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תקנות הירושה )תיקון(, התשע"ד-2014

בית  לחוק   26 סעיף  התשכ"ה-11965,  הירושה,  לחוק   160 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   108 סעיף  התשנ"ה-21995,  משפחה,  לענייני  המשפט 

התשמ"ד-31984, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 6)ב( לתקנות הירושה, התשנ"ח-41998, במקום "וחתומה בשעווה ובחותמת"     1
יבוא "וחתומה בשעווה או באמצעי אחר הדומה לכך במהותו, ובחותמת" 

ו' באדר א' התשע"ד )6 בפברואר 2014(
)חמ 3-2874(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

צו שירות ביטחון )קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון 
מחמת גיל( )מס' 2( )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36א)ג( לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-11986, 
ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:   

בצו שירות ביטחון )קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון מחמת גיל(    1
המפורטים  והמקצועות  התפקידים  "ולגבי  במקום   ,4 בסעיף  התשע"ג-22012,   ,)2 )מס' 
בתוספת השנייה עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(" יבוא "ולגבי התפקידים 
והמקצועות המפורטים בתוספת השנייה עד יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" 

תחילתו של צו זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(    2
ו' באדר א' התשע"ד )6 בפברואר 2014(

)חמ 3-3855(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ  
שר הביטחון  

__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשס"ח, עמ' 511   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 170   2

צו שירות ביטחון )קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון 
מחמת גיל( )מס' 2( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36א)ג( לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-11986, 
ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:  

בצו שירות ביטחון )קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון מחמת    1
גיל()מס' 2(, התשע"ג-22012, בתוספת הראשונה -  

הפרט "מכונאי טנק מגח ד'" - יימחק;  )1(

תיקון תקנה 6

תיקון סעיף 4

תחילה

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 63; התשע"ב, עמ' 523   1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393   2
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   3

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1256   4

תיקון התוספת 
הראשונה

__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשס"ח, עמ' 511   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 170   2



929 קובץ התקנות 7352, ח' באדר ב' התשע"ד, 2014 3 10 

בסופה יבוא:  )2(

"טייס             כל ייעוד          49

נווט               כל ייעוד          49

מכונן             כל ייעוד          49"

תחילתו של צו זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(       2
כ"א בשבט התשע"ד )22 בינואר 2014(

)חמ 3-3855(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ  
שר הביטחון  

תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968, לפי הצעת הרשות 
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 - )להלן  התש"ל-21970  ומיידים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות   1 בתקנה    1
התקנות העיקריות(, אחרי ההגדרה "הערכת שווי מהותית מאוד" יבוא: 

""הערכת שווי מהותית מאוד בתאגיד קטן" - "הערכת שווי מהותית", בשינויים אלה: 
במקום "שעשה התאגיד" יקראו "שעשה תאגיד קטן", אחרי "של התאגיד" יבוא 

"הקטן", ובמקום "המהותיים" יקראו "המהותיים מאוד";

"המועד הקובע" - 1 בינואר בכל שנת דיווח;"  

אחרי תקנה 5ב לתקנות העיקריות יבוא:    2

"תאגיד שייחשב 
תאגיד קטן 

במועד  בו  התקיימו  אם  קטן  תאגיד  ייחשב  תאגיד  5ג  )א( 
הקובע תנאים אלה:

לעניין תאגיד שמניותיו או יחידות ההשתתפות   )1(
שלו מוחזקות בידי הציבור, התקיימו שני אלה:

ההשתתפות  יחידות  או  המניות  שווי  )א( 
בבורסה היה נמוך משלוש מאות מיליון שקלים 
יחידות  או  המניות  "שווי  זה,  לעניין  חדשים; 
של  הממוצע  שוויין   - בבורסה"  ההשתתפות 
שלו,  ההשתתפות  יחידות  או  התאגיד  מניות 
שקדמה  ימים   60 של  בתקופה  העניין,  לפי 
של  המדד,  שינוי  שיעור  היה  הקובע;  למועד 
בשנה  בינואר   1 לפני  שפורסם  האחרון  המדד 
מסוימת )בתקנת משנה זו - יום העדכון( לעומת 
מ–10% גבוה  הקודם,  העדכון  ביום   המדד 

זו;  משנה  בתקנה  הקבועים  הסכומים  יעודכנו 
סכום מעודכן כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם 
כלפי  יעוגל  השקל  מחצית  של  וסכום  הקרוב, 
מעלה; יושב ראש הרשות יפרסם את נוסח תקנת 
משנה זו כפי שעודכנה עקב האמור; לעניין זה -

