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חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות 
התקציב 2021 ו־2022(, התשפ"ב-2021*

פרק א': מטרת החוק
מטרתושלחוקזהלתקןחוקיםשוניםולקבועהוראותנוספותבמטרהלהעלותאת1רמטרה

רמתהחייםבישראל,לחזקאתהצמיחהבמשק,ובכללזההצמיחהלנפש,להגדילאת
התעסוקה,אתהפריוןבמשקואתרמתהתחרותבו,להוזילאתיוקרהמחיהבישראל
ולצמצםאתהנטלהרגולטורי,והכולבהתאםליעדיהתקציבוהמדיניותהכלכלית

לשנים2021ו־2022ר

פרק ב': תאגידים שהוקמו לפי חוק
תיקוןחוקיסודות
התקציב-מס'56

-ותחולה

בחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-2-11985ר )א(

אחריסעיף28יבוא: )1(

"דוחותכספייםשל
תאגיד

בסעיףזה-28אר )א(

"דוחותכספיים"-כלאלה:

דוחעלהמצבהכספיאומאזן; )1(

דוחעלהביצועהכספיאודוחרווחוהפסד; )2(

דוחעלהשינוייםבנכסיםנטואודוחעלהשינויים )3(
בהוןהעצמי;

דוחעלתזרימיהמזומנים; )4(

ביאוריםלדוחותהאמוריםוביאוריםהכולליםאת )5(
עיקריהמדיניותהחשבונאית;

"מועצתתאגיד"-מועצתתאגידאוכלגוףאחרהממלא
בתאגידתפקידדומהלתפקידשלמועצתתאגידאו

לתפקידשלדירקטוריוןבחברה,אףאםכינויושונה;

"תאגיד"-למעטתאגידהמנויבפסקה)2(להגדרה"תאגיד"ר

תאגידיערוךמדישנהדוחותכספייםלפיהוראותסעיף )ב(
זהר

את שיבקר מבקר חשבון רואה מועצתתאגידתמנה )ג(
הדוחותהכספייםשהתאגידחייבבהגשתםלפיסעיףזה,

ויחווהאתדעתועליהםר

הדוחות לעריכת שנה מדי תדאג התאגיד מועצת )ד(
הכספייםותהאאחראיתעלאישורםר

חשבונאות לכללי בהתאם ייערכו הכספיים הדוחות )ה(
מקובלים;החשבהכלליבמשרדהאוצר,אומישהואהסמיכו
לכך,רשאילהורותלתאגידמסויםעלהתקינההחשבונאית

המתאימהשלפיההואנדרשלערוךאתדוחותיוהכספייםר

התקבלבכנסתביוםכ"טבחשווןהתשפ"ב)4בנובמבר2021(]בישיבהשהחלהביוםכ"זבחשווןהתשפ"ב)2 *
בנובמבר2021([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1443,מיוםכ"גבאלולהתשפ"א

)31באוגוסט2021(,עמ'840ר
ס"חהתשמ"ה,עמ'60;התשפ"ב,עמ'17ר 1
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)ד(, הדוחותהכספייםהמאושריםכאמורבסעיףקטן )ו(
יוגשולשרהנוגעבדברולחשבהכלליבמשרדהאוצר,לא
יאוחרמיום31במרסבכלשנה,לגביהשנההקודמת;עלאף
האמור,החשבהכללירשאילקבועלתאגיד,בשנהמסוימת,
מועדמאוחריותרלהגשתדוחותיוהכספיים,אךלאיאוחר
31במאיבאותהשנה,אםשוכנעכיקיימותנסיבות מיום

מיוחדותהמצדיקותזאתר

חלקהחשבהכלליבמשרדהאוצרעלדרךהצגת)ז( )1(
הפרטיםבדוחותהכספייםאוסברכינפלפגםבהליך
עריכתםאובהליךהבקרההפנימיתעליהם,והמחלוקת
הפגםהיומהותיים,רשאיהואלהורותלתאגיד או
לקייםדיוןבענייןזהבמועצתהתאגיד,לאחרשהודיע

עלכךלשרהנוגעבדברר

דיון שקיימה לאחר התאגיד, מועצת החליטה )2(
בהתאםלהוראתהחשבהכלליבמשרדהאוצרכאמור
בפסקה)1(,שלאלקבלאתעמדתו,יגלההתאגידאת
דברקיומהשלהמחלוקתבדוחותיוהכספיים;החשב
הכללירשאילפרסםהודעהעלפרטיהמחלוקתבאתר

האינטרנטשלור

מועצתהתאגידתפרסםאתהדוחותהכספייםבאתר )ח(
האינטרנטשלהתאגיד,60ימיםלאחרמועדהגשתםכאמור
בסעיףקטן)ו(,אלאאםכןהורההחשבהכלליבמשרדהאוצר
לתאגידלפרסמםבמועדמאוחריותר,אךלאיאוחרמתום
הכספיים; הדוחות נערכו שלגביה לשנה העוקבת השנה
החשבהכללייפרסםאתהדוחותהכספייםבאתרהאינטרנט

שלמשרדהאוצרר

הוראותסעיףזהבאותלהוסיףעלהוראותלענייןדוחות )ט(
ולא הוקם, שלפיו החוק מכוח תאגיד על החלות כספיים
לגרועמהן;ואולםהייתהבחוקשלפיוהוקםהתאגידהוראה
לענייןהגוףהמאשראתהדוחותהכספייםבתאגיד,לעניין
מועדהגשתםאולענייןרואהחשבוןמבקר,תחולעלאותו
תאגידההוראהשבחוקשלפיוהוקםוהמועדלהגשתהדוח
ההגשה מועד יהיה האוצר במשרד הכללי לחשב הכספי

הקבועבחוקשלפיוהוקםהתאגידר

שרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטיםוהשרהנוגעבדבר, )י(
רשאי,בצו,לפטורתאגידמתחולתהוראותהמקנותלחשב
הכלליבמשרדהאוצרסמכויותכלפיוכאמורבסעיפיםקטנים
ההוראות החלת כי ראה אם חלקן, או כולן ו–)ח(, )ז( )ה(,
תפקידיו במילוי לפגוע עלולה התאגיד על האמורות

הציבורייםבשלמאפייניוהייחודייםר

הוראותסעיףזהלאיחולועלהמוסדלביטוחלאומיר"; )יא(

)ד(, הדוחותהכספייםהמאושריםכאמורבסעיףקטן )ו(
יוגשולשרהנוגעבדברולחשבהכלליבמשרדהאוצר,לא
יאוחרמיום31במרסבכלשנה,לגביהשנההקודמת;עלאף
האמור,החשבהכללירשאילקבועלתאגיד,בשנהמסוימת,
מועדמאוחריותרלהגשתדוחותיוהכספיים,אךלאיאוחר
31במאיבאותהשנה,אםשוכנעכיקיימותנסיבות מיום

מיוחדותהמצדיקותזאתר

חלקהחשבהכלליבמשרדהאוצרעלדרךהצגת)ז( )1(
הפרטיםבדוחותהכספייםאוסברכינפלפגםבהליך
עריכתםאובהליךהבקרההפנימיתעליהם,והמחלוקת
הפגםהיומהותיים,רשאיהואלהורותלתאגיד או
לקייםדיוןבענייןזהבמועצתהתאגיד,לאחרשהודיע

עלכךלשרהנוגעבדברר

דיון שקיימה לאחר התאגיד, מועצת החליטה )2(
בהתאםלהוראתהחשבהכלליבמשרדהאוצרכאמור
בפסקה)1(,שלאלקבלאתעמדתו,יגלההתאגידאת
דברקיומהשלהמחלוקתבדוחותיוהכספיים;החשב
הכללירשאילפרסםהודעהעלפרטיהמחלוקתבאתר

האינטרנטשלור

מועצתהתאגידתפרסםאתהדוחותהכספייםבאתר )ח(
האינטרנטשלהתאגיד,60ימיםלאחרמועדהגשתםכאמור
בסעיףקטן)ו(,אלאאםכןהורההחשבהכלליבמשרדהאוצר
לתאגידלפרסמםבמועדמאוחריותר,אךלאיאוחרמתום
הכספיים; הדוחות נערכו שלגביה לשנה העוקבת השנה
החשבהכללייפרסםאתהדוחותהכספייםבאתרהאינטרנט

שלמשרדהאוצרר

הוראותסעיףזהבאותלהוסיףעלהוראותלענייןדוחות )ט(
ולא הוקם, שלפיו החוק מכוח תאגיד על החלות כספיים
לגרועמהן;ואולםהייתהבחוקשלפיוהוקםהתאגידהוראה
לענייןהגוףהמאשראתהדוחותהכספייםבתאגיד,לעניין
מועדהגשתםאולענייןרואהחשבוןמבקר,תחולעלאותו
תאגידההוראהשבחוקשלפיוהוקםוהמועדלהגשתהדוח
ההגשה מועד יהיה האוצר במשרד הכללי לחשב הכספי

הקבועבחוקשלפיוהוקםהתאגידר

שרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטיםוהשרהנוגעבדבר, )י(
רשאי,בצו,לפטורתאגידמתחולתהוראותהמקנותלחשב
הכלליבמשרדהאוצרסמכויותכלפיוכאמורבסעיפיםקטנים
ההוראות החלת כי ראה אם חלקן, או כולן ו–)ח(, )ז( )ה(,
תפקידיו במילוי לפגוע עלולה התאגיד על האמורות

הציבורייםבשלמאפייניוהייחודייםר

הוראותסעיףזהלאיחולועלהמוסדלביטוחלאומיר"; )יא(
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בסעיף50- )2(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)5(יבוא: )א(

אופןעריכתהדוחותהכספייםבידיהתאגיד,לרבותהתקינה ")5א(
לכללי בהתאם לעריכתם המתאימות החשבונאית והמדיניות
החשבונאותהמקובלים;בקרהפנימיתעלדוחותכספייםשלתאגיד,
ובכללזההוראותלענייןדרכימינוישלרואהחשבוןמבקרלתאגיד,
תנאיכשירותושלרואהחשבוןמבקר,משךכהונתווקביעתשכרו;

אופןהגשתהדוחותהכספייםלחשבהכלליר";

בסעיףקטן)ב(,במקום")א()3(ו–)6("יבוא")א()3(,)5א(לענייןרואה )ב(
חשבוןמבקרו–)6("ר

פרקזהיחולעלדוחותכספייםשייערכולגבישנתהכספים2022,ואילךר )ב(

פרק ג': כבאות
תיקוןחוקהרשות
הארציתלכבאות

והצלה-מס'9

בחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,התשע"ב-3-22012ר

בסעיף2- )1(

אחריההגדרה"אמצעיבטיחותאשוהצלה"יבוא: )א(

משפט בתי לחוק 3 בסעיף כמשמעותו - מינהליים" לעניינים משפט ""בית
לענייניםמינהליים,התש"ס-32000;";

אחריההגדרה"הוראותהרשות"יבוא: )ב(

""השלכהכלכלית",לענייןהנחיהמקצועיתאוהתקנתתקנות-עלותיישום
העניין, לפי התקנות, או ההנחיה את לבצע הנדרשים הגורמים לכלל

העולהעל30מיליוןשקליםחדשיםבשנהמסוימת;

"השלכהכלכליתמשמעותית",לענייןהנחיהמקצועית-עלותיישוםלכלל
הגורמיםהנדרשיםלבצעאתההנחיה,העולהעל70מיליוןשקליםחדשים

בשנהמסוימת;";

אחריסעיף43יבוא: )2(

הרואהאתעצמונפגעמצושניתןלפיסעיף43,רשאי43אר"עתירהלביטולצו )א(
להגישלביתמשפטלענייניםמינהלייםעתירהלביטולור

)א(, הגשתעתירהלביטולצו,לפיהוראותסעיףקטן )ב(
אינהמתלהאתתוקפושלהצו,כלעודלאהחליטביתמשפט
לענייניםמינהלייםאחרת;החליטביתהמשפטלהתלותאת
במעמד העתירה תידון אחד, צד במעמד הצו של תוקפו
ימים שבעה מתום יאוחר ולא האפשרי, בהקדם הצדדים

מיוםההחלטהר";

בסעיף126א- )3(

יבוא 126ב," בסעיף כהגדרתן מקצועיות "הנחיות אחרי )א(, קטן בסעיף )א(
"תקנותלפיסעיף126ה,";

ס"חהתשע"ב,עמ'702;התשפ"ב,עמ'7ר 2

ס"חהתש"ס,עמ'190ר 3
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)ט(,בסופויבוא"ביןהשארבהתאםלדוחהערכתהשפעות בסעיףקטן )ב(
;")RegulatoryImpactAssessment(אסדרה

בסעיף126ב- )4(

בסעיףקטן)א(,ההגדרה"השלכהכלכלית"-תימחק; )א(

בסעיפיםקטנים)ד(ו–)ה()2(,במקום"30ימים"יבוא"14ימים"; )ב(

בסעיף126ג- )5(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"מצאהנציבאוהודיעהלוהוועדהכילהנחיות )א(
ישהשלכהכלכליתמשמעותית,יחולוהוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ז(ר";

"מצאה יבוא השר" "יעביר המילים עד הרישה במקום )ג(, קטן בסעיף )ב(
הוועדההמייעצתלאסדרהכילהנחיותישהשלכהכלכליתמשמעותית,והנציב
הודיעלשרכידחהאתהשינוייםשהציעההוועדה,והשרמצאכיישלתתאת

ההנחיות,יעבירהוא";

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )ג(

שרהאוצרלאיסרבלתתאתהסכמתולמתןההנחיותהמקצועיות, ")ד(
אלאאםכןשוכנע,בהתחשבבחוותהדעתשלהוועדההמייעצתלאסדרה,

כיהתקיימוכלאלה:

העלותהמשקיתהנובעתמנתינתןשלההנחיותגבוההבאופן )1(
ניכרמהתועלתשנובעתמהן;

ההנחיותאינןתואמותלתקןהאמריקני,לפיסעיף126זר"; )2(

בסעיףקטן)ה()2(,במקום"רשאיהשרלהביאן"יבוא"רשאיהשר,לאחר )ד(
ששקלאתעמדתהנציבואתעמדתשרהאוצר,להביאאתההנחיות";

)ו()2(,בסופויבוא"וכןרשאיראשהממשלהבתוךהתקופה בסעיףקטן )ה(
האמורהלהכריעבדברשינויתוכןההנחיות";

בסעיף126ד,במקוםהסיפההחלבמילים"כלעודלאבוטלו"יבוא"לתקופהשל )6(
180ימים;השררשאילהאריךבצואתתוקפןשלההנחיותלתקופותנוספותשלאיעלו

יחדעל180ימיםר";

אחריסעיף126דיבוא: )7(

"בחינתעלות
היישוםשלתקנות

שישלהןהשלכה
כלכלית

בטרםהתקנתתקנותלפיחוקזהבענייןבטיחותאש126הר )א(
ליישומןעלות להיות שעשויה או שיש לסוגיהם, בנכסים

הכרוכהבהגדלתההוצאה,יבחןהנציבאתעלותהיישוםר

יחולו כלכלית, השלכה לתקנות יש כי הנציב מצא )ב(
הוראותסעיף126ור

יפנה כלכלית, השלכה אין לתקנות כי הנציב מצא )ג(
משרד של הכללי שהמנהל הממשלה ראש משרד לעובד
ראשהממשלההסמיךלענייןזה)בסעיףזהובסעיף126ו-
עובדמשרדראשהממשלה(לשםביצועבחינתעלותהיישום;
עובדמשרדראשהממשלהיודיעלנציבעלעמדתובעניין
בחינתעלותהיישום,כאמורבסעיףקטן)א(,בתוך14ימים

מיוםשהועברהלור

)ט(,בסופויבוא"ביןהשארבהתאםלדוחהערכתהשפעות בסעיףקטן )ב(
;")RegulatoryImpactAssessment(אסדרה

בסעיף126ב- )4(

בסעיףקטן)א(,ההגדרה"השלכהכלכלית"-תימחק; )א(

בסעיפיםקטנים)ד(ו–)ה()2(,במקום"30ימים"יבוא"14ימים"; )ב(

בסעיף126ג- )5(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"מצאהנציבאוהודיעהלוהוועדהכילהנחיות )א(
ישהשלכהכלכליתמשמעותית,יחולוהוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ז(ר";

"מצאה יבוא השר" "יעביר המילים עד הרישה במקום )ג(, קטן בסעיף )ב(
הוועדההמייעצתלאסדרהכילהנחיותישהשלכהכלכליתמשמעותית,והנציב
הודיעלשרכידחהאתהשינוייםשהציעההוועדה,והשרמצאכיישלתתאת

ההנחיות,יעבירהוא";

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )ג(

שרהאוצרלאיסרבלתתאתהסכמתולמתןההנחיותהמקצועיות, ")ד(
אלאאםכןשוכנע,בהתחשבבחוותהדעתשלהוועדההמייעצתלאסדרה,

כיהתקיימוכלאלה:

העלותהמשקיתהנובעתמנתינתןשלההנחיותגבוההבאופן )1(
ניכרמהתועלתשנובעתמהן;

ההנחיותאינןתואמותלתקןהאמריקני,לפיסעיף126זר"; )2(

בסעיףקטן)ה()2(,במקום"רשאיהשרלהביאן"יבוא"רשאיהשר,לאחר )ד(
ששקלאתעמדתהנציבואתעמדתשרהאוצר,להביאאתההנחיות";

)ו()2(,בסופויבוא"וכןרשאיראשהממשלהבתוךהתקופה בסעיףקטן )ה(
האמורהלהכריעבדברשינויתוכןההנחיות";

בסעיף126ד,במקוםהסיפההחלבמילים"כלעודלאבוטלו"יבוא"לתקופהשל )6(
180ימים;השררשאילהאריךבצואתתוקפןשלההנחיותלתקופותנוספותשלאיעלו

יחדעל180ימיםר";



אחריסעיף126דיבוא: )7(

"בחינתעלות
היישוםשלתקנות

שישלהןהשלכה
כלכלית

בטרםהתקנתתקנותלפיחוקזהבענייןבטיחותאש126הר )א(
ליישומןעלות להיות שעשויה או שיש לסוגיהם, בנכסים

הכרוכהבהגדלתההוצאה,יבחןהנציבאתעלותהיישוםר

יחולו כלכלית, השלכה לתקנות יש כי הנציב מצא )ב(
הוראותסעיף126ור

יפנה כלכלית, השלכה אין לתקנות כי הנציב מצא )ג(
משרד של הכללי שהמנהל הממשלה ראש משרד לעובד
ראשהממשלההסמיךלענייןזה)בסעיףזהובסעיף126ו-
עובדמשרדראשהממשלה(לשםביצועבחינתעלותהיישום;
עובדמשרדראשהממשלהיודיעלנציבעלעמדתובעניין
בחינתעלותהיישום,כאמורבסעיףקטן)א(,בתוך14ימים

מיוםשהועברהלור
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כי)ד( לנציב הממשלה ראש משרד עובד הודיע )1(
לתקנותישהשלכהכלכלית,יחולוהוראותסעיף126ור

כי לנציב הממשלה ראש משרד עובד הודיע )2(
לתקנותאיןהשלכהכלכלית,אולאהודיעלנציבעל
עמדתוכאמורבסעיףקטן)ג(בתוך14ימים,רשאיהשר

להתקיןאתהתקנותר

הוראותלעניין
תקנותשישלהן
השלכהכלכלית

הממשלה126ור ראש משרד עובד הודיע או הנציב מצא )א(
לנציבכילתקנותישהשלכהכלכליתכאמורבסעיף126ה)ב(
לבחינת התקנות את הנציב יעביר העניין, לפי )ד()1(, או
הוועדההמייעצתלאסדרהויודיעלשרעלהעברתן;הוועדה
המייעצתתמסורלנציבאתחוותדעתהבנוגעלתקנותבתוך

60ימיםמיוםשהועברולהוהנציביעבירהלשרר

תצורף לאסדרה המייעצת הוועדה של הדעת חוות )ב(
לתקנותעםהבאתןלאישורועדתביטחוןהפניםשלהכנסת

כאמורבסעיף42ר

התאמהלתקן
האמריקני

תקנות,הוראותנציב,נהליםוהנחיותלפיחוקזה)בסעיף126זר )א(
זה-תקנותוהוראות(,אשרישבהןכדילהשפיעעלאסדרה
בתחוםבטיחותאש,ייקבעוככללעלסמךתקןשלהאגודה
הלאומיתהאמריקניתלהגנהבפניאשNFPA)להלן-התקן
האמריקני(תוךמתןעדיפותלתקן)NFPA101)LifeSafetyר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בנסיבותשבהןישצורך )ב(
תקנות ייקבעו ישראל, במדינת לתנאים התאמות לבצע
מקובלת בין־לאומית תקינה בסיס על כאמור והוראות
אחרת,ככלהניתן,בהתחשבבשיקוליםהנוגעים,ביןהשאר,
למבנההארגונישלהרשות,להתאמהלדיןהישראלי,למצב

הביטחוני,לתנאיאקליםולשיקוליםכלכלייםר

הוראותמקצועיות
שאינןפרטניות

הוראותמקצועיותשאינןפרטניות,המשנותאתהמצב126חר )א(
ייקבעו לסוגיהם, בנכסים אש לבטיחות בנוגע המשפטי
בתקנותעלידיהשר;עלאףהאמור,הוראותכאמוריכולות

להיקבעשלאבתקנותבהתקייםאחדמאלה:

אםנקבעהבחוקאחרסמכותמפורשתלקביעת )1(
הוראותכאמורשלאבתקנות;

לאופן הנוגעים היבטים קובעת ההוראה אם )2(
הפנייהלרשות,לרבותאופןהגשתבקשותאומסמכים,

ובלבדשנקבעהעלידיהנציבר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

בסעיף כאמור הוראה לקבוע רשאי הנציב )1(
המפורטים אחדמהתנאים )א(רישה,בהתקיים קטן
להלן,ובלבדשהיאאינההוראהמההוראותהמפורטות

בתוספתהשלישית:

ההוראהנדרשתבשלצורךבעלאופיזמני; )א(
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ההוראהנדרשתבאופןדחוףבשלחשש )ב(
משמעותילחייאדם;

ההוראהנוגעתלאסדרהשלתחוםחדשני )ג(
אוניסיוני;

הוראהכאמורבפסקה)1(תיקבעכהוראהזמנית )2(
לתקופהשאינהעולהעלשנה;

השררשאי,בהתייעצותעםהוועדההמייעצת )3(
כאמור הוראה של תוקפה את להאריך לאסדרה,

בפסקה)2(לתקופותנוספותשלאיעלויחדעלשנהר

רשאי יהיה הנציב )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
לקבועהוראותכאמורבסעיףקטן)א(רישהלענייןהנושאים
המוסדריםבהוראותהמפורטותבתוספתהשלישית,בתנאים
המפורטיםבסעיףקטן)ב(,ובלבדשהותקנותקנותבאותועניין
לפיסעיף148)ב(;איןבאמורכדילגרועמסמכותהנציבלתקן
אתההוראותהמנויותבתוספתהשלישיתעדלמועדכאמור

בסעיף148ר

נוסףעלהאמורבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(,לאיקבעהנציב )ד(
הוראהכאמורבסעיףקטן)א(בענייןשבוהותקנותקנותלפי
חוקהתכנוןוהבנייה,אלאאםכןבתקופהשמיוםהתקנת
זאת, המצדיק משמעותי נסיבות שינוי חל כאמור תקנות
ולאחרהתייעצותעםמנהלמינהלהתכנון,כמשמעותובחוק
התכנוןוהבנייה,אשרימסוראתעמדתובתוך30ימיםמיום

הפנייהאליור

)ד( עד )א()2( קטן סעיף לפי שניתנו הנציב הוראות )ה(
יפורסמוברשומות,וכןיפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשות
באופןבולטלעין,במיקוםשייועדלהוראותהנציבובאופן
שיאפשרמעקבאחרשינוייםותיעודםלאורךזמן;השררשאי

לקבועדרכיםנוספותלפרסוםהוראותהנציבר";

אחריסעיף147יבוא: )8(

"החלפתהוראות
התוספתהשלישית

בתקנות

בסעיףזה,"המועדהקובע"-י"בבאדרהתשפ"ו)1במרס148ר )א(
2026(ר

עדהמועדהקובעהשריתקיןתקנותלפיחוקזהאולפי )ב(
חוקרישויעסקים,לפיהעניין,אשריבואובמקוםההוראות
המנויותבתוספתהשלישית;לענייןהוראותכאמורשנוגעות
לתכנוןובנייה,שרהפניםיתקיןעדהמועדהקובעתקנות
מכוחסמכותולפיסעיפים158א)ב(ו–)ג(ו־265לחוקהתכנון

והבנייהר

השר,בהסכמתשרהאוצרובאישורועדתביטחוןהפנים )ג(
שלהכנסת,רשאי,בצו,לדחותאתהמועדהקובעבתקופות
נוספות,ובלבדשסךכלתקופותההארכהלאיעלהעלשנהר

ההוראהנדרשתבאופןדחוףבשלחשש )ב(
משמעותילחייאדם;

ההוראהנוגעתלאסדרהשלתחוםחדשני )ג(
אוניסיוני;

הוראהכאמורבפסקה)1(תיקבעכהוראהזמנית )2(
לתקופהשאינהעולהעלשנה;

השררשאי,בהתייעצותעםהוועדההמייעצת )3(
כאמור הוראה של תוקפה את להאריך לאסדרה,

בפסקה)2(לתקופותנוספותשלאיעלויחדעלשנהר

רשאי יהיה הנציב )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
לקבועהוראותכאמורבסעיףקטן)א(רישהלענייןהנושאים
המוסדריםבהוראותהמפורטותבתוספתהשלישית,בתנאים
המפורטיםבסעיףקטן)ב(,ובלבדשהותקנותקנותבאותועניין
לפיסעיף148)ב(;איןבאמורכדילגרועמסמכותהנציבלתקן
אתההוראותהמנויותבתוספתהשלישיתעדלמועדכאמור

בסעיף148ר

נוסףעלהאמורבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(,לאיקבעהנציב )ד(
הוראהכאמורבסעיףקטן)א(בענייןשבוהותקנותקנותלפי
חוקהתכנוןוהבנייה,אלאאםכןבתקופהשמיוםהתקנת
זאת, המצדיק משמעותי נסיבות שינוי חל כאמור תקנות
ולאחרהתייעצותעםמנהלמינהלהתכנון,כמשמעותובחוק
התכנוןוהבנייה,אשרימסוראתעמדתובתוך30ימיםמיום

הפנייהאליור

)ד( עד )א()2( קטן סעיף לפי שניתנו הנציב הוראות )ה(
יפורסמוברשומות,וכןיפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשות
באופןבולטלעין,במיקוםשייועדלהוראותהנציבובאופן
שיאפשרמעקבאחרשינוייםותיעודםלאורךזמן;השררשאי

לקבועדרכיםנוספותלפרסוםהוראותהנציבר";

אחריסעיף147יבוא: )8(

"החלפתהוראות
התוספתהשלישית

בתקנות

בסעיףזה,"המועדהקובע"-י"בבאדרהתשפ"ו)1במרס148ר )א(
2026(ר

עדהמועדהקובעהשריתקיןתקנותלפיחוקזהאולפי )ב(
חוקרישויעסקים,לפיהעניין,אשריבואובמקוםההוראות
המנויותבתוספתהשלישית;לענייןהוראותכאמורשנוגעות
לתכנוןובנייה,שרהפניםיתקיןעדהמועדהקובעתקנות
מכוחסמכותולפיסעיפים158א)ב(ו–)ג(ו־265לחוקהתכנון

והבנייהר

השר,בהסכמתשרהאוצרובאישורועדתביטחוןהפנים )ג(
שלהכנסת,רשאי,בצו,לדחותאתהמועדהקובעבתקופות
נוספות,ובלבדשסךכלתקופותההארכהלאיעלהעלשנהר
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לאהתקיןהשראושרהפנים,לפיהעניין,תקנותכאמור )ד(
בסעיףקטן)ב(עדהמועדהקובעאועדהמועדשנקבעלפי
)ג(,יפקעתוקפןשלההוראותהמנויותבתוספת סעיףקטן

השלישית,אלאאםכןבוטלוקודםלכןר

השרושרהפניםידווחו,כלאחד,לוועדתביטחוןהפניםשל149רדיווחלכנסת
148)ב( הכנסת,בדברהתקדמותהתקנתהתקנותלפיסעיף
לאיאוחרמיום1בינוארו־1ביולישלכלשנה,עדהמועד

הקובע,והוועדהתקייםדיוןבדיווחיםר

הכרעתראש
הממשלה

הוצאצולדחייתהמועדהקובע,כאמורבסעיף148)ג(,ונוכח150ר
ראשהממשלהכילאהסתיימההתקנתהתקנותלפיסעיף
148עדיוםט"זבתמוזהתשפ"ו)1ביולי2026(וכילאנראה
שתסתייםעדתוםהמועדשנקבעבצוכאמור,יכריעראש
הממשלהלגביאופןהתקנתהתקנות,לאחרהתייעצותעם

השראועםשרהפנים,לפיהענייןר

עדלהתקנתתקנותעלידיהשרכאמורבסעיף148)ב(151רתנאיםנוספים )א(
בענייןעסקיםטעונירישוי,עסקטעוןרישוישביוםכ"דבאב
מאת תקף אישור לגביו היה )2021 באוגוסט 2( התשפ"א
נותןהאישורלענייןסעיף1)א()7(לחוקרישויעסקים,אשר
לאיבצעשינויייעודאושימושכמשמעותםבחוקהתכנון
והבנייהשישלוהשפעהמשמעותיתעלבטיחותהאשבעסק,
לאיידרשליישוםתנאיםנוספיםמעברלאלהשנדרשוממנו

בעתקבלתהאישורהאמורר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

לחוק 7)ה( בסעיף כהגדרתו ארצי מוסמך גורם )1(
רישויעסקים,רשאילהורותלעסקמסויםכאמורבסעיף
קטן)א(לעמודבתנאיםנוספיםבשלסיכוןמשמעותי
העסק לבעל כאמורתימסר שהתגלהבעסק;הוראה

בצירוףהנימוקיםלקביעתה;

נוספים תנאים יישום כי לקבוע רשאי הנציב )2(
כאמורנדרשביחסלסוגיעסקים,מנימוקיםמיוחדים,
ולאחרשיידעעלכךאתהוועדההמייעצתלאסדרהר";

אחריהתוספתהשנייהיבוא: )9(

"תוספת שלישית
)סעיפים126חו־148(

הוראה503-הכנתתיקשטח; )1(

הוראה504-סידוריבטיחותאשבתחנותמשנהשלחברתהחשמל; )2(

הוראה505-סידוריבטיחותאשבבתיחוליםומוסדותבריאות; )3(

הוראה507-אמצעיכיבויבמיתקניגפ"מ; )4(

הוראה508-סידוריבטיחותאשומניעתדליקותבמרפאות; )5(

הוראה509-ציודכיבויבחניונים; )6(
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הוראה511-ציודכיבויבחוותמכלים; )7(

הוראה512-סידוריבטיחותאשבבתיאבות; )8(

הוראה514-אמצעיכיבויבמיתקנישאיבתמים; )9(

הוראה515-סידורימניעתדליקותבמוסדותלטיפולבמשתמשים )10(
בסמים;

הוראה516-סידורימניעתדליקותבדירותמעברלשיקוםאסירים )11(
משוחררים;

הוראה517-שימושבמבניםיבילים-קרווניםככיתותלימוד; )12(

הוראה519-דרישותבטיחותאשלאספקתמיםלברזיכיבויאש )13(
וגלגלוניםבבנייניםבגובהשל100מטרומעלה;

הוראה521-סידוריבטיחותאשבחדריאירוח; )14(

הוראה522-סידוריבטיחותאשבאולםשמחותקייםובגןאירועים )15(
קיים;

הוראה523-סידוריבטיחותאשבמוסדותחינוך; )16(

- באש שימוש בהם שנעשה באירועים בטיחות - 524 הוראה )17(
משואות,סיסמאותאשותהלוכותלפידים;

הוראה525-תנאירשותהכבאותלרישויעסקלשינועדלק; )18(

הוראה527-סידוריבטיחותב"מרכזיוםלזקן"; )19(

הוראה528-סידוריבטיחותאשבמיתקניPRMSבמערכתהולכת )20(
הגזהטבעי;

הוראה528א-סידוריבטיחותאשבמיתקניפריקהלגזטבעידחוס; )21(

הוראה529-זמינותרשתמיםופריסתברזיכיבוי; )22(

הוראה530-סידוריבטיחותאשבתחנותטרנספורמציהשלחברת )23(
החשמל;

הוראה531-סידוריבטיחותאשבמנהרותתשתיתרב–מערכתיות; )24(

הוראה534-סדריבטיחותאשבאתריאחסוןצמיגים; )25(

הוראה536-משטרהפעלותמערכותבטיחותאש-אינטגרציה; )26(

הוראה537-סידוריבטיחותאשומניעתדליקותבמיתקניכליאה )27(
בשב"ס;

הוראה538-סידוריבטיחותאשבמחנותנוער; )28(

הוראה539-סידוריבטיחותאשבתחנותכוח; )29(

הוראה541-סידוריבטיחותאשבמעגנות; )30(

הוראה542-חלוקתגזטבעיפנים–מפעלית; )31(

הוראה543-סדריבטיחותאשבמיתקניםפוטו־וולטאים; )32(

הוראה544-סידוריבטיחותאשבעתביצועעבודותשדרוגבקניונים )33(
ומרכזיםמסחרייםפעילים;

הוראה550-מערכותציודלגילויוכיבויאשר" )34(

הוראה511-ציודכיבויבחוותמכלים; )7(

הוראה512-סידוריבטיחותאשבבתיאבות; )8(

הוראה514-אמצעיכיבויבמיתקנישאיבתמים; )9(

הוראה515-סידורימניעתדליקותבמוסדותלטיפולבמשתמשים )10(
בסמים;

הוראה516-סידורימניעתדליקותבדירותמעברלשיקוםאסירים )11(
משוחררים;

הוראה517-שימושבמבניםיבילים-קרווניםככיתותלימוד; )12(

הוראה519-דרישותבטיחותאשלאספקתמיםלברזיכיבויאש )13(
וגלגלוניםבבנייניםבגובהשל100מטרומעלה;

הוראה521-סידוריבטיחותאשבחדריאירוח; )14(

הוראה522-סידוריבטיחותאשבאולםשמחותקייםובגןאירועים )15(
קיים;

הוראה523-סידוריבטיחותאשבמוסדותחינוך; )16(

- באש שימוש בהם שנעשה באירועים בטיחות - 524 הוראה )17(
משואות,סיסמאותאשותהלוכותלפידים;

הוראה525-תנאירשותהכבאותלרישויעסקלשינועדלק; )18(

הוראה527-סידוריבטיחותב"מרכזיוםלזקן"; )19(

הוראה528-סידוריבטיחותאשבמיתקניPRMSבמערכתהולכת )20(
הגזהטבעי;

הוראה528א-סידוריבטיחותאשבמיתקניפריקהלגזטבעידחוס; )21(

הוראה529-זמינותרשתמיםופריסתברזיכיבוי; )22(

הוראה530-סידוריבטיחותאשבתחנותטרנספורמציהשלחברת )23(
החשמל;

הוראה531-סידוריבטיחותאשבמנהרותתשתיתרב–מערכתיות; )24(

הוראה534-סדריבטיחותאשבאתריאחסוןצמיגים; )25(

הוראה536-משטרהפעלותמערכותבטיחותאש-אינטגרציה; )26(

הוראה537-סידוריבטיחותאשומניעתדליקותבמיתקניכליאה )27(
בשב"ס;

הוראה538-סידוריבטיחותאשבמחנותנוער; )28(

הוראה539-סידוריבטיחותאשבתחנותכוח; )29(

הוראה541-סידוריבטיחותאשבמעגנות; )30(

הוראה542-חלוקתגזטבעיפנים–מפעלית; )31(

הוראה543-סדריבטיחותאשבמיתקניםפוטו־וולטאים; )32(

הוראה544-סידוריבטיחותאשבעתביצועעבודותשדרוגבקניונים )33(
ומרכזיםמסחרייםפעילים;

הוראה550-מערכותציודלגילויוכיבויאשר" )34(
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תיקוןחוקרישוי
עסקים-מס'35

בחוקרישויעסקים,התשכ"ח-41968,בסעיף4-9ר

בסעיףקטן)א(,אחרי"השרלביטחוןהפנים"יבוא"באישורועדתביטחוןהפנים )1(
שלהכנסת,ואםלאהוקמה-ועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת";

במקוםסעיפיםקטנים)ב(עד)ה(יבוא: )2(

בטרםהתקנתתקנותלפיסעיףזה,יבחןנציבכבאותוהצלהאתעלות ")ב(
יישומןר

מצאנציבכבאותוהצלהכילתקנותישהשלכהכלכלית,יחולוהוראות )ג(
סעיףקטן)ו(ר

מצאנציבכבאותוהצלהכילתקנותאיןהשלכהכלכלית,יפנהלעובד )ד(
משרדראשהממשלהשהמנהלהכללישלמשרדראשהממשלההסמיךלעניין
זה)בסעיףזה-עובדמשרדראשהממשלה(לשםביצועבחינתעלותיישומן;
העלות בחינת בעניין עמדתו על לנציב יודיע הממשלה ראש משרד עובד

בתוך14ימיםמיוםשהועברהלור

הודיעעובדמשרדראשהממשלהלנציבכבאותוהצלהכילתקנות)ה( )1(
ישהשלכהכלכלית,יחולוהוראותסעיףקטן)ו(ר

הודיעעובדמשרדראשהממשלהלנציבכבאותוהצלהכילתקנות )2(
איןהשלכהכלכלית,אולאהודיעלנציבעלעמדתוכאמורבסעיףקטן)ד(

בתוך14ימים,רשאיהשרלביטחוןהפניםלהתקיןאתהתקנותר

מצאנציבכבאותוהצלהאוהודיעעובדמשרדראשהממשלהלנציבכי )ו(
לתקנותישהשלכהכלכליתכאמורבסעיףקטן)ג(או)ה()1(,לפיהעניין,יעביר
הנציבאתהתקנותלבחינתהוועדההמייעצתלאסדרהויודיעלשרלביטחון
דעתהבנוגע חוות את עלהעברתן;הוועדההמייעצתתמסורלנציב הפנים

לתקנותבתוך60ימיםמיוםשהועברולהוהנציביעבירהלשרלביטחוןהפניםר

חוותהדעתשלהוועדההמייעצתלאסדרהתצורףלתקנותעםהבאתן )ז(
לאישורועדתביטחוןהפניםשלהכנסת,ואםלאהוקמה-ועדתהפניםוהגנת

הסביבהשלהכנסתר

בסעיףזה,"הוועדההמייעצתלאסדרה"ו"השלכהכלכלית"-כהגדרתן )ח(
בחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,התשע"ב-2012ר"

פרק ד': היוועדות חזותית
תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי-

מס'90

בחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-51982,אחריסעיף133יבוא:5ר

"סימן ב'1: היוועדות חזותית - הוראת שעה

השתתפותעצור
אואסירבדיון

בדרךשלהיוועדות
חזותית

כמה133אר בין תקשורת - חזותית" "היוועדות זה, בסימן )א(
מוקדיםהמאפשרתהעברתתמונהוקולבזמןאמתר

עלאףהאמורבסעיף126,לבקשתעצוראואסיררשאי )ב(
ביתהמשפטלהורותעלקיוםדיוןבעניינושלאבנוכחותו
אלאבהשתתפותובדרךשלהיוועדותחזותית,אםשוכנעכי
דיבהשתתפותהעצוראוהאסירבדיוןבהיוועדותחזותית
בהתחשב,ביןהשארבמהותהדיון,בנסיבותהנוגעותלעצור
אולאסירובמידתהחשיבותשהעצוראוהאסיריהיהנוכח

ס"חהתשכ"ח,עמ'204;התשע"ח,עמ'778ר 4

ס"חהתשמ"ב,עמ'43;התשע"ט,עמ'319ר 5
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באולםביתהמשפט,ובלבדשהעצוראוהאסירהואבגיר,
מיוצגעלידיסניגורוהגישאתבקשתובאמצעותור

של בדרך בדיון להשתתפות אסיר או עצור בקשת )ג(
באחת תהיה )ב( קטן בסעיף כאמור חזותית היוועדות

מהדרכיםהאלה:

בעלפה,באמצעותסניגורו,במעמדדיוןשמתקיים )1(
בעניינולגבידיוןאחרשנקבעבעניינו;

בכתב,לביתהמשפט,באמצעותסניגורו,והעתק )2(
מהבקשהיימסרלשירותבתיהסוהרולתובעלאיאוחר

מ־72שעותלפנימועדהדיוןר

של בדרך בדיון להשתתף האסיר או העצור ביקש )ד(
היוועדותחזותית,רשאיהתובעלהגישלביתהמשפטאת
התנגדותולכךבמעמדהדיוןאובהקדםהאפשרילאחרהדיון
אוהגשתהבקשה,לפיהעניין,וביתהמשפטייתןאתהחלטתו

לאיאוחרמ־48שעותלפנימועדהדיוןר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)ג()2(ו–)ד(,ביתמשפט )ה(
התובע, רשאי,מטעמיםחריגים,ולאחרשהתקבלהעמדת
להיעתרלבקשהלהשתתפותהעצוראוהאסירבדיוןבדרך
באותם האמורות התקופות בחלוף חזותית היוועדות של
סעיפיםקטנים,ובלבדשההחלטהתינתןלאיאוחרמהשעה

20:00ערבמועדהדיוןר

בית יורה מוגבלות, עם אדם האסיר או העצור היה )ו(
המשפטעלקיוםהדיוןבדרךשלהיוועדותחזותיתרקאם
ניתןלקיימותוךעריכתהתאמותנגישותככלשהןנדרשות
והעדה חקירה הליכי חוק לפי שנקבעו להוראות בהתאם
)התאמהלאנשיםעםמוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-

מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון חוק לפי או ,62005
התשנ"ח-71998ר

דיוניםשאין
לקיימםבדרךשל
היוועדותחזותית

עלאףהאמורבסעיף133א,הדיוניםשלהלןיתקיימובנוכחות133בר
העצוראוהאסיר,ולאבדרךשלהיוועדותחזותית:

דיוןשבוהעצוראוהאסירמודהבעובדותכתבהאישום )1(
בעניינו;

דיוןשבומוצגהסדרטיעון; )2(

דיוןשנשמעתבוהכרעתדיןלפיסעיף182; )3(

דיוןשנשמעותבוטענותלענייןהעונשלפיסעיף192; )4(

דיוןשנשמעבוגזרדיןלפיסעיף193; )5(

דיוןבעניינושלעצוראואסירשנשמעתבועדותולפי )6(
סימןה'לפרקה';

באולםביתהמשפט,ובלבדשהעצוראוהאסירהואבגיר,
מיוצגעלידיסניגורוהגישאתבקשתובאמצעותור

של בדרך בדיון להשתתפות אסיר או עצור בקשת )ג(
באחת תהיה )ב( קטן בסעיף כאמור חזותית היוועדות

מהדרכיםהאלה:

בעלפה,באמצעותסניגורו,במעמדדיוןשמתקיים )1(
בעניינולגבידיוןאחרשנקבעבעניינו;

בכתב,לביתהמשפט,באמצעותסניגורו,והעתק )2(
מהבקשהיימסרלשירותבתיהסוהרולתובעלאיאוחר

מ־72שעותלפנימועדהדיוןר

של בדרך בדיון להשתתף האסיר או העצור ביקש )ד(
היוועדותחזותית,רשאיהתובעלהגישלביתהמשפטאת
התנגדותולכךבמעמדהדיוןאובהקדםהאפשרילאחרהדיון
אוהגשתהבקשה,לפיהעניין,וביתהמשפטייתןאתהחלטתו

לאיאוחרמ־48שעותלפנימועדהדיוןר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)ג()2(ו–)ד(,ביתמשפט )ה(
התובע, רשאי,מטעמיםחריגים,ולאחרשהתקבלהעמדת
להיעתרלבקשהלהשתתפותהעצוראוהאסירבדיוןבדרך
באותם האמורות התקופות בחלוף חזותית היוועדות של
סעיפיםקטנים,ובלבדשההחלטהתינתןלאיאוחרמהשעה

20:00ערבמועדהדיוןר

בית יורה מוגבלות, עם אדם האסיר או העצור היה )ו(
המשפטעלקיוםהדיוןבדרךשלהיוועדותחזותיתרקאם
ניתןלקיימותוךעריכתהתאמותנגישותככלשהןנדרשות
והעדה חקירה הליכי חוק לפי שנקבעו להוראות בהתאם
)התאמהלאנשיםעםמוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-

מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון חוק לפי או ,62005
התשנ"ח-71998ר

דיוניםשאין
לקיימםבדרךשל
היוועדותחזותית

עלאףהאמורבסעיף133א,הדיוניםשלהלןיתקיימובנוכחות133בר
העצוראוהאסיר,ולאבדרךשלהיוועדותחזותית:

דיוןשבוהעצוראוהאסירמודהבעובדותכתבהאישום )1(
בעניינו;

דיוןשבומוצגהסדרטיעון; )2(

דיוןשנשמעתבוהכרעתדיןלפיסעיף182; )3(

דיוןשנשמעותבוטענותלענייןהעונשלפיסעיף192; )4(

דיוןשנשמעבוגזרדיןלפיסעיף193; )5(

דיוןבעניינושלעצוראואסירשנשמעתבועדותולפי )6(
סימןה'לפרקה';

ס"חהתשס"ו,עמ'42ר 6

ס"חהתשנ"ח,עמ'152ר 7
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דיוןשנשמעתבועדותלפיסימןה'לפרקה';ואולם, )7(
ביתהמשפטרשאילהורותעלקיוםדיוןכאמורבדרךשל
השתתפותהעצוראוהאסירבהיוועדותחזותיתבהתקיים
133א,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,ובלבד התנאיםבסעיף
הודעת זו; בדרך הדיון לקיום הסכמתו את נתן שהתובע
היוועדות של בדרך הדיון לקיום אי־הסכמה על התובע

חזותיתתוגשבאישורושלאחדמאלה,לפיהעניין:

בדרגת פרקליט או משנהו או המחוז פרקליט )א(
מנהלמחלקהלפחותבפרקליטותהמחוז;

לפחות, רב־פקד בדרגת קצין שהוא תובע )ב(
ראששלוחתתביעותאוסגנושהתמנהלתובעלפי

סעיף12)א()1()ב(ר

אופןקיוםהדיון
בדרךשלהיוועדות

חזותית

דיוןבדרךשלהיוועדותחזותיתלפיסימןזהיתקייםבאולם133גר
ביתמשפטומיתקןכליאהשקיבלואישורשלגורםמוסמך
מטעםמנהלבתיהמשפטונציבשירותבתיהסוהר,לפיהעניין,
כפישייקבעבתקנותכאמורבסעיף133ד,ובדרךשתבטיחכי

יתקיימוכלאלה:

זה את זה ולשמוע לראות יוכלו בדיון המשתתפים )1(
ברציפותבמהלךהדיון,ובכללזהאתהשופט,בעליהדין,
העצוראוהאסיר,הסניגור,השוטראוהתובע,מתורגמןאם
נדרש,וכלאדםשנוכחותודרושהלדיוןבעתשהואנשמע

לפניביתהמשפט;

תתאפשרשיחהחסויהביןהעצוראוהאסירלסניגורו )2(
ובאופן ביחידות שתתקיים ואחריו, במהלכו הדיון, לפני
13)א()2(לחוקהאזנת שיבטיחאתסודיותה;הוראותסעיף
סתר,התשל"ט-81979,לאיחולולגבישיחהזו;ביתהמשפט

יוודאכיהתאפשרהשיחהכאמור;

הדיוןיתקייםבנוכחותסניגורושלהעצוראוהאסירר )3(

שרהמשפטים,בהסכמתהשרלביטחוןהפניםובאישור133דרתקנות )א(
ועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסתיקבעהוראותלביצוע
הטכנולוגיים התנאים לעניין הוראות זה ובכלל זה, סימן
ולעניין חזותית היוועדות של בדרך דיון לקיום הנדרשים

התנאיםלקיוםדיוןבהיוועדותחזותיתכאמורבסעיף133גר

ועדת לאישור יובאו זה סעיף לפי ראשונות תקנות )ב(
החוקה,חוקומשפטשלהכנסתלאיאוחרמיוםכ"חבטבת

התשפ"ב)1בינואר2022(ר

דיווחלכנסת-
קיוםדיוניםבדרך

שלהיוועדות
חזותית

חוק133הר החוקה, לוועדת ידווחו להלן המנויים הגופים )א(
המשפטי וליועץ המשפטים לשר הכנסת, של ומשפט
דיונים קיום על חודשים, לשישה אחת בכתב, לממשלה,
לפיההוראותבענייןהיוועדותחזותית,בפילוחלפימחוזות,
מקומותמעצרובתיסוהר,לפיהעניין,לגביששתהחודשים

שקדמולמועדהדיווח,כמפורטלהלן:

ס"חהתשל"ט,עמ'118ר 8
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מנהלבתיהמשפט-מספרהדיוניםשהתקיימו )1(
בדרךשלהיוועדותחזותית,בפילוחלפיסוגהדיון;

נציבבתיהסוהר- )2(

בהיוועדות שהתקיימו הדיונים מספר )א(
בשיחה שהתקיימו הדיונים מספר חזותית,
והאסירים העצורים כלל ומספר טלפונית

שהובאולדיוניםבבתימשפט;

לשר גם יימסר זו בפסקה כאמור דיווח )ב(
לביטחוןהפנים;

לחוק 34 בסעיף כמשמעותו הראשי, המזכיר )3(
על - התשס"א-92001 ממאסר, על־תנאי שחרור
הענייניםשלהלןבנוגעלדיוניםבוועדותהשחרורים,

בפילוחלפימחוזותובתיסוהר:

בהיוועדות שהתקיימו הדיונים מספר )א(
חזותית;

מספרהדיוניםשהתקיימובנוכחותאסיריםר )ב(

בסימןזה,"ההוראותבענייןהיוועדותחזותית"-כל )ב(
אלה:הוראותסימןזה,סעיפים16בעד16הלחוקסדרהדין
הפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-101996,סעיפים
16או־25אלחוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-2001,
התשל"ב- חדש[, ]נוסח הסוהר בתי לפקודת 62א1 וסעיף

111971ר

הוראותסימןזהיעמדובתוקפןבתקופהשמיוםכ"ח133ורתוקף )א(
בטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(עדיוםי"טבטבתהתשפ"ד
)31בדצמבר2023()בסעיףזה-תקופתהוראתהשעה(;שר
המשפטיםוהשרלביטחוןהפנים,באישורועדתהחוקה,חוק
ומשפטשלהכנסת,רשאיםלהאריךבצואתתקופתהוראת

השעהלתקופותנוספותשלאיעלובמצטברעלשנתייםר

בעניין ההוראות של והשפעתן יישומן בחינת לשם )ב(
היוועדותחזותיתכנוסחןבתקופתהוראתשעה,יערכושר
יוגשו וממצאיו מחקר, הפנים לביטחון והשר המשפטים
לוועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת,בצירוףהמלצות
בסעיף כאמור השעה הוראת של תוקפה הארכת לעניין

קטן)א(,ובכללזההמלצותשלהסנגוריההציבוריתר"

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה-
מעצרים(-מס'16

בחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-121996,לפניסעיף17יבוא:6ר

מנהלבתיהמשפט-מספרהדיוניםשהתקיימו )1(
בדרךשלהיוועדותחזותית,בפילוחלפיסוגהדיון;

נציבבתיהסוהר- )2(

בהיוועדות שהתקיימו הדיונים מספר )א(
בשיחה שהתקיימו הדיונים מספר חזותית,
והאסירים העצורים כלל ומספר טלפונית

שהובאולדיוניםבבתימשפט;

לשר גם יימסר זו בפסקה כאמור דיווח )ב(
לביטחוןהפנים;

לחוק 34 בסעיף כמשמעותו הראשי, המזכיר )3(
על - התשס"א-92001 ממאסר, על־תנאי שחרור
הענייניםשלהלןבנוגעלדיוניםבוועדותהשחרורים,

בפילוחלפימחוזותובתיסוהר:

בהיוועדות שהתקיימו הדיונים מספר )א(
חזותית;

מספרהדיוניםשהתקיימובנוכחותאסיריםר )ב(

בסימןזה,"ההוראותבענייןהיוועדותחזותית"-כל )ב(
אלה:הוראותסימןזה,סעיפים16בעד16הלחוקסדרהדין
הפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-101996,סעיפים
16או־25אלחוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-2001,
התשל"ב- חדש[, ]נוסח הסוהר בתי לפקודת 62א1 וסעיף

111971ר

הוראותסימןזהיעמדובתוקפןבתקופהשמיוםכ"ח133ורתוקף )א(
בטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(עדיוםי"טבטבתהתשפ"ד
)31בדצמבר2023()בסעיףזה-תקופתהוראתהשעה(;שר
המשפטיםוהשרלביטחוןהפנים,באישורועדתהחוקה,חוק
ומשפטשלהכנסת,רשאיםלהאריךבצואתתקופתהוראת

השעהלתקופותנוספותשלאיעלובמצטברעלשנתייםר

בעניין ההוראות של והשפעתן יישומן בחינת לשם )ב(
היוועדותחזותיתכנוסחןבתקופתהוראתשעה,יערכושר
יוגשו וממצאיו מחקר, הפנים לביטחון והשר המשפטים
לוועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת,בצירוףהמלצות
בסעיף כאמור השעה הוראת של תוקפה הארכת לעניין

קטן)א(,ובכללזההמלצותשלהסנגוריההציבוריתר"

תיקוןחוקסדרבחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-121996,לפניסעיף17יבוא:6ר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה-
מעצרים(-מס'16

ס"חהתשס"א,עמ'410ר 9

ס"חהתשנ"ו,עמ'338ר 10

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ'459ר 11

ס"חהתשנ"ו,עמ'338;התשע"ט,עמ'43ר 12
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"קיוםדיוןבדרך
שלהיוועדות

חזותית-הוראת
שעה

עלאףהאמורבסעיפים16)2(ו־57,לבקשתעצוררשאי16בר )א(
ביתהמשפטלהורותעלקיוםדיוןבעניינולפיסעיפים15,
62,53,52,47,21,17ו־62אשלאבנוכחותואלאבהשתתפותו
בדרךשלהיוועדותחזותית,אםשוכנעכידיבהשתתפות
העצורבדיוןבהיוועדותחזותית,בהתחשב,ביןהשאר,במהות
הדיון,בנסיבותהנוגעותלעצורובמידתהחשיבותשהעצור
יהיהנוכחבאולםביתהמשפט,ובלבדשהעצורהואבגיר,
מיוצגעלידיסניגורוהגישאתבקשתובאמצעותו;בסעיף
זהובסעיפים16געד16ה,"היוועדותחזותית"-כהגדרתה
משולב[, ]נוסח הפלילי הדין סדר לחוק 133א)א( בסעיף

התשמ"ב-1982ר

בקשתהעצורלהשתתפותבדיוןבדרךשלהיוועדות )ב(
חזותיתכאמורבסעיףקטן)א(תהיהבאחתהדרכיםהאלה:

בעלפה,באמצעותסניגורו,במעמדדיוןשמתקיים )1(
בעניינולגבידיוןאחרשנקבעבעניינו;

בכתב,לביתהמשפט,באמצעותסניגורו,והעתק )2(
מהבקשהיימסרלשירותבתיהסוהרולתובעלאיאוחר
מ־72שעותלפנימועדהדיון;ואולם,בדיוןלפיסעיף
15,בקשתהעצורלקייםאתהדיוןבהשתתפותובדרך
שלהיוועדותחזותיתתוגשבהקדםהאפשריולאיאוחר

מ־24שעותלפנימועדהדיוןר

היוועדות של בדרך בדיון להשתתף העצור ביקש )ג(
חזותית,רשאיהתובעלהגישלביתהמשפטאתהתנגדותו
לכךבמעמדהדיוןאובהקדםהאפשרילאחרהדיוןאוהגשת
הבקשה,לפיהעניין,וביתהמשפטייתןאתהחלטתולאיאוחר
מ־48שעותלפנימועדהדיון;ואולם,הוגשהבקשהכאמור
לענייןדיוןלפיסעיף15,רשאישוטרלהגישאתהתנגדותו
לכךבמעמדהדיוןאובהקדםהאפשרילאחרהדיוןאוהגשת
הבקשה,לפיהעניין,וביתהמשפטייתןאתהחלטתולאיאוחר

מהשעה20:00ערבמועדהדיוןר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)ב()2(ו–)ג(ביתמשפט )ד(
רשאי,מטעמיםחריגים,ולאחרשהתקבלהעמדתהתובעאו
השוטר,לפיהעניין,להיעתרלבקשהלהשתתפותהעצורבדיון
בדרךשלהיוועדותחזותיתבחלוףהתקופותהאמורותבאותם
סעיפיםקטנים,ובלבדשההחלטהתינתןלאיאוחרמהשעה

20:00ערבמועדהדיוןר

היההעצוראדםעםמוגבלות,יורהביתהמשפטעל )ה(
קיוםהדיוןבדרךשלהיוועדותחזותיתרקאםניתןלקיימותוך
עריכתהתאמותנגישותככלשהןנדרשותבהתאםלהוראות
שנקבעולפיחוקהליכיחקירהוהעדה)התאמהלאנשיםעם
מוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-132005,אולפיחוק

שוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-141998ר

ס"חהתשס"ו,עמ'42ר 13

ס"חהתשנ"ח,עמ'152ר 14
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יחולו זה, חוק לפי חזותית בהיוועדות דיון על )ו(
הוראותסעיף133גלחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,

התשמ"ב-1982ר

לאהיהניתןלחתוםעלכתבערובהלפיסעיף49)א(בשל )ז(
כךשהעצורמשתתףבדיוןבדרךשלהיוועדותחזותית,יפורטו
תנאיהשחרורויירשמובפרוטוקולהדיוןהתנאיםוהסכמת
העצורלתנאיםכאמור,ויראוכאילוהואחתםעלהתנאים

שהוקראור

דיוניםשאין
לקיימםבדרךשל
היוועדותחזותית

עלאףהאמורבסעיף16ב-16גר

דיוןראשוןלפיסעיף15יתקייםבנוכחותהעצורולא )1(
בדרךשלהיוועדותחזותית;

תום עד אדם של מעצרו על המשפט בית יורה לא )2(
ההליכיםהמשפטייםנגדו,אלאאםכןהתקייםלכלהפחות
דיוןאחדמהותילפיסעיף21בנוכחותהעצורבאולם;בסעיף
זה,"דיוןמהותי"-לרבותדיוןשנשמעובוטענותלענייןדיות
הראיות,עילתהמעצראוחלופתהמעצראודיוןשניתנהבו

הסכמתהצדדיםלמעצרעדתוםההליכים;

דיוןשלעצורשנמנעהממנופגישהעםסניגורולפני )3(
אותודיון,בהתאםלהוראותסעיפים34)ה(ו–)ו(ו־35,יתקיים

