתדרכיההתקשרותעםהגורם

המפעיללצורךהפנייהע

לאניתןלמצואאתבעלהמקרקעין,יפרסםהגורםהמפעילאתההודעה,בדרך )ד(
שיקבעשרהאוצר;פורסמהההודעהכאמור,חזקהשבעלהמקרקעיןקיבלאותהע

בעלמקרקעיןהמתנגדלביצועפעולותלפיסעיף152רשאילפנותלמנהלמינהל )ה(
הדלקשבמשרדהתשתיתהלאומיות,האנרגיהוהמים)בסימןזה-המנהל(בתוך15
ימיםמיוםשנמסרהלוהודעהלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(אומיוםשפורסמהההודעה
לפיסעיףקטן)ד(;פנהכאמור,יודיעעלכךהמנהללגורםהמפעיל,והגורםהמפעיליהיה
רשאילהיכנסלמקרקעיןולבצעבהםאתהפעולותהאמורותרקאםקיבלהרשאהלכך
מאתהמנהל;נתןהמנהלהרשאה,יודיעעלכךלבעלהמקרקעין7ימיםלפחותלפני

המועדלביצועהפעולות,בצירוףנימוקיםע

מערכת בידי המוחזקים במקרקעין 152 סעיף לפי פעולות של וביצוע כניסה )ו(
הביטחוןטעוניםאישורמראששלהגוףהמוסמךלכךעלפידיןלגביאותומקום;בסעיף

קטןזה,"מערכתהביטחון"-כלאחדמאלה:

משרדהביטחוןויחידותהסמךשלמשרדהביטחון; )1(

יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלהשעיקרפעילותןבתחום )2(
ביטחוןהמדינה;

צבאהגנהלישראל; )3(

מסיבהכלשהי,היוםבשבועשבוצפויותהפעולותהאלה
להתבצע,יעשההגורםהמפעילמאמץסבירלהודיעעל
תחזוקת לצורך שכיום משום זאת לבעלהמקרקעיןע כך
מיתקניהנפטברמהנאותה)דברשמשרתגםאתטובתושל
בעלהמקרקעין(,מתבצעיםסיוריםבתדירותגבוההלאורך
מיתקניהנפטעמתכונתההודעהבמקרהשלביצועפעולות
153)א()1( במקרקעיןהמיועדיםלמגוריםהקבועהבסעיף
להצעתהחוק,אינהמאפשרתביצועסיוריםכאמורועלולה

לפגועברמתהתחזוקהשלהמיתקניםע

בסעיףקטן)ג(מוצעלאפשרלבעלמקרקעיןשנמסרה
לוהודעהלפיסעיפיםקטנים)א()2(או)ב()2(לפנותלגורם
המפעילבבקשהשיודיעלועלהעיתויהמתוכנןלביצוע
הפעולותעהגורםהמפעילייענהלבקשהככלשאיןבכך
כדילפגועבפעילותואולהכבידעליה)מובןכיאיןרואים
בעצםההודעהמשוםהכבדה(עלצורךכךמוצעשההודעה
השנתיתתפרטאתדרכיההתקשרותעםהגורםהמפעיל

ואתהאפשרותלפנותאליוכאמורע

בסעיףקטן)ד(מוצעלקבועכיאםלאניתןלמצואאת
בעלהמקרקעין,הגורםהמפעיליפרסםאתההודעהבדרך
שיקבעשרהאוצרבתקנות,ומשפורסמהההודעה,חזקה

שבעלהמקרקעיןקיבלאותהע

בסעיףקטן)ה(מוצעלאפשרלבעלמקרקעיןשמתנגד
הדלק מינהל למנהל לפנות כאמור, פעולות לביצוע
)להלן והמים האנרגיה הלאומיות, התשתיות שבמשרד
15ימיםמיום בתוך המנהל( - בדבריההסברלפרקזה
שנמסרהלוההודעהאומיוםשפורסמהעמנהלמינהלהדלק
הואהגורםהמקצועיהמתאיםלאזןביןצורכיהתחזוקהשל
במקרה המקרקעיןע וביןפגיעההאפשריתבבעל הצינור
כזה,יודיעמנהלמינהלהדלקלגורםהמפעילעלפניית
להיכנס רשאי יהיה המפעיל והגורם המקרקעין, בעל
אם רק האמורות הפעולות את בהם ולבצע למקרקעין
לכללי שבהתאם מובן המנהלע מאת הרשאה לכך קיבל
הצדקהטבעיועקרונותהמשפטהמינהלי,ישמעהמנהלגם
אתעמדתהגורםהמפעילטרםקבלתהחלטהבענייןמתן
הרשאהכאמורעאםהחליטהמנהללהרשותאתהכניסה
למקרקעיןואתביצועהפעולות,עליולהודיעעלכךלבעל
המקרקעין7ימיםלפחותלפניהמועדלביצועהפעולות,

בצירוףנימוקיםלמתןההרשאהע

)ו(מוצעלקבועכיכניסתגורםמפעיל קטן בסעיף
)כהגדרתה הביטחון מערכת בידי המוחזקים למקרקעין
לכך המוסמך הגוף של טעוניםאישורמראש המוצעת(

לגביאותומקוםע
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20לחוקלהסדרתהביטחון מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף )4(
בגופיםציבוריים,התשנ"ח-1111998,שאינםיחידותכאמורבפסקה)2(,ואשרשר

הביטחוןהודיעעליהםלמנהל;

משטרתישראל,שירותבתיהסוהרוהרשותלהגנהעלעדים; )5(

התאגידים בחוק כהגדרתו ביטחוני, ציוד המייצרים וספקים מפעלים )6(
הביטחוניים)הגנהעלאינטרסיםביטחוניים(,התשס"ו-1122006,בעבורגוףהמנוי

בפסקאות)1(עד)5(,שהשרהממונהעלאותוגוףהודיעעליהםלמנהלע

ציבור, לצורכי בתכנית המיועדים למקרקעין להיכנס המתכוון מפעיל גורם )ז(
כמשמעותםלפיחוקהתכנוןוהבנייה,ולבצעבהםפעולותלפיסעיף152,ימסורהודעה
כאמורבסעיףקטן)ב(,לפיהעניין,גםלרשותהמקומיתשבתחומהנמצאיםהמקרקעיןע

הרואהאתעצמונפגעממתןהרשאהבידיהמנהלכאמורבסעיף153)ה(,רשאי154עערעור )א(
לערערעלהחלטתהמנהללביתמשפטהשלוםשבתחוםשיפוטונמצאיםהמקרקעין,

בתוך14ימיםמהיוםשבונמסרהלוההחלטהע

ביתהמשפטהדןבערעוררשאילאשראתהחלטתהמנהל,לבטלה,אולהתנותה )ב(
בתנאים,והוארשאילתתכלסעדשביתמשפטהדןבענייןאזרחימוסמךלתתוע

הגשתערעורלביתהמשפטלאתעכבאתהשימושבסמכותלפיסעיף152,אלא )ג(
אםכןהחליטעלכךביתהמשפט,בהחלטהמנומקתמטעםמיוחדע

שרהמשפטיםרשאילקבועסדרידיןבערעורלפיסעיף154;באיןסדרידין,ידון155עסדרידיןבערעור )א(
ביתהמשפטבדרךהנראיתלומועילהביותרלהכרעהצודקתומהירהע

ביתהמשפטהדןבערעורלפיסעיף154לאיהיהקשורבדיניהראיותלמעטדיני )ב(
חסינותעדיםוראיותחסויותכאמורבפרקג'לפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-

1131971ע

ביצועפעולות
במקרקעיןבלא

הודעה

עלאףהאמורבסעיף153,רשאיגורםמפעיללהיכנסלמקרקעיןכאמורבסעיף156ע )א(
152לשםביצועפעולההמנויהבאותוסעיף,אףבלאהודעהלפיסעיף153,אםסבר

שמתקייםאחדמאלה:

20לחוקלהסדרתהביטחון מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף )4(
בגופיםציבוריים,התשנ"ח-1111998,שאינםיחידותכאמורבפסקה)2(,ואשרשר

הביטחוןהודיעעליהםלמנהל;

משטרתישראל,שירותבתיהסוהרוהרשותלהגנהעלעדים; )5(

התאגידים בחוק כהגדרתו ביטחוני, ציוד המייצרים וספקים מפעלים )6(
הביטחוניים)הגנהעלאינטרסיםביטחוניים(,התשס"ו-1122006,בעבורגוףהמנוי

בפסקאות)1(עד)5(,שהשרהממונהעלאותוגוףהודיעעליהםלמנהלע

ציבור, לצורכי בתכנית המיועדים למקרקעין להיכנס המתכוון מפעיל גורם )ז(
כמשמעותםלפיחוקהתכנוןוהבנייה,ולבצעבהםפעולותלפיסעיף152,ימסורהודעה
כאמורבסעיףקטן)ב(,לפיהעניין,גםלרשותהמקומיתשבתחומהנמצאיםהמקרקעיןע

הרואהאתעצמונפגעממתןהרשאהבידיהמנהלכאמורבסעיף153)ה(,רשאי154ע )א(
לערערעלהחלטתהמנהללביתמשפטהשלוםשבתחוםשיפוטונמצאיםהמקרקעין,

בתוך14ימיםמהיוםשבונמסרהלוההחלטהע

ערעור

ביתהמשפטהדןבערעוררשאילאשראתהחלטתהמנהל,לבטלה,אולהתנותה )ב(
בתנאים,והוארשאילתתכלסעדשביתמשפטהדןבענייןאזרחימוסמךלתתוע

הגשתערעורלביתהמשפטלאתעכבאתהשימושבסמכותלפיסעיף152,אלא )ג(
אםכןהחליטעלכךביתהמשפט,בהחלטהמנומקתמטעםמיוחדע

שרהמשפטיםרשאילקבועסדרידיןבערעורלפיסעיף154;באיןסדרידין,ידון155ע )א(
ביתהמשפטבדרךהנראיתלומועילהביותרלהכרעהצודקתומהירהע

סדרידיןבערעור

ביתהמשפטהדןבערעורלפיסעיף154לאיהיהקשורבדיניהראיותלמעטדיני )ב(
חסינותעדיםוראיותחסויותכאמורבפרקג'לפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-

1131971ע

עלאףהאמורבסעיף153,רשאיגורםמפעיללהיכנסלמקרקעיןכאמורבסעיף156ע )א(
152לשםביצועפעולההמנויהבאותוסעיף,אףבלאהודעהלפיסעיף153,אםסבר

שמתקייםאחדמאלה:

ביצועפעולות
במקרקעיןבלא

הודעה

לבסוףמוצע,בסעיףקטן)ז(,לקבועכיבמקרהשמדובר
במקרקעיןשמיועדיםבתכנית)כמשמעותהבחוקהתכנון
על להודיע המפעיל עלהגורם ציבור, והבנייה(לצורכי
כךגםלרשותהמקומיתשבתחומהנמצאיםהמקרקעין,

במתכונתההודעותשבסעיףקטן)ב(המוצעע

מוצעלקבוע,בדומהלהסדרהקייםהיוםבסעיף  סעיף 154
את שרואה מי כי הטבעי, הגז משק לחוק 51 
עצמונפגעממתןהרשאהשנתןהמנהללפיסעיף153)ה(
משפט לבית ההחלטה על לערער יוכל החוק, להצעת
השלוםשבתחוםשיפוטונמצאיםהמקרקעין,אךהגשת
ערעורכאמורלאתעכבאתהשימושבסמכותלפיסעיף
152להצעתהחוק,אלאאםכןהחליטעלכךביתהמשפט

בהחלטהמנומקתמטעםמיוחדע

מוצעלהסמיךאתשרהמשפטיםלקבועסדרי  סעיף 155
נקבעוכאמור אםלא כי ולקבוע דיןבערעור, 

לו הנראית בדרך בערעור המשפט בית ידון דין, סדרי
מוצע כן, כמו ומהירהע צודקת להכרעה ביותר מועילה
לקבועשביתהמשפטהדןבערעורלאיהיהקשורבדיני
הראיותלמעטדיניחסינותעדיםוראיותחסויותכאמור
התשל"א-1971ע חדש[, ]נוסח הראיות לפקודת ג' בפרק
ההוראההמוצעתבענייןזהזההלהוראההקיימתהיום

בסעיף52לחוקמשקהגזהטבעיע

מוצעלקבועמקריםמסוימיםשבהםגורםמפעיל  סעיף 156
ביצוע לצורך למקרקעין להיכנס רשאי יהיה 
פעולותלפיסעיף152להצעתהחוקאףבלאהודעהלפי

סעיף153להצעהע

)א()1(המוצעמתייחסלמקרהשבוסבור סעיףקטן
הגורםהמפעילשהפעולהדחופהוחיוניתלמניעתדליפת
נפטאולמניעתנזקלאדםאולסביבהעבמקרהכזה,יוכל
יהיהעליולתת אך הפעולה את לבצע המפעיל הגורם

ס"חהתשנ"ח,עמ'348ע 111

ס"חהתשס"ו,עמ'174ע 112

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ע 113
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לאדםאו דליפתנפטאולמניעתנזק למניעת וחיונית הפעולהדחופה )1(
לסביבה,ובלבדשהגורםהמפעילייתןהודעהמפורטתלבעלהמקרקעיןולמנהל

בהקדםהאפשריולאיאוחרמ–48שעותלאחרביצועהפעולה;

לרבות לרכוש או משמעותילסביבה נזק מניעת הפעולהנדרשתלשם )2(
מיתקןנפט,ולאניתןלהמתיןעדתוםהתקופהשבסעיף153)א()1(או)ב()1(,ובלבד
שהגורםהמפעילנתןהודעהלבעלהמקרקעיןולמנהלבהקדםהאפשריולא

יאוחרמ־48שעותלפניביצועהפעולהע

הוראותסעיף153)ד(יחולולענייןהודעהלפיסעיףקטן)א(ע )ב(

להשלמתביצוע המפעילעד לגורם סעיףקטן)א(תהיהנתונה לפי הסמכות )ג(
הפעולהלהנחתדעתוע

גורםמפעילשמשתמשבסמכותומבצעפעולותלפיסעיף152,יימנעעדכמה157עפיצוייםבעדנזק )א(
שהדברניתןמגרימתנזק,ויחזיראתהמקרקעין,ככלהאפשר,למצבשהיובואילולא

נעשהשימושבהםע

נגרםנזקכתוצאהמביצועהפעולותהאמורות,ישלםהגורםהמפעיל,לפידרישת )ב(
הניזוק,פיצוייםעלהנזקשנגרםע

החליטהגורםהמפעיללדחותדרישהלפיצוייםלפיסעיףקטן)ב(,כולהאוחלקה, )ג(
ימסורלתובעהודעהמנומקתבכתבעלכךבתוך60ימיםמיוםקבלתהדרישה,וישלם
לו,בתוךהמועדהאמור,אתהסכוםשאינושנויבמחלוקת;כלאחדמהצדדיםרשאי
להעביראתהדרישהלפיצוייםלהכרעתהשלועדתעררכהגדרתהבחוקמשקהגז
הטבעי,התשס"ב-1142002,שתקבעאתסכוםהפיצויים,ויחולולענייןזההוראותסעיפים

45)ב(ו–)ג(ו־46לחוקהאמורע
איסורביצוע

פעולותמסוימות
במקרקעיןבלא

אישורהמנהל

לאישתולאדםעצים,לאיבנהולאיחפורבמקרקעיןשבהםמצוימיתקןנפט,למעט158ע
מיתקןהגנהקתודית,אלאאםכןהסכיםלכךהגורםהמפעיל,בכתב,ובהעדרהסכמה

כאמור-אםניתןלכךאישורהמנהל,לאחרששמעאתעמדתהגורםהמפעילע

הודעהמפורטתלבעלהמקרקעיןולמנהל,בהקדםהאפשרי
ולאיאוחרמ־48שעותלאחרביצועהפעולהע

סעיףקטן)א()2(המוצעמתייחסלמקרהשבוסבור
נזק מניעת לשם נדרשת שהפעולה המפעיל הגורם
שהוא רכוש זה )ובכלל לרכוש או לסביבה משמעותי
מיתקןנפט(,אךלאמתקיימתרמתדחיפותגבוהההעונה
לתנאיםשבסעיףקטן)א()1(המוצע,ולמרותזאתלאניתן
לשלוחהודעהלפיסעיף153)א()1(או)ב()1(להצעתהחוק
ולהמתיןעםביצועהפעולהעדתום15ימיםממסירתהע
לתתהודעה המפעיל מהגורם לדרוש מוצע זה במקרה
לבעלהמקרקעיןולמנהלבהקדםהאפשרי,ולהמתיןעם
ביצועהפעולה48שעותלפחותלאחרמסירתההודעהע
במקרהשלאניתןלמצואאתבעלהמקרקעין,יפרסםהגורם
המפעילהודעהבדרךשיקבעשרהאוצרבתקנות,ומשזו

פורסמהיראואתבעלהמקרקעיןכאילוקיבלאותהע

בדומהלהסדרהקבועכיוםבסעיף53לחוקמשק  סעיף 157
מפעיל גורם על כי לקבוע מוצע הטבעי, הגז 
העושהשימושבסמכותלהיכנסלמקרקעיןולבצעבהם
פעולות)כאמורבסעיף152להצעתהחוק(להימנע,עדכמה

שניתן,מגרימתנזקולהחזיראתהמקרקעין,ככלהאפשר,
למצבשהיובואלמלאנעשהבהםשימושע

זאת, דרש והניזוק נזק, נגרם אם כי מוצע כן כמו
ישלםהגורםהמפעילפיצוייםעלהנזקשגרםעעודמוצע
כיאםהגורםהמפעילהחליטלדחותדרישהלפיצויים,
עליולמסורלתובעהודעהמנומקתעלכךבתוךשישים
ימים)ולשלםלועדאותומועדאתהסכוםשאינושנוי
במחלוקת(,וכלאחדמהצדדיםיהיהרשאילהעביראת
הדרישהלהכרעהבוועדתעררשלפיחוקמשקהגזהטבעי,
שתקבעאתסכוםהפיצוייםעועדהזואינהכפופהלדיני
לפי ופועלת חוק(, לאותו 45)ב( בסעיף )כאמור הראיות
סדרידיןשקבעשרהמשפטים,ואםלאנקבעו-לפיסדרי
דיןשקבעיושבראשהוועדה)כמפורטבסעיף45)ג(לאותו
חוק(עעלהחלטתהוועדהניתןלערערלביתהמשפטהמחוזי
בתוך45ימיםמיוםשהומצאה,ועלהחלטתביתהמשפט
המחוזיניתןלערערברשותלביתהמשפטהעליוןבשאלה

משפטיתבלבד)ראוסעיף46לאותוחוק(ע

במטרהלהגןעלמיתקניהנפטהמשמשיםאת  סעיף 158
הגורםהמפעיל,מוצעלאסורעלכלאדםלשתול 
עצים,לבנותאולחפורבמקרקעיןשבהםמצוימיתקןנפט

ס"חהתשס"ב,עמ'55ע 114
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העושהאחדמאלה,דינו-מאסרשלוששניםאוהקנסהאמורבסעיף61)א()3(לחוק159עעונשין
העונשין,התשל"ז-1151977:

שותלעצים,בונהאוחופרבמקרקעיןשבהםמצוימיתקןנפטלמעטמיתקןהגנה )1(
קתודית,בלאשניתנולכךהסכמתהגורםהמפעילאואישורהמנהל,בניגודלהוראות

סעיף158;

מפריעלפעילותשלגורםמפעילאומימטעמוהמנויהלהלן: )2(

הקמה,הפעלה,שינוי,בדיקהאותיקוןשלנכספעילות; )א(

פריקה,אחסון,הולכה,ניפוקאוטעינה,שלנפט; )ב(

מפריעלקיומושלנכספעילותע )3(

סימן ו': הוראות לעניין נכסי פעילות ופעילות של גורם מפעיל בתחום נמל

הוראותלעניין
תחולתחוקרשות

הספנותוהנמלים

הוראותחוקרשותהספנותוהנמלים,התשס"ד-1162004)בסימןזה-חוקרשות160ע )א(
הספנותוהנמלים(לאיחולולגבינכספעילותשבתחוםנמלהמנויבתוספתהשנייה,

ולגביגורםמפעילופעילותובקשרלנכסכאמור,בכפוףלהוראותסעיףקטן)ב(ע

הוראותסעיפים32,29,24,22,21,19,16,14,13,10,8)ב(,42,33)א(,)ג(ו–)ד(ו־43 )ב(
עד48לחוקרשותהספנותוהנמליםיחולולגבינכספעילותכאמורבסעיףקטן)א(,

ולגביגורםמפעילופעילותוכאמורבו,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בסעיף10- )1(

בסעיףקטן)א(,במקום"לתתשירותינמל"יקראו"לתתכלסוגשל )א(
שירותינמל";

העושהאחדמאלה,דינו-מאסרשלוששניםאוהקנסהאמורבסעיף61)א()3(לחוק159ע
העונשין,התשל"ז-1151977:

עונשין

שותלעצים,בונהאוחופרבמקרקעיןשבהםמצוימיתקןנפטלמעטמיתקןהגנה )1(
קתודית,בלאשניתנולכךהסכמתהגורםהמפעילאואישורהמנהל,בניגודלהוראות

סעיף158;

מפריעלפעילותשלגורםמפעילאומימטעמוהמנויהלהלן: )2(

הקמה,הפעלה,שינוי,בדיקהאותיקוןשלנכספעילות; )א(

פריקה,אחסון,הולכה,ניפוקאוטעינה,שלנפט; )ב(

מפריעלקיומושלנכספעילותע )3(

סימן ו': הוראות לעניין נכסי פעילות ופעילות של גורם מפעיל בתחום נמל

הוראותחוקרשותהספנותוהנמלים,התשס"ד-1162004)בסימןזה-חוקרשות160ע )א(
הספנותוהנמלים(לאיחולולגבינכספעילותשבתחוםנמלהמנויבתוספתהשנייה,

ולגביגורםמפעילופעילותובקשרלנכסכאמור,בכפוףלהוראותסעיףקטן)ב(ע

הוראותלעניין
תחולתחוקרשות

הספנותוהנמלים

הוראותסעיפים32,29,24,22,21,19,16,14,13,10,8)ב(,42,33)א(,)ג(ו–)ד(ו־43 )ב(
עד48לחוקרשותהספנותוהנמליםיחולולגבינכספעילותכאמורבסעיףקטן)א(,

ולגביגורםמפעילופעילותוכאמורבו,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בסעיף10- )1(

בסעיףקטן)א(,במקום"לתתשירותינמל"יקראו"לתתכלסוגשל )א(
שירותינמל";

כאמור)למעטמיתקןהגנהקתודית-בשלמאפייניהמיתקן(,
אלאבהסכמתהגורםהמפעילעכדילמנועאי–הבנותמוצע
לדרוששהסכמהכאמורתינתןבכתבעאםהגורםהמפעיל
סירב,ניתןלבצעפעולותכאמוררקלאחרקבלתאישור
המנהל,לאחרששמעאתעמדתהגורםהמפעילבענייןע
יוסברשמדוברבפעולותשעלולותלהזיקלמיתקןהנפט,וכן

עלולותבסופושלדבראףלגרוםנזקלסביבהע

מוצעלקבועשפעולהבניגודלסעיף158להצעת  סעיף 159
הוא בצדה שהעונש עבירה מהווה החוק 
מאסרשלוששניםאוהקנסהאמורבסעיף61)א()3(לחוק
העונשין,התשל"ז-1977)להלןבדבריההסברלפרקזה-
לפעילותהגורםהמפעיל הפרעה חוקהעונשין(עבנוסף,
המנויהבפסקה)2(והפרעהלקיומושלנכספעילות)פסקה
)3((תהווהאףהיאעבירהפליליתעיצויןכיעבירותדומות
קבועותגםבחוקמשקהגזהטבעיובחוקמשקהחשמל,

התשנ"ו-1996ע

בתוספתהשנייהלחוקרשותהספנותוהנמלים,  סעיף 160
התשס"ד-2004)להלןבדבריההסברלפרקזה- 
חוקרספ"ן(,מנוייםהנמליםאשרעליהםחלהחוקעכיום,
המנוי אילת, בתחוםנמל הפעילות חלקמנכסי מצויים
בתוספתהשנייהלחוקרספ"ן)להלןבדבריההסברלפרקזה
-התוספתהשנייה(,וחלקםמצוייםבנמלאשקלוןשאינו

מנויבהע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועכיהוראותחוקרשותהספנותוהנמלים
לאיחולועלנכספעילותהמצויבתחוםנמלהמנויבתוספת
השנייהלחוקרספ"ן,כלומר,עלנכסיפעילותבנמלאילת,

ועלפעילותהגורםהמפעילבקשרלנכסכאמורע

לסעיף קטן )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מוצעלקבועכיהוראות
מסוימותמחוקרספ"ן,המנויותבסעיףקטן)ב(המוצע,כן
מפעיל פעילותגורם ולעניין פעילות נכסי לעניין יחולו
המנויים ובשינויים המחויבים בשינויים וזאת כאמור,
הוראות וכמפורטלהלןעיצויןכיישנן באותוסעיףקטן,
בחוקרספ"ןאשראינןרלוונטיותלהקשרנוועלכןמוצע

שלאלהתייחסלתחולתןע

לפסקה )1(

התחבורה, שר את מסמיך רספ"ן לחוק 10 סעיף
בהסכמתשרהאוצר,להסמיךחברהכאמורבאותוסעיף
להיותחברתנמל,להפעילנמלולתתבושירותינמלעלפי
)ג(שלהסעיףהאמור,חברתנמלאינהיכולה, סעיףקטן
ביןהשאר,לתתשירותיםשאינםשירותינמלאלאבאישור
להחילאת התחבורהושרהאוצרעמוצע מראששלשר

ס"חהתשל"ז,עמ'226ע 115
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הסמכה "ולעניין יקראו ההסמכה" "בכתב אחרי )ב(, קטן בסעיף )ב(
לתאגידמורשהשהואגורםמפעיל-לתקופהשבהנתנההמדינהלגורם
המפעילזכותבנכסיהפעילות",במקום"תנאיםלרבותתנאיםהנדרשים"
יקראו"תנאיםבענייניםהנוגעיםלבטיחותואיכותהסביבהלרבותתנאים
הנדרשים",ובסופויקראו"לענייןזה,"גורםמפעיל"ו"נכסיהפעילות"-
כהגדרתםבסעיף144לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגת

יעדיהתקציבלשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016";

סעיףקטן)ג(-לאייקרא; )ג(

13,לענייןתאגידמוסמךשהואגורם הפעלתסמכותהמנהללפיסעיף )2(
מפעיל,טעונהאישורשרהאוצר;

הפעלתסמכותשרהתחבורהלפיסעיף14,לענייןהסמכהשלתאגידמוסמך )3(
שהואגורםמפעיל,טעונהאישורשרהאוצר;

יקראואתסעיף16,לענייןגורםמפעיל,כךשבמקום"השר"יקראו"השרים"; )4(

וטעמים נסיבות 22)א(,לקבוע סעיף לפי התחבורה שר סמכות הפעלת )5(
להחדלתנמל,לגבינמלשמצויבונכספעילות,טעונההסכמתשרהאוצר;