__________
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ג, עמ' 70   1

ק"ת התש"ל, עמ' 2037; התשע"ג, עמ' 1294   2

תחילה

תיקון תקנה 1

 הוספת תקנות
5ג עד 5ה
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"יום העדכון הקודם" - היום שבו עודכנו בפועל 
הסכומים הקבועים בתקנת משנה זו, ולעניין 

העדכון הראשון מדד חודש ינואר 2014;

שמפרסמת  לצרכן  המחירים  מדד   - "מדד" 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

או   "100  - "ת"א  במדד  נכלל  לא  התאגיד  )ב( 
בהחלטות  כמשמעותם   ,"50  - יתר  "ת"א  מדד 
מניות"  "מדדי  בנושא  הבורסה  דירקטוריון 

שבמדריך המעו"ף לפי תקנון הבורסה; 

השתתפות  יחידות  או  שמניות  תאגיד  לעניין   )2(
בבורסה  נסחרו  לא  אך  הציבור  בידי  הוחזקו  שלו 
משך תקופה של 60 ימים קודם למועד הקובע, יחולו 
)1( ובלבד שבמקום "שווי המניות או  הוראות פסקה 
העצמי  "ההון  יקראו  בבורסה"  ההשתתפות  יחידות 
שחלה  שלו  האחרונים  הכספיים  הדוחות  לפי  שלו 

חובה לפרסמם לפי תקנות אלה נכון למועד הקובע";

שהנפיק  התחייבות  שתעודות  תאגיד  לעניין   )3(
תעודות  של  הנקוב  הערך   - הציבור  בידי  מוחזקות 
ההתחייבות שבמחזור נמוך ממאתיים מיליון שקלים 

חדשים;

על אף האמור בתקנת משנה )א()1()א( -  )ב( 

התקיימות  בשל  קטן  לתאגיד  תאגיד  ייחשב  לא   )1(
במועד  אם  בלבד,  האמורה  המשנה  בתקנת  האמור 
שווי  היה  הקובע  למועד  שקדם  האחרון  הקובע 
המניות או יחידות ההשתתפות בבורסה 300 מיליון 
גבוה  היה  הקובע  ובמועד  יותר,  או  חדשים  שקלים 

מ–250 מיליון שקלים חדשים;

הקובע  במועד  אם  קטן,  תאגיד  ייחשב  תאגיד   )2(
או  המניות  שווי  היה  הקובע  למועד  שקדם  האחרון 
מיליון  מ–300  נמוך  בבורסה  ההשתתפות  יחידות 
מ–350  נמוך  היה  הקובע  ובמועד  חדשים,  שקלים 

מיליון שקלים 

הקלות לתאגיד 
קטן 

התאגיד  כי  להחליט  רשאי  קטן  תאגיד  )א( דירקטוריון  5ד  
הדירקטוריון  קיבל  חלקן;  או  זו  תקנה  הוראות  לפי  ידווח 
החלטה כאמור, תיכנס החלטתו לתוקף אחרי שהגיש דוח 
מיידי כאמור בתקנה 5ה)א()2( והחל מהדוח התקופתי או 

הרבעוני הראשון שקמה חובה לפרסמו לפי תקנות אלה 

יחולו  )א(,  משנה  בתקנת  כאמור  קטן  תאגיד  )ב( על 
הוראות אלה:

לעניין צירוף הערכות שווי מהותיות מאוד -  )1(
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בתקנה 8ב, בכל מקום, במקום "הערכת שווי  )א( 
מהותית  שווי  "הערכת  יקראו  מאוד"  מהותית 

מאוד בתאגיד קטן";

בתקנה 49, בכל מקום, במקום "הערכת שווי  )ב( 
מהותית  שווי  "הערכת  יקראו  מאוד"  מהותית 

מאוד בתאגיד קטן";

כלולה, חברה  של  כספיים  דוחות  צירוף  לעניין   )2( 
בתקנה 44, בכל מקום, במקום "עשרים" יקראו "ארבעים";

לעניין גילוי בדבר חשיפה לסיכוני שוק, יראו כאילו   )3(
בתקנה 10)ב(, במקום פסקה )7( נאמר:

")7( בהתקיים אחד מהתנאים האלה, יובאו פרטים 
כמפורט  ניהולם  ודרכי  שוק  לסיכוני  חשיפה  בדבר 

בתוספת השנייה:

הוצג  התאגיד  של  הכספיים  )א( בדוחותיו 
פיננסי;  פעילות  מגזר  שהוא  דיווח  בר  מגזר 
לעניין זה, "מגזר בר דיווח" כמשמעותו בכללי 

החשבונאות המקובלים;

)ב( לתאגיד קיימת פעילות פיננסית מהותית; 
לו  שקיימת  כתאגיד  תאגיד  יראו  זה,  לעניין 
פעילות פיננסית מהותית בהתקיים אחד מאלה:

)1( סך כל שווי הנכסים הפיננסיים של 
לפי  היא  העוקבת  שמדידתם  התאגיד 
שווי הוגן, הוא חמישים אחוזים לפחות 
אחוזים  ועשרה  התאגיד  של  מההון 
בערכים  התאגיד,  של  הנכסים  כל  מסך 
מוחלטים, והכל לפי הדוחות המאוחדים 

של התאגיד;

)2( סך כל שווי ההתחייבויות הפיננסיות 
היא העוקבת  שמדידתם  התאגיד   של 

אחוזים  חמישים  הוא  הוגן,  שווי  לפי 
ועשרה  התאגיד  של  מההון  לפחות 
התאגיד,  של  הנכסים  כל  מסך  אחוזים 
הדוחות  לפי  והכול  מוחלטים,  בערכים 
זו,  בתקנה  התאגיד;  של  המאוחדים 
בכללי  כמשמעותו  העוקבת"  "מדידתם 

החשבונאות המקובלים;

או  לאחד  הרגישות  ניתוח  )3( תוצאת 
חשוף   שאליהם  השוק  מסיכוני  יותר 
המבוצע  הדיווח,  תקופת  בסוף  התאגיד 
לפי כללי החשבונאות המקובלים, מהווה 
של  מההון  לפחות  אחוזים  חמישים 
התאגיד ועשרה אחוזים מסך כל הנכסים 
של התאגיד, בערכים מוחלטים, והכול לפי 

הדוחות המאוחדים של התאגיד;"; 
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לעניין דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית -   )4(

בתקנה 9ב -  )א( 

)א(  משנה  תקנות  הוראות  יחולו  )1( לא 
עד )ג(;

"לדוח  במקום  )ד(,  משנה  )2( בתקנת 
יצורפו"  הפנימית  הבקרה  על  השנתי 

יקראו "תאגיד יצרף לדוח התקופתי";

בתקנה 38ג -  )ב( 

)א(  משנה  תקנות  הוראות  יחולו  )1( לא 
ו–)ב(;

"לדוח  במקום  )ד(,  משנה  )2( בתקנת 
יצורפו"  הפנימית  הבקרה  על  הרבעוני 

יקראו "תאגיד יצרף לדוח הרבעוני";

בתוספת התשיעית -  )ג( 

)ג()4( )ב()4(,  )2()א()4(,  פרטים   )1( במקום 
החשבון  לרואה  "גיליתי  יקראו  ו–)ד()4( 
המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת 
כל  התאגיד3,  דירקטוריון  של  הביקורת 
תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, 
שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף 
אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין  לו 
בדיווח  משמעותי  תפקיד  להם  שיש 

הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם"; 

)ג( )ב()5(,  )2()א()5(,  פרטים  יחולו  )2( לא 
)5( ו–)ד()5( 

הוראות נוספות 
לתאגיד קטן

בלי לגרוע מהוראות תקנות אלה, תאגיד קטן יגיש דוח  )א(  5ה  
מיידי גם בדבר אירועים אלה:

הפיכתו לתאגיד קטן או אם חדל להיות תאגיד   )1(
להתחיל  רשאי  יהיה  שבו  המועד  פירוט  תוך  קטן, 
לדווח לפי תקנה 5ד או יהיה מחויב להפסיק לדווח 

לפיה;

החלטת התאגיד בדבר תחילת דיווח או הפסקת   )2(
מהוראות  אילו  פירוט  תוך  5ד,  תקנה  לפי  דיווח 
ליישם,  להפסיק  או  ליישם  בחר  האמורה  התקנה 

ומועד תחילת יישומן או סיומו;

כל שינוי בהחלטת התאגיד כאמור בפסקה )2(;  )3(

__________
אם קיימת ועדת דוחות כספיים שאינה ועדת ביקורת הנוסח יהיה "גיליתי לרואה החשבון המבקר של   3
התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד"; בתאגיד מדווח שבו לא 