בנוכחותהעצורולאבדרךשלהיוועדותחזותיתר

מניעהטכנית
בלתיצפויהסמוך

לפקיעתמעצר

היוועדות16דר של בדרך שיתקיים שנקבע 15 סעיף לפי בדיון
חזותיתלפיסעיף16ב,שלאניתןלקיימובסמוךלמועדפקיעת
המעצרבדרךשלהיוועדותחזותיתבשלמניעהטכניתבלתי
סגנו, או המשפט בית נשיא באישור שופט, רשאי צפויה,
להורות,במקריםחריגיםומטעמיםמיוחדיםשיירשמו,על
קיוםהדיוןבשיחהטלפונית;הוארךהמעצרלפיסעיףזה,
ישובביתהמשפטוידוןבבקשהבהקדםהאפשריולאיאוחר
העצור של בנוכחותו ההחלטה, מתן ממועד שעות מ־12
הוראות לענייןזה ויחולו חזותית, אובדרךשלהיוועדות
29בשינוייםהמחויבים;עלאףהאמור,ביתהמשפט סעיף
רשאי,באישורנשיאביתהמשפטאוסגנו,לדוןבבקשהלא
יאוחרמ־24שעותממועדמתןההחלטה;העצוררשאילוותר

באמצעותסניגורועלקיוםהדיוןהחוזרכאמורר

תוקףשלהוראת
השעהבעניין

היוועדותחזותית

הוראותסעיפים16בעד16דיעמדובתוקפןבתקופתהוראת16הר
השעהכמשמעותהבסעיף133ולחוקסדרהדיןהפלילי]נוסח

משולב[,התשמ"ב-1982ר"

תיקוןחוקשחרור
על־תנאיממאסר-

מס'18

בחוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-152001)בפרקזה-חוקשחרורעל־תנאי7ר
ממאסר(-

בסעיף1,אחריההגדרה"ועדתשחרוריםמיוחדת"יבוא: )1(

""חוקסדרהדיןהפלילי"-חוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-1982;";

יחולו זה, חוק לפי חזותית בהיוועדות דיון על )ו(
הוראותסעיף133גלחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,

התשמ"ב-1982ר

לאהיהניתןלחתוםעלכתבערובהלפיסעיף49)א(בשל )ז(
כךשהעצורמשתתףבדיוןבדרךשלהיוועדותחזותית,יפורטו
תנאיהשחרורויירשמובפרוטוקולהדיוןהתנאיםוהסכמת
העצורלתנאיםכאמור,ויראוכאילוהואחתםעלהתנאים

שהוקראור

דיוניםשאין
לקיימםבדרךשל
היוועדותחזותית

עלאףהאמורבסעיף16ב-16גר

דיוןראשוןלפיסעיף15יתקייםבנוכחותהעצורולא )1(
בדרךשלהיוועדותחזותית;

תום עד אדם של מעצרו על המשפט בית יורה לא )2(
ההליכיםהמשפטייםנגדו,אלאאםכןהתקייםלכלהפחות
דיוןאחדמהותילפיסעיף21בנוכחותהעצורבאולם;בסעיף
זה,"דיוןמהותי"-לרבותדיוןשנשמעובוטענותלענייןדיות
הראיות,עילתהמעצראוחלופתהמעצראודיוןשניתנהבו

הסכמתהצדדיםלמעצרעדתוםההליכים;

דיוןשלעצורשנמנעהממנופגישהעםסניגורולפני )3(
אותודיון,בהתאםלהוראותסעיפים34)ה(ו–)ו(ו־35,יתקיים

בנוכחותהעצורולאבדרךשלהיוועדותחזותיתר

מניעהטכנית
בלתיצפויהסמוך

לפקיעתמעצר

היוועדות16דר של בדרך שיתקיים שנקבע 15 סעיף לפי בדיון
חזותיתלפיסעיף16ב,שלאניתןלקיימובסמוךלמועדפקיעת
המעצרבדרךשלהיוועדותחזותיתבשלמניעהטכניתבלתי
סגנו, או המשפט בית נשיא באישור שופט, רשאי צפויה,
להורות,במקריםחריגיםומטעמיםמיוחדיםשיירשמו,על
קיוםהדיוןבשיחהטלפונית;הוארךהמעצרלפיסעיףזה,
ישובביתהמשפטוידוןבבקשהבהקדםהאפשריולאיאוחר
העצור של בנוכחותו ההחלטה, מתן ממועד שעות מ־12
הוראות לענייןזה אובדרךשלהיוועדותחזותית,ויחולו
29בשינוייםהמחויבים;עלאףהאמור,ביתהמשפט סעיף
רשאי,באישורנשיאביתהמשפטאוסגנו,לדוןבבקשהלא
יאוחרמ־24שעותממועדמתןההחלטה;העצוררשאילוותר

באמצעותסניגורועלקיוםהדיוןהחוזרכאמורר

תוקףשלהוראת
השעהבעניין

היוועדותחזותית

הוראותסעיפים16בעד16דיעמדובתוקפןבתקופתהוראת16הר
השעהכמשמעותהבסעיף133ולחוקסדרהדיןהפלילי]נוסח

משולב[,התשמ"ב-1982ר"

בחוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-152001)בפרקזה-חוקשחרורעל־תנאי7ר
ממאסר(-

תיקוןחוקשחרור
על־תנאיממאסר-

מס'18

בסעיף1,אחריההגדרה"ועדתשחרוריםמיוחדת"יבוא: )1(

""חוקסדרהדיןהפלילי"-חוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-1982;";

ס"חהתשס"א,עמ'410;התשע"ח,עמ'888ר 15
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אחריסעיף16יבוא: )2(

"דיוןבוועדהבדרך
שלהיוועדות

חזותית-הוראת
שעה

עלאףהאמורבסעיף16)א(,נקבעדיוןבעניינושלאסיר16אר )א(
שלאבאולםדיוניםהסמוךלביתהסוהרשבוהואמוחזק,
הדיון קיום על להורות האסיר, לבקשת הוועדה, רשאית
בעניינושלאבנוכחותואלאבהשתתפותובדרךשלהיוועדות
חזותיתכהגדרתהבסעיף133א)א(לחוקסדרהדיןהפלילי,אם
שוכנעהכידיבהשתתפותהאסירבדיוןבהיוועדותחזותית
בהתחשב,ביןהשארבמהותהדיון,בנסיבותהנוגעותלאסיר
ובמידתהחשיבותשהאסיריהיהנוכחבאולםהדיונים,ובלבד
שהאסירהואבגיר,מיוצגעלידיסניגורוהגישאתבקשתו
באמצעותו,ויחולולענייןזהההוראותלפיסעיפים133א)ג(

בשינויים הפלילי, הדין סדר לחוק ו־133ד 133ג )ו(, עד
המחויביםר

הוראותסעיףזהיעמדובתוקפןבתקופתהוראתהשעה )ב(
כמשמעותהבסעיף133ולחוקסדרהדיןהפליליר";

אחריסעיף25יבוא: )3(

"דיוןבעתירהנגד
היחידהלשחרור
ממאסריםקצרים
אוהוועדהבדרך

שלהיוועדות
חזותית-הוראת

שעה

ביקשאסירלהשתתףבדיוןבעתירהנגדהחלטהשל25אר )א(
היחידהלשחרורממאסריםקצריםאושלהוועדהבעניינו,
אוהורהביתהמשפטעלהשתתפותובדיוןכאמור,רשאיבית
המשפטלהורותעלקיוםהדיון,לבקשתהאסיר,בהשתתפותו
בדרךשלהיוועדותחזותיתכהגדרתהבסעיף133א)א(לחוק
על מיוצג בגיר, הוא שהאסיר ובלבד הפלילי, הדין סדר
ידיסניגורוהגישאתבקשתובאמצעותו,ויחולולענייןזה
ההוראותלפיסעיפים133א)ג(עד)ו(,133גו־133דלחוקסדר

הדיןהפלילי,בשינוייםהמחויביםר

הוראותסעיףזהיעמדובתוקפןבתקופתהוראתהשעה )ב(
כמשמעותהבסעיף133ולחוקסדרהדיןהפליליר"

תיקוןפקודתבתי
הסוהר-מס'56

בפקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-8-161971ר

בסעיף1,אחריההגדרה"הנציב"יבוא: )1(

""חוקסדרהדיןהפלילי"-חוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-1982;";

אחריסעיף62איבוא: )2(

"דיוןבעתירה
בדרךשלהיוועדות

חזותית-הוראת
שעה

התקייםדיוןבעתירהשלאבאולםדיוניםהסמוךלמקום62א1ר )א(
המעצראולביתהסוהרשבומוחזקהאסיר,וביקשהאסיר
להשתתףבדיוןאוהורהביתהמשפטעלהשתתפותובדיון,
רשאיביתהמשפטלהורותעלקיוםהדיון,לבקשתהאסיר,
בהשתתפותובדרךשלהיוועדותחזותיתכהגדרתהבסעיף
133א)א(לחוקסדרהדיןהפלילי,ובלבדשהאסירהואבגיר,
מיוצגעלידיסניגורוהגישאתבקשתובאמצעותו,ויחולו
לענייןזהההוראותלפיסעיפים133א)ג(עד)ו(,133גו־133ד

לחוקסדרהדיןהפליליבשינוייםהמחויביםר

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ'459;ס"חהתשפ"ב,עמ'6ר 16
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הוראותסעיףזהיעמדובתוקפןבתקופתהוראתהשעה )ב(
כמשמעותהבסעיף133ולחוקסדרהדיןהפליליר"

פרק ה': רכבת תחתית )מטרו(
פרקזהיהיה"חוקרכבתתחתית)מטרו(,התשפ"ב-2021"ר9רהשם

ואלהסעיפיחוקרכבתתחתית)מטרו(,התשפ"ב-10:2021רסעיפיהחוק

"פרק א': הגדרות
בחוקזה-1רהגדרות

"גוףציבורי"-כלאחדמהגופיםשלהלן:

הממשלהומשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהם )1(
ויחידותהסמךשלהם;

רשותמקומית; )2(

תאגידשהוקםלפיחוק; )3(

תאגידשנמצאבבעלותאובשליטהשלהממשלה )4(
אושלרשותמקומית,לרבותחברהבתממשלתיתאו

חברהעירונית;

"ועדהשלהכנסת"-ועדהשלהכנסתשחוקזהנמצאבתחום
ענייניה,ואםלאהוקמה,כלאחתמהוועדותשלהלן,

לפיהעניין-

לענייןפרקב'-ועדתהכלכלהשלהכנסת; )1(

לענייןפרקג'-ועדתהפניםוהגנתהסביבהשל )2(
הכנסת;

"חברהמבצעת"-כמשמעותהבסעיף4)ב(;

"חברהממשלתית","חברהבתממשלתית"-כהגדרתןבחוק
החברותהממשלתיות;

"חברהעירונית"-כהגדרתהבסעיף21לחוקיסודותהתקציב;

"חוקהחברותהממשלתיות"-חוקהחברותהממשלתיות,
התשל"ה-171975;

"חוקחובתהמכרזים"-חוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-181992;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-
;191985

"חוקנכסיהמדינה"-חוקנכסיהמדינה,התשי"א-201951;

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-
;211965

הוראותסעיףזהיעמדובתוקפןבתקופתהוראתהשעה )ב(
כמשמעותהבסעיף133ולחוקסדרהדיןהפליליר"

פרק ה': רכבת תחתית )מטרו(

השםפרקזהיהיה"חוקרכבתתחתית)מטרו(,התשפ"ב-2021"ר9ר

סעיפיהחוקואלהסעיפיחוקרכבתתחתית)מטרו(,התשפ"ב-10:2021ר

"פרק א': הגדרות
בחוקזה-1רהגדרות

"גוףציבורי"-כלאחדמהגופיםשלהלן:

הממשלהומשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהם )1(
ויחידותהסמךשלהם;

רשותמקומית; )2(

תאגידשהוקםלפיחוק; )3(

תאגידשנמצאבבעלותאובשליטהשלהממשלה )4(
אושלרשותמקומית,לרבותחברהבתממשלתיתאו

חברהעירונית;

"ועדהשלהכנסת"-ועדהשלהכנסתשחוקזהנמצאבתחום
ענייניה,ואםלאהוקמה,כלאחתמהוועדותשלהלן,

לפיהעניין-

לענייןפרקב'-ועדתהכלכלהשלהכנסת; )1(

לענייןפרקג'-ועדתהפניםוהגנתהסביבהשל )2(
הכנסת;

"חברהמבצעת"-כמשמעותהבסעיף4)ב(;

"חברהממשלתית","חברהבתממשלתית"-כהגדרתןבחוק
החברותהממשלתיות;

"חברהעירונית"-כהגדרתהבסעיף21לחוקיסודותהתקציב;

"חוקהחברותהממשלתיות"-חוקהחברותהממשלתיות,
התשל"ה-171975;

"חוקחובתהמכרזים"-חוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-181992;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-
;191985

"חוקנכסיהמדינה"-חוקנכסיהמדינה,התשי"א-201951;

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-
;211965

ס"חהתשל"ה,עמ'132ר 17

ס"חהתשנ"ב,עמ'114ר 18

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ר 19

ס"חהתשי"א,עמ'52ר 20

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ר 21
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"מיזםהמטרו"-מיזםלהקמתרכבתתחתית)מטרו(באזור
מרכזיתחבורה תכניתהמטרו,לרבות גושדן,מכוח
משולביםומבניםהמוקמיםבשטחהתכניתהאמורה
מעלתחנותמטרו,מעלמרכזיתחבורהמשולביםומעל

מתחמידפו;

"המנהל"-מנהלרשותהמטרוכמשמעותובסעיף8;

"מסילתברזל","מסילתברזלמקומית"ו"מסילתברזלארצית"
-כהגדרתןבפקודתמסילותהברזל;

"מרכזתחבורהמשולב"-מפגששלמסילתברזלשהוקמה
מכוחתכניתהמטרועםמסילתברזלמקומיתאומסילת

ברזלארצית,אחתלפחות;

"משרדהתחבורה"-משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים;

ותחזוקהשלרכבת דפו"-אזורהמיועדלתפעול "מתחם
תחתית;

"פעולהלקידוםמיזםהמטרו"-כלפעולההנדרשתלשם
קידוםמיזםהמטרו,ובכללזהלהקמתהמיזם,להפעלתו

אולתחזוקתו;

"פקודתמסילותהברזל"-פקודתמסילותהברזל]נוסחחדש[,
התשל"ב-221972;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-231981;

"שרהתחבורה"-שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים;

"תכניתהמטרו"-התכניותלפיחוקהתכנוןוהבנייה,המנויות
בתוספת,כפישיהיובתוקףמעתלעת;

"תכניתהתקצוב"-כמשמעותהבסעיף12;

"תמ"א70"-תכניתמתארארציתלמרחבמערכתהמטרו
במטרופוליןתלאביב,כפישתהיהבתוקףמעתלעת,
אשרלגביהפורסמההודעהלפיסעיף77לחוקהתכנון

והבנייה;

"תמ"א70/א"-תכניתמתארארציתמפורטתלבינוימעל
מתחמיהדפושלמערכתהמטרובמטרופוליןתלאביב

אובסביבתםר

פרק ב': קידום מיזם המטרו

סימן א': האינטרס הלאומי בקידום מיזם המטרו

האינטרסהלאומי
בקידוםמיזם

המטרו

גוףציבורייביאבחשבוןבמילויתפקידוובהפעלתסמכותו2ר
עלפידין,נוסףעלכלשיקולאחרשעליולשקולעלפידין,
אתהאינטרסהלאומיבקידוםמיזםהמטרו,ובכללזההפעלתו
ותחזוקתו,באופןמהירומיטבי,וכןאתההשלכותהכלכליות
שלהחלטותיועלהמיזם;לשםכךרשאיגוףציבורילפנות
לוועדההמנהלתכהגדרתהבסעיף9,לקבלתעמדתהבאשר

להשפעתהחלטתועלמיזםהמטרור

דינימדינתישראל,נוסחחדש23,עמ'485ר 22

ס"חהתשמ"א,עמ'232ר 23
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סימן ב': הקמת רשות המטרו ותפקידיה

הקמתרשות
המטרו

מוקמתבזה,במשרדהתחבורה,רשותהמטרור3ר )א(

רשותהמטרותהיהעצמאיתבהפעלתסמכויותיהלשם )ב(
מילויתפקידיהותפעלבהתאםלמדיניותהממשלהר

לרשותהמטרויהיומועצהמאסדרתשתעסוקבאסדרה )ג(
שלענייניםהנוגעיםלמיזםהמטרו,ועדהמנהלתומנהלר

תפקידירשותהמטרו,למעטהתפקידיםשיוחדולמועצה )ד(
המאסדרת,לוועדההמנהלתאולמנהל,יבוצעובידיהמנהל

באמצעותעובדיהרשותר

רשותהמטרותקדםותנהלמטעםהממשלהאתמיזם4רתפקידיהרשות )א(
המטרוומיזמיםנלוויםלו,ובכללזהתפעללטובתקידומו

כמיזםבעלחשיבותלאומיתר

ממשלתית חברה עם בהסכם תתקשר המטרו רשות )ב(
אוחברהבתממשלתית,אחתאויותר,לשםביצועפעולות
לעניין מבצעת(; חברה - זה )בחוק המטרו מיזם לקידום
ההוראותלפיחוקחובתהמכרזים,יראוהתקשרותבהסכם
לפיסעיףקטןזה)בחוקזה-הסכםפיתוח(כהתקשרותמסגרת

כמשמעותהלפיהחוקהאמורר

בהודעה להורות, רשאים התחבורה ושר האוצר שר )ג(
שתפורסםברשומות,כירשותהמטרותקדםהקמתמסילות
ברזלמקומיותבגושדן,לרבותפעולותהנדרשותלהפעלתן

ולתחזוקתן,בכפוףלהוראותלפיפקודתמסילותהברזלר

שרהאוצרושרהתחבורה,רשאיםלקבועבצו,באישור )ד(
מיזמים ותנהל תקדם המטרו רשות כי הכנסת, של ועדה
נוספיםבתחוםהתחבורההיבשתית,ורשאיםהםלקבועבצו
כאמורכיהוראותפרקזהיחולולגביאותםמיזמים,בשינויים

כפישיקבעור

רשותהמטרותמלאאתהתפקידיםשנקבעולהלפיחוק )ה(
זהאולפידיןאחרר

תקציברשותהמטרוייקבעבתכניתנפרדת,בסעיףתקציב5רתקציבהרשות
"תכנית" זה, בסעיף שנתי; תקציב בחוק התחבורה משרד

ו"סעיףתקציב"-כמשמעותםבחוקיסודותהתקציבר

התקשרות
בעסקאות

לשםביצועתפקידירשותהמטרוכאמורבסעיף4,המנויים6ר
להלןמורשיםלייצגאתהממשלהבעסקאותכאמורבסעיפים
4ו־5לחוקנכסיהמדינה,למעטעסקאותבמקרקעין,ולחתום

בשםהמדינהעלמסמכיםהנוגעיםלעסקאותכאמור:

המנהליחדעםחשברשותהמטרו,למעטלענייןעסקאות )1(
עםהחברההמבצעת;

יושבראשהוועדההמנהלתיחדעםחשברשותהמטרו, )2(
לענייןעסקאותעםהחברההמבצעתר

עובדירשותהמטרויהיועובדיהמדינהר7רעובדיהרשות

סימן ב': הקמת רשות המטרו ותפקידיה

הקמתרשות
המטרו

מוקמתבזה,במשרדהתחבורה,רשותהמטרור3ר )א(

רשותהמטרותהיהעצמאיתבהפעלתסמכויותיהלשם )ב(
מילויתפקידיהותפעלבהתאםלמדיניותהממשלהר

לרשותהמטרויהיומועצהמאסדרתשתעסוקבאסדרה )ג(
שלענייניםהנוגעיםלמיזםהמטרו,ועדהמנהלתומנהלר

תפקידירשותהמטרו,למעטהתפקידיםשיוחדולמועצה )ד(
המאסדרת,לוועדההמנהלתאולמנהל,יבוצעובידיהמנהל

באמצעותעובדיהרשותר

רשותהמטרותקדםותנהלמטעםהממשלהאתמיזם4רתפקידיהרשות )א(
המטרוומיזמיםנלוויםלו,ובכללזהתפעללטובתקידומו

כמיזםבעלחשיבותלאומיתר

ממשלתית חברה עם בהסכם תתקשר המטרו רשות )ב(
אוחברהבתממשלתית,אחתאויותר,לשםביצועפעולות
לעניין מבצעת(; חברה - זה )בחוק המטרו מיזם לקידום
ההוראותלפיחוקחובתהמכרזים,יראוהתקשרותבהסכם
לפיסעיףקטןזה)בחוקזה-הסכםפיתוח(כהתקשרותמסגרת

כמשמעותהלפיהחוקהאמורר

בהודעה להורות, רשאים התחבורה ושר האוצר שר )ג(
שתפורסםברשומות,כירשותהמטרותקדםהקמתמסילות
ברזלמקומיותבגושדן,לרבותפעולותהנדרשותלהפעלתן

ולתחזוקתן,בכפוףלהוראותלפיפקודתמסילותהברזלר

שרהאוצרושרהתחבורה,רשאיםלקבועבצו,באישור )ד(
מיזמים ותנהל תקדם המטרו רשות כי הכנסת, של ועדה
נוספיםבתחוםהתחבורההיבשתית,ורשאיםהםלקבועבצו
כאמורכיהוראותפרקזהיחולולגביאותםמיזמים,בשינויים

כפישיקבעור

רשותהמטרותמלאאתהתפקידיםשנקבעולהלפיחוק )ה(
זהאולפידיןאחרר

תקציברשותהמטרוייקבעבתכניתנפרדת,בסעיףתקציב5רתקציבהרשות
"תכנית" זה, בסעיף שנתי; תקציב בחוק התחבורה משרד

ו"סעיףתקציב"-כמשמעותםבחוקיסודותהתקציבר

התקשרות
בעסקאות

לשםביצועתפקידירשותהמטרוכאמורבסעיף4,המנויים6ר
להלןמורשיםלייצגאתהממשלהבעסקאותכאמורבסעיפים
4ו־5לחוקנכסיהמדינה,למעטעסקאותבמקרקעין,ולחתום

בשםהמדינהעלמסמכיםהנוגעיםלעסקאותכאמור:

המנהליחדעםחשברשותהמטרו,למעטלענייןעסקאות )1(
עםהחברההמבצעת;

יושבראשהוועדההמנהלתיחדעםחשברשותהמטרו, )2(
לענייןעסקאותעםהחברההמבצעתר

עובדירשותהמטרויהיועובדיהמדינהר7רעובדיהרשות
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הממשלהתמנהאתמנהלרשותהמטרועלפיהצעת8רמנהלהרשות )א(
בעליהתפקידיםהמנוייםבסעיף9)1(עד)4(;הודעהעלמינוי

המנהלתפורסםבאתרהאינטרנטשלרשותהמטרור

כשירלהתמנותלמנהלמישמתקיימיםלגביוכלאלה: )ב(

המוכר אקדמי ממוסד אקדמי תואר בעל הוא )1(
עלידיהמועצהלהשכלהגבוהה,באחדמהתחומים
הבאים:הנדסה,משפטים,ראייתחשבון,תכנוןתחבורה,
ציבורית, מדיניות אדריכלות, עירוני, תכנון כלכלה,
של פעילותה לתחומי הנוגע אחר בתחום או ניהול
רשותהמטרוכפישיקבעהצוותכאמורבסעיףקטן)א(;

מתקייםלגביואחדמאלה: )2(

הואבעלניסיוןשלשמונהשניםלפחות )א(
בתפקידניהוליבכירוכןבעלניסיוןשלחמש
האסדרה או התשתיות בתחומי לפחות שנים

הקשורהלתחומיפעילותהשלרשותהמטרו;

הואבעלניסיוןשלשמונהשניםלפחות )ב(
בתחוםהתשתיותאוהאסדרההקשורהלתחומי
פעילותהשלרשותהמטרווכןבעלניסיוןשל

חמששניםלפחותבתפקידניהוליבכירר

המנהליהיהעובדהמדינה;תקופתכהונתותהיהשלוש )ג(
שנים,וניתןלשובולמנותולתקופותנוספותשלשלוששנים

כלאחתר

המטרו רשות ענייני ניהול על אחראי יהיה המנהל )ד(
המאסדרת, והמועצה המנהלת הוועדה להחלטות בכפוף

וביןהשאר-

יגישלמועצההמאסדרתולוועדההמנהלת,אחת )1(
לשנהלפחות,דיווחעלפעולותרשותהמטרו,וכןיגיש
בתדירות או לפחות לשנה אחת המנהלת, לוועדה
גבוההיותרכפישתורההוועדההמנהלת,דיווחעל
ביצועתכניתהתקצובותכניתהעבודההרב־שנתית
המאסדרת למועצה יעביר כן כמו שחלפה; בשנה
ולוועדההמנהלת,לפיבקשתן,כלמידעשיידרשלהן

לשםמילויתפקידיהן;

יכהןכדירקטוראוכיושבראשהדירקטוריוןשל )2(
החברההמבצעתבהתאםלהוראותסעיפים13ו־14;

הוועדה עליו שהטילה אחר תפקיד כל ימלא )3(
המנהלתר

סימן ג': הוועדה המנהלת

הרכבהוועדה
המנהלת

לרשותהמטרותהיהועדהמנהלת,בתחמישהחברים)בחוק9ר
זה-הוועדההמנהלת(,והם:
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המנהלהכללישלמשרדהתחבורה,והואיהיהיושב )1(
הראש;

עובדמשרדהתחבורהבדרגתסגןמנהלכלליומעלה, )2(
שימנההמנהלהכללישלמשרדהתחבורה;

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצראוסגןהממונה )3(
עלהתקציביםשימנההממונה,האחראיעלתחוםהתשתיות;

הכללי החשב סגן או האוצר במשרד הכללי החשב )4(
שימנההחשבהכללי,האחראיעלתחוםהתשתיות;

יושבראשהמועצההמאסדרת,שתמנההממשלהעל )5(
פיהצעתהצוותכאמורבסעיף8)א(;עלמינויכאמוריחולו
הוראותסעיף8)ב(ו–)ג(בשינוייםהמחויבים,והודעהלגביו

תפורסםבאתרהאינטרנטשלרשותהמטרור

תפקידיהוועדה
המנהלת

מטעם10ר ולנהל לקדם הם המנהלת הוועדה תפקידי )א(
הממשלהאתמיזםהמטרו,ובכללזה:

לקבועאתלוחותהזמניםלביצועמיזםהמטרו )1(
והשלביםלביצועו;

לחברה המדינה בין הפיתוח הסכם את לאשר )2(
מבצעתולפקחעלפעילותהחברההמבצעתבהתאם

להסכםכאמור;

עמידת על ולפקח התקצוב תכנית את לעדכן )3(
החברההמבצעתבתכניתכאמור;

המטרו רשות של העבודה תכנית את לאשר )4(
ותקציבה,אתהמבנההארגונישלהרשותואתאופן

גיוסכוחאדםלרשות;

למלאכלתפקידאחרשהוטלעליהלפיחוקזה )5(
אולפידיןאחר,אושהטילהעליההממשלהר

המטרו רשות כי )ד( או 4)ג( סעיף הוראות לפי נקבע )ב(
תקדםותנהלמיזמיםנוספים,תמלאהוועדההמנהלתאת
התפקידיםכאמורבסעיףקטן)א()2(ו–)4(,בשינוייםהמחויבים,

גםלענייןקידוםהמיזמיםהנוספיםר

סדריעבודתהשל
הוועדההמנהלת

החלטותהוועדההמנהלתיתקבלוברובדעותהחברים11ר )א(
המשתתפיםוהמצביעיםבישיבה,ובלבדשנוכחיםבישיבה
)2(וחברהוועדההמנוי חברהוועדההמנויבסעיף9)1(או

בסעיף9)3(או)4(ר

ויירשמו מנומקות יהיו המנהלת הוועדה החלטות )ב(
בפרוטוקולר

הוועדההמנהלתתקבעאתדרכיעבודתהוסדרידיוניה, )ג(
ככלשלאנקבעולפיחוקזהר

הממשלהתאשרתכניתרב־שנתיתלתקצובעלויותמיזם12רתכניתהתקצוב )א(
המטרור

המנהלהכללישלמשרדהתחבורה,והואיהיהיושב )1(
הראש;

עובדמשרדהתחבורהבדרגתסגןמנהלכלליומעלה, )2(
שימנההמנהלהכללישלמשרדהתחבורה;

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצראוסגןהממונה )3(
עלהתקציביםשימנההממונה,האחראיעלתחוםהתשתיות;

הכללי החשב סגן או האוצר במשרד הכללי החשב )4(
שימנההחשבהכללי,האחראיעלתחוםהתשתיות;

יושבראשהמועצההמאסדרת,שתמנההממשלהעל )5(
פיהצעתהצוותכאמורבסעיף8)א(;עלמינויכאמוריחולו
הוראותסעיף8)ב(ו–)ג(בשינוייםהמחויבים,והודעהלגביו

תפורסםבאתרהאינטרנטשלרשותהמטרור

תפקידיהוועדה
המנהלת

מטעם10ר ולנהל לקדם הם המנהלת הוועדה תפקידי )א(
הממשלהאתמיזםהמטרו,ובכללזה:

לקבועאתלוחותהזמניםלביצועמיזםהמטרו )1(
והשלביםלביצועו;

לחברה המדינה בין הפיתוח הסכם את לאשר )2(
מבצעתולפקחעלפעילותהחברההמבצעתבהתאם

להסכםכאמור;

עמידת על ולפקח התקצוב תכנית את לעדכן )3(
החברההמבצעתבתכניתכאמור;

המטרו רשות של העבודה תכנית את לאשר )4(
ותקציבה,אתהמבנההארגונישלהרשותואתאופן

גיוסכוחאדםלרשות;

למלאכלתפקידאחרשהוטלעליהלפיחוקזה )5(
אולפידיןאחר,אושהטילהעליההממשלהר

המטרו רשות כי )ד( או 4)ג( סעיף הוראות לפי נקבע )ב(
תקדםותנהלמיזמיםנוספים,תמלאהוועדההמנהלתאת
התפקידיםכאמורבסעיףקטן)א()2(ו–)4(,בשינוייםהמחויבים,

גםלענייןקידוםהמיזמיםהנוספיםר

סדריעבודתהשל
הוועדההמנהלת

החלטותהוועדההמנהלתיתקבלוברובדעותהחברים11ר )א(
המשתתפיםוהמצביעיםבישיבה,ובלבדשנוכחיםבישיבה
)2(וחברהוועדההמנוי חברהוועדההמנויבסעיף9)1(או

בסעיף9)3(או)4(ר

ויירשמו מנומקות יהיו המנהלת הוועדה החלטות )ב(
בפרוטוקולר

הוועדההמנהלתתקבעאתדרכיעבודתהוסדרידיוניה, )ג(
ככלשלאנקבעולפיחוקזהר

הממשלהתאשרתכניתרב־שנתיתלתקצובעלויותמיזם12רתכניתהתקצוב )א(
המטרור
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הוועדההמנהלתתעדכןאתתכניתהתקצוב,לאיאוחר )ב(
מיום31בדצמברמדישנהר

התקצוב תכנית עדכון על המנהלת הוועדה החלטת )ג(
על הממונה של אישורו טעונה )ב( קטן בסעיף כאמור

התקציביםבמשרדהאוצרר

סברהממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצרכיהחלטה )ד(
שלהוועדההמנהלתעלולהלהביאלחריגהמתכניתהתקצוב,
יודיעעלכךלוועדההמנהלתויציגבפניהאתהנימוקיםלכך;
הודיעכאמור,לאתתקבלההחלטהאלאלאחרעדכוןתכנית

התקצובבהתאםלהוראותסעיףזהר

יהיו זה סעיף לפי התקציבים על הממונה החלטות )ה(
מנומקותר

 סימן ד': מינוי עובדי רשות המטרו לדירקטוריון
חברה מבצעת

דירקטוריוןחברה
מבצעת

עלאףהאמורבחוקהחברותהממשלתיות,בדירקטוריון13ר )א(
חברהמבצעתיכהןכדירקטוראחדמאלה:

המנהל; )1(

עובדרשותהמטרובדרגתסגןמנהלכללישמינה )2(
המנהלר

לענייןמינוידירקטורבדירקטוריוןחברהמבצעתלפי )ב(
ו־18 17א ,17 16א, סעיפים הוראות יחולו )א()2( קטן סעיף
לחוקהחברותהממשלתיות,בשינוייםהמחויביםובשינויזה:
בסעיף18,בכלמקום,במקום"השרים"או"השר"יבוא"מנהל

רשותהמטרו"ר

יושבראשהדירקטוריוןשלחברהמבצעתיהיהאחד )ג(
מאלה:

בחברה כדירקטור המכהן המטרו רשות מנהל )1(
המבצעתבהתאםלהוראותסעיףקטן)א()1(-עלאף
האמורבכלדיןואםהורוכןשרהתחבורהושרהאוצר
לדירקטוריון כך על והודיעו השרים( - זה )בסימן

החברההמבצעת;

מישנבחרלפיהוראותסעיף24לחוקהחברות )2(
הממשלתיות-בכפוףלהוראותסעיףקטן)ד(ר

)ג()1(,בטרםיבחר לאהורוהשריםכאמורבסעיףקטן )ד(
לפי הדירקטוריון ראש ליושב מחבריו באחד הדירקטוריון

סעיף24לחוקהחברותהממשלתיות,יפנההדירקטוריוןלשרים
לשםבחינתכוונתםלהפעילאתסמכותםכאמור;לאהשיבו
30ימים,יחולוהוראותסעיף השריםלפנייהכאמורבתוך

קטן)ג()2(ר
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עובדרשותהמטרו
המכהןכדירקטור

אוכיושבראש
דירקטוריוןבחברה

מבצעת

לאיראובדירקטורבחברהמבצעת,ובכללזהביושב14ר )א(
שעלול כמי המטרו, רשות עובד שהוא הדירקטוריון, ראש
להימצאבניגודענייניםאוכמישפועלבניגודענייניםמעצם
היותועובדרשותהמטרו,ולאיחוללגביוכלאיסורעלפעולה
בניגודענייניםהקבועבדיןלענייןזה;ואולםהוראותסעיף
קטןזהלאיחולולגביענייןמהענייניםהמפורטיםבסעיף

קטן)ב(ר

דיוניםבדירקטוריוןחברהמבצעתבענייןמהעניינים )ב(
כאמור דירקטור בנוכחות שלא יתקיימו להלן המפורטים

בסעיףקטן)א(:

משאומתןביןהחברההמבצעתלרשותהמטרו )1(
לקראתחתימהעלהסכםפיתוחעימה,אולגביתיקונים

בהסכםכאמור;

המבצעת החברה של עצמיות הכנסות ייעוד )2(
שאינןכלולותבתכניתהתקצוב;לענייןזה,"הכנסות
עצמיות"-הכנסותהחברההמבצעת,למעטתמורה

מהמדינהמכוחהסכםפיתוח;

לרשות המבצעת החברה בין שנתגלע סכסוך )3(
המטרובנוגעליישוםהסכםהפיתוח;

הליךמשפטישלהחברההמבצעתנגדמשרד )4(
האוצר,משרדהתחבורהאורשותהמטרור

הורוהשריםכיהמנהליכהןכיושבראשהדירקטוריון )ג(
שלחברהמבצעתאושהואנבחרבידיחבריהדירקטוריון
ימנו 13)ג()2(, סעיף הוראות לפי כאמור ראש כיושב לכהן
רובחברידירקטוריוןהחברההמבצעתשאינםעובדירשות
לדירקטור הציבור, מקרב הדירקטורים מבין אחד המטרו,
מובילבדירקטוריוןהחברההמבצעתאשריוקנולוהסמכויות

כמפורטלהלן:

מילוימקומושליושבראשהדירקטוריוןבעניינים )1(
המפורטיםבסעיףקטן)ב(;

זימוןדיוניםשבהםישתתפוהדירקטוריםשאינם )2(
המפורטים מהעניינים בעניין המטרו, רשות עובדי
בסעיףקטן)ב(אובענייןאחר,אםמצאכיקייםטעם
מיוחדהמצדיקזאת;דיוניםכאמוריתקיימופעםבשנה
לפחותויהיולמטרותדיוןבלבדוהחלטותבעניינים

הנדוניםבהםיתקבלובדירקטוריוןר

פרק ג': מימון ופיתוח מיזם המטרו

סימן א': הגדרות

בפרקזה-15רהגדרות-פרקג'

"היטלהשבחה"-כמשמעותובפרקח'1ובתוספתהשלישית
לחוקהתכנוןוהבנייה;

עובדרשותהמטרו
המכהןכדירקטור

אוכיושבראש
דירקטוריוןבחברה

מבצעת

לאיראובדירקטורבחברהמבצעת,ובכללזהביושב14ר )א(
שעלול כמי המטרו, רשות עובד שהוא הדירקטוריון, ראש
להימצאבניגודענייניםאוכמישפועלבניגודענייניםמעצם
היותועובדרשותהמטרו,ולאיחוללגביוכלאיסורעלפעולה
בניגודענייניםהקבועבדיןלענייןזה;ואולםהוראותסעיף
קטןזהלאיחולולגביענייןמהענייניםהמפורטיםבסעיף

קטן)ב(ר

דיוניםבדירקטוריוןחברהמבצעתבענייןמהעניינים )ב(
כאמור דירקטור בנוכחות שלא יתקיימו להלן המפורטים

בסעיףקטן)א(:

משאומתןביןהחברההמבצעתלרשותהמטרו )1(
לקראתחתימהעלהסכםפיתוחעימה,אולגביתיקונים

בהסכםכאמור;

המבצעת החברה של עצמיות הכנסות ייעוד )2(
שאינןכלולותבתכניתהתקצוב;לענייןזה,"הכנסות
עצמיות"-הכנסותהחברההמבצעת,למעטתמורה

מהמדינהמכוחהסכםפיתוח;

לרשות המבצעת החברה בין שנתגלע סכסוך )3(
המטרובנוגעליישוםהסכםהפיתוח;

הליךמשפטישלהחברההמבצעתנגדמשרד )4(
האוצר,משרדהתחבורהאורשותהמטרור

הורוהשריםכיהמנהליכהןכיושבראשהדירקטוריון )ג(
שלחברהמבצעתאושהואנבחרבידיחבריהדירקטוריון
ימנו 13)ג()2(, סעיף הוראות לפי כאמור ראש כיושב לכהן
רובחברידירקטוריוןהחברההמבצעתשאינםעובדירשות
לדירקטור הציבור, מקרב הדירקטורים מבין אחד המטרו,
מובילבדירקטוריוןהחברההמבצעתאשריוקנולוהסמכויות

כמפורטלהלן:

מילוימקומושליושבראשהדירקטוריוןבעניינים )1(
המפורטיםבסעיףקטן)ב(;

זימוןדיוניםשבהםישתתפוהדירקטוריםשאינם )2(
המפורטים מהעניינים בעניין המטרו, רשות עובדי
בסעיףקטן)ב(אובענייןאחר,אםמצאכיקייםטעם
מיוחדהמצדיקזאת;דיוניםכאמוריתקיימופעםבשנה
לפחותויהיולמטרותדיוןבלבדוהחלטותבעניינים

הנדוניםבהםיתקבלובדירקטוריוןר

פרק ג': מימון ופיתוח מיזם המטרו

סימן א': הגדרות

בפרקזה-15רהגדרות-פרקג'

"היטלהשבחה"-כמשמעותובפרקח'1ובתוספתהשלישית
לחוקהתכנוןוהבנייה;
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שבין ההפרש - מסוים במועד ההוצאה", מסגרת "יתרת
הכולל הסכום ובין המטרו למיזם ההוצאה מסגרת

שהוצאלפיתכניתהתקצובעדאותומועד;

"מסגרתההוצאהלמיזםהמטרו"-העלויותהנדרשותלשם
הקמתמיזםהמטרו,כפישנקבעובתכניתהתקצוב;

"מימושזכויות"ו"תכנית"-כהגדרתםבתוספתהשלישית;

"מתחםהשפעה"-האזורהגאוגרפיהסובבתחנתמטרו,כפי
שנקבעבתמ"א70,ביחסלכלתחנה;

"מתחםפינויובינוי"-כהגדרתובחוקפינויובינוי)עידוד
מיזמיפינויובינוי(,התשס"ו-242006;

"מקרקעיישראל"-כמשמעותםבחוק־יסוד:מקרקעיישראל25;

"מקרקעיןמושבחים"-אחדמאלה:

מקרקעיןהכלוליםבתכניתמשביחההנמצאים )1(
במתחםהשפעה;

מקרקעיןהכלוליםבתכניתמשביחההנמצאים )2(
משטח 80% שמעל ובלבד השפעה, למתחם מחוץ

התכניתנמצאבמתחםהשפעה;

"מקרקעיןמושבחיםבתכניתפינויובינוי"-אחדמאלה:

מקרקעיןהכלוליםבתכניתפינויובינויהנמצאים )1(
במתחםהשפעה;

מקרקעיןהכלוליםבתכניתפינויובינויהנמצאים )2(
משטח 80% שמעל ובלבד השפעה, למתחם מחוץ

התכניתנמצאבמתחםהשפעה;

"פקודתהקרקעות"-פקודתהקרקעות)רכישהלצורכיציבור(,
;261943

"שטחכוללהמותרלבנייה"-כהגדרתובחוקהתכנוןוהבנייה
למעטשטחבנייההמיועדלצורכיציבורכמשמעותם
בסעיף188)ב(לחוקהתכנוןוהבנייהואשרניתןלהפקעה

לפיהחוקהאמוראולפיפקודתהקרקעות;

"התוספתהשלישית"-התוספתהשלישיתלחוקהתכנון
והבנייה;

"תכניתמשביחה"-תכניתלגבימקרקעיןהכלולים,כולםאו
חלקם,במתחםהשפעה,שהגדילהאתהשטחהכולל
10% על העולה בשיעור במקרקעין לבנייה המותר
מהשטחהכוללהמותרלבנייהכפישהיהקבועערב
1,500מ"ר אישורהתכנית,ובלבדשנוספולשטחזה

לפחות,ולמעטתכניתמשביחהבמתחםפינויובינויר

ס"חהתשס"ו,עמ'171ר 24

ס"חהתש"ך,עמ'56ר 25

ע"ר1943,תוס'1,עמ')ע(32,)א(44ר 26
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סימן ב': עקרונות למימון מיזם המטרו

סךמסגרת
ההוצאהלמיזם

המטרוויתרת
מסגרתההוצאה

16150ר סךמסגרתההוצאהלמיזםהמטרולאיעלהעל )א(
מיליארדשקליםחדשיםוהואיכלולכלהוצאההנדרשת
זה ובכלל המטרו, בתכנית הכלולים המיזם רכיבי לביצוע
תשלוםפיצוייםעלרכישתמקרקעיןלטובתהמיזםלפיפקודת
הקרקעותוחוקלתיקוןדיניהרכישהלצורכיציבור,התשכ"ד-

לפיסעיף בתביעות המדינה של חלקה תשלום וכן 271964
197)א(לחוקהתכנוןוהבנייהבהתאםלהחלטתמוסדהתכנון
המפורטות מהתכניות לאומית תשתית תכנית המאשרת

בתוספתר

יתרתמסגרתההוצאהתעודכןב–1בינוארבכלשנה )ב(
במועד ידוע שהיה המדדים סל שינוי לשיעור בהתאם
זהלעומתסלהמדדיםשהיהידועב–1בינוארשלהשנה
הקודמת)להלן-יתרתמסגרתההוצאההמוצמדת(;עדכון
ראשוןלפיסעיףקטןזהיהיהביוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר
2023(;לענייןזה,"סלמדדים"-תמהילמדדיםשיקבעושר
האוצרושרהתחבורה,עלפיהצעתהוועדההמנהלת,מתוך
מדדיםשמפרסמיםהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהאובנק

ישראל,בהתחשבבשינוימחירתשומותהמיזםובהרכבןר

הוועדההמנהלתתפרסםמדישנה,בהודעהברשומות, )ג(
אתיתרתמסגרתההוצאההמוצמדתר

רשאית, הממשלה )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ד(
של הכספים ועדת ובאישור המנהלת הוועדה בהמלצת
הכנסת,להגדילאתסךמסגרתההוצאההנקובבסעיףהקטן
המרבית לתועלת תביא הגדלתו כי שוכנעה אם האמור,
חוק התקציב, יסודות חוק להוראות בכפוף והכול למשק,
התשנ"ב- התקציבית, ההוצאה והגבלת הגירעון הפחתת

281992וחוקתקציבשנתיכהגדרתובחוקיסודותהתקציבר

מימוןמיזם
המטרו

כאמור17ר המטרו למיזם ההוצאה מסגרת מסך 50% )א(
בסעיף16)א(אושעליוהחליטההממשלהלפיסעיף16)ד(,לפי

העניין,ימומנוביןהיתרבאמצעותאלה:

המטרו השבחת מס מגביית המדינה הכנסות )1(
לפיסעיף19אומפיתוחהמקרקעיןהמצוייםבמתחם

ההשפעהאשריוקנולמדינהכפישנקבעבחוק;

הכנסותשיתקבלומפיתוחמקרקעיןהמיועדים )2(
לשמשכמתחםדפואוכתחנתמטרו,כפישנקבעבחוק;

ישראל מקרקעי מהקצאת שיתקבלו הכנסות )3(
המצוייםבסביבתתחנותהמטרוומתחמיהדפו;

סימן ב': עקרונות למימון מיזם המטרו

סךמסגרת
ההוצאהלמיזם

המטרוויתרת
מסגרתההוצאה

16150ר סךמסגרתההוצאהלמיזםהמטרולאיעלהעל )א(
מיליארדשקליםחדשיםוהואיכלולכלהוצאההנדרשת
זה ובכלל המטרו, בתכנית הכלולים המיזם רכיבי לביצוע
תשלוםפיצוייםעלרכישתמקרקעיןלטובתהמיזםלפיפקודת
הקרקעותוחוקלתיקוןדיניהרכישהלצורכיציבור,התשכ"ד-

לפיסעיף בתביעות המדינה של חלקה תשלום וכן 271964
197)א(לחוקהתכנוןוהבנייהבהתאםלהחלטתמוסדהתכנון
המפורטות מהתכניות לאומית תשתית תכנית המאשרת

בתוספתר

יתרתמסגרתההוצאהתעודכןב–1בינוארבכלשנה )ב(
במועד ידוע שהיה המדדים סל שינוי לשיעור בהתאם
זהלעומתסלהמדדיםשהיהידועב–1בינוארשלהשנה
הקודמת)להלן-יתרתמסגרתההוצאההמוצמדת(;עדכון
ראשוןלפיסעיףקטןזהיהיהביוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר
2023(;לענייןזה,"סלמדדים"-תמהילמדדיםשיקבעושר
האוצרושרהתחבורה,עלפיהצעתהוועדההמנהלת,מתוך
מדדיםשמפרסמיםהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהאובנק

ישראל,בהתחשבבשינוימחירתשומותהמיזםובהרכבןר

הוועדההמנהלתתפרסםמדישנה,בהודעהברשומות, )ג(
אתיתרתמסגרתההוצאההמוצמדתר

רשאית, הממשלה )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ד(
של הכספים ועדת ובאישור המנהלת הוועדה בהמלצת
הכנסת,להגדילאתסךמסגרתההוצאההנקובבסעיףהקטן
המרבית לתועלת תביא הגדלתו כי שוכנעה אם האמור,
חוק התקציב, יסודות חוק להוראות בכפוף והכול למשק,
התשנ"ב- התקציבית, ההוצאה והגבלת הגירעון הפחתת

281992וחוקתקציבשנתיכהגדרתובחוקיסודותהתקציבר

מימוןמיזם
המטרו

כאמור17ר המטרו למיזם ההוצאה מסגרת מסך 50% )א(
בסעיף16)א(אושעליוהחליטההממשלהלפיסעיף16)ד(,לפי

העניין,ימומנוביןהיתרבאמצעותאלה:

המטרו השבחת מס מגביית המדינה הכנסות )1(
לפיסעיף19אומפיתוחהמקרקעיןהמצוייםבמתחם

ההשפעהאשריוקנולמדינהכפישנקבעבחוק;

הכנסותשיתקבלומפיתוחמקרקעיןהמיועדים )2(
לשמשכמתחםדפואוכתחנתמטרו,כפישנקבעבחוק;

ישראל מקרקעי מהקצאת שיתקבלו הכנסות )3(
המצוייםבסביבתתחנותהמטרוומתחמיהדפו;

ס"חהתשכ"ד,עמ'122ר 27

ס"חהתשנ"ב,עמ'45ר 28
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שבין ההפרש בגובה שנה מדי שיועבר סכום )4(
הכנסותהמדינהממסגודשבהתאםלחוקמסלהפחתת
גודשהתנועהבאזורגושדן,התשפ"ב-292021,באותה

שנה,ובין700מיליוןשקליםחדשים;

סכומיםשיעבירוהרשויותהמקומיותשבשטחן )5(
חלהתכניתהמטרו,לאוצרהמדינה,בהתאםלהוראות

לפיסעיףקטן)ג(;

50%מסךמסגרת בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(, )ב(
שעליו או 16)א( בסעיף כאמור המטרו, למיזם ההוצאה
החליטההממשלהלפיסעיף16)ד(,לפיהעניין,ימומנומאוצר

המדינהר

עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(שרהאוצר )ג(
יקבע,בצו,בהתייעצותעםשרהפנים,אתהסכומיםשיעבירו
לאוצר המטרו, תכנית חלה שבשטחן המקומיות הרשויות
המדינה;סכומיםכאמורייקבעובהתאםלעקרונותשעליהם

החליטההממשלה,בשיםלב-

לתרומתמיזםהמטרולפיתוחשירותהתחבורה )1(
הציבוריתברשותהמקומית;

המקומית, הרשות של הכלכלית לאיתנותה )2(
בהתבסס,ביןהיתר,עלהכנסותיהר

התקבלוהכנסותכמפורטבסעיףקטן)א(בשיעורהעולה )ד(
על50%מסךמסגרתההוצאה,לאייעשהשימושבהכנסות
אלהאלאלאחראישורועדהשלהכנסתולטובתמימוןמיזם

המטרובלבדר

של חוב לקזז רשאי האוצר במשרד הכללי החשב )ה(
סכומיםכאמורבסעיף בגין רשותמקומית,כולואוחלקו,
ותשלומים כספים אגרות, ארנונה, תשלומי כנגד )ג( קטן
נוספיםהמגיעיםלאותהרשותמקומיתמהמדינה,ולמעט
תשלומיםהמיועדיםלחינוך,לרווחהאולשימושיםמסוימים
שאיןהרשותהמקומיתרשאיתלעשותבהםשימושלתשלום
)ג(לפיכלדין;קיזוזכאמורלא סכומיםכאמורבסעיףקטן
ייעשהאלא30ימיםלאחרשניתנהלרשותהמקומיתהודעה
בכתבעלהכוונהלקזזאתהסכוםוכןהודעהעלהאפשרות

להשמיעאתטענותיהר

סימן ג': היטל השבחה ומס השבחת מטרו

שיעורהיטל
ההשבחהלפי

תכניתמשביחה

עלאףהאמורבסעיף3לתוספתהשלישית,היטלההשבחה18ר
מההשבחה 40% של בשיעור יהיה מושבחים, במקרקעין

כהגדרתהבתוספתהשלישיתר

ס"חהתשפ"ב,עמ'171ר 29
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מסהשבחת
המטרו

נוסףעלהאמורבסעיף18,בעלמקרקעיןמושבחיםישלם19ר )א(
מסבשיעורשל35%מההשבחה,שישולםלאוצרהמדינה,
וישמשלמימוןבנייהופיתוחשלמיזםהמטרולפיהוראות
סימןזה)להלן-מסהשבחתהמטרו(;לענייןזה,"השבחה"
-עלייתשווייםשלמקרקעיןבמתחםהשפעהעקבאישור
תכניתמשביחה,אועקבמתןהקלהאושימושחורגכהגדרתם
בחוקהתכנוןוהבנייהמתכניתמשביחהכפישנקבעהבשומת

ההשבחהכמשמעותהבסעיףקטן)ב(ר

ההשבחה שומת לפי יחושב המטרו השבחת מס )ב(
כמשמעותהבסעיף4לתוספתהשלישית)בפרקזה-שומת

ההשבחה(ר

לדורות חוכר לרבות - מקרקעין" "בעל זה, בסעיף )ג(
כמשמעותובחוקהמקרקעין,התשכ"ט-301969,ולמעטרשות

מקרקעיישראל,רשותהפיתוחוהקרןהקיימתלישראלר

עלאףהאמורבסעיף3לתוספתהשלישיתובסעיפים18 )ד(
ו־19)א(לחוקזה,עלמקרקעיןמושבחיםבמתחםפינויבינוי

יחולוהוראותאלה:

בתוספת כמשמעותו ההשבחה היטל שיעור )1(
יהיה המטרו, השבחת מס שיעור בצירוף השלישית
- )להלן )א( קטן בסעיף כהגדרתה מההשבחה 50%

שיעורחובתהתשלום(;

עלאףהאמורבפסקה)1(,רשותמקומיתתהיה )2(
120ימיםממועדאישורתמ"א רשאיתלקבוע,בתוך
70)להלן-מועדהקביעה(,אתשיעורחובתהתשלום
אשריחולעלמקרקעיןמושבחיםבתכניותפינויובינוי;
שיעורכאמוריהיהשלושהרבעים,מחציתאורבע
מההשבחהוכןהיארשאיתלקבועכילאתחולעליו
חובתתשלוםכלל;קבעהרשותמקומיתכאמור,תחול
קביעתהלגביכלתכניתפינויובינוישהוגשהלמוסד

תכנוןלמשךחמששניםהחלממועדקביעתה;

שיעורחובתהתשלוםיחולקבאופןהבא: )3(

חובת משיעור שלישים שני של סכום )א(
בו ויראו המקומית לוועדה ישולם התשלום
כאמור תשלום על השבחה; היטל כתשלום
שלא ככל השלישית התוספת הוראות יחולו

נקבעבחוקבמפורשאחרת;

היתרהתשולםלאוצרהמדינהויראובה )ב(
יחולו כאמור תשלום על מטרו; השבחת מס
הוראותחוקזה,ככלשלאנקבעבחוקבמפורש

אחרתר

מסהשבחת
המטרו

נוסףעלהאמורבסעיף18,בעלמקרקעיןמושבחיםישלם19ר )א(
מסבשיעורשל35%מההשבחה,שישולםלאוצרהמדינה,
וישמשלמימוןבנייהופיתוחשלמיזםהמטרולפיהוראות
סימןזה)להלן-מסהשבחתהמטרו(;לענייןזה,"השבחה"
-עלייתשווייםשלמקרקעיןבמתחםהשפעהעקבאישור
תכניתמשביחה,אועקבמתןהקלהאושימושחורגכהגדרתם
בחוקהתכנוןוהבנייהמתכניתמשביחהכפישנקבעהבשומת

ההשבחהכמשמעותהבסעיףקטן)ב(ר

ההשבחה שומת לפי יחושב המטרו השבחת מס )ב(
כמשמעותהבסעיף4לתוספתהשלישית)בפרקזה-שומת

ההשבחה(ר

לדורות חוכר לרבות - מקרקעין" "בעל זה, בסעיף )ג(
כמשמעותובחוקהמקרקעין,התשכ"ט-301969,ולמעטרשות

מקרקעיישראל,רשותהפיתוחוהקרןהקיימתלישראלר

עלאףהאמורבסעיף3לתוספתהשלישיתובסעיפים18 )ד(
ו־19)א(לחוקזה,עלמקרקעיןמושבחיםבמתחםפינויבינוי

יחולוהוראותאלה:

בתוספת כמשמעותו ההשבחה היטל שיעור )1(
יהיה המטרו, השבחת מס שיעור בצירוף השלישית
- )להלן )א( קטן בסעיף כהגדרתה מההשבחה 50%

שיעורחובתהתשלום(;

עלאףהאמורבפסקה)1(,רשותמקומיתתהיה )2(
120ימיםממועדאישורתמ"א רשאיתלקבוע,בתוך
70)להלן-מועדהקביעה(,אתשיעורחובתהתשלום
אשריחולעלמקרקעיןמושבחיםבתכניותפינויובינוי;
שיעורכאמוריהיהשלושהרבעים,מחציתאורבע
מההשבחהוכןהיארשאיתלקבועכילאתחולעליו
חובתתשלוםכלל;קבעהרשותמקומיתכאמור,תחול
קביעתהלגביכלתכניתפינויובינוישהוגשהלמוסד

תכנוןלמשךחמששניםהחלממועדקביעתה;

שיעורחובתהתשלוםיחולקבאופןהבא: )3(

חובת משיעור שלישים שני של סכום )א(
בו ויראו המקומית לוועדה ישולם התשלום
כאמור תשלום על השבחה; היטל כתשלום
שלא ככל השלישית התוספת הוראות יחולו

נקבעבחוקבמפורשאחרת;

היתרהתשולםלאוצרהמדינהויראובה )ב(
יחולו כאמור תשלום על מטרו; השבחת מס
הוראותחוקזה,ככלשלאנקבעבחוקבמפורש

אחרתר

ס"חהתשכ"ט,עמ'259ר 30
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הודעהלחייב
ולמדינה

בהודעתהוועדההמקומיתלחייבבהיטלבדברשיעור20ר )א(
ההשבחהשבעדוהואחייבבהיטל,לפיסעיף6)ב(לתוספת
השלישית,תביאהוועדההמקומיתלידיעתוגםאתשיעור
ההשבחהשבעדוהואחייבבמסהשבחתהמטרוואתזכותו
לערערעלהחיובבמסכאמורלפיהוראותסעיף14לתוספת

השלישית)בסעיףזה-הודעתהוועדההמקומית(ר

נוסחהודעתהוועדההמקומיתייקבעעלידישרהאוצר )ב(
ויפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהאוצרויכלול,ביןהשאר,

אתפרטיהחשבוןלתשלוםמסהשבחתהמטרור

מועדתשלוםמס
השבחתהמטרו

מסהשבחתהמטרוישולםלאיאוחרמהמועדשהחייב21ר )א(
בומימשזכותבמקרקעיןשלגביהםחלהמס,ורשאיהחייב
לשלםמקדמותעלחשבונועודלפניקביעתשומתההשבחהר

הזכויות מן חלק המטרו השבחת במס החייב מימש )ב(
מטרו השבחת מס ישלם המס, חל שלגביהם במקרקעין

בשיעוריחסילפימידתהמימושהחייבתבמסר

ערובותלהבטחת
תשלום

שרהאוצררשאילקבועהוראותבדברמתןערובותלהבטחת22ר
תשלוםמסהשבחתהמטרוכתנאילמימושזכויותבמקרקעין,
אחריאישורתכניתמשביחהולפנישנקבעהשומתההשבחה
לגביאותםמקרקעין,וכןהסדריםלגבידחייתמועדתשלום
מסהשבחתמטרולגבישותףבמקרקעיןשטרםמימשזכויותיור

הודעתהוועדה
המקומיתלרשם
המקרקעיןבדבר

חובתתשלוםמס
המטרו

יציין23ר לכך שהסמיכו מי או המקומית הוועדה ראש יושב
בתעודההחתומהבידולפיסעיף10)א(לתוספתהשלישית
שתוצגלרשםהמקרקעיןלענייןתשלוםהיטלההשבחההחל
עלמקרקעין,אםחלהחובתתשלוםמסהשבחתמטרולגבי

המקרקעיןהאמוריםר

הבטחתאכיפה
שלתשלוםמס
השבחתהמטרו

לאתירשםבפנקסיהמקרקעיןפעולהשהיאבבחינת24ר )א(
מימושזכויותבמקרקעיןשאושרהלגביהםתכניתמשביחה,
אלאלאחרשהוצגהלפנירשםהמקרקעיןתעודההחתומה
כל שולמו כי המעידה לכך, הסמיכו האוצר ששר מי ביד
הסכומיםהמגיעיםאותהשעהכמסהשבחתמטרוהחלעל
המקרקעיןלפיחוקזה,אוניתנהערובהלתשלומו,כולואו