10האמורלענייןנכספעילותולענייןפעילותשל סעיף
להלןע גורםמפעילבתחוםנמל,בכמהשינוייםכמפורט
עלפיהמוצע,בכלהאמורבגורםמפעיל,כתבההסמכה
כלשירותיהנמלעמאחר את לתת שיינתןלויאפשרלו
שעלפיהמוצעסעיףקטן)ג(הנזכרלעיללאייקרא,יוכל
הגורםהמפעיללתתגםשירותיםשאינםשירותינמלעזאת
ועוד,עלפיהמוצעיינתןכתבההסמכה,לגביגורםמפעיל,
הפעילות, בנכסי זכויות המפעיל לגורם שבה לתקופה
והתנאיםשיהיהניתןלקבועבויהיובענייניםהנוגעים
זומוצע לבטיחותואיכותהסביבהבלבדעיוערשמסיבה
שסעיף )בעוד רספ"ן לחוק 42)ב( סעיף את להחיל שלא
42)א()ג(ו–)ד(לחוקהאמוריחולעלפיהמוצע(שכןסעיף
לצורךמילוי שאינה פעולה כספיבשל זהקובעעיצום
תפקידיהתאגידהמורשהאושאינהלפיהסמכתו,בעוד
שלענייןתאגידכאמורשהואגורםמפעיל,מוצעכאמור

שלאלהגבילאתהשירותיםשהוארשאילתתע

לפסקה )2(

סעיף13לחוקרספ"ןמסמיךאתמנהלרשותהספנות
כי השאר, בין להניח, סביר יסוד לו היה אם והנמלים,
תאגידמוסמךאינוממלאאחרתנאיכתבההסמכהאואחר
הוראהמהוראותהחוק,לשלוחלתאגידהודעההכוללת
אתפירוטהליקויודרישהלתיקונועמוצעלקבועשסעיף
זהיחוללענייןתאגידמוסמךשהואגורםמפעיל,ואולם
כאמור תאגיד לעניין זו בסמכות שימוש יעשה המנהל
רקבאישורשרהאוצרעמובןשבכלהנוגעלתאגידכאמור,
תיבחןעמידתורקבהוראותהחוקהחלותעליו)ובשינויים

שבהםהןחלותלגביו(עלפיהמוצעבסעיףזהע

לפסקה )3(

מוצעלקבועכיסעיף14לחוקרספ"ן,המעניקלשר
הסמכה כתב של הגבלה או לביטול סמכות התחבורה
שנתןלתאגידמוסמך,יחול,ואולםשרהתחבורהלאיעשה
שימושבסמכותוהאמורהלגביביטולאוהגבלהשלכתב
הסמכהשלתאגידמוסמךשהואגורםמפעיל,אלאבאישור

שרהאוצרע

לפסקה )4(

לעניין יחול רספ"ן לחוק 16 סעיף כי לקבוע מוצע
גורםמפעיל,ואולםהסמכותהנתונהבולשרהתחבורה
ושר התחבורה לשר מפעיל, גורם לעניין נתונה, תהיה
האוצריחדעכך,אםיהיהלשניהשריםהאמוריםיסודסביר
בנכס שימושנמלי שהגורםהמפעילאינועושה להניח
מוגן)שהואהמקרקעיןהמועבריםכהגדרתםבחוקרספ"ן(
אושאיןבאפשרותולעשותשימושכאמור,תהיהרשאית
המדינהלפנותלביתהמשפטבבקשהשיקבעכייפקעו
זכויותיושלהגורםהמפעילבנכסהמוגןעיצויןכיהעילה
לחוק 16 בסעיף המעוגנת משפט לבית לפנייה הנוספת
רספ"ןשעניינהעשייתשימוששאינושימושנמליבנכס
מוגן,אינהרלוונטיתלענייננושכןכאמורבדבריההסבר
)1(,רשאיהגורםהמפעיללהשתמשבנכסיםגם לפסקה

לשימוששאינושימושנמליע

לפסקה )5(

מוצעכיסעיף22לחוקרספ"ןיחול,ואולםהפעלת
הסמכותהנתונהבולשרהתחבורה,לקבועאתהנסיבות
בתוספת המנוי נמל של הפעלתו להחדלת והתנאים
השנייה,לגבינמלשמצויבונכספעילות,תהיהטעונה

אתהסכמתשרהאוצרע
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יקראואתסעיף32)ב(,לענייןנמלשמצויבונכספעילות,כךשבמקום"השר" )6(
יקראו"השרים"ע

איןבהוראותסעיפים24,8ו־29לחוקרשותהספנותוהנמליםכדילגרועמחובת )ג(
סודיותלפיכלדיןע

עלאףהאמורבסעיף9)ב()2(ו–)3(לחוקרשותהספנותוהנמלים,העמדתנכסשהוא )ד(
מקרקעיןמועבריםתת־ימייםכמשמעותםבחוקהאמור,לשימושתאגידמורשהשהוא

גורםמפעיל,לפיהוראותאותוסעיף,לאתהיהכנגדדמישימושכאמורבאותוסעיףע

הסכםלקבלת
שירותים

גורםמפעילרשאילהתקשרבהסכםעםחברתנמלאוחברתהפיתוחוהנכסים,כהגדרתן161ע
בחוקרשותהספנותוהנמלים,לצורךקבלתשירותיםבתמורה;הסכםכאמורשנחתם
ביןבעלזיכיוןהמשנהוביןחברתהפיתוחוהנכסיםערביוםהתחילהימשיךלעמוד

בתוקפוויראואותוכאילונחתםביןהגורםהמפעיללחברהכאמורע

יקראואתסעיף32)ב(,לענייןנמלשמצויבונכספעילות,כךשבמקום"השר" )6(
יקראו"השרים"ע

איןבהוראותסעיפים24,8ו־29לחוקרשותהספנותוהנמליםכדילגרועמחובת )ג(
סודיותלפיכלדיןע

עלאףהאמורבסעיף9)ב()2(ו–)3(לחוקרשותהספנותוהנמלים,העמדתנכסשהוא )ד(
מקרקעיןמועבריםתת־ימייםכמשמעותםבחוקהאמור,לשימושתאגידמורשהשהוא

גורםמפעיל,לפיהוראותאותוסעיף,לאתהיהכנגדדמישימושכאמורבאותוסעיףע

גורםמפעילרשאילהתקשרבהסכםעםחברתנמלאוחברתהפיתוחוהנכסים,כהגדרתן161ע
בחוקרשותהספנותוהנמלים,לצורךקבלתשירותיםבתמורה;הסכםכאמורשנחתם
ביןבעלזיכיוןהמשנהוביןחברתהפיתוחוהנכסיםערביוםהתחילהימשיךלעמוד

בתוקפוויראואותוכאילונחתםביןהגורםהמפעיללחברהכאמורע

הסכםלקבלת
שירותים

לפסקה )6(

סמכות המעניק רספ"ן לחוק 32)ב( סעיף כי מוצע
לרשותהספנותוהנמליםלקבועבאישורשרהתחבורה
כלליםלהפעלתנמלים,יחולכךשלענייןנמלשמצויבונכס

פעילות,תיעשהקביעתהכלליםגםבהסכמתשרהאוצרע

חלקמהוראותחוקרספ"ןהמפורטותברישהלסעיף
קטן)ב(המוצע,יחולועלפיהמוצעבשינוייםהמחויביםעכך,
מוצעלהחילאתסעיף19לחוקרספ"ןשלפיולאניתןלתת
שירותנמלבנמלהמנויבתוספתהשנייהאלאמכוחהסמכה
לפיאותוחוק)יוזכרכיכתבההסמכהיינתןלתאגידמורשה

שהואגורםמפעילבהתאםלמוצעבפסקה)1((ע

כמוכןמוצעלהחילאתסעיף21לחוקרספ"ןשלפיו
סעיף11)א(לפקודתהנמלים]נוסחחדש[,התשל"א-1971
)להלןבדבריההסברלפרקזה-פקודתהנמלים(,הקובע
תאגיד על יחול לא בנמל, עובדים לגבי רישוי דרישות
מוסמך)קרי,ביןהשאר,תאגידמורשהשקיבלכתבהסמכה

לפיסעיף10לחוקרספ"ן(ע

בנוסף,מוצעלהחילאתסעיף33לחוקרספ"ןשלפיו,
לענייןסעיף41)2(לחוקהספנות)כלישיט(,התש"ך-1960,
יראותאגידמורשה)היינותאגידשקיבלכתבהסמכהלפי

סעיף10לחוקרספ"ן(בגדר"רשותאחרת"ע

כמוכןמוצעלהחילאתסעיפים42)א(,)ג(ו–)ד(לחוק
48לחוקהאמור,הקובעים 43עד רספ"ןוכןאתסעיפים
הוראותלענייןהליךהטלתעיצומיםכספייםעכאמורלעיל
42)ב( )1(,איןצורךבהחלתסעיף בדבריההסברלפסקה
שכןסעיףזהקובעעיצוםכספיבשלפעולהשאינהלצורך
מילויתפקידיהתאגידהמורשהאושאינהלפיהסמכתו,
ואולםבענייננומוצעשלאלהגבילאתהשירותיםשרשאי

גורםמפעיללתתע

לסעיף קטן )ג(

בסמכויות עוסקים רספ"ן לחוק ו־29 24 ,8 סעיפים
שניתן לדרישתמידעענוסףעלהעובדהשהיקףהמידע
שכתב מכך מושפע האמורים הסעיפים מכוח לדרוש
מוצע בלבד, סביבה ובאיכות בבטיחות עוסק ההסמכה
לבין אלה סמכויות בין היחס את במפורש להבהיר גם
הוראותהסודיותהקיימותכיוםעבהקשרזהישלצייןאת

הוראתהסודיותהקיימתכיוםבנושאיםשוניםהנוגעים
לקוצינורהנפטמכוחסעיף113לחוקהעונשיןעכיום,לפי
הצושנקבעמכוחאותוסעיף,מהוויםענייניםאלה"ידיעה
סודית"כהגדרתהלפיאותוסעיףעבנוסף,בהתאםלצו,שר
האוצראומימטעמוהואהמוסמךלהתירמסירתמידע
הנוגעלנושאעלשםכךמוצעלהבהיר,למעןהסרספק,כי
24ו–29לחוקרספ"ןכדילגרוע ,8 איןבהוראותסעיפים

מהוראותלענייןחובתסודיותלפיכלדיןע

לסעיף קטן )ד(

חוקרספ"ןקובעמהםהמקרקעיןהמועבריםשלגביהם
והנכסים הפיתוח לחברת מהמדינה חכירה זכות תינתן
)חברתנמליישראל-חנ"י()להלןבדבריההסברלפרקזה-
חנ"י(,ובהמשךלכך,נכרתהסכםביןרשותמקרקעיישראל
המועבריםע במקרקעין זכויות לחנ"י המעניק חנ"י ובין
- אילת שבנמל הפעילות נכסי את גם כולל זה הסכם
נכסיםשחלקםנמצאיםביבשהוחלקםמקרקעיןתת־ימייםע
בהתאםלסעיף9לחוקרספ"ן,נתונהלחנ"יסמכותלהעמיד
של לשימושם השאר, בין המועברים, מהנכסים נכסים
תאגידיםמורשים,כנגדדמישימוש)וזאתלצורךשימושים
המפורטיםבתוספתהראשונהלחוקרספ"ןובכתבההסמכה

הניתןלתאגידיםהמורשיםלפיסעיף10לחוקהאמור(ע

באופן מופעל אילת מנמל זה שחלק מאחר ואולם
תוקצה ביבשה כברשניםרבות,ראוישהקרקע עצמאי
לגורםהמפעילישירותבידיהמדינהעעלכןמוצע,בסעיף
162להצעתהחוק,שרשותמקרקעיישראלוחנ"ייגרעו,
בהסכםביניהן,אתהמקרקעיןהיבשתייםמתחולתההסכםע
לגביהמקרקעיןהתת־ימייםתישארלחנ"יזכותשימושע
כהשלמהלכך,מוצעלקבועשבהעמדתנכסשהואמקרקעין
מועבריםתת־ימייםלשימושושלגורםמפעיללאתגבה

חנ"ידמישימושע

להתקשר רשאי מפעיל שגורם להבהיר מוצע  סעיף 161
בהסכמיםעםחברתנמלכהגדרתהבחוקרספ"ן 
אועםחנ"י,לצורךקבלתשירותיםבתמורהעכמוכןמוצע
להבהירשהסכםכאמורשנחתםביןבעלזיכיוןהמשנה
וביןחנ"יימשיךלעמודבתוקפוויראואותוכאילונחתם

ביןהגורםהמפעיללחנ"יע
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גריעתמקרקעין
מהמקרקעין

המועברים

רשותמקרקעיישראלוחברתהפיתוחוהנכסיםכהגדרתהבחוקרשותהספנותוהנמלים,162ע
יגיעולהסכמהביניהןלגביגריעתקרקעותהמפעלשבנמלאילת,מהמקרקעיןהמועברים
האוצר, שר תת־ימיים; מקרקעין שאינם והנמלים הספנות רשות בחוק כהגדרתם
בהתייעצותעםשרהתחבורה,יכריעבכלמחלוקתהנוגעתלגובההפיצוישישולם

לחברתהפיתוחוהנכסיםבשלגריעהכאמורע

סימן ז': תיקונים עקיפים

תיקוןפקודתמס
הכנסה

בפקודתמסהכנסה117,בסעיף130א)ג(,אחריפסקה)3(יבוא:163ע

")4(חברהממשלתית,כהגדרתהבחוקהחברותהממשלתיות,שמטבעהפעילותשלה,
כמשמעותובכלליחשבונאותמקובלים,הואדולראואירו,והמנהל,בהתייעצותעם

מנהלרשותהחברותהממשלתיות,אישראותהלענייןסעיףזהע"

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-164-1181965ע

בסעיף1,בהגדרה"תשתיותלאומיות",במקום"מיתקןאחסוןגזודלק"יבוא"מיתקן )1(
אחסוןנפט,גזודלק";

בסעיף61א)ב2(- )2(

בפסקה)1(,אחרי"הקמתתשתיתאואחסונה"יבוא"לרבותגורםמפעיל )א(
כהגדרתובסעיף255יד";

להצעת 160)ג( לסעיף ההסבר בדברי כמפורט  סעיף 162
החוק,כוללההסכםשנכרתביןרשותמקרקעי 
ישראלוביןחנ"י,המעניקלחנ"יזכויותבמקרקעיןהמועברים,
גםאתנכסיהפעילותשבנמלאילת,שחלקםביבשהוחלקם
מקרקעיןתת־ימיים,וכמוכן,נתונהלחנ"יהסמכותלהעמיד
של לשימושם השאר, בין המועברים, מהנכסים נכסים
תאגידיםמורשיםעכאמור,מוצעלקבועכירשותמקרקעי
ישראלוחנ"ייגיעולהסכמהבדברגריעתהמקרקעיןשאינם
כהגדרתו המפעל בתחום הכלולים תת־ימיים, מקרקעין
בסעיף144להצעתהחוק,ואשרמצוייםבתחוםנמלאילת,
מהמקרקעיןהמוקציםלחנ"יעגריעתהקרקעותכאמורנועדה
חכירה זכות ישיר באופן תיתן שהמדינה, לכך להביא
במקרקעיןאלהעבהתאםלהוראותסעיף146)א(להצעתהחוק
גםמקרקעיןאלהיוקצולחברהשתוקםלפיסעיף145)א(
להצעה(עהקרקעותהנגרעותיהיורקהקרקעותהיבשתיות,
בעודשבמקרקעיןהתת־ימייםתמשיךלהיותלחנ"יזכות
שימוש,כךשהיאתוכללהמשיךלמלאאתתפקידיהכגון

תחזוקה,מדידתעומקהמיםוכיוצאבאלהע

מוצע,אגבהסדרתהאפשרותשלגורםמפעיל  סעיף 163
אומישהיהבעלזיכיוןהמשנהלנהלאתפנקסי 
החשבונותשהואחייבבניהולםבמטבעחוץ,בסעיף149
להצעתהחוק,להסדיראתניהולהפנקסיםבמטבעחוץ
בידיחברותממשלתיותבכללעלשםכךמוצעלתקןאת
סעיף130א)ג(לפקודתמסהכנסהולהוסיףלגופיםשרשאים
ממשלתית חברה גם חוץ במטבע פנקסיהם את לנהל
שמנהלרשותהמסיםאישראותה,בהתייעצותעםמנהל
רשותהחברותהממשלתיותעבמסגרתזויובאבחשבוןאופי

פעילותהשלהחברהע

בהתאםלסעיף5לשטרהזיכיון,עלבעלהזיכיון  סעיף 164
לקבלאתאישורשרהאוצרלתרשימיםהמראים  כללי 

השר אישורי את ויראו הנכסים, תוואי את 
חוקהתכנוןוהבנייה, לפי כ"הרשאהואישורבניתוקף,
המאושרים"ע התרשימים של לביצועם התשכ"ה-1965,
בסעיףזהמוצעיםהסדריםהנוגעיםלנושאיתכנוןובנייה,
הנדרשיםלאורסיומהשלתקופתהזיכיון,חלףההסדרים
הוראות ברובם מהווים והם הזיכיון, שטר מכוח שחלו
מעברלקראתהחלהמלאהשלההליכיםהרגיליםלפיחוק
התכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965)להלןבדבריההסברלפרק

זה-חוקהתכנוןוהבנייה(ע

לפסקאות )1(, )2()ב( ו–)3( - כללי

והבנייה התכנון בחוק הוראות כמה לתקן מוצע
שנזכריםבהןהמונחים"דלק"ו"גז",והןרלוונטיותלהסדר
המוצעבסעיףזהבענייןתוםתקופתהזיכיוןעבנוסף,כפי
)5(,מוצעתהגדרה שיפורטלהלןבדבריההסברלפסקה
כנוסחו והבנייה התכנון לחוק י'3 בפרק "נפט" למונח
המוצעלהלן,הואהפרקהמסדירהליכיתכנוןובנייהשל

נכסיפעילותע

"תשתיות ההגדרה את לתקן מוצע )1( בפסקה
לאומיות"שבסעיף1לחוקהתכנוןוהבנייה,כךשתכלול
גםמיתקןאחסוןנפטעכך,תוכלהוועדהלתשתיותלאומיות
לדוןגםבמיתקניאחסוןשלנפט)ולארקבמיתקניאחסון

שלגזודלק,הנזכריםהיוםבהגדרה(ע

בפסקה)2()ב(מוצעלתקןבצורהדומהאתההגדרה
"תשתית"שבסעיף61א)ב2()3(לחוקהתכנוןוהבנייה,כך
שתכלולגםמיתקןלאחסוןנפטעכך,יהיהאפשרלהגיש

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ו,עמ'1261ע 117

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ו,עמ'1244ע 118
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בפסקה)3(,במקום"מיתקןאחסוןגזודלק"יבוא"מיתקןאחסוןנפט,גזודלק"; )ב(

בסעיף63)8(,אחרי"חשמל"יבוא"נפט"; )3(

בסעיף76ב)ג(,אחרי"הקמהשלהתשתיתהלאומית"יבוא"גורםמפעילכהגדרתו )4(
בסעיף255יד,אלאאםכןקבעשרהאוצראחרת,בצו";

אחריסעיף255יגיבוא: )5(

"פרק י'3: הוראות לעניין נכסי פעילות

בפרקזה-255ידעהגדרות

"הגורםהמפעיל","יוםהתחילה","נכסיהפעילות","פעילות",
שלגורםמפעיל,"שטרהזיכיון"ו"תקופתהזיכיון"-
כהגדרתםבסעיף144לחוקההתייעלותהכלכלית2017

ו־2018;

"חוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018"-חוקההתייעלות
הכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנות

התקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016;

"נפט"-נפטותוצריתהליךזיקוקנפטלרבותדלקוגזפחמימני
מעובה)גפ"מ(;

לשטר ו–)ב( 6)א( בסעיף כמשמעותה - הקרקע" "רצועת
הזיכיון;

"רשותהרישוי"-כמשמעותהבסעיף255כגע

הוראותמעבר
לענייןתוקפםשל
אישוריםובקשות

תלויותועומדות

אישורשנתןשרהאוצרלפיסעיף5לשטרהזיכיוןאו255טוע )א(
לפיסעיף5לשטרשבתוספתא'לחוקזיכיוןצינורותהנפט,
שר אישור - זה )בפרק התחילה יום עד התשי"ט-1959,
האוצר(,ימשיךלעמודבתוקפוגםלאחרהמועדהאמורויראו

בפסקה)3(,במקום"מיתקןאחסוןגזודלק"יבוא"מיתקןאחסוןנפט,גזודלק"; )ב(

בסעיף63)8(,אחרי"חשמל"יבוא"נפט"; )3(

בסעיף76ב)ג(,אחרי"הקמהשלהתשתיתהלאומית"יבוא"גורםמפעילכהגדרתו )4(
בסעיף255יד,אלאאםכןקבעשרהאוצראחרת,בצו";

אחריסעיף255יגיבוא: )5(

"פרק י'3: הוראות לעניין נכסי פעילות

בפרקזה-255ידעהגדרות

"הגורםהמפעיל","יוםהתחילה","נכסיהפעילות","פעילות",
שלגורםמפעיל,"שטרהזיכיון"ו"תקופתהזיכיון"-
כהגדרתםבסעיף144לחוקההתייעלותהכלכלית2017

ו־2018;

"חוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018"-חוקההתייעלות
הכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנות

התקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016;

"נפט"-נפטותוצריתהליךזיקוקנפטלרבותדלקוגזפחמימני
מעובה)גפ"מ(;

לשטר ו–)ב( 6)א( בסעיף כמשמעותה - הקרקע" "רצועת
הזיכיון;

"רשותהרישוי"-כמשמעותהבסעיף255כגע

הוראותמעבר
לענייןתוקפםשל
אישוריםובקשות

תלויותועומדות

אישורשנתןשרהאוצרלפיסעיף5לשטרהזיכיוןאו255טוע )א(
לפיסעיף5לשטרשבתוספתא'לחוקזיכיוןצינורותהנפט,
שר אישור - זה )בפרק התחילה יום עד התשי"ט-1959,
האוצר(,ימשיךלעמודבתוקפוגםלאחרהמועדהאמורויראו

המתייחסת מפורטת תכנית או מקומית מיתאר תכנית
למיתקניאחסוןנפטע

בפסקה)3(מוצעלתקןאתסעיף63)8(לחוקהתכנון
והבנייה,כךשמגישתכניתיהיהרשאילכלולבתכניתמיתאר
מקומיתהוראותבנוגעלרשתומיתקנינפט)וזאתבנוסףלרשת

ומיתקניגזודלקהנכלליםכברהיוםבאותוסעיף(ע

לפסקה )2()א(

הגורמים לרשימת מפעיל גורם להוסיף מוצע
והבנייה התכנון לחוק 61א)ב2()1( סעיף לפי המוסמכים
להגישתכניתמיתארמקומיתאותכניתמפורטתלעניין

תשתית,קרילענייןנכסיהפעילותע

לפסקה )4(

סעיף76ב)ג(לחוקהתכנוןוהבנייהמונהאתהגורמים
הרשאיםלהגישתכניותלוועדהלתשתיותלאומיותעמוצע
לקבועכיהגורםהמפעיליהיהרשאיגםהואלהגישתכנית

כאמור,והכולכלעודלאקבעשרהאוצראחרת,בצוע

לפסקה )5(

י'3 פרק את והבנייה התכנון לחוק להוסיף מוצע
כנוסחוהמוצע,ולקבועבוהוראותמיוחדותבענייניתכנון

ובנייההנוגעותלנכסיפעילותע

לסעיף 255יד המוצע 

מוצעלהגדירכמהמונחיםהמשמשיםבפרקזה,ובין
השארלהגדיראתהמונח"נפט"ככוללגםתוצריתהליך

זיקוקנפט,לרבותדלקוגזפחמימנימעובה)גפ"מ(ע

לסעיף 255טו המוצע 

כאמור,לפיסעיף5לשטרהזיכיון,נדרשבעלהזיכיון
לקבלאתאישורשרהאוצרלתרשימיםהמראיםאתתוואי
הנכסים,קרי,קוהצינורומיתקניםאחריםהקשוריםלמפעל,
ורואיםאתאישוריהשר,ביןהשאר,"כהרשאהואישורבני
תוקף,לפיחוקהתכנוןוהבניה,התשכ"ה-1965,לביצועם
שלהתרשימיםהמאושרים"עלפיסעיף17לשטרהזיכיון
חלותהוראותסעיף5האמורגםלגביבנייתנמליםבידי
בעלהזיכיוןעעיקרוןזהמעוגןגםבסעיפים5ו־27לשטר
זיכיוןצינורותהנפט,התשי"ט-1959 שבתוספתא'לחוק
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אותולענייןחוקזה,ובכללזהלענייןסעיף261)ד(,כהיתר
שניתןוכתכניתמפורטתשאושרה,לגביהענייניםשנכללו
המשמש תשתית קו הסטת לעניין לרבות כאמור, באישור
להולכתנפטשמיקומונקבעבאישורשרהאוצר,למיקוםשונה
ובלבד והכול השר, בידי שאושרה רצועתהקרקע בתחום
שהגורםהמפעילהגישתשריטלרשותהרישוילפיהוראות

סעיף255טז)א(ע

עלאףהאמורבהוראותלפיסעיף265)1(לענייןתוקפם )ב(
שלהיתרים,אישורכאמורבסעיףקטן)א(אשרטרםבוצעו
העבודותלפיו,יעמודבתוקףויהיהניתןלבצעאתהעבודות
ביצועהעבודות על יודיע המפעיל הגורם עת; בכל לפיו,
לרשותהמקומיתשבתחומהצפויותלהתבצעהעבודות,15

ימיםלפחותלפניתחילתביצועןע

הוראותסעיף5לשטרהזיכיוןימשיכולחולגםלאחר )ג(
יוםהתחילהעלבקשהלקבלתאישורשרהאוצרלפיאותו
סעיףשהוגשהלשרעדהמועדהאמור,ולענייןבקשהכאמור
התשע"ו באב כ"ז יום עד - נפט אחסון מיתקן להקמת

)31באוגוסט2016(,ושביוםהתחילהטרםניתנהבההחלטת
השר;השרייתןהחלטהבבקשהכאמורבתוךחמששניםמיום
התחילה;לענייןסעיףקטןזה,יראובקשהשהוגשהלמתכנן
המחוזכאילוהוגשהלשר;הוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(

יחולועלבקשהשאושרהלפיסעיףקטןזהע

)להלןבדבריההסברלפרקזה-חוקזיכיוןצינורותהנפט(ע
אישוריםלפיסעיף5לחוקהאמורניתנולקוצינורהנפט
המכונה"קו16'",שהוקםבשנותהחמישיםולימיםנכלל

בנכסיהמפעלמכוחסעיף2)ג(לשטרהזיכיוןע

האוצר שר שאישורי )א( קטן בסעיף לקבוע מוצע
הזיכיון(, תקופת תום עד )קרי התחילה יום עד שניתנו
לפיסעיף5לשטרהזיכיוןאולפיסעיף5לשטרשבתוספת
המוצע פי )המוגדריםעל צינורותהנפט זיכיון א'לחוק
כ"אישורשרהאוצר"(,ימשיכולעמודבתוקפםגםלאחר
יוםהתחילה,ויראואותםכהיתרבנייהוכתכניתמפורטת
שאושרה,ובלבדשהוגשתשריטכאמורבסעיף255טז)א(