קיימת ועדת ביקורת, תידרש התאמת הנוסח 
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תאגיד קטן  ייתן גילוי על היותו תאגיד קטן; בחר תאגיד  )ב( 
קטן לדווח לפי תקנה 5ד, ייתן על כך גילוי תוך פירוט אילו 
מהוראות התקנה האמורה בחר ליישם; הגילויים האמורים 
יובאו בהבלטה בעמוד הראשון של כל דוח תקופתי ודוח 

רבעוני שבהם היה התאגיד תאגיד קטן  

למועד  שעובר  תאגיד  אלה,  בתקנות  האמור  אף  על  )ג( 
עוד  נחשב  אינו  הקובע  ובמועד  קטן  תאגיד  היה  הקובע 
תאגיד קטן, רשאי להמשיך ולדווח לפי תקנה 5ד, אם דיווח 
לפיה בהיותו תאגיד קטן, עד וכולל הדוח הרבעוני לרבעון 
חדל  שבה  הדיווח  בשנת  בספטמבר   30 ביום  שמסתיים 

להיחשב תאגיד קטן 

תאגיד שאינו תאגיד מדווח, יגיש דוח כאמור בתקנת  )ד( 
בשינויים  מדווח  לתאגיד  הפיכתו  במועד  )א()1(,  משנה 

המחויבים "  

בתקנה כאמור  דוח  מדווח  תאגיד  יגיש  אלה,  תקנות  של  לתוקף  כניסתם  עם     3 
5ה)א()1( לתקנות העיקריות בשינויים המחויבים 

ט"ז באדר א' התשע"ד )16 בפברואר 2014(
)חמ 3-982-ת1(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

תקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות( )הוראת שעה(,  
התשע"ד-2014

חדש[,  ]נוסח  האלחוטי  הטלגרף  לפקודת  13)1א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ב-11972 )להלן - הפקודה(, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, 
משק  לחוק–יסוד:  1)ב(  סעיף  לפי  הכנסת  של  הכספים  ועדת  ובאישור  התשמ"ה-21985, 

המדינה3, אני מתקין תקנות אלה: 

בעל רישיון חדש יהיה זכאי להחזר אגרה ששילם לפי חלק ג' בתוספת לתקנות  )א(    1
 - אלה  )בתקנות  התשמ"ז-41987  ואגרות(,  תעודות  )רישיונות,  האלחוטי  הטלגרף 
זכייתו  בעקבות  לו  שהוקצו  תדרים  של  והקצאה  רישוי  בעד  העיקריות(,  התקנות 
 14 3% של  בשיעור  )ב(,  משנה  בתקנת  הקבועות  מהתקופות  אחת  כל  בתום  במכרז, 
מתוך סכום שהוא מלוא האגרה שהיה עליו לשלם מהיום שבו הוקצו לו התדרים עד 
תום התקופה הקבועה בתקנת משנה )ב()2(, כנגד כל 1% נתח שוק שצבר מהיום שבו 
הוקצו לו התדרים עד תום כל אחת מהתקופות הקבועות בתקנת משנה )ב(; ההחזר 
האגרה  החזר  גובה  ואולם  יחסי;  באופן  ממנו,  חלק  או  שוק  נתח  אחוז  כל  על  יחול 
המרבי לא יעלה על מלוא סכום האגרה ששילם בעד כל אחת מהתקופות הקבועות 

בתקנת משנה )ב( 

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505; ס"ח התשנ"ד, עמ' 47   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   2
ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשמ"ב, עמ' 170   3

ק"ת התשמ"ז, עמ' 915   4

הוראת מעבר

החזר אגרה
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בדיקת נתח השוק שצבר בעל הרישיון החדש לצורך החזר אגרה כאמור בתקנת  )ב( 
משנה )א(, תיעשה בתום התקופות כמפורט להלן:

רדיו  שירותי  למתן  רישיון  קיבל  חדש  רישיון  בעל  שבו  מהמועד  שנתיים   )1(
העניין  לפי  הורחב,  רט"ן  שירותי  למתן  שרישיונו  או  רט"ן(   - )להלן  נייד  טלפון 

)להלן - התקופה הראשונה(;   

שלוש שנים מתום התקופה הראשונה )להלן - התקופה השנייה(;   )2(

התקופה  בתום  האגרה  החזר  חישוב  )א(,  משנה  בתקנת  מהאמור  לגרוע  בלי  )ג( 
בהתאם  )א(  משנה  תקנת  לפי  שחושב  ההחזר  סכום  שבין  כהפרש  ייעשה  השנייה 
לנתח השוק שצבר בעל הרישיון החדש ממועד הקצאת התדרים עד תום התקופה 