מקצתו,והכולכנדרשלפיחוקזהר

לגביהם שאושרה במקרקעין לבנייה היתר יוצא לא )ב(
תכניתמשביחהולאתינתןהקלהולאיותרשימושחורגכל
עודלאשולםמסהשבחתהמטרואואותוחלקממנוהמגיע
אותהשעהעלפיחוקזהבשלאותםמקרקעין,אושניתנה
ערובהלתשלוםאולחלקממנו,והכולכנדרשעלפיחוקזהר

שולםמסהשבחתהמטרוכאמורבסעיףקטן)ב(,יהווה )ג(
אישורשיקבלבעלהמקרקעיןבגיןהתשלוםראיהלתשלומור

שרהאוצריקבעהוראותבדבראישוריםשבעלמקרקעין )ד(
במתחמיהשפעהנדרשלהציגכאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,

ובכללזהזהותהגורםהמאשר,מסמכיםומידעשיידרשולו
לצורךמתןאישורכאמורוסדריהדיןלהגשתבקשותלפניור
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עלגבייתמסהשבחתהמטרווכןעלגבייתהפרשיהצמדה25רגבייתהמס
וריביתלפיפרקזה,תחולפקודתהמסים)גבייה(31ר

החלתהוראות
התוספתהשלישית

לחוקהתכנון
והבנייהלגבימס

השבחתהמטרו

)7(,26ר 4)5(עד 4)4()א(, ו–)2(, )1(4 ,2 ,1 ההוראותלפיסעיפים
19)ב( 19)א(, ,16 14א, ,14 13א, ,11 ,9 , )ד(ו–)ה( )ב(, 6)א(, ,5

)4(עד)9(,19)ב()10()א(ו–)ב(,19)ב()11(ו־19)ג(ו–)ג1(לתוספת
השלישיתוסעיף259)ד(לחוקהתכנוןוהבנייה,החלותלגבי
בשינויים המטרו, השבחת מס לגבי יחולו השבחה, היטל

המחויביםובשינוייםאלה:

לענייןסעיף4)4(לתוספתהשלישית-תהאגםהמדינה )1(
רשאיתלדרושמהוועדההמקומיתבכלעת,לערוךאתשומת
ההשבחהבעבורמקרקעיןמושבחים,אםהוועדההחליטה
באותם הזכויות למימוש עד השומה עריכת דחיית על
מקרקעין;דרשההמדינהכאמור,תודיעהוועדההמקומית
לבעלהמקרקעיןהמושבחיםעלדרישתהמדינהועלזכותו
לערערעלשומתההשבחה;עלאףהאמורבסעיף14לתוספת,
בעלהמקרקעיןיהיהרשאילערורעלשומהכאמורבסעיף
קטןזהבתוך45ימיםמהמועדבומימשזכויותבמקרקעין

המושבחים;

לענייןסעיף6)ד(לתוספתהשלישית-תינתןלמדינה )2(
הסמכותהנתונהלוועדההמקומיתלהורותעלרישוםהערות
אזהרהבפנקסיהמקרקעיןלגביחובתבעלימקרקעיןהכלולים
בלוחשומה,ואשראושרהלגביהםתכניתמשביחה,לשלם
אתמסהשבחתהמטרובהתאםלהוראתהסעיףקטןהאמור;

לענייןסעיף14לתוספתהשלישית-תהאגםהמדינה )3(
רשאיתלבצעאתהפעולותהאלה:

לערורלפניועדתהעררלפיצוייםולהיטלהשבחה )א(
כמשמעותהבסעיף12ולחוקהתכנוןוהבנייה)בסעיף
לוח על או ההשבחה שומת על הערר( ועדת - זה
שומהשנערכולגבימקרקעיןשאושרהלגביהםתכנית
לתוספת 14)א( בסעיף הקבועים במועדים משביחה,

השלישית;

המקרקעין שמאי מועצת ראש ליושב לפנות )ב(
בעניין הכרעה לשם מכריע שמאי שימנה בבקשה
גובההחיובבמסהשבחתהמטרובהתאםלהוראות
סעיף14)ב()1(לתוספתהשלישית,בשינוייםהמחויבים;
עשתהכן,יודיעלהיושבראשמועצתשמאיהמקרקעין,
14)ב()2(לתוספתהאמורה,על במועדהקבועבסעיף
פנתה כאמור; שמינה המכריע השמאי של זהותו
המדינהליושבראשמועצתשמאיהמקרקעיןכאמור,
תודיעהוועדההמקומיתלבעלהמקרקעיןעלפניית
המדינהועלזהותושלהשמאיהמכריעשמונהכאמור;

עלגבייתמסהשבחתהמטרווכןעלגבייתהפרשיהצמדה25רגבייתהמס
וריביתלפיפרקזה,תחולפקודתהמסים)גבייה(31ר

החלתהוראות
התוספתהשלישית

לחוקהתכנון
והבנייהלגבימס

השבחתהמטרו

)7(,26ר 4)5(עד 4)4()א(, ו–)2(, )1(4 ,2 ,1 ההוראותלפיסעיפים
19)ב( 19)א(, ,16 14א, ,14 13א, ,11 ,9 , )ד(ו–)ה( )ב(, 6)א(, ,5

)4(עד)9(,19)ב()10()א(ו–)ב(,19)ב()11(ו־19)ג(ו–)ג1(לתוספת
השלישיתוסעיף259)ד(לחוקהתכנוןוהבנייה,החלותלגבי
בשינויים המטרו, השבחת מס לגבי יחולו השבחה, היטל

המחויביםובשינוייםאלה:

לענייןסעיף4)4(לתוספתהשלישית-תהאגםהמדינה )1(
רשאיתלדרושמהוועדההמקומיתבכלעת,לערוךאתשומת
ההשבחהבעבורמקרקעיןמושבחים,אםהוועדההחליטה
באותם הזכויות למימוש עד השומה עריכת דחיית על
מקרקעין;דרשההמדינהכאמור,תודיעהוועדההמקומית
לבעלהמקרקעיןהמושבחיםעלדרישתהמדינהועלזכותו
לערערעלשומתההשבחה;עלאףהאמורבסעיף14לתוספת,
בעלהמקרקעיןיהיהרשאילערורעלשומהכאמורבסעיף
קטןזהבתוך45ימיםמהמועדבומימשזכויותבמקרקעין

המושבחים;

לענייןסעיף6)ד(לתוספתהשלישית-תינתןלמדינה )2(
הסמכותהנתונהלוועדההמקומיתלהורותעלרישוםהערות
אזהרהבפנקסיהמקרקעיןלגביחובתבעלימקרקעיןהכלולים
בלוחשומה,ואשראושרהלגביהםתכניתמשביחה,לשלם
אתמסהשבחתהמטרובהתאםלהוראתהסעיףקטןהאמור;

לענייןסעיף14לתוספתהשלישית-תהאגםהמדינה )3(
רשאיתלבצעאתהפעולותהאלה:

לערורלפניועדתהעררלפיצוייםולהיטלהשבחה )א(
כמשמעותהבסעיף12ולחוקהתכנוןוהבנייה)בסעיף
לוח על או ההשבחה שומת על הערר( ועדת - זה
שומהשנערכולגבימקרקעיןשאושרהלגביהםתכנית
לתוספת 14)א( בסעיף הקבועים במועדים משביחה,

השלישית;

המקרקעין שמאי מועצת ראש ליושב לפנות )ב(
בעניין הכרעה לשם מכריע שמאי שימנה בבקשה
גובההחיובבמסהשבחתהמטרובהתאםלהוראות
סעיף14)ב()1(לתוספתהשלישית,בשינוייםהמחויבים;
עשתהכן,יודיעלהיושבראשמועצתשמאיהמקרקעין,
14)ב()2(לתוספתהאמורה,על במועדהקבועבסעיף
פנתה כאמור; שמינה המכריע השמאי של זהותו
המדינהליושבראשמועצתשמאיהמקרקעיןכאמור,
תודיעהוועדההמקומיתלבעלהמקרקעיןעלפניית
המדינהועלזהותושלהשמאיהמכריעשמונהכאמור;

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(1374,)א(1399ר 31
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לערורלפניועדתהעררעלהחלטתושלשמאי )ג(
לתוספת 14)ב( סעיף הוראות לפי שמונה מכריע
השלישית,במועדיםהקבועיםבסעיף14)ב()4(לתוספת

האמורה;

לערערעלהחלטתיושבראשועדתהעררשניתנה )ד(
ועל השלישית, לתוספת )ב()4( או 14)א( סעיף לפי
החלטתועדתהעררלפיסעיף14)ג()1(או)3(לתוספת

האמורה,לפניביתהמשפטלענייניםמינהליים;

ערערההמדינהכאמורבפסקאותמשנה)1(,)3( )ה(
)4(הוועדההמקומיתתודיעלבעלהמקרקעיןעל או

הערעור;

פסקאות לפי תערער או המדינה תפנה לא )ו(
לאחר האוצר, שר באישור אלא ו–)2(, )1( משנה

שהתייעץעםהשמאיהממשלתיהראשי;

לענייןסעיף19)ב()10()א(לתוספתהשלישית-עלהחלק )4(
מההשבחההחייבבהיטללאיחולוהוראותסעיפים18ו־19

לפרקזה;

לענייןסעיף19)ב()10()ב(לתוספתהשלישית-עלהחלק )5(
מההשבחההחייבבהיטליחולוהוראותסעיפים18ו־19לפרק
זהועלהחלקמההשבחההפטורמהיטללאיחולוהוראות

סעיפים18ו־19לפרקזהר

השבחהמזערית
במגרש

הכולל27ר השטח את הגדילה אשר משביחה, תכנית אושרה
המותרלבנייהבמגרשהכלולבמקרקעיןמושבחיםבשיעור
הנמוךמ־10%,לאיחולועלהמגרשהוראותסעיפים18ו־19,
ובלבדשהגדלתהשטחהאמורלאעלתהעל200מ"ר;לעניין
סעיףזה,אחתהיאאםאושרההגדלתהשטחהאמורבתכנית
אחתאובמספרתכניות,ובלבדשהשטחהמצטברלאעלה

על200מ"רר

ביצועעבודות
פיתוחבתחום

ההשפעהוחישוב
שומתההשבחה

בסעיףזה-28ר )א(

מטעמם, מי או לדורות חוכר לרבות - מקרקעין" "בעל
ולמעטרשותמקרקעיישראל,רשותפיתוחוקרןקיימת

לישראל;

"עבודותפיתוח"-כהגדרתןבסעיף198אלפקודתהעיריות,
למעטשטחיםהמיועדיםלצרכיציבורבעבורהעירייה,

הממוקמיםבמבניםשבהםייעודיםנוספים;

"פקודתהעיריות"-פקודתהעיריות]נוסחחדש[32;

"רשותמקומית"-כהגדרתהבחוקהתכנוןוהבנייה,לרבות
מימטעמהר

במתחם מקרקעין מבעל מקומית רשות תדרוש לא )ב(
השפעהלבצעעבודותפיתוח,אלאאםכןהתקיימוכלאלה:

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197ר 32
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בעל בין התקשרות מכוח יבוצעו העבודות )1(
הדרכים באחת המקומית הרשות ובין המקרקעין
הקבועותבסעיפים198,197או198א)ב(לפקודתהעיריות;

לבעל תשולם הפיתוח עבודות ביצוע בעד )2(
המקרקעיןתמורהשאינהחורגתמהתמורההמקובלת
לביצועעבודותכאמורכמשמעותהבסעיף198א)ב()3(

לפקודתהעיריות;

באחת תשולם )2( בפסקה כאמור התמורה )3(
הדרכיםהקבועותבסעיף198א)ג(לפקודתהעיריותר

ביצעבעלמקרקעיןעבודותפיתוחבמקרקעיןשאושרה )ג(
מהתנאים תנאי התקיים ולא משביחה, תכנית לגביהם
)ב(,לאיובאובחשבוןעבודותכאמור המנוייםבסעיףקטן
בעתעריכתשומתההשבחהלמקרקעין;איןבהוראותסעיף
את לשלם המקומית הרשות מאחריות לגרוע כדי זה קטן

התמורהבעבורביצועעבודותהפיתוחר

סימן ד': העברת תקבולים מרשות מקרקעי ישראל

העברתתקבולים
מרשותמקרקעי

ישראל

עלאףהאמורבכלדין,לשםמימוןהבנייהוהפיתוחשל29ר )א(
מיזםהמטרו,רשותמקרקעיישראלתעבירלאוצרהמדינה
מחצית שנה, אותה של בדצמבר 31 יום עד שנה, בכל
מהתקבוליםשהתקבלועלידהבשנההאמורהבעדביצוע
עסקהבמקרקעיישראלהכלוליםבמתחםההשפעה)בסעיף

זה-חלקהתקבוליםהשנתיים(ר

לאעלהחלקהתקבוליםהשנתייםעל500מיליוןשקלים )ב(
חדשיםבשנהמסוימת,תעביררשותמקרקעיישראללאוצר
לפחות של סכום )א( קטן בסעיף האמור במועד המדינה
500מיליוןשקליםחדשים,ויראואתההפרששביןהסכום
שהועברוביןחלקהתקבוליםהשנתייםכמקדמהעלחשבון
חלקהתקבוליםהשנתייםשהעברתותידרשבשניםשלאחר

מכןר

חלקהתקבוליםהשנתייםוסכומיםכאמורבסעיףקטן)ב( )ג(
יועברולאוצרהמדינהכתקבוליםלמימוןהוצאהכמשמעותה

בסעיף5לחוקיסודותהתקציבר

סימן ה': ועדה לפיצויים למיזם המטרו

ועדהלפיצויים
למיזםהמטרו

והבנייה,30ר התכנון לחוק 197)ב( בסעיף האמור אף על )א(
תביעהלפיצוייםביחסלתכניותתשתיתלאומיתשבתוספת

תוגשלוועדהלפיצוייםלמיזםהמטרור

הרכבהוועדהלפיצוייםלמיזםהמטרויהיהכלהלן: )ב(

עורךדין,בעלותקשלחמששניםלפחות,המצוי )1(
בענייניתכנוןובנייה,שימנושרהפניםושרהמשפטים
דין עורך ימונה לא ראש; היושב יהיה והוא כאחד,
כאמוראםלדעתהשריםקייםניגודענייניםביןתפקידו

כיושבראשוביןעיסוקיוהאחרים;

בעל בין התקשרות מכוח יבוצעו העבודות )1(
הדרכים באחת המקומית הרשות ובין המקרקעין
הקבועותבסעיפים198,197או198א)ב(לפקודתהעיריות;

לבעל תשולם הפיתוח עבודות ביצוע בעד )2(
המקרקעיןתמורהשאינהחורגתמהתמורההמקובלת
לביצועעבודותכאמורכמשמעותהבסעיף198א)ב()3(

לפקודתהעיריות;

באחת תשולם )2( בפסקה כאמור התמורה )3(
הדרכיםהקבועותבסעיף198א)ג(לפקודתהעיריותר

ביצעבעלמקרקעיןעבודותפיתוחבמקרקעיןשאושרה )ג(
מהתנאים תנאי התקיים ולא משביחה, תכנית לגביהם
)ב(,לאיובאובחשבוןעבודותכאמור המנוייםבסעיףקטן
בעתעריכתשומתההשבחהלמקרקעין;איןבהוראותסעיף
את לשלם המקומית הרשות מאחריות לגרוע כדי זה קטן

התמורהבעבורביצועעבודותהפיתוחר

סימן ד': העברת תקבולים מרשות מקרקעי ישראל

העברתתקבולים
מרשותמקרקעי

ישראל

עלאףהאמורבכלדין,לשםמימוןהבנייהוהפיתוחשל29ר )א(
מיזםהמטרו,רשותמקרקעיישראלתעבירלאוצרהמדינה
מחצית שנה, אותה של בדצמבר 31 יום עד שנה, בכל
מהתקבוליםשהתקבלועלידהבשנההאמורהבעדביצוע
עסקהבמקרקעיישראלהכלוליםבמתחםההשפעה)בסעיף

זה-חלקהתקבוליםהשנתיים(ר

לאעלהחלקהתקבוליםהשנתייםעל500מיליוןשקלים )ב(
חדשיםבשנהמסוימת,תעביררשותמקרקעיישראללאוצר
לפחות של סכום )א( קטן בסעיף האמור במועד המדינה
500מיליוןשקליםחדשים,ויראואתההפרששביןהסכום
שהועברוביןחלקהתקבוליםהשנתייםכמקדמהעלחשבון
חלקהתקבוליםהשנתייםשהעברתותידרשבשניםשלאחר

מכןר

חלקהתקבוליםהשנתייםוסכומיםכאמורבסעיףקטן)ב( )ג(
יועברולאוצרהמדינהכתקבוליםלמימוןהוצאהכמשמעותה

בסעיף5לחוקיסודותהתקציבר

סימן ה': ועדה לפיצויים למיזם המטרו

ועדהלפיצויים
למיזםהמטרו

והבנייה,30ר התכנון לחוק 197)ב( בסעיף האמור אף על )א(
תביעהלפיצוייםביחסלתכניותתשתיתלאומיתשבתוספת

תוגשלוועדהלפיצוייםלמיזםהמטרור

הרכבהוועדהלפיצוייםלמיזםהמטרויהיהכלהלן: )ב(

עורךדין,בעלותקשלחמששניםלפחות,המצוי )1(
בענייניתכנוןובנייה,שימנושרהפניםושרהמשפטים
דין עורך ימונה לא ראש; היושב יהיה והוא כאחד,
כאמוראםלדעתהשריםקייםניגודענייניםביןתפקידו

כיושבראשוביןעיסוקיוהאחרים;
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נציגמנהלהתכנון,הבקיאבענייניתכנוןובנייה; )2(

בעלתואראקדמיבתחוםהכלכלה,מינהלעסקים, )3(
ראייתחשבוןאוההנדסה,אוהשכלהמתאימהאחרת,
שימנהשרהאוצר,ובלבדשאינועובדהמדינה,עובד
לא המטרו; רשות או מקומית רשות מקומית, ועדה
ימונהאדםכאמוראםלדעתשרהאוצרקייםניגוד
ענייניםביןתפקידוכחברבוועדהוביןעיסוקיוהאחריםר

סמכויותהוועדה
לפיצוייםלמיזם

המטרו

סמכותהוועדהלפיצוייםלמיזםהמטרוהיאלדוןולהחליט31ר
בתביעתפיצוייםביחסלתכניותתשתיתלאומיתהמפורטות
בתוספתבהתאםלהוראותלפיפרקט'לחוקהתכנוןוהבנייה,

בשינוייםהמחויביםר

תחולתהוראות
חוקהתכנון
והבנייהעל

הוועדהלפיצויים
למיזםהמטרו

12ה)א(,32ר 12ד, ו–)ד()1(, )ג( 12ב)ב(, 12א)ב1(, סעיפים הוראות
197ו־198לחוקהתכנוןוהבנייהיחולועלהוועדהלפיצויים

למיזםהמטרו,בשינוייםהמחויביםר

סימן ו': הוראות שונות

ביצועותקנות-
פרקג'

שרהאוצרממונהעלביצועפרקג'והוארשאילהתקיןתקנות33ר
לביצועור

שרהאוצר,לפיהמלצתהוועדההמנהלת,רשאילשנותאת34רשינויהתוספת
התוספתר

הוראותסימןג'לפרקזהלאיחולועלתכניתמשביחה35רתחולה-פרקג' )א(
שהופקדהלפנייוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023()להלן
-המועדהקובע(,למעטתכניתשהופקדהלפניהמועדהקובע
ולאחרמועדזההגדילהאתהשטחהכוללהמותרלבנייה
במקרקעיןבעקבותהליךלפיסעיף106לחוקהתכנוןוהבנייה,
בשיעורהעולהעל10%ולפחותב־1,500מ"רמהשטחהאמור

שנכללבמסגרתהתכניתשהופקדהלפניהמועדהקובער

הוראותסעיפים18עד26ו־37יחולועלתכניתמשביחה )ב(
שהופקדהבתוך20שניםמיוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר
2023(ועלהקלהאושימושחורגמתכניתמשביחהשהוחלט
לאשרםבתוךהתקופההאמורה;שרהאוצררשאי,באישור
ועדהשלהכנסת,להאריךאתהתקופהבשתיתקופותנוספות

שלשבעשניםוחציכלאחתר

שרהאוצרושרהתחבורהידווחולוועדהשלהכנסתמדי36רדיווחלכנסת
שנה,החלמיוםתחילתושלחוקזהועדיום31במרס,על

היערכותויישוםהוראותחוקזהובכללזה-

שלבימיזםהמטרוהמתוכנניםוהתקדמותהמיזם; )1(

יתרתמסגרתההוצאההמוצמדתבהתאםלסעיף16)ג(; )2(

הכנסותשהתקבלובהתאםלסעיף17)א(בשנהשחלפה )3(
וסךההוצאהבפועלבגיןהמיזםבשנהשחלפה;

מצבההתכנונישלתמ"א70והאםאושרה; )4(
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סךהתקבוליםשהתקבלומרשותמקרקעיישראלבשנה )5(
הקודמתלפיסעיף29;

ככל המטרו, מס מגביית שהתקבלו התקבולים סך )6(
שהתקבלור

הוראתמעבר
לענייןקביעת

מתחמיהשפעה

בסעיףזה-37ר )א(

להערות 70 תמ"א מסירת יום - להערות" המסירה "יום
הוועדותהמחוזיות,לפיסעיף52לחוקהתכנוןוהבנייה;

"מועדאישורתמ"א70"-יוםפרסוםהודעהברשומותעל
אישורתמ"א70;

ולבנייה לתכנון הארצית המועצה - הארצית" "המועצה
כמשמעותהבחוקהתכנוןוהבנייה;

"מתחמיההשפעההזמניים"-המקרקעיןשנכללובמתחמי
70שהועברהלהערות ההשפעההמפורטיםבתמ"א
הארצית המועצה בהחלטת או המחוזיות הוועדות

כאמורבסעיף37)ד(ר

לאתאושרתכניתמשביחהבמתחמיההשפעההזמניים, )ב(
אשרלאהופקדהעדיוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(,
אלאבהתאםלכלליםשקבעושרהאוצרושרהפנים,באישור
או המטרו השבחת מס תשלומי לעניין הכנסת, של ועדה
הבטחתם;לענייןזה,"הפקדה"-כמשמעותהבחוקהתכנון

והבנייהר

מסרההמועצההארציתאתתמ"א70להערותהוועדות )ג(
המחוזיותעדיוםו'בכסלוהתשפ"ג)30בנובמבר2022(,יחולו

הוראותאלה:

לאתיעשהפעולהמכוחתכניתמשביחה,כמפורט )1(
להלן,לגבימקרקעיןמושבחיםבמתחםהשפעהזמני,

אלאאםכןקוימוהוראותפסקאות)3(ו–)4(:

פעולה המקרקעין בפנקסי תירשם לא )א(
אשר במקרקעין זכויות מימוש בבחינת שהיא
אושרהלגביהםתכניתמשביחהומכוחאותה

תכנית;

לאיוצאהיתרלבנייהבמקרקעיןלפיתכנית )ב(
משביחה,לאתינתןהקלהולאיותרשימושחורג

לפיתכניתכאמור;

היטלההשבחהבמקרקעיןשחלהבהםהשבחה )2(
לפיתכניתמשביחה,יהיהבשיעורשל40%מההשבחה

כמשמעותהבתוספתהשלישית;

סכוםשל5%ר22מההשבחהכמשמעותהבתוספת )3(
השלישיתישולםלאוצרהמדינה;הוראהזותחולעל

אףהאמורבסעיף196אובתוספתהשלישית;

סךהתקבוליםשהתקבלומרשותמקרקעיישראלבשנה )5(
הקודמתלפיסעיף29;

ככל המטרו, מס מגביית שהתקבלו התקבולים סך )6(
שהתקבלור

הוראתמעבר
לענייןקביעת

מתחמיהשפעה

בסעיףזה-37ר )א(

להערות 70 תמ"א מסירת יום - להערות" המסירה "יום
הוועדותהמחוזיות,לפיסעיף52לחוקהתכנוןוהבנייה;

"מועדאישורתמ"א70"-יוםפרסוםהודעהברשומותעל
אישורתמ"א70;

ולבנייה לתכנון הארצית המועצה - הארצית" "המועצה
כמשמעותהבחוקהתכנוןוהבנייה;

"מתחמיההשפעההזמניים"-המקרקעיןשנכללובמתחמי
70שהועברהלהערות ההשפעההמפורטיםבתמ"א
הארצית המועצה בהחלטת או המחוזיות הוועדות

כאמורבסעיף37)ד(ר

לאתאושרתכניתמשביחהבמתחמיההשפעההזמניים, )ב(
אשרלאהופקדהעדיוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(,
אלאבהתאםלכלליםשקבעושרהאוצרושרהפנים,באישור
או המטרו השבחת מס תשלומי לעניין הכנסת, של ועדה
הבטחתם;לענייןזה,"הפקדה"-כמשמעותהבחוקהתכנון

והבנייהר

מסרההמועצההארציתאתתמ"א70להערותהוועדות )ג(
המחוזיותעדיוםו'בכסלוהתשפ"ג)30בנובמבר2022(,יחולו

הוראותאלה:

לאתיעשהפעולהמכוחתכניתמשביחה,כמפורט )1(
להלן,לגבימקרקעיןמושבחיםבמתחםהשפעהזמני,

אלאאםכןקוימוהוראותפסקאות)3(ו–)4(:

פעולה המקרקעין בפנקסי תירשם לא )א(
אשר במקרקעין זכויות מימוש בבחינת שהיא
אושרהלגביהםתכניתמשביחהומכוחאותה

תכנית;

לאיוצאהיתרלבנייהבמקרקעיןלפיתכנית )ב(
משביחה,לאתינתןהקלהולאיותרשימושחורג

לפיתכניתכאמור;

היטלההשבחהבמקרקעיןשחלהבהםהשבחה )2(
לפיתכניתמשביחה,יהיהבשיעורשל40%מההשבחה

כמשמעותהבתוספתהשלישית;

סכוםשל5%ר22מההשבחהכמשמעותהבתוספת )3(
השלישיתישולםלאוצרהמדינה;הוראהזותחולעל

אףהאמורבסעיף196אובתוספתהשלישית;
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סכוםשל5%ר12מההשבחהכמשמעותהבתוספת )4(
האוצר, שר שיקבע ערובה בצורת יינתן השלישית
הערובה, דרישת לעניין הוראות לקבוע הוא ורשאי

סוגהערובה,תנאיה,דרךשחרורהוחילוטהר

להערות 70 תמ"א את הארצית המועצה מסרה לא )ד(
הוועדותהמחוזיותעדלמועדהקבועברישהשלסעיףקטן
)ג(,תקבעהמועצההארציתבהחלטהאתמתחמיההשפעה
הזמניים,וזאתלאיאוחרמיוםז'בטבתהתשפ"ג)31בדצמבר

2022(ויחולוהוראותסעיףקטן)ג(ר

יושבראשהוועדההמקומיתאומישהסמיכולכךיציין )ה(
בתעודההחתומהבידולפיסעיף10)א(לתוספתהשלישית
לענייןתשלוםהיטלההשבחההחלעלמקרקעין,כיחלה

חובתמתןתשלוםומתןערובהכאמורבסעיףקטן)ג(ר

שרהאוצריקבעהוראותלפיסעיף24)ג(בדבראישור )ו(
שבעלמקרקעיןבמתחמיהשפעהזמנייםנדרשלהציגלרשם
בסעיף כאמור ערבות ומתן תשלום חובת לגבי המקרקעין

קטן)ג(ר

פורסמהברשומותהודעהבדבראישורתמ"א70,יחולו )ז(
הוראותאלה:

ערובותשניתנולפיסעיףקטן)ג()4(,לגבימקרקעין )1(
שנכללובמתחמיהשפעהלפיתמ"א70,יחולטולצורך

תשלוםמסהשבחתהמטרוהחלעלהמקרקעין;

ערובותשניתנולפיסעיףקטן)ג()4(לגבימקרקעין )2(
תמ"א לפי שאושרו השפעה במתחמי נכללו שלא
70,ישוחררו,ואחריותושלנותןהערובהעלפיכתב

הערובהתהיהבטלה;

סכומימסהשבחתמטרוששולמובשלמקרקעין )3(
)ג( שנכללובמתחמיהשפעהשנקבעולפיסעיףקטן
או)ד(ולאנכללובמתחמיההשפעהשאושרובתמ"א
70,יושבולמשלםבניכויחלקהיטלההשבחהשיושב
בהתאם והכול המקומית, לוועדה המדינה מאוצר
)ב(, קטן בסעיף כאמור האוצר שר שיקבע לכללים
ולמשלםלאתהיהחבותנוספתכלפיהוועדההמקומית

בגיןאותוחלקשלהיטלההשבחהכאמורר

פרק ד': הוראות שונות

תחילתושלחוקזהביוםפרסומושלחוקהתכניתהכלכלית38רתחילה
)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב

2021ו־2022(,התשפ"ב-2021ר

הוראתמעבר
לענייןחברה

מבצעת

עדלהתקשרותעםחברהמבצעתבהסכםפיתוחלפיהוראות39ר
עירוניים תחבורה נתיבי - נת"ע חברת תהיה 4)ב(, סעיף
להסעתהמוניםבע"מחברהמבצעתכמשמעותהבאותוסעיףר
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תוספת
)ההגדרה"תכניתהמטרו"שבסעיף1וסעיף16)א((

התכניות הכלולות בתכנית המטרו

תכניתלתשתיתלאומיתקומטרוM3)תת"ל103(; )1(

תכניתלתשתיתלאומיתקומטרוM1-מקטעדרומי)תת"ל101/א(; )2(

תכניתלתשתיתלאומיתקומטרוM1-מקטעצפוני)תת"ל101/ב(; )3(

תכניתלתשתיתלאומיתקומטרוM2)תת"ל102(; )4(

תמ"א70/אר" )5(

פרק ו': תחבורה
תיקוןפקודת
התעבורה-

מס'129

בפקודתהתעבורה11-33ר

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"קושירות"יבוא: )א(

""קושירותמותאםביקוש"לאוטובוסיםציבורייםאולמוניות,לפיהעניין
-מסלולהסעהבאזורפעילותמסוים,שבומתאפשרתעצירהגם
בתחנותאוטובוסלשםהעלאתנוסעיםוהורדתםושאינומחייב
תחנותקבועות;המסלולומקומותהעצירהייקבעובהתאםלהזמנות
מראששלנוסעים,באמצעותאמצעיטכנולוגי,ובכללזהיישומון

סלולרי,הכולכפישנקבעברישיוןקוהשירותמותאםהביקוש;";

אחריההגדרה""תעודתביטוח"ו"תעודתערובה""יבוא: )ב(

""השר"-שרהתחבורהוהבטיחותבדרכיםר";

בכותרתסימןג'1לפרקשני,אחרי"בקושירות"יבוא"אובקושירותמותאםביקוש )2(
למוניות";

בסעיף14ז,אחריההגדרה"רישיוןקושירות"יבוא: )3(

""רישיוןקושירותמותאםביקושלמוניות"-כמשמעותובסעיף14ח)א2(;";

בסעיף14ח- )4(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"וקושירותמותאםביקושלמוניות"; )א(

אחריסעיףקטן)א1(יבוא: )ב(

לאיפעילאדםקושירותמותאםביקושלמוניות,אלאאםכןנתןלו ")א2(
המפקחעלהתעבורהרישיוןלכךלפיסעיףזה,והואמפעילאתקוהשירות
מותאםהביקושלמוניותבהתאםלתנאיהרישיוןובאמצעותמוניותשניתן

עליהןרישיוןלנסיעתשירות,בלבדר

המפקחעלהתעבורהרשאילתתרישיוןקושירותמותאםביקוש )א3(
למוניותלגביקושירותמותאםביקושלמוניות,אחדאוכמהיחד,בהתאם

לרשימהשפרסםכאמורלפיסעיף14טז1ר

לאייתןהמפקחעלהתעבורהרישיוןהמשלבקושירותלמוניותוקו )א4(
שירותמותאםביקושלמוניות,אולםהוארשאילתתלמוניתשניתןעליה
רישיוןלנסיעתשירות,רישיוןקושירותלמוניותוכןרישיוןקושירותמותאם
ביקושלמוניות,ובלבדשהמוניתלאתפעלתחתשניהרישיונותבאותוהזמןר";

תוספת
)ההגדרה"תכניתהמטרו"שבסעיף1וסעיף16)א((

התכניות הכלולות בתכנית המטרו

תכניתלתשתיתלאומיתקומטרוM3)תת"ל103(; )1(

תכניתלתשתיתלאומיתקומטרוM1-מקטעדרומי)תת"ל101/א(; )2(

תכניתלתשתיתלאומיתקומטרוM1-מקטעצפוני)תת"ל101/ב(; )3(

תכניתלתשתיתלאומיתקומטרוM2)תת"ל102(; )4(

תמ"א70/אר" )5(

פרק ו': תחבורה

תיקוןפקודתבפקודתהתעבורה11-33ר
התעבורה-

מס'129 בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"קושירות"יבוא: )א(

""קושירותמותאםביקוש"לאוטובוסיםציבורייםאולמוניות,לפיהעניין
-מסלולהסעהבאזורפעילותמסוים,שבומתאפשרתעצירהגם
בתחנותאוטובוסלשםהעלאתנוסעיםוהורדתםושאינומחייב
תחנותקבועות;המסלולומקומותהעצירהייקבעובהתאםלהזמנות
מראששלנוסעים,באמצעותאמצעיטכנולוגי,ובכללזהיישומון

סלולרי,הכולכפישנקבעברישיוןקוהשירותמותאםהביקוש;";

אחריההגדרה""תעודתביטוח"ו"תעודתערובה""יבוא: )ב(

""השר"-שרהתחבורהוהבטיחותבדרכיםר";

בכותרתסימןג'1לפרקשני,אחרי"בקושירות"יבוא"אובקושירותמותאםביקוש )2(
למוניות";

בסעיף14ז,אחריההגדרה"רישיוןקושירות"יבוא: )3(

""רישיוןקושירותמותאםביקושלמוניות"-כמשמעותובסעיף14ח)א2(;";

בסעיף14ח- )4(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"וקושירותמותאםביקושלמוניות"; )א(

אחריסעיףקטן)א1(יבוא: )ב(

לאיפעילאדםקושירותמותאםביקושלמוניות,אלאאםכןנתןלו ")א2(
המפקחעלהתעבורהרישיוןלכךלפיסעיףזה,והואמפעילאתקוהשירות
מותאםהביקושלמוניותבהתאםלתנאיהרישיוןובאמצעותמוניותשניתן

עליהןרישיוןלנסיעתשירות,בלבדר

המפקחעלהתעבורהרשאילתתרישיוןקושירותמותאםביקוש )א3(
למוניותלגביקושירותמותאםביקושלמוניות,אחדאוכמהיחד,בהתאם

לרשימהשפרסםכאמורלפיסעיף14טז1ר

לאייתןהמפקחעלהתעבורהרישיוןהמשלבקושירותלמוניותוקו )א4(
שירותמותאםביקושלמוניות,אולםהוארשאילתתלמוניתשניתןעליה
רישיוןלנסיעתשירות,רישיוןקושירותלמוניותוכןרישיוןקושירותמותאם
ביקושלמוניות,ובלבדשהמוניתלאתפעלתחתשניהרישיונותבאותוהזמןר";

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173;ס"חהתשע"ט,עמ'318ר 33
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בסעיףקטן)ב(- )ג(

ברישה,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"אורישיוןקושירותמותאם )1(
ביקושלמוניות";

בפסקה)1(,בסופהיבוא"אולשםהפעלתקווישירותמותאמיביקוש )2(
למוניות";

שירות קו רישיון "או יבוא שירות" קו "רישיון אחרי ,)3( בפסקה )3(
מותאםביקושלמוניות";

בפסקה)3א(- )4(

בפסקתמשנה)א(,אחרי"רישיוןקוהשירות"יבוא"אורישיון )א(
קוהשירותמותאםהביקושלמוניות";

בפסקתמשנה)ג(,במקום"ניהולקוויהשירות"יבוא"ניהולשל )ב(
קוויהשירותאוקוויהשירותמותאמיהביקושלמוניות";

)5(,בסופהיבוא"ואולםלענייןרישיוןקושירותמותאם בפסקה )5(
ביקושלמוניות,לאיידרשאישורןשלתחנותמוצאויעדלפיהפקודה
ומקוםחנייתהמוניותלאיידרשלהיותבסמוךלאחתהתחנותהאמורות,

אלאאםכןקבעהמפקחאחרתברישיון";

בפסקה)8(,בכלמקום,אחרי"רישיוןקוהשירות"יבוא"אורישיוןקו )6(
השירותמותאםהביקושלמוניות";

בסעיףקטן)ה(- )ד(

שירות קו רישיון "או יבוא שירות" קו "רישיון אחרי ,)1( בפסקה )1(
מותאםביקושלמוניות"ואחרי"רישיוןקוהשירות"יבוא"אורישיוןקו

השירותמותאםהביקושלמוניות";

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

רישיונותלהפעלתמוניתשיינתנולפיפסקה)1(יעמדולרשותו )2("
שלבעלרישיוןקושירותאובעלרישיוןקושירותמותאםביקוש
למוניות)בפסקהזו-הרישיון(לשםהפעלתהמוניותבקוהשירות
אובקוהשירותמותאםהביקושלמוניות,לפיהעניין,בלבד,כלעוד
הרישיוןשלובתוקףוניתנולגביאותןמוניותרישיונותלנסיעת
שירות;רישיונותכאמוראינםניתניםלהעברה,לשעבודאולעיקול,
בכלדרךשהיא,אלאלפיהיתרמאתהמפקחעלהתעבורהובהתאם
לתנאיו;איןלהשתמשברישיונותכאמורלשםהסעתנוסעיםאלא
בקוהשירותאובקוהשירותמותאםביקושלמוניותשלגביוניתנו,

לפיהענייןר";

בסעיף14י- )5(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"וברישיוןקושירותמותאםביקושלמוניות"; )א(

בסעיףקטן)א(- )ב(

ברישה,אחרי"ברישיוןקושירות"יבוא"אוברישיוןקושירותמותאם )1(
ביקושלמוניות";

במקוםפסקה)1(יבוא: )2(
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לענייןרישיוןקושירות-פרטיקוהשירותלמוניותשלשם )1("
היעד ותחנת המוצא תחנת ציון לרבות הרישיון, ניתן הפעלתו
שאושרולפיסעיף14ח)ב()5(ומסלולההסעהשלהמוניותהפועלות
בו,ולענייןרישיוןקושירותמותאםביקושלמוניות-אזורהפעילות
שלקוהשירותמותאםהביקוש,לרבותתחנותמוצא,יעד,חניון

ותחנותאוטובוסשבהןתיאסרעצירה,אםנקבעו;";

בפסקאות)2(ו–)3(,בכלמקום,אחרי"בקוהשירותלמוניות"יבוא"או )3(
בקוהשירותמותאםהביקושלמוניות";

השירות בקו "או יבוא למוניות" השירות "בקו אחרי ,)4( בפסקה )4(
מותאםהביקושלמוניות"ואחרי"תקופתהפעלתקוהשירותלמוניות"

יבוא"אוקוהשירותמותאםהביקושלמוניות";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"ברישיוןקושירות"יבוא"אוברישיוןקושירותמותאם )ג(
ביקושלמוניות",אחרי"קוהשירותלמוניות"יבוא"אושלקוהשירותמותאם
הביקושלמוניות"ואחרי"ברישיוןקוהשירות"יבוא"אוברישיוןקוהשירות

מותאםהביקושלמוניות";

בסעיף14יא- )6(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בקושירותלמוניות"יבוא"אובקושירותמותאם )א(
ביקושלמוניות";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"ברישיוןקושירות"יבוא"אוברישיוןקושירותמותאם )ב(
ביקושלמוניות";

בסעיף14יב)ב(,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"אורישיוןקושירותמותאםביקוש )7(
למוניות";

בסעיף14יג- )8(

בכותרתהשוליים,המילים"ושלילתזכאותלרישיוןקושירות"-יימחקו; )א(

בסעיףקטן)א(- )ב(

ברישה,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"רישיוןקושירותמותאם )1(
ביקושלמוניות";

)4(,אחרי"כבעלרישיוןקושירות"יבוא"כבעלרישיוןקו בפסקה )2(
שירותמותאםביקושלמוניות";

)5(,אחרי"קוהשירותלמוניות"יבוא"אואתקוהשירות בפסקה )3(
מותאםהביקושלמוניות";

בסעיף14טו- )9(

בכותרתהשוליים,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"רישיוןקושירותמותאם )א(
ביקושלמוניות";

אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"רישיוןקושירותמותאםביקושלמוניות", )ב(
אחרי"שרישיוןקושירות"יבוא"אושרישיוןקושירותמותאםביקושלמוניות"

ואחרי"לגביקוהשירות"יבוא"אוקוהשירותמותאםהביקושלמוניות";

לענייןרישיוןקושירות-פרטיקוהשירותלמוניותשלשם )1("
היעד ותחנת המוצא תחנת ציון לרבות הרישיון, ניתן הפעלתו
שאושרולפיסעיף14ח)ב()5(ומסלולההסעהשלהמוניותהפועלות
בו,ולענייןרישיוןקושירותמותאםביקושלמוניות-אזורהפעילות
שלקוהשירותמותאםהביקוש,לרבותתחנותמוצא,יעד,חניון

ותחנותאוטובוסשבהןתיאסרעצירה,אםנקבעו;";

בפסקאות)2(ו–)3(,בכלמקום,אחרי"בקוהשירותלמוניות"יבוא"או )3(
בקוהשירותמותאםהביקושלמוניות";

השירות בקו "או יבוא למוניות" השירות "בקו אחרי ,)4( בפסקה )4(
מותאםהביקושלמוניות"ואחרי"תקופתהפעלתקוהשירותלמוניות"

יבוא"אוקוהשירותמותאםהביקושלמוניות";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"ברישיוןקושירות"יבוא"אוברישיוןקושירותמותאם )ג(
ביקושלמוניות",אחרי"קוהשירותלמוניות"יבוא"אושלקוהשירותמותאם
הביקושלמוניות"ואחרי"ברישיוןקוהשירות"יבוא"אוברישיוןקוהשירות

מותאםהביקושלמוניות";

בסעיף14יא- )6(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בקושירותלמוניות"יבוא"אובקושירותמותאם )א(
ביקושלמוניות";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"ברישיוןקושירות"יבוא"אוברישיוןקושירותמותאם )ב(
ביקושלמוניות";

בסעיף14יב)ב(,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"אורישיוןקושירותמותאםביקוש )7(
למוניות";

בסעיף14יג- )8(

בכותרתהשוליים,המילים"ושלילתזכאותלרישיוןקושירות"-יימחקו; )א(

בסעיףקטן)א(- )ב(

ברישה,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"רישיוןקושירותמותאם )1(
ביקושלמוניות";

)4(,אחרי"כבעלרישיוןקושירות"יבוא"כבעלרישיוןקו בפסקה )2(
שירותמותאםביקושלמוניות";

)5(,אחרי"קוהשירותלמוניות"יבוא"אואתקוהשירות בפסקה )3(
מותאםהביקושלמוניות";

בסעיף14טו- )9(

בכותרתהשוליים,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"רישיוןקושירותמותאם )א(
ביקושלמוניות";

אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"רישיוןקושירותמותאםביקושלמוניות", )ב(
אחרי"שרישיוןקושירות"יבוא"אושרישיוןקושירותמותאםביקושלמוניות"

ואחרי"לגביקוהשירות"יבוא"אוקוהשירותמותאםהביקושלמוניות";
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אחריסעיף14טזיבוא: )10(

"פרסוםאזורי
הפעילותשלקווי

שירותמותאמי
ביקושלמוניות

משרד14טז1ר של האינטרנט באתר יפרסם התעבורה על המפקח
התחבורהוהבטיחותבדרכיםאתפירוטאזוריהפעילותשל
יינתנו שלגביהם למוניות, הביקוש מותאמי השירות קווי
רישיונותקווישירותמותאמיביקושלמוניותלפיסימןזה;
המפקחעלהתעבורהרשאילעדכןמזמןלזמןאתהפרסום

האמור,ובלבדשחלפהשנהממועדהעדכוןהאחרוןר";

בסעיף14יח- )11(

)1(,אחרי"לרישיוןקושירות"יבוא"לרישיוןקושירותמותאם בפסקה )א(
ביקושלמוניות";

במקוםפסקה)1א(יבוא: )ב(

מידעונתוניםשימסורבעלרישיוןקושירותאובעלרישיוןקו ")1א(
שירותמותאםביקושלמוניותלמפקחעלהתעבורהבענייןהפעלתקו
השירותאוקוהשירותמותאםהביקושלמוניותעלידוובענייןמספר
בעד הנוסעים שילמו שבהם התשלום אמצעי אלה, בקווים הנוסעים
הנסיעהוהסדרהנסיעהששימשלכך,וכןהמועדוהאופןשבויימסרומידע

ונתוניםכאמור;";

בסעיף27א,במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )12(

בסעיףזה,"סרט"-לרבותהתקןאלקטרוני,שבבאוכלאמצעיאחרשנועד ")ד(
המופק אחר, מידע או מספרי מידע מילולי, מידע חזותי, מידע של לאחסון

ממצלמהר";

בסעיף27א1- )13(

אחריסעיףקטן)יג(יבוא: )א(

רשותמקומיתתקצהמחציתלפחותמההכנסותשהפיקהמקנסות ")יג1(
עלעבירהשלשימוששלאכדיןבנתיבתחבורהציבוריתכאמורבפרט1
לתוספתהאחתעשרה,בניכויהוצאותיהלשםאכיפתהעבירההאמורה
של ותחזוקה תפעול של למטרות המיועדים(, הכספים - זה )בסעיף
אופניים, ושבילי הציבורית התחבורה תשתיות הציבורית, התחבורה

הפחתתהשימושברכבפרטיועידודתחבורהשיתופית,בתחומהר

רשאית)יג2( המקומית הרשות )יג1(, קטן בסעיף האמור אף על )1(
15% על יעלה שלא סכום המיועדים, הכספים מתוך להקצות,
מההכנסותשהפיקהמקנסותעלעבירהכאמורבאותוסעיףקטן
של למטרות האמורה, העבירה אכיפת לשם הוצאותיה בניכוי
בטיחותבתחבורההציבורית,בטיחותהולכירגלוסלילתשבילי

אופניים,בתחומהר

הקצאתהכספיםלפיסעיףקטןזהתיעשהבתיאוםעםהרשות )2(
כהגדרתהבחוקהרשותהלאומיתלבטיחותבדרכים,התשס"ו-342006ר

יפחת זה, קטן סעיף לפי כספים המקומית הרשות הקצתה )3(
הסכוםשעליהלהקצותלפיסעיףקטן)יג1(,בגובההסכוםשהקצתה

כאמורר

ס"חהתשס"ו,עמ'347ר 34
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נפרד בנק בחשבון המיועדים הכספים את תנהל מקומית רשות )יג3(
המיועדלמטרהזובלבדר

מצאהשר,לאחריוםז'בטבתהתשפ"ג)31בדצמבר2022(,כי)יג4( )1(
רשותמקומיתאינהאוכפתאתהעבירההמנויהבפרט1לתוספת
האחתעשרה,רשאיהואלפנותלרשותהמקומיתבבקשהכיתחל
לאכוףאתהעבירהכאמורבתוך18חודשיםממועדפנייתו;הרשות

המקומיתתשיבלבקשתושלהשרבתוך180ימיםממועדפנייתור

כאמור השר של לפנייתו המקומית הרשות השיבה לא )2(
העבירה את לאכוף מעוניינת שאינה לו הודיעה או )1( בפסקה
כאמורבאותהפסקה,רשאיהשרלהורותכימפקחיםשהוסמכו
לפיסעיף61זיאכפואתהעבירההמנויהבפרט1לתוספתהאחת
יפרסם כאמור, השר הורה מקומית; רשות אותה בתחום עשרה
הודעהברשומותעלהעברתסמכויותהאכיפהלמשרדהתחבורה

והבטיחותבדרכיםועלמועדתחילתהאכיפהעלידיהמשרדר

למשרד הועברו שלה האכיפה שסמכויות מקומית רשות )3(
התחבורהוהבטיחותבדרכיםכאמורבפסקה)2(,רשאיתלפנותלשר
בבקשהלהשיבלהאתסמכויותהאכיפה;ביקשהרשותמקומית
כאמור,יורההשרלמפקחיםכאמורבפסקה)2(לחדולמביצועהאכיפה
לרשות האכיפה סמכויות העברת על ברשומות הודעה ויפרסם

המקומיתועלמועדתחילתהאכיפהעלידיהרשותהמקומיתר";

בסעיףקטן)טו(,במקוםההגדרה"נתיבתחבורהציבורית"יבוא: )ב(

"נתיבתחבורהציבורית"-חלקמדרךשהנסיעהבהאסורה,לפיתמרור,
למעטלאלה:

רכבתמקומית,אוטובוסאומונית; )1(

רכבהמבצעפנייהבהתאםלסימוןהמופיעעלגביהתמרור; )2(

רכבאחרמסוגיםשנקבעובתמרורכאמורובתנאיםהקבועים )3(
בור";

אחריסעיף61ויבוא: )14(

"פרק שישי2: אכיפת עבירות בנתיבי תחבורה ציבורית
בידי מפקחים

לשםאכיפתעבירותתעבורההמנויותבתוספתהאחת61זרהסמכתמפקחים )א(
משרדו, עובדי מבין מפקחים, להסמיך השר רשאי עשרה,

שיהיונתונותלהםסמכויותלפיפרקזה,כולןאוחלקןר

לאיוסמךמפקחלפיהוראותסעיףקטן)א(,אלאאםכן )ב(
מתקיימיםבוכלאלה:

אישום, כתב נגדו הוגש ולא הורשע לא הוא )1(
בעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה

הואאינוראוי,לדעתהשר,לשמשמפקח;

הואקיבלהכשרהלמילויתפקידולענייןהעבירות )2(
כאמורבסעיףקטן)א(,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,כפישהורההשרר )3(

נפרד בנק בחשבון המיועדים הכספים את תנהל מקומית רשות )יג3(
המיועדלמטרהזובלבדר

מצאהשר,לאחריוםז'בטבתהתשפ"ג)31בדצמבר2022(,כי)יג4( )1(
רשותמקומיתאינהאוכפתאתהעבירההמנויהבפרט1לתוספת
האחתעשרה,רשאיהואלפנותלרשותהמקומיתבבקשהכיתחל
לאכוףאתהעבירהכאמורבתוך18חודשיםממועדפנייתו;הרשות

המקומיתתשיבלבקשתושלהשרבתוך180ימיםממועדפנייתור

כאמור השר של לפנייתו המקומית הרשות השיבה לא )2(
העבירה את לאכוף מעוניינת שאינה לו הודיעה או )1( בפסקה
כאמורבאותהפסקה,רשאיהשרלהורותכימפקחיםשהוסמכו
לפיסעיף61זיאכפואתהעבירההמנויהבפרט1לתוספתהאחת
יפרסם כאמור, השר הורה מקומית; רשות אותה בתחום עשרה
הודעהברשומותעלהעברתסמכויותהאכיפהלמשרדהתחבורה

והבטיחותבדרכיםועלמועדתחילתהאכיפהעלידיהמשרדר

למשרד הועברו שלה האכיפה שסמכויות מקומית רשות )3(
התחבורהוהבטיחותבדרכיםכאמורבפסקה)2(,רשאיתלפנותלשר
בבקשהלהשיבלהאתסמכויותהאכיפה;ביקשהרשותמקומית
כאמור,יורההשרלמפקחיםכאמורבפסקה)2(לחדולמביצועהאכיפה
לרשות האכיפה סמכויות העברת על ברשומות הודעה ויפרסם

המקומיתועלמועדתחילתהאכיפהעלידיהרשותהמקומיתר";

בסעיףקטן)טו(,במקוםההגדרה"נתיבתחבורהציבורית"יבוא: )ב(

"נתיבתחבורהציבורית"-חלקמדרךשהנסיעהבהאסורה,לפיתמרור,
למעטלאלה:

רכבתמקומית,אוטובוסאומונית; )1(

רכבהמבצעפנייהבהתאםלסימוןהמופיעעלגביהתמרור; )2(

רכבאחרמסוגיםשנקבעובתמרורכאמורובתנאיםהקבועים )3(
בור";

אחריסעיף61ויבוא: )14(

"פרק שישי2: אכיפת עבירות בנתיבי תחבורה ציבורית
בידי מפקחים

לשםאכיפתעבירותתעבורההמנויותבתוספתהאחת61זרהסמכתמפקחים )א(
משרדו, עובדי מבין מפקחים, להסמיך השר רשאי עשרה,

שיהיונתונותלהםסמכויותלפיפרקזה,כולןאוחלקןר

לאיוסמךמפקחלפיהוראותסעיףקטן)א(,אלאאםכן )ב(
מתקיימיםבוכלאלה:

אישום, כתב נגדו הוגש ולא הורשע לא הוא )1(
בעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה

הואאינוראוי,לדעתהשר,לשמשמפקח;

הואקיבלהכשרהלמילויתפקידולענייןהעבירות )2(
כאמורבסעיףקטן)א(,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,כפישהורההשרר )3(
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הודעהעלהסמכתמפקחלפיסעיףזהתפורסםברשומות )ג(
ובאתרהאינטרנטשלמשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםר

אכיפתעבירות
תעבורהבידי

מפקחיםבאמצעות
מצלמות

לשםאכיפתעבירותכאמורבסעיף61ז,יחולוהוראותסעיף61חר
27א1,ויהיולמפקחהסמכויותלפיהסעיףהאמורבשינויים

המחויביםובשינוייםאלה:

בסעיףקטן)א(,במקוםהרישהיקראו"משרדהתחבורה )1(
והבטיחותבדרכיםיהיהרשאילבצעפעולותכמפורטלהלן

בדרךאובדרךעירונית";

סעיףקטן)א1(-לאייקרא; )2(

במקוםסעיףקטן)ב(יקראו: )3(

מפקחרשאילמסורהודעתתשלוםקנסכאמור ")ב(
משולב[, ]נוסח הפלילי הדין סדר לחוק 228 בסעיף
התשמ"ב-1982,אםנוכחעלסמךצילוםכאמורבסעיף
קטן)א()2(,כיאדםעברעבירההמנויהבתוספתהאחת

עשרהר";

בסעיףקטן)ו(,במקום"ברשותהמקומית"יקראו"במשרד )4(
התחבורהוהבטיחותבדרכים";

במקוםסעיףקטן)ח(יקראו: )5(

התחבורה שבמשרד ופיקוח אכיפה אגף מנהל ")ח(
יהיה לכך הסמיכו שהוא מי או בדרכים והבטיחות

אחראילשמירתהצילומיםבמשרדהאמורר";

יקראו המקומית", "ברשות במקום )ט(, קטן בסעיף )6(
"במשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים";

סעיפיםקטנים)יא(עד)יג(-לאייקראו;"; )7(

בסעיף65ג)א(,במקום"שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים)בפקודהזו-השר("יבוא )15(
"השר";

בסעיף70ב- )16(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )א(

החניהבתשלוםבדרךעירוניתתהיהעלפיהסדרחניהארציאחיד, ")א(
אלאאםכןקבעההרשותהמקומיתשבהמצויהאותהדרךהסדרחניה

אחרר";

בסעיףקטן)ג(,המילה"המרבי"-תימחק; )ב(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

בסעיףקטןזה-")ג1( )1(

"חוקהתכניתהכלכלית"-חוקהתכניתהכלכלית)תיקוני
חקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב

2021ו־2022(,התשפ"ב-352021;
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התשפ"ב בטבת כ"ח שמיום התקופה - המעבר" "תקופת
)1בינואר2022(עדיוםתחילתןשלתקנותלפיסעיף

קטן)ג(ר

בתקופתהמעבר,המחירעבורחניהעלפיהסדרהחניההארצי )2(
האחידכאמורבסעיףקטן)ג(יהיההמחירהמרביכפישנקבעלפי
הסעיףהקטןהאמורכנוסחוערבתחילתושלחוקהתכניתהכלכלית;
הוראותפסקהזויחולוגםלענייןמחירעבורחניהשקבעההרשות
המקומיתבחוקעזר,ערבתחילתושלחוקהתכניתהכלכלית,אם
נקבעבחוקהעזרכיהמחירעבורחניהבתחומיאותהרשותמקומית

הואהמחירהמרביכאמורר

בתקופתהמעבר,ישתנההמחירעבורחניהעלפיהסדרהחניה )3(
הארציהאחידכאמורבפסקה)1(ב–1בינוארשלכלשנה)להלן-
יוםהשינוי(,לפישיעורשינויהמדדהחדשלעומתהמדדהיסודי;
סכוםשהשתנהכאמוריעוגל,לצורךהתשלום,לסכוםהקרובשהוא
מכפלהשל10אגורות,וסכוםשל5אגורותיעוגלכלפימטה;לעניין

פסקהזו-

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

"המדדהחדש"-המדדשפורסםבחודשנובמברשקדםליוםהשינוי;

ליום שקדם נובמבר בחודש שפורסם המדד - היסודי" "המדד
השינויהקודם,ולענייןיוםהשינויהראשוןשלאחריוםכ"ז
בטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(-המדדשפורסםבחודש

נובמבר2020ר

המנהלהכללישלמשרדהפניםיפרסםבהודעהברשומותאת )4(
המחירעבורחניהעלפיהסדרהחניההארציהאחיד,כפישהשתנה

לפיפסקה)3(ר

קבעהרשותמקומיתהסדרחניהשלפיוהתעריףעבורחניהלתושב )ג2(
הרשותהמקומיתשונהמהתעריףעבורחניהלמישאינותושבאותה
רשות,לאיעלההפערביןהתעריפיםכאמורעל30%;קבעהרשותמקומית
הסדרחניהשלפיוכללתושביהרשותהמקומיתפטוריםמתשלוםבעד
חניה,בזמניםובשעותכפישקבעה,לאיעלההתעריףעבורחניהלמי
שאינותושבאותהרשות,בזמניםובשעותכאמור,עלהמחירעבורחניה
עלפיהסדרהחניההארציהאחידאועלהתעריףעבורחניהעלפיהסדר
החניהשקבעהאותהרשותמקומית,לפיהנמוך;איןבהוראותסעיףקטןזה
כדילגרועמסמכותרשותמקומיתלתתפטורמתשלוםעבורחניהבתחומה
בהתאםלהוראותלפיכלדין,ובכללזהסעיף77;תחילתושלסעיףקטןזה

ביוםא'בטבתהתשפ"ה)1בינואר2025(ר";

בסעיףקטן)ד()1(,המילים"עלאףהוראותסעיףקטן)א("-יימחקו,ובמקום )ד(
"רשאיתמועצתרשותמקומית"יבוא"מועצתרשותמקומיתרשאית";

בסעיף71ב- )17(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"כהגדרתםבסעיף14ז"יבוא"וקווישירותמותאמי )א(
ביקושלמוניות";

התשפ"ב בטבת כ"ח שמיום התקופה - המעבר" "תקופת
)1בינואר2022(עדיוםתחילתןשלתקנותלפיסעיף