המוצעע

כךלמשל,יהיהניתןלבצעקוויתשתיתתת־קרקעיים
צורך בלא והבנייה התכנון לחוק 261)ד()2( סעיף לפי
מפורטת, בתכנית שמדובר העובדה בשל היתר, בקבלת
את איפשר כאמור תכנית המהווה השר שאישור וככל
הנחתהקו,ומתקיימותשארהוראותהסעיףעבאופןדומה,
יהיהניתןלהסיטאתקוהתשתיתבתחומירצועתהאדמה
שבהמונחצינורהנפט,כמקובללגביפעולותבתשתיות
שלפיסעיף261)ד(לחוקהתכנוןוהבנייה,ובהתאםלאישור
הרצועהבידיהשר,וכןלבצעתיקון,שיפוץאוהחלפתרכיב
קייםברכיבדומה,להקיםקטעקותשתיתלצורךגיבוילקו
תשתיתפעילבתחוםרצועתהאדמהשאישרהשרולהקים

צינורשנועדלעטוףנכספעילותלצורךהגנתו)"שרוול"(ע
בנוסף,מאחרשעלפיהמוצערואיםבאישורהשרהןתכנית
מפורטתוהןהיתרבנייה,הרישניתןלהמשיךולבצעאת
העבודותהתואמותאתהאישורבלאקבלתצורךבקבלת
היתרבנייהנוסף)שיכולשהיהנדרשאלמלאכן,למשל

מכוחהוראותסעיף145ג)ג(לחוקהתכנוןוהבנייה(ע

)ב(מוצעלקבועכיתוקפםשלאישורי בסעיףקטן
מוגבל לאיהיה אותםגםכהיתר, השר,שכאמוררואים
בזמן,ויהיהניתןלבצעםבכלעתעעםזאת,אםטרםבוצעו
המפעיל הגורם על יהיה השר, אישורי לפי העבודות
להודיעעלביצועהעבודותלרשותהמקומיתשבתחומה
צפויותלהתבצעהעבודות15ימיםלפחותלפניתחילת

ביצועןע

בסעיףקטן)ג(מוצעלקבועכיבקשותשהוגשולשר
אולמתכנןהמחוזעדיוםהתחילה,ולענייןבקשותלהקמת
המחוזעד מיתקניאחסוןנפטשהוגשולשראולמתכנן
יוםכ"זבאבהתשע"ו)31באוגוסט2016(,ימשיכווייבחנו
לשםמתןהחלטתשרהאוצרלפיסעיף5לשטרהזיכיון
)לרבותקבלתחוותדעתגורמיהתכנוןמכוחהנחייתהיועץ
המשפטילממשלה)"תחולתהוראותחוקהתכנוןוהבנייה
עלקוצינורהנפטאשקלון-אילת)קצא"א("הנחיותהיועץ
המשפטילממשלה1200ע8)התשנ"ט((,אשרבשלהמקובל
כיוםכיבעלזיכיוןהמשנהפונהקודםלקבלתעמדתמתכנן
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הגורםהמפעיליגישלרשותהרישוי,בתוךשלוששנים255טזעאישורתשריט )א(
מיוםהתחילה,תשריטהמצייןאתגבולותנכסיהפעילות,
השטחהבנויאושטחשאושרהבובנייהוטרםבוצעה,ייעודי
הקרקעוהוראותנלוותלרבותמגבלותעלשימושיהקרקע
והנחיותבענייניסביבה,ולענייןנכסמנכסיהפעילותשהוא
קותשתיתלהולכתנפט-גםתחוםרצועתהקרקעשבההונח
קוהתשתית,והכולבהתאםלמצבהקייםובהתאםלאישור

שרהאוצר,לרבותאישורשנתןלפיסעיף255טו)ג(ע

רשותהרישויתאשראתהתשריטעדתוםחמששנים )ב(
מיוםהתחילה,ויחולולענייןאישורוהוראותאלה:

רשותהרישוירשאית,אםראתהשגבולותנכסי )1(
הפעילותשהוקמושוניםמגבולותיהםלפיאישורשר
הפעילות נכסי גבולות את בתשריט לקבוע האוצר,
כפישהוקמובפועל,אםנוכחהשאיןבשינויהגבולות

כאמורכדילהשפיעהשפעהשלממשעלהסביבה;

רשותהרישוירשאיתלאשראתהתשריטאףאם )2(
אינותואםתכניתמיתארמקומית,מחוזיתאוארציתע

נתןשרהאוצראישורלפיסעיף255טו)ג(,ולאהתייחס )ג(
התשריטשהוגשלרשותהרישוילפיסעיףקטן)א(לאישור
האמור,בשלמועדמתןהאישור,תתאיםרשותהרישוי,בחלוף
30ימיםמתוםהתקופההאמורהבאותוסעיף,אתהתשריט
גםלאותואישור;הגורםהמפעיליידעאתרשותהרישויעל

מתןאישורכאמורע

הגורםהמפעיליגישלרשותהרישוי,בתוךשלוששנים255טזעאישורתשריט )א(
מיוםהתחילה,תשריטהמצייןאתגבולותנכסיהפעילות,
השטחהבנויאושטחשאושרהבובנייהוטרםבוצעה,ייעודי
הקרקעוהוראותנלוותלרבותמגבלותעלשימושיהקרקע
והנחיותבענייניסביבה,ולענייןנכסמנכסיהפעילותשהוא
קותשתיתלהולכתנפט-גםתחוםרצועתהקרקעשבההונח
קוהתשתית,והכולבהתאםלמצבהקייםובהתאםלאישור

שרהאוצר,לרבותאישורשנתןלפיסעיף255טו)ג(ע

רשותהרישויתאשראתהתשריטעדתוםחמששנים )ב(
מיוםהתחילה,ויחולולענייןאישורוהוראותאלה:

רשותהרישוירשאית,אםראתהשגבולותנכסי )1(
הפעילותשהוקמושוניםמגבולותיהםלפיאישורשר
הפעילות נכסי גבולות את בתשריט לקבוע האוצר,
כפישהוקמובפועל,אםנוכחהשאיןבשינויהגבולות

כאמורכדילהשפיעהשפעהשלממשעלהסביבה;

רשותהרישוירשאיתלאשראתהתשריטאףאם )2(
אינותואםתכניתמיתארמקומית,מחוזיתאוארציתע

נתןשרהאוצראישורלפיסעיף255טו)ג(,ולאהתייחס )ג(
התשריטשהוגשלרשותהרישוילפיסעיףקטן)א(לאישור
האמור,בשלמועדמתןהאישור,תתאיםרשותהרישוי,בחלוף
30ימיםמתוםהתקופההאמורהבאותוסעיף,אתהתשריט
גםלאותואישור;הגורםהמפעיליידעאתרשותהרישויעל

מתןאישורכאמורע

המחוז,ורקלאחרמכןלשרהאוצר(,ואולםעלהשרלתת
החלטהכאמורבתוךחמששניםמיוםהתחילהע

מוצעכיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(יחולוגםעלאישורים
מפורטת כתכנית אותם יראו כלומר, )ג(, קטן סעיף לפי
וכהיתרכאמורבסעיףקטן)א(,ותוקפםיהיהכאמורבסעיף

קטן)ב(ע

לסעיף 255טז המוצע

לצורךהשגתשיקוףותיעודמסודרשלהמצבהקיים
שנים שלוש תום עד כי לקבוע מוצע הפעילות, בנכסי
הגורם על הזיכיון(, תקופת מתום )היינו התחילה מיום
המפעיללהגישתשריטהמתאראתגבולותנכסיהפעילות
)הןגבולותהמקרקעיןוהןגבולותהמחובריםלהם(,השטח
הבנויוהשטחשאושרהבובנייהשטרםבוצעה,ייעודי
שימושים על מגבלות לרבות נלוות, והוראות קרקע
)למשלמגבלהעלשתילתעציםבסביבתהצינור,מחשש
הרצועהשבה וכןאתתחום לצינור(, יזיקו ששורשיהם
הונחנכספעילותשהואקותשתיתלהולכתנפט,והכול
בהתאםלאישורישרהאוצר)כוללאישוריםשנתןלאחר
יוםהתחילה,בהתאםלבקשותשהוגשולוכאמורבסעיף

255טו)ג(המוצע(,ולמצבהקייםבפועלע

אםגבולותנכסיהפעילותכפישהוקמובפועל,שונים
מהגבולותשלפיהאישוריםשנתןשרהאוצר,תוכלרשות
הרישוילאשראתהמצבהקייםרקאםנוכחהשאיןבכך
כדילהשפיעהשפעהשלממשעלהסביבהעכמוכן,תהיה
רשותהרישוימוסמכתלאשראתהתשריטאףאםאינו

תואםתכניתמיתארמקומית,מחוזיתאוארציתע

את לאשר הרישוי רשות תידרש המוצע, פי על
במקרה התחילהע מיום שנים חמש בתוך התשריט
שהתשריטשהוגשלאכללאתכלהאישוריםשנתןשר
30 בחלוף כי מוצע המוצע, 255טו)ג( סעיף לפי האוצר
ימיםמתוםחמשהשניםהאמורות,תתאיםרשותהרישוי
אתהתשריטלאותםאישוריםעבהתאם,מוצעכיהגורם
המפעיליהיהאחראיליידעאתרשותהרישויעלאישור
השרשניתןלפיסעיף255טו)ג(האמור)אםהאישורהוא

בתחוםהתשריטשבומטפלתאותהרשותרישוי(ע

עלפיהמוצעיראוגםאתהתשריט,לרבותההתאמות
שנעשובולפיסעיףזה,כהיתרשניתןוכתכניתמפורטת
117 שאושרה,ומוצעלקבועבמפורששהוראותסעיפים
ו־118לחוקהתכנוןוהבנייה,העוסקיםבפרסוםהחלטה
תכנית של שמירתה ואופן תכנית לדחות או לאשר

שאושרה,יחולולענייןהתשריטע
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תשריטשאושרלפיהוראותסעיףזה,לרבותכלהתאמה )ד(
שנערכהבולפיסעיףקטן)ג(,יראואותולענייןחוקזה,ובכלל
מפורטת וכתכנית שניתן כהיתר 261)ד(, סעיף לעניין זה

שאושרה,לגביהענייניםשנכללובוע

הוראותסעיפים117ו־118יחולולענייןהודעהעלאישור )ה(
תשריטכאמורבסעיףקטן)ד(,שמירתוופרסומוע

הגשתתכנית
ראשונה

הגורםהמפעיליגיש,בתוךשנתייםמיוםהתחילה,תכנית255יזע
לענייןנכסיהפעילותלמוסדתכנוןמוסמךע

בנייהנוספתלפני
אישורתכנית

ראשונה

רשותהרישוירשאיתלתתלגורםהמפעיל,עדלאישור255יחע )א(
תכניתכאמורבסעיף255יז,היתר,הקלהאוהיתרלשימוש
חורג)בסעיףזה-היתר(,לבנייהנוספתשמתקייםלגביהאחד

מאלה:

10%מסךשטחיהבנייה היקפהאינועולהעל )1(
בנייה אישור לעניין האוצר; שר באישורי הכלולים
נוספתלפיפסקתמשנהזובמתחםאילתאובמתחם
אשקלון,יחושבשיעורשטחהבנייההנוספתשניתן

לאשרכאמורלגביכלמתחם,בנפרד;לענייןזה-

הפעילות נכסי של הכולל השטח - אילת" "מתחם
המצוייםבתחוםעירייתאילת;

"מתחםאשקלון"-השטחהכוללשלנכסיהפעילות
אשקלוןאוהמועצה עיריית בתחום המצויים

האזוריתחוףאשקלון;

לסעיף 255יז המוצע

מוצעלקבועכיבתוךשנתייםמיוםהתחילה,יגיש
הגורםהמפעיללמוסדתכנוןמוסמך,לאישורו,תכניתלגבי

נכסיהפעילותע

לסעיף 255יח המוצע

תקופת תום שבין הביניים בתקופת כי להניח יש
נכסי לגבי תכנית של לראשונה לאישורה ועד הזיכיון
הפעילותיצטרךהגורםהמפעילמעתלעתלבצעבנייה
רשות את להסמיך מוצע לפיכך, מסויםע בהיקף נוספת
זו,וזאתבדרךשל הרישוילהתירבנייהנוספתבתקופה
היתר,הקלהאוהיתרלשימושחורג,כפישיפורטלהלןע
גםאישוריםאלהייחשבועלפיהמוצעלהיתרולתכנית

מפורטתשאושרה)ראוסעיףקטן)ו(המוצע(ע

לענייןהוספתשטחיבנייה,מוצעכיתהיהלרשות
הרישויסמכותלאשרבנייהנוספתשהיקפהאינועולה
10%מסךשטחיהבנייהשאישרשרהאוצרעדיום על
התחילה)לפיסעיף5לשטרהזיכיוןאולפיסעיף5לשטר

שבתוספתא'לחוקזיכיוןצינורותהנפט(ע

יובהרלענייןזהכיאישוריםשנתןשרהאוצרביום
התחילהאולאחריו,לפיהוראותסעיף255טו)ג(המוצע,לא

יבואובחשבוןלענייןזה,הןלענייןהשלםשממנונגזרים
האחוזיםהנוספים)10%(שמוסמכתהרשותלהתיר,והן
פי על כן, כמו עצמםע הנוספים חישובהאחוזים לעניין
המוצעיחושבואחוזיהבנייההנוספיםבכלמתחםבנפרדע
כך,במתחםאילתיחושבוהאחוזיםהנוספיםשניתןלבנותם
במתחםאילת,מתוךכללשטחיהבנייהשאישרשרהאוצר
במתחם אופן, באותו התחילהע יום עד אילת למתחם
אשקלוןיחושבוהאחוזיםהנוספיםשניתןלבנותםבמתחם
אשקלון,מכללשטחיהבנייהשאישרשרהאוצרלמתחם
הפעילות נכסי לשאר באשר התחילהע יום עד אשקלון
שאינםנמצאיםבמתחםאילתאובמתחםאשקלון,הרי

שאחוזיהבנייההנוספתלגביהםיחושבויחדע

יצויןכירשותהרישוימוסמכתגםלאשרבנייהאשר
אינהמוגבלתבאחוזיבנייה,כגוןהקמתגדר)בדיניהתכנון
מתייחסיםהאחוזיםלשטחיבנייה(עבנייהמסוגזהיכול
שתדרושהוצאתהיתרבנייה,שגםהואבסמכותרשות
הרישוי,ויכולשתהיהפטורהמהיתרכאמור,ככלשהדין

מעניקפטורמהיתרלבנייההאמורהע

הבנייההנוספתשאינהמוגבלתבאחוזיםשרשאית
רשותהרישוילאשרלפיסעיףזההיארקכזוהתואמתאת
אישוריהשר)לרבותאישורשנתןאחרייוםהתחילה,לפי
סעיף255טו)ג(המוצע(והתשריטשכאמור,עלפיהמוצע,
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היאתואמתאתאישורשרהאוצר,לרבותאישור )2(
שנתןלפיסעיף255טו)ג(,ואםאושרתשריטלפיסעיף

255טז-אתהתשריט;

לאמתקייםלגביההאמורבפסקה)2(,ואולםאין )3(
במתןהיתרסטייהניכרתמאישוראומתשריטכאמור

באותהפסקהע

המחויבים, בשינויים יחולו, 149 סעיף לפי ההוראות )ב(
לענייןבקשהלהיתרלבנייהנוספתלפיסעיףקטן)א()1(או)3(ע

הגישגורםמפעילבקשהלהיתרכאמורבסעיףקטן)א( )ג(
לרשותהרישוי,תעביררשותהרישויאתהבקשהלמשרד
האנרגיה הלאומיות התשתיות ולמשרד הסביבה להגנת
והמים,ולענייןרשותהרישויכאמורבסעיף255כג)ב(-ליועץ
הסביבתישלהוועדהלתשתיותלאומיותולמשרדהתשתיות
אליו שהועברה כאמור גורם והמים; האנרגיה הלאומיות
בקשהלפיסעיףקטןזהרשאילהעבירלרשותהרישוי,בתוך
חודשמיוםשהועברהאליוהבקשה,אתעמדתולגביה;בתום
התקופהכאמור,רשאיתרשותהרישוילתתהחלטהבבקשהע

רשותהרישוירשאיתלהתנותמתןהיתרלפיסעיףזה )ד(
בהכנתמסמךסביבתי,רקאםהבקשהשהוגשהלהכאמור

היאבקשהלבנייהנוספתשלמיתקןלאחסוןנפטע

תכנית אושרה לא )א()1(, קטן בסעיף האמור אף על )ה(
התחילה, מיום שנים חמש תום עד 255יז בסעיף כאמור
רשות שרשאית המרבי הנוספת הבנייה לשיעור ייווספו
הרישוילהתירלפיאותוסעיףקטן,5%מסךשטחיהבנייה

הכלוליםבאישורישרהאוצרע

היתרשנתנהרשותהרישוילפיסעיףזהיראואותו )ו(
כתכניתמפורטתשאושרהוכהיתרשניתןע

היאתואמתאתאישורשרהאוצר,לרבותאישור )2(
שנתןלפיסעיף255טו)ג(,ואםאושרתשריטלפיסעיף

255טז-אתהתשריט;

לאמתקייםלגביההאמורבפסקה)2(,ואולםאין )3(
במתןהיתרסטייהניכרתמאישוראומתשריטכאמור

באותהפסקהע

המחויבים, בשינויים יחולו, 149 סעיף לפי ההוראות )ב(
לענייןבקשהלהיתרלבנייהנוספתלפיסעיףקטן)א()1(או)3(ע

הגישגורםמפעילבקשהלהיתרכאמורבסעיףקטן)א( )ג(
לרשותהרישוי,תעביררשותהרישויאתהבקשהלמשרד
האנרגיה הלאומיות התשתיות ולמשרד הסביבה להגנת
והמים,ולענייןרשותהרישויכאמורבסעיף255כג)ב(-ליועץ
הסביבתישלהוועדהלתשתיותלאומיותולמשרדהתשתיות
אליו שהועברה כאמור גורם והמים; האנרגיה הלאומיות
בקשהלפיסעיףקטןזהרשאילהעבירלרשותהרישוי,בתוך
חודשמיוםשהועברהאליוהבקשה,אתעמדתולגביה;בתום
התקופהכאמור,רשאיתרשותהרישוילתתהחלטהבבקשהע

רשותהרישוירשאיתלהתנותמתןהיתרלפיסעיףזה )ד(
בהכנתמסמךסביבתי,רקאםהבקשהשהוגשהלהכאמור

היאבקשהלבנייהנוספתשלמיתקןלאחסוןנפטע

תכנית אושרה לא )א()1(, קטן בסעיף האמור אף על )ה(
התחילה, מיום שנים חמש תום עד 255יז בסעיף כאמור
רשות שרשאית המרבי הנוספת הבנייה לשיעור ייווספו
הרישוילהתירלפיאותוסעיףקטן,5%מסךשטחיהבנייה

הכלוליםבאישורישרהאוצרע

היתרשנתנהרשותהרישוילפיסעיףזהיראואותו )ו(
כתכניתמפורטתשאושרהוכהיתרשניתןע

מעמדםהואכשלתכניתמפורטת,אושהיאכזושאיןבמתן
היתרלביצועהסטייהניכרתמאישוראומתשריטכאמורע
ככלשמדוברבבנייהנוספת,שלשטחיבנייהאושלבנייה
שאינהתואמתאתאישוריהשרכאמוראוהתשריט,יידרש
וזו הליךשלהקלהלשםקבלתאישורהבנייההנוספת,
תינתןככלשיתמלאושארהוראותסעיף149לחוקהתכנון
והבנייהענוסףעלכך,רשאיתרשותהרישוילאשרבהתאם

להוראותסעיףזהגםשימושחורגע

התכנון לחוק 149 סעיף הוראות כי לקבוע מוצע
והבנייה,אשרמציביםתנאיםלמתןהיתרלשימושחורג
אוהקלה,יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםלענייןבקשה

לבנייהנוספתלפיסעיףקטן)א()1(או)3(המוצעע

כןמוצעכירשותהרישויתעביראתבקשתהגורם
המפעיללמשרדהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמים,
לגבי עמדתם קבלת לשם הסביבה, להגנת למשרד וכן
הבקשהעלמשרדיםהאמוריםיינתןחודשמיוםשהועברה

אליהםהפנייהשבמהלכויוכלולהעבירלרשותהרישוי
אתעמדתםעואולםאםלאיעבירוכאמוראתהתייחסותם
במועדהנקוב,לאיהיהבכךכדילעכבאתהחלטתרשות
הרישויעבענייןזהמוצעלקבועשאםהיתהרשותהרישוי
הרישוי רשות נוספת, לבנייה הבקשה הוגשה שאליה
שלהוועדהלתשתיותלאומיות)קרייושבראשהוועדה
בקשת תועבר הוועדה(, ומתכנן לאומיות לתשתיות
הגורםהמפעיללהתייחסותהיועץהסביבתישלהוועדה
האמורה)ולאלמשרדלהגנתהסביבה,שאינומשמשהיועץ

הסביבתישלועדהזו(ע

עודמוצעכירשותהרישויתהיהרשאיתלהתנותאת
אישורהבהכנתמסמךסביבתירקאםהבקשההמוגשתלה

היאלבנייהנוספתשלמיתקןלאחסוןנפטע

לבסוף,מוצעלקבועבסעיףקטן)ה(,כיבמקרהשלא
255יזהמוצעבתוך אושרההתכניתשהוגשהלפיסעיף
חמששניםמיוםהתחילה,ייווספולאחוזיהבנייההנוספת
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היתרלמימוש
תכניתשאושרה

אושרהתכניתשהגישגורםמפעיללמוסדהתכנוןהמוסמך255יטע
לאשרה,ונדרשההוצאתהיתרמכוחה,רשאיהגורםהמפעיל
להגישאתהבקשהלהיתר,לרבותבקשהלמתןהקלהאוהיתר
לשימושחורג,לרשותהרישויכאמורבסעיף255כג)א(,ולעניין
תכניתכאמורשהיאתכניתלתשתיתלאומית-גםלרשות

הרישויכאמורבסעיף255כג)ב(,לפיבחירתוע

בסעיפים255כעערר בבקשותכאמור רשותהרישוי החלטת על )א(
255יחו־255יטניתןלהגישעררלוועדתעררע

ועדתהעררלענייןסעיףקטן)א(תהיהאחתמאלה: )ב(

אםההחלטהניתנהבידירשותהרישויכאמור )1(
עבודה לתכניות המשנה ועדת - 255כג)א( בסעיף

שהוקמהלפיסעיף119ז;

אםההחלטהניתנהבידירשותהרישויכאמור )2(
בסעיף255כג)ב(-הוועדהלתשתיותע

הוראותסעיף152)א(יחולולענייןהגשתעררלוועדת )ג(
עררכאמורבסעיףקטן)ב()1(והוראותסעיף152)א1()1(ו–)2(
יחולולענייןהגשתעררלוועדתעררכאמורבסעיףקטן)ב()2(ע

פיצוייםוהיטל
השבחה

לא255כאע ו־255טז, ו–)ב( 255טו)א( בסעיפים האמור אף על )א(
יראואתאישורשרהאוצראותשריטשאושרכאמורבאותם
סעיפים,כתכניתפוגעתלענייןסעיף197אוכתכניתשבשל
אישורהחלההשבחהבמקרקעין,לענייןהתוספתהשלישיתע

סעיף לפי לאשר שניתן האחוזים מתוך - נוצלו שטרם
קטן)א()1(המוצע-5%נוספיםעהאחוזיםשייווספולפי
סעיףקטןזהיחושבוכמובןמתוךאותושלם,היינומסך
שטחיהבנייהשאישרשרהאוצרעדתוםתקופתהזיכיון,
ובהתאםלהוראותאותוסעיף,קריהחישובלגבימתחם

אילתומתחםאשקלוןייעשהבנפרדע

לסעיף 255יט המוצע

מוצעכיבמקרהשאושרהתכניתשהגישגורםמפעיל
-ביןאםמדוברבתכניתשהוגשהלפיסעיף255יזהמוצע
אוכלתכניתאחרתשיגישהגורםהמפעילבעתיד-ונדרש
להוציאהיתרמכוחה)ובכללזהבדרךשלהקלהאוהיתר
לשימושחורג(,אזירשותהרישוישתהיהמוסמכתלתת
היתרתהיהרשותהרישוישלפיסעיף255כג)א(המוצע,
קרירשותהרישוילמיתקניגזטבעישהוקמהלפיסעיף
119ולחוקהתכנוןוהבנייהעבמקרהשהתכניתשאושרה
היאתכניתלתשתיתלאומיתכמשמעותהבחוקהתכנון
והבנייה,אזייוכלהגורםהמפעיללפנותבבקשהלהיתר
גםלרשותהרישוישלפיסעיף255כג)ב(המוצע,קרירשות

הרישוישלהוועדהלתשתיותלאומיותע

לסעיף 255כ המוצע

על ערר להגיש הזכות את לעגן מוצע זה בסעיף
החלטותרשותהרישויבענייןתכניותאובקשותשהוגשו

את ולקבוע המוצעים, ו־255יט 255יז סעיפים לפי לה
לענייןהגשת שיחולו ההוראות הרכבועדתהעררואת
את שנתנה הרישוי רשות להרכב בהתאם כאמור, ערר

ההחלטה,כאמורבסעיף255כגהמוצעע

לסעיף 255כא המוצע

בהתאםלהוראותהדין,קמהחובהלשלםפיצויבעד
197לחוק פגיעהבמקרקעיןשנגרמהמתכנית)לפיסעיף
השבחה היטל לשלם חובה קמה וכן והבנייה( התכנון
בשלעלייתשוויםשלמקרקעיןבשלאישורתכנית,מתן
השלישית התוספת )לפי חורג שימוש אישור או הקלה
זה בפרק לקבוע שמוצע מאחר והבנייה(ע התכנון לחוק
שאישוריםמסוימיםייחשבולתכנית)ראו:סעיפים255טו)א(
ו–)ב(ו־255טזהמוצעים(,מוצעגםלהבהירשאיןבכךכדי
ליצורפגיעהבמקרקעיןכלשהםאוהשבחהשלמקרקעין
כלשהם,שהרילמעשה,בענייננו,מהווההתכניתאשרור
כאמור שאישורים לקבוע מוצע לכן, קייםע מצב של
בסעיפיםהנזכריםלאייחשבולתכניתפוגעתלענייןסעיף
197לחוקהתכנוןוהבנייהאולתכניתשבשלאישורהחלה
השבחהבמקרקעין,לענייןהתוספתהשלישיתלחוקהאמורע

שניתנו האוצר שר באישורי רק מדובר כי יודגש
קודםליוםהתחילה,ובאישורהתשריטעאישוריםשייתן
תקופת תום לאחר קרי התחילה, יום לאחר האוצר שר
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עלאישורשנתןשרהאוצרלפיסעיף255טו)ג(ועלהיתר )ב(
255יח, לבנייהנוספתשנתנהרשותהרישויכאמורבסעיף
יחולוהוראותסעיף197והתוספתהשלישיתהחלותלעניין

תכניתע

כלהיתראואישורבנושאתכנוןובנייהשניתןלבעל255כבערציפות )א(
זיכיוןהמשנהיראואותוכאילוניתןלגורםהמפעילע

הוענקהזכותבנכסיהפעילותלגורםמפעיל)בסעיףזה )ב(
-גורםמפעילקודם(והוענקהלאחרמכןלגורםמפעילאחר

)בסעיףזה-גורםמפעילחדש(-

יראוכלבקשהאועררשהגישהגורםהמפעיל )1(
שצורפו המסמכים זה ובכלל זה, חוק לפי הקודם
הגורם בידי הוגשו כאילו כאמור, ערר או לבקשה

המפעילהחדש;