השנייה, לבין הסכום שהוחזר לבעל הרישיון החדש בתום התקופה הראשונה 

השנייה  התקופה  בתום  האגרה  החזר  מחישוב  כתוצאה  שלילי  הפרש  התקבל  )ד( 
כאמור בתקנת משנה )ג(, לא יידרש בעל הרישיון החדש להשיב את ההפרש  

מכר, השכיר, מישכן, או העביר בעל רישיון חדש אשר קיבל החזר אגרה כאמור  )ה( 
בתקנת משנה )א(, נכס מנכסי הרישיון לבעל רישיון רט"ן שאינו בעל רישיון חדש, או 
חדל ממתן כל שירות על פי תנאי רישיונו, ישיב בעל הרישיון החדש את סכום האגרה 

שהוחזרה לו;  הוראות אלה לא יחולו על - 

מכירה, השכרה, מישכון או העברה כאמור של נכס שאין בהם כדי לפגוע   )1(
בהמשך מתן שירותי רט"ן בידי בעל הרישיון החדש בהתאם לרישיונו ואין בהם 

כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתחרות בתחום הרט"ן;

לגורם  בו  שימוש  אפשרות  מתן  או  החדש  הרישיון  בעל  של  נכס  העברת   )2(
אחר, לצורך שיתוף ברשת הבזק הציבורית שלו, שאינה כלולה בתקנת משנה )ו( 

בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה )ה(, נתן בעל רישיון חדש לגורם אחר אפשרות  )ו( 
הגורמים  ולאישור  הפקודה  לפי  לאישור  בהתאם  לו,  שהוקצה  רדיו  בתדר  שימוש 
תחול  רט"ן,  רישיון  לבעל  שהוקצה  רדיו  בתדר  כדין  שימוש  שעשה  או  המוסמכים, 
תקנת משנה )ג( בשינוי זה: במקום "עד תום התקופה השנייה", יקראו: "עד תחילת 

הרבעון שבו התקיים האמור בתקנת משנה )ו(" 

בתקנה זו -     )ז( 

"בעל רישיון" - כהגדרתו בחוק התקשורת;

"בעל רישיון חדש" - בעל רישיון רט"ן אשר בעקבות זכייתו במכרז קיבל רישיון 
כללי למתן שירותי רט"ן או שרישיונו הקיים למתן שירותי רט"ן הורחב;

לתקנות  בתוספת  ג'  בחלק  מפורט  שסוגו  רישיון  בעל   - רט"ן"  רישיון  "בעל 
העיקריות;

"דקת תנועה יוצאת" - משך הזמן בשניות שבו נותן בעל רישיון רט"ן, באמצעות 
מערכת הרט"ן שלו, שירות העברת דיבור דו–כיווני ובו–זמני, והעברה של 
שיחת  כל  של  הזמן  משך  לפי  פקסימילה,  מסרי  או  מוקלטים  דיבור  מסרי 
רט"ן המתחילה במיתקן בזק הנמצא במערכת הרט"ן של בעל רישיון הרט"ן 
או המחובר אליה והמסתיימת במיתקן בזק הנמצא ברשת של אותו בעל 
דקת  ואולם   ;60 חלקי  אליה,  המחובר  או  אחר  רישיון  בעל  של  או  רישיון 

נדידה בין–לאומית לא תיחשב כדקת תנועה יוצאת;

"הודעת מסר קצר" - כהגדרתה בסעיף 30א לחוק התקשורת; 
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"הכנסות" - כלל הכנסותיו בשקלים חדשים של בעל הרישיון החדש הנובעות 
קצה,  ציוד  ממכירת  הכנסות  ייכללו  לא  זה  לעניין  בלבד;  רט"ן  משירותי 
הרישיון  בעל  שנותן  אחריות  או  ביטוח  תחזוקה,  שירותי  ממתן  הכנסות 

החדש והכנסות משירות נדידה בין–לאומית;

"המכרז" - מכרז 12/2010 - רישיון משולב למתן שירותי רט"ן בשיטה התאית 
בישראל - הרחבת רישיון קיים והענקת רישיון חדש;

"חוק התקשורת" - חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-51982;

"מנוי פרטי" - מנוי לשירות טלפוניה של בעל רישיון חדש אשר הוציא שיחה 
שלושת  במהלך  קבוע,  חודשי  תשלום  ששילם  או  קצר,  מסר  הודעת  או 
השני,  הבדיקה  למועד  או  הראשון  הבדיקה  למועד  הקודמים  החודשים 