קטן)ג(ר

בתקופתהמעבר,המחירעבורחניהעלפיהסדרהחניההארצי )2(
האחידכאמורבסעיףקטן)ג(יהיההמחירהמרביכפישנקבעלפי
הסעיףהקטןהאמורכנוסחוערבתחילתושלחוקהתכניתהכלכלית;
הוראותפסקהזויחולוגםלענייןמחירעבורחניהשקבעההרשות
המקומיתבחוקעזר,ערבתחילתושלחוקהתכניתהכלכלית,אם
נקבעבחוקהעזרכיהמחירעבורחניהבתחומיאותהרשותמקומית

הואהמחירהמרביכאמורר

בתקופתהמעבר,ישתנההמחירעבורחניהעלפיהסדרהחניה )3(
הארציהאחידכאמורבפסקה)1(ב–1בינוארשלכלשנה)להלן-
יוםהשינוי(,לפישיעורשינויהמדדהחדשלעומתהמדדהיסודי;
סכוםשהשתנהכאמוריעוגל,לצורךהתשלום,לסכוםהקרובשהוא
מכפלהשל10אגורות,וסכוםשל5אגורותיעוגלכלפימטה;לעניין

פסקהזו-

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

"המדדהחדש"-המדדשפורסםבחודשנובמברשקדםליוםהשינוי;

ליום שקדם נובמבר בחודש שפורסם המדד - היסודי" "המדד
השינויהקודם,ולענייןיוםהשינויהראשוןשלאחריוםכ"ז
בטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(-המדדשפורסםבחודש

נובמבר2020ר

המנהלהכללישלמשרדהפניםיפרסםבהודעהברשומותאת )4(
המחירעבורחניהעלפיהסדרהחניההארציהאחיד,כפישהשתנה

לפיפסקה)3(ר

קבעהרשותמקומיתהסדרחניהשלפיוהתעריףעבורחניהלתושב )ג2(
הרשותהמקומיתשונהמהתעריףעבורחניהלמישאינותושבאותה
רשות,לאיעלההפערביןהתעריפיםכאמורעל30%;קבעהרשותמקומית
הסדרחניהשלפיוכללתושביהרשותהמקומיתפטוריםמתשלוםבעד
חניה,בזמניםובשעותכפישקבעה,לאיעלההתעריףעבורחניהלמי
שאינותושבאותהרשות,בזמניםובשעותכאמור,עלהמחירעבורחניה
עלפיהסדרהחניההארציהאחידאועלהתעריףעבורחניהעלפיהסדר
החניהשקבעהאותהרשותמקומית,לפיהנמוך;איןבהוראותסעיףקטןזה
כדילגרועמסמכותרשותמקומיתלתתפטורמתשלוםעבורחניהבתחומה
בהתאםלהוראותלפיכלדין,ובכללזהסעיף77;תחילתושלסעיףקטןזה

ביוםא'בטבתהתשפ"ה)1בינואר2025(ר";

בסעיףקטן)ד()1(,המילים"עלאףהוראותסעיףקטן)א("-יימחקו,ובמקום )ד(
"רשאיתמועצתרשותמקומית"יבוא"מועצתרשותמקומיתרשאית";

בסעיף71ב- )17(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"כהגדרתםבסעיף14ז"יבוא"וקווישירותמותאמי )א(
ביקושלמוניות";
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בסעיףקטן)ג()1א(,אחרי"רישיוןקושירות"יבוא"אובעלרישיוןקושירות )ב(
מותאםביקושלמוניות",במקום"כהגדרתו"יבוא"כהגדרתם"ואחרי"ומעודכנים"

יבוא"לפיהעניין";

אחריסעיף71זיבוא: )18(

"הוראותהמפקח
להסדרתנגישות

לאנשיםעם
מוגבלות

עדלמועדכניסתןלתוקףשלתקנותלפיסעיף19)ג3(לחוק71חר
שוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-361998,יקבע
ביקוש מותאם שירות קו ברישיון התעבורה, על המפקח
להסדרת הוראות ובין־עירוניים, עירוניים לאוטובוסים,
נגישותלאנשיםעםמוגבלות;הוראותכאמורייקבעולאחר

התייעצותעםהנציבותכהגדרתהבאותוחוקר";

בסעיף77,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )19(

האוכלוסין במרשם הרשומים תושביה שמספר מקומית רשות לעניין ")א1(
הוא40,000ומעלה,לאתקבעמועצהשלעירייהאושלמועצהמקומיתפטור
מתשלוםעבורחניהלתושביהרשותהמקומיתרקבשלהיותםתושביה,אלא
אםכןקבעהאזוריםמוגדריםבתחומהשבהםלאתחולחובתתשלוםכאמורעל
תושביהרשותהמתגורריםבאותםאזורים)בסעיףזה-אזוריחניהמוסדרים(;
פטורכאמוריינתןרקלתושביםהמתגורריםבאזורשנקבעכאזורחניהמוסדר,
ולגביובלבד;איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמסמכותהרשותהמקומית

לתתפטורמתשלוםעבורחניהבתחומהבהתאםלהוראותלפיכלדיןר

השר,בהתייעצותעםשרהפנים,רשאילקבועתנאיםואמותמידהלקביעת )א2(
במרשם הרשומים תושביה שמספר מקומית ברשות מוסדרים חניה אזורי
האוכלוסיןהוא40,000ומעלה;תקנותלפיסעיףקטןזהיחולו,ממועדכניסתן

לתוקף,עלרשותמקומיתכאמור-

שקבעהלראשונהאזוריחניהמוסדרים; )1(

שביצעהשינוייםבאזוריחניהמוסדריםשקבעהבתחומהר )2(

1( עלאףהאמורבסעיףקטן)א1(,בתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב )א3(
בינואר2022(עדיוםל'בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר2024()בסעיףקטןזה-
תקופתהמעבר(,יעמדובתוקפןהוראותשקבעהמועצתהרשותהמקומית,ערב
תקופתהמעבר,הפוטרותאתתושביהרשותהמקומיתמתשלוםעבורחניהרק
בשלהיותםתושביה,אלאאםכןקבעהמועצתהרשותהמקומיתאזוריחניה
מוסדריםבתחומהכאמורבאותוסעיףקטן;השרימסורלרשויותהמקומיות,
שישהחודשיםלפניתוםתקופתהמעבר,הודעהעלכךשתוקפןשלההוראות
שקבעולענייןפטורמתשלוםעבורחניהכאמורעומדלפקוע,אלאאםכןיקבעו

אזוריחניהמוסדריםכאמורר";

דיווחלכנסת
לענייןקושירות

מותאםביקוש

בתוםשנהמיוםתחילתםשלסעיפים14,1ז,14ח,14י,14יאעד14יג,14טו,14טז14,1יח,12ר
71בו־71חלפקודתהתעבורה,כנוסחםבחוקזה,ידווחשרהתחבורהוהבטיחותבדרכים
לוועדתהכלכלהשלהכנסתעליישוםההוראותלפיאותםסעיפיםלענייןקושירות
מותאםביקוש,ובכללזהלענייןהוראותהמפקחעלהתעבורהלהסדרתנגישותלאנשים

עםמוגבלותבקושירותמותאםביקושלאוטובוסיםציבורייםר

תיקוןחוקשוויון
זכויותלאנשיםעם

מוגבלות-מס'20

19,אחריסעיף13ר מוגבלות,התשנ"ח-371998,בסעיף לאנשיםעם זכויות שוויון בחוק
קטן)ג2(יבוא:

ס"חהתשנ"ח,עמ'152ר 36

ס"חהתשנ"ח,עמ'152;התשע"ח,עמ'734ר 37
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שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים,בהתייעצותעםהנציבותועםארגונים")ג3( )1(
העוסקיםבקידוםזכויותיהםשלאנשיםעםמוגבלות,בהתאםלעקרונותהיסוד
שלחוקזה,ובאישורועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת,יתקיןתקנותלהסדרת
נגישותלענייןקושירותמותאםביקושלאוטובוסיםציבוריים,עירונייםובין־

עירוניים;בסעיףקטןזה,"קושירותמותאםביקוש"לענייןאוטובוסציבורי-
כהגדרתובפקודתהתעבורהר

תקנותראשונותלפיפסקה)1(יובאולאישורועדתהעבודהוהרווחהשל )2(
הכנסתלאיאוחרמיוםל'בחשווןהתשפ"ה)1בדצמבר2024(ר"

תיקוןפקודת
הקרקעות)רכישה

לצורכיציבור(-
מס'4

"לחברה14ר במקום 22)2ב(, בסעיף ,381943 ציבור(, לצורכי )רכישה הקרקעות בפקודת
הלאומיתלדרכים"יבוא"לחברתנתיביישראל-החברההלאומיתלתשתיותתחבורה
בע"מ"ואחרי"לרכבתישראל"יבוא"לחברתחוצהישראלבע"מולחברתנתיביאיילון

בע"מ"ר

תיקוןחוקנתיבים
מהירים-מס'3

בחוקנתיביםמהירים,התש"ס-15-392000ר

בסעיף1- )1(

בהגדרה"בעלזיכיון",אחרי"נתיבמהיר"יבוא"אוחניוןחנהוסע"; )א(

אחריההגדרה"בעלרכב"יבוא: )ב(

""דמיגבייה"-תשלוםלפיסעיף3ה,המתווסףלאגרהבעדנסיעהבנתיב
מהירלפיסעיף3;";

בהגדרה"חיוב",אחרי"אגרה"יבוא"אודמיגבייה"; )ג(

אחריההגדרה"חייב"יבוא: )ד(

את לשמש היא מטרתו שעיקר רב־קיבולת חניון - וסע" חנה ""חניון
הנוסעיםברכבציבוריבנתיבהמהירהקשורלאותוחניון;";

בסעיף2א- )2(

בסעיףקטן)א(,במקום"יופעל"יבוא"וחניוןחנהוסעיופעלו"ואחרי"בעל )א(
זיכיון"יבוא"ואפשרשכלאחדמהםיופעלעלידיבעלזיכיוןאחר";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"נתיבמהיר"יבוא"וחניוןחנהוסע"; )ב(

בסעיףקטן)ד(,במקום"הפעלתו"יבוא"הפעלתם"ואחרי"שלנתיבמהיר" )ג(
יבוא"וחניוןחנהוסע";

בסעיף2ב- )3(

ברישה,אחרי"הנתיבהמהיר"יבוא"חניוןחנהוסע"ובמקום"לתפעולו" )א(
יבוא"לתפעולם";

בפסקה)1(,אחרי"הנתיבהמהיר"יבוא"חניוןחנהוסע"; )ב(

בפסקה)2(,במקום"ובסביבתו"יבוא"בחניוןחנהוסעובסביבתם"; )ג(

בסעיף2ג- )4(

ברישה,אחרי"נתיבמהיר"יבוא"וחניוןחנהוסע"; )א(

)1(,בסופהיבוא"אלאאםכן,לענייןהפעלתנתיבמהירהמנוי בפסקה )ב(
בתוספתאוחלקממנו,העניקהמפקחעלהתעבורה,כהגדרתובפקודתהתעבורה,

סמכותזולרשותהממונה";

שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים,בהתייעצותעםהנציבותועםארגונים")ג3( )1(
העוסקיםבקידוםזכויותיהםשלאנשיםעםמוגבלות,בהתאםלעקרונותהיסוד
שלחוקזה,ובאישורועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת,יתקיןתקנותלהסדרת
נגישותלענייןקושירותמותאםביקושלאוטובוסיםציבוריים,עירונייםובין־

עירוניים;בסעיףקטןזה,"קושירותמותאםביקוש"לענייןאוטובוסציבורי-
כהגדרתובפקודתהתעבורהר

תקנותראשונותלפיפסקה)1(יובאולאישורועדתהעבודהוהרווחהשל )2(
הכנסתלאיאוחרמיוםל'בחשווןהתשפ"ה)1בדצמבר2024(ר"

"לחברה14ר במקום 22)2ב(, בסעיף ,381943 ציבור(, לצורכי )רכישה הקרקעות בפקודת
הלאומיתלדרכים"יבוא"לחברתנתיביישראל-החברההלאומיתלתשתיותתחבורה
בע"מ"ואחרי"לרכבתישראל"יבוא"לחברתחוצהישראלבע"מולחברתנתיביאיילון

בע"מ"ר

תיקוןפקודת
הקרקעות)רכישה

לצורכיציבור(-
מס'4

תיקוןחוקנתיביםבחוקנתיביםמהירים,התש"ס-15-392000ר
מהירים-מס'3

בסעיף1- )1(

בהגדרה"בעלזיכיון",אחרי"נתיבמהיר"יבוא"אוחניוןחנהוסע"; )א(

אחריההגדרה"בעלרכב"יבוא: )ב(

""דמיגבייה"-תשלוםלפיסעיף3ה,המתווסףלאגרהבעדנסיעהבנתיב
מהירלפיסעיף3;";

בהגדרה"חיוב",אחרי"אגרה"יבוא"אודמיגבייה"; )ג(

אחריההגדרה"חייב"יבוא: )ד(

את לשמש היא מטרתו שעיקר רב־קיבולת חניון - וסע" חנה ""חניון
הנוסעיםברכבציבוריבנתיבהמהירהקשורלאותוחניון;";

בסעיף2א- )2(

בסעיףקטן)א(,במקום"יופעל"יבוא"וחניוןחנהוסעיופעלו"ואחרי"בעל )א(
זיכיון"יבוא"ואפשרשכלאחדמהםיופעלעלידיבעלזיכיוןאחר";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"נתיבמהיר"יבוא"וחניוןחנהוסע"; )ב(

בסעיףקטן)ד(,במקום"הפעלתו"יבוא"הפעלתם"ואחרי"שלנתיבמהיר" )ג(
יבוא"וחניוןחנהוסע";

בסעיף2ב- )3(

ברישה,אחרי"הנתיבהמהיר"יבוא"חניוןחנהוסע"ובמקום"לתפעולו" )א(
יבוא"לתפעולם";

בפסקה)1(,אחרי"הנתיבהמהיר"יבוא"חניוןחנהוסע"; )ב(

בפסקה)2(,במקום"ובסביבתו"יבוא"בחניוןחנהוסעובסביבתם"; )ג(

בסעיף2ג- )4(

ברישה,אחרי"נתיבמהיר"יבוא"וחניוןחנהוסע"; )א(

)1(,בסופהיבוא"אלאאםכן,לענייןהפעלתנתיבמהירהמנוי בפסקה )ב(
בתוספתאוחלקממנו,העניקהמפקחעלהתעבורה,כהגדרתובפקודתהתעבורה,

סמכותזולרשותהממונה";

ע"ר1943,תוס'1,עמ')ע(32,)א(44;ס"חהתש"ע,עמ'346ר 38

ס"חהתש"ס,עמ'199;התשע"ט,עמ'224ר 39
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אחריפסקה)3(יבוא: )ג(

סמכויותלהצבה,לתפעולולתחזוקהשלמצלמותלשםזיהוירכב )4("
שנסעבנתיבהמהירוספירתהנוסעיםברכבכאמור,ולהפקתצילומים
שתועדובמצלמותהאמורותלמטרההאמורה,והכולבכפוףלהוראותלפי

סעיף2ג6;";

אחריסעיף2גיבוא: )5(

"שימושבמידע
ואופןשמירתו

לאיעשהאדםשימושבמידעהמתקבלאונוצרלפיחוק2ג1ר )א(
זהאלאלשםזיהוירכבוספירתהנוסעיםברכב,למטרתחיובו

שלבעלהרכבבתשלוםאגרהוחיוביםאחריםלפיחוקזהר

צילוםשתועדלשםזיהוירכבאוספירתנוסעיםברכב )ב(
יביא שלא באופן אלא יישמר ולא לצפייה ניתן יהיה לא
לזיהויהנוסעיםברכבהמצולםאועוברידרךאחרים;ואולם
שרהמשפטיםרשאי,בתקנותלפיסעיף2ג6)א()2(,לקבועפרק
זמןמרבישבוניתןיהיהלצפותבצילוםאולשמוראותו,שלא
באופןהאמורבפסקהזו,ובלבדשפרקהזמןשייקבעיהיהפרק
הזמןהקצרביותרהנדרשובשיםלבלפרטיותהנוסעיםברכב

המצולםועוברידרךאחריםר

המידעשהתקבלאושנוצרלפיחוקזהיישמרבמאגר )ג(
מידענפרדלמשךהזמןשייקבעבתקנותלפיסעיף2ג6)א()2(,

ובתוםהתקופה-יימחקהמידער

החיובים ואת הצילומים את שיכלול המידע מאגר )ד(
המופקיםבקשראליהםלאיחוברלכלמאגרמידעאחראלא
במידההנדרשתליישוםהוראותחוקזהובכפוףלהוראותלפי
סעיף2ג6)א(,לרבותההוראותלענייןשמירתהמידעוהשימוש

בור

מפני הגנה שתבטיח בדרך תיעשה המידע שמירת )ה(
העתקתו או חשיפתו שיבושו, במידע, מורשה לא שימוש

בלארשותכדיןר

תפעולהמצלמות,שמירתהמידעהמתועדבצילומים )ו(
באופן ייעשו זה, חוק לפי והחיובים, הצילומים והפקת

שממזעראתהפגיעהבפרטיותואתסיכוניאבטחתהמידער

אדםשהגיעאליומידעלפיחוקזה,לרבותצילוםוהמידע2ג2רסודיות
שהופקממנו,ישמוראותובסודולאיגלהאותולאחראלא
לפיהוראותחוקזהאועלפיצוביתמשפטבקשרלהליך

משפטיר

מסירתמידע
ממאגרהמידע

חוק2ג3ר לפי שנוצר או שהתקבל מידע אדם יעביר לא )א(
למטרות הנדרשת במידה והכול אלה, לגורמים אלא זה

המפורטותלהלן:

לבעלהרכבשרכבונסעבנתיבהמהיר,ולעניין )1(
צילוםהרכבוהנוסעיםבו-אםביקשזאתבעלהרכב;
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ולרשות בדרכים והבטיחות התחבורה למשרד )2(
הממונה-לצורךפיקוחעלקיוםהוראותחוקזה;

לוועדתהעררולעורר-במסגרתהליךעררלפי )3(
סעיף4חולצורךקיוםהדיוןבערר;

בעלהזיכיוןרשאילתתהרשאתגישהלמידעשהתקבל )ב(
אושנוצרלפיחוקזה,במידההנדרשתלצורךקיוםהוראות
החוק,לגורםמתאיםמטעמו,ובלבדשהרשותהממונהאישרה
אתאותוגורםבהתאםלמדיניותשקבעהושתפורסםבאתר
האינטרנטשלה;הרשאתהגישהכאמורתינתןבאופןשימזער,
את לחלופותטכנולוגיותאפשריות, לב ככלהניתןובשים
הסיכוןלפגיעהבפרטיותםשלבעלהרכב,הנוסעיםברכבאו
עוברידרךאחרים,והכולבכפוףלהוראותלפיסעיף2ג6)א(;
לאתותרגישהלמידעשהתקבלאושנוצרלפיחוקזהאלא

למישקיבלהרשאתגישהכאמורר

יידועהציבור
ומנגנוןבירור

תלונות

בעלהזיכיוןיידעאתהציבור,באופןשנקבעלפיסעיף2ג4ר )א(
שמירת אופן הפעלתן, המצלמות, הצבת בדבר 2ג6)א()5(,
הצילומיםוהאפשרותלפנותלבעלהזיכיוןבתלונהכאמור

בסעיףקטן)ב(ר

בלילגרועמהאמורבסעיף4ח,בעלהזיכיוןיקיםמנגנון )ב(
הנוגע בכל ובייחוד לפעילותו, הנוגע בכל תלונות לבירור
2ג1,אשריפעלבהתאםלהוראותשתקבע להוראותסעיף

הרשותהממונהר

משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםיבצעפיקוחובקרהעל2ג5רפיקוחובקרה
2ג1בידיבעלהזיכיון,ובכללזהיקבל קיוםהוראותסעיף
דיווחיםמהרשותהממונהבהתאםלבקשתו;איןבהוראות

סעיףזהכדילגרועמסמכויותהרשותהממונהר

תקנותלענייןהגנת
הפרטיות

שרהמשפטים,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,יקבע2ג6ר )א(
המנוי מהיר נתיב לעניין אלה, בעניינים הוראות בתקנות

בתוספת:

אופןהצבתהמצלמותותפעולן; )1(

אופןשמירתהצילומיםוהמידעהמתועדבהם )2(
ומשךהזמןלשמירתהצילומיםשיהיהמשךהזמןהקצר

ביותרהנדרשלפיהעניין;

אופןהגישהלצילומיםוההרשאותלשימושבהם, )3(
ובכללזהחיבורמאגרהמידעלמאגריםאחריםואופן

הפקתהצילומיםוהדוחות;

אופןהמצאתהצילומיםלבעליושלהרכבשתועד )4(
בהם;

אופןיידועהציבורעלהצילוםר )5(

תקנותראשונותלפיסעיףזהיובאולאישורועדתהכלכלה )ב(
שלהכנסתעדיוםכ"טבשבטהתשפ"ב)31בינואר2022(ר

ולרשות בדרכים והבטיחות התחבורה למשרד )2(
הממונה-לצורךפיקוחעלקיוםהוראותחוקזה;

לוועדתהעררולעורר-במסגרתהליךעררלפי )3(
סעיף4חולצורךקיוםהדיוןבערר;

בעלהזיכיוןרשאילתתהרשאתגישהלמידעשהתקבל )ב(
אושנוצרלפיחוקזה,במידההנדרשתלצורךקיוםהוראות
החוק,לגורםמתאיםמטעמו,ובלבדשהרשותהממונהאישרה
אתאותוגורםבהתאםלמדיניותשקבעהושתפורסםבאתר
האינטרנטשלה;הרשאתהגישהכאמורתינתןבאופןשימזער,
את לחלופותטכנולוגיותאפשריות, לב ככלהניתןובשים
הסיכוןלפגיעהבפרטיותםשלבעלהרכב,הנוסעיםברכבאו
עוברידרךאחרים,והכולבכפוףלהוראותלפיסעיף2ג6)א(;
לאתותרגישהלמידעשהתקבלאושנוצרלפיחוקזהאלא

למישקיבלהרשאתגישהכאמורר

יידועהציבור
ומנגנוןבירור

תלונות

בעלהזיכיוןיידעאתהציבור,באופןשנקבעלפיסעיף2ג4ר )א(
שמירת אופן הפעלתן, המצלמות, הצבת בדבר 2ג6)א()5(,
הצילומיםוהאפשרותלפנותלבעלהזיכיוןבתלונהכאמור

בסעיףקטן)ב(ר

בלילגרועמהאמורבסעיף4ח,בעלהזיכיוןיקיםמנגנון )ב(
הנוגע בכל ובייחוד לפעילותו, הנוגע בכל תלונות לבירור
2ג1,אשריפעלבהתאםלהוראותשתקבע להוראותסעיף

הרשותהממונהר

משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםיבצעפיקוחובקרהעל2ג5רפיקוחובקרה
2ג1בידיבעלהזיכיון,ובכללזהיקבל קיוםהוראותסעיף
דיווחיםמהרשותהממונהבהתאםלבקשתו;איןבהוראות

סעיףזהכדילגרועמסמכויותהרשותהממונהר

תקנותלענייןהגנת
הפרטיות

שרהמשפטים,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,יקבע2ג6ר )א(
המנוי מהיר נתיב לעניין אלה, בעניינים הוראות בתקנות

בתוספת:

אופןהצבתהמצלמותותפעולן; )1(

אופןשמירתהצילומיםוהמידעהמתועדבהם )2(
ומשךהזמןלשמירתהצילומיםשיהיהמשךהזמןהקצר

ביותרהנדרשלפיהעניין;

אופןהגישהלצילומיםוההרשאותלשימושבהם, )3(
ובכללזהחיבורמאגרהמידעלמאגריםאחריםואופן

הפקתהצילומיםוהדוחות;

אופןהמצאתהצילומיםלבעליושלהרכבשתועד )4(
בהם;

אופןיידועהציבורעלהצילוםר )5(

תקנותראשונותלפיסעיףזהיובאולאישורועדתהכלכלה )ב(
שלהכנסתעדיוםכ"טבשבטהתשפ"ב)31בינואר2022(ר
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תחולהותחילה
לענייןסעיפים

2ג)4(ו־2ג1עד2ג5

הוראותסעיפים2ג)4(ו־2ג1עד2ג5יחולולענייןנתיבמהיר2ג7ר
של תחילתן ביום תהיה ותחילתן בלבד, בתוספת, המנוי

התקנותלפיסעיף2ג6)ב(ר

סמכויותוחובות
לענייןהפעלת
חניוןחנהוסע

הסמכויות2ג8ר הזיכיון לבעל יהיו וסע, חנה חניון בהפעלת
והחובותהקבועותלגביולפיחוקזהלענייןהפעלתנתיב

מהיר,בשינוייםהמחויביםר";

בסעיף2ד)ג()1(,אחרי"הנתיבהמהיר"יבוא"וחניוןחנהוסע"; )6(

בסעיף3ב)ב(- )7(

הסיפההחלבמילים"עלנהיגה"תסומן")1("; )א(

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

עלנסיעהבנתיבהמהירהמנויבתוספתר"; )2("

בסעיף3ד,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )8(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו־)ב(,לענייןנסיעהבנתיבהמהירהמנוי ")ב1(
בתוספת,החייבבתשלוםהאגרהבעדאותהנסיעה,הואמישהיהבעלהרכב

הרשוםברישיוןהרכבבמועדהנסיעהר";

אחריסעיף3דיבוא: )9(

לענייןנסיעהבנתיבהמהירהמנויבתוספת,נוסףעל3הר"דמיגבייה )א(
חובתתשלוםהאגרהכאמורבסעיף3,יהיהבעלהרכבחייב
בתשלוםדמיגבייהלפיסעיףקטן)ב(,אםבעלהרכבלאהיה

מנויבעתהנסיעהבנתיבהאמורר

השר,בהסכמתשרהאוצרובאישורועדתהכלכלהשל )ב(
הכנסת,רשאילקבועאתסכומידמיהגבייהר";

בסעיף4,המילה"חריגים"-תימחק,אחרי"לנתיבמהיר"יבוא"אולחניוןחנה )10(
וסע"ובסופויבוא"אולשםמניעתהפרעהבחניוןחנהוסע";

אחריסעיף4איבוא: )11(

"בקשהבמסלול
מקוצר

בעלזיכיוןלהפעלתנתיבמהירהמנויבתוספתיגישבקשה4א1ר
לביצועחובחלוטשלאשולםבמועד,במסלולהמקוצרלפי
פרקא'1לחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-401967,בשינויים

אלה:

הוראותסעיפים20ב)ב(ו–)ג(,20ו)א()3(ו־20ח)ב(-לא )1(
יחולו;

עלאףהאמורבסעיף20ו)א()1(,ביצועחובחלוטבמסלול )2(
מקוצרלאיסתייםאלאאםכןגובההחובבתיקההוצאה

לפועלעולהעל5,000שקליםחדשיםר";

בסעיף4ה- )12(

בסעיףקטן)א(,המילה"חריגים"-תימחק; )א(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

הסמכויותלפיסעיףקטן)א(יהיונתונותלפקחגםלענייןחניוןחנה ")ג(
וסע,בשינוייםהמחויביםר";
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בסעיף4ט)ב(,אחריפסקה)3(יבוא: )13(

מספרהנוסעיםברכבכפישנקלטברשומההאלקטרוניתר"; )4("

אחריסעיף4טיבוא: )14(

השררשאילשנותאתהתוספתבצור";4יר"שינויהתוספת

אחריסעיף7יבוא: )15(

"תוספת

)סעיפים2ג)1(,2ג2,6ג3,7ב)ב()2(,3ד)ב1(,3ה)א(,4א1(

נתיבמהירשנקבעלפיסעיף2החלביוםו'בשבטהתשע"ח)22בינואר2018(ר"

פרק ז': אסדרה
פרקזהיהיה"חוקעקרונותהאסדרה,התשפ"ב-2021"ר16רהשם

ואלהסעיפיחוקעקרונותהאסדרה,התשפ"ב-17:2021רסעיפיהחוק

"פרק א': מטרה והגדרות
מטרתושלחוקזהלקדםאסדרהמיטביתשנועדהלהגשים1רמטרה

מוגן( אינטרס - זה )בחוק ציבורי אינטרס או יסוד זכות
תוך דין, פי על המאסדרים תפקידי מילוי את ולהבטיח
הבטחתאיכותהשלאסדרהחדשה,טיובהאסדרההקיימת

והפחתתנטלאסדרהעודףר

אסדרהמיטביתהיאאסדרההמבוססתעלעקרונותאלה:2רעקרונותמנחים

קביעתהאסדרהנדרשתלשםהגשמתאינטרסמוגןאו )1(
לשםביצועתפקידהמאסדרלפידין,תוךשקילתחלופותלכך;

האסדרהנקבעתבמטרהלהביאלמרבהתועלתלחברה )2(
ולמשק,תוךשקילתהאינטרסהמוגןוההשפעותהכלכליות,
החברתיותוהסביבתיותהנובעותמקביעהאומאי־קביעה
שלהאסדרהועלותהציותלאסדרה,וככלל,עלבסיסניהול

סיכונים;

במידה מתבססים וקביעתה האסדרה גיבוש תהליך )3(
מספקתעלנתוניםהנוגעיםלעניין,ונעשיםבהתאםלעקרון
בנסיבות הנדרשת במידה הציבור שיתוף ותוך השקיפות

העניין;

האסדרהנקבעת,ככלל,עלבסיסכלליםואמותמידה )4(
המיושמים בין־לאומיים, בארגונים שגובשו מקצועיים
במדינותמפותחותעםשווקיםמשמעותיים,אוכלליםואמות
מידהמקצועייםהחליםבמספרניכרשלמדינותכאמור)להלן
-כלליםמקובליםבמדינותעםשווקיםמשמעותיים(,אלא

אםכןמתקיימותנסיבותהמצדיקותאחרת;

בסוגי בהתחשב האפשר, במידת נקבעת, האסדרה )5(
הגורמיםשהיאחלהעליהםומאפייניהם,ובכללזהגודלם,
היקףפעילותםאומידתהסיכוןהכרוכהבאותהפעילות,
קטנים עסקים של במאפייניהם התחשבות תוך ובפרט

ובינוניים;

בסעיף4ט)ב(,אחריפסקה)3(יבוא: )13(

מספרהנוסעיםברכבכפישנקלטברשומההאלקטרוניתר"; )4("

אחריסעיף4טיבוא: )14(

השררשאילשנותאתהתוספתבצור";4יר"שינויהתוספת

אחריסעיף7יבוא: )15(

"תוספת

)סעיפים2ג)1(,2ג2,6ג3,7ב)ב()2(,3ד)ב1(,3ה)א(,4א1(

נתיבמהירשנקבעלפיסעיף2החלביוםו'בשבטהתשע"ח)22בינואר2018(ר"

פרק ז': אסדרה

השםפרקזהיהיה"חוקעקרונותהאסדרה,התשפ"ב-2021"ר16ר

סעיפיהחוקואלהסעיפיחוקעקרונותהאסדרה,התשפ"ב-17:2021ר

"פרק א': מטרה והגדרות
מטרתושלחוקזהלקדםאסדרהמיטביתשנועדהלהגשים1רמטרה

מוגן( אינטרס - זה )בחוק ציבורי אינטרס או יסוד זכות
תוך דין, פי על המאסדרים תפקידי מילוי את ולהבטיח
הבטחתאיכותהשלאסדרהחדשה,טיובהאסדרההקיימת

והפחתתנטלאסדרהעודףר

אסדרהמיטביתהיאאסדרההמבוססתעלעקרונותאלה:2רעקרונותמנחים

קביעתהאסדרהנדרשתלשםהגשמתאינטרסמוגןאו )1(
לשםביצועתפקידהמאסדרלפידין,תוךשקילתחלופותלכך;

האסדרהנקבעתבמטרהלהביאלמרבהתועלתלחברה )2(
ולמשק,תוךשקילתהאינטרסהמוגןוההשפעותהכלכליות,
החברתיותוהסביבתיותהנובעותמקביעהאומאי־קביעה
שלהאסדרהועלותהציותלאסדרה,וככלל,עלבסיסניהול

סיכונים;

במידה מתבססים וקביעתה האסדרה גיבוש תהליך )3(
מספקתעלנתוניםהנוגעיםלעניין,ונעשיםבהתאםלעקרון
בנסיבות הנדרשת במידה הציבור שיתוף ותוך השקיפות

העניין;

האסדרהנקבעת,ככלל,עלבסיסכלליםואמותמידה )4(
המיושמים בין־לאומיים, בארגונים שגובשו מקצועיים
במדינותמפותחותעםשווקיםמשמעותיים,אוכלליםואמות
מידהמקצועייםהחליםבמספרניכרשלמדינותכאמור)להלן
-כלליםמקובליםבמדינותעםשווקיםמשמעותיים(,אלא

אםכןמתקיימותנסיבותהמצדיקותאחרת;

בסוגי בהתחשב האפשר, במידת נקבעת, האסדרה )5(
הגורמיםשהיאחלהעליהםומאפייניהם,ובכללזהגודלם,
היקףפעילותםאומידתהסיכוןהכרוכהבאותהפעילות,
קטנים עסקים של במאפייניהם התחשבות תוך ובפרט

ובינוניים;
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האסדרהברורהונגישהלציבורהנוגעלעניין,במידת )6(
האפשר,ונקבעתכךשהקשרשלהמאסדריםעםהגורמים
שחלהעליהםהאסדרהיוכללהתבצע,ככלהאפשר,באמצעים

דיגיטליים;

האסדרהנקבעת,במידתהאפשר,באופןשמקדםתיאום, )7(
שיתוףפעולהוהעברתמידעשמותרלהעבירועלפיכלדין
ביןמאסדרים,באופןשמצמצםאתהנטלהבירוקרטיותוך

התחשבותבאסדרההנוגעתלעניין;

האסדרהנקבעת,במידתהאפשר,באופןשישבוכדי )8(
לקדםאתהתחרותהענפיתולהביאלהפחתתיוקרהמחיה;

האסדרהנקבעת,במידתהאפשר,תוךהתחשבותבזכויות )9(
או מהאסדרה המושפעיםבמישרין ציבוריים ובאינטרסים

מהעדרהר

בחוקזה-3רהגדרות

"אישוראסדרתי"-הרשאה,ובכללזהאישור,רישיון,זיכיון,
שונה כינויו אם אף אחר דומה מסמך כל או היתר
)בסעיףזה-אישור(,הנדרשתלפיחוקלשםביצוע
פעילותאופעולהבידיאדם,לרבותהרשאהכאמור
הניתנתלגבימכשיראומוצר,שנותןמאסדראותאגיד

ציבורי,עלפיסמכותכדין;

"אסדרה"-הוראההקובעתכללהתנהגותשהואבעלאופי
כללי,ומתקיימיםבהכלאלה:

או כלכלית פעילות הסדרת לשם נקבעה היא )1(
חברתית;

בידי מינהלית או פלילית לאכיפה ניתנת היא )2(
רשותציבוריתאותאגידציבורי;

היאנקבעהבחיקוקאושנקבעהעלפיסמכות )3(
כדיןבהנחיה,נוהל,חוזר,גילוידעתאובהוראהמסוג
כאמור הוראה לרבות שונה, כינויה אם אף דומה
המקבלתתוקףמחייבבעתהכללתהכתנאיבאישור

אסדרתי;

והכוללמעטהוראהכמפורטלהלן:

הוראהבענייןהסדרתמתןשירותיחינוך, )א(
מתןשירותטיפולי,ובכללזהמתןטיפולרפואי
כהגדרתובחוקזכויותהחולה,התשנ"ו-411996,
לרבותטיפולנפשיוטיפולפארה־רפואי,וכןמתן
טיפולסוציאליאופסיכו־סוציאלי,אשרניתנים
באמצעות או בעצמה הממשלה, בידי ברובם
אחרמטעמה,למעטהוראהכאמורשחלהרק
עלשירותיםשנותןגוףפרטישלאמטעמהשל

הממשלה;

ס"חהתשנ"ו,עמ'327ר 41
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הוראהשעניינההסדרתפעילותשלגוף )ב(
הנמנהעםהמגזרהציבוריהרחבבלבד;

לענייןהגדרהזו,"אכיפהמינהלית"-לרבותאי־מתן
אישוראסדרתי;

"אסדרהבעלתהשפעהמשקית"-אסדרהשמתקייםלגביה
אחדמאלה:

עלותהציותהנובעתממנהעולהעלמאהמיליון )1(
שקליםחדשיםבשנהמסוימתאועלסכוםאחרשקבע

ראשהממשלה,בצו,ושלאיפחתמהסכוםהאמור;

היאקובעתחובהלקבלתאישוראסדרתי,שלא )2(
נדרשקודםלכן,למעטאישורכאמורהניתןלמישבידו
אישוראסדרתיאחר,לשםביצועפעילותנוספתמכוח

האישורהאחר)להלן-אישוראסדרתיחדש(;

אסדרה זה ובכלל שבתוקף, אסדרה - קיימת" "אסדרה
שנקבעהלפנייוםהתחילהכאמורבסעיף44;

"גוףהנמנהעםהמגזרהציבוריהרחב"-כלאחדמאלה:

הממשלהומשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהם )1(
ויחידותהסמךשלהם;

גוףנתמך,תאגידבריאותאוגוףמתוקצב,לרבות )2(
מההון מחצית לפחות מקומית רשות שבידי תאגיד
אומחציתמכוחההצבעהבו;לענייןזה,"גוףנתמך",
"תאגידבריאות"ו"גוףמתוקצב"-כהגדרתםבסעיף21

לחוקיסודותהתקציב;

קופתחולים; )3(

מוסדחינוךשאינוגוףנתמךכאמורבפסקה)2(; )4(

מוסדמוכרלהשכלהגבוההכמשמעותובחוק )5(
המועצהלהשכלהגבוהה,אומוסדשניתנהלותעודת

היתרלפיסעיף21אלחוקהאמור;

צבאההגנהלישראל; )6(

שירותבתיהסוהר; )7(

משטרתישראל; )8(

"ועדתהחוקה"-ועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת;

"חוקחופשהמידע"-חוקחופשהמידע,התשנ"ח-421998;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-
;431985

"חוקהמועצהלהשכלהגבוהה"-חוקהמועצהלהשכלה
גבוהה,התשי"ח-441958;

"חוקניירותערך"-חוקניירותערך,התשכ"ח-451968;

הוראהשעניינההסדרתפעילותשלגוף )ב(
הנמנהעםהמגזרהציבוריהרחבבלבד;

לענייןהגדרהזו,"אכיפהמינהלית"-לרבותאי־מתן
אישוראסדרתי;

"אסדרהבעלתהשפעהמשקית"-אסדרהשמתקייםלגביה
אחדמאלה:

עלותהציותהנובעתממנהעולהעלמאהמיליון )1(
שקליםחדשיםבשנהמסוימתאועלסכוםאחרשקבע

ראשהממשלה,בצו,ושלאיפחתמהסכוםהאמור;

היאקובעתחובהלקבלתאישוראסדרתי,שלא )2(
נדרשקודםלכן,למעטאישורכאמורהניתןלמישבידו
אישוראסדרתיאחר,לשםביצועפעילותנוספתמכוח

האישורהאחר)להלן-אישוראסדרתיחדש(;

אסדרה זה ובכלל שבתוקף, אסדרה - קיימת" "אסדרה
שנקבעהלפנייוםהתחילהכאמורבסעיף44;

"גוףהנמנהעםהמגזרהציבוריהרחב"-כלאחדמאלה:

הממשלהומשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהם )1(
ויחידותהסמךשלהם;

גוףנתמך,תאגידבריאותאוגוףמתוקצב,לרבות )2(
מההון מחצית לפחות מקומית רשות שבידי תאגיד
אומחציתמכוחההצבעהבו;לענייןזה,"גוףנתמך",
"תאגידבריאות"ו"גוףמתוקצב"-כהגדרתםבסעיף21

לחוקיסודותהתקציב;

קופתחולים; )3(

מוסדחינוךשאינוגוףנתמךכאמורבפסקה)2(; )4(

מוסדמוכרלהשכלהגבוההכמשמעותובחוק )5(
המועצהלהשכלהגבוהה,אומוסדשניתנהלותעודת

היתרלפיסעיף21אלחוקהאמור;

צבאההגנהלישראל; )6(

שירותבתיהסוהר; )7(

משטרתישראל; )8(

"ועדתהחוקה"-ועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת;

"חוקחופשהמידע"-חוקחופשהמידע,התשנ"ח-421998;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-
;431985

"חוקהמועצהלהשכלהגבוהה"-חוקהמועצהלהשכלה
גבוהה,התשי"ח-441958;

"חוקניירותערך"-חוקניירותערך,התשכ"ח-451968;

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ר 42

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ר 43

ס"חהתשי"ח,עמ'191ר 44

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 45
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או להציע דין לפי המוסמכת ציבורית רשות - "מאסדר"
לקבועאסדרה,לפרסםהנחיותלשםיישוםאסדרהאו

לתתאישוראסדרתי;

"מוסדחינוך"-כלאחדמאלה:

מוסדחינוךכהגדרתובחוקלימודחובה,התש"ט- )1(
;461949

ספר, בתי על פיקוח חוק עליו שחל ספר בית )2(
התשכ"ט-471969,ומספקחינוךעל־תיכונישבמסגרתו
הואמכשיראתתלמידיולקראתבחינותממשלתיות

אולקראתהשכלההמוכרתעלידימשרדממשלתי;

"מליאתהרשות"-כמשמעותהבסעיף5;

"עלותהציות"-כללהעלויותהמושתותעלגורמיםשחלה
עליהםאסדרה,הנובעותבאופןישירמהציותלאסדרה,

ובכללזה-

עלויותהכרוכותבעמידהבדרישותהאסדרה; )1(

בקשר המתנהלים מהליכים הנובעות עלויות )2(
לדרישותהאסדרה,ובכללזההגשתדיווחים,בקשות
המתנה תקופות כן וכמו היתרים וקבלת וטפסים

הכרוכותבהליכיםכאמור;

"הרשות"-רשותהאסדרהשהוקמהלפיסעיף4;

"רשותציבורית"-כלאחדמהגופיםשלהלן,ובכללזהמי
שממונהעלהגוףאועומדבראשו,וכןעובדאונושא

משרהבגוףכאמור:

הממשלהומשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהם )1(
)2( ויחידותהסמךשלהם,ולמעטגוףכאמורבפסקה

להגדרה"תאגידציבורי";

משטרתישראל; )2(

"תאגידציבורי"-אחדמאלה:

תאגידשהוקםלפיחוק,המוסמךלפידיןלהציע )1(
אולקבועאסדרה,לפרסםהנחיותלשםיישומהאו
לעניין האמור, אף על מכוחה; אסדרתי אישור לתת
חוקזהיראואתבנקישראלכתאגידציבורירקלגבי
לאסדרת הנוגע בכל דין פי על סמכויותיו הפעלת

תחומיהבנקאות,הסולקיםושיתוףבנתוניאשראי;

מאסדר,לענייןאסדרהשעיקרהבתחוםפעילותו )2(
שלתאגידכאמורבפסקה)1(;

"תהליךהערכתהשפעותאסדרה"-במתכונת,באופןובהיקף
כפישנקבעבהחלטותהממשלה,וכולל,ביןהשאר:

בחינתמטרותהאסדרהוהצורךבה; )1(

ס"חהתש"ט,עמ'287ר 46

ס"חהתשכ"ט,עמ'180ר 47
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שקילתחלופותאחרות,ובכללזהחלופותשאינן )2(
אסדרה;

שיתוףהציבור,ובכללזהשקיפותעלהליךזה; )3(

הערכתתועלותהאסדרה; )4(

מדידתעלותהציותלאסדרהוכןהערכתהשפעות )5(
אחרותשלהאסדרהר

פרק ב': רשות האסדרה ומליאת הרשות
מוקמתבזהרשותהאסדרהר4רהקמתהרשות

לרשותתהיהמליאהובהשבעהחברים,אזרחיישראל5רמליאתהרשות )א(
ותושביהר

אלהחברימליאתהרשות: )ב(

יושבראשמליאתהרשותשתמנההממשלהלפי )1(
הצעתראשהממשלה,שתינתןלאחרהתייעצותעםשר

האוצרושרהמשפטים)להלן-יושבראשהרשות(;

המנהלהכללישלמשרדראשהממשלהאועובד )2(
משרדראשהממשלהבעלמומחיותבתחוםהאסדרה

שימנההמנהלהכללי;

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצראועובד )3(
משרדהאוצרשימנההממונה;

משנהליועץהמשפטילממשלהשימנההיועץ )4(
המשפטילממשלהאועובדמשרדהמשפטיםשימנה

המשנהליועץהמשפטילממשלה;

אקדמי תואר בעל שהוא הציבור מקרב נציג )5(
להשכלה המועצה בחוק כמשמעותו מוכר ממוסד
גבוהה)בסעיףזה-מוסדמוכר(,בתחומיעיסוקהשל
הרשותומומחיותבתחוםהאסדרה,שימנהשרהאוצר;

אקדמי תואר בעל שהוא הציבור מקרב נציג )6(
ממוסדמוכר,בתחומיעיסוקהשלהרשותומומחיות
אחד של בתחום מומחיות שאינה האסדרה בתחום
,)4( עד )2( בפסקאות המנויים הממשלה ממשרדי

שימנהשרהמשפטים;

אקדמי תואר בעל שהוא הציבור מקרב נציג )7(
וניסיון הרשות של עיסוקה בתחומי מוכר, ממוסד
שלחמששניםלפחותכמאסדר,שימנהשרממשרד
,)4( עד )2( בפסקאות המנוי ממשלתי משרד שאינו
שתקבעהממשלהמביןאלה:השרלהגנתהסביבה,שר
הבריאות,השרלביטחוןהפנים,שרהחקלאותופיתוח

הכפרוהשרהאחראיעלזרועהעבודהר

תקופתכהונתושלחברמליאתהרשותכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב()5(,)6(או)7(תהיהארבעשניםר

שקילתחלופותאחרות,ובכללזהחלופותשאינן )2(
אסדרה;

שיתוףהציבור,ובכללזהשקיפותעלהליךזה; )3(

הערכתתועלותהאסדרה; )4(

מדידתעלותהציותלאסדרהוכןהערכתהשפעות )5(
אחרותשלהאסדרהר

פרק ב': רשות האסדרה ומליאת הרשות
מוקמתבזהרשותהאסדרהר4רהקמתהרשות

לרשותתהיהמליאהובהשבעהחברים,אזרחיישראל5רמליאתהרשות )א(
ותושביהר

אלהחברימליאתהרשות: )ב(

יושבראשמליאתהרשותשתמנההממשלהלפי )1(
הצעתראשהממשלה,שתינתןלאחרהתייעצותעםשר

האוצרושרהמשפטים)להלן-יושבראשהרשות(;

המנהלהכללישלמשרדראשהממשלהאועובד )2(
משרדראשהממשלהבעלמומחיותבתחוםהאסדרה

שימנההמנהלהכללי;

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצראועובד )3(
משרדהאוצרשימנההממונה;

משנהליועץהמשפטילממשלהשימנההיועץ )4(
המשפטילממשלהאועובדמשרדהמשפטיםשימנה

המשנהליועץהמשפטילממשלה;

אקדמי תואר בעל שהוא הציבור מקרב נציג )5(
להשכלה המועצה בחוק כמשמעותו מוכר ממוסד
גבוהה)בסעיףזה-מוסדמוכר(,בתחומיעיסוקהשל
הרשותומומחיותבתחוםהאסדרה,שימנהשרהאוצר;

אקדמי תואר בעל שהוא הציבור מקרב נציג )6(
ממוסדמוכר,בתחומיעיסוקהשלהרשותומומחיות
אחד של בתחום מומחיות שאינה האסדרה בתחום
,)4( עד )2( בפסקאות המנויים הממשלה ממשרדי

שימנהשרהמשפטים;

אקדמי תואר בעל שהוא הציבור מקרב נציג )7(
וניסיון הרשות של עיסוקה בתחומי מוכר, ממוסד
שלחמששניםלפחותכמאסדר,שימנהשרממשרד
,)4( עד )2( בפסקאות המנוי ממשלתי משרד שאינו
שתקבעהממשלהמביןאלה:השרלהגנתהסביבה,שר
הבריאות,השרלביטחוןהפנים,שרהחקלאותופיתוח

הכפרוהשרהאחראיעלזרועהעבודהר

תקופתכהונתושלחברמליאתהרשותכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב()5(,)6(או)7(תהיהארבעשניםר
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השריםהממניםאתנציגיהציבוריתחילולפעוללמינוי )ד(
נציגציבורשישהחודשיםלפניהמועדשבוצפויהלהסתיים
כהונתהנציגהמכהן;חדללכהןנציגציבורבמהלךתקופת
הכהונהלפיהוראתסעיף15,יפעלהשרהממנהלמינוינציג

אחרבמקומובהקדםהאפשריר

הודעהעלמינויחברימליאתהרשותתפורסםברשומותר )ה(

יושבראשהרשותיהיהעובדהמדינהר6ריושבראשהרשות )א(

יושבראשהרשותישמשגםמנהלהרשות,ויהיהממונה )ב(
עלביצועתפקידיהרשותלפיחוקזהר

לשםהגשמתמטרותחוקזה,הרשות-7רתפקידיהרשות

תייעץלממשלהבעניינימדיניותאסדרה,ובכללזה )1(
בענייניםהנוגעיםלעיצובמערךהאסדרהופיתוחו,עריכת
בעניינים הממשלה של העבודה שיטת ופיתוח מחקרים

אלה;

תיתןייעוץשוטףלמאסדרים,תלווהותדריךמאסדרים )2(
וכןתקייםהכשרות,והכולבענייןתהליכיקביעתאסדרהאו

טיובאסדרהקיימתובענייןיישוםאסדרהכאמור;

תקדםתהליכיתכנוןבתחוםהאסדרה,תסייעבהנגשת )3(
אסדרהלציבור,וכןתקדםתיאוםושיתוףפעולהביןמאסדרים

ותסייעביישובמחלוקותביןמאסדרים;

תייעץלמאסדריםלענייןהאיכותשלתהליכיהערכת )4(
כאמור בקרה שביצעה לאחר שביצעו, אסדרה השפעות

בסעיף21;

תבצעבחינה,מדידהוהערכהשלאסדרהקיימתשקבעו )5(
המלצות לרבות הבחינה ממצאי את ותעביר מאסדרים,

עקרוניותבעניינה,כאמורבסעיף27ר

לאימונהלחברמליאתהרשותמישהורשעבעבירהפלילית8רסייגלמינוי
אובעבירתמשמעתשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה
איןהואראוילכהןכחברמליאתהרשותאושהוגשונגדו
כתבאישוםאוקובלנהמשמעתיתבעבירהכאמורוטרםניתן

פסקדיןסופיבעניינור

לאימונהלחברמליאתהרשותולאיכהןכחברכאמור9רניגודעניינים )א(
מישבשלכהונתויימצא,באופןתדיר,במצבשלניגודעניינים

אשרימנעממנולמלאאתעיקרתפקידובמליאתהרשותר

חברמליאתהרשותלאיטפלבמסגרתתפקידובנושא )ב(
שהטיפולבויגרוםלולהימצאבמצבשלניגודענייניםר

להימצא עלול הוא כי הרשות מליאת לחבר נודע )ג(
במצבשלניגודענייניםכאמורבסעיפיםקטנים)א(או)ב(,
היה הרשות; ראש ליושב האפשרי בהקדם כך על יודיע
כך על יודיע - ראש היושב האמור הרשות מליאת חבר

למליאתהרשותר
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בסעיףזה- )ד(

ובני בת או בן הורה, הורה הורה, זוג, בן - משפחה" "בן
זוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודה
וילדיהם,חם,חמות,נכדאונכדה,לרבותקרובכאמור

שהואשלוב)חורג(;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך;

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחות
בדיון,השתתפותבדיוןאובהצבעהאועיסוקבנושא

מחוץלדיון;

עניינים ניגוד - הרשות מליאת חבר של עניינים", "ניגוד
ביןמילויתפקידובמליאתהרשותוביןענייןאישיאו
תפקידאחר,שלואושלקרובואושלתאגידשהואאו

קרובוהםבעליענייןבו;

"קרוב",שלחברמליאתהרשות-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלחברמליאתהרשות; )1(

במצבו עניין יש הרשות מליאת שלחבר אדם )2(
הכלכלי;

או משפחתו בן הרשות, מליאת שחבר תאגיד )3(
אדםכאמורבפסקה)2(הםבעליענייןבו;

גוףשחברמליאתהרשות,בןמשפחתואואדם )4(
כאמורבפסקה)2(הםמנהליםאועובדיםאחראיםבור

ישיבותמליאת
הרשות

ישיבותמליאתהרשותיתקיימושמונהפעמיםבשנה,10ר )א(
לפחותר

מליאתהרשותתקייםישיבהמיוחדתאםדרשוזאת )ב(
שנייםמחבריהלפחות;הישיבהתתקייםבתוךשבעהימים
מיוםהדרישה,אלאאםכןבנסיבותהענייןנדרשלקיימה
בתוךזמןקצריותר;בישיבהתדוןמליאתהרשותבנושאים

המפורטיםבדרישהר

סדריהעבודהשל
מליאתהרשות

ארבעה11ר הוא הרשות מליאת בישיבות החוקי המניין )א(
מחבריה,ובהםיושבראשהרשותר

החלטותמליאתהרשותיתקבלוברובדעותשלחבריה )ב(
המשתתפיםבהצבעה;היוהדעותשקולות,תכריעדעתושל
יושבראשהרשות,למעטלענייןהפעלתסמכויותהרשותלפי

סעיפים21)ז(ו־27)ה(ר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,היהיושבראש )ג(
הרשותמנועמלעסוקבסוגיההעולהלדיוןבמליאהבשל
ניגודענייניםכאמורבסעיף9)ב(,תמנהמליאתהרשותמקרב
חבריהממלאמקוםזמניבמקוםיושבהראשלדיוןזה,ויחולו

הוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בשינוייםהמחויביםר

בסעיףזה- )ד(

ובני בת או בן הורה, הורה הורה, זוג, בן - משפחה" "בן
זוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודה
וילדיהם,חם,חמות,נכדאונכדה,לרבותקרובכאמור

שהואשלוב)חורג(;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך;

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחות
בדיון,השתתפותבדיוןאובהצבעהאועיסוקבנושא

מחוץלדיון;

עניינים ניגוד - הרשות מליאת חבר של עניינים", "ניגוד
ביןמילויתפקידובמליאתהרשותוביןענייןאישיאו
תפקידאחר,שלואושלקרובואושלתאגידשהואאו

קרובוהםבעליענייןבו;

"קרוב",שלחברמליאתהרשות-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלחברמליאתהרשות; )1(

במצבו עניין יש הרשות מליאת שלחבר אדם )2(
הכלכלי;

או משפחתו בן הרשות, מליאת שחבר תאגיד )3(
אדםכאמורבפסקה)2(הםבעליענייןבו;

גוףשחברמליאתהרשות,בןמשפחתואואדם )4(
כאמורבפסקה)2(הםמנהליםאועובדיםאחראיםבור

ישיבותמליאת
הרשות

ישיבותמליאתהרשותיתקיימושמונהפעמיםבשנה,10ר )א(
לפחותר

מליאתהרשותתקייםישיבהמיוחדתאםדרשוזאת )ב(
שנייםמחבריהלפחות;הישיבהתתקייםבתוךשבעהימים
מיוםהדרישה,אלאאםכןבנסיבותהענייןנדרשלקיימה
בתוךזמןקצריותר;בישיבהתדוןמליאתהרשותבנושאים

המפורטיםבדרישהר

סדריהעבודהשל
מליאתהרשות

ארבעה11ר הוא הרשות מליאת בישיבות החוקי המניין )א(
מחבריה,ובהםיושבראשהרשותר

החלטותמליאתהרשותיתקבלוברובדעותשלחבריה )ב(
המשתתפיםבהצבעה;היוהדעותשקולות,תכריעדעתושל
יושבראשהרשות,למעטלענייןהפעלתסמכויותהרשותלפי

סעיפים21)ז(ו־27)ה(ר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,היהיושבראש )ג(
הרשותמנועמלעסוקבסוגיההעולהלדיוןבמליאהבשל
ניגודענייניםכאמורבסעיף9)ב(,תמנהמליאתהרשותמקרב
חבריהממלאמקוםזמניבמקוםיושבהראשלדיוןזה,ויחולו

הוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בשינוייםהמחויביםר
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מליאתהרשותתקבעאתדרכיעבודתהוסדרידיוניה )ד(
ככלשלאנקבעולפיחוקזה;דרכיעבודתמליאתהרשות

וסדרידיוניהיפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשותר

קיוםמליאתהרשות,סמכויותיהותוקףהחלטותיהופעולותיה12רתוקףפעולות
מליאת מחברי חבר של כהונתו הפסקת בשל ייפגעו לא
הרשות,אומחמתליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבד

שמכהניםבהרובחבריהר

גמולוהחזר
הוצאות

חברמליאתהרשותשאינועובדהמדינה,עובדגוףמתוקצב13ר
אועובדגוףנתמך,יהיהזכאילתשלוםמאתהרשותבעד
השתתפותבישיבותמליאתהרשות,בהתאםלהוראותשל
ועדות חברי לעניין החלות האוצר במשרד הכללי החשב
ציבוריות;בסעיףזה,"עובדהמדינה","עובדגוףמתוקצב"
יסודות לחוק 32 בסעיף כהגדרתם - נתמך" גוף ו"עובד

התקציבר

חברימליאתהרשותשאינםעובדיהמדינה,דינם,בפעולתם14רהחלתדינים
כחברימליאתהרשותולענייןפעולותיהםבה,כדיןעובדי

המדינהלענייןחיקוקיםאלה:

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-481969; )1(

חוקשירותהמדינה)סיוגפעילותמפלגתיתומגביתכספים(, )2(
התשי"ט-491959-ההוראותהנוגעותלכללעובדיהמדינה;

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-501979; )3(

הנוגעות ההוראות - התשל"ז-511977 העונשין, חוק )4(
לעובדיהציבור;

- התשל"א-521971 חדש[, ]נוסח הראיות פקודת )5(
ההוראותהנוגעותלתעודתעובדהציבור;

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט-531969ר )6(

הפסקתכהונה
לפניתוםתקופת

הכהונה

חברמליאתהרשותיחדללכהןבהלפניתוםתקופת15ר )א(
כהונתו,אםמתקייםאחדמאלה:

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלמישמינה )1(
אותו;

מקרב נציג ואםהוא בתפקידו, הואחדללכהן )2(
הציבור-הואהתמנהלעובדהמדינהר

חבר לגבי להלן כמפורט מהנסיבות נסיבה התקיימה )ב(
מליאתהרשות,יעבירומישמינהאותומכהונתולפניתום
תקופתהכהונהובסמוךלמועדהתקיימותהנסיבה,בהודעה

בכתב:

ס"חהתשכ"ט,עמ'103ר 48

ס"חהתשי"ט,עמ'190ר 49

ס"חהתש"ם,עמ'2ר 50

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 51

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ר 52

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ר 53
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הואהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעת )1(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי
כתב נגדו שהוגשו או הרשות, מליאת כחבר לכהן

אישוםאוקובלנהבעבירהכאמור;

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )2(

הדרושים מהתנאים תנאי בו להתקיים חדל )3(
למינויוכחברמליאתהרשותר

נעדרחברמליאתהרשות,בלאסיבהמוצדקת,משלוש )ג(
ישיבותרצופותשלהמליאהאומיותרממחציתהישיבות
שקיימההמליאהבמהלךשנהאחת,רשאימישמינהאותו,
בהתייעצותעםיושבראשהרשות,להעבירומכהונתולפני