מפעיל לגורם שניתן אישור או היתר כל יראו )2(
קודםכאילוניתןלגורםהמפעילהחדשע

ראש יושב רשאי )ב()1(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
מוסדהתכנוןהדןבבקשהאובעררכאמורבאותוסעיףקטן,
לדרושמהגורםהמפעילהחדשלצרףלבקשהאולעררכאמור
מסמךמעודכןמטעמו,אםסברשהדברנחוץלשםשמירהעל

הבטיחותע

הרישוי255כגערשותהרישוי רשות תהיה זה פרק לעניין הרישוי רשות )א(
שהוקמהלפיסעיף119ו,בשינוייםהמחויביםע

עלאישורשנתןשרהאוצרלפיסעיף255טו)ג(ועלהיתר )ב(
255יח, לבנייהנוספתשנתנהרשותהרישויכאמורבסעיף
יחולוהוראותסעיף197והתוספתהשלישיתהחלותלעניין

תכניתע

כלהיתראואישורבנושאתכנוןובנייהשניתןלבעל255כבערציפות )א(
זיכיוןהמשנהיראואותוכאילוניתןלגורםהמפעילע

הוענקהזכותבנכסיהפעילותלגורםמפעיל)בסעיףזה )ב(
-גורםמפעילקודם(והוענקהלאחרמכןלגורםמפעילאחר

)בסעיףזה-גורםמפעילחדש(-

יראוכלבקשהאועררשהגישהגורםהמפעיל )1(
שצורפו המסמכים זה ובכלל זה, חוק לפי הקודם
הגורם בידי הוגשו כאילו כאמור, ערר או לבקשה

המפעילהחדש;

מפעיל לגורם שניתן אישור או היתר כל יראו )2(
קודםכאילוניתןלגורםהמפעילהחדשע

ראש יושב רשאי )ב()1(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
מוסדהתכנוןהדןבבקשהאובעררכאמורבאותוסעיףקטן,
לדרושמהגורםהמפעילהחדשלצרףלבקשהאולעררכאמור
מסמךמעודכןמטעמו,אםסברשהדברנחוץלשםשמירהעל

הבטיחותע

הרישוי255כגערשותהרישוי רשות תהיה זה פרק לעניין הרישוי רשות )א(
שהוקמהלפיסעיף119ו,בשינוייםהמחויביםע

הזיכיון,ורואיםאותםעלפיהמוצעכתכניתוכהיתר,יקימו
אתהחיוביםמכוחהוראותהדיןבהתאםלמצבהעובדתי
הנוספת הבנייה לגבי גם נכון לעיל האמור והמשפטיע
שרשאיתרשותהרישוילהתירלפיסעיף255יחהמוצעע
מכאן,שאישוריםאלהשיינתנובידירשותהרישוייכולים
להקיםחיובבתשלוםפיצוייםאובתשלוםהיטלהשבחה

כאמורע

כמוכןיובהרכיככלשתאושרתכניתחדשהבידי
מוסדותהתכנוןהרלוונטייםבעתיד)למשל,תכניתשהוגשה
לפיסעיף255יזהמוצע(הרישלשםבחינה,לפיהוראות
חובת של קיומה של והבנייה, התכנון לחוק 197 סעיף
של קיומו בחינת ולשם אישורה, בשל פיצויים תשלום
חיובבהיטלההשבחהבשלכך,יראואתהמצבהתכנוני,
255טו)א( סעיפים שניתנולפי גםאתהאישורים ככולל
ו–)ב(ו־255טזהמוצעים)שכאמורנחשביםעלפיהמוצע
לתכנית(עכך,לאתחולחובתתשלוםפיצוייםוחובתתשלום
היטלהשבחהבשלאישוריהשרשניתנובתקופתהזיכיון

ובשלאישורהתשריטע

לסעיף 255כב המוצע

מוצעלקבועהוראתמעברשלפיהכלהיתראואישור
שניתןלבעלזיכיוןהמשנהיראואותוכאילוניתןלגורם
מפעיל,וכיבמקרהשזהותהגורםהמפעילתשתנה,יראו
כלהיתראואישורשניתןלגורםהמפעילהקודםכאילו

ניתןלגורםהמפעילהחדש,ויראוכלבקשהאוערר)ובכלל
זההמסמכיםשצורפולהם(שהגישהגורםהמפעילהקודם
כאילוהוגשובידיהגורםהמפעילהחדשעואולםמוצע,
מוסד רשאייושבראש הבטיחות, כילשםהשמירהעל
התכנוןהדןבבקשהאובעררכאמורלדרושכייוגשולו
מסמכיםעדכנייםמטעמושלהגורםהמפעילהחדשעכך
למשל,במקרהשהגורםהמפעילהקודםנדרשלהגישמסמך
סביבתיאומסמךמקצועיאחר,איןצורךבהגשתמסמך
הגורם אם ואולם החדשע המפעיל הגורם ידי על חדש
המפעילהקודםנדרשלהוכיחכיהואכשירלבצעפעולות
מהגורם לדרוש יהיהניתן לבטיחות, הנוגעות מסוימות
המפעילהחדשלהגישלמוסדהתכנוןהוכחותעדכניות

לכשירותולכךע

לסעיף 255כג המוצע

המוצע, י'3 פרק לעניין רישוי רשות לקבוע מוצע
שתהיהמוסמכת,כאמור,לענייןאישורתשריטלפיסעיף
255טזהמוצע,מתןהיתרים,הקלותאושימושחורגלבנייה
והוצאתהיתריםמכוח המוצע, 255יח נוספתלפיסעיף
תכניתשאישרמוסדתכנוןמוסמך,לפיסעיף255יטהמוצעע

הרישוי רשות הרישוי, רשות תהיה המוצע פי על
שהוקמהלפיסעיף119ולחוקהתכנוןוהבנייה,המורכבת
ומהנדס המחוז מתכנן המחוזית, הוועדה ראש מיושב
אם ואולם הנכס, נמצא שבתחומה המקומית הוועדה
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לענייןאישורתשריטאו )ב(
בקשהלבנייהנוספתהכולליםשטחשלשנימחוזותלפחות,

תהיהרשותהרישוי,רשותהרישוישלפיסעיף6ב)ב()1(ע";

בסעיף261)ד()1(,בסופויבוא: )6(

גורםמפעילכהגדרתובסעיף255יד,אלאאםכןקבעשרהאוצראחרת, ")ט(
בצוע"

תיקוןפקודת
הנמלים

בפקודתהנמלים]נוסחחדש[,התשל"א-1191971,בסעיף1,בהגדרה"מנהלנמל",בסופה165ע
יבוא"ולענייןנמלאשקלון,אםהיההגורםהמפעילחברהבשליטתהמדינה-עובד

שלהגורםהמפעיל,שהשרמינהוכאמור;לענייןהגדרהזו-

"גורםמפעיל"-כהגדרתובסעיף144לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקה
להשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1201981"ע

תיקוןחוקהחברות
הממשלתיות

בחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-1211975,בסעיף166-63ע

בפסקה)1(,במקום"החליטהשטעמיםשלביטחוןהמדינה,שליחסיחוץאושל )1(
קשרימסחרבין־לאומיים"יבוא"החליטהשטעמיםשלביטחוןהמדינהאושליחסי

חוץ";

בסופויבוא: )2(

")3(חברהאשרשרהאוצר,באישורועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת,החליט
שטעמיםשלקשרימסחרבין־לאומייםמצדיקיםשלאלהחילןעליהע"

תיקוןחוקמשק
הגזהטבעי

בחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-167-1222002ע

בסעיף55א- )1(

שני הבקשהלבנייהנוספתכללושטחשל התשריטאו
מחוזותאויותר,מוצעשרשותהרישויתהיהרשותהרישוי
)יצויןבהקשרזהשלפי שלהוועדהלתשתיותלאומיות
סעיף255יטהמוצע,אםהתכניתשמכוחהמבוקשלהוציא
היתרהיאתכניתלתשתיתלאומית,ניתןלפנותבבקשה
להיתרגםלרשותהרישוישלהוועדהלתשתיותלאומיות(ע

לפסקה )6(

פסקה)1(שלסעיף261)ד(לחוקהתכנוןוהבנייהמונה
אתהגופיםהרשאיםלבצעאתהעבודותהמנויותבאותו
להוסיףאת בנייהעמוצע היתר צורךבקבלת בלא סעיף
הגורםהמפעיללרשימתהגופיםהאמורים,כךשיוכללבצע
שר קבע כן אם אלא והכול היתר, בלא כאמור עבודות

האוצראחרת,בצוע

בפקודתהנמליםמוקניתלשרהתחבורהסמכות  סעיף 165
בתוספת המנויים לנמלים נמל מנהל למנות 
לפקודההאמורה,ובהםנמלאשקלוןעמוצעלקבועשכל
עודהגורםהמפעילהואחברהבשליטתהמדינה,ימנהשר
התחבורהכמנהלנמלאשקלוןאדםשהואעובדשלהגורם

המפעילעאותואדםיידרשלעמודבדרישותהמקובלות,
תפקידיו את למלא כשיר יהיה שהוא מבטיחות אשר

כמנהלנמלע

החברות לחוק 63 סעיף את לתקן מוצע  סעיף 166
הממשלתיות,אשרמסמיךאתהממשלהלהחריג 
חברותמסוימותמתחולתועמוצעלהוסיףלסעיףהאמוראת
פסקה)3(המוצעתשלפיההוראותהחוקהאמור,כולןאו
חלקן,לאיחולועלחברהששרהאוצרקבעשקשרימסחר
בין–לאומייםמצדיקיםשלאלהחילןעליה,וזאתבאישור
ועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתעבהתאםלכך,מוצעלתקן
אתפסקה)1(שלסעיף63האמורהמסמיכהאתהממשלה
לפטורחברהמתחולתחוקהחברותהממשלתיותמטעמים
שליחסיחוץוביטחון,ולהשמיטממנהאתההתייחסות
הקיימתהיוםלפטורמטעמיםשלקשרימסחרבין־לאומייםע

לפסקה )1(  סעיף 167

בסימןד'לפרקה'בחוקמשקהגזהטבעי,הוקמה 
בעניינים בסכסוכים המכריעה תשתיות, לתיאום ועדה
המפורטיםבסעיף59כב)א(לחוקהחברותהממשלתיות,בין

דינימדינתישראל,נוסחחדש20,עמ'443;ס"חהתשע"ב,עמ'23ע 119

ס"חהתשמ"א,עמ'232ע 120

ס"חהתשל"ה,עמ'132;התשע"ו,עמ'89ע ;121

ס"חהתשס"ב,עמ'55;התשע"ו,עמ'73ע 122
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בהגדרה"בעלתשתית",במקום"אורשותמקומית"יבוא"רשותמקומיתאו )א(
גורםמפעילשאינוחברתתשתית";

אחריההגדרה"בעלתשתית"יבוא: )ב(

""גורםמפעיל"-כהגדרתובסעיף144לחוקההתייעלותהכלכלית2017
ו־2018;";

אחריההגדרה"חוקהחברותהממשלתיות"יבוא: )ג(

""חוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018"-חוקההתייעלותהכלכלית
)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2017ו־2018(,

התשע"ז-2016;";

בסעיף55ב- )2(

בסעיףקטן)א(,אחרי"שאינוחברהממשלתית"יבוא"אוגורםמפעילשאינו )א(
חברהבשליטתהמדינה";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

סמכותהוועדהלפסוקבסכסוךשגורםמפעילצדלו,כאמורבסעיף ")א1(
קטן)א(,תהיהנתונהלהרקככלשהסכסוךנוגעלפעילותושלהגורם
המפעיל;לענייןזה,"פעילות",שלגורםמפעיל-כהגדרתהבסעיף144

לחוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018ע";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ג(

בהגדרה"בעלתשתית",במקום"אורשותמקומית"יבוא"רשותמקומיתאו )א(
גורםמפעילשאינוחברתתשתית";

אחריההגדרה"בעלתשתית"יבוא: )ב(

""גורםמפעיל"-כהגדרתובסעיף144לחוקההתייעלותהכלכלית2017
ו־2018;";

אחריההגדרה"חוקהחברותהממשלתיות"יבוא: )ג(

""חוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018"-חוקההתייעלותהכלכלית
)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2017ו־2018(,

התשע"ז-2016;";

בסעיף55ב- )2(

בסעיףקטן)א(,אחרי"שאינוחברהממשלתית"יבוא"אוגורםמפעילשאינו )א(
חברהבשליטתהמדינה";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

סמכותהוועדהלפסוקבסכסוךשגורםמפעילצדלו,כאמורבסעיף ")א1(
קטן)א(,תהיהנתונהלהרקככלשהסכסוךנוגעלפעילותושלהגורם
המפעיל;לענייןזה,"פעילות",שלגורםמפעיל-כהגדרתהבסעיף144

לחוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018ע";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ג(

בעלרישיוןחלוקהכהגדרתובחוקמשקהגזהטבעיובין
גורמיםשוניםהמופיעיםבהגדרה"בעלתשתית"שבסעיף
חברת היא הגורמים אחד הטבעיע הגז משק לחוק 55א
חברת־ או ממשלתית חברה השאר, בין שהיא, תשתית

בתממשלתיתהמנויותבתוספתהראשונהלחוקהחברות
הממשלתיותעמאחרשעלולותלהתגלעמחלוקותבענייני
תיאוםתשתיותביןגורםמפעילוביןגורמיתשתיתאחרים
את לתקן מוצע חלוקה(, רישיון בעל הוא מהם )שאחד
55אלחוקמשקהגזהטבעיכךשהוועדהלתיאום סעיף
תשתיותתוכללהכריעבמחלוקותכאמור,אףאםהגורם
המפעילאינוחברתתשתית)היינואםהגורםהמפעילהוא
חברהשאינהבשליטתהמדינה,אושהואחברהבשליטת
המדינהשאינהנחשבתלחברהממשלתית,אושהואחברה
ממשלתיתשלאמנויהבתוספתהראשונהלחוקהחברות
הממשלתיותועלכןאינהנחשבתלחברתתשתית(עלשם
55א שבסעיף תשתית" "בעל להגדרה להוסיף מוצע כך
לחוקמשקהגזהטבעי,גורםמפעילכאמור,קריגורםמפעיל

שאינוחברתתשתיתע

לפסקה )2(

הגז משק לחוק 55ב בסעיף תיקונים כמה מוצעים
הטבעיאשרמקיםאתהוועדהלתיאוםתשתיותוקובע
אתסמכויותיהעראשית,מוצעלתקןאתסעיףקטן)א(של
הסעיףהאמורולקבועבושבמקרהשהגורםהמפעילאינו
חברהבשליטתהמדינה)ראההגדרת"שליטה"בחוקמשק
הגזהטבעי(,אזיהוועדהתדוןבסכסוךשהגורםהמפעיל

הואצדלו,רקאםניתנהלכךהסכמתהגורםהמפעיל,וזאת
בדומהלהסדרהקייםהיוםבאותוסעיףלענייןבעלרישיון

חלוקהשאינוחברהממשלתיתע

55בהאמוראתסעיף להוסיףלסעיף כמוכןמוצע
קטן)א1(המוצע,ולקבועבושהוועדהלתיאוםתשתיות
המפעיל הגורם לפעילות הנוגעים בסכסוכים תעסוק
)כהגדרתהבסעיף144להצעתהחוק(עכך,אםבעתידיעסוק
הגורםהמפעילגםבפעילותאחרת,וככלשהואלאיהיה
תהיה לא תשתיות לתיאום לוועדה ממשלתית, חברה

סמכותלגביסכסוכיםהנוגעיםלפעילותהנוספתע

סעיף את האמור 55ב לסעיף להוסיף מוצע עוד
קטן)ה(המוצע,ולקבועבושככלשגורםמפעיל,שאינו
תשתיות לתיאום פנהלוועדה המדינה, חברהבשליטת
במטרהשזותכריעבסכסוךשלועםבעלרישיוןחלוקה
אוהסכיםשהוועדהתכריעבסכסוךבינולביןבעלרישיון
חלוקה)לפיהוראותסעיףקטן)א(כתיקונוהמוצעלעיל(,
יראואותוכמסכיםלכךשכלסכסוךעםאותובעלרישיון
חלוקה,אףאםמעורביםבובעליתשתיתאחרים)ביןאם
מדוברבבעליתשתיתשהיוצדלסכסוךהמקורישהובא
לפניהוועדהביןאםלאו(,יובאלהכרעתהוועדה,במשך
חמששניםמהיוםשבופנההגורםהמפעיללוועדהאו
דומה זה בעניין המוצע ההסדר כאמורע שהסכים מיום
להסדרהקבועבסעיף55ב)ד(לחוקמשקהגזהטבעילגבי

בעלרישיוןחלוקהשאינוחברהממשלתיתע
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פנהגורםמפעילשאינוחברהבשליטתהמדינהלוועדהלתיאום ")ה(
תשתיות,לגביסכסוךשהואצדלו,לשםהכרעהבמחלוקתעםבעלרישיון
כאמור מפעיל גורם הסכים או בה, לפסוק מוסמכת שהוועדה חלוקה
שהוועדהתכריעבסכסוךבינולביןבעלרישיוןחלוקה,כאמורבסעיףקטן)א(,

יראואתהגורםהמפעילכמישהסכיםלהביאכלסכסוךעםאותובעל
רישיוןחלוקהלהכרעתהוועדה,במשךחמששניםמהיוםשבופנההגורם
המפעילכאמוראומהיוםשנתןאתהסכמתולפיסעיףקטן)א(,לפיהענייןע";

בסעיף55ג- )3(

בסעיףקטן)א()7(,בסופויבוא: )א(

")ה(עובדמשרדהאוצרשימנהשרהאוצרע";

בסעיףקטן)ב(,ברישה,במקום"בפסקאותמשנה)א(עד)ד("יבוא"בפסקאות )ב(
משנה)א(עד)ה(",ובסופויבוא:

")5(גורםמפעיל-חברהמנויבפסקתמשנה)ה(ע";

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא: )ג(

")3(היהגורםמפעילצדלסכסוך-נציגהשרע";

בסעיף55ה,במקוםפסקה)5(יבוא: )4(

בסעיף59ל- )5("

בסעיףקטן)ג(,במקום"החבריםבה"יקראו"הנוכחיםבישיבה"; )א(

בסעיףקטן)ד(,בסופויקראו"ואולםאיןבאמורכדילגרועמחובת )ב(
סודיותלפיכלדין"ע"

תיקוןחוקרשות
הספנותוהנמלים

בחוקרשותהספנותוהנמלים,התשס"ד-1232004,בפרקז',בכותרת,לפני"הוראותמעבר"168ע
יבוא"תחולה",ותחתיהיבוא:

"תחולהלעניין
נכספעילות,גורם
מפעילופעילותו

שלגורםמפעיל
בקשרלנכס

חוקזהיחוללגבינכספעילותשבתחוםנמלהמנויבתוספת55אע
כאמור, לנכס בקשר ופעילותו מפעיל גורם ולגבי השנייה,
בכפוףלהוראותסעיף160לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2017ו־2018(,
התשע"ז-2016;לענייןזה,"גורםמפעיל","נכספעילות"ו"פעילות",

שלגורםמפעיל"-כהגדרתםבסעיף144לחוקהאמורע"

לפסקה )3(

מוצע תשתיות, לתיאום הוועדה להרכב בנוגע
לקבועכיבמקרהשגורםמפעילהואצדלסכסוך,יימנה
עלחבריהוועדהעובדנוסףשלמשרדהאוצרשימנהשר
האוצר)פסקתמשנה)א((,וכןנציגנוסףשלשרהתשתיות
הלאומיותהאנרגיהוהמים,אשרישמשמשקיף,וזאתנוסף
עלנציגמשרדהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמיםאשר

חברבוועדה)פסקתמשנה)ג((ע

לפסקה )4(

חוקמשקהגזהטבעימעניקלוועדהלתיאוםתשתיות
סמכותלדרושמידע,מסמכים,ידיעותאוהסבריםהנדרשים

להלצורךהכרעהבסכסוך,הדומהלסמכותהנתונהלוועדת
חקירה,וזאתבאמצעותהחלתסעיף59ל)ד(לחוקהחברות
הממשלתיותעבענייןזהמוצעלצייןבמפורששאיןבסמכות
האמורהכדילגרועמהוראותסודיותלפיכלדין,וזאת
נוכחהעובדהשישנםענייניםהנוגעיםלצינורהנפטאשר
נחשביםכאמורל"ידיעהסודית"כהגדרתהלפיסעיף113

לחוקהעונשיןע

160 בסעיף המוצעות ההוראות בשל מוצע,  סעיף 168
להצעתהחוקלענייןתחולתחוקרספ"ןעלנכסי 
השנייה בתוספת המנוי נמל בתחום הנמצאים פעילות
לאותוחוק,ועלפעילותגורםמפעילבקשרלנכסיםכאמור,
תחולה להוראות המפנה הוראה האמור לחוק להוסיף

ס"חהתשס"ד,עמ'456:התשע"ו,עמ'644ע 123
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סימן ח': תחילה והוראות מעבר

תחילתםשלסעיפים147עד161ו־163עד168,בתוםתקופתהזיכיוןע169עפרקי'-תחילה

פרקי'-הוראות
מעברלעניין

רישיונות

כלרישיון,אישור,הסמכה,היתראוכלמסמךדומהאחראףאםכינויושונה170ע )א(
)בסעיףזה-רישיון(,שניתןלבעלזיכיוןהמשנהלפידין,לרבותלפיחוקהגז)בטיחות
ורישוי(,התשמ"ט-1241989,והיהבתוקףערביוםהתחילה,ימשיךלעמודבתוקפועד
תוםשנתייםמהמועדהאמור,ולענייןרישיוןשניתןלפיחוקרישויעסקים-עדתום
שנתייםכאמוראועדהמועדהנקובברישיון,לפיהמאוחר,אלאאםכןהוגבל,הותלה
אובוטלבמהלךהתקופההאמורהלפיהוראותהדיןשמכוחוניתן,ויראורישיוןכאמור
כאילוניתןלחברהשהוקמהלפיסעיף145)א(,ואולםעלאףהאמורבכלדין,לרבותהדין
שמכוחוניתןהרישיון,עצםהעברתהפעילותמבעלזיכיוןהמשנהלחברההאמורהלא

יהווהעילהלהגבלה,התליהאוביטולשלהרישיוןכאמורע

לאיוטלעלגורםמפעילשהואחברהכאמורבסעיףקטן)א(כלתשלוםחובהבעד )ב(
הארכתתוקפושלרישיוןלפיאותוסעיףקטןע

הוראותסעיףזהלאיחולולענייןרישיוןהמסדירענייניםשלתכנוןובנייה,ובכלל )ג(
זהרישיוןשניתןלפיפרקי'3לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובסעיף164)5(לחוקזהע

סימן ח': תחילה והוראות מעבר

פרקי'-תחילהתחילתםשלסעיפים147עד161ו־163עד168,בתוםתקופתהזיכיוןע169ע

כלרישיון,אישור,הסמכה,היתראוכלמסמךדומהאחראףאםכינויושונה170ע )א(
)בסעיףזה-רישיון(,שניתןלבעלזיכיוןהמשנהלפידין,לרבותלפיחוקהגז)בטיחות
ורישוי(,התשמ"ט-1241989,והיהבתוקףערביוםהתחילה,ימשיךלעמודבתוקפועד
תוםשנתייםמהמועדהאמור,ולענייןרישיוןשניתןלפיחוקרישויעסקים-עדתום
שנתייםכאמוראועדהמועדהנקובברישיון,לפיהמאוחר,אלאאםכןהוגבל,הותלה
אובוטלבמהלךהתקופההאמורהלפיהוראותהדיןשמכוחוניתן,ויראורישיוןכאמור
כאילוניתןלחברהשהוקמהלפיסעיף145)א(,ואולםעלאףהאמורבכלדין,לרבותהדין
שמכוחוניתןהרישיון,עצםהעברתהפעילותמבעלזיכיוןהמשנהלחברההאמורהלא

יהווהעילהלהגבלה,התליהאוביטולשלהרישיוןכאמורע

פרקי'-הוראות
מעברלעניין

רישיונות

לאיוטלעלגורםמפעילשהואחברהכאמורבסעיףקטן)א(כלתשלוםחובהבעד )ב(
הארכתתוקפושלרישיוןלפיאותוסעיףקטןע

הוראותסעיףזהלאיחולולענייןרישיוןהמסדירענייניםשלתכנוןובנייה,ובכלל )ג(
זהרישיוןשניתןלפיפרקי'3לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובסעיף164)5(לחוקזהע

אלהעלשםכךמוצעלקבועבסעיף55אלחוקרספ"ןכנוסחו
המוצע,שהוראותאותוחוקיחולולגבינכספעילותהמצוי
נמלהמנויבתוספתהשנייהלחוקרספ"ן,ולגבי בתחום
לאמור בכפוף כאמור, לנכס בקשר מפעיל גורם פעילות

בסעיף160להצעתהחוקע

למעטסעיפים144עד146ו־160להצעתהחוק,  סעיף 169
שתחילתםביוםתחילתושלהחוקהמוצע,קרי, 
ביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(,מוצעשתחילתןשל
שארהוראותפרקי'להצעתהחוקתהיהבתוםתקופתהזיכיוןע

תחילהמדורגתזותאפשרלהיערךמראשולהקיםאת
החברהבבעלותמלאהשלהמדינה,להקצותלהנכסים
ולהגיעלהסכמותבדברגריעתקרקעותהמפעלמהמקרקעין
מועד לפני עוד תת־ימיים, מקרקעין שאינם המועברים
כניסתןלתוקףשלהוראותהפרקהמוצעהנוגעותלפעילות

הגורםהמפעיל,קרי,לפניתוםתקופתהזיכיוןע

בתחילת המפעיל הגורם על להקל במטרה  סעיף 170
תקופת לקבוע )א( קטן בסעיף מוצע פעולתו, 
מעברשלשנתייםשבמהלכהרישיונות)היינו,כלרישיון,
אישור,הסמכה,היתראוכלמסמךדומהאחר(שניתנו
לבעלזיכיוןהמשנהושהיובתוקףערביוםהתחילה,יעמדו
בתוקףויראואותםכאילוניתנולחברהשהוקמהלפיסעיף
החברה תצטרך זו תקופה לאחר החוקע להצעת 145)א(

לפעוללקבלתהרישיונותהנדרשיםלפיכלדיןבעצמהע

רישוי חוק לפי ברישיון מדובר אם האמור, אף על
הרישיון יישאר שבמהלכה שהתקופה יכול אזי עסקים,
בתוקףאףתעלהעלשנתיים,וזאתבהתאםלמועדהנקוב
ברישיוןעמובהרכיאיןבהוראהזוכדילהעניקהיתרלהפרת
הוראותהרישיוןבידיגורםהמפעיל,ובמהלךאותןשנתיים
לפי הרישיון את לבטל או להתלות להגביל, ניתן יהיה
הוראותהדיןשמכוחוניתןהרישיוןעואולםמוצעלקבועכי
עלאףהאמורבכלדין,עצםהעברתהפעילותמבעלזיכיון
המשנהשעלשמוניתןהרישיון,לחברהשהוקמהלפיסעיף
145)א(להצעתהחוק,כשלעצמה,לאיהווהעילהלהגביל,

להתלותאולבטלרישיוןכאמורע

נעשית הרישיונות תוקף שהארכת ומאחר בנוסף,
מכוחהוראותהסעיףהמוצע,מוצעכילאיוטלעלהחברה
האמורה)הגורםהמפעיל(כלתשלוםחובהכגוןאגרהבעד