לפי העניין, ושאינו אחד מהמפורטים להלן:

תאגיד;  )1(

משרדי הממשלה וגופי סמך ממשלתיים;  )2(

מוסף,  ערך  מס  בחוק  כהגדרתם  פטור,  עוסק  למעט  מורשה  עוסק   )3(
התשל"ו-61975; 

גוף אשר הוקם לפי חוק;  )4(

"נדידה בין–לאומית" - מתן אפשרות למנוי של בעל רישיון חדש לקבל שירותי 
רט"ן, בחוץ לארץ, או בשטחי המועצה הפלסטינית, באמצעות מערכת רט"ן 
של מפעיל זר, וכן מתן אפשרות למנוי של מפעיל זר לקבל שירותי רט"ן, 

באמצעות מערכת הרט"ן של בעל הרישיון החדש;

"נכסי הרישיון" - כהגדרתם בחוק התקשורת;

"נתח שוק" - שיעור שהוא הממוצע של שלושת המרכיבים שלהלן:

 5,378,909 מתוך  החדש  הרישיון  בעל  של  הפרטיים  המנויים  שיעור   )1(
מנויים; 

של  הפרטיים  המנויים  שיוזמים  היוצאות  התנועה  דקות  כלל  שיעור   )2(
בעל הרישיון החדש, מתוך  1,177,463,049 דקות;

מתוך  הפרטיים  מהמנויים  החדש  הרישיון  בעל  של  ההכנסות  שיעור   )3(
523,968,196 שקלים חדשים; 

"שירות טלפון בסיסי" - העברה ממותגת דו–כיוונית, לרבות באמצעות מודם, 
של דיבור או של מסרי בזק דמויי דיבור, דוגמת אותות פקסימילה;

"שירות טלפוניה" - שירות טלפון בסיסי ושירותים נלווים לשירות זה 

ה' באדר א' התשע"ד )5 בפברואר 2014(
)חמ 3-411-ת1(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
שר התקשורת  

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 218   5

ס"ח התשל"ו, עמ' 52   6
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 כללי תאגידי מים וביוב )התקשרות חברה עם רשות מקומית
לביצוע גבייה(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותה לפי סעיף 26)ב()4( לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-12001 )להלן - החוק(, 
קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בכללים אלה -   1
"הסכם שירותי גבייה" - הסכם בין חברה לבין רשות מקומית שלפיו הרשות המקומית 

מספקת שירותי גבייה, כולם או חלקם, לחברה;

"כללי אמות המידה" - כללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה, 
הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה(, התשע"א-22011;

"פקודת המסים" - פקודת המסים )גבייה(, 31929;

"רשות מקומית" - רשות מקומית המחזיקה אמצעי שליטה בחברה;

דרישה  חשבונות  התראות,  וחלוקתן,  לתשלום  תזכורות  הכנת   - אכיפה"  "שירותי 
וניתוקי מים, גביית חובות ואכיפת הגבייה לפי פקודת המסים ולפי כל דין; 

נתוני  של  השוואתיות  בדיקות  עריכת  מים,  מדי  קריאת  לרבות   - גבייה"  "שירותי 
הכנת  חריגה,  צריכה  על  הודעות  משלוח  שטח,  בירורי  עריכת  המים,  צריכת 
השוברים,  משלוח  הדפוס,  בבית  תשלום  שוברי  הפקת  וביוב,  מים  חשבונות 
שירותי קבלת קהל ומוקד טלפוני לצורך גבייה, לרבות שכירת משרדים לקבלת 
קהל, שירותי קופה, בירור ומענה לפניות ותלונות הציבור בנושאי גבייה  והפקת 
דוחות תקופתיים ומסמכים הנוגעים לגבייה, לפי דרישת התאגיד ובכלל זה: דוח 
מוני מים לא תקינים, דוח קריאת מונים לפי סוגים, דוח מהויות שימוש ודוח 

חייבים וגיול חובות; 

בכללי  חברה  לאותה  שנקבע  הגבייה  פחת  שיעור   - המוכר"  הגבייה  פחת  "שיעור 
או  מים  מערכת  והקמת  וביוב  מים  שירותי  עלות  )חישוב  וביוב  מים  תאגידי 