תוםתקופתהכהונהר

לאתופסקכהונתושלחברמליאתהרשותלפיסעיפים )ד(
קטנים)ב(או)ג(אלאלאחרשמישמינהאותונתןלוהזדמנות

לטעוןאתטענותיולענייןזהר

הפסיקחברמליאתהרשותלכהןלפיהוראותסעיףזה, )ה(
יפעלמישמינהאותו,בהתאםלהוראותסעיף5)ב(,למינוי

חבראחרבמקומו,בהקדםהאפשריר

תקציבהרשותייקבעבחוקתקציבשנתי,בסעיףתקציבנפרד;16רתקציבהרשות
יושבראשהרשותיהיההממונהעלסעיףתקציבזהבכל
הנוגעלתקציבהרשות,לענייןחוקיסודותהתקציב;לעניין

זה-

"חוקתקציבשנתי"ו"ממונהעלסעיףתקציב"-כהגדרתם
בחוקיסודותהתקציב;

"סעיףתקציב"-כהגדרתובחוקהתקציבהשנתיר

עליהם17רעובדיהרשות ויחולו המדינה עובדי יהיו הרשות עובדי )א(
הוראותחוקשירותהמדינה)מינויים(,התשי"ט-541959ר

עובדיהרשותיפעלולפיהוראותמנהלהרשותובפיקוחור )ב(

לשםביצועהוראותחוקזהמורשהמנהלהרשות,יחדעם18רעסקאותהרשות
חשבהרשות,לייצגאתהממשלהבעסקאותכאמורבסעיפים
4ו־5לחוקנכסיהמדינה,התשי"א-551951,למעטעסקאות
הנוגעים מסמכים על המדינה בשם ולחתום במקרקעין,

לעסקאותכאמורר

פרק ג': הליכי אסדרה המבוצעים על ידי מאסדרים
סימן א': גיבוש אסדרה וקביעתה

קידוםאסדרה
מיטבית

מאסדרהמציעאוקובעאסדרהיעשהכן,נוסףעלקידום19ר
האינטרסהמוגןשעלביצועוהואמופקדאומטרותתפקידיו

לפידין,גםלאורהעקרונותהמנוייםבסעיף2ר

הואהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעת )1(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי
כתב נגדו שהוגשו או הרשות, מליאת כחבר לכהן

אישוםאוקובלנהבעבירהכאמור;

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )2(

הדרושים מהתנאים תנאי בו להתקיים חדל )3(
למינויוכחברמליאתהרשותר

נעדרחברמליאתהרשות,בלאסיבהמוצדקת,משלוש )ג(
ישיבותרצופותשלהמליאהאומיותרממחציתהישיבות
שקיימההמליאהבמהלךשנהאחת,רשאימישמינהאותו,
בהתייעצותעםיושבראשהרשות,להעבירומכהונתולפני

תוםתקופתהכהונהר

לאתופסקכהונתושלחברמליאתהרשותלפיסעיפים )ד(
קטנים)ב(או)ג(אלאלאחרשמישמינהאותונתןלוהזדמנות

לטעוןאתטענותיולענייןזהר

הפסיקחברמליאתהרשותלכהןלפיהוראותסעיףזה, )ה(
יפעלמישמינהאותו,בהתאםלהוראותסעיף5)ב(,למינוי

חבראחרבמקומו,בהקדםהאפשריר

תקציבהרשותייקבעבחוקתקציבשנתי,בסעיףתקציבנפרד;16רתקציבהרשות
יושבראשהרשותיהיההממונהעלסעיףתקציבזהבכל
הנוגעלתקציבהרשות,לענייןחוקיסודותהתקציב;לעניין

זה-

"חוקתקציבשנתי"ו"ממונהעלסעיףתקציב"-כהגדרתם
בחוקיסודותהתקציב;

"סעיףתקציב"-כהגדרתובחוקהתקציבהשנתיר

עליהם17רעובדיהרשות ויחולו המדינה עובדי יהיו הרשות עובדי )א(
הוראותחוקשירותהמדינה)מינויים(,התשי"ט-541959ר

עובדיהרשותיפעלולפיהוראותמנהלהרשותובפיקוחור )ב(

לשםביצועהוראותחוקזהמורשהמנהלהרשות,יחדעם18רעסקאותהרשות
חשבהרשות,לייצגאתהממשלהבעסקאותכאמורבסעיפים
4ו־5לחוקנכסיהמדינה,התשי"א-551951,למעטעסקאות
הנוגעים מסמכים על המדינה בשם ולחתום במקרקעין,

לעסקאותכאמורר

פרק ג': הליכי אסדרה המבוצעים על ידי מאסדרים
סימן א': גיבוש אסדרה וקביעתה

קידוםאסדרה
מיטבית

מאסדרהמציעאוקובעאסדרהיעשהכן,נוסףעלקידום19ר
האינטרסהמוגןשעלביצועוהואמופקדאומטרותתפקידיו

לפידין,גםלאורהעקרונותהמנוייםבסעיף2ר

ס"חהתשי"ט,עמ'86ר 54

ס"חהתשי"א,עמ'52ר 55
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קביעתהליך
דיגיטלילקבלת
אישוראסדרתי

חדש

מאסדרהמציעאוקובעאסדרההכוללתדרישהלקבלת20ר )א(
אישוראסדרתיחדש,יקבעאותהכךשתהליךקבלתהאישור
האמוריבוצעבאמצעיםדיגיטליים,אלאאםכןמתקיימות
נסיבותמיוחדותשבשלהןהתהליךכאמוראוחלקממנואינו
מתאיםלביצועבאמצעיםדיגיטלייםאושלאניתןלבצעו
באופןזה;לענייןזה,"תהליךקבלתאישוראסדרתי"-הגשת
בקשהלאישוראסדרתי,מתןהאישורוכלתקשורתכתובהבין
מבקשהאישורלמאסדרבקשרלאישוראולפעולההמבוצעת

לשםקבלתהאישורר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מאסדריבחן,באסדרה )ב(
שהואמציעאוקובעלפיאותוסעיףקטן,אםנדרשכיתהליך
קבלתהאישורהאסדרתייבוצע,נוסףעלביצועובאמצעים
דיגיטליים,גםבדרךאחרת,בשלמאפייניהאוכלוסייהשעימה

נמניםמבקשיהאישורר

התייעצותעם
הרשותבדבר

תהליךהערכת
השפעותאסדרה

שנדרש21ר אסדרה, לקבוע או להציע המבקש מאסדר )א(
לשםקביעתה,לפיהחלטותהממשלה,ביצועתהליךהערכת
השפעותאסדרה,יפנהלרשות,בכתב,לשםהתייעצותעימה
לגבי שערך הדוח בצירוף שביצע, האמור התהליך בעניין

התהליך)להלן-דוחהערכתהשפעותאסדרה(ר

פנהמאסדרלרשותלפיסעיףקטן)א(,תודיעהרשות )ב(
למאסדר,בכתב,בתוך14ימים,אםבכוונתהלייעץלובנושא
פנייתו,ולענייןפנייהבנושאאסדרהבעלתהשפעהמשקית

-תייעץהרשותלמאסדרר

האמורה התקופה בתוך למאסדר, הרשות הודיעה )ג(
)ב(,כיבכוונתהלייעץלואושעליהלייעץלו בסעיףקטן
כאמורבאותוסעיףקטן,תמסורלובכתבאתחוותדעתה
מוקדם שביצע, האסדרה השפעות הערכת תהליך בעניין
ככלהאפשרולאיאוחרמתום30ימיםמיוםחלוף14הימים

מפנייתולהיוועצותר

יושבראשהרשותרשאילהאריךאתהתקופההאמורה )ד(
בסעיףקטן)ג(בתקופהנוספתאחתשל30ימים,אםמצאכי

מתקיימותנסיבותהמצדיקותזאתר

חוותדעתהשלהרשותלענייןתהליךהערכתהשפעות )ה(
האסדרהשערךהמאסדר-

של הביצוע אופן בדבר מסקנותיה את תכלול )1(
התהליך,כפישבאלידיביטויבדוחהערכתהשפעות
האסדרהשצורףלפנייתהמאסדר,ואםמצאההרשותכי
נדרשטיובשלהתהליךהאמור-גםהמלצותלענייןזה;

לאתכלולמסקנותבדברהאיזוןשביצעהמאסדר )2(
ושהוביל השונים השיקולים בין התהליך במסגרת
לבחירהבאסדרהשהואמבקשלהציעאולקבוע,או
המלצותבדברהחלופהשבחרהמאסדרבעקבותביצוע

איזוןכאמורר
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לאחרפרסוםדוחהערכתהשפעותהאסדרהלציבור )ו(
בידיהמאסדר,תפרסםהרשותלציבור,בכפוףלהוראותסעיף
קטן)ז(,אתחוותדעתההסופיתלפיהוראותסעיףזהבאתר
האינטרנטשלה;המידעשתפרסםהרשותלאיכלולמידע
שאיןלמוסרולפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,והיארשאית
שלאלכלולבפרסוםכאמורמידעשאיןחובהלמוסרולפי

סעיף9)ב(לאותוחוקר

מצאההרשותכינפלפגםמהותיבתהליךהערכת)ז( )1(
השפעותהאסדרהשביצעהמאסדר,תעבירלולפני
פרסוםחוותדעתהלציבורלפיהוראותסעיףקטן)ו(
טיוטהשלחוותהדעתלהתייחסותו;התקופהשמיום
העברתטיוטתחוותהדעתלמאסדרועדהמועדשבו
העבירהמאסדראתהתייחסותולרשותלאתבואבמניין
הימיםלמסירתחוותדעתהלפיסעיפיםקטנים)ג(ו־)ד(ר

קבלת לאחר עמדתה את הרשות שינתה לא )2(
התייחסותהמאסדרכאמורבפסקה)1(,לאתפרסםאת
חוותדעתהאלאאםכןמליאתהרשותהחליטהכינפל
פגםמהותיכאמור;היוהדעותבמליאהשקולות,לא

תכריעדעתושליושבראשהרשותר

)2(,תפרסםהרשותאת בכפוףלהוראותפסקה )3(
חוותהדעתלאיאוחרמתום30ימיםמהמועדהקבוע

בסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(ר

לאהודיעההרשותעלכוונתהלייעץלמאסדרבתקופה )ח(
בכוונתה שאין למאסדר הודיעה )ב(, קטן בסעיף האמורה
לייעץכאמוראולאמסרהלמאסדראתחוותדעתהבתוך
הוארכה ואם )ז()3(, או )ג( קטן בסעיף האמורה התקופה
בתקופת גם - )ד( קטן סעיף הוראות לפי כאמור התקופה
ההארכהכאמור,יראואתהמאסדרכמישהתייעץעימהלפי

סעיףזהר

החובהלהתייעץעםהרשותכאמורבסעיףזה,לאתחול )ט(
עלמאסדרלענייןאסדרהשהואקייםבעניינההתייעצותעם

אחתמאלה:

ועדהמייעצתלאסדרהכמשמעותהבסעיף126א )1(
התשע"ב- והצלה, לכבאות הארצית הרשות לחוק

562012,בהתאםלחובההחלהעליולפיסעיפים126ב
עד126ולאותוחוק,אובהתאםלסעיף9לחוקרישוי

עסקים,התשכ"ח-1968;

12ב)ב()1( הוועדהלאסדרהכמשמעותהבסעיף )2(
לחוקרישויעסקים,התשכ"ח-571968,בהתאםלחובה

החלהעליולפיסעיף12ב)ד(לאותוחוקר

לאחרפרסוםדוחהערכתהשפעותהאסדרהלציבור )ו(
בידיהמאסדר,תפרסםהרשותלציבור,בכפוףלהוראותסעיף
קטן)ז(,אתחוותדעתההסופיתלפיהוראותסעיףזהבאתר
האינטרנטשלה;המידעשתפרסםהרשותלאיכלולמידע
שאיןלמוסרולפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,והיארשאית
שלאלכלולבפרסוםכאמורמידעשאיןחובהלמוסרולפי

סעיף9)ב(לאותוחוקר

מצאההרשותכינפלפגםמהותיבתהליךהערכת)ז( )1(
השפעותהאסדרהשביצעהמאסדר,תעבירלולפני
פרסוםחוותדעתהלציבורלפיהוראותסעיףקטן)ו(
טיוטהשלחוותהדעתלהתייחסותו;התקופהשמיום
העברתטיוטתחוותהדעתלמאסדרועדהמועדשבו
העבירהמאסדראתהתייחסותולרשותלאתבואבמניין
הימיםלמסירתחוותדעתהלפיסעיפיםקטנים)ג(ו־)ד(ר

קבלת לאחר עמדתה את הרשות שינתה לא )2(
התייחסותהמאסדרכאמורבפסקה)1(,לאתפרסםאת
חוותדעתהאלאאםכןמליאתהרשותהחליטהכינפל
פגםמהותיכאמור;היוהדעותבמליאהשקולות,לא

תכריעדעתושליושבראשהרשותר

)2(,תפרסםהרשותאת בכפוףלהוראותפסקה )3(
חוותהדעתלאיאוחרמתום30ימיםמהמועדהקבוע

בסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(ר

לאהודיעההרשותעלכוונתהלייעץלמאסדרבתקופה )ח(
בכוונתה שאין למאסדר הודיעה )ב(, קטן בסעיף האמורה
לייעץכאמוראולאמסרהלמאסדראתחוותדעתהבתוך
הוארכה ואם )ז()3(, או )ג( קטן בסעיף האמורה התקופה
בתקופת גם - )ד( קטן סעיף הוראות לפי כאמור התקופה
ההארכהכאמור,יראואתהמאסדרכמישהתייעץעימהלפי

סעיףזהר

החובהלהתייעץעםהרשותכאמורבסעיףזה,לאתחול )ט(
עלמאסדרלענייןאסדרהשהואקייםבעניינההתייעצותעם

אחתמאלה:

ועדהמייעצתלאסדרהכמשמעותהבסעיף126א )1(
התשע"ב- והצלה, לכבאות הארצית הרשות לחוק

562012,בהתאםלחובההחלהעליולפיסעיפים126ב
עד126ולאותוחוק,אובהתאםלסעיף9לחוקרישוי

עסקים,התשכ"ח-1968;

12ב)ב()1( הוועדהלאסדרהכמשמעותהבסעיף )2(
לחוקרישויעסקים,התשכ"ח-571968,בהתאםלחובה

החלהעליולפיסעיף12ב)ד(לאותוחוקר

ס"חהתשע"ב,עמ'702ר 56

ס"חהתשכ"ח,עמ'204ר 57
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הנחיותבעניין
התייעצותעם

הרשות

מליאתהרשותתקבעותפרסםלציבורהנחיותלענייןאופן22ר
טיוטת שפרסמה לאחר ,21 סעיף לפי עימה ההתייעצות
הנחיותכאמורלהערותהציבור;הנחיותכאמוריכללו,בין

השאר,אתכלאלה:

הערכת דוחות הרשות תבחן שלפיהן המידה אמות )1(
השפעותאסדרה;

כלליםבענייןפרסוםהגורמיםשבהםהסתייעההרשות )2(
האמור התהליך לביצוע ממשי בקשר הייתה ושעימם

בסעיף21,לרבותחריגיםלכך;

סוגיהמקריםשבהם,ככלל,תחליטהרשותשלאלייעץ )3(
למאסדרלפיהוראותסעיף21אולייעץלובתוךפרקזמןקצר
יותרמפרקהזמןהמרביכאמורבסעיף21)ג(,וביןהשארמקרים

שמתקייםבהםאחדמאלה:

הרשותמצאהכיישלמאסדרמומחיותבביצוע )א(
תהליכיהערכתהשפעותאסדרה;

נטל מפחיתה בעיקרה הפנייה נושא האסדרה )ב(
אסדרהעודף;

עלותהציותלאסדרהנושאהפנייהנמוכה; )ג(

למאסדרשיקולדעתמצומצםבקביעתהאסדרה )ד(
נושאהפנייה;

המאסדרפנהלרשות,בכתב,וצייןכיישדחיפות )ה(
בקידוםהאסדרהנושאהפנייה;

תהליךהערכתהשפעותהאסדרהנושאהפנייה )ו(
בוצעבליוויהרשותאובליוויגורמיםשהיאמנחה;

האופןשבויכולמאסדרלפנותלרשותבענייןתהליך )4(
הערכתהשפעותאסדרהלפניפנייתולפיסעיף21ר

פטורמחובת
התייעצותעם

הרשות

עלאףהאמורבסעיף21)א(,התרחשאירועשעולהממנו23ר )א(
חששלפגיעהממשיתבאינטרסמוגןומחייבקביעתאסדרה
באופןדחוף,רשאיהשרהממונהעלהאסדרההמוצעתאו
הנקבעתבקשרלאירועלקבוע,בהחלטהמנומקת,כיחובת
ההתייעצותלפיאותוסעיףלאתחוללגביאותהאסדרה;
סמכותהשרלפיסעיףקטןזה,לגביאסדרהשאינההצעת
חוק,תהיהנתונהלורקלגביאסדרהשתקופתתוקפהאינה
עולהעלשנתיים;המאסדריפרסםלציבוראתהחלטתהשר

ונימוקיהוכןיודיעעליהלרשותר

קבעההממשלהבהחלטתהכיישחששלפגיעהממשית )ב(
באינטרסמוגן,בהיקףמשמעותי,בקשרלאירועשהתרחש,
ונדרשתבשלכךקביעתאסדרהבאופןדחוף,רשאיתהיא
לקבועבהחלטהכיחובתההתייעצותלפיסעיף21לאתחול
לענייןאסדרההמוצעתאוהנקבעתבקשרלאירוע,כולהאו
חלקה,לתקופהשתקבעושלאתעלהעלשישהחודשים)בסעיף
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קטןזה-פטור(;מצאההממשלהכיממשיךלהתקייםהחשש
האמור,רשאיתהיאלהאריךאתתקופתתוקפושלהפטור

לתקופותנוספותשלאיעלועלשישהחודשיםכלאחתר

בחינהתקופתית
שלאסדרה

מאסדרהמבקשלהציעאולקבועאסדרה,למעטהצעת24ר )א(
סעיף הוראות לפי בחינתה לעניין הוראה בה יקבע חוק,
קטן)ג(בתוםתקופהשתיקבעבהוראהושלאתעלהעלעשר
המאסדר אולם האסדרה, של לתוקף כניסתה מיום שנים
רשאי,בהחלטהמנומקתשלאלקבועבאסדרההוראהכאמור,

אםהואסבורשמתקייםאחדמאלה:

בלתי מצריךהקצאתמשאבים ביצועהבחינה )1(
סבירהבהתחשבבעלותהציותלאסדרהוהשלכותיה

שלהאסדרהעלנטלהאסדרה;

ביצועהבחינהעלוללהיותכרוךבהשלכותבלתי )2(
רצויות;

מתקיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןאיןהצדקה )3(
לבצעאתהבחינהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(רישה,הייתההאסדרה )ב(
כאמורבאותוסעיףקטןאסדרהבעלתהשפעהמשקית,תהיה
התקופהשתיקבעבהוראהכאמורבותקופהשאינהעולה
ואולם לתוקףשלהאסדרה; מיוםכניסתה שנים עלחמש
כאמור בהוראה לקבוע מנומקת, בהחלטה רשאי, מאסדר
תקופהארוכהיותר,אךלאיותרמעשרשניםמיוםהכניסה

לתוקףכאמורר

במסגרתהבחינהשיבצעלפיסעיףזה,יבחןמאסדר- )ג(

אםובאיזומידההושגוהיעדיםשלשםהשגתם )1(
נקבעההאסדרה;

במטרות בהתחשב נדרשת עדיין האסדרה אם )2(
שלשמןנקבעהאומטעמיםאחריםר

המאסדר יפרסם זה, סעיף לפי אסדרה בחינת בתום )ד(
ממנו העתק וימציא הבחינה, ממצאי בדבר דוח לציבור
לרשות;בדוחכאמוריצייןהמאסדראתהמועדהבאשבו
תיבחןהאסדרהבהתאםלהוראותסעיףקטן)ג(,ושיהיהלא
יאוחרמעשרשניםלאחרתוםהבחינההקודמת,ויחולולעניין

זההוראותסעיףקטן)א(ר

סימן ב': טיוב אסדרה קיימת

יעדיםלטיוב
אסדרהקיימת
ולהפחתתנטל

האסדרההעודף

כולם25ר למאסדרים, לזמן, מזמן בהחלטתה, תקבע הממשלה
נטל ולצמצום קיימת אסדרה של לטיוב יעדים חלקם, או

האסדרההעודףר

קטןזה-פטור(;מצאההממשלהכיממשיךלהתקייםהחשש
האמור,רשאיתהיאלהאריךאתתקופתתוקפושלהפטור

לתקופותנוספותשלאיעלועלשישהחודשיםכלאחתר

בחינהתקופתית
שלאסדרה

מאסדרהמבקשלהציעאולקבועאסדרה,למעטהצעת24ר )א(
סעיף הוראות לפי בחינתה לעניין הוראה בה יקבע חוק,
קטן)ג(בתוםתקופהשתיקבעבהוראהושלאתעלהעלעשר
המאסדר אולם האסדרה, של לתוקף כניסתה מיום שנים
רשאי,בהחלטהמנומקתשלאלקבועבאסדרההוראהכאמור,

אםהואסבורשמתקייםאחדמאלה:

בלתי מצריךהקצאתמשאבים ביצועהבחינה )1(
סבירהבהתחשבבעלותהציותלאסדרהוהשלכותיה

שלהאסדרהעלנטלהאסדרה;

ביצועהבחינהעלוללהיותכרוךבהשלכותבלתי )2(
רצויות;

מתקיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןאיןהצדקה )3(
לבצעאתהבחינהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(רישה,הייתההאסדרה )ב(
כאמורבאותוסעיףקטןאסדרהבעלתהשפעהמשקית,תהיה
התקופהשתיקבעבהוראהכאמורבותקופהשאינהעולה
ואולם לתוקףשלהאסדרה; מיוםכניסתה שנים עלחמש
כאמור בהוראה לקבוע מנומקת, בהחלטה רשאי, מאסדר
תקופהארוכהיותר,אךלאיותרמעשרשניםמיוםהכניסה

לתוקףכאמורר

במסגרתהבחינהשיבצעלפיסעיףזה,יבחןמאסדר- )ג(

אםובאיזומידההושגוהיעדיםשלשםהשגתם )1(
נקבעההאסדרה;

במטרות בהתחשב נדרשת עדיין האסדרה אם )2(
שלשמןנקבעהאומטעמיםאחריםר

המאסדר יפרסם זה, סעיף לפי אסדרה בחינת בתום )ד(
ממנו העתק וימציא הבחינה, ממצאי בדבר דוח לציבור
לרשות;בדוחכאמוריצייןהמאסדראתהמועדהבאשבו
תיבחןהאסדרהבהתאםלהוראותסעיףקטן)ג(,ושיהיהלא
יאוחרמעשרשניםלאחרתוםהבחינההקודמת,ויחולולעניין

זההוראותסעיףקטן)א(ר

סימן ב': טיוב אסדרה קיימת

יעדיםלטיוב
אסדרהקיימת
ולהפחתתנטל

האסדרההעודף

כולם25ר למאסדרים, לזמן, מזמן בהחלטתה, תקבע הממשלה
נטל ולצמצום קיימת אסדרה של לטיוב יעדים חלקם, או

האסדרההעודףר
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תכניתעבודה
שנתיתלבחינת

אסדרהקיימת

הרשות,באישורמליאתהרשות,תקבעותפרסםלציבור,26ר )א(
לשנה, אחת בעניין, הנוגעים המאסדרים לידיעת ותביא
שבכוונתה הקיימת האסדרה תחומי את המפרטת תכנית
לבחוןבשנהשלאחריה)להלן-תכניתעבודהשנתיתלבחינת

אסדרהקיימת(ר

לבחינת שנתית עבודה תכנית הרשות תקבע בטרם )ב(
אסדרהקיימת,הרשות-

בתכנית לכלול שבכוונתה מאסדר לכל תפנה )1(
פחות ולא סביר, זמן בתוך לו, הנוגע אסדרה תחום
מ־30ימים,לפנימועדקביעתתכניתהעבודההשנתית
לבחינתאסדרהקיימת,לשםקבלתהצעתובדברתחומי
האסדרהשישלכלולבתכנית,והתייחסותולתחומי

האסדרהשבכוונתהרשותלכלולבה;

תקייםהליךשלשיתוףהציבורלגביהתכניתר )2(

בקביעתתכניתעבודהשנתיתלבחינתאסדרהקיימת )ג(
תתחשבהרשות,לגביכלתחוםאסדרהשנכללבה,ביןהשאר,

באלה:

יעדיםשקבעההממשלהלטיובשלאסדרהקיימת )1(
ולצמצוםנטלהאסדרההעודף;

שלהם העבודה ותכניות המאסדרים הצעות )2(
והתייחסותםכאמורבסעיףקטן)ב()1(;

הליכי במסגרת מהציבור שהתקבלו הצעות )3(
שיתוףהציבור,הנוגעותלעניין;לשםכך,תפנההרשות
ביןהשארלקבלתעמדתםשלארגוניםשהםלדעתה
ומעסיקים, עובדים ארגוני זה ובכלל בדבר, נוגעים
ארגוניצרכנים,ארגוניםהמייצגיםרשויותמקומיות

וגופיםציבורייםנוספים;

מידתההשפעהשלתחוםהאסדרהעלהמשק )4(
והחברה;

המידהשבההאסדרהבתחוםמבוססתעלכללים )5(
מקובליםבמדינותעםשווקיםמשמעותיים;

המידהשבההאסדרהחלהעלתחוםשפועלים )6(
בוכמהמאסדרים;

המועדשבונבחנההאסדרהבתחום,כולהאו )7(
חלקה,בפעםהאחרונה;

היקףנטלהאסדרהבתחום,ביןהשארבהתחשב )8(
בעלויותהציותלהוברמתהתחרותבתחוםר
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בחינתאסדרה
קיימתוהמלצה

לטיוב

שנכלל27ר בתחום אסדרה בחינת לאחר הרשות, מצאה )א(
בתכניתהעבודההשנתיתלבחינתאסדרההקיימת,כינדרש
טיובשלהאסדרהבאותותחום,תעבירלמאסדרהנוגעלעניין
אתממצאיהבחינה,לרבותהמלצותעקרוניותבעניינהשל
הממצאים שבבסיס העובדתית התשתית ואת האסדרה,
האמורים)להלן-ממצאיהבחינה(,ובכללזההגורמיםשבהם
בהתאם ממשי בקשר הייתה ושעימם הרשות הסתייעה

לכלליםשנקבעולפיסעיף22)2(ר

לפי הבחינה ממצאי את למאסדר הרשות העבירה )ב(
הוראותסעיףקטן)א(,יודיעלההמאסדר,בכתב,בתוך90
ימיםממועדקבלתהממצאיםהאמורים,אםהחליטלקבלאת
ממצאיהבחינה,כולםאוחלקם;הרשות,לבקשתהמאסדר,
רשאיתלהאריךאתהתקופההאמורהבתקופהנוספתאחת

של45ימיםר

כאמור הבחינה ממצאי לו שהועברו מאסדר החליט )ג(
בסעיףקטן)א(שלאלקבלאתממצאיהבחינהכאמור,יעביר
והחלטת הבחינה ממצאי המנומקת; החלטתו את לרשות

המאסדריפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשותר

כאמור הבחינה ממצאי לו שהועברו מאסדר החליט )ד(
בסעיףקטן)א(לקבלאתממצאיהבחינה,כולםאוחלקעיקרי
מהם,יפעלליישוםההמלצותהעקרוניותשהחליטלקבלאו
יפעלבדרךאחרתהמגשימהאתתכליתן,מוקדםככלהאפשר,
ובלבדשיעבירלרשותעדתוםשישהחודשיםמיוםשהודיע
להעלהחלטתודיווחבדברהפעולותשנקטלטיובהאסדרהר

לאהעבירהמאסדרדיווחבדברהפעולותשנקטכאמור )ה(
בסעיףקטן)ד(,בתוךהתקופההאמורהבאותוסעיףקטן,או
מספקות אינן שנקט הפעולות כי הרשות מליאת החליטה
לאחרשנתנהלמאסדראתההזדמנותלמסוראתתגובתו,
של האינטרנט באתר הבחינה ממצאי את תפרסםהרשות
הרשותואתתגובתהמאסדר;היוהדעותבמליאהשקולות,

לאתכריעדעתושליושבראשהרשותר

הפעולותשנקטכאמור בדבר דיווח העבירהמאסדר )ו(
בסעיףקטן)ד(,ולאהחליטהמליאתהרשותכאמורבסעיףקטן
)ה(-ישליםהמאסדראתטיובהאסדרהבתוך18חודשים;לא
השליםהמאסדראתטיובהאסדרהבתוךהתקופההאמורה,
באתר הבחינה ממצאי את לפרסם הרשות רשאית תהיה

האינטרנטשלהרשותר

הוראותסעיףזהלאיחולועלאסדרהשעניינהקידום )ז(
תחרותומתקיימיםבהשניאלה:

כהגדרתו חיונית תשתית לנושא נוגעת היא )1(
בסעיף2לחוקלקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,

התשע"ד-582013;

בחינתאסדרה
קיימתוהמלצה

לטיוב

שנכלל27ר בתחום אסדרה בחינת לאחר הרשות, מצאה )א(
בתכניתהעבודההשנתיתלבחינתאסדרההקיימת,כינדרש
טיובשלהאסדרהבאותותחום,תעבירלמאסדרהנוגעלעניין
אתממצאיהבחינה,לרבותהמלצותעקרוניותבעניינהשל
הממצאים שבבסיס העובדתית התשתית ואת האסדרה,
האמורים)להלן-ממצאיהבחינה(,ובכללזההגורמיםשבהם
בהתאם ממשי בקשר הייתה ושעימם הרשות הסתייעה

לכלליםשנקבעולפיסעיף22)2(ר

לפי הבחינה ממצאי את למאסדר הרשות העבירה )ב(
הוראותסעיףקטן)א(,יודיעלההמאסדר,בכתב,בתוך90
ימיםממועדקבלתהממצאיםהאמורים,אםהחליטלקבלאת
ממצאיהבחינה,כולםאוחלקם;הרשות,לבקשתהמאסדר,
רשאיתלהאריךאתהתקופההאמורהבתקופהנוספתאחת

של45ימיםר

כאמור הבחינה ממצאי לו שהועברו מאסדר החליט )ג(
בסעיףקטן)א(שלאלקבלאתממצאיהבחינהכאמור,יעביר
והחלטת הבחינה ממצאי המנומקת; החלטתו את לרשות

המאסדריפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשותר

כאמור הבחינה ממצאי לו שהועברו מאסדר החליט )ד(
בסעיףקטן)א(לקבלאתממצאיהבחינה,כולםאוחלקעיקרי
מהם,יפעלליישוםההמלצותהעקרוניותשהחליטלקבלאו
יפעלבדרךאחרתהמגשימהאתתכליתן,מוקדםככלהאפשר,
ובלבדשיעבירלרשותעדתוםשישהחודשיםמיוםשהודיע
להעלהחלטתודיווחבדברהפעולותשנקטלטיובהאסדרהר

לאהעבירהמאסדרדיווחבדברהפעולותשנקטכאמור )ה(
בסעיףקטן)ד(,בתוךהתקופההאמורהבאותוסעיףקטן,או
מספקות אינן שנקט הפעולות כי הרשות מליאת החליטה
לאחרשנתנהלמאסדראתההזדמנותלמסוראתתגובתו,
של האינטרנט באתר הבחינה ממצאי את תפרסםהרשות
הרשותואתתגובתהמאסדר;היוהדעותבמליאהשקולות,

לאתכריעדעתושליושבראשהרשותר

הפעולותשנקטכאמור בדבר דיווח העבירהמאסדר )ו(
בסעיףקטן)ד(,ולאהחליטהמליאתהרשותכאמורבסעיףקטן
)ה(-ישליםהמאסדראתטיובהאסדרהבתוך18חודשים;לא
השליםהמאסדראתטיובהאסדרהבתוךהתקופההאמורה,
באתר הבחינה ממצאי את לפרסם הרשות רשאית תהיה

האינטרנטשלהרשותר

הוראותסעיףזהלאיחולועלאסדרהשעניינהקידום )ז(
תחרותומתקיימיםבהשניאלה:

כהגדרתו חיונית תשתית לנושא נוגעת היא )1(
בסעיף2לחוקלקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,

התשע"ד-582013;

ס"חהתשע"ד,עמ'170ר 58
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היאחלהעלשוקשלאיותרמשלושהמהגורמים )2(
הפועליםבומחזיקיםיחד65%לפחותמנתחהשוק;

והכולאלאאםכןקבעההממשלהשהוראותהסעיףיחולו
עלאסדרהשעניינהכאמורר

סימן ג': תכנון אסדרה

תכניתאסדרה
שנתית

שתפרסם28ר במועד לשנה, אחת לרשות, יגיש מאסדר )א(
הרשותבאתרהאינטרנטשלה,תכניתהמפרטתאתהאסדרה
שבכוונתוליזום,להציע,לקבוע,לבחוןמחדשאולבטלבשנה

הקרובה)בפרקזה-תכניתאסדרהשנתית(ר

בין אסדרה, כל לגבי תכלול, שנתית אסדרה תכנית )ב(
השאראתכלאלה:

תיאורהאסדרהומטרותיה; )1(

החיקוקשמכוחונקבעתהאסדרה; )2(

פרטיקשרשלגורםבמאסדרהאחראיעלהטיפול )3(
באסדרה;

מידענוסףשקבעהמליאתהרשות,שהואבעל )4(
או המאסדרים משאר הנדרשת להיערכות חשיבות

מהציבורבשלהאסדרהר

הרשותתפרסםאתתכניותהאסדרההשנתיותשהגישו )ג(
לההמאסדריםלפיהוראותסעיףזה,באופןמרוכז,באתר

האינטרנטשלהרשותר

מאסדרהמבקשלהציע,לקבועאולבטל,בשנהמסוימת, )ד(
אסדרהשלאנכללהבתכניתהאסדרההשנתיתשפורסמה
כאמורבסעיףקטן)ג(לאותהשנה,יעשהכןלאחרשהעביר
לרשותתכניתמעודכנתכאמורהכוללתהתייחסותלאותה
אסדרהלפיהפרטיםכאמורבסעיףקטן)ב(והרשותתפרסם

אתהתכניתבאתרהאינטרנטשלהר

מאסדרהמבקשלקבועאולבטלאסדרהכאמורבסעיף )ה(
ימים 90 תום לאחר מנומקת, בהחלטה כן יעשה )ד(, קטן
ממועדהעברתהתכניתהמעודכנתלרשותכאמורבאותו
כאמור הביטול או הקביעה כן אם אלא והכול קטן, סעיף
נדרשיםבדחיפותבשלחששלפגיעהבאינטרסהמוגן;מאסדר
יעבירלרשותאתהנימוקיםלהחלטתולפיסעיףזהוהרשות

תפרסמםבאתרהאינטרנטשלהר

הנחיות שלה האינטרנט באתר תפרסם הרשות )ו(
למאסדריםליישוםהוראותסעיףזהר

סימן ד': הוראות שונות

שברשותו29רקבלתמידע מידע לבקשתה, לרשות, ימסור מאסדר )א(
והדרושלהלשםביצועתפקידיהלפיחוקזהאוכלדיןאחרר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מאסדרלאימסורלרשות )ב(
מידעשהואאחדמאלה:
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7לחוקהגנתהפרטיות, מידעכהגדרתובסעיף )1(
התשמ"א-591981,וידיעהעלענייניוהפרטייםשלאדם,

כמשמעותהבאותוחוק,אףשאינהבגדרמידע;

מידעשהואסודמסחריכהגדרתובסעיף5לחוק )2(
עוולותמסחריות,התשנ"ט-601999;

מידעשגילויואסורלפיכלדיןר )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מאסדראינוחייבלמסור )ג(
לרשותמידעשהואאחדמאלה:

ערך בעל שהוא או מקצועי סוד שהוא מידע )1(
כלכלי,שמסירתולרשותעלולהלפגועפגיעהממשית
בערכו,וכןמידעהנוגעלענייניםמסחרייםאומקצועיים
הקשוריםלעסקיושלאדם,שמסירתולרשותעלולה
או מסחרי מקצועי, באינטרס ממשית פגיעה לפגוע

כלכלי;

ממשי חשש מעלה לרשות שמסירתו מידע )2(
לפגיעהמהותיתבמילויתפקידיהמאסדרלפידין;

מאסדר ידי על מוחזק או נאסף שנוצר, מידע )3(
מכוחסמכותחקירהעלפידיןלצורכיחקירהאומידע

מודיעיניר

חופש חוק הוראות לפי מידע חופש בקשת הוגשה )ד(
המידעלגבימידעגולמישמסרמאסדרלרשותלפיהוראות

סעיףקטן)א(,יחליטבההמאסדרבלבדולאהרשותר

דיווחלממשלה
ולכנסת

הרשותתגישלממשלה,באמצעותראשהממשלה,אחת30ר )א(
לשנה,דוחהכוללסקירהוניתוחשלמצבהאסדרהוסקירה
שלפעילותהרשותבשנהשקדמהלמועדהדיווח)בסעיף
זה-דוחשנתי(;יושבראשהרשותיציגאתהדוחהשנתי

לממשלהר

הדוחהשנתייכלול,ביןהשאר,סקירהבענייניםהאלה: )ב(

שתוקנהאושבוטלה היקףהאסדרהשנקבעה, )1(
בשנהשלגביהנערךהדוחוכןאיכותתהליכיהערכת
כאמור אסדרה לגבי שבוצעו אסדרה השפעות
והתקיימהלגביהםהתייעצותעםהרשותופרקהזמן

שההתייעצותנמשכה;

עמידתהמאסדריםבחובתביצועתהליךהערכת )2(
השפעותהאסדרה;

מספרהפניותשבוצעולרשותלהתייעצותעימה, )3(
בחלוקהלפימאסדר;ומספרחוותהדעתהמייעצות
שנתנההרשות,בחלוקהלפיייעוץעלפיחובהועלפי

בחירהולפימאסדר;

7לחוקהגנתהפרטיות, מידעכהגדרתובסעיף )1(
התשמ"א-591981,וידיעהעלענייניוהפרטייםשלאדם,

כמשמעותהבאותוחוק,אףשאינהבגדרמידע;

מידעשהואסודמסחריכהגדרתובסעיף5לחוק )2(
עוולותמסחריות,התשנ"ט-601999;

מידעשגילויואסורלפיכלדיןר )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מאסדראינוחייבלמסור )ג(
לרשותמידעשהואאחדמאלה:

ערך בעל שהוא או מקצועי סוד שהוא מידע )1(
כלכלי,שמסירתולרשותעלולהלפגועפגיעהממשית
בערכו,וכןמידעהנוגעלענייניםמסחרייםאומקצועיים
הקשוריםלעסקיושלאדם,שמסירתולרשותעלולה
או מסחרי מקצועי, באינטרס ממשית פגיעה לפגוע

כלכלי;

ממשי חשש מעלה לרשות שמסירתו מידע )2(
לפגיעהמהותיתבמילויתפקידיהמאסדרלפידין;

מאסדר ידי על מוחזק או נאסף שנוצר, מידע )3(
מכוחסמכותחקירהעלפידיןלצורכיחקירהאומידע

מודיעיניר

חופש חוק הוראות לפי מידע חופש בקשת הוגשה )ד(
המידעלגבימידעגולמישמסרמאסדרלרשותלפיהוראות

סעיףקטן)א(,יחליטבההמאסדרבלבדולאהרשותר

דיווחלממשלה
ולכנסת

הרשותתגישלממשלה,באמצעותראשהממשלה,אחת30ר )א(
לשנה,דוחהכוללסקירהוניתוחשלמצבהאסדרהוסקירה
שלפעילותהרשותבשנהשקדמהלמועדהדיווח)בסעיף
זה-דוחשנתי(;יושבראשהרשותיציגאתהדוחהשנתי

לממשלהר

הדוחהשנתייכלול,ביןהשאר,סקירהבענייניםהאלה: )ב(

שתוקנהאושבוטלה היקףהאסדרהשנקבעה, )1(
בשנהשלגביהנערךהדוחוכןאיכותתהליכיהערכת
כאמור אסדרה לגבי שבוצעו אסדרה השפעות
והתקיימהלגביהםהתייעצותעםהרשותופרקהזמן

שההתייעצותנמשכה;

עמידתהמאסדריםבחובתביצועתהליךהערכת )2(
השפעותהאסדרה;

מספרהפניותשבוצעולרשותלהתייעצותעימה, )3(
בחלוקהלפימאסדר;ומספרחוותהדעתהמייעצות
שנתנההרשות,בחלוקהלפיייעוץעלפיחובהועלפי

בחירהולפימאסדר;

ס"חהתשמ"א,עמ'128ר 59
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אסדרהשלגביההחליטהמליאתהרשותכינפל )4(
פגםמהותיבתהליךהערכתהשפעותהאסדרהשבוצע,

בחלוקהלפימאסדר;

מועד לקבוע בחובה מאסדרים של עמידתם )5(
לבחינתאסדרהשנקבעה,לפיהוראותסעיף24;

נטל לצמצום ביעדים מאסדרים של עמידתם )6(
האסדרההעודףולטיובשלאסדרהקיימת,שקבעה

להםהממשלהלפיסעיף25;

עבודה תכנית לפי שנבחנו האסדרות מספר )7(
ומספר 26 סעיף לפי קיימת אסדרה לבחינת שנתית
לפי האסדרה לשינוי שניתנו העקרוניות ההמלצות

סעיף27,והכולבחלוקהלפימאסדר;

של ליווי ותהליכי הרשות שקיימה הכשרות )8(
מאסדריםוהדרכתםשקיימה,כאמורבסעיף7)2(,וכלים
מקצועייםשהעמידההרשותלרשותמאסדריםלשם

ביצועתפקידם;

מפגשיםעיתייםשקיימההרשותעםמאסדרים )9(
וגורמיםאחריםהנוגעיםלעניין;

אירועיםמשמעותייםהקשוריםבפעולתהרשותר )10(

הרשותתעבירלכלמאסדרהנזכרבדוחהשנתי,לפני )ג(
הגשתהדוחלממשלה,טיוטהשלהחלקיםבדוחהנוגעים
לו,לשםקבלתהתייחסותו;הרשותתפרסםאתהדוחהשנתי

באתרהאינטרנטשלהר

ראשהממשלהיניחאתהדוחהשנתיעלשולחנהשל )ד(
ועדהמוועדותהכנסת,כפישתקבעועדתהכנסתר

תעביר הרשות )א(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ה(
לממשלה,לפידרישתה,דיווחיםנוספיםהנוגעיםלתחומי
פעילותה,וכןנתוניםומידעכאמור,ביןככללוביןבנושא
מסוים,כפישיפורטבדרישה;דרישתהשלהממשלהתועבר
לרשותבאמצעותראשהממשלה;דיווחשהועברלממשלה

יפורסםלציבורבאתרהאינטרנטשלהרשותר

הצגתתכנית
עבודהשנתית

לראשהממשלה

תכנית31ר לשנה, אחת הממשלה, לראש תציג הרשות )א(
עבודהשגיבשהלשםמילויתפקידיהלפיפסקאות)1(עד)3(
ו–)5(בסעיף7,באותהשנה)בסעיףזה-תכניתעבודהשנתית(ר

סעיף הוראות לפי שתוצג השנתית העבודה תכנית )ב(
השנתית העבודה תכנית את השאר, בין תכלול, )א( קטן
שבכוונת ההכשרה תכניות ואת קיימת אסדרה לבחינת

הרשותלקייםבאותהשנהר
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אצילהונטילהשל
סמכויות

הרשות32ר ראש ליושב לאצול רשאית הרשות מליאת )א(
מסמכויותיהלפיחוקזה,למעטסעיפים21)ז()2(,26)א(,27)ה(
תפורסם כאמור אצילה על הודעה חלקו; או כולו ו־38,

ברשומותר

מליאתהרשות,בהחלטהברובחבריה,רשאיתלהחליט )ב(
כיהיאנוטלתסמכויותהנתונותלרשותבחוקזה,אםסברה

כיישהצדקהלכךר

פרקג'-סייג
לתחולהותחולה

בשינויים

הוראותסעיפים23ו־28יחולולענייןמאסדרשהוארשות,33ר
מועצהאונציבותשהוקמובחוקונקבעבחוקכיתקציבם
ייקבעבחוקהתקציבהשנתי,בסעיףתקציבנפרדכמשמעותו
בחוקיסודותהתקציב,וכןעלהרשותלהגנתהפרטיותבמשרד

המשפטים,בהתאםלהוראותשלהלן:

לענייןסעיף23,יראואתהעומדבראשהמאסדרכשר )1(
הממונהעלהאסדרה;

לפי השנתית, האסדרה תכנית את יגיש המאסדר )2(
הוראותסעיף28)א(,גםלשרהממונהעלהאסדרהר

 פרק ד': הליכי אסדרה המבוצעים על ידי
תאגידים ציבוריים

פרסוםדוח
בקביעתאסדרה

תאגידציבוריהמבקשלהציעאולקבועאסדרה,יפרסם34ר )א(
לציבור,לכלהמאוחרעםקביעתה,ואםהאסדרההיאהצעת
החוקהמונחתעלשולחןהכנסתאותקנותהמובאותבפני
ועדהמוועדותהכנסת-במועדהבאתןלכנסת,דוחשיכלול,

ביןהשאר,אתכלאלה:

לקביעתה הטעמים מטרותיה, האסדרה, עיקרי )1(
והתועלתהצפויהמקביעתה;

חלופותמרכזיותשנבחנווהטעםלבחירהבחלופה )2(
שנבחרה;

תיאורשלהשפעותישירותועקיפותשצפויות )3(
להיותלאסדרהעלאינטרסיםמוגנים,נוסףעלהאינטרס

שלשםהגשמתונקבעההאסדרהר

הנחיות שלו האינטרנט באתר יפרסם ציבורי תאגיד )ב(
שקבעלענייןאופןביצועסעיףקטן)א(,ובכללזההנחיות

בענייניםאלה:

אופןביצועתהליךשלשיתוףהציבורופרטים )1(
עליושייכללובדוחכאמורבסעיףקטן)א(,ושקיפות

התהליך;

אופןתיאורההשפעותהישירות,ובכללזהתיאור )2(
עלותהציותלאסדרה,והמקריםשבהםנדרשלבצע
תיאור אופן וכן ביצועה, ואופן העלות, של הערכה

השפעותמשמעותיותעלהתחרות,אםישנן;

אצילהונטילהשל
סמכויות

הרשות32ר ראש ליושב לאצול רשאית הרשות מליאת )א(
מסמכויותיהלפיחוקזה,למעטסעיפים21)ז()2(,26)א(,27)ה(
תפורסם כאמור אצילה על הודעה חלקו; או כולו ו־38,

ברשומותר

מליאתהרשות,בהחלטהברובחבריה,רשאיתלהחליט )ב(
כיהיאנוטלתסמכויותהנתונותלרשותבחוקזה,אםסברה

כיישהצדקהלכךר

פרקג'-סייג
לתחולהותחולה

בשינויים

הוראותסעיפים23ו־28יחולולענייןמאסדרשהוארשות,33ר
מועצהאונציבותשהוקמובחוקונקבעבחוקכיתקציבם
ייקבעבחוקהתקציבהשנתי,בסעיףתקציבנפרדכמשמעותו
בחוקיסודותהתקציב,וכןעלהרשותלהגנתהפרטיותבמשרד

המשפטים,בהתאםלהוראותשלהלן:

לענייןסעיף23,יראואתהעומדבראשהמאסדרכשר )1(
הממונהעלהאסדרה;

לפי השנתית, האסדרה תכנית את יגיש המאסדר )2(
הוראותסעיף28)א(,גםלשרהממונהעלהאסדרהר

 פרק ד': הליכי אסדרה המבוצעים על ידי
תאגידים ציבוריים

פרסוםדוח
בקביעתאסדרה

תאגידציבוריהמבקשלהציעאולקבועאסדרה,יפרסם34ר )א(
לציבור,לכלהמאוחרעםקביעתה,ואםהאסדרההיאהצעת
החוקהמונחתעלשולחןהכנסתאותקנותהמובאותבפני
ועדהמוועדותהכנסת-במועדהבאתןלכנסת,דוחשיכלול,

ביןהשאר,אתכלאלה:

לקביעתה הטעמים מטרותיה, האסדרה, עיקרי )1(
והתועלתהצפויהמקביעתה;

חלופותמרכזיותשנבחנווהטעםלבחירהבחלופה )2(
שנבחרה;

תיאורשלהשפעותישירותועקיפותשצפויות )3(
להיותלאסדרהעלאינטרסיםמוגנים,נוסףעלהאינטרס

שלשםהגשמתונקבעההאסדרהר

הנחיות שלו האינטרנט באתר יפרסם ציבורי תאגיד )ב(
שקבעלענייןאופןביצועסעיףקטן)א(,ובכללזההנחיות

בענייניםאלה:

אופןביצועתהליךשלשיתוףהציבורופרטים )1(
עליושייכללובדוחכאמורבסעיףקטן)א(,ושקיפות

התהליך;

אופןתיאורההשפעותהישירות,ובכללזהתיאור )2(
עלותהציותלאסדרה,והמקריםשבהםנדרשלבצע
תיאור אופן וכן ביצועה, ואופן העלות, של הערכה

השפעותמשמעותיותעלהתחרות,אםישנן;
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בחינתקיומןשלהוראותמקבילותאוסותרות )3(
באסדרהקיימת;

אופןהנגשתהאסדרהלציבור,לרבותבאמצעים )4(
דיגיטליים;

אופןוסוגיהמקריםשבהםיובאובחשבוןבקביעת )5(
עם במדינות המקובלים הכללים ככלל, האסדרה,

שווקיםמשמעותיים;

בהיקף בהתחשב הדוח של הפירוט מידת )6(
ההשפעותהאמורותבסעיףקטן)א()3(ובהיקףשיקול

הדעתהנתוןלמאסדרבקביעתהאסדרהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תאגידציבורירשאישלא )ג(
לפרסםדוחכאמורבולענייןאסדרהשהואמבקשלהציעאו
לקבוע,אםמצאכימתקייםאחדמאלה,ובלבדשפרסםאת

הנימוקיםלכךבאתרהאינטרנטשלו:

ישחששלפגיעהממשיתבאינטרסמוגןשבשלו )1(
נדרשתקביעתהאסדרהבאופןדחוף;

ההשפעותהישירותוהעקיפותשצפויותלהיות )2(
לאסדרהעלהגורמיםשעליהםהיאנועדהלחולאו
עלאינטרסיםמוגניםאחרים,לרבותעלותהציותלה,

אינןמהותיות;

פרסוםהדוחעלוללגרוםלפגיעהביציבותהשל )3(
ביציבות הסדירה, ובפעילותה הפיננסית המערכת
למערכת אובניהולהתקיןשלהגופיםהמשתייכים
האמורהאולגרוםלפגיעהמשמעותיתבעניינםשל

משקיעיםאולקוחותיהםשלגופיםכאמור;

על הנדרשות, בהתאמות מבוססת, האסדרה )4(
משמעותיים, שווקים עם במדינות מקובלים כללים

המנחיםאתהתאגידהציבוריבתחוםפעילותו;

האסדרהמאריכהאתתקופתתוקפהשלאסדרה )5(
קיימתלתקופהשלאתעלהעלשנה;

מתקייםלגביהאסדרההאמורבסעיף27)ז(רישה; )6(

אתיקה כללי בקביעת האסדרה של עניינה )7(
מקצועית;

והתאגיד אסדרתי, באישור נקבעה האסדרה )8(
הציבוריסבר,בשיםלבלמהותהאישורואופיו,שפרסום
דוחכאמורבסעיףקטן)א(עלוללפגועבפעילותואו

בפעילותהגורמיםשעליהםחלההאסדרה;

מבקש שהיה מאסדר הממשלה, החלטות לפי )9(
להציעאולקבועאסדרהדומהבמהותהאובאופייה
לאהיהנדרשלבצעלשםכךתהליךהערכתהשפעות

אסדרה;
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מתקיימותנסיבותאחרותשקבעראשהממשלה )10(
ושר האוצר שר עם התייעצות לאחר בתקנות,
הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור המשפטים,
דוח האסדרה לגבי לפרסם שלא מוצדק ושבשלהן

כאמורבסעיףקטן)א(ר

לתאגיד נתונה תהיה )ג()1( קטן סעיף לפי הסמכות )ד(
ציבורירקלענייןאסדרהשתקופתתוקפהאינהעולהעל
שתקופת כך האסדרה נקבעה או הוצעה ואולם שנתיים;
תוקפהעולהעלשנתיים,יפרסםאתהדוחבתוךזמןסביר

לאחרקביעתהר

בדוחשהואמפרסםלפיהוראותסעיףקטן)א(לאיכלול )ה(
תאגידציבורימידעשאיןלמוסרולפיסעיף9)א(לחוקחופש
המידע,ורשאיהואשלאלכלולבדוחכאמורמידעשאין

חובהלמוסרולפיסעיף9)ב(לאותוחוקר

תאגידציבורייקייםמנגנוןלבקרהעלביצועהוראות )ו(
סעיףזהר

פרסוםתכנית
אסדרהשנתית

תאגידציבורייפרסםבאתרהאינטרנטשלולפניתוםכל35ר )א(
שנה,תכניתהמפרטתאתהאסדרהשבכוונתוליזום,להציע,
לקבוע,לבחוןמחדשאולבטל,בשנהשלאחריה)בפרקזה-

תכניתאסדרהשנתית(ר

תכניתאסדרהשנתיתתכלול,לגביכלאסדרה,ביןהשאר, )ב(
אתהפרטיםהמנוייםבפסקאות)1(עד)3(שלסעיף28)ב(,

בשינוייםהמחויביםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תאגידציבורירשאישלא )ג(
לכלולבתכניתהאסדרההשנתיתאסדרהשעיקרהוראותיה
נוגעליציבותהשלהמערכתהפיננסיתאוליציבותהגופים
המשתייכיםלמערכתהאמורה,אואסדרהשהואמצאכי

פרסומהמראשעלוללגרוםלפגיעהבאחדמאלה:

יציבותהשלהמערכתהפיננסית; )1(

למערכת המשתייכים הגופים של יציבותם )2(
הפיננסית;

השגתמטרתהאסדרהר )3(

תאגידציבוריהמבקשלהציע,לקבועאולבטלאסדרה )ד(
בתכנית ו־)ג( )ב( קטנים סעיפים הוראות לפי לכלול, שיש
האסדרההשנתיתלאותהשנה,ושלאנכללהבתכניתכאמור,
יעשהכןלאחרשפרסםבאתרהאינטרנטשלותכניתמעודכנת
כאמור,הכוללתהתייחסותלאסדרההאמורהלפיהפרטים

כאמורבסעיףקטן)ב(ר

מתקיימותנסיבותאחרותשקבעראשהממשלה )10(
ושר האוצר שר עם התייעצות לאחר בתקנות,
הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור המשפטים,
דוח האסדרה לגבי לפרסם שלא מוצדק ושבשלהן

כאמורבסעיףקטן)א(ר

לתאגיד נתונה תהיה )ג()1( קטן סעיף לפי הסמכות )ד(
ציבורירקלענייןאסדרהשתקופתתוקפהאינהעולהעל
שתקופת כך האסדרה נקבעה או הוצעה ואולם שנתיים;
תוקפהעולהעלשנתיים,יפרסםאתהדוחבתוךזמןסביר

לאחרקביעתהר

בדוחשהואמפרסםלפיהוראותסעיףקטן)א(לאיכלול )ה(
תאגידציבורימידעשאיןלמוסרולפיסעיף9)א(לחוקחופש
המידע,ורשאיהואשלאלכלולבדוחכאמורמידעשאין

חובהלמוסרולפיסעיף9)ב(לאותוחוקר

תאגידציבורייקייםמנגנוןלבקרהעלביצועהוראות )ו(
סעיףזהר

פרסוםתכנית
אסדרהשנתית

תאגידציבורייפרסםבאתרהאינטרנטשלולפניתוםכל35ר )א(
שנה,תכניתהמפרטתאתהאסדרהשבכוונתוליזום,להציע,
לקבוע,לבחוןמחדשאולבטל,בשנהשלאחריה)בפרקזה-

תכניתאסדרהשנתית(ר

תכניתאסדרהשנתיתתכלול,לגביכלאסדרה,ביןהשאר, )ב(
אתהפרטיםהמנוייםבפסקאות)1(עד)3(שלסעיף28)ב(,

בשינוייםהמחויביםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תאגידציבורירשאישלא )ג(
לכלולבתכניתהאסדרההשנתיתאסדרהשעיקרהוראותיה
נוגעליציבותהשלהמערכתהפיננסיתאוליציבותהגופים
המשתייכיםלמערכתהאמורה,אואסדרהשהואמצאכי

פרסומהמראשעלוללגרוםלפגיעהבאחדמאלה:

יציבותהשלהמערכתהפיננסית; )1(

למערכת המשתייכים הגופים של יציבותם )2(
הפיננסית;

השגתמטרתהאסדרהר )3(

תאגידציבוריהמבקשלהציע,לקבועאולבטלאסדרה )ד(
בתכנית ו־)ג( )ב( קטנים סעיפים הוראות לפי לכלול, שיש
האסדרההשנתיתלאותהשנה,ושלאנכללהבתכניתכאמור,
יעשהכןלאחרשפרסםבאתרהאינטרנטשלותכניתמעודכנת
כאמור,הכוללתהתייחסותלאסדרההאמורהלפיהפרטים

כאמורבסעיףקטן)ב(ר
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תאגידציבוריהמבקשלקבועאולבטלאסדרהכאמור )ה(
בסעיףקטן)ד(,יעשהכןבהחלטהמנומקת,לאחרתום90ימים
ממועדפרסוםהתכניתהמעודכנתכאמורבאותוסעיףקטן,
והכולאלאאםכןהקביעהאוהביטולכאמורנדרשיםבדחיפות
בשלחששלפגיעהבאינטרסהמוגן;תאגידכאמוריפרסםאת

הנימוקיםלהחלטתולפיסעיףזהבאתרהאינטרנטשלור

בחינהתקופתית
שלאסדרהעלידי
תאגידיםציבוריים

תאגידציבוריהמבקשלהציעאולקבועאסדרה,למעט36ר )א(
בחינתהלפיהוראות לעניין הצעתחוק,יקבעבההוראה
סעיףקטן)ב(בתוםתקופהשתיקבעבהוראהושלאתעלהעל
עשרשניםמיוםכניסתהלתוקףשלהאסדרה,אולםהתאגיד
באסדרה לקבוע שלא מנומקת, בהחלטה רשאי, הציבורי

הוראהכאמוראםהואסבורשמתקייםאחדמאלה:

בלתי מצריךהקצאתמשאבים ביצועהבחינה )1(
סבירהבהתחשבבעלותהציותלאסדרהוהשלכותיה

שלהאסדרהעלנטלהאסדרה;

ביצועהבחינהעלוללהיותכרוךבהשלכותבלתי )2(
רצויות;

מתקיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןאיןהצדקה )3(
לבצעאתהבחינהר

במסגרתהבחינהשתבוצעלפיסעיףזה,יבחןתאגיד )ב(
ציבורי-

אםובאיזומידההושגוהיעדיםשלשםהשגתם )1(
נקבעההאסדרה;