הארכתתוקףהרישיוןע

שהוראות להבהיר ספק, הסר למען מוצע, לבסוף
הרישיון תוקף הארכת בדבר ההוראה ובפרט הסעיף,
כגון רישיון על יחולו לא בלבד, נוספות שנתיים למשך
היתרתכנוני,שחליםעליודיניהתכנוןוהבנייה,ובכלל
זהפרקי'3לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחוהמוצעבסעיף

164)5(להצעתהחוקע
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פרק י"א: הגבלת שוק ההימורים
תיקוןחוקלהסדר
ההימוריםבספורט

בחוקלהסדרההימוריםבספורט,התשכ"ז-1251967)בפרקזה-החוקלהסדרההימורים171ע
בספורט(-

בסעיף7,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

ביחס 7%ע2 לאיעלהבשיעורהעולהעל ")ג(תקציבהמועצהבשנתכספים
השנתי לצרכן המחירים מדד בתוספת המועצהבשנהשקדמהלה, לתקציב

שפרסמההלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהלפנימועדהגשתהתקציבלאישורע";

בסעיף8א,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

זכות למכור שרשאי למי בשנה המועצה שתשלם התשלומים כל סך ")ג(
להשתתףבתכניתהימוריםבהתאםלסעיף8א)להלן-בעלתחנה(,לאיעלה,
בממוצעלכלחודש,עלארבעפעמיםהשכרהממוצעבמשק,שפרסמההלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקהב־1בינוארשלפניחתימתהסכםלביצועעבודותכאמור
בסעיף8א;כולליםהתשלומיםכאמורעמלתמכירהאוכלתשלוםאחרלבעל
הנמכרים המועצה מוצרי של המכירות למחזור ביחס המחושבים התחנה,

באמצעותבעלהתחנה,יעמדואותםתשלומיםעלשיעוריםאלה:

פרק י"א - כללי

ביוםח'בחשווןהתשע"ו)21באוקטובר2015(מינה
שרהאוצרועדהלבחינתייעולשוקההימוריםבישראל
ומודלהקצאתהרווחיםממנו)בפרקזה-הוועדהלייעול
שוקההימוריםהחוקיים(עהוועדהבחנההיבטיםכלכליים
ופיסקלייםשלפעילותהגופיםהעוסקיםבהימוריםחוקיים
בישראל,וביןהשאר,האםניתןלייעלאתהוצאותהתפעול
שלהגופיםהמפעיליםאתההימוריםהחוקייםבישראל
של הרווח הקצאת מנגנוני ואת הגופים(, - זה )בפרק
הגופיםעהוועדהנסמכה,ביןהשאר,עלדוחהצוותלבחינת
ההסדרהשלההימוריםהחוקייםבישראל,שמונהעלפי
החלטתממשלה,ואשרהונחהלבחוןאתההסדרההנדרשת
החוקיים ההימורים של השליליות ההשפעות למניעת
ההימורים של ההסדרה לבחינת הצוות - זה )בפרק

החוקיים(ע

החוקיים שוקההימורים לייעול הוועדה המלצות
הגופים של התקורות היקף על להגבלות בעיקר נגעו
ולהגבלהעלהיקףשוקההימוריםהחוקייםבישראלעכמו
כןהמליצההוועדההאמורהלקדםהמלצותמסוימותמבין
המלצותהצוותלבחינתההסדרהשלההימוריםהחוקיים,
המלצת סמך על זה, בכלל ההימוריםע שוק ייעול לשם
הצוותלבחינתההסדרהשלההימוריםהחוקיים,כיתוסדר
בחינהשלפוטנציאלהתמכרותשלתכניותהימוריםכתנאי
לאישורן,המליצההוועדהלייעולשוקההימוריםהחוקיים
עלביטולמשחקיםקיימיםמסוימיםשהםבמהותםבעלי

פוטנציאלהתמכרותגבוהע

בספורט, ההימורים להסדר לחוק זה תיקון
התשכ"ז-1967)בפרקזה-החוקלהסדרההימורים(,עוסק
ביישוםהמלצותהוועדהלייעולשוקההימוריםהחוקיים

עלפעילותהשלהמועצהלהסדרההימוריםבספורט)בפרק
זה-המועצה(לנוכחהעובדהשפעילותהמוסדרתבחוקע
הניתן בהיתר במהותם זהים שינויים יבוצעו במקביל,
חוקהעונשין,התשל"ז-1977)בפרק למפעלהפיסמכוח

זה-חוקהעונשין(,לקייםהימוריםבישראלע

לפסקה 1 סעיף 1

מוצעלתקןאתסעיף7לחוקלהסדרההימורים 
במחזור השנתי הריאלי הגידול שיעור את ולהגביל
7%ע2ע על ,2017 משנת החל יעלה, שלא כך ההימורים,
זאתבדומהלמגבלההשנתיתהחלהעלהגידולבהוצאות
הממשלהכהגדרתהבסעיף6)א()ג()2(לחוקהפחתתהגירעון

והגבלתההוצאההתקציבית,התשנ"ב-1992ע

לפסקה 2

כדילהקטיןאתהתמריץשלמישרשאילמכורזכות
להשתתףבתכניתהימוריםבהתאםלסעיף8אלחוקלהסדר
ההימורים)בפרקזה-בעלתחנה(למכורכרטיסיהגרלות,
מוצעלהגבילאתאותםהתשלומיםשמשלמתהמועצה
שלהםע המכירות שיעור על המבוססים תחנות, לבעלי
ההגבלהנועדהלהסיטאתמנגנוןהתשלומיםלבעליתחנות
לסכוםקבועבחודששאינותלויבמחזורהמכירותבתחנה
כרטיסיהגרלה התמריץהקייםלמכור ובכךלהסיראת
עודפתלהתמכרותע חשיפה האפשרולצמצם רביםככל
כמוכן,המנגנוןהמוצענועדלהגבילאתהוצאותהמועצה

ובכךלהביאלחיסכוןמשמעותיבהוצאותיהע

בהתאםלמנגנוןהמוצע,מוצעלהגבילאתעמלות
למחזור ביחס המחושבים אחר תשלום כל או המכירה
בעל באמצעות הנמכרים מוצריהמועצה של המכירות
היקף על המבוססים בונוסים תשלום כדוגמת התחנה,
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הראשוניםשל החדשים מ־1,680,000השקלים עלכלשקלחדש )1(
מחזורהמכירותהשנתי,לאכוללמסערךמוסף-לאיותרמ־7%;

עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל1,680,000שקליםחדשיםאך )2(
שלאעולהעל2,040,000שקליםחדשיםשלמחזורהמכירותהשנתי,לא

כוללמסערךמוסף-לאיותרמ־5%ע6;

עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל2,040,000שקליםחדשיםאך )3(
שלאעולהעל3,420,000שקליםחדשיםשלמחזורהמכירותהשנתי,לא

כוללמסערךמוסף-לאיותרמ־5%;

עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל3,420,000שקליםחדשיםשל )4(
מחזורהמכירותהשנתי,לאכוללמסערךמוסף-לאיותרמ־5%ע4ע"

הוראותסעיףקטן)ג(לאיחולועלאלה:)ד( )1(

בעלתחנהשרשאילמכורזכותלהשתתףבתכניתהימורים )א(
בהתאםלחוקזהבלבד,שסךכלהתשלומיםשמשלמתלוהמועצה
אינועולהעל15,000שקליםחדשיםלחודשוזוהיהכנסתוהיחידה,

לפיתצהירשיגישלמועצה;

בעלתחנהשרשאילמכורזכותלהשתתףבתכניתהימורים )ב(
בהתאםלחוקזהוכןרשאילמכורזכותלהשתתףבהימוריםוהגרלות
מטעםמפעלהפיסבהתאםלהיתרשניתןלמפעלהפיסלפיסעיף
231)א(לחוקהעונשין,התשל"ז-1977,ובלבדשמתקיימיםלגביושני

אלה:

סךכלהתשלומיםשמשלמתלוהמועצהאושמשלםלו )1(
מפעלהפיס,אינועולהעל8,000שקליםחדשיםלחודשמכל

אחד;

הראשוניםשל עלכלשקלחדשמ־1,680,000השקליםהחדשים )1(
מחזורהמכירותהשנתי,לאכוללמסערךמוסף-לאיותרמ־7%;

עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל1,680,000שקליםחדשיםאך )2(
שלאעולהעל2,040,000שקליםחדשיםשלמחזורהמכירותהשנתי,לא

כוללמסערךמוסף-לאיותרמ־5%ע6;

עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל2,040,000שקליםחדשיםאך )3(
שלאעולהעל3,420,000שקליםחדשיםשלמחזורהמכירותהשנתי,לא

כוללמסערךמוסף-לאיותרמ־5%;

עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל3,420,000שקליםחדשיםשל )4(
מחזורהמכירותהשנתי,לאכוללמסערךמוסף-לאיותרמ־5%ע4ע"

הוראותסעיףקטן)ג(לאיחולועלאלה:)ד( )1(

בעלתחנהשרשאילמכורזכותלהשתתףבתכניתהימורים )א(
בהתאםלחוקזהבלבד,שסךכלהתשלומיםשמשלמתלוהמועצה
אינועולהעל15,000שקליםחדשיםלחודשוזוהיהכנסתוהיחידה,

לפיתצהירשיגישלמועצה;

בעלתחנהשרשאילמכורזכותלהשתתףבתכניתהימורים )ב(
בהתאםלחוקזהוכןרשאילמכורזכותלהשתתףבהימוריםוהגרלות
מטעםמפעלהפיסבהתאםלהיתרשניתןלמפעלהפיסלפיסעיף
231)א(לחוקהעונשין,התשל"ז-1977,ובלבדשמתקיימיםלגביושני

אלה:

סךכלהתשלומיםשמשלמתלוהמועצהאושמשלםלו )1(
מפעלהפיס,אינועולהעל8,000שקליםחדשיםלחודשמכל

אחד;

מכירות,כדלקמן:עלכלשקלחדשמ־1,680,000השקלים
החדשיםהראשונים)לאכוללמע"מ(שלמחזורהמכירות
השנתי-לאיותרמ־7%;עלכלשקלחדשמסכוםהעולה
1,680,000שקליםחדשים)לאכוללמע"מ(אךשלא על
עולהעל2,040,000שקליםחדשים)לאכוללמע"מ(של
מחזורהמכירותהשנתי-לאיותרמ־5%ע6;עלכלשקל
חדשמסכוםהעולהעל2,040,000שקליםחדשים)לאכולל
3,420,000שקליםחדשים)לא מע"מ(אךשלאעולהעל
כוללמע"מ(שלמחזורהמכירותהשנתי-לאיותרמ־5%;
3,420,000שקלים ועלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל
חדשים)לאכוללמע"מ(שלמחזורהמכירותהשנתי-לא
יותרמ־5%ע4עומכלמקום,מוצעלקבועכיסךהתשלומים
שמשלמתהמועצהלבעלתחנה,ביןאםזהתשלוםמבוסס
עלעמלותאובהתאםלכלמנגנוןאחר,לאיעלהעלארבע
פעמיםהשכרהחודשיהממוצעבמשק,שפרסמההלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקהב־1בינוארשלפניחתימתהסכם

ביןהמועצהלבעלהתחנהע

כדישלאלפגועבמישהכנסתוהיחידההיאממכירת
לקבועכי מוצריהמועצהאומוצרימפעלהפיס,מוצע
מנגנוןהעמלותהאמורלאיחולבאחתמאלה:)1(עלמי
לחוק בהתאם הימורים בתכנית להשתתף זכות שמוכר

להסדרההימוריםבלבד)אשראינומוכרזכותלהשתתף
שניתן היתר מכוח הפיס, מפעל של הימורים בתכניות
מוצרי ממכירת נובעת הכנסתו שכל העונשין( חוק לפי
המועצה,וסךהתשלומיםשמשלמתלוהמועצהאינועולה

על15,000שקליםחדשיםלחודש;

)2(עלמישמוכרזכותלהשתתףבתכניתהימורים
בהתאםלחוקזהאולפיהיתרממפעלהפיסבלבד,שכל
הכנסתונובעתממכירתמוצריהמועצהאומוצרימפעל
הפיסוסךהתשלומיםשמשלמיםלוכלאחדמאלהאינו

עולהעל8,000שקליםחדשיםלחודשמכלאחדע

יגיש אלה, חריגים בגדרי להיכנס וכדי כך, לצורך
בעלהתחנהלמועצהתצהירמאושרבידיעורךדין,ולפיו
היא להשתתףבתכניתהימורים זכות ממכירת הכנסתו
הכנסתוהיחידה)"הכנסה"כמשמעותהבסעיף2)1(ו–)2(

לפקודתמסהכנסה(ע

יצויןכיההוראותהאמורותעתידותלהיקבעבשיעור
למנוע כדי וזאת והמועצה, הפיס מפעל בעבור זהה
מוצרישני היווצרותתמריץשלבעלתחנההמוכראת
הגופיםלהסיטמהמריםלמשחקיהגוףבעלעמלתמכירה

גבוההיותרע
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תשלומיםלפיפסקתמשנה)1(הםהכנסתוהיחידה,לפי )2(
תצהירשיגישלמועצהע

ו–)2(לפקודת )1(2 בסעיףקטןזה,"הכנסה"-כמשמעותהבסעיף )2(
מסהכנסה126ע";

סעיף8ב-בטל; )3(

לפסקה 3

להמלצותהוועדהלייעולשוקההימורים בהתאם
החוקיים,גורםמרכזיהמשפיעבאופןישירעלסיכוישל
גופו ההימורים, מוצר הוא להימורים להתמכר יחידים
ומאפייניועכעולהמבחינהשעשתההוועדהלייעולשוק
לבחינת הצוות דוח על ובהתבסס החוקיים, ההימורים
ההסדרהשלההימוריםהחוקיים,קיימתהבחנהבמידת
ההתמכרותהצפויהממשחקיםשוניםבהתאםלפרמטרים
ואפיוניםשוניםואלהמהוויםגורםמרכזיהמשפיעבאופן
ישירעלסיכוישליחידיםלהתמכרלהימוריםעלדוגמה,
בתחומי והאמפירי המחקרי הידע מן הנלמד פי על
לשחק ניתן אשר משחקים והפסיכולוגיה, הסוציולוגיה
במהירותובאופןרציף,ואשרהידיעהאםפלוניהמשתתף
במשחקיםזכהאוהפסידבהםהיאמיידית,הםמשחקים
אשרסכנתההתמכרותאליהםגבוההיותרע"משךההימור"
הפסיד זכהאו פלוניהמשתתףבמשחקים )הידיעהאם
בהם(עלמרוציהסוסיםנמוךבאופןמשמעותילעומת
שארמשחקיהספורטשלגביהםהמועצהעורכתהימורים
ומצביע הפחות( לכל וחצי שעה ספורותלעומת )דקות
עלהחששכיסוגהימורזהמאופייןבשיעוריהתמכרות

גבוהיםיותרע

החוקיים ההימורים של ההסדרה לבחינת הצוות
הסיכון מידת את לבחון מתאים גורם להסמיך המליץ
להתמכרותשלכלתכניתהימוריםשמבקשגוףהמקיים
הימוריםחוקייםלקיים,כתנאילאישורןשלהתכניות,וכדי
להגבילאתקיומןשלתכניותהימוריםבעלותפוטנציאל

התמכרותגבוהע

עלבסיסאימוץהעיקרוןשביסודהמלצותאלה,ובצד
עמדתהשלהוועדהלייעולשוקההימוריםהחוקייםכי
לייעול הגיעההוועדה כאמור, לקדםבחינהקבועה יש
שוקההימוריםהחוקייםלמסקנותהמצדיקותביטולמיידי
לגבישתיתכניותהקיימותכיום:משחקיהמזל,שמקיים
מפעלהפיס,ומרוציהסוסים,שמקיימתהמועצה,המהווים
משחקיםאשרעלוליםלגרום,בסבירותגבוהה,להתמכרות
למשחקים יחסי ובאופן מוחלט, באופן המהמרים מצד

אחריםועלכןלהסבפגיעהבטובתהציבורע

את ההימורים להסדר בחוק לבטל מוצע בהתאם,
האפשרותשלהמועצהלקייםבישראלהימוריםעלמרוצי

סוסים,כאמורבסעיף8בלחוקלהסדרההימוריםע

וזהנוסחושלסעיף8בלחוקשמוצעלבטל:

"קיום הימורים לפי תכנית הימורים של מפעיל זר

בסעיףזה,"מפעילזר"-מפעילהימוריםהפועל )א( 8בע
במדינהזרההחברהבארגוןלשיתוףפעולהולפיתוחכלכלי

)OECD(,בהתאםלדיןהחלבאותהמדינהע

עלאףהוראותסעיף8,רשאיתהמועצהלקיים )ב(
זר, מפעיל של הימורים תכנית לפי הימורים בישראל

בהתקייםכלאלה:

ניתןאישורמוקדםשלהשריםושלועדת )1(
הכספיםשלהכנסתלהתקשרותהמועצהעם
המפעילהזר,לאחרשנוכחוכימתקיימיםכל

אלה:

מהסוג הימורים לקיים ניתן לא )א(
האמורבישראל,אלאלפיתכניתהימורים

שלמפעילזר;

מתקיימיםטעמיםמיוחדיםשיירשמו, )ב(
שבשלהםישמניעהשלממשלקייםאת

ההימוריםלפיתכניתכאמורבסעיף8;

עם המועצה התקשרות לאחר )א( )2(
ההימורים תכנית והצגת הזר המפעיל
לשרים,ניתןאישורםלתכניתההימורים,
וכן המשפטים שר עם התייעצות לאחר
לאחר הכנסת של הכספים ועדת אישור
התכנית את לפניה הציגו שהשרים

במלואה;

ועדת ואישור השרים אישור )ב(
זויינתנו הכספיםשלהכנסתלפיפסקה
להתקיים ממשיכים כי שמצאו לאחר
השאר בין ושקלו ,)1( התנאיםשבפסקה
אתטובתהציבורואתטובתהמשתתפים

בתכניתההימוריםומניעתניצולםלרעה;

ההימורים תכנית את פרסמה המועצה )3(
שאושרהלפיסעיףקטןזהברשומותע

אישורתכניתהימוריםלפיסעיףקטן)ב(יהיה )ג(
בהתקיים ולתתו לשוב וניתן שנים, חמש של לתקופה

התנאיםהמפורטיםבאותוסעיףקטןע

הכספים ולוועדת לשרים תדווח המועצה )ד(
שלהכנסתעלכלשינויבתכניתהימוריםשלמפעילזר
)ב(,ותפרסםהודעהעלהשינוי שאושרהלפיסעיףקטן

ברשומותע
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במקוםסעיף8גיבוא: )4(

"תקבוליםמתכניות
הימורים

5%ע62לפחותמכללתקבוליהמועצהבשנהמעריכתהימורים8גע
לפיסעיף8ישולמולזוכים;המועצהרשאיתלקבועשיעורי
תשלוםשוניםלתכניותהימוריםשונות,ובלבדשלאיפחתו
מסוימת הימורים בתכנית לזוכים המשולמים התשלומים

מ־42%מהתקבוליםלאותהתכניתהימוריםע";

אחריסעיף8גיבוא: )5(

"הוצאותשיווק
ופרסום

שיעורהוצאותהשיווקוהפרסוםשלהמועצהלאיעלהעל8דע
75%ע1מתקבוליהמועצהמעריכתהימוריםלפיסעיף8ע";

במקוםסעיף8גיבוא: )4(

"תקבוליםמתכניות
הימורים

5%ע62לפחותמכללתקבוליהמועצהבשנהמעריכתהימורים8גע
לפיסעיף8ישולמולזוכים;המועצהרשאיתלקבועשיעורי
תשלוםשוניםלתכניותהימוריםשונות,ובלבדשלאיפחתו
מסוימת הימורים בתכנית לזוכים המשולמים התשלומים

מ־42%מהתקבוליםלאותהתכניתהימוריםע";

אחריסעיף8גיבוא: )5(

"הוצאותשיווק
ופרסום

שיעורהוצאותהשיווקוהפרסוםשלהמועצהלאיעלהעל8דע
75%ע1מתקבוליהמועצהמעריכתהימוריםלפיסעיף8ע";

מאז מהותי שינוי חל כי השרים מצאו )1( )ה(
אושרהתכניתהימוריםלפיסעיףקטן)ב(,יביאוה
ויחולו הכנסת, של הכספים ועדת לאישור
הוראותאותוסעיףקטן,בשינוייםהמחויבים;
לאאישרהועדתהכספיםאתתכניתההימורים,

לאתהיההתכניתבתוקףמאותומועד;

לענייןזה,"שינוימהותי"-שינויבתכנית )2(
שינוי או )ד( קטן בסעיף כאמור ההימורים

בנסיבותשבשלומתקייםאחדמאלה:

מהתנאים תנאי להתקיים חדל )א(
המפורטיםבסעיףקטן)ב()1(;

טובתהציבוראומעמדםשלמשתתפי )ב(
תכניתההימוריםנפגעובאופןמהותי;

פרטיתכניתההימוריםהשתנובאופן )ג(
מהותילעומתהתכניתשאושרהלפיסעיף

קטן)ב(ע

בלילגרועמאחריותהמפעילהזראומאחריות )ו(
המועצהלפיכלדין,המועצהאחראיתבאחריותאזרחית
למעשיושלמפעילזרשעמוהתקשרהלצורךקיוםתכנית
הימוריםלפיסעיףזה,ויחולועליהלענייןזההתחייבויות
המפעילהזרכלפימשתתפיהתכנית,כאילוהיתהתכנית
הימוריםשהמועצהעורכתלפיסעיף8;לענייןזה,"מעשה"

-לרבותמחדלע"

תכניתהימוריהסוסיםשמקיימתהמועצה,באמצעות
מפעילזר,בהתאםלהוראותסעיףזהתתבטל,לפיהמוצע,
החלמכניסתחוקזהלתוקףענושאהוראותהמעברלעניין

התכניתהמתקיימתכיוםטרםלובןע

לפסקה 4

הימורים בתכניות לזוכים התשלומים 2016 בשנת
שמפעילההמועצהעמדועלשיעורשל5%ע62מתקבולי
המועצהלאותהשנהעבמסגרתתיקוןזהמוצעלחייבאת
שצעדיםאלהלא המועצהלבצעצעדיהתייעלותעכדי
לזוכים המועצה שתשלם התשלומים חשבון על יבואו
את להחליף מוצע מפעילה, שהיא ההימורים בתכניות
שיעור את ולהעמיד הקיים המצב את לקבע 8ג, סעיף
התשלומיםלזוכים,באופןקבוע,על5%ע62לפחותמכלל

תקבוליהמועצהבשנהמעריכתהימוריםלפיהחוקע

מוצעלחדדכיהשיעורהאמורמתייחסלכללתכניות
ההימוריםבשנהנתונה,כךשייתכןשבתכניתהימורים
מסוימתשיעורהזכייהיהיהנמוךיותר,אךבכלמקרהלא

נמוךמשיעורשל42%ע

וזהנוסחושלסעיף8גשמוצעלהחליף:

"תקבולים מתכניות הימורים

8גע42%לפחותמתקבוליהמועצהמעריכתהימוריםלפי
סעיף8אומקיוםהימוריםלפיסעיף8ב,ישולמולזוכיםע"

לפסקה 5

ההימורים שוק לייעול הוועדה בדוח שפורט כפי
החוקייםובדוחהצוותלבחינתההסדרהשלההימורים
וסיכונים קשיים מעורר ההימורים תחום החוקיים,
חברתייםועלכןהואמוסדרבאופןמרוכזומפוקחעלידי
ההימורים הישראלי, המחוקק לגישת בהתאם המדינהע
החוקייםבישראלמתקיימיםעלידישניגופיםמרכזיים
בלבד:מפעלהפיס,לענייןהימוריםוהגרלותלמעטהימורי
להסדרההימוריםבספורט-היחידה ספורט,והמועצה
הרשאיתלקייםהימוריםעלמשחקיספורטותוצאותיהםע
הגופיםהאמוריםמתפקדיםהלכהלמעשהכמונופולים,
כלאחדבתחוםההימוריםשהוקצהלועלפיחוקעכידוע,
יעילות לחוסר רבים במקרים מוביל מונופול של קיומו
כלכליתוזאתמאחרשלגוףהמונופוליסטיישתמריץחלש
יותרלבצעתהליכיהתייעלותלעומתגוףעסקיאשרפועל
הרגולציהלהבטיח בענףתחרותיעבמקריםמסוגזה,על
אתהתייעלותהגוףהמונופוליסטי,ובעניינו,עלהממשלה
לוודאכיהגופיםהקיימים,מפעלהפיסוהמועצהלהסדר
אשר התייעלות תהליכי עוברים בספורט, ההימורים
מפחיתיםאתהוצאותהתפעולומביאיםלהגדלתהחלק

המועברמדישנהבשנהלשימושיםציבורייםע

בו שנוכחה היעילות חוסר המועצה, של במקרה
הוועדהלייעולשוקההימוריםהחוקייםמתבטאבתשלומי
עמלותמכירהגבוהות,במבנהארגונימנופחובהוצאות
פרסום,הפצהושיווקגבוהותעחוסרהיעילותכאמורפוגע
באופןישירביתרתההכנסותהמועברתלתועלתהציבור,
כספי המועצה, מרווחי נהנית שהמדינה שבמקום כך

ההימוריםמממניםהוצאותתפעולמנופחותע
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בסעיף9- )6(

בסעיףקטן)א(,במקום"ישמש"יבוא")בסעיףזה-יתרתהכנסות(,יהיה )א(
לפחות5%ע24מתקבוליהמועצהמעריכתהימוריםלפיסעיף8וישמש"ובסופו
יבוא"לענייןסעיףזה,בחישובהוצאותהמועצהלאייכללוהוצאותהסדרה
שהוציאההמועצהבהתאםלהוראותחוקזהאובהתאםלדיןאחרשעניינו

הסדרתפעילותהימוריםחוקיים,והוצאותאלהיבואובגדרהשיעורהאמורע";

"יתרת יבוא )א(" קטן בסעיף האמורה "היתרה במקום )ב(, קטן בסעיף )ב(
ההכנסות";

בסעיףקטן)ב1(,המילים"המיועדותלחלוקה"-יימחקו; )ג(

אחריסעיף9יבוא: )7(

"העברתיתרת
מזומניםלמדינה

בכלאחדמהמועדיםהאלהתעבירהמועצהלמדינה9אע )א(
יתרות כספי מתוך חדשים שקלים מיליון 250 של סכום

המזומניםשהצטברועדלשנת2016:

ביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(; )1(

ביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(ע )2(

שקלים מ־300מיליון שיתרותהמזומניםיפחתו ככל )ב(
חדשים)בסעיףקטןזה-הסכוםהמזערי(,תעבירהמדינה
למועצהאתההפרששביןיתרותהמזומניםלסכוםהמזערי,
ולאיותרמהסכוםשהעבירההמועצהלמדינהבפועללפי

סעיףקטן)א(ע

נוסףעלהגדלתהחלקהמועברלשימושיםהציבוריים,
מוצעלוודאכיתהליכיההתייעלותיתמקדובשניתחומי
הגידול על ישירה השפעה יש שלהם מרכזיים הוצאה
החוקיים: בהיקפושלשוקההימורים והמהיר המתמיד
העמלותהמשולמותלזכיינים)פסקה2(והוצאותהפרסום