ביוב(, התש"ע-42009 

חברה רשאית להתקשר עם רשות מקומית בהסכם שירותי גבייה, באישור הממונה, לאחר    2
שבחן את התאמתן של הוראות ההסכם לכללים ולאחר שקבע כי התקיימו כל אלה:

הרשות  עובדי  באמצעות  ניתנים  הגבייה  בשירותי  הכלולים  השירותים  מרבית   )1(
המקומית ולא באמצעות קבלן מטעמה; לעניין זה, "מרבית השירותים" - לפי ערכם 

הכספי במועד ההתקשרות;

אחוז הגבייה השוטף של הרשות המקומית בגביית ארנונה, לפי הדוחות הכספיים   )2(
של הרשות המקומית כפי שאישר משרד הפנים, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה 

נחתמה ההתקשרות, הוא 80% או יותר;

אין בחברה עובדים שהושאלו מהרשות המקומית לחברה שעיסוקם במתן שירותי   )3(
גבייה 

ובתנאי  בלבד  אחת  מקומית  רשות  עם  תיעשה  הגבייה  שירותי  בהסכם  התקשרות    3
שאותה רשות תספק את שירותי הגבייה הכלולים בהסכם לכלל צרכני החברה   

תנאים מקדמיים 
להתקשרות חברה 

בהסכם שירותי 
גבייה

מתן שירותים בידי 
רשות מקומית אחת 

__________בלבד
ס"ח התשס"א, עמ' 454   1

ק"ת התשע"א, עמ' 1395   2
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374   3

ק"ת התש"ע, עמ' 418   4

הגדרות
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הסכם שירותי גבייה יכלול את כל ההוראות האלה:   4
התחייבות של הרשות המקומית לפעול לביצוע שירותי הגבייה לפי כל הוראות   )1(

הדין, לרבות כללי אמות המידה;

הוראה ולפיה כל תשלום שייגבה בעד החברה יופקד ישירות לחשבון החברה, וכי   )2(
אם לא הופקד התשלום ישירות בחשבון החברה, תישא הרשות המקומית בתשלום 

של ריבית איחורים של החשב הכללי, עד מועד הפקדת התשלום בחשבון החברה;

יתרות  גביית  לרבות  לחברה,  המועבר  השנתי  התשלום  כל  סך  ולפיה  הוראה   )3(
תשלומים בעד שנים קודמות, לא יפחת מסך כל החיובים השוטפים שהוציאה החברה 
בניכוי שיעור פחת הגבייה המוכר; פחת התשלום שהועבר מהסכום האמור, תשלים 
לפי  ההתחשבנות  ההשלמה(;  סכום   - )להלן  ההפרש  את  לחברה  המקומית  הרשות 
הוראות סעיף זה תיעשה עד 31 במרס של כל שנה בעד השנה האחרונה שהסתיימה 

לפני אותו מועד )להלן - מועד ההתחשבנות(;

הוראה המקנה לחברה זכות לעיין בכל מסמך ולקבל כל נתון או דוח שתבקש,   )4(
הקשור בגבייה המתבצעת בעדה והתחייבות של הרשות המקומית להעביר לחברה, 

עם סיום ההסכם, את מסד הנתונים הממוחשב לצורך ביצוע הגבייה, בלא תמורה;

במפורש,  ייעודו  את  קבע  לא  המשלם  שהצרכן  תשלום  כל  כי  הקובעת  הוראה   )5(
במועד  שהיו  כפי  לחברה,  חובותיו  לבין  המקומית  לרשות  הצרכן  חובות  בין  יחולק 

התשלום בפועל, לפי חלקם היחסי;

התחייבות של הרשות המקומית לספק את שירותי הגבייה לכלל צרכני החברה,   )6(
לפי סעיף 3, לרבות במקרה של שינוי תחום החברה; 

נוספת  תמורה  תשלום  על  איסור  הגבייה,  שירותי  בעד  התמורה  בדבר  הוראות   )7(
הרשות  כי  הקובעת  הוראה  וכן   ,7 עד   5 סעיפים  לפי  התמורה  לתשלום  והמועדים 
המקומית לא תבצע ניכוי או קיזוז של עמלת הגבייה או של כל סכום אחר שחבה 

החברה לרשות המקומית;

הוראות בדבר פיקוח על שירותי הגבייה לפי סעיף 8;  )8(

הגבלה על תקופת ההסכם לפי סעיף 10   )9(

שוטפים  וביוב  מים  שירותי  בעד  הגבייה  שירותי  מלוא  של  אספקתם  תמורת  )א(    5
לרשות  החברה  תשלם  בשליטתה,  תאגיד  או  מקומית  הרשות  שאינם  לצרכנים 
המקומית סכום שלא יעלה על 3% מסך כל התשלומים שהרשות גבתה בפועל בעד 