במטרות בהתחשב נדרשת עדיין האסדרה אם )2(
שלשמןנקבעהאומטעמיםאחריםר

תאגיד יפרסם זה, סעיף לפי אסדרה בחינת בתום )ג(
ציבורילציבורדוחבדברממצאיהבחינה;בדוחכאמוריציין
תאגידציבוריאתהמועדהבאשבותיבחןהאסדרהבהתאם
להוראותסעיףקטן)ב(,ושיהיהלאיאוחרמעשרשניםלאחר
תוםהבחינההקודמת,ויחולולענייןזההוראותסעיףקטן)א(ר

פרק ה': מאגר האסדרה

פרסוםבמאגר
האסדרה

מאסדרותאגידציבורייפרסםאתכללהאסדרההקיימת37ר )א(
שנקבעהבתחומובמאגראסדרהאחוד,שעליותודיעהרשות

)להלן-מאגרהאסדרה(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מאסדרותאגידציבורילא )ב(
יפרסםכאמורבאותוסעיףקטןהוראהשגילויהאסורלפיכל

דיןר

פרסום מחובת לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )ג(
אסדרה פורסמה אסדרה; על דין כל לפי החלה ברשומות
יהיה במאגר, וכן בדין הקבועה אחרת בדרך או ברשומות
הנוסחהמחייבהנוסחשפורסםברשומותאובדרךהאחרת

הקבועהבדין,לפיהענייןר
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טעונה שאינה אסדרה של האסדרה במאגר פרסום )ד(
פרסוםברשומותאובדרךאחרתהקבועהבדיןיהיהראיה

לכאורהלנכונותפרטיהאסדרהר

)ג(ו־)ד(,לאיראופרסוםבדרך לענייןסעיפיםקטנים )ה(
שנקבעהלפיסעיף6לחוקחופשהמידעכדרךאחרתהקבועה

בדיןר

איןבאי־פרסוםבמאגרהאסדרהכשלעצמוכדילגרוע )ו(
מתוקףהאסדרהר

פרק ו': הוראות שונות

בקרהעליישום
חוקזה

מליאתהרשותתפרסםלציבור,בתוךשישהחודשים38ר )א(
מהמועדהקבועבסעיף44)1(ולאחרשפרסמהטיוטהבעניין
זהלהערותהציבור,יעדיםהניתניםלמדידהשלפיהםתבחן
חוק לפי תפקידיה ומילוי זה חוק של מטרתו הגשמת את
היעדים את הרשות מליאת תציג כאמור פרסום טרם זה;

לממשלהר

ראש באמצעות לממשלה, תגיש הרשות מליאת )ב(
הממשלה,דוחעלהגשמתמטרתושלחוקזהומילויתפקידיה
לפיחוקזהבהתאםליעדיםהאמוריםבסעיףקטן)א(,ובכלל
זהבנוגעלצורךבהמשךפעולתהשלהרשותלפיחוקזה

)בסעיףזה-דוחבקרה(,אחתלשבעשניםר

מליאתהרשותתפרסםטיוטהשלדוחהבקרהלהערות )ג(
הציבור,לפניהגשתולממשלהר

יושבראשהרשותיציגאתהדוחלפניהממשלה;הדוח )ד(
יפורסםלציבורר

ראשהממשלהימסוראתדוחהבקרהלוועדהמוועדות )ה(
הכנסת,כפישתקבעועדתהכנסתר

סייגלסמכויות
הממשלהומליאת

הרשות

סמכויותהממשלהאומליאתהרשותלפיחוקזהלאיהיו39ר
נתונותלהןלגביתאגידציבוריר

רשאי,40רביצועותקנות והוא זה, חוק ביצוע על ממונה הממשלה ראש
בהתייעצותעםשרהאוצרושרהמשפטיםובאישורועדת

החוקה,להתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועור

תחולתהוראות
החוק

הוראותסעיפים24,20,19עד29ו־37,לאיחולועלסוגי41ר )א(
האסדרההמנוייםבתוספתר

רשאית הממשלה )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
בהחלטתהלהחילהוראותסעיפיםהמנוייםבאותוסעיףקטן,
כולןאוחלקן,עלסוגאסדרההמנויבתוספת,כולואותחום
מסויםבו,אםסברהכיעניינוהעיקרישלסוגאסדרהזה,או
התחוםהמסויםבו,הואלהסדירפעילותכלכליתאוחברתית,
וכיהחלתההוראותהאמורותעליומתאימהונדרשתבנסיבות

הענייןר

החלטהלפיסעיףזהתפורסםברשומותר )ג(

טעונה שאינה אסדרה של האסדרה במאגר פרסום )ד(
פרסוםברשומותאובדרךאחרתהקבועהבדיןיהיהראיה

לכאורהלנכונותפרטיהאסדרהר

)ג(ו־)ד(,לאיראופרסוםבדרך לענייןסעיפיםקטנים )ה(
שנקבעהלפיסעיף6לחוקחופשהמידעכדרךאחרתהקבועה

בדיןר

איןבאי־פרסוםבמאגרהאסדרהכשלעצמוכדילגרוע )ו(
מתוקףהאסדרהר

פרק ו': הוראות שונות

בקרהעליישום
חוקזה

מליאתהרשותתפרסםלציבור,בתוךשישהחודשים38ר )א(
מהמועדהקבועבסעיף44)1(ולאחרשפרסמהטיוטהבעניין
זהלהערותהציבור,יעדיםהניתניםלמדידהשלפיהםתבחן
חוק לפי תפקידיה ומילוי זה חוק של מטרתו הגשמת את
היעדים את הרשות מליאת תציג כאמור פרסום טרם זה;

לממשלהר

ראש באמצעות לממשלה, תגיש הרשות מליאת )ב(
הממשלה,דוחעלהגשמתמטרתושלחוקזהומילויתפקידיה
לפיחוקזהבהתאםליעדיםהאמוריםבסעיףקטן)א(,ובכלל
זהבנוגעלצורךבהמשךפעולתהשלהרשותלפיחוקזה

)בסעיףזה-דוחבקרה(,אחתלשבעשניםר

מליאתהרשותתפרסםטיוטהשלדוחהבקרהלהערות )ג(
הציבור,לפניהגשתולממשלהר

יושבראשהרשותיציגאתהדוחלפניהממשלה;הדוח )ד(
יפורסםלציבורר

ראשהממשלהימסוראתדוחהבקרהלוועדהמוועדות )ה(
הכנסת,כפישתקבעועדתהכנסתר

סייגלסמכויות
הממשלהומליאת

הרשות

סמכויותהממשלהאומליאתהרשותלפיחוקזהלאיהיו39ר
נתונותלהןלגביתאגידציבוריר

רשאי,40רביצועותקנות והוא זה, חוק ביצוע על ממונה הממשלה ראש
בהתייעצותעםשרהאוצרושרהמשפטיםובאישורועדת

החוקה,להתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועור

תחולתהוראות
החוק

הוראותסעיפים24,20,19עד29ו־37,לאיחולועלסוגי41ר )א(
האסדרההמנוייםבתוספתר

רשאית הממשלה )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
בהחלטתהלהחילהוראותסעיפיםהמנוייםבאותוסעיףקטן,
כולןאוחלקן,עלסוגאסדרההמנויבתוספת,כולואותחום
מסויםבו,אםסברהכיעניינוהעיקרישלסוגאסדרהזה,או
התחוםהמסויםבו,הואלהסדירפעילותכלכליתאוחברתית,
וכיהחלתההוראותהאמורותעליומתאימהונדרשתבנסיבות

הענייןר

החלטהלפיסעיףזהתפורסםברשומותר )ג(
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פרק ז': תיקונים עקיפים

תיקוןחוקהרשות
הארציתלכבאות

והצלה-מס'10

התשע"ב-42,612012ר והצלה, לכבאות הארצית הרשות בחוק
"השפעת המילים עד הרישה במקום 126א)ב()1(, בסעיף
אסדרה"יבוא"יושבראשהרשותכהגדרתובחוקעקרונות
האסדרה,התשפ"ב-622021,אועובדהרשותהאמורהשימנה

היושבראש"ר

תיקוןחוקקביעת
מועדכניסהלתוקף

שלהוראותסימון
מזוןארוזמראש

בחוקקביעתמועדכניסהלתוקףשלהוראותסימוןמזוןארוז43ר
מראש,התשע"ה-632014,בסעיף7)א()1(,במקום"נציגמשרד
שהואעובדהמשרד,לפיהמלצתהמנהל ראשהממשלה,
הכללישלמשרדראשהממשלה"יבוא"יושבראשהרשות
כהגדרתובחוקעקרונותהאסדרה,התשפ"ב-642021,אועובד

הרשותהאמורהשימנההיושבראש"ר

פרק ח': תחילה, תחולה, הוראת מעבר והוראת שעה

תחילתושלחוקזהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(44רתחילה
)בחוקזה-יוםהתחילה(;ואולם-

תחילתםשלסעיפים21ו־26עד33ביוםשבויפרסם )1(
יושבראשהרשותהודעהברשומותעלכךשהרשותהשלימה
אתהיערכותהלמילויתפקידיהלפיחוקזה)להלן-מועד
)1בינואר השלמתההיערכות(,אוביוםח'בטבתהתשפ"ג

2023(,לפיהמוקדם;

בטבת ח' ביום ,36 סעיף למעט ד', פרק של תחילתו )2(
התשפ"ג)1בינואר2023(,אולםהחובותלפיסעיף34לאיחולו
לענייןאסדרהשלקידומהבוצעופעולותמשמעותיות,כפי

שקבעהעומדבראשהתאגידהציבורי,לפניהמועדהאמור;

תחילתםשלסעיפים24ו־36ביוםכ'בטבתהתשפ"ד)1 )3(
בינואר2024(;

תחילתושלסעיף37ביוםב'בסיווןהתשפ"ב)1ביוני )4(
2022(;ראשהממשלהרשאי,בצו,לדחותאתהמועדהאמור
בשתיתקופותנוספותשלאיעלועלשישהחודשיםכלאחתר

מליאתהרשותתפרסםהנחיותראשונותלפיסעיף4522רהוראתמעבר )א(
עדלמועדהשלמתההיערכותאועדליוםח'בטבתהתשפ"ג

)1בינואר2023(,לפיהמוקדםר

פרסוםאסדרהקיימתשאינהטעונהפרסוםברשומות, )ב(
לפיהוראותסעיף37,ייעשהעדתוםשנהמהמועדהאמור
בסעיף44)4(;ראשהממשלהרשאי,בצו,להאריךאתהתקופה
האמורהבסעיףקטןזהבתקופותנוספותשלאיעלועלשישה

חודשיםכלאחתר

ס"חהתשע"ב,עמ'702;התשפ"ב,עמ'82ר 61

ס"חהתשפ"ב,עמ'125ר 62

ס"חהתשע"ה,עמ'120ר 63

ס"חהתשפ"ב,עמ'125ר 64
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מליאתהרשותתגישלממשלהדוחראשוןלפיסעיף )ג(
39)ב(בחלוףחמששניםממועדהתחילההאמורבסעיף44)1(ר

מליאתהרשותהראשונהרשאיתלהתחילבפעילותה )ד(
אםמונורובחבריהר

נציגהציבורהראשוןלפיסעיף5)ב()7(,ימונהעלידי )ה(
והשר הבריאות שר עם בהתייעצות הפנים לביטחון השר

להגנתהסביבהר

בתקופהשלשששניםשתחילתהביוםהתחילהיראו,לעניין46רהוראתשעה
חוקזה,אתרשותשוקההוןואתהמפקחעלנותנישירותים
פיננסייםכתאגידציבוריכאמורבפסקה)1(להגדרה"תאגיד
ציבורי"ולאכ"רשותציבורית"כהגדרתםבסעיף3;לענייןזה-

וחיסכון ביטוח ההון שוק רשות - ההון" שוק "רשות
פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כמשמעותה

)ביטוח(,התשמ"א-651981;

"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"-המפקחכהגדרתו
בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסיים

מוסדרים(,התשע"ו-662016ר

תוספת
)סעיף41(

הוראהבענייןפיקוחעלמחירים; )1(

הוראהבענייןקביעתתעריפיםועלויותמוכרות; )2(

הוראהבענייןקביעהשלהיטלים,אגרותאותמלוגים; )3(

הוראהבענייןמסים; )4(

הוראהבענייןהקצאהשלזכותבהליךתחרותי; )5(

תכניתשהיאאחתמאלה: )6(

תכניתכהגדרתהבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-671965; )א(

תכניתמועדפתלדיורכהגדרתהבחוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפים )ב(
לדיור)הוראתשעה(,התשע"ד-682014;

תכניתעבודהכהגדרתהבסעיף25לחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-692002; )ג(

תכניתלמפעלניקוזכמשמעותהלפיחוקהניקוזוההגנהמפנישיטפונות, )ד(
התשי"ח-701957;

תכניתלמפעלמיםלפיפרקשלישילחוקהמים,התשי"ט-711959ר" )ה(

מליאתהרשותתגישלממשלהדוחראשוןלפיסעיף )ג(
39)ב(בחלוףחמששניםממועדהתחילההאמורבסעיף44)1(ר

מליאתהרשותהראשונהרשאיתלהתחילבפעילותה )ד(
אםמונורובחבריהר

נציגהציבורהראשוןלפיסעיף5)ב()7(,ימונהעלידי )ה(
והשר הבריאות שר עם בהתייעצות הפנים לביטחון השר

להגנתהסביבהר

בתקופהשלשששניםשתחילתהביוםהתחילהיראו,לעניין46רהוראתשעה
חוקזה,אתרשותשוקההוןואתהמפקחעלנותנישירותים
פיננסייםכתאגידציבוריכאמורבפסקה)1(להגדרה"תאגיד
ציבורי"ולאכ"רשותציבורית"כהגדרתםבסעיף3;לענייןזה-

וחיסכון ביטוח ההון שוק רשות - ההון" שוק "רשות
פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כמשמעותה

)ביטוח(,התשמ"א-651981;

"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"-המפקחכהגדרתו
בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסיים

מוסדרים(,התשע"ו-662016ר

תוספת
)סעיף41(

הוראהבענייןפיקוחעלמחירים; )1(

הוראהבענייןקביעתתעריפיםועלויותמוכרות; )2(

הוראהבענייןקביעהשלהיטלים,אגרותאותמלוגים; )3(

הוראהבענייןמסים; )4(

הוראהבענייןהקצאהשלזכותבהליךתחרותי; )5(

תכניתשהיאאחתמאלה: )6(

תכניתכהגדרתהבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-671965; )א(

תכניתמועדפתלדיורכהגדרתהבחוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפים )ב(
לדיור)הוראתשעה(,התשע"ד-682014;

תכניתעבודהכהגדרתהבסעיף25לחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-692002; )ג(

תכניתלמפעלניקוזכמשמעותהלפיחוקהניקוזוההגנהמפנישיטפונות, )ד(
התשי"ח-701957;

תכניתלמפעלמיםלפיפרקשלישילחוקהמים,התשי"ט-711959ר" )ה(

ס"חהתשמ"א,עמ'208ר 65

ס"חהתשע"ו,עמ'1098ר 66

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ר 67

ס"חהתשע"ד,עמ'750ר 68

ס"חהתשס"ב,עמ'55ר 69

ס"חהתשי"ח,עמ'4ר 70

ס"חהתשי"ט,עמ'169ר 71
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פרק ח': תקשורת

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'128

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-721965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(-18ר

בסעיף1,בהגדרה"תשתיותלאומיות",אחרי"מיתקניתקשורת,"יבוא"מיתקני )1(
שידורלתקשורתבשיטההתאית,כהגדרתםבסעיף202ב,";

בסעיף6ב)ב(,בהגדרה"תכניתמיתארארציתמפורטתלתשתיותלאומיות",אחרי )2(
"שעליוהיאחלה"יבוא"אותכניתמיתארארציתלתקשורתשעניינהמיתקנישידור
קטניםוזעיריםהכוללתהוראותהמאפשרותמתןהיתרמכוחהלמיתקןשידורלתקשורת
בשיטההתאיתבלאצורךבאישורתכניתנוספתטרםמתןההיתראוביצועהעבודה";

לפניסעיף266דיבוא: )3(

"הגדרות-סעיפים
266ג3עד266ג7

בסעיףזהובסעיפים266ג3עד266ג266-7ג2ר

"אנטנה"-התקןהמיועדלשדרולקלוטגליםאלקטרומגנטיים
בתדרירדיו;

"בעלרישיון"-כהגדרתובסעיף202ב;

"גגבניין"-כהגדרתובסעיף27אלחוקהתקשורת,לרבותגג
בנייןהמשמשמרפסתגגבקומההעליונהשלהבניין;

"חוקהקרינה"-חוקהקרינההבלתימייננת,התשס"ו-732006;

להנדסת במדור הרשום רשוי מהנדס - מבנים" "מהנדס
מבניםבפנקסהמהנדסיםוהאדריכליםכהגדרתובחוק

המהנדסיםוהאדריכלים;

"מיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאית"-כהגדרתובסעיף
202ב,לרבותהתקןהמשמשלחיבורהמיתקןאלבניין

אואלעצםקיים;

"הממונהעלהקרינה"-ממונהכהגדרתובחוקהקרינה;

"נכסגובל"-מגרשגובלאומבנהאחרשהואביתמורכב
כהגדרתובסעיף59לחוקהמקרקעין,התשכ"ט-1969,
לתקשורת שידור מיתקן ממוקם שבו מגרש באותו

בשיטההתאית;

"ציודנלווה"-ציודאומכשורנלווההנדרשלהפעלתושל
מיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאית;

"עצםקיים"-עמודתשתית,ובכללזהרמזור,עמודתאורה,
עמודחשמלאותמרור,וכןשלטחוצות,מבנהדרך,קיר
אקוסטי,קירתמךאועצםקייםדומהשקבעשרהפניםר

ביצועעבודה
בהתאםלהוראות

תכניתמתירה

התאית,266ג3ר בשיטה לתקשורת שידור מיתקן להקמת עבודות
החלפתואוהוספתאנטנהלמיתקןכאמור,בהתאםלהוראות
סעיפים266ג266,4ג5או266ג6,לפיהעניין,יבוצעובהתאם
להוראותתכניתמיתארארציתלתקשורתשעניינהמיתקני
שידורקטניםוזעיריםהכוללתהוראותהמאפשרותמתןהיתר
מכוחהלמיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאית,בלאצורך

באישורתכניתנוספתטרםמתןההיתראוביצועהעבודהר

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ט,עמ'81ר 72

ס"חהתשס"ו,עמ'158ר 73
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פטורלהקמת
מיתקןשידור

לתקשורתבשיטה
התאית

עבודהשהיאהקמתמיתקןשידורלתקשורתבשיטה266ג4ר )א(
להפעלתו הנדרש הנלווה הציוד התקנת לרבות התאית,
)בסעיףזה-מיתקןועבודהבהתאמה(,אינהטעונההיתר

לפיסעיף145,ובלבדשמתקיימיםלגביהכלאלה:

העבודהתבוצעבידיבעלרישיון; )1(

המיתקןיוקםעלגגבנייןאובצמודלקירהחיצוני )2(
שלבנייןאועלעצםקיים;

התקבלההסכמהבכתבשלבעליהזכויותבגג )3(
הבניין,בקירהבנייןאובעצםהקיים,לפיהעניין,לפי

כלדין,לביצועהשלהעבודה;

לענייןמידותיושלהמיתקןיתקיימוכלאלה: )4(

אורךהמיתקןהמוקםעלגגבנייןאינועולה )א(
עלהנמוךמביןאלה:6מטריםמרצפתגגהבניין
שעליוהוקםאו66אחוזיםמגובההבנייןשעליו
הוקם,הנמדדממפלסהכניסההקובעתלבניין

כהגדרתהבסעיף158טו1)א(;

הותקןהמיתקןעלעצםקיים,אועלהקיר )ב(
החיצונישלבניין,לאיעלומידותיושלהמיתקן
65אלףסנטימטריםמעוקבים,ובלבדשלא על
תותרחריגהשליותרממטראחדמגובההעצם
5ר2מטרים הקייםושהמיתקןיותקןבגובהשל
לפחותמפניהקרקע,והכוללמעטאםהואמיתקן
שהותקןבמלואובחללהפנימישלהעצםהקיים;

נפח מידות לקבוע רשאי הפנים שר )ג(
גדולותיותרמהאמורבפסקתמשנה)ב(,ובלבד
התנאים הגדלתו, לאחר במיתקן, שיתקיימו

המפורטיםבסעיף145ג)א(;

הממונהעלהקרינהנתןלמיתקןהיתרבהתאם )5(
להוראותסעיף6לחוקהקרינה,והמיתקןעומדבתנאי

ההיתר;

טווחהבטיחותלבריאותהציבורשקבעהממונה )6(
עלהקרינהאינוחודרלנכסגובל,למעטחדירהלמגרש
שייעודודרךאושטחציבוריפתוח,ובלבדשהטווח
אינוחורגמעברלתחוםזכותהדרךאוהשטחהציבורי

הפתוח;

ניתנולמיתקןהאישוריםהנדרשיםלפיהתכנית )7(
יידרש לא אולם המיתקן, מוקם שמכוחה המתירה
אישורשלהוועדההמקומית,רשותהרישויאומהנדס
הוועדהלעבודהאולפרטמפרטיה,אףאםאישורם

נדרשלפיאותהתכנית;

פטורלהקמת
מיתקןשידור

לתקשורתבשיטה
התאית

עבודהשהיאהקמתמיתקןשידורלתקשורתבשיטה266ג4ר )א(
להפעלתו הנדרש הנלווה הציוד התקנת לרבות התאית,
)בסעיףזה-מיתקןועבודהבהתאמה(,אינהטעונההיתר

לפיסעיף145,ובלבדשמתקיימיםלגביהכלאלה:

העבודהתבוצעבידיבעלרישיון; )1(

המיתקןיוקםעלגגבנייןאובצמודלקירהחיצוני )2(
שלבנייןאועלעצםקיים;

התקבלההסכמהבכתבשלבעליהזכויותבגג )3(
הבניין,בקירהבנייןאובעצםהקיים,לפיהעניין,לפי

כלדין,לביצועהשלהעבודה;

לענייןמידותיושלהמיתקןיתקיימוכלאלה: )4(

אורךהמיתקןהמוקםעלגגבנייןאינועולה )א(
עלהנמוךמביןאלה:6מטריםמרצפתגגהבניין
שעליוהוקםאו66אחוזיםמגובההבנייןשעליו
הוקם,הנמדדממפלסהכניסההקובעתלבניין

כהגדרתהבסעיף158טו1)א(;

הותקןהמיתקןעלעצםקיים,אועלהקיר )ב(
החיצונישלבניין,לאיעלומידותיושלהמיתקן
65אלףסנטימטריםמעוקבים,ובלבדשלא על
תותרחריגהשליותרממטראחדמגובההעצם
5ר2מטרים הקייםושהמיתקןיותקןבגובהשל
לפחותמפניהקרקע,והכוללמעטאםהואמיתקן
שהותקןבמלואובחללהפנימישלהעצםהקיים;

נפח מידות לקבוע רשאי הפנים שר )ג(
גדולותיותרמהאמורבפסקתמשנה)ב(,ובלבד
התנאים הגדלתו, לאחר במיתקן, שיתקיימו

המפורטיםבסעיף145ג)א(;

הממונהעלהקרינהנתןלמיתקןהיתרבהתאם )5(
להוראותסעיף6לחוקהקרינה,והמיתקןעומדבתנאי

ההיתר;

טווחהבטיחותלבריאותהציבורשקבעהממונה )6(
עלהקרינהאינוחודרלנכסגובל,למעטחדירהלמגרש
שייעודודרךאושטחציבוריפתוח,ובלבדשהטווח
אינוחורגמעברלתחוםזכותהדרךאוהשטחהציבורי

הפתוח;

ניתנולמיתקןהאישוריםהנדרשיםלפיהתכנית )7(
יידרש לא אולם המיתקן, מוקם שמכוחה המתירה
אישורשלהוועדההמקומית,רשותהרישויאומהנדס
הוועדהלעבודהאולפרטמפרטיה,אףאםאישורם

נדרשלפיאותהתכנית;
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המיתקןאינומוקםעלבנייןשמתקייםבואחד )8(
מאלה:

בתכניתמאושרתאומופקדת הואנכלל )א(
כאתרהמיועדלשימור,ברשימתאתריםלשימור
מאושרתלפיהתוספתהרביעיתאוהואמיועד
תכנית הכנת על בהודעה כאמור לשימור
שפורסמהלפיסעיף77אובתנאיםשנקבעולפי

סעיף78;

במקרקעין קיים עצם או בניין הוא )ב(
לאתר טבע, לשמורת לאומי, לגן המיועדים
הנצחהאוליער,בתכניתמאושרתאומופקדת,
בהודעהעלהכנתתכניתשפורסמהלפיסעיף77

אובתנאיםשנקבעולפיסעיף78;

הואבנייןאועצםקייםבתחוםחוףהים )ג(
כהגדרתובתוספתהשנייה,למעטבנייןבאזור
לתוספת 4)ה( סעיף הוראות עליו שהוחלו

השנייה;

הואבתחוםאתרעתיקותמוכרזלפיחוק )ד(
העתיקות,התשל"ח-1978;

עיצובהמיתקןוהשתלבותועלהבנייןאועלעצם )9(
לפי שנקבעו מרחביות להנחיות בהתאם יהיו קיים
הוראותסעיף145דלגבימיתקן,אםנקבעו,כפישיהיו

בתוקףבמועדביצועהעבודה;

התקיימולענייןהציודהנלווההוראותאלה,לפי )10(
העניין:

אםהמיתקןמוקםעלגגבנייןאובצמוד )א(
לקירחיצונישלבניין-

פנימי בחלל יותקן הנלווה הציוד )1(
בתוךהבנייןאובשטחהבנוישלהבניין;
לאניתןלהתקיןאתהציודהנלווהכאמור,
לרבותבשלצורךבקבלתהיתרלשימוש
הציוד יותקן הנלווה, הציוד לגבי חורג
הנלווהעלגגהבניין,אףאםגובהועולה
התכנית לפי המותר המרבי הגובה על

המאושרתבמגרש;

גובהושלהציודהנלווהלאיעלה )2(
5ר2 על יעלה לא ושטחו מטרים 3ר2 על
הותקן רישיון; בעל לכל רבועים מטרים
ציודנלווהעלידיכמהבעלירישיון-
השטחהכוללשלהציודהנלווהלאיעלה

על6מטריםרבועים;
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לאיותקןציודנלווהעלקירחיצוני )3(
שלבניין;

אםהמיתקןהוקםעלעצםקיים-הציוד )ב(
הנלווהיותקןבחללהפנימישלהעצםהקיים
את להתקין ניתן לא עצמו; המיתקן בתוך או
הציודהנלווהכאמור,לאתעלהחריגהממעטפת
מיתקןהשידוראוממעטפתהעצםהקיים,לפי
העניין,עלנפחשל27אלףסנטימטריםמעוקבים,
ובלבדשהציודהנלווההחורגיותקןבגובהשל

5ר2מטריםלפחותמפניהקרקער

בעלהרישיוןימסורלרשותהרישויהמקומיתהודעה )ב(
עלסיוםביצועהקמתהמיתקן,בתוך45ימיםמסיוםהביצוע

)בסעיףזה-ההודעה(ויצרףאליהאתכלאלה:

הצהרתבעלהרישיון- )1(

כיהמיתקןעומדבתנאיםהמפורטיםבסעיף )א(
קטן)א(;

כיהקמתהמיתקןבוצעהלפיכלדיןהחל )ב(
עלהקמתו,לרבותהוראותהתכניתהמתירהאת

ביצועהעבודהכאמורבסעיף266ג3;

שבסעיף ו–)7( )5( בפסקאות כאמור אישורים )2(
קטן)א(;

אישורמהנדסמבניםשתכנןאתהקמתהמיתקן )3(
בדברעיגוןהמיתקןויציבותו,כילאיתרחשכשלמבני
במיתקןבנקודתהעיגוןלמבנהוכיכשלמבניבמיתקן
לאיגרוםלכשלמבניבמבנהאובנקודתהעיגוןלמבנה;

מפהערוכה,בקנהמידהשל1:250אוקנהמידה )4(
אחרשיפרסםמנהלמינהלהתכנוןבאתרהאינטרנטשל
מינהלהתכנוןלפיסעיףקטן)ג(,המראהאתהתכסית,
התבליטוהתשתיתהגאודטיתבשטחקרקעבגבולות
אותהמפה,שמיקוםהמיתקןשהוקםוטווחהבטיחות

לבריאותהציבורמסומניםעליה;

בהתאם לפיצויים תביעה מפני שיפוי כתב )5(
להוראותסעיף202ב;

מנהלמינהלהתכנוןרשאילפרסםבאתרהאינטרנטשל )ג(
)ב()1(וכן מינהלהתכנוןאתנוסחההצהרהלפיסעיףקטן
אתאופןהגשתהמפהוהפרטיםשישלכלולבהלפיסעיף

קטן)ב()4(ר

ותקינותו, המיתקן תחזוקת על ישמור הרישיון בעל )ד(
למניעתמטרדיםסביבתייםובטיחותייםמהמיתקןר

לאיותקןציודנלווהעלקירחיצוני )3(
שלבניין;

אםהמיתקןהוקםעלעצםקיים-הציוד )ב(
הנלווהיותקןבחללהפנימישלהעצםהקיים
את להתקין ניתן לא עצמו; המיתקן בתוך או
הציודהנלווהכאמור,לאתעלהחריגהממעטפת
מיתקןהשידוראוממעטפתהעצםהקיים,לפי
העניין,עלנפחשל27אלףסנטימטריםמעוקבים,
ובלבדשהציודהנלווההחורגיותקןבגובהשל

5ר2מטריםלפחותמפניהקרקער

בעלהרישיוןימסורלרשותהרישויהמקומיתהודעה )ב(
עלסיוםביצועהקמתהמיתקן,בתוך45ימיםמסיוםהביצוע

)בסעיףזה-ההודעה(ויצרףאליהאתכלאלה:

הצהרתבעלהרישיון- )1(

כיהמיתקןעומדבתנאיםהמפורטיםבסעיף )א(
קטן)א(;

כיהקמתהמיתקןבוצעהלפיכלדיןהחל )ב(
עלהקמתו,לרבותהוראותהתכניתהמתירהאת

ביצועהעבודהכאמורבסעיף266ג3;

שבסעיף ו–)7( )5( בפסקאות כאמור אישורים )2(
קטן)א(;

אישורמהנדסמבניםשתכנןאתהקמתהמיתקן )3(
בדברעיגוןהמיתקןויציבותו,כילאיתרחשכשלמבני
במיתקןבנקודתהעיגוןלמבנהוכיכשלמבניבמיתקן
לאיגרוםלכשלמבניבמבנהאובנקודתהעיגוןלמבנה;

מפהערוכה,בקנהמידהשל1:250אוקנהמידה )4(
אחרשיפרסםמנהלמינהלהתכנוןבאתרהאינטרנטשל
מינהלהתכנוןלפיסעיףקטן)ג(,המראהאתהתכסית,
התבליטוהתשתיתהגאודטיתבשטחקרקעבגבולות
אותהמפה,שמיקוםהמיתקןשהוקםוטווחהבטיחות

לבריאותהציבורמסומניםעליה;

בהתאם לפיצויים תביעה מפני שיפוי כתב )5(
להוראותסעיף202ב;

מנהלמינהלהתכנוןרשאילפרסםבאתרהאינטרנטשל )ג(
)ב()1(וכן מינהלהתכנוןאתנוסחההצהרהלפיסעיףקטן
אתאופןהגשתהמפהוהפרטיםשישלכלולבהלפיסעיף

קטן)ב()4(ר

ותקינותו, המיתקן תחזוקת על ישמור הרישיון בעל )ד(
למניעתמטרדיםסביבתייםובטיחותייםמהמיתקןר
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הופסקהשימושבמיתקן,יסלקובעלהרישיוןבתוך30 )ה(
ימיםלאחרהפסקתהשימושבווישיבאתהמצבלקדמותו;
הפסקת הודעהעל המקומית לוועדה ישלח הרישיון בעל
השימושבמיתקןועלסילוקובלאדיחויולאיאוחרמשבעה
ימיםמיוםהפסקתהשימושאומסילוקהמיתקןכאמור;לעניין
זה,הפסקהלתקופההנדרשתלשםתחזוקהותפעולשוטףשל

המיתקןלאתיחשבהפסקתשימושר

פטורלהחלפת
מיתקןשידור

לתקשורתבשיטה
התאית

עבודהשהיאהחלפתמיתקןשידורלתקשורתבשיטה266ג5ר )א(
עבודה זה- )בסעיף זה חוק הוראות לפי שהוקם התאית
ומיתקןבהתאמה(פטורהמהיתרלפיסעיף145,אםמתקיימים

לגביהכלאלה:

העבודהתבוצעבידיבעלרישיון; )1(

הממונהעלהקרינהנתןלמיתקןהמחליףהיתר )2(
בהתאםלהוראותסעיף6לחוקהקרינהוהמיתקןעומד
כאמור; היתר נדרש לא כי אישר או ההיתר בתנאי
אישורהממונהעלהקרינהכאמוריינתןלפיהנוסח
שיפורסםבאתרהאינטרנטשלהמשרדלהגנתהסביבה;

לגביטווחהבטיחותלבריאותהציבורמתקיים )3(
אחדמאלה:

העבודהלאיוצרתעלייהבטווחהבטיחות )א(
הקרינה על הממונה שקבע הציבור לבריאות

למיתקןהקיים;

הבטיחות בטווח עלייה יוצרת העבודה )ב(
הקרינה על הממונה שקבע הציבור לבריאות
למיתקןהקיים,ובלבדשטווחהבטיחותלאחר
למגרש למעט גובל, לנכס חודר לא העלייה
ובלבד פתוח, ציבורי שטח או דרך שייעודו
שאינוחורגמעברלתחוםזכותהדרךאוהשטח

הציבוריהפתוח;

שטחו,גובהווהיקפושלהמיתקןלאחרביצוע )4(
לעניין ואולם, בהיתר; הקבוע על יעלו לא העבודה
ב־20 הגבהתו תותר מהיתר, בפטור שהוקם מיתקן
סנטימטריםלכלהיותרלעומתהמיתקןהמקורי,ובכל
מקרהאורכושלהמיתקןלאחרהחלפתולאיעלהעל

6מטרים;

עיצובהמיתקןוהשתלבותועלהבנייןאועלעצם )5(
לפי שנקבעו מרחביות להנחיות בהתאם יהיו קיים
הוראותסעיף145דלגביהחלפתמיתקן,אםנקבעו,כפי

שיהיובתוקףבמועדביצועהעבודה;

להוראות בכפוף בהיתר, שהוקם מיתקן לעניין )6(
פסקה)4(,מתקיימיםהתנאיםשנקבעובהיתרשהמיתקן

הוקםלפיור
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פטורלפיסעיףזהלאיחולעלהחלפהשלתורןהמיתקן )ב(
אוחיזוקור

הודעה)ג( המקומית לוועדה ימסור הרישיון בעל )1(
עלסיוםביצועהחלפתהמיתקן,בתוך45ימיםמסיום

הביצוער

להודעהיצורפוהצהרתבעלהרישיוןכיהתקיימו )2(
התנאיםשבסעיףקטן)א(וכןהצהרהכאמורבסעיף
266ג4)ב()1()ב(,היתראואישורהממונהעלהקרינה
מהנדס ואישור )א()2( קטן סעיף להוראות בהתאם
בסעיף כאמור המיתקן החלפת את שתכנן מבנים

266ג4)ב()3(ר

הייתהעלייהבטווחהבטיחותלבריאותהציבור )3(
לפיסעיףקטן)א()3(אוהוגבההמיתקןלפיהוראות
סעיףקטן)א()4(,תצורףלהודעהמפהכאמורבסעיף

266ג4)ב()4(ר

מנהלמינהלהתכנוןרשאילפרסםבאתרהאינטרנטשל )ד(
מינהלהתכנוןאתנוסחההודעהוההצהרהואתאופןהגשת

המפה,לפיסעיףקטן)ג(ר

פטורלהוספת
אנטנהלמיתקן

שידורקיים
לתקשורתבשיטה

התאית

עבודהשהיאהוספתאנטנהלמיתקןשידורלתקשורת266ג6ר )א(
בשיטההתאיתשהוקםלפיהוראותחוקזה,לרבותהתקנת
הציודהנלווההנדרשלהפעלתו,פטורהמהיתרלפיסעיף145,

אםמתקיימיםבהכלאלה:

ההוספהתבוצעבידיבעלרישיון; )1(

את הכולל למיתקן נתן הקרינה על הממונה )2(
6 סעיף להוראות בהתאם היתר הנוספת האנטנה
לחוקהקרינהאואישרכילאנדרשהיתרחדשכאמור
והמיתקןעומדבתנאיההיתרשניתן;אישורהממונה
עלהקרינהכאמוריינתןלפיהנוסחשיפורסםבאתר

האינטרנטשלהמשרדלהגנתהסביבה;

עיצובהמיתקןוהשתלבותועלהבנייןאועלעצם )3(
לפי שנקבעו מרחביות להנחיות בהתאם יהיו קיים
הוראותסעיף145דלגביהוספתהאנטנה,אםנקבעו,

כפישיהיובתוקףבמועדביצועהעבודה;

מיתקןהשידורהקייםלאהוקםבפטורמהיתרעל )4(
עצםקיים;

לגביטווחהבטיחותלבריאותהציבורמתקיימות )5(
הוראותסעיף266ג5)א()3(;

שטחווגובהושלהמיתקןלאחרביצועההוספה )6(
שהוקם מיתקן ולעניין בהיתר, הקבוע על יעלו לא
בפטורמהיתר-לאיעלועלהקבועבהתאםלתנאי

הפטורכאמור;

פטורלפיסעיףזהלאיחולעלהחלפהשלתורןהמיתקן )ב(
אוחיזוקור

הודעה)ג( המקומית לוועדה ימסור הרישיון בעל )1(
עלסיוםביצועהחלפתהמיתקן,בתוך45ימיםמסיום

הביצוער

להודעהיצורפוהצהרתבעלהרישיוןכיהתקיימו )2(
התנאיםשבסעיףקטן)א(וכןהצהרהכאמורבסעיף
266ג4)ב()1()ב(,היתראואישורהממונהעלהקרינה
מהנדס ואישור )א()2( קטן סעיף להוראות בהתאם
בסעיף כאמור המיתקן החלפת את שתכנן מבנים

266ג4)ב()3(ר

הייתהעלייהבטווחהבטיחותלבריאותהציבור )3(
לפיסעיףקטן)א()3(אוהוגבההמיתקןלפיהוראות
סעיףקטן)א()4(,תצורףלהודעהמפהכאמורבסעיף

266ג4)ב()4(ר

מנהלמינהלהתכנוןרשאילפרסםבאתרהאינטרנטשל )ד(
מינהלהתכנוןאתנוסחההודעהוההצהרהואתאופןהגשת

המפה,לפיסעיףקטן)ג(ר

פטורלהוספת
אנטנהלמיתקן

שידורקיים
לתקשורתבשיטה

התאית

עבודהשהיאהוספתאנטנהלמיתקןשידורלתקשורת266ג6ר )א(
בשיטההתאיתשהוקםלפיהוראותחוקזה,לרבותהתקנת
הציודהנלווההנדרשלהפעלתו,פטורהמהיתרלפיסעיף145,

אםמתקיימיםבהכלאלה:

ההוספהתבוצעבידיבעלרישיון; )1(

את הכולל למיתקן נתן הקרינה על הממונה )2(
6 סעיף להוראות בהתאם היתר הנוספת האנטנה
לחוקהקרינהאואישרכילאנדרשהיתרחדשכאמור
והמיתקןעומדבתנאיההיתרשניתן;אישורהממונה
עלהקרינהכאמוריינתןלפיהנוסחשיפורסםבאתר

האינטרנטשלהמשרדלהגנתהסביבה;

עיצובהמיתקןוהשתלבותועלהבנייןאועלעצם )3(
לפי שנקבעו מרחביות להנחיות בהתאם יהיו קיים
הוראותסעיף145דלגביהוספתהאנטנה,אםנקבעו,

כפישיהיובתוקףבמועדביצועהעבודה;

מיתקןהשידורהקייםלאהוקםבפטורמהיתרעל )4(
עצםקיים;

לגביטווחהבטיחותלבריאותהציבורמתקיימות )5(
הוראותסעיף266ג5)א()3(;

שטחווגובהושלהמיתקןלאחרביצועההוספה )6(
שהוקם מיתקן ולעניין בהיתר, הקבוע על יעלו לא
בפטורמהיתר-לאיעלועלהקבועבהתאםלתנאי

הפטורכאמור;
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תותרהתקנתציודנלווהלענייןאנטנהשנוספה )7(
עלמיתקןשידורשהוקםעלגגבניין,ויחולולעניין

הציודהנלווההוראותאלה:

בתוך פנימי בחלל יותקן הנלווה הציוד )א(
הבנייןאובחללקייםשבוהותקןציודנלווהלפי
היתר;לאניתןלהתקיןאתהציודהנלווהבמיקום
כאמור,לרבותבשלצורךבקבלתהיתרלשימוש
חורגלגביהציודהנלווה,יותקןהציודהנלווהעל
גגהבניין,אףאםגובהועולהעלהגובההמרבי

המותרלפיהתכניתהמאושרתבמגרש;

גובהושלהציודהנלווהלאיעלהעל3ר2 )ב(
מטריםושטחולאיעלהעל5ר2מטריםרבועיםלכל
בעלרישיון,ובלבדשסךהשטחשלהציודהנלווה

עלגגהבנייןלאיעלהעל6מטריםרבועיםר

המקומית)ב( הרישוי לרשות ימסור הרישיון בעל )1(
הודעהבדברסיוםביצועהוספתאנטנה,בתוך45ימים

מסיוםהביצוער

להודעהיצורפוהצהרתבעלהרישיוןכיהתקיימו )2(
התנאיםלפיסעיףקטן)א(וכןהצהרהכאמורבסעיף
266ג4)ב()1()ב(,היתראואישורהממונהעלהקרינה
כאמורבסעיףקטן)א()2(ואישורמהנדסמבניםשתכנן

אתהוספתהאנטנה,כאמורבסעיף266ג4)ב()3(ר

הייתהעלייהבטווחהבטיחותלבריאותהציבור )3(
לפיסעיףקטן)א()4(,תצורףלהודעהמפהכאמורבסעיף

266ג4)ב()4(ר

עלהודעה,הצהרהוצירוףמפהכאמוריחולוהוראות )ג(
סעיף266ג4)ג(ר

פטורלהחלפת
תורןוחיזוקו-

הוראתשעה

עבודהשהיאהחלפהאוחיזוקשלתורןשהואחלק266ג7ר )א(
ממיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאיתשהוקםבהתאם
להיתרכדיןלפיחוקזה)בסעיףזה-מיתקןועבודהבהתאמה(,

פטורהמהיתרלפיסעיף145,אםמתקיימיםלגביהכלאלה:

העבודהתבוצעבידיבעלרישיון,לאחרשקיבל )1(
הוראהבדברעריכתשינויבתדריםשהוקצולולפי
פקודתהטלגרףהאלחוטי]נוסחחדש[,התשל"ב-1972,

ממישהוסמךלכךלפיאותהפקודה;

נדרש לא כי הקרינה על הממונה אישור ניתן )2(
6ו־7לחוק היתרהקמהוהיתרהפעלהלפיסעיפים
הקרינהוכיהעבודהלאיוצרתעלייהבהספקהמיתקן
ובטווחהבטיחותלבריאותהציבורשקבעהממונהעל
אישורהממונהעלהקרינה הקיים; למיתקן הקרינה
כאמוריינתןלפיהנוסחשיפורסםבאתרהאינטרנטשל

המשרדלהגנתהסביבה;
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במקום בולט במקום שלט הציב הרישיון בעל )3(
ביצועהעבודה,בטרםתחילתביצועהעבודה,המודיע
עלביצועהועלכךשמתקיימותלגביההוראותסעיף
זה;שלטכאמוריהיהלפיהוראותלענייןמידותהשלט,
תוכנו,צורתוואופןהצבתושיפרסםשרהפניםבאתר

האינטרנטשלמינהלהתכנון;

שטחווהיקפושלהמיתקןלאחרביצועהעבודה )4(
של שטחם זה, לעניין בהיתר; הקבוע על יעלה לא
רכיביםשחוברולתורןהמיתקןלשםחיזוקובלבדלא

יובאבחשבוןבחישובשטחוהיקףהמיתקן;

הגובה על יעלה לא שחוזק מיתקן של גובהו )5(
שנקבעלמיתקןבהיתרשהמיתקןהוקםלפיו;

תורןהמיתקןשהוחלףלאיעלהעל גובהושל )6(
הגובהשנקבעלתורןבהיתרשהמיתקןהוקםלפיו,ובכל

מקרהלאיעלהעל18מטרים;

חוזקתורןהמיתקןבאמצעותמוטותאלכסוניים )7(
המחבריםאתהתורןלגגהבנייןשעליוהואמוצבאו
לקרקע-לאיעלהגובהנקודתהחיבורשלהאלכסון
עםהתורןעלשלישמגובהושלהתורןאועלשישה

מטריםמבסיסהתורן,לפיהנמוך;

חוזקתורןהמיתקןבאמצעותיציקתבטון-לא )8(
תחרוגהיציקהמשטחהמיתקןשנקבעבהיתרשלפיו
הוקםהמיתקן,וגובההלאיעלהעל5ר1מטריםמפני
הקרקע,ובמיתקןהמוצבעלגגבניין-5ר0מטרמבסיס

התורן;

ו–)8(,הוראות )7( ,)4( בכפוףלהוראותפסקאות )9(
ותנאיםשנקבעובהיתרשהמיתקןהוקםלפיויחולוגם

לגביביצועהעבודהר

15ימיםלפחותלפניתחילתביצועהשלהעבודהתימסר )ב(
לרשותהמקומיתולוועדההמקומיתשבתחומןנמצאהמיתקן
הודעהעלהכוונהלבצעה,בצירוףאישורהממונהעלהקרינה

כאמורבסעיףקטן)א()2(ר

בדבר הודעה המקומית לוועדה ימסור הרישיון בעל )ג(
סיוםביצועהחלפתתורןהמיתקןאוחיזוקו,בתוך45ימים
מסיוםהביצוע;הוחלףאוחוזקתורןמיתקןשגובהועולהעל
3מטרים-יצורףלהודעהאישורמהנדסמבניםשתכנןאת
העבודההאמורה,בדברעיגוןהמיתקןכאמורבסעיףקטן)א(
ויציבותו,ואםגובהושלהתורןעולהעל9מטרים-יצורף
גםאישורשלמהנדסמבנים,עלכךשביצעבקרתתכןובקרת

ביצועלעבודהר

במקום בולט במקום שלט הציב הרישיון בעל )3(
ביצועהעבודה,בטרםתחילתביצועהעבודה,המודיע
עלביצועהועלכךשמתקיימותלגביההוראותסעיף
זה;שלטכאמוריהיהלפיהוראותלענייןמידותהשלט,
תוכנו,צורתוואופןהצבתושיפרסםשרהפניםבאתר

האינטרנטשלמינהלהתכנון;

שטחווהיקפושלהמיתקןלאחרביצועהעבודה )4(
של שטחם זה, לעניין בהיתר; הקבוע על יעלה לא
רכיביםשחוברולתורןהמיתקןלשםחיזוקובלבדלא

יובאבחשבוןבחישובשטחוהיקףהמיתקן;

הגובה על יעלה לא שחוזק מיתקן של גובהו )5(
שנקבעלמיתקןבהיתרשהמיתקןהוקםלפיו;

תורןהמיתקןשהוחלףלאיעלהעל גובהושל )6(
הגובהשנקבעלתורןבהיתרשהמיתקןהוקםלפיו,ובכל

מקרהלאיעלהעל18מטרים;

חוזקתורןהמיתקןבאמצעותמוטותאלכסוניים )7(
המחבריםאתהתורןלגגהבנייןשעליוהואמוצבאו
לקרקע-לאיעלהגובהנקודתהחיבורשלהאלכסון
עםהתורןעלשלישמגובהושלהתורןאועלשישה

מטריםמבסיסהתורן,לפיהנמוך;

חוזקתורןהמיתקןבאמצעותיציקתבטון-לא )8(
תחרוגהיציקהמשטחהמיתקןשנקבעבהיתרשלפיו
הוקםהמיתקן,וגובההלאיעלהעל5ר1מטריםמפני
הקרקע,ובמיתקןהמוצבעלגגבניין-5ר0מטרמבסיס

התורן;

ו–)8(,הוראות )7( ,)4( בכפוףלהוראותפסקאות )9(
ותנאיםשנקבעובהיתרשהמיתקןהוקםלפיויחולוגם

לגביביצועהעבודהר

15ימיםלפחותלפניתחילתביצועהשלהעבודהתימסר )ב(
לרשותהמקומיתולוועדההמקומיתשבתחומןנמצאהמיתקן
הודעהעלהכוונהלבצעה,בצירוףאישורהממונהעלהקרינה

כאמורבסעיףקטן)א()2(ר

בדבר הודעה המקומית לוועדה ימסור הרישיון בעל )ג(
סיוםביצועהחלפתתורןהמיתקןאוחיזוקו,בתוך45ימים
מסיוםהביצוע;הוחלףאוחוזקתורןמיתקןשגובהועולהעל
3מטרים-יצורףלהודעהאישורמהנדסמבניםשתכנןאת
העבודההאמורה,בדברעיגוןהמיתקןכאמורבסעיףקטן)א(
ויציבותו,ואםגובהושלהתורןעולהעל9מטרים-יצורף
גםאישורשלמהנדסמבנים,עלכךשביצעבקרתתכןובקרת

ביצועלעבודהר
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הודעותכאמורבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(ואישוריםשל )ד(
)ג(,יימסרולפיהנוסחים מהנדסימבניםכאמורבסעיףקטן

שיפורסמובאתרהאינטרנטשלמינהלהתכנוןר

מיום שנים שלוש תום עד בתוקפו יעמוד זה סעיף )ה(
פרסומושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישום
המדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"ב-

742021ר"

חוקהתכנון
והבנייה-תחילה

תחילתםשלסעיפים266ג2ו־266ג3,שלסעיף266ג5לענייןהחלפתמיתקניםשמתקיים19ר
בהםהתנאיהאמורבסעיף266ג7)א()1(,ושלסעיף266ג7לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחם

בחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזהר

תיקוןחוק
התקשורת)בזק

ושידורים(-
מס'75

בחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-20-751982ר

בסעיף21ב- )1(

בסעיףקטן)ב1(,במקום"בסעיףזה"יבוא"בסעיףקטןזה"; )א(

אחריסעיףקטן)ב1(יבוא: )ב(

בסעיףזה,"רשתמתקדמת"-כהגדרתהבסעיף14אר")ב2( )1(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ב1(,בעלרישיוןרשאי )2(
להניחרשתמתקדמתברכושהמשותףאףבהעדרהסכמהשלרוב
בעליהדירותבביתהמשותףכאמורבסעיףקטן)ב(,בהתקייםתנאים

אלה:

בעלדירהבביתמשותףהמעונייןבהנחתרשתמתקדמת )א(
אומיופהכוחמטעמובהתאםלפסקתמשנה)ב()בסעיףקטן
זה-המבקש(,פנהלבעלהרישיוןבכתבבבקשהלהניחרשת
מתקדמתבביתהמשותף)בסעיףזה-הפנייה(;פנייהיכול
שתהיהבאמצעותמילויטופסמקווןששלחבעלהרישיוןאו

שפורסםבאתרהאינטרנטשלו;

הסכמתו ואת הדירה בעל פרטי את תכלול הפנייה )ב(
)4(;לאהיההמבקשבעלהדירה להעבירםכאמורבפסקה
-יצרףגםייפויכוחחתוםבידיבעלהדירה;בסעיףקטןזה,
"פרטיבעלהדירה"-שמוהמלאשלבעלהדירה,מענוומספר

טלפוןליצירתקשרעימו;

המבקשאובעלהרישיוןבשםהמבקשפרסםהודעה )ג(
בכתבלבעליהדירותבביתהמשותףעלהכוונהלהניחרשת
מתקדמתבביתהמשותף,במקוםבולטעלפניהביתהמשותף
אובתוכו,30ימיםלפחותלפנימועדהנחתהרשתהמתקדמת

)בסעיףזה-הודעה(;ההודעהתכלולאתכלאלה:

שםבעלהרישיוןופרטיההתקשרותעימו,ובכלל )1(
זהבאמצעותטלפוןודואראלקטרוני;

הרשת הנחת תחילת מתוכננת שבו המועד )2(
המתקדמתופרקהזמןהמוערךלביצועהעבודות;

ס"חהתשפ"ב,עמ'80ר 74

ס"חהתשמ"ב,עמ'218;התשפ"א,עמ'212ר 75
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מיקומווגודלושלארוןהתקשורתשיוקם; )3(

להגיש דירה בעל כל של הזכות בדבר יידוע )4(
תביעהלמפקחנגדהנחתהרשת,וכןהמועדהאחרון

להגשתתביעהכאמור;

תביעה הוגשה ולא ההודעה, ממועד ימים 30 חלפו )ד(
למפקחבהתאםלהוראתפסקה)3(ר

בעלדירהרשאילהגישתביעהלמפקחבתוך30ימיםממועד )3(
ההודעה,בבקשהלמנועאתהנחתהרשתהמתקדמתר

הודיעבעלדירהלבעלרישיוןשפרסםהודעהכיבכוונתו )4(
להגישתביעהבהתאםלהוראותפסקה)3(,יעבירבעלהרישיוןאת
פרטיבעלהדירהשבשמופורסמהההודעהבהקדםהאפשרי,כך
שלבעלדירההמעונייןבכךיינתןזמןסבירלהגישתביעהלמפקח

בטרםהנחתהרשתר

הוגשה שנגדו הדירה בעל יעדכן למפקח, תביעה הוגשה )5(
התביעהאתבעלהרישיוןבדברהגשתהר

הוראותסעיףקטן)ב1()6(יחולולענייןסעיףקטןזהבשינויים )6(
המחויביםר

בבקשהלהניחרשתמתקדמתכאמורבסעיףקטן)ב2()2()א(בבית )ב3(
משותףשהונחהבוכבררשתמתקדמתעלידיבעלרישיוןאחריחולו
הוראותסעיףקטן)ב2(,בשינויזה:הוגשהתביעהלמפקח,ובהודעהכאמור
בסעיףקטן)ב2()2()ג(צויןכיבביתהמשותףהונחהרשתמתקדמתעלידי
בעלרישיוןאחר,יתירהמפקחאתהנחתהרשתהמתקדמת,אלאאםכן

סברשלאנכוןלעשותכןמנימוקיםמיוחדיםשיירשמור";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"הנחתרשת"יבוא"אורשתמתקדמת"ובמקום"סעיף )ג(
קטן)ב1("יבוא"סעיפיםקטנים)ב1(,)ב2(או)ב3(,לפיהעניין,";

בסעיףקטן)ד(,אחרי"סעיףקטן)ב1("יבוא"אובקשהלהנחתרשתמתקדמת )ד(
שהתקיימולגביההוראותסעיףקטן)ב2(או)ב3(,לפיהעניין,";

בסעיףקטן)ה(,אחרי"לרשתכבלים"יבוא"אולרשתמתקדמת"; )ה(

בסעיףקטן)ח(,במקום"סעיףקטן)ב1("יבוא"סעיףקטן)ב1(,)ב2(או)ב3(, )ו(
לפיהעניין,";

בסעיף27א)א(,בהגדרה"מיתקןגישהאלחוטית",אחרי"שקבעהשרלענייןזה" )2(
יבוא"והכוללמעטמיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאיתכהגדרתובסעיף266ג2לחוק

התכנוןוהבנייה"ר

תיקוןפקודת
הטלגרףהאלחוטי

-מס'7

בפקודתהטלגרףהאלחוטי]נוסחחדש[,התשל"ב-761972)בפרקזה-פקודתהטלגרף21ר
האלחוטי(-

בסעיף4,אחרי"למעטפרקה'"יבוא"ולמעטסעיף13)א()1א(,ו–)ב( )1(
עד)ו(";

מיקומווגודלושלארוןהתקשורתשיוקם; )3(

להגיש דירה בעל כל של הזכות בדבר יידוע )4(
תביעהלמפקחנגדהנחתהרשת,וכןהמועדהאחרון

להגשתתביעהכאמור;

תביעה הוגשה ולא ההודעה, ממועד ימים 30 חלפו )ד(
למפקחבהתאםלהוראתפסקה)3(ר

בעלדירהרשאילהגישתביעהלמפקחבתוך30ימיםממועד )3(
ההודעה,בבקשהלמנועאתהנחתהרשתהמתקדמתר

הודיעבעלדירהלבעלרישיוןשפרסםהודעהכיבכוונתו )4(
להגישתביעהבהתאםלהוראותפסקה)3(,יעבירבעלהרישיוןאת
פרטיבעלהדירהשבשמופורסמהההודעהבהקדםהאפשרי,כך
שלבעלדירההמעונייןבכךיינתןזמןסבירלהגישתביעהלמפקח

בטרםהנחתהרשתר

הוגשה שנגדו הדירה בעל יעדכן למפקח, תביעה הוגשה )5(
התביעהאתבעלהרישיוןבדברהגשתהר

הוראותסעיףקטן)ב1()6(יחולולענייןסעיףקטןזהבשינויים )6(
המחויביםר

בבקשהלהניחרשתמתקדמתכאמורבסעיףקטן)ב2()2()א(בבית )ב3(
משותףשהונחהבוכבררשתמתקדמתעלידיבעלרישיוןאחריחולו
הוראותסעיףקטן)ב2(,בשינויזה:הוגשהתביעהלמפקח,ובהודעהכאמור
בסעיףקטן)ב2()2()ג(צויןכיבביתהמשותףהונחהרשתמתקדמתעלידי
בעלרישיוןאחר,יתירהמפקחאתהנחתהרשתהמתקדמת,אלאאםכן

סברשלאנכוןלעשותכןמנימוקיםמיוחדיםשיירשמור";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"הנחתרשת"יבוא"אורשתמתקדמת"ובמקום"סעיף )ג(
קטן)ב1("יבוא"סעיפיםקטנים)ב1(,)ב2(או)ב3(,לפיהעניין,";

בסעיףקטן)ד(,אחרי"סעיףקטן)ב1("יבוא"אובקשהלהנחתרשתמתקדמת )ד(
שהתקיימולגביההוראותסעיףקטן)ב2(או)ב3(,לפיהעניין,";

בסעיףקטן)ה(,אחרי"לרשתכבלים"יבוא"אולרשתמתקדמת"; )ה(

בסעיףקטן)ח(,במקום"סעיףקטן)ב1("יבוא"סעיףקטן)ב1(,)ב2(או)ב3(, )ו(
לפיהעניין,";

בסעיף27א)א(,בהגדרה"מיתקןגישהאלחוטית",אחרי"שקבעהשרלענייןזה" )2(
יבוא"והכוללמעטמיתקןשידורלתקשורתבשיטההתאיתכהגדרתובסעיף266ג2לחוק

התכנוןוהבנייה"ר

בפקודתהטלגרףהאלחוטי]נוסחחדש[,התשל"ב-761972)בפרקזה-פקודתהטלגרף21ר
האלחוטי(-

תיקוןפקודת
הטלגרףהאלחוטי

-מס'7

בסעיף4,אחרי"למעטפרקה'"יבוא"ולמעטסעיף13)א()1א(,ו–)ב(עד)ו("; )1(

דינימדינתישראל,נוסחחדש25,עמ'505;ס"חהתשע"ח,עמ'459ר 76
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בסעיף13- )2(