והשיווקע

את ההימורים להסדר לחוק להוסיף מוצע לפיכך
סעיף8דולקבועבוהוראותבדברהגבלתהוצאותהפרסום
והשיווקשלהמועצהעיובהר,כילענייןסעיףזהלאיראו
נחתמיםעםהתאחדויותהספורט בהסכמיתפעולאשר

השונותכהוצאותשיווקופרסוםע

לפסקה 6

מתחלק ההימורים מחזור המועצה, של במקרה
לשלושהרכיביםמרכזיים:ראשית,כספיהמהמריםחוזרים
בחלקםלזוכיםכפרסים,שנית,ההכנסותמממנותאתתקורות
המועצהושלישית,לאחרניכוישניהרכיביםהאמורים
מועברתיתרתהכספיםלקידומםולפיתוחםשלתרבות
הגוף,החינוךהגופניוהספורטבישראלעכדילהבטיחכי
המועצהתעבורתהליכיהתייעלותותבטיחהקצאהמרבית
שלרווחיםלטובתהציבור,כאמורבדבריההסברלפסקה5,
מוצעלקבועכימתוךתקבוליהמועצההשנתיים,שיעור
שלאיפחתמ–5%ע24,ישמשולתמיכהבגופיםובפעילויות

המנוייםבסעיף9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםע

של ההסדרה לבחינת הצוות המלצות לנוכח
ההימוריםהחוקייםבישראל,הכוללותהמלצותלהרחבת
ההסדרההחלהעלהגופיםהמקיימיםהימוריםחוקיים,
לשםמניעתהשפעותשליליותשלההימוריםהחוקיים
ולהבטחתפעילותגורמיםאלהבאופןהעולהבקנהאחדעם
העקרונותהאמורים,מוצעלקבועכילענייןחישובשיעור
זה,5ע24האחוזים,ייכללוגםהוצאותשהוציאההמועצה
בשליישוםהוראותשנועדולהסדיראתפעילותה,שעניינן
ותחילתם בישראל החוקיים ההימורים פעילות הסדרת

החלמיוםתחילתושלתיקוןזהואילךע

לפסקה 7

המועצה שמעבירה הכספים מהיקף מרכזי חלק
לתועלתהציבור,בהתאםלחוק,מוקצהמדישנהכתמיכה
פער קיים ספורטע מיתקני של ושדרוג הקמה בתכניות
זמניםביןיצירתהמחויבותשלהמועצהוהקצאתהכספים
לתכניותכאמורלביןשלביהמימוןבפועלבעתהביצוע
שלהפרויקטעבשלכךבקופתהמועצהנותריםמזומנים
רבים)בפרקזה-הרווחיםהצבורים(עפערהזמניםוהגידול
המתמידברווחיהמועצהיוצריםמצבשלפיובאופןשיטתי
הרווחיםהצבוריםאשרנמצאיםכאמורבקופתהמזומנים

שלהמועצהצומחיםמשנהלשנהע

המועצה בידי הצבורים הרווחים עודפי השארת
גורמתלחוסריעילותכלכליתויוצרת,הלכהלמעשה,עיוות

במערכתהקצאתהמקורותשבידיהמדינהע
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בסעיףזה,"יתרותהמזומנים"-סךהסכומיםשהמועצה )ג(
הקצתהלחלוקהכתמיכהבהקמהובשדרוגשלמיתקניספורט
כאמורבסעיף9)ב1()1(ו–)6(אךטרםהועברובפועללמקבלי

התמיכהע";

אחריסעיף10איבוא: )8(

"אמצעיזיהוי
ומניעתהלבנתהון

בסעיףזה-10בע )א(

"תושב"-כהגדרתובסעיף1לחוקמרשםהאוכלוסין,
התשכ"ה-1271965;

"פרטיהמשתתף"-ארבעהספרותהאחרונותשלאחד
מאלה:

ביחידשהואתושב-מספרתעודתהזהות, )1(
כוללספרתהביקורת;

ביחידשאינותושב-מספרדרכוןאומספר )2(
תעודתמסעושםהמדינהשבההםהונפקוע

"רישוםבאופןמקודד"-רישוםבאמצעידיגיטליאשר
יקדדאתהנתוניםטרםרישומםעלגביכרטיס
ההשתתפות,באמצעותשיטהמקובלתשמונעת
ואינה המשתתף פרטי זיהוי את סביר באופן

מאפשרתחזרהלפרטיהמשתתף;

בסעיףזה,"יתרותהמזומנים"-סךהסכומיםשהמועצה )ג(
הקצתהלחלוקהכתמיכהבהקמהובשדרוגשלמיתקניספורט
כאמורבסעיף9)ב1()1(ו–)6(אךטרםהועברובפועללמקבלי

התמיכהע";

אחריסעיף10איבוא: )8(

"אמצעיזיהוי
ומניעתהלבנתהון

בסעיףזה-10בע )א(

"תושב"-כהגדרתובסעיף1לחוקמרשםהאוכלוסין,
התשכ"ה-1271965;

"פרטיהמשתתף"-ארבעהספרותהאחרונותשלאחד
מאלה:

ביחידשהואתושב-מספרתעודתהזהות, )1(
כוללספרתהביקורת;

ביחידשאינותושב-מספרדרכוןאומספר )2(
תעודתמסעושםהמדינהשבההםהונפקוע

"רישוםבאופןמקודד"-רישוםבאמצעידיגיטליאשר
יקדדאתהנתוניםטרםרישומםעלגביכרטיס
ההשתתפות,באמצעותשיטהמקובלתשמונעת
ואינה המשתתף פרטי זיהוי את סביר באופן

מאפשרתחזרהלפרטיהמשתתף;

עלכןמוצעלהוסיףלחוקלהסדרההימוריםאתסעיף
9גולקבועבוכיבכלאחתמהשנים2017ו־2018תעביר
המועצהלאוצרהמדינה250מיליונישקליםחדשים,מתוך
וחויבו בשניםקודמות ההכנסותשעמדולחלוקה יתרת

לפרויקטיםשוניםשלהקמהושדרוגתשתיותספורטע

תעמוד המועצה כי להבטיח כדי כן, כמו
בהתחייבויותיהכלפיהגופיםהנתמכים,מוצעלקבועכי
ככלשקופתהמזומניםשלהמועצההכולליםאתהסכומים
ובשדרוג בהקמה כתמיכה לחלוקה הקצתה שהמועצה
ו–)6(אךטרם 9)ב1()1( שלמיתקניספורטכאמורבסעיף
הועברובפועל,תרדמתחתלסכוםשל300מיליוןשקלים
חדשים,תשליםהמדינהאתהפערעדלסכוםהאמור,אך
לאיותרמהסכוםשהעבירההמועצהלמדינהבפועללפי

הוראתסעיףזהע

לפסקה 8

באמצעות הון להלבנת המוכרות הדרכים אחת
גורמים בידי הימורים זכיות של רכישה היא הימורים
המבקשיםלהלביןהוןהקייםברשותםולשוותלומקור
חוקיעעלהמועצהלאמוטלותכיוםחובותבנוגעלמניעת
הון להלבנת והסיכונים שהחששות אף על הון, הלבנת
באמצעותרכישתזכיותקיימיםגםבתכניותהימוריםאשר

מציעההמועצהע

לזיהוי מנגנון הוסדר הפיס מפעל היתר פי על
זכייה פוטנציאל בעלות הימורים בתכניות משתתפים

גבוה,והותנהכילאתשולםהזכייהאלאלמחזיקכרטיס
השתתפותהמזוההכמישרכשאתכרטיסההשתתפות

לכתחילהע

לנוכחהצלחתהמנגנוןשנקבעבהיתרמפעלהפיס
לצמצםבאופןניכראתהתופעהשלרכישתזכיותלצורך
הלבנתהון,המליץהצוותלבחינתההסדרהשלההימורים
החוקייםובעקבותיוגםהוועדהלייעולשוקההימורים
החוקיים,להרחיבאתההסדרהגםלהימוריםשמקיימת
המועצה,לבחוןאתהרחבתהלגבישניהגופיםועיגונה
הקבוע,ובכללזאתלזכיותבסכומיםנמוכיםיותרמהקבוע

כיוםבהיתרמפעלהפיסע

את ההימורים להסדר לחוק להוסיף מוצע לפיכך
10ב,להחילבואתההסדריםלמניעתהלבנתהון סעיף
עלהמועצה,בדומהלאלההקבועיםבהיתרמפעלהפיס,
ולקבועדרישהלזיהויורישוםפרטיםשלהמשתתףבכל
תכניתהימוריםשמפעילההמועצהשבהסכוםהזכייה
עולההסכוםשייקבעבצושיקבעשרהאוצרלענייןזה,
כתנאי זאת חדשיםע שקלים מ–5,000 יפחת לא ואשר

להשתתפותולקבלתזכיותמהימוריםאלהע

מובנה הפרטיות, על הגנה של מטעמים כי יודגש
ההשתתפותושלמבקש כרטיס הזיהוישלרוכש הסדר
פדיוןהזכייה,באופןשישבוכדילמנועשמירתהמידעאו
שימושיםאחריםבמידעהנוגעלעצםהשתתפותובהימור
אוזכייתובועזאת,למעטמידעהנדרשלעצםקבלתהזכייה

ס"חהתשכ"ה,עמ'270ע 127
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לאיונפקכרטיסהשתתפותבתכניתהימוריםאשרסכום )ב(
הזכייההאפשריתלפיו,אםהמשתתףיצדקבניחושיו,עולה
עלסכוםשיקבעשרהאוצרבצוושלאיפחתמ־5,000שקלים
חדשים)בסעיףזה-משחקדורשזיהוי(,אלאאםכןהמשתתף
ביצערישוםפרטיובאופןמקודדותוצאתהקידודכאמור

הודפסהעלגביקבלתההשתתפות;

פרטיושלהמשתתףלאיישמרובמאגרמידע,זמניאו )ג(
קבוע;

המועצה,בעלתחנהאוכלגורםאחרמטעמם,)ד( )1(
לאיגלואתפרטיהמשתתףאשרנרשמואוקודדולפי
סעיףזה,לאיעבירואותםלכלגורםאחרולאיעשו

בהםכלשימוש,אלאלצורךאחתמאלה:

בדיקתהתאמהשלזהותהמחזיקבקבלת )א(
השתתפותהמעידהעלזכייהבניחושבמשחק
דורשזיהוי)בסעיףזה-קבלתהשתתפותמזכה(

כאמורבסעיףקטן)ה(;

מסירתמידעלמשטרתישראלבמקרהשל )ב(
ניסיוןלקבלתזכייהבניגודלהוראותסעיףזה
אוחשדלניסיוןכאמוראומסירתמידעלשר
האוצראומישיסמיךלענייןזה,לצורךתשלום

זכייהלפיסעיףקטן)ט(;

בלילגרועמכלליותהאמורבפסקה)1(,לאייעשה )2(
כלשימושבפרטיהמשתתףלצורךאיסוףמידע,מעקב

אחרמשתתפיםבתכניותהימוריםאוקידוםושיווקע

טרםתשלוםזכייהלמחזיקבקבלתההשתתפותמזכה, )ה(
תיבדקהתאמהביןזהותהמחזיקלביןזהותמישהונפקה
של בדיקה באמצעות כאמור, ההשתתפות קבלת לו
גבי תוצאתקידודפרטיהמשתתףהמופיעיםעל התאמת
קבלתההשתתפות,לפרטיושלהמחזיקהמקודדיםבקבלת
תעודת או הדרכון הזהות, לתעודת בהתאם ההשתתפות,

המסעשלהמחזיק,לפיהענייןע

אובירורהאומידעשניתןלהעבירלמשטרתישראלבעת
חשדלהפרתההוראותבניסיוןלקבלתזכייהשלאבהתאם

להוראותאלהע

ייעשה הזוכה זיהוי האמורים, לעקרונות בהתאם
ארבע קידודבלבד,שמבצעהמשתתףבאמצעות עלפי
הספרותהאחרונותבתעודתהזיהוישלו,אםהואתושב,

ובדרכונואותעודתהמסעשלו,אםאינותושבע

כרטיס גבי על המופיע הוא הפרטים של הקידוד
התאמת נאגריםע אינם המשתתפים ופרטי ההשתתפות
ההשתתפות בכרטיס המחזיק הטועןלזכייה הזיהוישל

הזוכה,נעשהעלפיקידודשלהתעודההמזההשבידו
אלמולכרטיסההשתתפותולאבאמצעותפענוחהקידוד

שלגביהכרטיסע

יצויןכיבהתאםללקחיםשנלמדובתקופתהפעלתו
שלההסדרבאמצעותמפעלהפיס,לפיהיתרמפעלהפיס,
מוצעלאפשרקביעהשלנהלים,עלידישרהאוצר,לבירור
מצביםשלאי־התאמהבזיהוי,במטרהלאפשרבירורהספק

בזיהוי,ותשלוםזכיותבמקריםחריגיםע

עודיצויןכיהוראתהסעיףלאתחוללגביתכניות
זיהוי מתקיים בהם ואשר המועצה שמקיימת הימורים
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לאתשולםזכייהבמקרהשלאי–התאמהבזהותאו )ו(
אםהתעוררספקבאשרלהתאמתהזהותשלהמחזיק,כאמור

בסעיףקטן)ה(ע

זכייהבמשחקדורשזיהויתשולםבאמצעותאחת)ז( )1(
מאלה:

"למוטב המילים בתוספת משורטט שיק )א(
הזוכה לפקודת עביר" ולא סחיר לא בלבד,

המזוההלפיסעיףקטן)ה(;

בישראל בנק לחשבון בנקאית העברה )ב(
המתנהלעלשםהזוכההמזוההלפיסעיףקטן)ה(ע

זכייהבמשחקשאינודורשזיהוישבוהמועצה )2(
משלמתלזוכהבאמצעותשיק,תשולםבאמצעותשיק
משורטטבתוספתהמילים"למוטבבלבד,לאסחירולא

עביר"לפקודתהמחזיקבקבלתההשתתפותע

המועצה,בעלתחנהאוכלגורםאחרמטעמם,ימחקו )ח(
כלכרטיסהשתתפותאוקבלתהשתתפות,מסמךמדיהאו
רישוםמחשבשבומופיעיםתוצאותקידודשלפרטימשתתף,

בהתאםלהוראותשלהלן:

לענייןקבלתהשתתפותמזכהשנמצאהלגביה )1(
התאמהביןזהותהמחזיקבהלביןזהותפרטיהמשתתף
המופיעיםעלגביה-בתוךיוםעבודהאחדמהמועד

שבונפדתה;

לענייןקבלתהשתתפותמזכהאשרלאנדרשה )2(
לתשלום-בתוךשנהמיוםקיוםהמשחקדורשהזיהוי;
לעניין יותר קצרה תקופה לקבוע רשאי האוצר שר
זכיותבסכומיםנמוכים,ובלבדשלאתפחתמחצישנה;

צדקו שלא מי של השתתפות קבלות לעניין )3(
בניחושם-בתוך14ימיםמיוםקיוםהמשחקדורש

הזיהויע

שרהאוצר,בהתייעצותעםשרהמשפטים,רשאילקבוע )ט(
לקבוע ובכללזה, זה סעיף הוראות יישום לעניין הוראות
נסיבותשבהןיתאפשרתשלוםזכייהבמקרהשלאי–התאמה
)ו(וכןרשאיהואלקבועהוראותלעניין כאמורבסעיףקטן
פעולותבעליהתפקידיםכאמורבסעיף10ג;הוראותלפיסעיף
זה,לענייןאבטחתמידעוהגנהעלהפרטיות,ייקבעובהסכמת

שרהמשפטיםע

הימורים תכניות על יחולו לא זה סעיף הוראות )י(
בזיהוי מזוהה המשתתף שבמסגרתה המועצה, שמקיימת
מלאוהכולבכפוףלכךשיובטחכיהתשלוםמשולםלאותו

משתתףובכפוףלהוראותכלדיןע

לאתשולםזכייהבמקרהשלאי–התאמהבזהותאו )ו(
אםהתעוררספקבאשרלהתאמתהזהותשלהמחזיק,כאמור

בסעיףקטן)ה(ע

זכייהבמשחקדורשזיהויתשולםבאמצעותאחת)ז( )1(
מאלה:

"למוטב המילים בתוספת משורטט שיק )א(
הזוכה לפקודת עביר" ולא סחיר לא בלבד,

המזוההלפיסעיףקטן)ה(;

בישראל בנק לחשבון בנקאית העברה )ב(
המתנהלעלשםהזוכההמזוההלפיסעיףקטן)ה(ע

זכייהבמשחקשאינודורשזיהוישבוהמועצה )2(
משלמתלזוכהבאמצעותשיק,תשולםבאמצעותשיק
משורטטבתוספתהמילים"למוטבבלבד,לאסחירולא

עביר"לפקודתהמחזיקבקבלתההשתתפותע

המועצה,בעלתחנהאוכלגורםאחרמטעמם,ימחקו )ח(
כלכרטיסהשתתפותאוקבלתהשתתפות,מסמךמדיהאו
רישוםמחשבשבומופיעיםתוצאותקידודשלפרטימשתתף,

בהתאםלהוראותשלהלן:

לענייןקבלתהשתתפותמזכהשנמצאהלגביה )1(
התאמהביןזהותהמחזיקבהלביןזהותפרטיהמשתתף
המופיעיםעלגביה-בתוךיוםעבודהאחדמהמועד

שבונפדתה;

לענייןקבלתהשתתפותמזכהאשרלאנדרשה )2(
לתשלום-בתוךשנהמיוםקיוםהמשחקדורשהזיהוי;
לעניין יותר קצרה תקופה לקבוע רשאי האוצר שר
זכיותבסכומיםנמוכים,ובלבדשלאתפחתמחצישנה;

צדקו שלא מי של השתתפות קבלות לעניין )3(
בניחושם-בתוך14ימיםמיוםקיוםהמשחקדורש

הזיהויע

שרהאוצר,בהתייעצותעםשרהמשפטים,רשאילקבוע )ט(
לקבוע ובכללזה, זה הוראותסעיף יישום לעניין הוראות
נסיבותשבהןיתאפשרתשלוםזכייהבמקרהשלאי–התאמה
)ו(וכןרשאיהואלקבועהוראותלעניין כאמורבסעיףקטן
פעולותבעליהתפקידיםכאמורבסעיף10ג;הוראותלפיסעיף
זה,לענייןאבטחתמידעוהגנהעלהפרטיות,ייקבעובהסכמת

שרהמשפטיםע

הימורים תכניות על יחולו לא זה סעיף הוראות )י(
בזיהוי מזוהה המשתתף שבמסגרתה המועצה, שמקיימת
מלאוהכולבכפוףלכךשיובטחכיהתשלוםמשולםלאותו

משתתףובכפוףלהוראותכלדיןע
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מינויאחראיאיסור
הלבנתהוןוממונה

אבטחתמידע

המועצהתמנהאתאלה:10גע

השאר, אחראיאיסורהלבנתהון,שיהיהאחראי,בין )1(
לרבות פשיעה, סיכוני ומזעור הון הלבנת סיכוני למניעת
לגיבושנהליםבענייןזהשיובאולאישורהמועצה,עדכונם
מעתלעתופיקוחעליישומם,הדרכתעובדיםובעליתחנות,
לעניין הוןוכן הלבנת סיכוני עם והתמודדות זיהוי בדבר

מסירתמידעלגורמיםמוסמכיםלפיסעיף10ב)ד()1()ב(;

השאר, בין אחראי, שיהיה מידע,  אבטחת ממונה )2(
גיבוש לרבות המשתתף פרטי ולהצפנת המידע לאבטחת
לאישור שיובאו וקידודו המידע אבטחת לעניין נהלים
הדרכת יישומם, על ופיקוח לעת מעת עדכונם המועצה,
עובדיםובעליתחנות,בדברמניעתסיכוניםלאיסוףמידעאו

כלשימושבושאינולפיהוראותחוקזהע"

חוקלהסדר
ההימוריםבספורט

-הוראותמעבר
לענייןסעיפים8א,

8דו־9

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(172ע )א(
יקראואתסעיף8אלחוקלהסדרההימוריםבספורטכךשאחריסעיףקטן)ב(שבויבוא:

זכות למכור שרשאי למי בשנה המועצה שתשלם התשלומים  כל סך ")ג(
להשתתףבתכניתהימוריםבהתאםלסעיף8א)להלן-בעלתחנה(,לאיעלה,
בממוצעלכלחודש,עלארבעפעמיםהשכרהממוצעבמשק,שפרסמההלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקהב־1בינוארשלפניחתימתהסכםלביצועעבודותכאמור
בסעיף8א;כולליםהתשלומיםכאמורעמלתמכירהאוכלתשלוםאחרלבעל
הנמכרים המועצה מוצרי של המכירות למחזור ביחס המחושבים התחנה

באמצעותבעלהתחנה,יעמדואותםתשלומיםעלשיעוריםאלה:

עלכלשקלחדשמ־2,040,000השקליםהחדשיםהראשוניםשל )1(
מחזורהמכירותהשנתי,לאכוללמסערךמוסף-לאיותרמ־7%;

עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל2,040,000שקליםחדשיםשל )2(
מחזורהמכירותהשנתיאךלאיותרמ־3,240,000שקליםחדשים,לאכולל

מסערךמוסף-לאיותרמ־6%;

עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל3,240,000שקליםחדשיםשל )3(
מחזורהמכירותהשנתי,לאכוללמסערךמוסף-לאיותרמ־5%ע5ע"

מלאשלהמשתתפיםבמשחקיםומובטחתשלוםהזכייה
למשתתףבלבד,הכולבכפוףלכלדין,לרבותלענייןאופן
כיום כדוגמה, כך, וגו'ע מידע שמירת המתקיים, הזיהוי
בהתאם המועצה, מוצרי של רכישה אפשרות מוצעת
לתכניתשאושרהלענייןזהבתקנות,באמצעותהאינטרנט,
לפי תכניות קיום מלאע זיהוי לעניין להוראות בכפוף
הפרטיות, דיני לרבות דין לכל הכפופים אלה, הסדרים
יהיהפטורמןההסדרהקבועבסעיףזה,בתנאישמובטח
במסגרתוגםתשלוםהזכייהלמשתתףבלבד,ובכך,ממילא,

נמנעתאפשרותלהלבנתהוןע

כמוכן,מוצעלהוסיףלחוקגםאתסעיף10גולהסדיר
מידע, אבטחת ואחראי הון הלבנת אחראי של מינויים
העקרונות ליישום נהלים לקביעת אחראים שיהיו כדי
האמוריםוהנחייתהעובדיםובעליהתחנותבכלהקשור

הון הלבנת סיכוני עם בהתאמה והתמודדות לזיהוי
ואבטחתמידעע

לסעיפים 172)א( ו־173)א( ו–)ג( סעיפים

עמלות הגבלת לעניין המוצע כדישההסדר  172 ו־173

המועצה שתשלם אחר תשלום או המכירה 
לבעלתחנהביחסלמכירתמוצריהמועצה,יהיהמידתי
והזכיינים המועצה של מדורגת התאמה ויאפשר יותר
באופן לתוקף ייכנס הוא כי לקבוע מוצע לדרישותיו,
הדרגתי,כךשבשלבראשוןועדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31
בדצמבר2017(מנגנוןהעמלותיהיהכדלקמן:עלכלשקל
חדשמ־2,040,000השקליםהחדשיםהראשוניםשלמחזור
המכירותהשנתי-לאיותרמ־7%;עלכלשקלחדשמסכום
העולהעל2,040,000שקליםחדשיםשלמחזורהמכירות

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017( )ב(
יקראואתהחוקלהסדרההימוריםבספורט,כךשאחריסעיף8גיבוא:

"הוצאותשיווק
ופרסום

שיעורהוצאותהשיווקוהפרסוםשלהמועצהלאיעלהעל8דע
25%ע2מתקבוליהמועצהמעריכתהימוריםלפיסעיף8ע"

בתקופהשמיוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט )ג(
)31בדצמבר2018(יקראואתהחוקלהסדרההימוריםבספורט,כךשאחריסעיף8גיבוא:

"הוצאותשיווק
ופרסום

שיעורהוצאותהשיווקוהפרסוםשלהמועצהלאיעלהעל8דע
2%מתקבוליהמועצהמעריכתהימוריםלפיסעיף8ע"

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017( )ד(
יקראואתסעיף9לחוקלהסדרההימוריםבספורט,כךשבסעיףקטן)א(,במקום"ישמש"
יבוא")בסעיףזה-יתרתהכנסות(,יהיהלפחות5%ע22מתקבוליהמועצהמעריכתהימורים

לפיסעיף8וישמש"ובסופויבוא"לענייןסעיףזה,בחישובהוצאותהמועצהלאייכללו
הוצאותהסדרהשהוציאההמועצהבהתאםלהוראותחוקזהאובהתאםלדיןאחר

שעניינוהסדרתפעילותהימוריםחוקיים,והוצאותאלהיבואובגדרהשיעורהאמורע"

חוקלהסדר
ההימוריםבספורט

-תחילהותחולה

9)א(ו־10בלחוקלהסדרההימוריםבספורט173ע 8א)ג(ו–)ד(, תחילתםשלסעיפים )א(
כנוסחםבסעיף171)2(,)6(ו–)8(לחוקזהביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(ע

תחילתושלסעיף8דלחוקלהסדרההימוריםבספורטכנוסחובסעיף171)5(לחוק )ב(
זהביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(ע

הוראותסעיף8א)ג(ו–)ד(לחוקלהסדרההימוריםבספורטכנוסחןבסעיף171)2( )ג(
לחוקזהיחולועלכלהסכםשייחתםביוםתחילתושלחוקזהואילךוכןעלהארכת

הסכםומימושזכותברירהבהסכםשיבוצעוביוםתחילתושלחוקזהואילךע

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017( )ב(
יקראואתהחוקלהסדרההימוריםבספורט,כךשאחריסעיף8גיבוא:

"הוצאותשיווק
ופרסום

שיעורהוצאותהשיווקוהפרסוםשלהמועצהלאיעלהעל8דע
25%ע2מתקבוליהמועצהמעריכתהימוריםלפיסעיף8ע"

בתקופהשמיוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט )ג(
)31בדצמבר2018(יקראואתהחוקלהסדרההימוריםבספורט,כךשאחריסעיף8גיבוא:

"הוצאותשיווק
ופרסום

שיעורהוצאותהשיווקוהפרסוםשלהמועצהלאיעלהעל8דע
2%מתקבוליהמועצהמעריכתהימוריםלפיסעיף8ע"

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017( )ד(
יקראואתסעיף9לחוקלהסדרההימוריםבספורט,כךשבסעיףקטן)א(,במקום"ישמש"
יבוא")בסעיףזה-יתרתהכנסות(,יהיהלפחות5%ע22מתקבוליהמועצהמעריכתהימורים

לפיסעיף8וישמש"ובסופויבוא"לענייןסעיףזה,בחישובהוצאותהמועצהלאייכללו
הוצאותהסדרהשהוציאההמועצהבהתאםלהוראותחוקזהאובהתאםלדיןאחר

שעניינוהסדרתפעילותהימוריםחוקיים,והוצאותאלהיבואובגדרהשיעורהאמורע"

9)א(ו־10בלחוקלהסדרההימוריםבספורט173ע 8א)ג(ו–)ד(, תחילתםשלסעיפים )א(
כנוסחםבסעיף171)2(,)6(ו–)8(לחוקזהביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(ע

חוקלהסדר
ההימוריםבספורט

-תחילהותחולה

תחילתושלסעיף8דלחוקלהסדרההימוריםבספורטכנוסחובסעיף171)5(לחוק )ב(
זהביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(ע