אותם שירותים  

וביוב שוטפים  מים  שירותי  בעד  הגבייה  שירותי  מלוא  של  אספקתם  תמורת  )ב( 
לרשות מקומית או לתאגיד בשליטתה תשלם החברה לרשות המקומית סכום שלא 

יעלה על 5% 0 מסך כל התשלומים שהרשות גבתה בפועל בעד אותם שירותים 

תמורת אספקתם של מלוא שירותי הגבייה בעד שירותי מים וביוב שאינם שירותים  )ג( 
שלא  סכום  המקומית  לרשות  החברה  תשלם  פיתוח,  היטלי  גביית  ובכללם  שוטפים, 

יעלה על 5% 0 מסך כל התשלומים שהרשות גבתה בפועל בעד אותם שירותים  

לא נתנה הרשות המקומית את מלוא שירותי הגבייה, תופחת התמורה המרבית  )ד( 
כמפורט בסעיפים קטנים )א( עד )ג( בהיקף העלות בפועל לחברה של שירותי הגבייה 

שהרשות המקומית לא נתנה 

בסעיף זה, "תשלומים" - סכומים בלא מס ערך מוסף  )ה( 

תנאים בהסכם 
הגבייה

היקף התמורה בעד 
שירותי הגבייה
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שירותי   בעד  עקיפה,  או  ישירה  נוספת,  תמורה  כל  המקומית  לרשות  תשולם  לא    6
כגון  שלישיים  לצדדים  המקומית  הרשות  ששילמה  הוצאות  בעד  לרבות  הגבייה, 
לא  וכן  תשלום  ודרישות  הודעות  טפסים,  של  ומשלוחם  הנפקתם  רכישתם,  עלות 
ישולם לרשות המקומית כל תשלום נוסף מצד ג' בעד שירותי הגבייה, למעט הכנסות 

מפעולות אכיפה לפי פקודת המסים 

תשלום עמלת הגבייה לרשות המקומית יתבצע אחת לתקופה ובלבד שהתדירות לא    7
תעלה על אחת לחודש 

החברה תקבע בהסכם שירותי גבייה הוראות לפיקוח על שירותי הגבייה שמבצעת    8
הרשות המקומית; ההוראות יכללו, לכל הפחות:

הוראה על מינוי עובד מבין עובדי הרשות המקומית ועובד מבין עובדי החברה   )1(
שיהיה אחראי שירותי גבייה;

זכות בלעדית של החברה לכפות את החלפתו של אחראי הגבייה מטעם הרשות   )2(
המקומית, בתוך 30 ימים ממועד הודעת החברה על רצונה בהחלפתו, ובלבד שניתנה 

לרשות המקומית הזדמנות להשמיע את טענותיה בעניין; 

הוראות לעניין האופן שבו תגבה החברה את סכום ההשלמה כאמור בסעיף 4)3(   )3(
וביניהן, בין השאר, הוראות אלה לפחות:

ממועד  ימים   30 בתוך  ההשלמה  סכום  העברת  על  המורה  הוראה  )א( 
ההתחשבנות;

במועד  הועבר  לא  ההשלמה  סכום  אם  ההסכם  ביטול  על  המורה  הוראה  )ב( 
הקבוע בפסקת משנה )א(;

הרשות  שחבה  סכומים  קיזוז  בוצע  אם  ההסכם  ביטול  על  המורה  הוראה  )ג( 
המקומית כנגד סכום ההשלמה;

הוראה המורה כי סכום ההשלמה יישא ריבית איחורים של החשב הכללי  )ד( 
מהמועד הקבוע בפסקת משנה )א( עד מועד התשלום בפועל 

אין באמור בכללים אלה כדי לגרוע מכל חובה החלה על החברה לפי דין לרבות חובת    9
מכרז, החובה לעמוד בכללי אמות המידה וקבלת אישור הממונה לפי סעיף 26)ב()4( 

לחוק להתקשרות לקבלת שירותי גבייה לפי כללים אלה 

תקופת ההסכם לא תעלה על שלוש שנים ויהיה ניתן לחדשו בתום התקופה, בכפוף    10
לאישור הממונה לפי כללים אלה  

י"א באדר א' התשע"ד )11 בפברואר 2014(
)חמ 3-4771(
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