בסעיףקטן)א()1א(,במקום"והןלאיחולועלכוחותהביטחון"יבוא"ולעניין )א(
כוחותהביטחון,הןיחולולגביתדריםשוועדתהתדריםהועידהלשימוששאינו

שימושבלעדישלכוחותהביטחון,ובלבדשמתקיימיםלגביהתדריםכלאלה:

הםתדריםשוועדתהתדריםהקצתהלשימושבעתרגיעה; )א(

הםאינםתדריםשוועדתהתדריםהקצתהבמעמדמשני;בפסקת )ב(
משנהזו,"הקצאהבמעמדמשני"-הקצאתתדררדיושאיןבהכדי-

של לפעולה אלחוטית הפרעה או שיבוש גרימת להתיר )1(
מכשיראלחוטישהפעלתוטעונהרישיוןוהוקצהתדרלפעולתולפי

סעיף5ד;

משמעותיים אלחוטית הפרעה או שיבוש גרימת להתיר )2(
להקצאה בהתאם הוא גם הפועל אלחוטי מכשיר של לפעולה

לשימושבמעמדמשני;

להבטיחהגנהמפניהפרעהאלחוטיתמצדמכשיראלחוטי )3(
לפי לפעולתו רדיו תדר והוקצה רישיון טעונה שהפעלתו אחר

סעיף5ד,אומצדמכשיראלחוטיאחרהפועלגםהואבתנאיהקצאה
לשימושבמעמדמשניר";

הםתדריםשהוקצולגוףמכוחותהביטחוןביוםכ"דבאבהתשפ"א )ג(
)2באוגוסט2021(אולאחריור";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

חדלגוףמכוחותהביטחוןלהשתמשבתדררדיושהוקצהלולפנייום ")ג(
כ"דבאבהתשפ"א)2באוגוסט2021(לפניפקיעתהקצאתהתדרבהתאם
לתנאיהקצאתווהודיעעלכךבכתבליושבראשועדתהתדרים,יופחתו
מסךהאגרותהשנתיבעדהועדתתדריםוהקצאתםלפיסעיףקטן)א()1א(

שעלאותוגוףלשלםסכומיםאלה:

סכוםהשווהלאגרההשנתיתשנקבעהלפיסעיףקטן)א()1א( )1(
לענייןהקצאתתדריםשעליהםהודיע;סכוםכאמוריופחתב־1
בינוארבכלשנה,החלבשנההעוקבתלמתןההודעהכאמורועד
ל־1בינוארשלהשנההקודמתלשנהשבהחלמועדפקיעתהקצאת

התדרבהתאםלתנאיהקצאתו;

סכוםהשווהלאגרהשנקבעהלפיסעיףקטן)א()1א(לעניין )2(
הקצאתתדריםשעליהםהודיע,עבורהתקופהשתחילתהברבעון
העוקבלרבעוןשבונמסרהההודעהוסופהב–31בדצמברשלאותה
שנה;סכוםזהיופחתב־1בינוארשלהשנההעוקבתלמתןההודעה;

סכוםהשווהלאגרהשנקבעהלפיסעיףקטן)א()1א(לעניין )3(
הקצאתתדריםשעליהםהודיע,עבורהתקופהשמ־1בינוארשל
השנהשבהחלמועדפקיעתהקצאתהתדרבהתאםלתנאיהקצאתו
ועדלתוםהרבעוןשבוחלמועדפקיעתהקצאתהתדרבהתאם
לתנאיהקצאתו;סכוםזהיופחתב־1בינוארשלהשנהשבהחל

מועדפקיעתהקצאתהתדרבהתאםלתנאיהקצאתור
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בתקופתהמעברלאיעלהסכוםהאגרותהשנתישישלםכלאחדמגופי )ד(
כוחותהביטחוןבעדהועדתתדריםוהקצאתםשנקבעהלהםאגרהלפיסעיףקטן

)א()1א(,בניכויסכומיםכאמורבסעיףקטן)ג(,עלהתשלוםהמרביבאותהשנהר

היהסכוםהאגרותהשנתיששילםכלאחדמגופיכוחותהביטחוןבהתאם )ה(
להוראותסעיףקטן)ד(נמוךמהתשלוםהמרבי,במשךחמששניםרצופותשסיומן
2037(,יודיעעלכךהשרוההודעה )1בינואר לאחריוםי"דבטבתהתשצ"ז
תפורסםברשומות;הודיעהשרכאמור,תסתייםתקופתהמעברב־31בדצמבר

שלאחרמועדפרסוםההודעהר

בסעיףזה- )ו(

"התשלוםהמרבי"-סכוםשל15,000,000שקליםחדשיםשאליויתווסףבכל
1בינואר,החלמיוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(,סכוםנוסףשל

15,000,000שקליםחדשים;

"תקופתהמעבר"-תקופהשתחילתהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(
וסופהביוםי"דבטבתהתשצ"ז)1בינואר2037(,אובמועדמאוחריותר,

בהתאםלהודעתהשרכאמורבסעיףקטן)ה(ר"

פרק ט': אנרגיה

סימן א': גז טבעי

תיקוןחוקמשק
הגזהטבעי-

מס'10

בחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-772002)בסימןזה-חוקמשקהגזהטבעי(-22ר

בסעיף2,בהגדרה"תעריפים",במקוםהסיפההחלבמילים"שעלצרכנים"יבוא )1(
"לפיחוקזהשמשלםצרכן,ספקגזטבעיאובעלרישיון,לבעלרישיוןאחרבעדשירותים
הניתניםלפיחוקזה,לרבותתשלומיםבעדתשתית,פיתוח,גיבוי,יתירות,וצרכים
מערכתייםשלמשקהגזהטבעיוכןתשלומיםבעדפעולותשעלבעלרישיוןלבצעלפי
חוקזה;לענייןזה,"לבעלרישיון"-לרבותאםהתשלומיםנגביםבעבורועלידיאחר

הפועלבהתאםלהוראותלפיחוקזה;";

אחריסעיף28יבוא: )2(

"פיצוייםבשל
תכניתמתאר

ארציתלקבלת
גזטבעיוטיפול

בובהיעדרבעל
רישיוןשהתכנית

נועדהלמיתקניו

בסעיףזה-28אר )א(

"בעלמקרקעין"-כהגדרתובסעיף28)א(;

"בעלרישיוןההולכההארצי"-בעלרישיוןהולכהשניתן
לפיהוראותסעיף11א;

"הפרשיהצמדה",למעטלענייןסעיףקטן)ו()3()ה(-תוספת
לסכוםהפיצוייםלפישיעורהעלייהשלמדדהמחירים
לצרכןשפרסמההלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהבסמוך
לפנימועדתשלוםהפיצוייםאוקבלתכספיהשיפויועד
המדדשפורסםבסמוךלפניתשלוםהשיפוי,הפקדת
הפיצויים, בגובה הסכום תשלום או השיפוי כספי

והכוללפיהעניין;

"יוםתחילתהקמה"-היוםשבונכנסלראשונהלמקרקעין
לשם מטעמו, מי או המיתקן מקים לעניין הנוגעים
ביצועאחתמהפעולותהמנויותבפסקאות)2(עד)4(,

)6(ו–)7(שבסעיף49לגביהמיתקןשהואמקים;

בתקופתהמעברלאיעלהסכוםהאגרותהשנתישישלםכלאחדמגופי )ד(
כוחותהביטחוןבעדהועדתתדריםוהקצאתםשנקבעהלהםאגרהלפיסעיףקטן

)א()1א(,בניכויסכומיםכאמורבסעיףקטן)ג(,עלהתשלוםהמרביבאותהשנהר

היהסכוםהאגרותהשנתיששילםכלאחדמגופיכוחותהביטחוןבהתאם )ה(
להוראותסעיףקטן)ד(נמוךמהתשלוםהמרבי,במשךחמששניםרצופותשסיומן
2037(,יודיעעלכךהשרוההודעה )1בינואר לאחריוםי"דבטבתהתשצ"ז
תפורסםברשומות;הודיעהשרכאמור,תסתייםתקופתהמעברב־31בדצמבר

שלאחרמועדפרסוםההודעהר

בסעיףזה- )ו(

"התשלוםהמרבי"-סכוםשל15,000,000שקליםחדשיםשאליויתווסףבכל
1בינואר,החלמיוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(,סכוםנוסףשל

15,000,000שקליםחדשים;

"תקופתהמעבר"-תקופהשתחילתהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(
וסופהביוםי"דבטבתהתשצ"ז)1בינואר2037(,אובמועדמאוחריותר,

בהתאםלהודעתהשרכאמורבסעיףקטן)ה(ר"

פרק ט': אנרגיה

סימן א': גז טבעי

תיקוןחוקמשקבחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-772002)בסימןזה-חוקמשקהגזהטבעי(-22ר
הגזהטבעי-

מס'10 בסעיף2,בהגדרה"תעריפים",במקוםהסיפההחלבמילים"שעלצרכנים"יבוא )1(
"לפיחוקזהשמשלםצרכן,ספקגזטבעיאובעלרישיון,לבעלרישיוןאחרבעדשירותים
הניתניםלפיחוקזה,לרבותתשלומיםבעדתשתית,פיתוח,גיבוי,יתירות,וצרכים
מערכתייםשלמשקהגזהטבעיוכןתשלומיםבעדפעולותשעלבעלרישיוןלבצעלפי
חוקזה;לענייןזה,"לבעלרישיון"-לרבותאםהתשלומיםנגביםבעבורועלידיאחר

הפועלבהתאםלהוראותלפיחוקזה;";

אחריסעיף28יבוא: )2(

"פיצוייםבשל
תכניתמתאר

ארציתלקבלת
גזטבעיוטיפול

בובהיעדרבעל
רישיוןשהתכנית

נועדהלמיתקניו

בסעיףזה-28אר )א(

"בעלמקרקעין"-כהגדרתובסעיף28)א(;

"בעלרישיוןההולכההארצי"-בעלרישיוןהולכהשניתן
לפיהוראותסעיף11א;

"הפרשיהצמדה",למעטלענייןסעיףקטן)ו()3()ה(-תוספת
לסכוםהפיצוייםלפישיעורהעלייהשלמדדהמחירים
לצרכןשפרסמההלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהבסמוך
לפנימועדתשלוםהפיצוייםאוקבלתכספיהשיפויועד
המדדשפורסםבסמוךלפניתשלוםהשיפוי,הפקדת
הפיצויים, בגובה הסכום תשלום או השיפוי כספי

והכוללפיהעניין;

"יוםתחילתהקמה"-היוםשבונכנסלראשונהלמקרקעין
לשם מטעמו, מי או המיתקן מקים לעניין הנוגעים
ביצועאחתמהפעולותהמנויותבפסקאות)2(עד)4(,

)6(ו–)7(שבסעיף49לגביהמיתקןשהואמקים;

ס"חהתשס"ב,עמ'55;התשע"ט,עמ'252ר 77
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"מיתקן"-מיתקןהמשמשלקליטה,הולכה,חלוקה,הספקה,
אחסון,מדידהאושינוילחץשלנפטכהגדרתובחוק
הנפט,לרבותצינור,מבנה,מכונה,מכשיר,אביזרוציוד

קבועאומיטלטלהמשמשאתהמיתקן;

"תכניתלקבלתגזטבעיוטיפולבו","התכנית"-תכניתמתאר
- בגזהטבעי ארציתברמהמפורטתלקבלהוטיפול

מתגליותביםועדלמערכתההולכההארציתר

הייתההתכניתלמיתקןגזשממנהנפגעוהמקרקעיןשלא )ב(
בדרךהפקעהכאמורבסעיף28תכניתלקבלתגזטבעיולטיפול
בו,ואיןבעלרישיוןשהתכניתנועדהלמיתקניוכאמורבסעיף
קטן)ב()1(שלהסעיףהאמור,יחולוהוראותסעיףקטן28)ב(

בשינוייםהמפורטיםבסעיפיםקטנים)ג(עד)ט(ר

בעלמקרקעיןשנפגעויהיהזכאילפיצוייםלפיסעיף )ג(
28)ב()1(ממישהקיםמיתקןמכוחהתכנית)בסעיףזה-מקים
המיתקן(,בעדהפגיעהמחלקהתכניתשנועדלמיתקן;לגבי
חלקהתכניתשלאנועדלמיתקןשהוקםאואםלאהוקםמתקן
כאמור-יהיהזכאיבעלהמקרקעיןלפיצוייםכאמורמבעל

רישיוןההולכההארציר

הוראותסעיף28)ב(וסעיף29החלותלענייןבעלרישיון )ד(
יחולועלמקיםהמיתקןאועלבעלרישיוןההולכההארצי,

לפיהענייןר

בעלרישיוןההולכההארציישלםאתהפיצוייםלבעל )ה(
מקרקעיןלפיסעיףקטן)ג(מתוךחשבוןבתאגידבנקאישבו
מופקדסכוםשנגבהבהתאםלתעריףשקבעההמועצהלפי
סעיף36)ב2(ובכפוףלתנאיםולהוראותלפיאותוסעיף;בסעיף
קטןזה,"תאגידבנקאי"-כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(,

התשמ"א-781981ר

שילםבעלרישיוןההולכההארצילבעלמקרקעין)ו( )1(
פיצוייםלפיסעיףזהולאחרהתשלוםהחלההקמת
מיתקןמכוחהתכניתשבשלונפגעוהמקרקעין,ישפה
מקיםהמיתקןאתבעלרישיוןההולכההארצי,בתוך
הפיצויים בעד המיתקן, הקמת תחילת מיום חודש
ששילםבשלהפגיעהמחלקהתכניתשנועדלמיתקן,
בהתאםלסכוםהפיצוייםששילםבעלרישיוןההולכה
הארציכאמורבתוספתהפרשיהצמדהמיוםתשלום

הפיצוייםעדמועדתשלוםהשיפויר

כספי את יפקיד הארצי ההולכה רישיון בעל )2(
יאוחר לא )ה( קטן בסעיף האמור בחשבון השיפוי
משבועמיוםשקיבלאתהכספיםהאמורים,בתוספת
הפרשיהצמדהמיוםקבלתכספיהשיפויועדמועד

הפקדתםר

ס"חהתשמ"א,עמ'232ר 78
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לאהייתההסכמהעלסכוםהשיפויאולאשולם )3(
,)1( סכוםהשיפויבמלואועדהמועדהאמורבפסקה

יחולוהוראותאלה:

ההולכה רישיון בעל או המיתקן מקים )א(
הארצייביאאתהענייןלפנימנהלהרשותבתוך
חודשמהיוםשבוהיהעלמקיםהמיתקןלשפות

אתבעלרישיוןההולכההארצי;

לאתישמעטענההנוגעתלתעריףשקבעה )ב(
המועצהכאמורבסעיףקטן)ה(;

לאחר במחלוקת יכריע הרשות מנהל )ג(
שהתייעץעםהמועצה,ועלאףהאמורבפסקת
משנה)א(,רשאיהואלהכריעבמחלוקתאףאם
לאהובאהענייןבפניובהתאםלפסקתהמשנה
האמורה;הכרעתהמנהלבצירוףנימוקיהתימסר

למקיםהמיתקןולבעלרישיוןההולכההארצי;

הכריעהמנהלכיעלמקיםמיתקןלשלם )ד(
סכוםשיפויכלשהולבעלרישיוןההולכההארצי,
יכלולבסכוםהאמוראתהפרשיההצמדהמיום
תשלוםהפיצוייםועדיוםהכרעתו;התירהמנהל
לשלםאתהסכוםהאמורעדלמועדהמאוחר
הצמדה הפרשי הסכום יישא הכרעתו, מיום
מיוםההכרעהועדהמועדשבושולםהסכום
אועדהמועדהאחרוןשבוהתירהמנהללשלם

אתהסכום,לפיהמוקדם;

לסכוםכאמורבפסקתמשנה)ד(תתווסף )ה(
לחוק 5)ב( בסעיף כמשמעותה פיגורים ריבית
פסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-791961,מיום
את לשלם המנהל התיר ואם המנהל הכרעת
הסכוםבמועדמאוחרמיוםהכרעתו-מהמועד

האמורועדיוםתשלומו;

בעלרישיוןההולכההארצייפקידכספים )ו(
שקיבלבהתאםלפסקאותמשנה)ד(ו–)ה(בחשבון
האמורבסעיףקטן)ה(לאיאוחרמשבועמיום
שקיבלאתהכספיםהאמורים,בתוספתהפרשי

הצמדהמיוםקבלתםועדמועדהפקדתם;

לאשולםהסכוםבהתאםלפסקאותמשנה )ז(
הארצי ההולכה רישיון בעל ינקוט ו–)ה(, )ד(
אתהצעדיםהנדרשיםכדילגבותו,ויפקידאת
הסכוםשנגבהבחשבוןשממנושולמוהפיצויים
מחובת לגרוע בלי )ה(; קטן לסעיף בהתאם
הגבייההמוטלתעלבעלרישיוןההולכההארצי,
סברהמנהלכיבעלרישיוןההולכההארציאינו
חלקם, או כולם הנדרשים, הצעדים את נוקט

לאהייתההסכמהעלסכוםהשיפויאולאשולם )3(
,)1( סכוםהשיפויבמלואועדהמועדהאמורבפסקה

יחולוהוראותאלה:

ההולכה רישיון בעל או המיתקן מקים )א(
הארצייביאאתהענייןלפנימנהלהרשותבתוך
חודשמהיוםשבוהיהעלמקיםהמיתקןלשפות

אתבעלרישיוןההולכההארצי;

לאתישמעטענההנוגעתלתעריףשקבעה )ב(
המועצהכאמורבסעיףקטן)ה(;

לאחר במחלוקת יכריע הרשות מנהל )ג(
שהתייעץעםהמועצה,ועלאףהאמורבפסקת
משנה)א(,רשאיהואלהכריעבמחלוקתאףאם
לאהובאהענייןבפניובהתאםלפסקתהמשנה
האמורה;הכרעתהמנהלבצירוףנימוקיהתימסר

למקיםהמיתקןולבעלרישיוןההולכההארצי;

הכריעהמנהלכיעלמקיםמיתקןלשלם )ד(
סכוםשיפויכלשהולבעלרישיוןההולכההארצי,
יכלולבסכוםהאמוראתהפרשיההצמדהמיום
תשלוםהפיצוייםועדיוםהכרעתו;התירהמנהל
לשלםאתהסכוםהאמורעדלמועדהמאוחר
הצמדה הפרשי הסכום יישא הכרעתו, מיום
מיוםההכרעהועדהמועדשבושולםהסכום
אועדהמועדהאחרוןשבוהתירהמנהללשלם

אתהסכום,לפיהמוקדם;

לסכוםכאמורבפסקתמשנה)ד(תתווסף )ה(
לחוק 5)ב( בסעיף כמשמעותה פיגורים ריבית
פסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-791961,מיום
את לשלם המנהל התיר ואם המנהל הכרעת
הסכוםבמועדמאוחרמיוםהכרעתו-מהמועד

האמורועדיוםתשלומו;

בעלרישיוןההולכההארצייפקידכספים )ו(
שקיבלבהתאםלפסקאותמשנה)ד(ו–)ה(בחשבון
האמורבסעיףקטן)ה(לאיאוחרמשבועמיום
שקיבלאתהכספיםהאמורים,בתוספתהפרשי

הצמדהמיוםקבלתםועדמועדהפקדתם;

לאשולםהסכוםבהתאםלפסקאותמשנה )ז(
הארצי ההולכה רישיון בעל ינקוט ו–)ה(, )ד(
אתהצעדיםהנדרשיםכדילגבותו,ויפקידאת
הסכוםשנגבהבחשבוןשממנושולמוהפיצויים
מחובת לגרוע בלי )ה(; קטן לסעיף בהתאם
הגבייההמוטלתעלבעלרישיוןההולכההארצי,
סברהמנהלכיבעלרישיוןההולכההארציאינו
חלקם, או כולם הנדרשים, הצעדים את נוקט

ס"חהתשכ"א,עמ'192ר 79
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הסכום את לגבות הוא רשאי הסכום, לגביית
שהמציא הערבויות מימוש של בדרך האמור
הוראות לפי הרישיון בעל או המתקן מקים
רישיונו,אםהומצאוכאלה,אובכלדרךאחרת
לפיהוראותחוקזהולפיכלדין;כספיםשייגבו
כאמוריופקדובחשבוןשממנושולמוהפיצויים

בהתאםלסעיףקטן)ה(ר

)ו(בעלרישיון היהמקיםהמיתקןכאמורבסעיףקטן )ז(
)ה(, קטן בסעיף האמור בחשבון יפקיד הארצי, ההולכה
בתוךחודשמיוםתחילתהקמתהמיתקן,סכוםבגובהכספי
שנועד התכנית מחלק הפגיעה בשל ששולמו הפיצויים
למיתקןכאמורבאותובסעיףקטן,בתוספתהפרשיהצמדה
הסכוםהאמור, הפקדת מועד ועד הפיצויים מיוםתשלום
ויודיעעלכךלמנהלהרשותבכתב,בצירוףפירוטחישוב
הסכוםשהופקד;מנהלהרשותיאשרבכתבאתסכוםההחזר

ותנאיור

הגישבעלמקרקעיןדרישהלתשלוםפיצוייםלפיסעיף )ח(
זהלבעלרישיוןההולכההארציוטרםשולמופיצוייםאו
שולמוהפיצוייםרקבחלקם,והחלגורםאחרבהקמתמיתקן
מכוחהתכנית,רשאיהגורםהאחרלהחליףאתבעלרישיון
ההולכההארציבהמשךניהולההליךלשםתשלוםהפיצויים
אויתרתהפיצויים,לפיהעניין,ואולםלענייןפיצוייםששילם
סעיף הוראות לחול ימשיכו הארצי ההולכה רישיון בעל

קטן)ו(ר

קבעההמועצהתנאיםוהוראותכאמורבסעיףקטן)ה( )ט(
לענייןהוצאותשהוציאבעלרישיוןההולכההארצילשם
קיוםהוראותסעיףקטןזה,יחולוהוראותסעיפיםקטנים)ו(

עד)ח(גםלענייןהוצאותכאמור,בשינוייםהמחויביםר";

בסעיף36- )3(

בסעיףקטן)ב(,לפניפסקה)1(יבוא"לענייןתעריףשנקבעלפיסעיףקטן)א( )א(
יחולוהוראותאלה:";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

ראתההמועצהכיכדילהגשיםאתהמטרותהמפורטותבסעיף ")ב1(
1)א(,ישלשנותאולעדכןתעריפיםשנקבעוברישיוןלהקמהוהפעלה
שלרשתחלוקהאוחלקממנהשניתןלפיסעיף3)א()2(עדיוםב'בטבת
התשע"ו)31בדצמבר2016(,רשאיתהיאלשנותתעריפים,לעדכנםולקבוע
תעריפיםחדשים,וכןלבטלכלליםלענייןתעריפים,לשנותםאולקבוע
כלליםחדשים,עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(וברישיון,לאחר
שנתנההזדמנותלבעלהרישיוןולכלאדםאחרשעשוילהיפגעמההחלטה
להשמיעאתטענותיהםושקלהאתהשיקוליםהנוגעיםבדבר,ובכללזה
אתהיותושלהתעריףתעריףשנקבעלפיתנאימכרז;תעריפיםאוכללים

ששונו,עודכנואונקבעוכאמור,יראואותםככאלהשנקבעוברישיוןר
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נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(- )ב2(

המועצהרשאיתלקבועתעריףשישלמוצרכנימשקהגזהטבעי )1(
לגורםשתקבעהמועצה,בעדאחדאויותרמאלה:תשתית,פיתוח,
גיבוי,יתירות,צרכיםמערכתייםשלמשקהגזהטבעיאופעולות

שעלבעלרישיוןלבצעלפיחוקזה;

המועצהרשאיתלקבועהוראותותנאיםלענייןהתעריףכאמור )2(
בכספים השימוש גבייתו, עדכונו, לעניין זה ובכלל ,)1( בפסקה
שייגבולפיווהגורםשיגבהאתהכספיםוינהלאותם,ורשאיתהיא
להורותכיהגורםשיגבהאתהכספיםוינהלאותםיהיהבעלרישיון

ההולכהשניתןלפיסעיף11א;

הכספיםשיגבהגורםכאמורבפסקה)2(לאיהיוחלקמנכסיו, )3(
זה ובכלל שימוש, בהם ויעשה שגבה הכספים את ינהל והוא
יעבירםלגורמיםאחרים,והכולבהתאםלהוראותולתנאיםשתקבע

המועצהר";

בסעיף77)א(- )4(

בפסקה)7(,אחרי"שלאאושרו"יבוא"אושלאנקבעו"ובמקום"36)א(או )א(
)ב("יבוא"36)א(,)ב(,)ב1(או)ב2(,לפיהעניין";

אחריפסקה)15(יבוא: )ב(

לאהפקידאתכספיהשיפויבניגודלהוראותסעיף28א)ו(אולא )16("
הפקידסכוםבגובהכספיהפיצוייםבניגודלהוראותסעיף28א)ז(;

ניהלכספיםשנגבולפיסעיף36)ב2(אועשהשימושבכספיםכאמור )17(
שלאבהתאםלתנאיםולהוראותשקבעההמועצהלפיאותוסעיף;";

אחריסעיף104יבוא: )5(

מנהלהרשותידווחלוועדתהכלכלהשלהכנסת,אחתלשנה104אר"דיווחלכנסת
1באוקטובר,עלפיתוחמשקהגזהטבעי ולאיאוחרמיום

בשנהשקדמהלמועדהדיווח,ובכללזהעלענייניםאלה:

השקעותשבוצעובמשקהגזהטבעי; )1(

חסמיםלפיתוחמשקהגזהטבעי; )2(

פריסתקווירשתהחלוקהוהאזוריםשבהםנפרסו;דיווח )3(
לענייןזהיתייחסליעדיהתכנוןולביצועבפועל;

היקףהצריכהשלגזטבעי; )4(

בין בהבחנה הטבעי, הגז לרשת חיבור בדבר נתונים )5(
צרכניםשהםגופיםציבורייםוגופיםפרטייםר"

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'129

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-801965,בסעיף12ז)3(,אחרי"ו–)ד(,"יבוא"28א,"ר23ר

חוקמשקהגז
הטבעי-הוראות

מעבר

שינתההמועצהתעריףשנקבעלפיתנאימכרזבתוקףסמכותהלפיסעיף36)ב1(24ר )א(
לחוקמשקהגזהטבעיכנוסחובחוקזה,לאיחולהשינוילענייןתעריפיםאלה:

נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(- )ב2(

המועצהרשאיתלקבועתעריףשישלמוצרכנימשקהגזהטבעי )1(
לגורםשתקבעהמועצה,בעדאחדאויותרמאלה:תשתית,פיתוח,
גיבוי,יתירות,צרכיםמערכתייםשלמשקהגזהטבעיאופעולות

שעלבעלרישיוןלבצעלפיחוקזה;

המועצהרשאיתלקבועהוראותותנאיםלענייןהתעריףכאמור )2(
בכספים השימוש גבייתו, עדכונו, לעניין זה ובכלל ,)1( בפסקה
שייגבולפיווהגורםשיגבהאתהכספיםוינהלאותם,ורשאיתהיא
להורותכיהגורםשיגבהאתהכספיםוינהלאותםיהיהבעלרישיון

ההולכהשניתןלפיסעיף11א;

הכספיםשיגבהגורםכאמורבפסקה)2(לאיהיוחלקמנכסיו, )3(
זה ובכלל שימוש, בהם ויעשה שגבה הכספים את ינהל והוא
יעבירםלגורמיםאחרים,והכולבהתאםלהוראותולתנאיםשתקבע

המועצהר";

בסעיף77)א(- )4(

בפסקה)7(,אחרי"שלאאושרו"יבוא"אושלאנקבעו"ובמקום"36)א(או )א(
)ב("יבוא"36)א(,)ב(,)ב1(או)ב2(,לפיהעניין";

אחריפסקה)15(יבוא: )ב(

לאהפקידאתכספיהשיפויבניגודלהוראותסעיף28א)ו(אולא )16("
הפקידסכוםבגובהכספיהפיצוייםבניגודלהוראותסעיף28א)ז(;

ניהלכספיםשנגבולפיסעיף36)ב2(אועשהשימושבכספיםכאמור )17(
שלאבהתאםלתנאיםולהוראותשקבעההמועצהלפיאותוסעיף;";

אחריסעיף104יבוא: )5(

מנהלהרשותידווחלוועדתהכלכלהשלהכנסת,אחתלשנה104אר"דיווחלכנסת
1באוקטובר,עלפיתוחמשקהגזהטבעי ולאיאוחרמיום

בשנהשקדמהלמועדהדיווח,ובכללזהעלענייניםאלה:

השקעותשבוצעובמשקהגזהטבעי; )1(

חסמיםלפיתוחמשקהגזהטבעי; )2(

פריסתקווירשתהחלוקהוהאזוריםשבהםנפרסו;דיווח )3(
לענייןזהיתייחסליעדיהתכנוןולביצועבפועל;

היקףהצריכהשלגזטבעי; )4(

בין בהבחנה הטבעי, הגז לרשת חיבור בדבר נתונים )5(
צרכניםשהםגופיםציבורייםוגופיםפרטייםר"

תיקוןחוקהתכנוןבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-801965,בסעיף12ז)3(,אחרי"ו–)ד(,"יבוא"28א,"ר23ר
והבנייה-מס'129

שינתההמועצהתעריףשנקבעלפיתנאימכרזבתוקףסמכותהלפיסעיף36)ב1(24ר )א(
לחוקמשקהגזהטבעיכנוסחובחוקזה,לאיחולהשינוילענייןתעריפיםאלה:

חוקמשקהגז
הטבעי-הוראות

מעבר

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשפ"ב,עמ'150ר 80
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תעריפיםשמשלםצרכןשביוםכ"הבאלולהתשפ"א)2בספטמבר2021( )1(
היהמחוברלרשתחלוקהשלבעלרישיוןשניתןלפיסעיף3)א()2(לחוקמשקהגז

הטבעי-עדליוםי"טבטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2023(;

תעריףחיבורשמשלםצרכןשביוםכ"הבאלולהתשפ"א)2בספטמבר2021( )2(
לאהיהמחוברלרשתחלוקהשלבעלרישיוןשניתןלפיסעיף3)א()2(לחוקמשק
הגזהטבעי,אךעדלמועדהאמורנחתםחוזהלקבלתשירותיחלוקהבינוובין

בעלרישיוןכאמור-עדליוםי"טבטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2023(ר

בסעיףזה- )ב(

"המועצה"-המועצהלעניינימשקהגזהטבעי;

"צרכן"-כהגדרתובחוקמשקהגזהטבעיר

סימן ב': אספקת חשמל לגוש דן

תיקוןחוקלמניעת
מפגעיאסבסט

ואבקמזיק-מס'3

בחוקלמניעתמפגעיאסבסטואבקמזיק,התשע"א-812011)בסימןזה-חוקלמניעת25ר
מפגעיאסבסט(-

בסעיף5,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- ")א1(

בעלמיתקןתעשייתישהואתחנתהכוחרידינגבתלאביב,אוהמחזיק )1(
בו,רשאילהמשיךשימושקייםבאסבסטפריךשהותקןלצורךבידודתרמי,

עדיוםכ"דבסיווןהתשצ"ב)3ביוני2032(,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

בעלרישיוןלניהולהמערכתאישר,עדיום1ביוליבכלשנה, )א(
בשנה התעשייתי המיתקן הפעלת המשך כי ,2022 משנת החל
בעל פגיעה; למניעת דרוש האישור ניתן שבה לשנה העוקבת
הרישיוןלניהולהמערכתרשאילדרושמבעלהמיתקןאומהמחזיק
לניהול הרישיון בעל החלטתו; קבלת לשם לו הדרוש מידע בו
המערכתיעבירלבעלהמיתקןאולמחזיקבואתאישורואועותק

מהחלטתובענייןהאישור;בסעיףזה-

"בעלרישיוןלניהולהמערכת"-כמשמעותובחוקמשקהחשמל;

"חוקמשקהחשמל"-חוקמשקהחשמל,התשנ"ו-821996;

"פגיעה"-פגיעהבאמינותאספקתהחשמללאזורגושדןבהתאם
לצפיצריכתהחשמלבאזורזה,שבעלרישיוןלניהולהמערכת

צופה;

"רשותהחשמל"-כמשמעותהבסעיף21לחוקמשקהחשמלר

המיתקן בעל זה, חוק לפי האחרות מחובותיו לגרוע בלי )ב(
התעשייתיאוהמחזיקבויבצעאתהפעולותהמפורטותלהלן:

;)10( או )8( וכן )9( ,)7( פסקאות הוראות אחר ימלא )1(
ואולםבעלהמיתקןהתעשייתיאוהמחזיקבורשאילהמשיך
הוראות התקיימו לא אם אף פריך באסבסט השימוש את
הפסקאותהאמורות,אםהמנהל,לאחרהתייעצותעםיושב

ראשרשותהחשמל,אישרזאת;

ס"חהתשע"א,עמ'694;התשע"ו,עמ'612ר 81
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לאיתור במיתקן חזותית בדיקה לשבוע, אחת יערוך, )2(
רשאי המנהל ממצאיו; על למנהל וידווח אסבסט, מפגעי
לפטוראתבעלהמיתקןהתעשייתיאואתהמחזיקבומביצוע
בדיקהבשבועמסויםאולתתארכהלמסירתדיווח,עליסוד
בקשהמנומקתבכתבשהגישולומראש;אותרמפגעאסבסט,
יפעלבעלהמיתקןאוהמחזיקבאופןמיידילטיפולבמפגע

בהתאםלהוראותלפיחוקזה;

משנת)ג( התעשייתיהחל המיתקן הפעלת לשםהמשך )1(
2026,יידרש,נוסףעלהאמורבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(,אישור
שרהאנרגיהלאישורשנתןבעלהרישיוןלניהולהמערכתלפי

פסקתמשנה)א(ר

שר יתייעץ ,)1( משנה פסקת לפי אישורו מתן טרם )2(
האנרגיהעםהשרבנוגעלהשלכותהמשךהשימושבאסבסט
פריךעלבריאותהציבורוהסביבה;עמדתהשרתינתןבתוך
21ימיםמיוםששרהאנרגיהפנהאליו;לאניתנהעמדתהשר

כאמור,יראואתעמדתוכהתנגדותר

שרהאנרגיהיודיעלבעלהרישיוןלניהולהמערכתעל )3(
החלטתועדיום30בספטמברבכלשנהוישלחאתאישורו
אועותקמהחלטתולבעלהמיתקןהתעשייתיאולמחזיקבו;

,2028 משנת התעשייתיהחל המיתקן הפעלת המשך לשם )ד(
)ג(,אישורהשר יידרש,נוסףעלהאמורבפסקאותמשנה)א(עד
המיתקן; הפעלת המשך לשם פריך באסבסט השימוש להמשך
השריודיעלבעלרישיוןלניהולהמערכתעלהחלטתועדיום15
באוקטוברבכלשנה;לאניתנההחלטתהשרעדלמועדהאמור,יראו
אתהחלטתוכסירובלמתןהאישור;השרישלחעותקמהחלטתו

לבעלהמיתקןהתעשייתיאולמחזיקבו;

לפי האנרגיה שר אישור ניתן )1()ד(, בפסקה האמור אף על )2(
פסקה)1()ג(לגביהמשךהשימושבאסבסטפריךהחלמשנת2028,ולאניתן
אישורהשרלפיפסקה)1()ד(,רשאיכלאחדמהשריםהאמוריםלהביא
אתהענייןלהכרעתהממשלהבמליאתה,והחלטתהממשלהתבואבמקום

החלטותהשריםלענייןהאישורים;

החלמשנת2022ועדלהפסקתהשימושבמיתקןהתעשייתי,ידווחו )3(
השרושרהאנרגיה,לפיהעניין,לוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,

אחתלשנה,עדיום31בדצמברבכלשנה,עלכלאלה:

לשם הדרושות הפעולות של והביצוע התכנון התקדמות )א(
הבטחתאמינותאספקתהחשמללאזורגושדן,ללאצורךבהפעלת
המיתקןהתעשייתי,בהתאםלצפיצריכתהחשמלבאזורזהשבעל
רישיוןלניהולהמערכתצופה,וכןחסמיםהעלוליםלעכבפעולות

אלה;דיווחכאמוריימסרעלידישרהאנרגיה;

קיוםהוראותסעיףקטןזהבידיבעלהמיתקןהתעשייתיאו )ב(
המחזיקבו;

לאיתור במיתקן חזותית בדיקה לשבוע, אחת יערוך, )2(
רשאי המנהל ממצאיו; על למנהל וידווח אסבסט, מפגעי
לפטוראתבעלהמיתקןהתעשייתיאואתהמחזיקבומביצוע
בדיקהבשבועמסויםאולתתארכהלמסירתדיווח,עליסוד
בקשהמנומקתבכתבשהגישולומראש;אותרמפגעאסבסט,
יפעלבעלהמיתקןאוהמחזיקבאופןמיידילטיפולבמפגע

בהתאםלהוראותלפיחוקזה;

משנת)ג( התעשייתיהחל המיתקן הפעלת לשםהמשך )1(
2026,יידרש,נוסףעלהאמורבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(,אישור
שרהאנרגיהלאישורשנתןבעלהרישיוןלניהולהמערכתלפי

פסקתמשנה)א(ר

שר יתייעץ ,)1( משנה פסקת לפי אישורו מתן טרם )2(
האנרגיהעםהשרבנוגעלהשלכותהמשךהשימושבאסבסט
פריךעלבריאותהציבורוהסביבה;עמדתהשרתינתןבתוך
21ימיםמיוםששרהאנרגיהפנהאליו;לאניתנהעמדתהשר

כאמור,יראואתעמדתוכהתנגדותר

שרהאנרגיהיודיעלבעלהרישיוןלניהולהמערכתעל )3(
החלטתועדיום30בספטמברבכלשנהוישלחאתאישורו
אועותקמהחלטתולבעלהמיתקןהתעשייתיאולמחזיקבו;

,2028 משנת התעשייתיהחל המיתקן הפעלת לשםהמשך )ד(
)ג(,אישורהשר יידרש,נוסףעלהאמורבפסקאותמשנה)א(עד
המיתקן; הפעלת המשך לשם פריך באסבסט השימוש להמשך
השריודיעלבעלרישיוןלניהולהמערכתעלהחלטתועדיום15
באוקטוברבכלשנה;לאניתנההחלטתהשרעדלמועדהאמור,יראו
אתהחלטתוכסירובלמתןהאישור;השרישלחעותקמהחלטתו

לבעלהמיתקןהתעשייתיאולמחזיקבו;

לפי האנרגיה שר אישור ניתן )1()ד(, בפסקה האמור אף על )2(
פסקה)1()ג(לגביהמשךהשימושבאסבסטפריךהחלמשנת2028,ולאניתן
אישורהשרלפיפסקה)1()ד(,רשאיכלאחדמהשריםהאמוריםלהביא
אתהענייןלהכרעתהממשלהבמליאתה,והחלטתהממשלהתבואבמקום

החלטותהשריםלענייןהאישורים;

החלמשנת2022ועדלהפסקתהשימושבמיתקןהתעשייתי,ידווחו )3(
השרושרהאנרגיה,לפיהעניין,לוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,

אחתלשנה,עדיום31בדצמברבכלשנה,עלכלאלה:

לשם הדרושות הפעולות של והביצוע התכנון התקדמות )א(
הבטחתאמינותאספקתהחשמללאזורגושדן,ללאצורךבהפעלת
המיתקןהתעשייתי,בהתאםלצפיצריכתהחשמלבאזורזהשבעל
רישיוןלניהולהמערכתצופה,וכןחסמיםהעלוליםלעכבפעולות

אלה;דיווחכאמוריימסרעלידישרהאנרגיה;

קיוםהוראותסעיףקטןזהבידיבעלהמיתקןהתעשייתיאו )ב(
המחזיקבו;
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)1()ג(או)ד(,או האישורשנתןכלאחדמהשריםלפיפסקה )ג(
)2(,לפיהעניין,לצורךהמשך בדברהחלטתהממשלהלפיפסקה

השימושבאסבסטפריךהחלמשנת2026או2028;

סברבעלרישיוןלניהולהמערכתכיאיןעודצורךבהמשךהפעלת )4(
המיתקןהתעשייתילשםמניעתפגיעההחלממועדמסוים,יודיעלבעל

המיתקןולמחזיקבועלהמועדהאמורמוקדםככלהאפשר;

בעלהמיתקןהתעשייתיאוהמחזיקבויסירויטמיןאתהאסבסט )5(
הפריךבהתאםלהוראותלפיחוקזה,בתוך18חודשיםמאחדמאלה,לפי

העניין:

המערכת לניהול הרישיון בעל לו הודיע שעליו מהמועד )א(
כאמורבפסקה)4(;

מתוםהשנההאחרונהשלגביהניתןאחדמאלה: )ב(

אישורבעלהרישיוןלניהולהמערכתכאמורבפסקה)1()א(; )1(
ואולםאםניתנההודעהכאמורבפסקה)4(,תחולפסקה)5()א(;

המשך לצורך )1()ג( פסקה לפי האנרגיה שר אישור )2(
הפעלתהמיתקןהתעשייתיהחלמשנת2026;

הפעלת המשך לצורך )1()ד( פסקה לפי השר אישור )3(
המיתקןהתעשייתיהחלמשנת2028;לאניתןאישורהשר
לגבישנהמסוימתוניתןאישורהממשלהלפיפסקה)2(לגבי
אותהשנה-מתוםאותהשנהשלגביהניתןאישורהממשלה

כאמור;

מהמועדהאמורברישהלפסקה)1(,ובלבדשניתנוהאישורים )ג(
הנדרשיםלהמשךהפעלתהמיתקןהתעשייתיעדלאותומועד;

בעלהמיתקןהתעשייתיאוהמחזיקבוישלחלמנהלעותקמהמסמכים )6(
המפורטיםלהלן,ככלשהםניתנו,לאיאוחרמעשרהימיעסקיםמיום

שקיבלאתהמסמכים:

בעניין החלטתו או המערכת לניהול הרישיון בעל אישור )א(
האישורלפיפסקה)1()א(;

לפי האישור בעניין החלטתו או האנרגיה שר אישור )ב(
פסקה)1()ג(;

הודעתבעלהרישיוןלניהולהמערכתאלבעלהמיתקןולמחזיק )ג(
בולפיפסקה)4(;

בעלהמיתקןהתעשייתיאוהמחזיקבויסירויטמיןאתהאסבסט )7(
הפריךשהותקןבולצורךבידודתרמי,בחלקיםהחיצונייםשלמבנהתחנת
הכוחשהשימושבהםהופסק,ובלבדשהסרתולאתפגע,ביןבמישריןובין
בעקיפין,ביכולתייצורהחשמלבמיתקןהתעשייתי;הסרהוהטמנהכאמור
יבוצעובמועדמוקדםככלהאפשרולאיאוחרמהמועדשהורההמנהל,
ובלבדשמועדזהלאיהיהמאוחרמתוםחמישהחודשיםמיוםקבלתהיתר
לעבודתאסבסטאומיוםב'בתמוזהתשפ"ב)1ביולי2022(,לפיהמוקדם;
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החלמיוםב'בתמוזהתשפ"ב)1ביולי2022(,בעלהמיתקןהתעשייתי )8(
אוהמחזיקבויפסיקאתהשימושבאסבסטהפריךשהותקןלצורךבידוד
תרמיבחלקיםהחיצונייםשלמבנהתחנתהכוחושהשימושבולאהופסק
בהתאםלפסקה)7(;בעלהמיתקןאוהמחזיקבויסירויטמיןאתהאסבסט
הפריךכאמורבתוך18חודשיםמהמועדהאמור,אלאאםכןנוכחכיניתן
להסיראתהאסבסטהפריךבמועדמוקדםיותרבלילפגוע,ביןבמישרין

וביןבעקיפין,ביכולתייצורהחשמלבמיתקןהתעשייתי;

בעלהמיתקןהתעשייתיאוהמחזיקבויגישלמנהל,בתוך21ימים )9(
מיוםפרסומושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניות
הכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"ב-832021,דוחהמפרטאת
רכיביהאסבסטהפריך,בחלקיםהחיצונייםשלמבנהתחנתהכוחאשר
השימושבהםלאהופסקבהתאםלפסקה)7(,ואשרניתןלהסירםלפנייום

ב'בתמוזהתשפ"ב)1ביולי2022(;

עלאףהאמורבפסקה)8(,המנהלרשאילאשרלבעלהמיתקן)10( )א(
באסבסט השימוש את להפסיק שלא בו למחזיק או התעשייתי
הפריךכאמורבאותהפסקה,כולואוחלקו,במועדהקבועבה,או
לדחותאתמועדהסרתווהטמנתולמועדמאוחרמהמועדהקבוע
באותהפסקה,עליסודבקשהבכתבשהגישבעלהמיתקןהתעשייתי
אוהמחזיקבו,ולפיההפסקתהשימושכאמורתפגעבמישריןאו
בעקיפיןביכולתייצורהחשמלבמיתקןהתעשייתי,ובלבדשבקשה
כאמורתוגשעדליוםי"טבטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2023(;על
אסבסטפריךשהבקשהלגביואושרה,יחולוהוראותפסקאות)1(,

)4(ו–)5(ר

המנהלייתןהחלטתובבקשהלפיפסקתמשנה)א(עדליום )ב(
כ"אבאדרב'התשפ"ד)31במרס2024(,לאחרשהתייעץעםיושב

ראשרשותהחשמלר

לאאישרהמנהלאתהבקשה,כולהאוחלקה,יפסיקבעל )ג(
המיתקןהתעשייתיאוהמחזיקבואתהשימושבאסבסטהפריך
ככל מוקדם במועד ויטמינו יסירו הבקשה, אושרה לא שלגביו
האפשר,ולאיאוחרמהמועדשהורהלוהמנהל,ובלבדשמועדזה

לאיהיהמאוחרמיוםי"בבטבתהתשפ"ו)1בינואר2026(;

בלילגרועמהוראותסעיףזה,בעלהמיתקןהתעשייתיאוהמחזיק )11(
בויפעללהפסיקאתהשימוש,להסירולהטמיןכלאסבסטפריךבמיתקן
התעשייתי,ככלשאיןבהפסקתהשימושאובהסרהכאמורכדילפגוע,

במישריןאובעקיפין,ביכולתייצורהחשמלבמיתקןהתעשייתיר";

בסעיף54- )2(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)1(יבוא: )א(

לאעורךבדיקהחזותיתבמיתקןהתעשייתיאחתלשבועאולא ")1א(
סעיף להוראות בניגוד כאמור, בדיקה של ממצאיה על למנהל מדווח

5)א1()1()ב()2(רישה;

החלמיוםב'בתמוזהתשפ"ב)1ביולי2022(,בעלהמיתקןהתעשייתי )8(
אוהמחזיקבויפסיקאתהשימושבאסבסטהפריךשהותקןלצורךבידוד
תרמיבחלקיםהחיצונייםשלמבנהתחנתהכוחושהשימושבולאהופסק
בהתאםלפסקה)7(;בעלהמיתקןאוהמחזיקבויסירויטמיןאתהאסבסט
הפריךכאמורבתוך18חודשיםמהמועדהאמור,אלאאםכןנוכחכיניתן
להסיראתהאסבסטהפריךבמועדמוקדםיותרבלילפגוע,ביןבמישרין

וביןבעקיפין,ביכולתייצורהחשמלבמיתקןהתעשייתי;

בעלהמיתקןהתעשייתיאוהמחזיקבויגישלמנהל,בתוך21ימים )9(
מיוםפרסומושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניות
הכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"ב-832021,דוחהמפרטאת
רכיביהאסבסטהפריך,בחלקיםהחיצונייםשלמבנהתחנתהכוחאשר
השימושבהםלאהופסקבהתאםלפסקה)7(,ואשרניתןלהסירםלפנייום

ב'בתמוזהתשפ"ב)1ביולי2022(;

עלאףהאמורבפסקה)8(,המנהלרשאילאשרלבעלהמיתקן)10( )א(
באסבסט השימוש את להפסיק שלא בו למחזיק או התעשייתי
הפריךכאמורבאותהפסקה,כולואוחלקו,במועדהקבועבה,או
לדחותאתמועדהסרתווהטמנתולמועדמאוחרמהמועדהקבוע
באותהפסקה,עליסודבקשהבכתבשהגישבעלהמיתקןהתעשייתי
אוהמחזיקבו,ולפיההפסקתהשימושכאמורתפגעבמישריןאו
בעקיפיןביכולתייצורהחשמלבמיתקןהתעשייתי,ובלבדשבקשה
כאמורתוגשעדליוםי"טבטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2023(;על
אסבסטפריךשהבקשהלגביואושרה,יחולוהוראותפסקאות)1(,

)4(ו–)5(ר

המנהלייתןהחלטתובבקשהלפיפסקתמשנה)א(עדליום )ב(
כ"אבאדרב'התשפ"ד)31במרס2024(,לאחרשהתייעץעםיושב

ראשרשותהחשמלר

לאאישרהמנהלאתהבקשה,כולהאוחלקה,יפסיקבעל )ג(
המיתקןהתעשייתיאוהמחזיקבואתהשימושבאסבסטהפריך
ככל מוקדם במועד ויטמינו יסירו הבקשה, אושרה לא שלגביו
האפשר,ולאיאוחרמהמועדשהורהלוהמנהל,ובלבדשמועדזה

לאיהיהמאוחרמיוםי"בבטבתהתשפ"ו)1בינואר2026(;

בלילגרועמהוראותסעיףזה,בעלהמיתקןהתעשייתיאוהמחזיק )11(
בויפעללהפסיקאתהשימוש,להסירולהטמיןכלאסבסטפריךבמיתקן
התעשייתי,ככלשאיןבהפסקתהשימושאובהסרהכאמורכדילפגוע,

במישריןאובעקיפין,ביכולתייצורהחשמלבמיתקןהתעשייתיר";

בסעיף54- )2(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)1(יבוא: )א(

לאעורךבדיקהחזותיתבמיתקןהתעשייתיאחתלשבועאולא ")1א(
סעיף להוראות בניגוד כאמור, בדיקה של ממצאיה על למנהל מדווח

5)א1()1()ב()2(רישה;
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לאשולחלמנהלעותקמהמסמכיםכאמורבסעיף5)א1()6(,בניגוד )1ב(
להוראותאותוסעיףאולאמדווחלמנהלעלרכיביהאסבסטבחלקים
בניגוד בהם השימוש הופסק שלא הכוח תחנת מבנה של החיצוניים

להוראותסעיף5)א1()9(;";

בסעיףקטן)ב()1(,אחרי"5)א("יבוא"5)א1()5(,)7(,)8(או)10("; )ב(

בסעיף58- )3(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)1(יבוא: )א(

חזותיתבמיתקןהתעשייתיאחתלשבועאולא בדיקה לאערך ")1א(
סעיף להוראות בניגוד כאמור, בדיקה של ממצאיה על למנהל דיווח

5)א1()1()ב()2(רישה;

5)א1()6(,בניגוד לאשלחלמנהלעותקמהמסמכיםכאמורבסעיף )1ב(
להוראותאותוסעיףאולאדיווחלמנהלעלרכיביהאסבסטבחלקים
בניגוד בהם השימוש הופסק שלא הכוח תחנת מבנה של החיצוניים

להוראותסעיף5)א1()9(;";

בסעיףקטן)ב()1(,אחרי"5)א("יבוא"5)א1()5(,)7(,)8(או)10("ר )ב(

חוקלמניעת
מפגעיאסבסט-

תחילה

תחילתושלחוקלמניעתמפגעיאסבסט,כנוסחובחוקזה,ביוםכ"זבאבהתשפ"א)265ר
באוגוסט2021(ר

סימן ג': אנרגיות מתחדשות 

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'130

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-27-841965ר

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"מסילתברזל"יבוא: )א(

חשמלית אנרגיה להמיר המאפשר מיתקן - אנרגיה" לאגירת ""מיתקן
לאנרגיההניתנתלאחסון,וכןלאחסןאתהאנרגיהולהמירהבחזרה

לאנרגיהחשמלית;

שייעודה בקרקע המוקם פוטו־וולטאי מיתקן - אגרו־וולטאי" "מיתקן
חקלאי,באופןשמתקייםבהבמקבילשימושחקלאי;

"מיתקןפוטו־וולטאי"-מערכתלייצורחשמלהממירהישירותאנרגיית
שמשלאנרגיהחשמלית;";

לאגירת "מיתקן יבוא כוח," "תחנת אחרי לאומיות", "תשתיות בהגדרה )ב(
אנרגיה,מיתקןמיתוגלחשמל,מיתקןהשנאהלחשמל,";

בסעיף76ב,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

יוגשולוועדה לא )ג(,במהלךשנהקלנדרית קטן האמורבסעיף אף על ")ד(
לתשתיותיותרמעשרתכניותלמיתקניהשנאהלחשמל;איןבאמורכדילמנוע
הכללתמיתקניהשנאהלחשמלבתכניותאחרותהמוגשותלוועדהלתשתיותר";

בסעיף145)ח()2(,אחרי"מיתקןמדידהאוניטור,"יבוא"מיתקןלאגירתאנרגיה, )3(
מיתקןאגרו־וולטאי"ר

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשפ"ב,עמ'165ר 84
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תיקוןחוק
התכניתהכלכלית

)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניות
הכלכליתלשנות

התקציב2017
ו־2018(-מס'5

בחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב28ר
2017ו־2018(,התשע"ז-852016,בסעיף18,המתקןאתהתוספתהשלישיתלחוקהתכנון

והבנייה,התשכ"ה-861965,אחריפסקה)12(המובאתבויבוא:

)11( בפסקה כהגדרתו פוטו־וולטאי מיתקן הקמת בשל במקרקעין השבחה )13("
שמתקייםלגביואחדמאלה:

הואמותקןבייעודשלדרךאופיתוחנופישלדרךבתחוםכלואשלמחלף )א(
אועלצדדיוהחיצונייםבחלקיםשבהםנמצאיםכבשים)רמפות(אוסוללותעד

למפגשהדרכים;

הואמותקןבייעודשלדרךאופיתוחנופישלדרךעלגבימיגוןאקוסטיאו )ב(
קירתמך;

הואמשמשלקירויקומתגגבמבנההמיועדלחניהאולקירוימגרשהמיועד )ג(
לחניהפתוחהר"

פרק י': מס גודש
פרקזהיהיה"חוקמסלהפחתתגודשהתנועהבאזורגושדן,התשפ"ב-2021"ר29רהשם

ואלהסעיפיחוקמסלהפחתתגודשהתנועהבאזורגושדן,התשפ"ב-30:2021רסעיפיהחוק

"פרק א': פרשנות

בחוקזה-1רהגדרות

"בעלרכב"-הבעלהרשוםברישיוןהרכבבמועדהנסיעה
שבשלהנוצרחיובבמס,אלאאםכןהוכיחשהרכב

נגנבממנו;

"הודעתחיוב"-כמשמעותהלפיסעיף33;

"ועדתיישום"-כמשמעותהלפיסעיף20;

"החברההממונה"-כמשמעותהלפיסעיף24;

"חייב"-בעלרכבהחבבתשלוםמס;

"טבעתחיוב"-כמשמעותהלפיסעיף4;

"יוםעסקים"-יוםמימיהשבוע,למעטכלאלה:יוםשישי,
18א)א(לפקודתסדרי יוםמנוחהכמשמעותובסעיף
מנוחה יום וערב התש"ח-871948, השלטוןוהמשפט,

כאמור,חולהמועדויוםשבתוןשנקבעבחיקוק;

"כביש"-כהגדרתולפיפקודתהתעבורה,לרבותשוליהדרך;

"מוקדהגודש"-כמשמעותובסעיף6;

מס בפקודת כהגדרתו המנהל - המסים" רשות "מנהל
הכנסה88;

"מס"-מסגודשכמשמעותולפיחוקזה;

"מערכתהגבייה"-כמשמעותהבסעיף29;

בחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב28ר
2017ו־2018(,התשע"ז-852016,בסעיף18,המתקןאתהתוספתהשלישיתלחוקהתכנון

והבנייה,התשכ"ה-861965,אחריפסקה)12(המובאתבויבוא:

תיקוןחוק
התכניתהכלכלית

)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניות
הכלכליתלשנות

התקציב2017
ו־2018(-מס'5

)11( בפסקה כהגדרתו פוטו־וולטאי מיתקן הקמת בשל במקרקעין השבחה )13("
שמתקייםלגביואחדמאלה:

הואמותקןבייעודשלדרךאופיתוחנופישלדרךבתחוםכלואשלמחלף )א(
אועלצדדיוהחיצונייםבחלקיםשבהםנמצאיםכבשים)רמפות(אוסוללותעד

למפגשהדרכים;

הואמותקןבייעודשלדרךאופיתוחנופישלדרךעלגבימיגוןאקוסטיאו )ב(
קירתמך;

הואמשמשלקירויקומתגגבמבנההמיועדלחניהאולקירוימגרשהמיועד )ג(
לחניהפתוחהר"

פרק י': מס גודש

השםפרקזהיהיה"חוקמסלהפחתתגודשהתנועהבאזורגושדן,התשפ"ב-2021"ר29ר

סעיפיהחוקואלהסעיפיחוקמסלהפחתתגודשהתנועהבאזורגושדן,התשפ"ב-30:2021ר

"פרק א': פרשנות

בחוקזה-1רהגדרות

"בעלרכב"-הבעלהרשוםברישיוןהרכבבמועדהנסיעה
שבשלהנוצרחיובבמס,אלאאםכןהוכיחשהרכב

נגנבממנו;

"הודעתחיוב"-כמשמעותהלפיסעיף33;

"ועדתיישום"-כמשמעותהלפיסעיף20;

"החברההממונה"-כמשמעותהלפיסעיף24;

"חייב"-בעלרכבהחבבתשלוםמס;

"טבעתחיוב"-כמשמעותהלפיסעיף4;

"יוםעסקים"-יוםמימיהשבוע,למעטכלאלה:יוםשישי,
18א)א(לפקודתסדרי יוםמנוחהכמשמעותובסעיף
מנוחה יום וערב התש"ח-871948, השלטוןוהמשפט,

כאמור,חולהמועדויוםשבתוןשנקבעבחיקוק;

"כביש"-כהגדרתולפיפקודתהתעבורה,לרבותשוליהדרך;

"מוקדהגודש"-כמשמעותובסעיף6;

מס בפקודת כהגדרתו המנהל - המסים" רשות "מנהל
הכנסה88;

"מס"-מסגודשכמשמעותולפיחוקזה;

"מערכתהגבייה"-כמשמעותהבסעיף29;

ס"חהתשע"ז,עמ'49;התשפ"א,עמ'248ר 85
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"מפעילפרטי"-כמשמעותובסעיף25)ב(;

"סכוםהחיובהיומיהמרבי"-כמשמעותובסעיף16;

"רכבמנועי"-כהגדרתובפקודתהתעבורה89,המצויבנסיעה;

"רכבביטחון"-כהגדרתולפיפקודתהתעבורה,המשמש
כשאינו גם בלבד, ביטחונית או מבצעית בפעילות
מפיץבפנסמיוחדאורמהבהבאומשמיעאותאזעקה

בסירנה,אשרנרשםטרםמועדהחיובבמס;

א' בטור כאמור הנסיעה שעות טווח - הגודש" "שעות
לתוספתהשנייה;