הוראותסעיף8א)ג(ו–)ד(לחוקלהסדרההימוריםבספורטכנוסחןבסעיף171)2( )ג(
לחוקזהיחולועלכלהסכםשייחתםביוםתחילתושלחוקזהואילךוכןעלהארכת

הסכםומימושזכותברירהבהסכםשיבוצעוביוםתחילתושלחוקזהואילךע

לא - חדשים שקלים מ־3,240,000 יותר לא אך השנתי
יותרמ־6%;עלכלשקלחדשמסכוםהעולהעל3,240,000
יותר לא - השנתי מחזורהמכירות של חדשים שקלים
הקבוע המנגנון כי לקבוע מוצע לכך, בהתאם מ־5%ע5ע
בסעיף8א)ג(ו–)ד(ייכנסלתוקפוביוםי"דבטבתהתשע"ח

)1בינואר2018(ע

יודגשכיסעיףזהיחולעלכלהסכםשייחתםבין
המועצהלבעלתחנהמיוםתחילתושלתיקוןזהואילך,
וכןהתקשרויותהמשךלרבותהארכותהסכםומימושזכות

ברירההנתונהבמסגרתהסכמיםקיימיםע

לסעיפים 172)ב( ו–)ג( ו־173)ב(

כדילאפשרלמועצהתקופתהתארגנותלצורךיישום
ההוראותהמוצעותבתיקוןזה,מוצעלקבועכיעדיוםי"ג
בטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(,המועצהתהיהרשאית
להוציאעדשיעורשל25%ע2מתקבוליההשנתייםעלשיווק
ופרסום,ועדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(,
תהיהרשאיתלהוציאעדשיעורשל2%עלהוצאותכאמורע

8דלחוקלהסדרההימורים, ההסדרהקבועבסעיף
בטבת כ"ד מיום יחול זה לחוק )5(171 בסעיף כנוסחו

התשע"ט)1בינואר2019(ואילךע

לסעיף 173)א(

כדילאפשרלמועצהפרקזמןסבירלצורךהתארגנות
להוראותהחוקהמוצע,מוצעלקבועכיההוראותהנוגעות
להגבלתשיעוריתרתהכנסותולמניעתהלבנתהוןייכנסו

לתוקפןביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(ע

לסעיף 172)ד(

יתרת כי קובע ההימורים להסדר לחוק 9 סעיף
המועצהע לפחותמתקבולי 5%ע24 על תעמוד ההכנסות
הוראהזומהווהנדבךנוסףבהתייעלותהמועצהובהקטנת
הוצאותיהוזאתעלידיהגדלתהסכוםהמועברכתמיכה
בגופיםהשוניםעבשנת2015,השנההאחרונהשלגביההיו
במועדכתיבתדוחהוועדהלייעולשוק נתוניםידועים
ההימוריםהחוקיים,יתרתההכנסותעמדהעל5%ע20עכדי
לקבוע מוצע באופןהדרגתי, למועצהלהתייעל לאפשר
בהוראתמעברבסעיף172)ד(לחוקזה,כיעדלשנת2018,
שבהעליתרתההכנסותלעמודעלהשיעורהמוצעכאמור,

תעמודיתרתההכנסותעלשיעורשל5%ע22לפחותע

האחוזים, 5ע22 זה, הכנסות שיעור חישוב לעניין
כפישנקבעבסעיף9לחוקלהסדרההימורים,ייכללוגם
הוצאותשהוציאההמועצהבשליישוםהוראותשנועדו
להסדיראתפעילותה,שעניינןהסדרתפעילותההימורים

החוקייםבישראלע
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הוראותסעיף9)א(לחוקלהסדרההימוריםבספורטכנוסחןבסעיף171)6(לחוק )ד(
זהוהוראותסעיף172)ד(לחוקזה,יחולועלדיניםשעניינםהסדרתפעילותהימורים

חוקייםשתחילתםביוםתחילתושלחוקזהואילךע

פרק י"ב: שונות
תיקוןחוקרשות

שדותהתעופה
בחוקרשותשדותהתעופה,התשל"ז-1281977)בפרקזה-חוקרשותשדותהתעופה(,174ע

בסעיף58א)ד(,במקום"שנתהמס2018"יבוא"שנתהמס2021"ובמקום"לפנייוםכ"ג
בטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018("יבוא"לפנייוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021("ע

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב

2015ו–2016(

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב175ע
2015ו–2016(,התשע"ו-1292015,בסעיף51,בסעיף40ב)ב(לחוקרשותשדותהתעופה

המובאבו-

בפסקה)2(,ברישה,במקום"עדיוםי'בכסלוהתשע"ז)10בדצמבר2016("יבוא )1(
"עדיוםכ"בבכסלוהתשע"ח)10בדצמבר2017(";

פסקה)3(-תימחקע )2(

חוקרשותשדות
התעופה-הוראת

שעהלשנים2017
ו–2018



בשנים2017ו–2018יקראואתחוקרשותשדותהתעופהכךשאחריסעיף40ביבוא:176ע

"תשלוםנוסף
בשנים2017

ו–2018

תשלם40גע ו–40ב, 40א סעיפים לפי התשלומים על נוסף )א(
כמפורט סכומים ו–2018, 2017 בשנים למדינה, הרשות

בפסקאות)1(ו–)2(,באופןהקבועבהן:

לסעיף 173)ד(

שהוציאה הוצאות הכללת לעניין לקבוע מוצע
המועצהבשליישוםהוראותשנועדולהסדיראתפעילותה
בישראל, החוקיים ההימורים פעילות הסדרת ושעניינן
בשיעוריתרתההכנסותשהיאמחויבתבו,בהתאםלסעיף
9לחוקלהסדרההימוריםכנוסחובסעיף172)ד(לחוקזה,כי
ימנוהוצאותכאמור,אשרתחילתםהיאהחלמיוםתחילתו

שלחוקזהואילךע

התעופה, שדות רשות לחוק 58א)ד( סעיף  סעיף 174
שדות רשות חוק - זה )בפרק התשל"ז-1977 
- זה )בפרק המסים רשות מנהל את מסמיך התעופה(,
המנהל(לפטוראתרשותשדותהתעופהממסהמוטלעל
הכנסהכאמורבסעיף6לחוקמסהכנסה)תיאומיםבשל
שנת תום עד הופקה אשר התשמ"ה-1985, אינפלציה(,
המס2018,בשלסכומיםשיועדועלידהלהפקדהבקופת
גמלמרכזיתלקצבהכהגדרתהבחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-2005)בפרקזה-קופת

גמלמרכזיתלקצבה(ע

מוצעלהאריךאתההסדרהאמורכךשהמנהליהיה
הופקה אשר כאמור הכנסה על ממס פטור לתת רשאי
עדתוםשנתהמס2021,ובלבדשהכספיםהאמוריםוכן
שמקורם האחרים והרווחים ההצמדה הפרשי הריבית,
בסכומיםאלההופקדובקופתגמלמרכזיתלקצבהלפני

תוםשנת2021ע

 סעיף 175 סעיף40בלחוקרשותשדותהתעופה,שהוא
הוראתשעהלשנים2016עד2018ומובאבסעיף 

להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית ההתייעלות לחוק 51
יעדיהתקציבלשנותהתקציב2015ו–2016(,התשע"ו-2015
)ס"חהתשע"ו,עמ'219(,קובעאתחובתהשלרשותשדות
התעופהלשלםתמלוגיםלמדינהבעבורהשנים2016עד

2018ע

40ב)ב(ולקבוע )2(שלסעיף מוצעלתקןאתפסקה
סך מתוך חדשים שקלים מיליון 400 של תשלומם כי
התמלוגיםלפיסעיףזהיידחהמיוםי'בכסלוהתשע"ז)10
בדצמבר2016(ליוםכ"בבכסלוהתשע"ח)10בדצמבר2017(,
החייבתברבעונים ההכנסה ביחסלתמלוגיםבעד וזאת
שתחילתםב־1באפרילוב־1ביולי,ובעדההכנסההחייבת
ברבעוןשתחילתוב־1באוקטוברעבמקביל,מוצעגםלמחוק

אתפסקה)3(שלסעיף40ב)ב(הקובעתלאמור:

)2017 ביולי 10( התשע"ז בתמוז ט"ז יום עד )3("
ישולםלמדינהאולרשות,לפיהעניין,ההפרששביןסכום
התמלוגיםשהיהצריךלהשתלםלפיההכנסההחייבתשל
הרשותבפועלבשנת2016,וביןהסכומיםששולמוכאמור

בסעיףקטן)ב()1(ו–)2(ע"

התשלום דחיית לאור עוד נדרשת אינה זו פסקה
ההכנסה התשלום העברת במועד שכן לעיל, המוצעת
החייבתבפועלשלרשותשדותהתעופהתהיהידועהכברע

משרדהתחבורהומשרדהאוצרבסיועמשרד  סעיף 176 
רואיחשבון,ערכובדיקהמעמיקהשלתזרים 
המזומניםוהדוחותהכספייםשלרשותשדותהתעופה,
"רמון"ע התעופה שדה הקמת רקע על השאר בין וזאת

ס"חהתשל"ז,עמ'182;התשע"ו,עמ'257ע 128

ס"חהתשע"ו,עמ'219ע 129

ר ב ס ה י  ר ב ד



587 הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31

בשנת2017-סכוםשל740מיליוןשקליםחדשים,אשר )1(
ישולםבאופןהזה:

עדיוםו'בתמוזהתשע"ז)30ביוני2017(-סכום )א(
של370מיליוןשקליםחדשים;

עדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(- )ב(
סכוםשל370מיליוןשקליםחדשים;

בשנת2018-סכוםשל1,190מיליוןשקליםחדשיםאשר )2(
ישולםבאופןהזה:

עדיוםי"זבתמוזהתשע"ח)30ביוני2018(-סכום )א(
של595מיליוןשקליםחדשים;

עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(- )ב(
סכוםשל595מיליוןשקליםחדשיםע"

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות)מימון
בחירות(

בחוקהרשויותהמקומיות)מימוןבחירות(,התשנ"ג-1301993)בפרקזה-חוקהרשויות177ע
המקומיות(-

בסעיף3,במקום"33שקליםחדשים"יבוא"42שקליםחדשים"; )1(

בסעיף4)א(,בהגדרה"המדדהיסודי",במקום"תחילתושלחוקזה"יבוא"יום )2(
א'בכסלוהתשע"ז)1בינואר2017(,ואםהחליטההוועדההציבוריתכאמורבסעיף4א
להגדילאתהסכוםשליחידתהחישובלפיהסעיףהאמור-המדדשפורסםלאחרונה

לפנייוםקבלתההחלטה";

בשנת2017-סכוםשל740מיליוןשקליםחדשים,אשר )1(
ישולםבאופןהזה:

עדיוםו'בתמוזהתשע"ז)30ביוני2017(-סכום )א(
של370מיליוןשקליםחדשים;

עדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(- )ב(
סכוםשל370מיליוןשקליםחדשים;

בשנת2018-סכוםשל1,190מיליוןשקליםחדשיםאשר )2(
ישולםבאופןהזה:

עדיוםי"זבתמוזהתשע"ח)30ביוני2018(-סכום )א(
של595מיליוןשקליםחדשים;

עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(- )ב(
סכוםשל595מיליוןשקליםחדשיםע"

בחוקהרשויותהמקומיות)מימוןבחירות(,התשנ"ג-1301993)בפרקזה-חוקהרשויות177ע
המקומיות(-

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות)מימון
בחירות( בסעיף3,במקום"33שקליםחדשים"יבוא"42שקליםחדשים"; )1(

בסעיף4)א(,בהגדרה"המדדהיסודי",במקום"תחילתושלחוקזה"יבוא"יום )2(
א'בכסלוהתשע"ז)1בינואר2017(,ואםהחליטההוועדההציבוריתכאמורבסעיף4א
להגדילאתהסכוםשליחידתהחישובלפיהסעיףהאמור-המדדשפורסםלאחרונה

לפנייוםקבלתההחלטה";

צפויים התעופה שדות ברשות כי העלתה, הבדיקה
הרשות הכנסות כי וכן משמעותיים עודפים להצטבר
אכן, הוצאותיהע מאשר יותר גבוהות להיות צפויות
3 מעל של בהיקף עודפים הצטברו 2016 שנת בראשית
מיליארדשקליםחדשיםבתקציברשותשדותהתעופהע
העודפיםנובעיםמהכנסותיהשלרשותשדותהתעופה,
שכמחציתמהןנובעותמאגרותהנגבותעלידיהרשות

וכמחציתמפעילותההמסחריתע

שדות רשות ידי על הנגבות שהאגרות זאת לאור
שבעבורן הפעילויות למימון לשמש מיועדות התעופה
משולמותהאגרות,הרישהרשותמממנתאתהוצאותיה

בראשובראשונהמתוךהאגרותשהיאגובהע

הוצאותיהשלהרשותמדישנהעולותעלהכנסותיה
מהכנסותיה בחלק שימוש עושה היא כן ועל מאגרות,
המסחריותלמימוןהוצאותאלהעבהתאםלכך,העודפים
אשרהצטברובקופתהשלרשותשדותהתעופהנובעים

מהכנסותיההמסחריותע

ו–2018 2017 לשנים שעה הוראת לקבוע מוצע
ולפיהרשותשדותהתעופהתשלםלמדינהסךכוללשל
1,930מיליונישקליםחדשיםבשניםאלה,וזאתנוסףעל
שדות רשות לחוק ו־40ב 40א סעיפים לפי התשלומים
התעופהעעלפיהמוצע,בשנת2017יועברסכוםשל740
מיליוןשקליםחדשים,והואישולםבשנימועדים,באמצע
השנהובסופה,בשניחלקיםשווים;בשנת2018יועברסכום
של1,190מיליוןשקליםחדשים,והואישולםבשנימועדים,

באמצעהשנהובסופה,בשניחלקיםשוויםע

התיקון שנתית עשר שבהסתכלות העובדה בשל
4ע1מיליארדשקליםחדשים המוצעיביאלהפחתהשל
חשש אין התעופה, שדות רשות של המזומנים מתזרים
שדות רשות ביכולת יפגע המוצע המהלך כי ממשי
וביעילותע ראויה באיכות תפקידיה את למלא התעופה
עודיצוין,כיתכניותהפיתוחשלרשותשדותהתעופה
מוגשותלאישורםשלמשרדיהאוצרוהתחבורהונבחנות

עלידםמדישנהע

בחירות(, )מימון המקומיות הרשויות חוק  סעיף 177
הרשויות חוק - זה )בפרק התשנ"ג-1993 
המקומיות(קובעבסעיף2שבוכי"כלסיעה,כלרשימה,כל
מועמדלראשמועצהאזוריתוכלמועמדבבחירותמיוחדות
שלהם הבחירות הוצאות למימון זכאים רשות לראש
מאוצרהמדינה,על־פיהוראותחוקזה"עמימוןזהנקבע,בין
השאר,בהתחשבבמספרבעליהזכותלבחורובגובהיחידת
החישוב)ראהסעיפים5ו־6לחוקהרשויותהמקומיות(ע
כיוםקובעסעיף3לחוקהרשויותהמקומיותכי"יחידת
החישובתהיה33שקליםחדשיםלכלבעלזכותלבחור"ע
סעיף4לחוקהרשויותהמקומיות,שעניינועדכוןיחידת
החישוב,קובעבסעיףקטן)ב(שבוכיהסכוםהאמורבסעיף3

יעודכןבהתאםלשינוישל"המדדהחדש"לעומת"המדד
היסודי"כהגדרתםבסעיףקטן)א(תוךשלענייןזהמוגדר
ה"מדדהיסודי"כ"מדדשפורסםלאחרונהלפניתחילתו
שלחוקזה"קריההפניההיאלמדדשפורסםבשנת1993ע

ס"חהתשנ"ג,עמ'146;התשע"ד,עמ'585ע 130
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בסעיף4א,במקום"הודעהעלכךתפורסםברשומות"יבוא"בלילגרועמכלליות )3(
הסמכותהנתונהלהכאמור,לקראתמועדעריכתןשלבחירותכלליותכאמורבסעיף4
לחוקהבחירותולאיאוחרמשנהלפניאותומועד,תבחןהוועדההציבוריתותחליטאם
להגדילאתהסכוםשליחידתהחישובובכמה;החליטההוועדההציבוריתלהגדילאת
סכוםיחידתהחישובלפיסעיףזה,תפרסםהודעהברשומותעלסכוםיחידתהחישוב

המוגדל"ע

חוקהרשויות
המקומיות-סייג

לתחולהלעניין
בחירותשהיום

הקובעלעניינןחל
לפנייוםהתחילה

סעיפים3ו־4)א(לחוקהרשויותהמקומיות,כנוסחםבסעיף177לחוקזהלאיחולועל178ע
בחירותשהיוםהקובעלעניינן,כהגדרתובחוקהרשויותהמקומיות,חללפנייוםתחילתו
שלחוקזה;עלבחירותכאמורימשיכולחולהוראותחוקהרשויותהמקומיותכנוסחן

ערביוםתחילתושלחוקזהע

תיקוןחוקהטבות
לניצולישואה

שקלים179ע 3,600" במקום 4)ג(, בסעיף התשס"ז-1312007, שואה, לניצולי הטבות בחוק
חדשים"יבוא"3,960שקליםחדשים"ע

תיקוןחוקיום
חינוךארוך

ולימודיהעשרה

בחוקיוםחינוךארוךולימודיהעשרה,התשנ"ז-1321997,בסעיף4)א(,במקום"התשע"ח"180ע
יבוא"התשפ"א"ע

סעיף4אלחוקהרשויותהמקומיות,שעניינוהגדלתיחידת
החישוב,קובעכי"הוועדההציבוריתהאמורהבסעיף1א
לחוקמימוןמפלגות,התשל"ג-1973)בפרקזה-הוועדה
הציבורית(,רשאיתלהגדילאתהסכוםשליחידתהחישוב"

)כוונתהדבריםהיאלסכוםהקבועכאמורבסעיף3(ע

3לחוקכךשיחידתהחישוב מוצעלתקןאתסעיף
הקבועהבותעמודעל42שקליםחדשים,כפישהיהבעת
עריכתןשלהבחירותהכלליותלרשויותהמקומיותבשנים

2008ו–2013ע

כדילהביאלכךשיחידתהחישובהמוצעתתעמודעל
42שקליםחדשיםותשמורעלערכה,מוצעלתקןבסעיף
4)א(לחוקהרשויותהמקומיותאתההגדרה"המדדהיסודי"
כךשתתייחסלמדדשפורסםלאחרונהלפנייוםא'בכסלו
התשע"ז)1בינואר2017(ולאלמדדשפורסםלפניתחילתו
שלחוקהרשויותהמקומיותבשנת1993כפישכקבועכיוםע
בנוסףועלבסיסאותוהיגיון,מוצעלקבועכיאםהחליטה
הוועדההציבוריתעלהגדלתהסכוםשליחידתהחישוב,
הסכוםהחדששתקבעהוועדהיוצמדלמועדהחלטתה
כאמור,כאשרהמדדהיסודייהיההמדדשפורסםלאחרונה

לפנייוםקבלתההחלטהעלידיהוועדההציבוריתע

כמוכןמוצעלקבועכיבלילגרועמכלליותהסמכות
4אלחוקהרשויות הנתונהלוועדההציבוריתלפיסעיף
ומכוחו החישוב, יחידת הגדלת שעניינו המקומיות,
מתאפשרלוועדההציבוריתלהגדילבכלעתאתהסכום
חובה האמורה הוועדה על תוטל החישוב, יחידת של
לבחוןולהחליטלקראתמועדעריכתןשלבחירותכלליות
לרשויותהמקומיות)המתקיימותאחתלחמששנים(ולא
יאוחרמשנהלפניאותומועד,לבחוןולהחליטאםלהגדיל

אתהסכוםשליחידתהחישובובכמהע

כיום כבר נדרשת החישוב יחידת בחינת כי יצוין,

בהתאםלדיןוחשבוןהצוותלבחינתדרכיםלחיזוקשלטון
ינואר מחודש המקומי בשלטון המידות וטוהר החוק
2016)שם,בפסקה190(,אשרמונהבידיהיועץהמשפטי

לממשלהיהודהוינשטייןוהמלצותיואומצועלידיוע

למעןהסרספקבלבדיובהרכיאםלאקיימההוועדה
הציבוריתאתחובתהלבחוןולהחליטלענייןגובהיחידת
החישובלפניבחירותכלליותלרשויותהמקומיות,כאמור,
שנקבעה החישובכפי יחידת בגובה כלשינוי יחול לא

בהתאםלהוראותהחוקע

מוצעלקבועכיסעיפים3ו־4)א(לחוקהרשויות  סעיף 178
ו–)2(לחוק )1(177 בסעיף כנוסחם המקומיות,  
זהלאיחולועלבחירותשהיוםהקובעלעניינן,כהגדרתו
בחוקהרשויותהמקומיות,חללפנייוםתחילתושלחוק
זהעעלבחירותכאמורימשיכולחולהוראותחוקהרשויות

המקומיותכנוסחןערביוםתחילתושלחוקזהע

סעיף4לחוקהטבותלניצולישואה,התשס"ז-  סעיף 179
2007,קובעזכאותלמענקהטבותשנתילניצולי 
שואהשאינםמקבליםקצבהחודשיתבשלנרדפותםעמענק
זהעומדכיוםעל3,600שקליםחדשיםעמוצעלהגדילאת

המענקהאמורלסךשל3,960שקליםחדשיםלשנהע

ביום יהיה האמור התיקון של תחילתו כי יובהר
תחילתושלחוקזה)ג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017((ע

סעיף4)א(לחוקיוםחינוךארוךולימודיהעשרה,  סעיף 180
התשנ"ז-1997)בפרקזה-חוקיוםחינוךארוך(, 
קובעכיהחוקיוחלבהדרגה,משנתהלימודיםהתשנ"ח,
גיל בשכבות או חינוך במוסדות בשכונות, ביישובים,
שיקבעשרהחינוךבצווים,תוךמתןעדיפותליישובים,
שכונות,מוסדותחינוךאושכבותגילאשרלדעתהשר
לא תושלם בחינוך,ובלבדשהחלתו זקוקיםלסיוענוסף

ס"חהתשס"ז,עמ'47;התשע"ו,עמ'712ע 131

ס"חהתשנ"ז,עמ'204;התשע"ו,עמ'258ע 132
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תיקוןחוקלימוד
חובה

בחוקלימודחובה,התש"ט-1331949)בפרקזה-חוקלימודחובה(,בסעיף12ד-181ע

בסעיףקטן)א(,במקום"בכיתתיסוד"יבוא"בכיתהא'",במקום"חמש"יבוא"שעה )1(
אחת"ובסופויבוא"בסעיףקטןזה,"כיתהא'"-כיתהא'בביתספרבעלציוןטיפוח

10-7במדדטיפוחשטראוס,כפישפורסםבחוזרהמנהלהכללישלמשרדהחינוך";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בלימודיםבכיתותא'ו־ב'במוסדחינוךרשמי,שלומדיםבהןיותרמ־34 ")א1(
תלמידיםבכיתה,יילמדושעתייםלפחותמסךכלשעותהלימודהשבועיותשל
מיומנויותהיסודבמסגרתלימודיםשבהמספרהתלמידיםלמורהאינועולהעל

עשריםתלמידיםע";

בסעיףקטן)ב(,ההגדרה"כיתתיסוד"-תימחקע )3(

תיקוןחוקלימוד
חובה-תחילה

והוראתשעה
לענייןסעיף12ד

תחילתושלסעיף12דלחוקלימודחובה,כנוסחובסעיף181לחוקזהביוםכ"א182ע )א(
באלולהתשע"ח)1בספטמבר2018(ע

בתקופהשמיוםי'באלולהתשע"ז)1בספטמבר2017(עדיוםכ'באלולהתשע"ח )ב(
)31באוגוסט2018(יקראואתסעיף12דלחוקלימודחובהכך:

בסעיףקטן)א(,במקום"בכיתתיסוד"יבוא"בכיתהא'"ובמקום"חמש"יבוא )1(
"שלוש";

תיקוןחוקלימודבחוקלימודחובה,התש"ט-1331949)בפרקזה-חוקלימודחובה(,בסעיף12ד-181ע
חובה

בסעיףקטן)א(,במקום"בכיתתיסוד"יבוא"בכיתהא'",במקום"חמש"יבוא"שעה )1(
אחת"ובסופויבוא"בסעיףקטןזה,"כיתהא'"-כיתהא'בביתספרבעלציוןטיפוח

10-7במדדטיפוחשטראוס,כפישפורסםבחוזרהמנהלהכללישלמשרדהחינוך";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בלימודיםבכיתותא'ו־ב'במוסדחינוךרשמי,שלומדיםבהןיותרמ־34 ")א1(
תלמידיםבכיתה,יילמדושעתייםלפחותמסךכלשעותהלימודהשבועיותשל
מיומנויותהיסודבמסגרתלימודיםשבהמספרהתלמידיםלמורהאינועולהעל

עשריםתלמידיםע";

בסעיףקטן)ב(,ההגדרה"כיתתיסוד"-תימחקע )3(

תחילתושלסעיף12דלחוקלימודחובה,כנוסחובסעיף181לחוקזהביוםכ"א182ע )א(
באלולהתשע"ח)1בספטמבר2018(ע

תיקוןחוקלימוד
חובה-תחילה

והוראתשעה
לענייןסעיף12ד בתקופהשמיוםי'באלולהתשע"ז)1בספטמבר2017(עדיוםכ'באלולהתשע"ח )ב(

)31באוגוסט2018(יקראואתסעיף12דלחוקלימודחובהכך:

בסעיףקטן)א(,במקום"בכיתתיסוד"יבוא"בכיתהא'"ובמקום"חמש"יבוא )1(
"שלוש";

יאוחרמתחילתשנתהלימודיםהתשע"חע

בעקבותיישוםרפורמת"אופקחדש"בגניהילדים,
בחינוךהיסודיובחטיבתהביניים,נוספושעותלימודים
למערכתהחינוךהמאריכותאתיוםהלימודיםעכמוכן,
חברתי־כלכלי, לשינוי הוועדה של המלצותיה יישום
4088 מספר ממשלה בהחלטת ביטוי לידי שבאות כפי
מיוםי"גבטבתהתשע"ב)8בינואר2012(שעניינהשינוי
ויישום 2012 לשנת המדינה בתקציב העדיפויות בסדר
דוחהוועדהלשינויכלכלי־חברתי)ועדתטרכטנברג(,כלל
הפעלתמסגרותצהרייםהמאריכותאתיוםהלימודיםעד
באשכולות 16:00בגניהילדיםובשכבותא'ו־ב' השעה

כלכליים־חברתיים1עד3ע

החינוך שרי שפרסמו לצווים כך,בהתאם על נוסף
עדכה,השלמתהחלתושלחוקיוםחינוךארוךכרוכה
בעלויותתקציביותרחבותהיקףהעומדותעללמעלהמשני

מיליארדשקליםחדשיםע

לנוכחהאמור,מוצעלדחותאתהשלמתהחלתחוק
יוםחינוךארוךבשלוששנים,משנתהלימודיםהתשע"ח

לשנתהלימודיםהתשפ"אע

סעיף 180 - השפעת התיקון המוצע על זכויותיהם של 
ילדים 

ליום תלמידים של זכאותם את לדחות מוצע
מתחילתשנתהלימודיםהתשע"חלתחילת חינוךארוך
שנתהלימודיםהתשפ"אעעדהיוםהוחלבהדרגהיישומו
שלחוקיוםחינוךארוךבמוסדותהחינוךב–106יישובים,
בהתאםלמדדיםסוציו־אקונומייםעכמוכן,עדהיוםהוחל

בהדרגהיישומושלחוקיוםחינוךארוךבגניהילדיםב–92
במקומות סוציו־אקונומייםע למדדים בהתאם יישובים,
שבהםהוחליוםחינוךארוך,ימשיךלהיותמונהגהסדרזה,
והחלתיוםחינוךארוךביישוביםנוספיםובשכונותנוספות

תותאםלמועדהחדשע

התש"ט-1949 חובה, לימוד בחוק 12ד סעיף  סעיפים
)בפרקזה-חוקלימודחובה(,קובעכיבלימודים  181 ו־182

המתקיימיםבמוסדחינוךרשמי,בכיתתיסוד 
)א'ו־ב'(יילמדו10שעותלפחותמסךכלשעותהלימוד
השבועיותשלמיומנויותהיסוד)קריאה,כתיבה,חשבון(
בכיתתלימודשבההיחסביןמספרהתלמידיםלמורהאינו

עולהעלעשריםע

בעקבותיישוםרפורמת"אופקחדש"בחינוךהיסודי
נוספושעותלימודיםארוכותלמערכתהחינוך,שמטרתן
שבהן קטנות בקבוצות לימודים לאפשר היא העיקרית
אינועולהעלחמש היחסביןמספרהתלמידיםלמורה
שעותפרטניותעבנוסף,החלטותממשלהשונותקבעואת
הפעלתהשלתכניתלהקטנתמספרהתלמידיםבכיתה,

באופןהדרגתי,החלבשנתהלימודיםהתשס"טע

יישוםרפורמת"אופקחדש"והתכניתלהקטנתמספר
התלמידיםבכיתהצמצםאתהצורךבתוספתשעותלימוד

לשםהקטנתמספרהתלמידיםבמסגרתהלימודע

לנוכחהאמורובשלעלותוהתקציביתהגבוההשל
מתווה התשע"ט הלימודים לשנת לקבוע מוצע החוק,
מצומצםלתוספתשעותלימודשלמיומנויותיסודבכיתות
יסוד מיומנויות של הלימוד שעות שמספר כך ו־ב', א'

ס"חהתש"ט,עמ'287;התשע"ו,עמ'1157ע 133
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בלימודיםבכיתהב'במוסדחינוךרשמי,יילמדושעתייםלפחות ")א1(
מסךכלשעותהלימודהשבועיותשלמיומנויותהיסודבמסגרתלימודים

שבהמספרהתלמידיםלמורהאינועולהעלעשריםתלמידיםע";

בסעיףקטן)ב(,ההגדרה"כיתתיסוד"-תימחקע )3(

פרק י"ג: תחילה
תחילתושלחוקזהביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(אלאאםכןנקבעבואחרתע183עתחילה

בכיתהא'בביתספרבעלציוןטיפוח10-7במדדטיפוח
אלה ספר בבתי אחתע לימוד שעת על יעמוד שטראוס,

לומדיםתלמידיםחלשיםמבחינהסוציו־אקונומיתע

מדדטיפוחשטראוסהואמדדשמעוגןבחוזרמנכ"ל
מבוטא והוא התשס"ח 3-7-2 מספר החינוך משרד
מבטא ילד לכל המחושב הטיפוח עשירון בעשירוניםע
אתמיקומוהיחסישלהתלמידבהשוואהלשארתלמידי
האוכלוסייה כלומר, במדינהע הרגיל היסודי הספר בית
ישראל( במדינת הרגיל היסודי בחינוך התלמידים )כל
מחולקתל־10קבוצותובכלאחתמהן10%מהתלמידיםע
הגבוהיםביותר 10%מהתלמידים 10נמצאים בעשירון
במדד,דהיינוהאוכלוסייההחלשהביותרמבחינהסוציו־

אקונומיתעבעשירון1נמצאים10%מהתלמידיםהנמוכים
ביותרבמדד,כלומרהאוכלוסייההמבוססתביותרמבחינה
ממוצעעשירוני ביתספרמחושב סוציו־אקונומיתעלכל

הטיפוחשלתלמידיוע

בהוראתהמנכ"למפורטיםמרכיביהמדדומשקלם
היחסי:

השלכתההורההמשכילביותר-40%; אע

הפריפריאליות-20%; בע

המדדהכלכלי-20%; גע

שילובשלארץהלידהוארץמצוקה-20%ע דע

התשע"ט, הלימודים בשנת כי לקבוע מוצע עוד
בלימודיםבכיתותא'ו־ב'במוסדחינוךרשמי,שלומדים
בהןיותרמ־34תלמידיםבכיתה,יילמדושעתייםלפחות
מסךכלשעותהלימודהשבועיותשלמיומנויותהיסוד
במסגרתלימודיםשבהמספרהתלמידיםלמורהאינועולה

עלעשריםתלמידיםע

בנוסף,מוצעלקבועבהוראתשעהלשנתהתשע"ח,כי
יצומצמומספרשעותהלימודשלמיומנויותהיסוד,מחמש

לשלושבכיתהא',ומחמשלשעתייםבכיתהב'ע

סעיפים 181 עד 182 - השפעת התיקון המוצע על זכויותיהם 
של ילדים

התיקוןהמוצעקובעכיבשנתהלימודיםהתשע"ח
שלוששעותלפחותמסךכלשעותהלימודהשבועיותשל
מיומנויותהיסודבכיתהא',ושעתייםלפחותמסךהשעות
השבועיותכאמורבכיתהב',יילמדובמסגרתלימודיםשבה
מספרהתלמידיםלמורהאינועולהעלעשריםתלמידיםע
בשנתהלימודיםהתשע"טיילמדולימודימיומנויותיסוד

באופןמצומצםיותרע

נכוןלהיוםהשעותהפרטניותשנוספולמערכתהחינוך
היסודיתכתוצאהמיישוםרפורמת"אופקחדש"ומהחלטות
הממשלההשונותהמפעילותאתהתכניתלהקטנתמספר

התלמידיםבכיתהמספקותמענהלתלמידיםע
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הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית )תיקון מס' 16( 
)שיעור הגירעון וסכום ההוצאה הממשלתית בשנות התקציב 2017 ואילך(, 

התשע"ז-2016

בחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית,התשנ"ב-11992)להלן-החוק1עתיקוןסעיף5
העיקרי(,בסעיף5-

בפסקה)12(,במקום"5%ע2"יבוא"9%ע2"; )1(

בפסקה)13(,במקום"25%ע2"יבוא"9%ע2"; )2(

בפסקה)14(,במקום"2%"יבוא"5%ע2"; )3(

בפסקה)15(,במקום"75%ע1"יבוא"25%ע2"; )4(

במקוםפסקה)16(יבוא: )5(

")16(בשנתהתקציב2021-באופןשלאיעלהעל0%ע2;

)17(בשנתהתקציב2022-באופןשלאיעלהעל75%ע1;

)18(בשנותהתקציב2023ואילך-באופןשמדישנהלאיעלהעל5%ע1ע"

בסעיף6א)ב(לחוקהעיקרי,במקום"למדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית2עתיקוןסעיף6א
לסטטיסטיקה"יבוא"לממוצעשיעוריהשינוישלמדדהמחיריםלצרכןשפרסמההלשכה

המרכזיתלסטטיסטיקהבשלושהשניםשקדמולשנההקודמתלאותהשנתתקציב"ע

הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית )תיקון מס' 16( 
)שיעור הגירעון וסכום ההוצאה הממשלתית בשנות התקציב 2017 ואילך(, 

התשע"ז-2016

בחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית,התשנ"ב-11992)להלן-החוק1ע
העיקרי(,בסעיף5-

תיקוןסעיף5

בפסקה)12(,במקום"5%ע2"יבוא"9%ע2"; )1(

בפסקה)13(,במקום"25%ע2"יבוא"9%ע2"; )2(

בפסקה)14(,במקום"2%"יבוא"5%ע2"; )3(

בפסקה)15(,במקום"75%ע1"יבוא"25%ע2"; )4(

במקוםפסקה)16(יבוא: )5(

")16(בשנתהתקציב2021-באופןשלאיעלהעל0%ע2;

)17(בשנתהתקציב2022-באופןשלאיעלהעל75%ע1;

)18(בשנותהתקציב2023ואילך-באופןשמדישנהלאיעלהעל5%ע1ע"

בסעיף6א)ב(לחוקהעיקרי,במקום"למדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית2ע
לסטטיסטיקה"יבוא"לממוצעשיעוריהשינוישלמדדהמחיריםלצרכןשפרסמההלשכה

המרכזיתלסטטיסטיקהבשלושהשניםשקדמולשנההקודמתלאותהשנתתקציב"ע

תיקוןסעיף6א

בהתאםלחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאה  כללי
החוק(, - )להלן התשנ"ב-1992 התקציבית, 
המדינהע תקציב על פיסקליות מגבלות שתי קיימות
המגבלההראשונהקובעתאתהגירעוןהמרבישאותוניתן
תקציבהמדינהבמונחיםשלאחוזי בעתאישור לקבוע
תוצר)תקרתהגירעון(,ומגבלהשנייההקובעתאתשיעור
הגידולהמרביהריאליבהוצאההממשלתיתביחסלהיקף
)מגבלת הקודמת השנה בתקציב הממשלתית ההוצאה
מכרעת חשיבות אלה במגבלות לעמידה ההוצאה(ע

בשמירהעלאמינותההפיסקליתשלהממשלהע

שמתווה המרחיבה הכלכלית המדיניות לנוכח
הממשלהבעתהזו,ביןהשאר,בשלהסכמיםקואליציוניים
הממשלה הקמת עם נחתמו אשר משמעותי בהיקף
הממשלהעלתשתיות הנוכחית,עלייהבהיקףהוצאות
האוצר משרדי בין התקציבי הסיכום יישום תחבורה,
והביטחוןוכןעלייהניכרתבצפיההוצאהעלשירותים
האוצר משרד שביצע תחזיות על ובהתבסס חברתיים
במסגרתהליךגיבושתקציבהמדינהלשנים2017ו־2018,
עולהכילצורךעמידהבתקרותהגירעוןהקבועותבחוק,
יידרשוצעדיהתכנסותנוספיםהןבשנתהתקציב2017והן
בשנותהתקציבשלאחריהוזאתלמרותצעדיההתכנסות

שבוצעובשניםהקודמות,כאמורע

עמידהבכלליםהפיסקלייםהיאכאמורלעילתנאי
של וליכולתה המשק של הכלכלית ליציבותו הכרחי
הממשלהלהתמודדבהצלחהעםזעזועיםכלכלייםעואולם

וההוצאההממשלתית תכופיםבמדיניותהמס שינויים
ודאות לחוסר לגרום ועלולים יציבות לחוסר מביאים
הפוגעתבצמיחהבטווחהקצרעעלרקעשיעוריהצמיחה
ובאמינות ביציבות והשיפור בעולם יחסית הנמוכים
הפיסקליתשלהממשלהבעקבותצעדיהמדיניותשננקטו
בשניםהאחרונות,ישמקוםלאזןביןקצבהפחתתהגירעון
מניעתזעזועים של התקציביבטווחהקצרלביןהיתרון
נוספיםלמערכתהמסעזאת,תוךהתחייבותלירידהבתוואי

הגירעוןהתקציביבאופןעקביבשניםהקרובותע

הכולכפישיפורטלהלןבדבריההסברלכלסעיףע

ההסבר, לדברי הכללי בחלק האמור רקע על  סעיף 1
מוצעלמתןאתתוואיהפחתתהגירעוןהקבוע 
בחוק,בשניםהקרובות,כךשמצדאחדתישמרמחויבותה
שלהממשלהלהמשךהפחתתיחסהחובתוצרומצדשני
הקרובותע בשנים התכנסות צעדי בביצוע הצורך ימותן
זאתכפישמפורטלהלן:בשנותהתקציב2017ו־2018לא
9%ע2מהתוצרהמקומי יעלהשיעורהגירעוןהכוללעל
הגולמי)התמ"ג(,בשנתהתקציב2019לאיעלהעל5%ע2
מהתמ"ג,בשנת2020לאיעלהעל25%ע2מהתמ"ג,בשנת
2021לאיעלהעל2%מהתמ"ג,בשנת2022לאיעלהעל
75%ע1מהתמ"גובשנותהתקציב2023ואילךלאיעלהמדי
שנהעל5%ע1מהתמ"געבהינתןהתחזיותהקיימות,השינוי
המוצעבמתווההפחתתהגירעוןיאפשר,בטווחהבינוני,

חזרהלמגמהשלהפחתתיחסהחוב-תוצרע

ס"חהתשנ"ב,עמ'45;התשע"ו,עמ'6ע 1
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הוספתסעיפים
13ו־14

אחריסעיף12לחוקהעיקרייבוא:3ע

"הוראתשעה
לשנת2017-
הגדלתסכום

ההוצאה
הממשלתיתבשנת

2017

בשנת13ע הממשלה, רשאית 6א, סעיף הוראות אף על )א(
הממשלתית ההוצאה סכום את להגדיל ,2017 הכספים
בשיעורנוסףעלהשיעורהאמורבסעיף6א,שלאיעלהעל
4%ע2ביחסלסכוםההוצאההממשלתיתבשנתהתקציב2016,

המחושבלפיסעיף6אע

הרישום באופן שינוי 6א,בשל עלאףהוראותסעיף )ב(
שלכספיהסיועהאמריקנישאינומשנהאתהגירעוןהכולל
2017 מהתמ"ג,ולצורךחישובההוצאההממשלתיתבשנת
ואילך,יראובהוצאההממשלתיתבשנת2016כאילוהיתה

נמוכהב־6%ע2מסכוםההוצאההממשלתיתלאותהשנהע

הוראתשעהלשנת
2018-הגדלת
סכוםההוצאה

הממשלתיתבשנת
2018

1)א()3(14ע הוראותסעיף 6א,נוכח הוראותסעיף אף על )א(
)הוראות ו־2018 2017 לשנים המדינה תקציב לחוק־יסוד:
מיוחדות()הוראתשעה(2והוראותסעיפים3)א(ו–5)2(לחוק
תקציבהמדינהלשנים2017ו־2018)הוראותמיוחדות()הוראת
הכספים בשנת הממשלה, רשאית התשע"ו-32016, שעה(,
2018,להגדילאתסכוםההוצאההממשלתיתבשיעורנוסף
4%ע0ביחס 6א,שלאיעלהעל עלהשיעורהאמורבסעיף
לסכוםההוצאההממשלתיתבשנתהתקציב2017,המחושב

לפיסעיף6אע

בסעיף כאמור הממשלתית ההוצאה בסכום הגידול )ב(
קטן)א(,לאיובאבחשבוןכחלקמסכוםההוצאההממשלתית
2019לצורךחישובסכוםההוצאההממשלתיתלפי בשנת

סעיף6אלשניםהבאותע"

תחילתושלסעיף6אכנוסחובסעיף2לחוקזה,ביוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(ע4עתחילה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(יקראו5עהוראתשעה
אתסעיף6אלחוקהעיקריכך:

סכום קביעת הוא לחוק 6א סעיף של עניינו  סעיפים
ההוצאההממשלתיתהמרביבשנה,באמצעות  2, 4, ו־5

קביעתמנגנוןשלתוספתלהוצאההממשלתית 
הקודמתוכןהצמדהלמדדע

למגבלת ביחס הקיימת ההצמדה מתודולוגית
ההוצאהמתבססתעלהתחזיותשלמדדהמחיריםלצרכן
לשניםשבעבורןמוגשהתקציב,כפישהיוידועותבעת
הגשתו,זאתמאחרשבעתהגשתהתקציבלשנתכספים
כאשר בנוהג, ידועע אינו שנה לאותה המדד מסוימת
התגלהפערביןהתחזיותאשרשימשולבנייתהתקציב,

לביןהמדדבפועל,התבצעההתחשבנותלגביהפערע

השניםהאחרונותחשפוקושיבביצועהתיקוןהאמור
הדרמטית הירידה ו־2016ע 2015 בשנים בפרט בדיעבד,
במחיריהנפטבפרטובמחיריהסחורותבכללהחלמסוף

שנת2014,אשרהיוותההתפתחותבלתיצפויהבכלכלה
העולמית,השפיעהגםעלהמשקהישראלי)בעיקרדרך
מחיריהייבוא(והיוותהגורםמשמעותיאשרבשלונוצר
פערמשמעותיביןתחזיתהמדדשעלבסיסהנבנההתקציב
4%ע0ו־4%ע1,בהתאמה,וביןהמדד 2015ו־2016, לשנים
להסתכם וצפוי 2015 לשנת 6%ע0- על שעמד בפועל,

ב4%ע0-בשנת2016עהמשמעותשלתיקוןהסטייהביחס
לתחזיתהמקורית,שיצרהבפועלהגדלהריאליתנוספת
2016-2015,היאהפחתהשלכ־2ע8 שלההוצאהבשנים
מיליארדשקליםחדשיםמהתקציבלשנת2017עסכוםזה
שווהערךלכ־90%מסךהגידולהריאליהמותרבתקציב
לשנהזולפינוסחתמגבלתההוצאה,ועלכן,ככלשיתבצע
התיקוןהאמור,ההוצאההריאליתכמעטולאתגדלכלל

במעברמשנתהתקציב2016לשנתהתקציב2017ע

ס"חהתשע"ו,עמ'1182ע 2

ס"חהתשע"ו,עמ'1184ע 3
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בסעיףקטן)ב(- )1(

המילים"כשהואצמודלמדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית )א(
לסטטיסטיקה"-יימחקו;

בסופויבוא"לשיעורהתוספתהמרביתייווסףבכלשנתתקציבכמפורט )ב(
להלןהשיעורהמפורטלצדה:

לענייןשנתהתקציב2017-בתוספתשיעורשל1%; )1(

לענייןשנתהתקציב2018-בתוספתשיעורשל4%ע1; )2(

לענייןשנתהתקציב2019-בתוספתשיעורשל2%; )3(

לענייןשנתהתקציב2020-בתוספתשיעורשל2%בניכויההפרש )4(
לשנת2018;

לענייןשנתהתקציב2021-בתוספתשיעורשל2%בניכויאלה: )5(

ההפרשלשנת2018; )א(

ההפרשלשנת2019; )ב(

בסעיףקטן)ב(- )1(

המילים"כשהואצמודלמדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית )א(
לסטטיסטיקה"-יימחקו;

בסופויבוא"לשיעורהתוספתהמרביתייווסףבכלשנתתקציבכמפורט )ב(
להלןהשיעורהמפורטלצדה:

לענייןשנתהתקציב2017-בתוספתשיעורשל1%; )1(

לענייןשנתהתקציב2018-בתוספתשיעורשל4%ע1; )2(

לענייןשנתהתקציב2019-בתוספתשיעורשל2%; )3(

לענייןשנתהתקציב2020-בתוספתשיעורשל2%בניכויההפרש )4(
לשנת2018;

לענייןשנתהתקציב2021-בתוספתשיעורשל2%בניכויאלה: )5(

ההפרשלשנת2018; )א(

ההפרשלשנת2019; )ב(

ביתר חשפה הנוכחי בתקציב שהתעוררה הבעיה
שאתאתהרגישותהגבוההשלהתקציבלאופןההצמדה,
שאיננותואםבהכרחאתאופןהתקדמותהמחיריםשל
חלקיוהשוניםעתקציבהמדינהכוללכמהמרכיביםשאינם
מוצמדיםבאופןישירלמדדהמחיריםלצרכן)שכרלדוגמה(ע
עםזאתמרכיביםאלהנוטיםלהתכנסלמגמההכלליתשל
ובאיחור מלא באופן לא אם גם לצרכן, המחירים מדד
מסויםעבנוסף,כללהצמדהריאליהמתבססעלתחזיות
התקציב מסגרות של התכנון יכולת את מאוד מגביל
בטווחהבינוני,ואףלעתיםבטווחהקצרעטבעןשלתחזיות
להשתנותבאופןתכוף,ועלכןהתיקוןנדרשבאופןתדירע
לכן,במרביתהמקריםיהיהעלהממשלההמתכננתאת
התקציבלשניםהבאותלשאתבנטלתיקוןתחזיותהעבר,

הנובעבהגדרהמאירועיםשאינםתלוייםבהתנהלותהע

הצמדה בכלל הגובר הצורך ובשל האמור, לנוכח
שיאפשראתיציבותמגבלתההוצאהויחזקאתאמינותה,
מוצעלשנותאתכללההצמדהכאמור:בשנים2017ו־2018
בהתאם יבוצעו ההצמדות שלפיו מעבר, מנגנון יוחל
לתחזיותמשרדהאוצר)0%ע1ו–4%ע1בהתאמה(,אךבלא
חובתתיקוןבשנההעוקבתעהחלמשנת2019,יונהגכלל
נומינליבטווחהקצר,לפיערךשל2%עהחלמשנת2020,
יחולמנגנוןתיקוןהדרגתישנועדלאזןאתהסטיותבשנים
הקודמות)בין2%שתוקצבולביןמדדהמחיריםלצרכןכפי
שפורסםעלידיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה(עעל־פי
מסוימתיתבצע בשנה ההפרששהתגלה המוצע,תיקון
בהדרגהעלפנישלוששנים,בחלקיםשווים,כךשבשנה
הראשונהההצמדהתהיהל־2%פחותשלישמההפרשבין
2%למדדבפועלבשנההאחרונהשבעבורההנתוןפורסם,
בשנההשנייההחישוביהיה2%פחותשלישמההפרש
בשנההאחרונהבתוספתשלישההפרשבשנהשקדמה

לה,וכןהלאהעהחלמשנת2023יחולמנגנוןקבועולפיו
סכוםההוצאההממשלתיתיוצמדלממוצעשיעוריהשינוי
המרכזית הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים מדד של
הקודמת לשנה שקדמו השנים בשלוש לסטטיסטיקה

לאותהשנתתקציבע

היקףההוצאההממשלתיתהחזויהלשנת2017  סעיף 3
התקציב שנות לעומת חד גידול על מצביע 
הקודמותעגידולזהנובעבעיקרומהסכמיםקואליציוניים
רביםאשרנחתמועםהקמתהממשלההנוכחית,עלייה
יישום תחבורה, תשתיות על הממשלה הוצאות בהיקף
הסיכוםהתקציביביןמשרדיהאוצרוהביטחוןוכןעלייה
ניכרתבצפיההוצאהעלשירותיםחברתייםעלנוכחהגידול
האמורולאוררצוןהממשלהשלאלהפחיתבאופןניכר
אתתקציבימשרדיהממשלהבפרקזמןקצרמוצעלקבוע
את להגדיל תהיהרשאית הממשלה כי שעה, בהוראת
סכוםההוצאההממשלתיתבשנתהכספים2017בשיעור
נוסףעלהשיעורהקבועבחוק,שלאיעלהעל4%ע2ביחס
לסכוםההוצאההממשלתיתבשנתהתקציב2016עהגדלה
מצטרפתלאי–ביצוע ההוצאה, מגבלת של זאת ריאלית
תיקוןהמחיריםלאחורבשנים2017עד2018בשלהסטייה
כן גם המהווה 2016 עד 2015 בשנים המחירים במדדי
הגדלהריאליתשלמגבלתההוצאה,בהתאםלאמורלעילע

Memorandum of( MOU–ה הסכם במסגרת
הברית, וארצות ישראל מדינת בין )understanding
מתקבלמדישנהסיועאמריקנילתקציבהביטחוןעהרישום
התקציבישלהסיועהאמריקנינחלקביןתקציבהוצאה
הוצאה תקציב לבין ההוצאה, במגבלת נכלל אשר נטו,
ההוצאהע במגבלת נכלל אינו אשר בהכנסה מותנית
שינויאופןהרישוםשלהסיועהאמריקניבתקציבמשרד
הביטחון,כךשסךהסיועהאמריקניירשםכהוצאהמותנית
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לענייןשנתהתקציב2022-בתוספתשיעורשל2%בניכויאלה: )6(

ההפרשלשנת2018; )א(

ההפרשלשנת2019; )ב(

ההפרשלשנת2020;"; )ג(

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא: )2(

""ההפרש"לשנהמסוימת-שלישמההפרששבין2%למדדהמחיריםלצרכן
שפרסמההלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהלאותהשנתתקציבע"

בסיוע אשרמקורן ההוצאות יוביללכךשכלל בהכנסה
האמריקניירשמובאופןאחידבתקציבהמדינהעבהתאם
במגבלת כ־6%ע2 של רישומית הפחתה מתבצעת לכך,
2016לשנתהתקציב ההוצאהבמעברביןשנתהתקציב
2017עלצדזאת,מתבצעתהפחתהמקבילהשלאותוהסכום
בצדההכנסהכךשלאיחולשינויבסךהגירעוןהממשלתי
כי לקבוע מוצע לכך בהתאם מהתמ"גע כשיעור הכולל
בעקבותשינויאופןהרישוםכאמור,יראו,בסכוםההוצאה
הממשלתיתלשנת2016כאילוהיתהנמוכהב־6%ע2מסכום
לצורךחישוב וזאת לאותהשנה, הממשלתית ההוצאה
סכוםההוצאההממשלתיתלשנת2017כאמורבסעיף6א

לחוקע

לגדול הממשלתית ההוצאה צפויה 2018 בשנת
בעקבותהצורךבתקצוברזרבתהתאמותערזרבתההתאמות
נדרשתבשנההשנייהשלתקציבדו–שנתי,וזאתלצורך
בין הזמנים מפער אי–הוודאותהנגרמת עם התמודדות
נקבע האמורה הרזרבה היקף לביצועוע התקציב תכנון
בהוראותסעיפים3)א(ו–5)2(לחוקתקציבהמדינהלשנים
2017ו־2018)הוראותמיוחדות()הוראתשעה(,התשע"ו-2016
אשרהתקבלבכנסתביוםכ"זבתמוזהתשע"ו)2באוגוסט

2016(עלנוכחהגידולהצפויבהוצאההממשלתיתבשנת
שלאלהפחית הממשלה רצון ולאור כאמורלעיל, 2018
באופןניכראתתקציבימשרדיהממשלהבפרקזמןקצר
מוצעלקבועהוראתשעהלשנת2018,שלפיההממשלה
הממשלתית ההוצאה סכום את להגדיל רשאית תהיה
בשנתהכספים2018בשיעורנוסףעלהשיעורהקבועלחוק,
שלאיעלהעל4%ע0ביחסלסכוםההוצאההממשלתית

בשנתהתקציב2017ע

כמוכןבשלאופייםהחד–פעמישלההוצאותכאמור,
מוצעלקבועכיהגידולבסכוםההוצאההממשלתיתבשנת
2018כאמורבסעיף14לחוקכנוסחוהמוצעבסעיף3לחוק
זה,לאיובאבחשבוןכחלקמסכוםההוצאההממשלתית
הממשלתית ההוצאה סכום חישוב לצורך 2019 בשנת
לפיסעיף6אלחוק,כנוסחובסעיף2לחוקזה,לשנת2020
ואילךעבהתאםלכך,תתבצעהגדלהשלסכוםההוצאה
הממשלתיתבאופןחד–פעמילמשךשנתיים,בשנים2018
סכום חישוב לצורך בחשבון תובא לא היא אך ו–2019,
כדי וזאת מכן, שלאחר בשנים הממשלתית ההוצאה
לאפשרהתכנסותמדורגתבשניםהבאותלמגבלתההוצאה

הקבועהבסעיף6אהאמורביחסלאותןשניםע
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