"שער"-מעברובומצלמהשבאמצעותהתתועדחצייתרכב
אתגבולטבעתהחיוב,וכלמיתקןאחרשיוקםלשם

הצבתהוהפעלתהוכןכלחיבורנלווהאליה;

"שרהתחבורה"-שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים;

"השרים"-שרהאוצרושרהתחבורהר

פרק ב': כללי

מטרתושלחוקזההיאלהפחיתאתגודשהתנועהבכבישים,2רמטרה
הפגיעה ואת הגבוהה המשקית העלות את לצמצם כדי
באמצעות בו, שכרוכות הסביבה ובאיכות החיים באיכות
הטלתמסייעודיבעדכניסהברכבלאזורגושדןויציאהממנו,

בשעותהגודשבימיעסקיםר

חצהרכבמנועיאתאחדמגבולותטבעותהחיובבשעות3רהטלתמסגודש )א(
הגודשביוםעסקים,דרךאחדהשערים,יחויבבעלהרכבבמס
לפיהוראותחוקזה,באופןמצטברועדלסכוםהחיובהיומי
באמצעות לרבות המסים, רשות בידי ייגבה המס המרבי;

החברההממונהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,חצייתשעריםסמוכים )ב(
בכיווניםמנוגדים,כפישיקבעשרהאוצר,בשעותהגודש,
בתוךפרקזמןשל30דקותלאתחויבבמס,ובלבדשלאנקבע
בתוספתהשלישיתלגביסוגהרכבכימגבלתסכוםהחיוב

היומיהמרבילאתחוללגביור

פרק ג': טבעות חיוב ושערים

טבעותהחיוביהיושלושהתחומיםטבעתייםבאזורגושדן,4רטבעותחיוב
שגבולותיהםמסומניםבתוספתהראשונה,בהתאםלמידת
קרבתםאלמרכזהעירתל־אביב־יפו:טבעתחיובפנימית,

טבעתחיובאמצעיתוטבעתחיובחיצוניתר

שינויגבולטבעות
החיוב

ועם5ר התחבורה שר עם התייעצות לאחר האוצר, שר )א(
רשאי, הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור היישום ועדת
בצו,לשנותבתוספתהראשונהגבולשלטבעתחיוב,בכפוף

להוראותאלה:

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173ר 89
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גבולטבעתהחיובהפנימית-יהיהרציף,ככל )1(
הניתןעלגביכבישים,ויכלולאתמוקדהגודששיקבע

שרהאוצרלפיהוראותסעיף6;

גבולטבעתהחיובהאמצעית-יהיהרציף,ככל )2(
אווירי בקו ומרחקו ראשיים, כבישים גבי על הניתן
מהנקודההקרובהביותרעלגביהטבעתהפנימיתלא

יחרוגמטווחשלבין2ל־7קילומטרים;

גבולטבעתהחיובהחיצונית-יהיהרציף,ככל )3(
אווירי בקו ומרחקו ראשיים, כבישים גבי על הניתן
מהנקודההקרובהביותרעלגביהטבעתהפנימיתלא

יחרוגמטווחשלבין5ל־13קילומטריםר

בסעיףזה,"כבישראשי"-כביששישבושנינתיבים )ב(
לפחותר

כאזור6רמוקדהגודש 5)א()1( בסעיף כאמור ייקבע הגודש מוקד )א(
שמתקיימיםבוכלאלה:

מטרופולין גלעין בגבולות ברובו מוכל האזור )1(
המרכזית הלשכה בהודעת כמשמעותו תל־אביב,

לסטטיסטיקה;

מרובע קילומטר 8 של רציף שטח כולל האזור )2(
לפחותשבומספרמקומותהעבודהעולהעל15,000

לקילומטרמרובע;

האזורכולל20%לפחותממספרמקומותהעבודה )3(
באזורטבעותהחיובר

בסעיףזה- )ב(

"הודעתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה"-הודעתהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקההמגדירהאתהמטרופולינים
,2008 שנת של האוכלוסין מפקד בעקבות בישראל

שפורסמהבאתרהאינטרנטשלהלשכה;

"מספרמקומותהעבודה"-בהתאםלנתוניהודעתהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקה,כפישמתעדכניםמעתלעתר

לשםחיובבמסלפיהוראותחוקזה,יוצבועלתוואיגבולות7רהשערים
טבעותהחיובשעריםשיתעדואתנסיעתכליהרכבהחוצים

אתגבולותטבעותהחיובר

שרהאוצר,לאחרהתייעצותעםשרהתחבורה,יקבע,8רמיקומיהשערים )א(
בתוספת המסומנים החיוב טבעות גבולות גבי על בצו,

הראשונה,אתהמקומותשבהםיוצבוהשעריםר

לאחר האוצר, שר )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
תפעוליים מטעמים רשאי, התחבורה, שר עם התייעצות
בלבד,לקבועמיקוםשערבסטייהמגבולטבעתהחיוב,ובלבד
שמיקוםהשערלאירחקמ־700מטריםבקואווירימהנקודה
הקרובהביותרעלתוואיטבעתהחיובשאתחצייתההוא

נועדלתעדר

גבולטבעתהחיובהפנימית-יהיהרציף,ככל )1(
הניתןעלגביכבישים,ויכלולאתמוקדהגודששיקבע

שרהאוצרלפיהוראותסעיף6;

גבולטבעתהחיובהאמצעית-יהיהרציף,ככל )2(
אווירי בקו ומרחקו ראשיים, כבישים גבי על הניתן
מהנקודההקרובהביותרעלגביהטבעתהפנימיתלא

יחרוגמטווחשלבין2ל־7קילומטרים;

גבולטבעתהחיובהחיצונית-יהיהרציף,ככל )3(
אווירי בקו ומרחקו ראשיים, כבישים גבי על הניתן
מהנקודההקרובהביותרעלגביהטבעתהפנימיתלא

יחרוגמטווחשלבין5ל־13קילומטריםר

בסעיףזה,"כבישראשי"-כביששישבושנינתיבים )ב(
לפחותר

כאזור6רמוקדהגודש 5)א()1( בסעיף כאמור ייקבע הגודש מוקד )א(
שמתקיימיםבוכלאלה:

מטרופולין גלעין בגבולות ברובו מוכל האזור )1(
המרכזית הלשכה בהודעת כמשמעותו תל־אביב,

לסטטיסטיקה;

מרובע קילומטר 8 של רציף שטח כולל האזור )2(
לפחותשבומספרמקומותהעבודהעולהעל15,000

לקילומטרמרובע;

האזורכולל20%לפחותממספרמקומותהעבודה )3(
באזורטבעותהחיובר

בסעיףזה- )ב(

"הודעתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה"-הודעתהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקההמגדירהאתהמטרופולינים
,2008 שנת של האוכלוסין מפקד בעקבות בישראל

שפורסמהבאתרהאינטרנטשלהלשכה;

"מספרמקומותהעבודה"-בהתאםלנתוניהודעתהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקה,כפישמתעדכניםמעתלעתר

לשםחיובבמסלפיהוראותחוקזה,יוצבועלתוואיגבולות7רהשערים
טבעותהחיובשעריםשיתעדואתנסיעתכליהרכבהחוצים

אתגבולותטבעותהחיובר

שרהאוצר,לאחרהתייעצותעםשרהתחבורה,יקבע,8רמיקומיהשערים )א(
בתוספת המסומנים החיוב טבעות גבולות גבי על בצו,

הראשונה,אתהמקומותשבהםיוצבוהשעריםר

לאחר האוצר, שר )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
תפעוליים מטעמים רשאי, התחבורה, שר עם התייעצות
בלבד,לקבועמיקוםשערבסטייהמגבולטבעתהחיוב,ובלבד
שמיקוםהשערלאירחקמ־700מטריםבקואווירימהנקודה
הקרובהביותרעלתוואיטבעתהחיובשאתחצייתההוא

נועדלתעדר
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פטורבשלחציית
שערים

שרהאוצר,לאחרהתייעצותעםשרהתחבורהובאישורועדת9ר
הכספיםשלהכנסת,יקבע,בצו,רשימהשלקבוצותשערים
שחצייתם,בתוךפרקזמןנתוןשיקבע,בשעותהגודש,לא

תחויבבמסאושתחויברקבעדחצייתחלקםר

פרק ד': קביעת סכום המס ושעות הגודש

בפרקזה-10רהגדרות-פרקד'

הממוצעת נסיעתם מהירות - ממוצעת" נסיעה "מהירות
1 מיום שתימדד כפי הגודש, בשעות רכב כלי של
ביוניבשנהמסוימתעדיום31במאיבשנהשאחריה,

בהתאםלהוראותלפיסעיף14;

"שינויבמהירותהנסיעההממוצעת"-השינוישחלבמהירות
מהירות לעומת הבדיקה בשנת הממוצעת הנסיעה

הנסיעההממוצעתבשנתהבסיס;

"שנתהבדיקה"-השנהשהסתיימהביום31במאישקדם
למועדפרסוםמדדיהמהירותכאמורבסעיף14;

"שנתהבסיס"-השנהשהסתיימהביום31במאישקדםליום
הקובעכמשמעותובסעיף56)ב(ר

סכוםהמסושעות
הגודש

סכוםהמסיהיהכאמורבטורד'שבתוספתהשנייה,בהתאם11ר
לשעותהגודשכאמורבטורא'שלצידו,לכיווןהנסיעהכאמור
בטורב'שלצידוולטבעתהחיובשגבולהנחצהכאמורבטור

ג'שלצידור

תיקוןסכומיהמס
ושעותהגודש

שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,יתקן12ר )א(
השנייה, התוספת את שנה כל של באוקטובר 1 יום עד
לענייןשינויסכומיהמסבהתאםלשינויבמהירותהנסיעה

הממוצעתכאמורבסעיף13ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(ובסעיף13,מצאשרהאוצר )ב(
כימתקיימיםשיקוליםכלכלייםאותחבורתיים,רשאיהוא,
בהתייעצותעםשרהתחבורהובאישורועדתהכספיםשל
הכנסת,לתקןאתהתוספתהשנייהולשנותאתשעותהגודש

אואתסכומיהמסהקבועיםבהר

,13 ובסעיף ו–)ב( )א( קטנים בסעיפים האמור אף על )ג(
עלוסכומיהמסחמשפעמיםברציפותלמעטאםעלובשל
הצמדהלמדדלפיסעיף15,לאיועלושוב;שרהאוצריבצע
לפיו, הפטורים של זה ובכלל זה, חוק הוראות של בחינה
וידווחעלמסקנותיולוועדתהכספיםשלהכנסת;במסקנותיו
יכלולהשרהצעתמודלחדשויצרףאליהןנתוניםהנוגעים

לענייןר

צוכאמורבסעיףקטן)א(ייכנסלתוקפוביום1בינואר )ד(
שלהשנההעוקבתר
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מנהלרשותהמסיםיפרסםבאתרהאינטרנטשלרשות )ה(
המסיםאתשעותהגודשוסכומיהמסכפישתוקנוכאמור
בסעיפיםקטנים)א(או)ב(,וכןאתעדכונםבהתאםלהוראות

סעיף15ר

שינויסכומיהמס
בהתאםלשינוי

מהירותהנסיעה
הממוצעת

12,בשיעורים13ר סכומיהמסישתנו,בהתאםלהוראותסעיף
שלהלןבהתאםלשינויבמהירותהנסיעההממוצעתהמפורט

לצידם:

הייתההמהירותהממוצעתבשנתהבדיקהנמוכהב־5 )1(
קמ"שלכלהיותרמהמהירותהממוצעתבשנתהבסיס-יעלו

סכומיהמסבשיעורשל5%ר7;

נמוכה הבדיקה בשנת הממוצעת המהירות הייתה )2(
ביותרמ־5קמ"שמהמהירותהממוצעתבשנתהבסיס-יעלו

סכומיהמסבשיעורשל15%;

הייתההמהירותהממוצעתבשנתהבדיקהגבוההב־5 )3(
קמ"שלכלהיותרמהמהירותהממוצעתבשנתהבסיס-יעלו

סכומיהמסבשיעורשל5%ר7;

גבוהה הבדיקה בשנת הממוצעת המהירות הייתה )4(
המהירות לעומת קמ"ש מ־10 יותר ולא קמ"ש מ־5 ביותר

הממוצעתבשנתהבסיס-לאיחולשינויבסכומיהמס;

גבוהה הבדיקה בשנת הממוצעת המהירות הייתה )5(
ביותרמ־10קמ"שולאיותרמ־15קמ"שלעומתהמהירות
הממוצעתבשנתהבסיס-יופחתוסכומיהמסבשיעור5%ר7;

גבוהה הבדיקה בשנת הממוצעת המהירות הייתה )6(
ביותרמ־15קמ"שלעומתהמהירותהממוצעתבשנתהבסיס

-יופחתוסכומיהמסבשיעור15%ר

מדידתמהירות
הנסיעההממוצעת

לשנה,14ר תפרסםאחת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה )א(
1בספטמבר,אתמדדימהירותהנסיעההממוצעת עדיום
שהפקתםנדרשתלפיהוראותחוקזה)בסעיףזה-מדדי
המהירות(,כפישנמדדובתקופהשמיום1ביוניעדיום31
המדידה לשיטת בהתאם הפרסום, למועד שקדמה במאי

שיקבעהסטטיסטיקןהלאומיוכפישיעדכנהמעתלעתר

לשםקיוםהוראותסעיףקטן)א(,הסטטיסטיקןהלאומי )ב(
לתחום הנוגעים ובעניינים המדידה, שיטת את יקבע
התעבורה על המפקח עם התייעצות לאחר - התחבורה
הוראות היתר ובין בדרכים, והבטיחות התחבורה במשרד

בענייניםאלה:

שישמשו הטכנולוגיים האמצעים ומספר סוג )1(
להפקתמדדיהמהירות;

מיקומםהגאוגרפישלהאמצעיםהטכנולוגיים )2(
שישמשולהפקתמדדיהמהירות;

מנהלרשותהמסיםיפרסםבאתרהאינטרנטשלרשות )ה(
המסיםאתשעותהגודשוסכומיהמסכפישתוקנוכאמור
בסעיפיםקטנים)א(או)ב(,וכןאתעדכונםבהתאםלהוראות

סעיף15ר

שינויסכומיהמס
בהתאםלשינוי

מהירותהנסיעה
הממוצעת

12,בשיעורים13ר סכומיהמסישתנו,בהתאםלהוראותסעיף
שלהלןבהתאםלשינויבמהירותהנסיעההממוצעתהמפורט

לצידם:

הייתההמהירותהממוצעתבשנתהבדיקהנמוכהב־5 )1(
קמ"שלכלהיותרמהמהירותהממוצעתבשנתהבסיס-יעלו

סכומיהמסבשיעורשל5%ר7;

נמוכה הבדיקה בשנת הממוצעת המהירות הייתה )2(
ביותרמ־5קמ"שמהמהירותהממוצעתבשנתהבסיס-יעלו

סכומיהמסבשיעורשל15%;

הייתההמהירותהממוצעתבשנתהבדיקהגבוההב־5 )3(
קמ"שלכלהיותרמהמהירותהממוצעתבשנתהבסיס-יעלו

סכומיהמסבשיעורשל5%ר7;

גבוהה הבדיקה בשנת הממוצעת המהירות הייתה )4(
המהירות לעומת קמ"ש מ־10 יותר ולא קמ"ש מ־5 ביותר

הממוצעתבשנתהבסיס-לאיחולשינויבסכומיהמס;

גבוהה הבדיקה בשנת הממוצעת המהירות הייתה )5(
ביותרמ־10קמ"שולאיותרמ־15קמ"שלעומתהמהירות
הממוצעתבשנתהבסיס-יופחתוסכומיהמסבשיעור5%ר7;

גבוהה הבדיקה בשנת הממוצעת המהירות הייתה )6(
ביותרמ־15קמ"שלעומתהמהירותהממוצעתבשנתהבסיס

-יופחתוסכומיהמסבשיעור15%ר

מדידתמהירות
הנסיעההממוצעת

לשנה,14ר תפרסםאחת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה )א(
1בספטמבר,אתמדדימהירותהנסיעההממוצעת עדיום
שהפקתםנדרשתלפיהוראותחוקזה)בסעיףזה-מדדי
המהירות(,כפישנמדדובתקופהשמיום1ביוניעדיום31
המדידה לשיטת בהתאם הפרסום, למועד שקדמה במאי

שיקבעהסטטיסטיקןהלאומיוכפישיעדכנהמעתלעתר

לשםקיוםהוראותסעיףקטן)א(,הסטטיסטיקןהלאומי )ב(
לתחום הנוגעים ובעניינים המדידה, שיטת את יקבע
התעבורה על המפקח עם התייעצות לאחר - התחבורה
הוראות היתר ובין בדרכים, והבטיחות התחבורה במשרד

בענייניםאלה:

שישמשו הטכנולוגיים האמצעים ומספר סוג )1(
להפקתמדדיהמהירות;

האמצעיםהטכנולוגיים מיקומםהגאוגרפישל )2(
שישמשולהפקתמדדיהמהירות;
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סוגומבנהשלהנתוניםהדרושיםלשםקביעת )3(
מדדיהמהירות;

ניתוחממוצעיהמהירותר )4(

הוראותכאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(יבטיחו)ג( )1(
כיהפקתמדדיהמהירות-

לאתהיהכרוכהבזיהויכלירכבמסוימים, )א(
אלאאםכןמדוברבאמצעיטכנולוגישהותקן

בכלירכבבהסכמהכאמורבסעיףזה;

לאתאפשראתזיהויהנוסעיםבכלירכב )ב(
אועוברידרךאחרים,ואתאיתורמיקומושלכלי

רכבמזוההשלאבעתחצייתטבעתחיוב;

תיעשהבאופןשמצמצםהעברתנתונים )ג(
ביןגורמיםשוניםואתמשךשמירתםר

37,הסטטיסטיקןהלאומי עלאףהאמורבסעיף )2(
רשאילהשתמשבנתוניםשהועברולולפיסעיףזה
לביצועפעולותסטטיסטיות,ובלבדשנתוניםהניתנים
לזיהוילאיישמרולפרקזמןהעולהעלהנדרשלביצוע

תפקידיולפיסעיףזהר

נתוניםהדרושיםליישוםסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(יועברו )ד(
ללשכההמרכזיתלסטטיסטיקהעלידירשותהמסיםאומשרד

התחבורהוהבטיחותבדרכים,באמצעותהחברההממונהר

האמצעים את ותתפעל תתקין הממונה החברה )ה(
בהתאם המהירות מדדי להפקת שישמשו הטכנולוגיים

להוראותסעיףזהר

רשותהמסיםאומשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים, )ו(
המרכזית ללשכה ימסרו הממונה, החברה באמצעות
לסטטיסטיקה,אחתלשנה,עדליוםה־1ביוני,אתהנתונים

הדרושיםלקביעתמדדיהמהירותר

בסעיףזה,"אמצעיטכנולוגי"-אמצעילמדידתמהירות )ז(
כלירכב,ובכללזהמצלמות,ובלבדשלאיותקןעלכלירכב,
ניתן שלא בהסכמה רכב כלי על המותקן אמצעי למעט
תמורתהדברבעלערךכספימשמעותי,ובמספרכלירכבשלא
יעלהעלהנדרשלשםמילויתפקידהשלהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקהלפיסעיףזהר

סכומיהמסיעודכנולפישיעורהשינוישלהמדדהחדש15רהצמדהלמדד )א(
לעומתהמדדהבסיסיר

בסעיףזה- )ב(

"המדד"-השכרהממוצעכמשמעותובסעיף1לחוק
הביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-901995;

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ר 90
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"המדדהחדש"-המדדשפורסםלאחרונהלפנייום
העדכון;

"המדדהבסיסי"-המדדשפורסםלאחרונהלפניהיום
הקובעכמשמעותובסעיף56)ב(ר

השקל לחצי יעוגל זה בסעיף כאמור שעודכן סכום )ג(
יעוגלו אגורות 75 או 25אגורות של וסכום הקרוב החדש

כלפימטהר

עדכוןהסכוםכאמורבסעיףקטן)א(ייעשהעלבסיס )ד(
הסכוםשנקבעליוםהעדכוןהקודם,לפנישעוגללפיסעיף

קטן)ג(ר

פרק ה': סכום החיוב במס

סכוםהחיובהיומי
המרבי

החיובבמסהחלעלחייבלפיהוראותחוקזהיחולבאופן16ר
מצטבר,אולםסכוםהחיובהיומיהמרביבמסלאיעלהעלסך

סכומיהחיובבמסהחליםעלחייב,בשלשתינסיעותאלה:

נסיעהמגבולהטבעתהחיצוניתלכיווןמוקדהגודש, )1(
1לתוספתהשנייה,אשרבה בשעותהגודשכאמורבפרט

נחצהפעםאחתבלבדכלאחדמגבולותטבעותהחיוב;

נסיעהממוקדהגודשלכיווןגבולהטבעתהחיצונית, )2(
3לתוספתהשנייה,אשרבה בשעותהגודשכאמורבפרט

נחצהפעםאחתבלבדכלאחדמגבולותטבעותהחיובר

חיובמסשונה
לרכבמסוגמסוים

עלאףהאמורבסעיף11,רכבמסוגהמנויבתוספתהשלישית17ר
יחויבבמס,לפיהוראתחוקזה,בהתאםלקבועלצידובתוספתר

פטורמחיובבמס
לרכבמסוגמסוים

ולרכברב־תפוסה

שרהאוצר,לאחרהתייעצותעםשרהתחבורהובאישור18ר )א(
את המתקן בצו רשאי, יהיה הכנסת, של הכספים ועדת
התוספתהשלישית,לפטורמתשלוםמס,כולואוחלקו,סוג

רכבשיקבער

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאיפטורהשרמתשלום )ב(
מסרכברב־תפוסה,אלאלאחרשיוסדרבדיןאמצעיהמאפשר
למנותאתמספרהנוסעיםברכב;לענייןזה,"רכברב־תפוסה"
-רכבשנוסעיםבולכלהפחותמספראנשיםכפישיקבעשר

האוצרבהסכמתשרהתחבורהר

פרק ו': ועדת יישום

הקמתועדת
היישום

תוקםועדתיישוםאשרתמלאאתהתפקידיםשנקבעולה19ר
לפיחוקזהר

הרכבועדת
היישום

הוועדהתהיהבתארבעהחברים,והם:20ר )א(

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר,אועובד )1(
אגףהתקציביםבמשרדהאוצרשהואימנה,והואיהיה

יושבהראש;

המנהלהכללישלמשרדהתחבורהוהבטיחות )2(
בדרכיםאועובדהמשרדשהואימנה;

"המדדהחדש"-המדדשפורסםלאחרונהלפנייום
העדכון;

"המדדהבסיסי"-המדדשפורסםלאחרונהלפניהיום
הקובעכמשמעותובסעיף56)ב(ר

השקל לחצי יעוגל זה בסעיף כאמור שעודכן סכום )ג(
יעוגלו אגורות 75 או 25אגורות של וסכום הקרוב החדש

כלפימטהר

עדכוןהסכוםכאמורבסעיףקטן)א(ייעשהעלבסיס )ד(
הסכוםשנקבעליוםהעדכוןהקודם,לפנישעוגללפיסעיף

קטן)ג(ר

פרק ה': סכום החיוב במס

סכוםהחיובהיומי
המרבי

החיובבמסהחלעלחייבלפיהוראותחוקזהיחולבאופן16ר
מצטבר,אולםסכוםהחיובהיומיהמרביבמסלאיעלהעלסך

סכומיהחיובבמסהחליםעלחייב,בשלשתינסיעותאלה:

נסיעהמגבולהטבעתהחיצוניתלכיווןמוקדהגודש, )1(
1לתוספתהשנייה,אשרבה בשעותהגודשכאמורבפרט

נחצהפעםאחתבלבדכלאחדמגבולותטבעותהחיוב;

נסיעהממוקדהגודשלכיווןגבולהטבעתהחיצונית, )2(
3לתוספתהשנייה,אשרבה בשעותהגודשכאמורבפרט

נחצהפעםאחתבלבדכלאחדמגבולותטבעותהחיובר

חיובמסשונה
לרכבמסוגמסוים

עלאףהאמורבסעיף11,רכבמסוגהמנויבתוספתהשלישית17ר
יחויבבמס,לפיהוראתחוקזה,בהתאםלקבועלצידובתוספתר

פטורמחיובבמס
לרכבמסוגמסוים

ולרכברב־תפוסה

שרהאוצר,לאחרהתייעצותעםשרהתחבורהובאישור18ר )א(
את המתקן בצו רשאי, יהיה הכנסת, של הכספים ועדת
התוספתהשלישית,לפטורמתשלוםמס,כולואוחלקו,סוג

רכבשיקבער

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאיפטורהשרמתשלום )ב(
מסרכברב־תפוסה,אלאלאחרשיוסדרבדיןאמצעיהמאפשר
למנותאתמספרהנוסעיםברכב;לענייןזה,"רכברב־תפוסה"
-רכבשנוסעיםבולכלהפחותמספראנשיםכפישיקבעשר

האוצרבהסכמתשרהתחבורהר

פרק ו': ועדת יישום

הקמתועדת
היישום

תוקםועדתיישוםאשרתמלאאתהתפקידיםשנקבעולה19ר
לפיחוקזהר

הרכבועדת
היישום

הוועדהתהיהבתארבעהחברים,והם:20ר )א(

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר,אועובד )1(
אגףהתקציביםבמשרדהאוצרשהואימנה,והואיהיה

יושבהראש;

המנהלהכללישלמשרדהתחבורהוהבטיחות )2(
בדרכיםאועובדהמשרדשהואימנה;
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עובדרשותהמסיםשימנהמנהלרשותהמסים; )3(

ציבורית לתחבורה הארצית הרשות עובד )4(
שר שימנה בדרכים והבטיחות התחבורה שבמשרד

התחבורהר

נציגהחברההממונהישמשמשקיףבוועדהר )ב(

תפקידיועדת
היישום

תפקידיועדתהיישוםיהיואלה:21ר

לייעץלשריםבדברשינויגבולטבעותהחיובלפיסעיף5; )1(

לייעץלשריםבדברדחייתהיוםהקובעלפיסעיף56)ג(; )2(

לשרים, ולייעץ המס השפעות בדבר נתונים לבחון )3(
בחינת לרבות משלימים, וצעדים שינויים על הצורך, לפי

האפשרותלתשלוםלפימרחקהנסיעה;

לפרסםלציבור,באמצעותמנהלרשותהמסים,אחת )5(
לשנהלפחות,נתוניםבדברהשפעתגבייתהמסעלמהירות
מספרכליהרכב ,10 הנסיעההממוצעתכהגדרתהבסעיף
העובריםבשעריםוכןנתוניםבדברהכנסותהמדינההשנתיות

מהמסר

סדריעבודתה
ודיוניהשלועדת

היישום

ועדתהיישוםתקבעאתסדריעבודתהודיוניהר22ר

פרק ז': החברה הממונה

מינויהחברה
הממונה

השרים,באישורהממשלה,ימנוחברהממשלתיתאו23ר )א(
חברתבתממשלתית,כהגדרתןבחוקהחברותהממשלתיות,
התשל"ה-911975,אשרתמלאאתהתפקידיםשנקבעולהלפי

חוקזהר

הודעהעלמינויהחברההממונהתפורסםברשומותר )ב(

החברההממונהתפעללפיהנחיותמנהלרשותהמסים )ג(
לענייןחוקזה,אולםהנחיותמנהלרשותהמסיםלענייןתכנון
והקמתהשעריםכאמורבסעיף24)1(ייקבעולאחרהתייעצות

עםהמנהלהכללישלמשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםר

תפקידיהחברה
הממונה

תפקידיהחברההממונההם:24ר

תכנון,הקמה,תפעולואחזקהשלאמצעיםהנדרשים )1(
לגבייתהמס,לרבותשלמערךהשערים;לענייןזה,"מערך
טבעות שלוש לאורך הפרוסים השערים כלל - שערים"
אחר מיתקן או תמרור מצלמה, שילוט, כל לרבות החיוב,

שיוקםלשםתפעולהמערךוכןכלחיבורנלווהאליהם;

תכנון,הקמה,תפעולואחזקהשלמערכתהגבייהבעבור )2(
רשותהמסים,לרבותהפקהומסירהשלהודעותחיובלפיחוק

זה;

תכנון,הקמהותפעולשלמוקדשירותלקוחותלעניין )3(
גבייתהמס;
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פעילותם על ובקרה פרטיים למפעילים הנחיות מתן )4(
כאמורבסעיף25)ב(;

"מידע" זה לעניין המס; בעניין לציבור מידע פרסום )5(
אדם, של הפרטיים לענייניו הנוגעות ידיעות למעט -

כמשמעותםבחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-921981;

כלתפקידאחרשיוטלעליהלפיהוראותחוקזהר )6(

התקשרותלשם
ביצועתפקידים

החברההממונהרשאיתלהתקשרעםגורמיםשונים,25ר )א(
וגורמים מקומיות רשויות ממשלתיות, רשויות זה ובכלל
פרטיים,לשםביצועתפקידיהלפיחוקזה,וביןהשארלשם

אלה:

רכישהותפעולשלאמצעיםהנדרשיםלמילוי )1(
תפקידיהחברהלפיסעיף24)1(עד)3(;

הפקתהודעותחיובמטעםרשותהמסים; )2(

הפעלתמוקדשירותלקוחותר )3(

עם תפקידה ביצוע לשם הממונה החברה התקשרה )ב(
גורםפרטי)בחוקזה-מפעילפרטי(,יהיופעולותיוטכניות
באופייןולאתופקדבידיהחברהאובידיהמפעילהפרטי

סמכותהמצריכההפעלתשיקולדעתר

חייביהיהרשאילהתקשרבהסכםבכתבעםהחברה26רהתקשרותעםחייב )א(
הממונהשלפיורשאיתהחברהלגבותאתהמסבאמצעות
בחוק כהגדרתם לחיוב, הרשאה או תשלום אמצעי חיוב

שירותיתשלום,התשע"ט-932019ר

אדםיהיהרשאילהתקשרבהסכםבכתבעםהחברה )ב(
הממונהשלפיויישאבתשלוםעבורבעלרכב,דרךקבעאו

עבורנסיעהמסוימתר

שרהאוצריקבעבתקנותהוראותלענייןסעיףזהר )ג(

סמכותשלרשות
תמרורמקומית

מדידת27ר ולשם )1(24 סעיף לפי תפקידיה מילוי לשם )א(
14)ה(תהיהלחברההממונהסמכות המהירויותלפיסעיף
שלרשותתימרורמקומית,לענייןקביעתהסדרתנועההנדרש

לשםגבייתהמסבלבדר

התקנתו, להצבתו, אחראית תהיה הממונה החברה )ב(
הפעלתו,סימונו,רישומוואחזקתושלכלהסדרתנועהשנקבע

בסעיףקטן)א(,בלבדר

בענייניםשבהםישלחברההממונהסמכותשלרשות )ג(
תמרורמקומיתלפיסעיףקטן)א(,לאתהיהסמכותמקבילה

לכלרשותתימרורמקומיתאחרתר

בסעיףזה,"רשותתימרורמקומית",ו"הסדרתנועה"- )ד(
כמשמעותםלפיפקודתהתעבורהר

פעילותם על ובקרה פרטיים למפעילים הנחיות מתן )4(
כאמורבסעיף25)ב(;

"מידע" זה לעניין המס; בעניין לציבור מידע פרסום )5(
אדם, של הפרטיים לענייניו הנוגעות ידיעות למעט -

כמשמעותםבחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-921981;

כלתפקידאחרשיוטלעליהלפיהוראותחוקזהר )6(

התקשרותלשם
ביצועתפקידים

החברההממונהרשאיתלהתקשרעםגורמיםשונים,25ר )א(
וגורמים מקומיות רשויות ממשלתיות, רשויות זה ובכלל
פרטיים,לשםביצועתפקידיהלפיחוקזה,וביןהשארלשם

אלה:

רכישהותפעולשלאמצעיםהנדרשיםלמילוי )1(
תפקידיהחברהלפיסעיף24)1(עד)3(;

הפקתהודעותחיובמטעםרשותהמסים; )2(

הפעלתמוקדשירותלקוחותר )3(

עם תפקידה ביצוע לשם הממונה החברה התקשרה )ב(
גורםפרטי)בחוקזה-מפעילפרטי(,יהיופעולותיוטכניות
באופייןולאתופקדבידיהחברהאובידיהמפעילהפרטי

סמכותהמצריכההפעלתשיקולדעתר

חייביהיהרשאילהתקשרבהסכםבכתבעםהחברה26רהתקשרותעםחייב )א(
הממונהשלפיורשאיתהחברהלגבותאתהמסבאמצעות
בחוק כהגדרתם לחיוב, הרשאה או תשלום אמצעי חיוב

שירותיתשלום,התשע"ט-932019ר

אדםיהיהרשאילהתקשרבהסכםבכתבעםהחברה )ב(
הממונהשלפיויישאבתשלוםעבורבעלרכב,דרךקבעאו

עבורנסיעהמסוימתר

שרהאוצריקבעבתקנותהוראותלענייןסעיףזהר )ג(

סמכותשלרשות
תמרורמקומית

מדידת27ר ולשם )1(24 סעיף לפי תפקידיה מילוי לשם )א(
14)ה(תהיהלחברההממונהסמכות המהירויותלפיסעיף
שלרשותתימרורמקומית,לענייןקביעתהסדרתנועההנדרש

לשםגבייתהמסבלבדר

התקנתו, להצבתו, אחראית תהיה הממונה החברה )ב(
הפעלתו,סימונו,רישומוואחזקתושלכלהסדרתנועהשנקבע

בסעיףקטן)א(,בלבדר

בענייניםשבהםישלחברההממונהסמכותשלרשות )ג(
תמרורמקומיתלפיסעיףקטן)א(,לאתהיהסמכותמקבילה

לכלרשותתימרורמקומיתאחרתר

בסעיףזה,"רשותתימרורמקומית",ו"הסדרתנועה"- )ד(
כמשמעותםלפיפקודתהתעבורהר
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אישוררשות
מקומיתלחברה

הממונה

רשותמקומיתלאתתנה,במישריןאובעקיפין,מתןאישור28ר
הנדרשלחברההממונהלשםביצועתפקידיהלפיחוקזה,
בענייןשאינונוגעבמישריןלאישורהאמור;שרהתחבורה
למתן התקופה קציבת לעניין הוראות לקבוע רשאי יהיה

אישורכאמורר

פרק ח': מערכת הגבייה והמידע בה

רשותהמסיםתגבהאתהמס,לרבותעלידיהחברההממונה,29רמערכתהגבייה
באמצעותמערכתהמופעלתבאופןאלקטרוניאובאופןאחר

)בחוקזה-מערכתהגבייה(ר

ניהולמערכת
הגבייהותכנונה

החברההממונהתנהלאתמערכתהגבייהבעבוררשות30ר )א(
המסים,בהנחייתהובפיקוחהר

מערכתהגבייהתתוכנןבאופןשימנעככלהניתןאת )ב(
הסיכוןלפגיעהבפרטיותהחייביםר

מערכתהגבייהלאתקושרלכלמאגרמידעאחראלא )ג(
במידההנדרשתליישוםהוראותחוקזהר

הרשאותגישה
למערכתהגבייה

הגבייה31ר גישהלמערכת תיתןהרשאות רשותהמסים )א(
בלבד, הפרטי במפעיל או הממונה בחברה תפקיד לבעל
האפשר, ככל שימזער, ובאופן שתגבש, למדיניות בהתאם
אתהסיכוןלפגיעהבפרטיותושלהחייב,בשיםלבלחלופות

טכנולוגיותאפשריותלמתןהרשאותגישהכאמורר

לאתותרגישהלמידעבמערכתהגבייהאלאלמישקיבל )ב(
הרשאהכאמורבסעיףקטן)א(ר

המידעשמועבר
למערכתהגבייה

בלבד,32ר ואליה הגבייה, למערכת יעבירו השערים מצלמות
אתהמידעהמפורטלהלןבנוגעלחצייהשלרכבאתאחת

מטבעותהחיוב:

תאריךהחצייה; )1(

כיווןנסיעתהרכבבעתהחצייה; )2(

שעתהחצייה; )3(

מקוםהחצייה; )4(

מספרלוחיתהרישוישלהרכבהחוצה; )5(

צילוםהרכבהחוצהר )6(

הודעתחיוב
והמידעהבסיסי

הודעתחיובבדברסכוםהחיובבמסבתקופתהחיוב33ר )א(
החודשית,תישלחלחייב,ויכולשתישלחבאופןמקווןר

של שרכבו הפעמים מספר את תכיל החיוב הודעת )ב(
החייבחצהכלטבעתחיוב,בשעותהגודש,לפיחלוקהשל
תאריכיהחצייהוכיוונינסיעתרכבובעתהחצייהכאמור

בסעיף32)1(ו–)2()בפרקזה-המידעהבסיסי(ר

המסישולםבתוך45ימיםמיוםמשלוחהודעתהחיובר )ג(
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הרשאתגישה
למידעהמפורט

34,31ר סעיף הוראות לפי גישה הרשאת תיתן המסים רשות
למידעהאמורבסעיף32)3(עד)6()בפרקזה-המידעהמפורט(
לבעלהתפקידהמתאיםברשותהמסים,בחברההממונהאו
במפעילהפרטישאיתוהתקשרההחברההממונהלשםכך,

בכלאחדממקריםאלה:

הוגשעררמטעםהחייבכאמורבסעיף44; )1(

הוגשהפנייהמטעםהחייבכאמורבסעיפים35או36 )2(
שטיפולבהמצריךגישהלמידעהמפורט;

מקריםאחריםשהשריםרשאיםלקבועבתקנות,באישור )3(
ועדתהכספיםשלהכנסתר

קבלתמידעמפורט
במסגרתפנייה

חייבהמבקשלקבלמידעמפורט,יפנהלחברההממונה35ר )א(
אולמפעילהפרטי,לפיהעניין,אשריעבירואליובכתבאת
המידעבתוך30ימיםמיוםהפנייה;ביקשהחייבלקבלאת
המידעהמפורטבאופןקבוע-יעבירולואתהמידעבהודעות
מפורט מידע קבלת בעד בתשלום יחויב לא חייב החיוב;

כאמורר

בקשהכאמורמטעםהחייבתקנהלחברההממונהאו )ב(
למפעילהפרטיהרשאתגישהלמידעהמפורט,ללאהרשאת

צפייהר

קבלתמידעמפורט
במסגרתבירור

חייבהמבקשלערוךבירורבנוגעלהודעתחיוביפנה36ר )א(
לחברההממונהאולמפעילהפרטי,לפיהעניין,אשריקיימו
בדיקהלגביבקשתוויעבירואליובכתבאתהמידעהמפורט
הנוגעלהודעתהחיובבתוך30ימיםמיוםהפנייה;חייבלא

יחויבבתשלוםבעדעריכתבירורלגביהודעתחיובכאמורר

החברההממונהאוהמפעילהפרטי,לפיהעניין,יידעו )ב(
אתהחייבכיהטיפולבבקשתולערוךבירוריהיהכרוךבמתן
הרשאתגישהלמידעהמפורטהנוגעלהודעתהחיוב,הכוללת
הרשאתצפייה,שלבעלהתפקידהמתאיםלטיפולבבקשה

בחברההממונהאובמפעילהפרטיר

השימושבמידע
שבמערכתהגבייה

3732ר בסעיף כאמור הגבייה במערכת שייאסף המידע )א(
ישמשלקביעתהחיובבמסואכיפתובלבד,ולאייעשהבוכל

שימושלתכליתאחרתר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שימושבמידעשלאלתכלית )ב(
האמורהבאותוסעיףקטן,יתאפשרבכפוףלכךשהמידעעובד

כךשלאיהווהמידעמזוההובכפוףלאחדמאלה:

נעשהשימושבמידעבאופןמצטברלגבייותר )1(
מ־500כלירכב)בפרקזה-מידעמותמם(;

השימושבמידענעשהעלידיהלשכההמרכזית )2(
לסטטיסטיקה,לאחרשהועבראליהלשםמילויתפקידה
לפיפקודתהסטטיסטיקה]נוסחחדש[,התשל"ב-941972ר

הרשאתגישה
למידעהמפורט

34,31ר סעיף הוראות לפי גישה הרשאת תיתן המסים רשות
למידעהאמורבסעיף32)3(עד)6()בפרקזה-המידעהמפורט(
לבעלהתפקידהמתאיםברשותהמסים,בחברההממונהאו
במפעילהפרטישאיתוהתקשרההחברההממונהלשםכך,

בכלאחדממקריםאלה:

הוגשעררמטעםהחייבכאמורבסעיף44; )1(

הוגשהפנייהמטעםהחייבכאמורבסעיפים35או36 )2(
שטיפולבהמצריךגישהלמידעהמפורט;

מקריםאחריםשהשריםרשאיםלקבועבתקנות,באישור )3(
ועדתהכספיםשלהכנסתר

קבלתמידעמפורט
במסגרתפנייה

חייבהמבקשלקבלמידעמפורט,יפנהלחברההממונה35ר )א(
אולמפעילהפרטי,לפיהעניין,אשריעבירואליובכתבאת
המידעבתוך30ימיםמיוםהפנייה;ביקשהחייבלקבלאת
המידעהמפורטבאופןקבוע-יעבירולואתהמידעבהודעות
מפורט מידע קבלת בעד בתשלום יחויב לא חייב החיוב;

כאמורר

בקשהכאמורמטעםהחייבתקנהלחברההממונהאו )ב(
למפעילהפרטיהרשאתגישהלמידעהמפורט,ללאהרשאת

צפייהר

קבלתמידעמפורט
במסגרתבירור

חייבהמבקשלערוךבירורבנוגעלהודעתחיוביפנה36ר )א(
לחברההממונהאולמפעילהפרטי,לפיהעניין,אשריקיימו
בדיקהלגביבקשתוויעבירואליובכתבאתהמידעהמפורט
הנוגעלהודעתהחיובבתוך30ימיםמיוםהפנייה;חייבלא

יחויבבתשלוםבעדעריכתבירורלגביהודעתחיובכאמורר

החברההממונהאוהמפעילהפרטי,לפיהעניין,יידעו )ב(
אתהחייבכיהטיפולבבקשתולערוךבירוריהיהכרוךבמתן
הרשאתגישהלמידעהמפורטהנוגעלהודעתהחיוב,הכוללת
הרשאתצפייה,שלבעלהתפקידהמתאיםלטיפולבבקשה

בחברההממונהאובמפעילהפרטיר

השימושבמידע
שבמערכתהגבייה

3732ר בסעיף כאמור הגבייה במערכת שייאסף המידע )א(
ישמשלקביעתהחיובבמסואכיפתובלבד,ולאייעשהבוכל

שימושלתכליתאחרתר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שימושבמידעשלאלתכלית )ב(
האמורהבאותוסעיףקטן,יתאפשרבכפוףלכךשהמידעעובד

כךשלאיהווהמידעמזוההובכפוףלאחדמאלה:

נעשהשימושבמידעבאופןמצטברלגבייותר )1(
מ־500כלירכב)בפרקזה-מידעמותמם(;

השימושבמידענעשהעלידיהלשכההמרכזית )2(
לסטטיסטיקה,לאחרשהועבראליהלשםמילויתפקידה
לפיפקודתהסטטיסטיקה]נוסחחדש[,התשל"ב-941972ר

דינימדינתישראל,נוסחחדש24,עמ'500ר 94
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בסעיףזה- )ג(

"מידעמזוהה"-מידעהכוללפרטמזההשלחייב,אומידע
שפרטיםמזהיםשלחייבהופרדוממנואךניתןבמאמץ

סבירלזהותאתהחייבשאליומתייחסהמידע;

"פרטמזהה"-שםפרטי,שםמשפחה,מספרזהות,מספר
רישוישלכלירכבוכלמידעאחרשישבוכדילהביא,

במישריןאובעקיפין,לזיהויחייבמסויםר

הוראותהגנת
הפרטיותלעניין

צילומירכב
ומצלמות

ניתנים38ר יהיו לא )6(32 בסעיף כאמור רכבים צילומי )א(
זיהוי את יאפשר שלא באופן אלא יישמרו, ולא לצפייה

הנוסעיםברכבהמצולםאועוברידרךאחריםר

שמירתהצילומיםוהמידעשיופקמהםתיעשהבדרך )ב(
המופיע במידע מורשה לא שימוש מפני הגנה שתבטיח

בצילומים,שיבושו,חשיפתואוהעתקתובלארשותכדיןר

תפעולהמצלמות,שמירתהמידעהמתועדבצילומים )ג(
והפקתהצילומיםוהודעותהחיובלפיפרקזהייעשובאופן

שימזעראתהפגיעהבפרטיותואתסיכוניאבטחתהמידער

מחיקתמידע
מהמצלמות

המפורט39ר והמידע הבסיסי המידע שמירת לאחר בסמוך
במערכתהגבייהולאיאוחרמשלושהימיםממועדהחצייה
שלרכבאתגבולטבעתהחיוב,יימחקהמידעלענייןחציית

הרכבכאמורמזיכרוןהמצלמות,אםנשמרבור

מחיקתמידע
ממערכתהגבייה

המידעהמפורטהשמורבמערכתהגבייהלגביכלרכב,40ר )א(
למעטמידעמותמםכמשמעותובסעיף37)ב(,יימחקבחלוף
למעט במערכת, שמירתו מיום חודשים ושלושה שנתיים
הודעתהחיובשתישמרבמערכתעדתוםשבעשניםמיום

הנפקתהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מידעכאמורלאיימחקאם )ב(
הואדרושלהליךמשפטיאולהליךגבייהשהחללפניתום
התקופההאמורהבאותוסעיףקטן,לתקופהשבההואדרושר

סודיותוהגבלת
העברתהמידע

צילום41ר לרבות זה, פרק לפי מידע אליו שהגיע אדם )א(
אותו יגלה ולא בסוד אותו ישמור ממנו, שהופק והמידע

לאחראלאלפיהוראותפרקזהאולפיצוביתמשפטר

לא הפרטי והמפעיל הממונה החברה המסים, רשות )ב(
יעבירומידעשהתקבלאונוצרלפיפרקזה,לרבותצילום

והמידעשהופקממנו,אלאלפיהוראותפרקזהר

רשותהמסיםתיידעאתהציבורבאמצעותהחברההממונה42ריידועהציבור
עלהצבתמצלמותושמירתצילוםהנוסעיםברכבבאופןשלא

יאפשראתזיהויהנוסעיםאועוברידרךאחריםר

תקנותלענייןהגנת
הפרטיות

ולאחר43ר הכנסת של ועדתהכספים באישור שרהמשפטים,
התייעצותעםהשרים,רשאילקבועהוראותבענייניםאלה:

שיקוליהגנהעלפרטיותלגביאופןהצבתהמצלמות )1(
ותפעולן;

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



183 ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18

דרך עוברי או ברכב הנוסעים זיהוי יכולת מניעת )2(
אחרים;הוראותאלהייקבעולאחרהתייעצותעםהממונה
עליישומיםביומטרייםכהגדרתובחוקהכללתאמצעיזיהוי
זיהויובמאגר זיהויביומטרייםבמסמכי ביומטרייםונתוני

מידע,התש"ע-952009;

אופןשמירתהצילומיםוהמידעהמתועדבהםומשך )3(
שמירתם;

אופןהעברתהמידעשהופקמהצילומיםלחייב,לפי )4(
בקשתואואגבהגשתעררמטעמו,וכןאופןהגשתולוועדת

הערראולביתהמשפט;

אופןיידועהציבורעלהצילוםר )5(

פרק ט': ערר ואכיפת תשלום

חייברשאילהגישעררעלהודעתהחיובלוועדתערר,44רהגשתערר )א(
בתוך45ימיםמיוםשנשלחהלוהודעתהחיובר

איןבהגשתעררכדילדחותאתמועדהתשלוםלפי )ב(
הודעתהחיוב,אלאאםכןקבעהועדתהערראחרתר

העתקי ואת הטענות את ויכלול בכתב יוגש ערר )ג(
והמידע החיוב הודעת לרבות לעניין, הנוגעים המסמכים
המפורטשהועברלחייבלפיסעיף32,אולפיסעיף33אם

נעשההליךבירורלפיסעיףזהר

שרהאוצרימנהועדתערר,אחתאויותר,שלדןיחידהכשיר45רועדתערר
המשפטים, שר שיגיש רשימה מתוך שלום, שופט להיות
שתפקידהלדוןבערריםעלהודעותחיובלפיהוראותפרק

זה)בחוקזה-ועדתערר(ר

ועדתהעררמוסמכתלאשראתהודעתהחיובשעליהעוררים,46רסמכותבערר
לבטלהאולהחזירהלרשותהמסיםעםהוראותר

אופןהדיון
בוועדתערר

ועדתהעררתדוןותחליטבעררעלפיטענותוראיות47ר )א(
שהוגשובכתבבלבד,אלאאםכןמצאהשישבכךכדילפגוע

בעשייתצדקבעניינםשלהצדדיםר

החליטהועדתהעררלקייםדיוןבהשתתפותהצדדים, )ב(
רשאיתהיאלקייםאתהדיוןבאמצעיםטכנולוגייםאםקבע
שרהמשפטיםסדרידיןלענייןקיוםדיוןכאמור;לענייןזה,
"אמצעיםטכנולוגיים"-אמצעיםהמאפשריםהעברתתמונה
וקולבזמןאמת,שבהםניתןלשמועולראותאתהמשתתפים

בדיוןוכןלהישמעבמהלכור

החלטהסופיתשלועדתהעררניתנתלערעורבזכותלפניבית48רערעור
משפטהשלום,בתוך45ימיםמיוםמתןההחלטההסופיתר

החלתהוראותחוק
בתידיןמינהליים

ההוראותלפיחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-961992,למעט49ר
סעיפים22)א(,26)ג(,37ו־45לחוקהאמור,יחולועלעררועל

ועדתערר,בשינוייםהמחויביםר

דרך עוברי או ברכב הנוסעים זיהוי יכולת מניעת )2(
אחרים;הוראותאלהייקבעולאחרהתייעצותעםהממונה
עליישומיםביומטרייםכהגדרתובחוקהכללתאמצעיזיהוי
זיהויובמאגר זיהויביומטרייםבמסמכי ביומטרייםונתוני

מידע,התש"ע-952009;

אופןשמירתהצילומיםוהמידעהמתועדבהםומשך )3(
שמירתם;

אופןהעברתהמידעשהופקמהצילומיםלחייב,לפי )4(
בקשתואואגבהגשתעררמטעמו,וכןאופןהגשתולוועדת

הערראולביתהמשפט;

אופןיידועהציבורעלהצילוםר )5(

פרק ט': ערר ואכיפת תשלום

חייברשאילהגישעררעלהודעתהחיובלוועדתערר,44רהגשתערר )א(
בתוך45ימיםמיוםשנשלחהלוהודעתהחיובר

איןבהגשתעררכדילדחותאתמועדהתשלוםלפי )ב(
הודעתהחיוב,אלאאםכןקבעהועדתהערראחרתר

העתקי ואת הטענות את ויכלול בכתב יוגש ערר )ג(
והמידע החיוב הודעת לרבות לעניין, הנוגעים המסמכים
המפורטשהועברלחייבלפיסעיף32,אולפיסעיף33אם

נעשההליךבירורלפיסעיףזהר

שרהאוצרימנהועדתערר,אחתאויותר,שלדןיחידהכשיר45רועדתערר
המשפטים, שר שיגיש רשימה מתוך שלום, שופט להיות
שתפקידהלדוןבערריםעלהודעותחיובלפיהוראותפרק

זה)בחוקזה-ועדתערר(ר

ועדתהעררמוסמכתלאשראתהודעתהחיובשעליהעוררים,46רסמכותבערר
לבטלהאולהחזירהלרשותהמסיםעםהוראותר

אופןהדיון
בוועדתערר

ועדתהעררתדוןותחליטבעררעלפיטענותוראיות47ר )א(
שהוגשובכתבבלבד,אלאאםכןמצאהשישבכךכדילפגוע

בעשייתצדקבעניינםשלהצדדיםר

החליטהועדתהעררלקייםדיוןבהשתתפותהצדדים, )ב(
רשאיתהיאלקייםאתהדיוןבאמצעיםטכנולוגייםאםקבע
שרהמשפטיםסדרידיןלענייןקיוםדיוןכאמור;לענייןזה,
"אמצעיםטכנולוגיים"-אמצעיםהמאפשריםהעברתתמונה
וקולבזמןאמת,שבהםניתןלשמועולראותאתהמשתתפים

בדיוןוכןלהישמעבמהלכור

החלטהסופיתשלועדתהעררניתנתלערעורבזכותלפניבית48רערעור
משפטהשלום,בתוך45ימיםמיוםמתןההחלטההסופיתר

החלתהוראותחוק
בתידיןמינהליים

ההוראותלפיחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-961992,למעט49ר
סעיפים22)א(,26)ג(,37ו־45לחוקהאמור,יחולועלעררועל

ועדתערר,בשינוייםהמחויביםר

ס"חהתש"ע,עמ'256ר 95

ס"חהתשנ"ב,עמ'90ר 96
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רשומהאלקטרונית
-ראיהקבילה

התש"ס-50,972000ר מהירים, נתיבים לחוק 4ט סעיף הוראות
לרבותהתקנותשהותקנולפיו,יחולולענייןחוקזה,בשינויים

המחויבים,אםלאנקבעאחרתבחוקזהר

שרהמשפטיםרשאילהתקיןתקנותלענייןסדרידיןודיני51רתקנות
הראיותולענייןסדריהמינהלבוועדתהעררר

דיןחיובלעניין
סרבןתשלום

בסעיףזה-52ר )א(

"הפרשיהצמדה"-הפרשיהצמדהכהגדרתםבחוקפסיקת
ריביתוהצמדה,התשכ"א-981961;

"חובחלוט"-חיובבתשלוםמסשלאשולםוחלףהמועד
לתשלומו;

"המועדהקובע"-המועדשבוהפךחיובלחובחלוט;

"ריביתפיגורים"-כמשמעותהבסעיף5)ב(לחוקפסיקתריבית
והצמדה,התשכ"א-1961ר

ימים 15 חובחלוטשלאשולם,כולואוחלקו,בתוך )ב(
מהמועד הצמדה, הפרשי עליו יתווספו הקובע, מהמועד

הקובעועדלתשלוםבפועלר

בתוםשלושהחודשיםמהמועדהקובעתיווסףלחוב )ג(
חלוטשלאשולם,כולואוחלקו,ולהפרשיההצמדהשחושבו
בהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(תוספתפיגורבשיעורשל25%
מהחובהחלוטאומחלקוומהפרשיההצמדה,שלאשולמו,
לפיהעניין)בחוקזה-תוספתפיגור(,ומהמועדהאמורואילך
ולתוספתהפיגור, תיווסףלחובהחלוט,להפרשיההצמדה

ריביתפיגוריםר

ותוספת  פיגור תוספת הצמדה, הפרשי חלוט, חוב )ד(
ריביתפיגוריםייגבובאמצעותהמרכזלגבייתקנסות,אגרות
אגרות קנסות, לגביית המרכז בחוק כמשמעותו והוצאות

והוצאות,התשנ"ה-991995ר

פרק י': הוראות שונות

השקעהבתחבורה
ציבורית

בחוקתקציבשנתיכהגדרתובחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-53ר
1001985,ייקבעבתכניתנפרדתסכוםבגובהאומדןההכנסות
הצפויותלאותהשנתכספיםממסהגודש,ולאיותרמסכום
של700מיליוןשקליםחדשיםלטובתשיפורהפעלתשירותי

התחבורההציבוריתר

לאחר54רביצועותקנות רשאי, והוא זה, חוק ביצוע על ממונה האוצר שר
התייעצותעםשרהתחבורה,להתקיןתקנותלביצועור

תיקוןחוקבתידין
מינהליים-מס'18

בחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-1011992,בתוספת,אחרי55ר
פרט29יבוא:

ס"חהתש"ס,עמ'199ר 97

ס"חהתשכ"א,עמ'192ר 98

ס"חהתשנ"ה,עמ'170ר 99

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ר 100

ס"חהתשנ"ב,עמ'90;התש"ף,עמ'86ר 101
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ועדתעררלפיסעיף45לחוקמסלהפחתתגודשהתנועה "30ר
באזורגושדן,התשפ"ב-1022021ר"

התכנית56רתחילה חוק של תחילתו ביום זה חוק של תחילתו )א(
הכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנות
יום - זה )בפרק התשפ"ב-1032021 ו־2022(, 2021 התקציב

התחילה(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתםשלסעיפים3,2, )ב(
10עד44,33,17,16,13עד48ו־52ביוםא'באדרהתשפ"ה)1

במרס2025()בפרקזה-היוםהקובע(ר

היישום,רשאים ועדת עם השרים,לאחרהתייעצות )ג(
לדחותפעםאחת,בצו,אתהיוםהקובעעדיוםי"בבאדר

התשפ"ו)1במרס2026(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,תחילתושלסעיף12)ב( )ד(
)ג(- חמששניםמהיוםהקובע,ואםנדחהלפיסעיףקטן

מהמועדשאליונדחהר

תקנותראשונותלענייןסעיף3)ב(יותקנולאיאוחרמשישה57רתקנותראשונות
חודשיםלפניהיוםהקובע,ואםנדחהלפיסעיף56)ג(-לפני

המועדשאליונדחהר

הפעולותלפיחוקזההמפורטותלהלןיקוימולראשונהלאחר58רפעולותראשונות
יוםהתחילה,במועדיםהנקוביםלצידן:

שרהאוצריקבעלראשונהאתמיקומיהשעריםכאמור )1(
בסעיף8-עד15חודשיםלפניהיוםהקובע;

23-בתוך השריםימנוחברהממונהכאמורבסעיף )2(
שלושיםימיםמיוםהתחילהר

השריםידווחולוועדתהכספיםשלהכנסת,אחתלשנה,59רדיווחלכנסת )א(
החלמחודשמרס2023,עלכלאלה:

התפתחותטכנולוגיתלניטוררציףשלכלירכב )1(
ולקביעתתעריפישיווימשקל;

מחקרהשוואתימעודכןממדינותהעולםלעניין )2(
דרכיקביעתתשלומיגודש;

ונתונים בישראל הגודש מס של יעילות מדדי )3(
סטטיסטייםנוספים;

בתיקון הצורך לעניין היישום ועדת עמדת )4(
החקיקהוהתאמהלטכנולוגיהעדכנית;

בחינתיישוםמודלתעריפישיווימשקלוכדאיותו )5(
עלבסיסמודלטבעותהחיובהקייםבחוקזה;

ההשקעהבפיתוחהתחבורההציבורית; )6(

השינויבתדירותהתחבורההציבוריתובתשתיות )7(
התחבורהשהוקמומיוםהתחילהר

ועדתעררלפיסעיף45לחוקמסלהפחתתגודשהתנועה "30ר
באזורגושדן,התשפ"ב-1022021ר"

התכנית56רתחילה חוק של תחילתו ביום זה חוק של תחילתו )א(
הכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנות
יום - זה )בפרק התשפ"ב-1032021 ו־2022(, 2021 התקציב

התחילה(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתםשלסעיפים3,2, )ב(
10עד44,33,17,16,13עד48ו־52ביוםא'באדרהתשפ"ה)1

במרס2025()בפרקזה-היוםהקובע(ר

היישום,רשאים ועדת עם השרים,לאחרהתייעצות )ג(
לדחותפעםאחת,בצו,אתהיוםהקובעעדיוםי"בבאדר

התשפ"ו)1במרס2026(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,תחילתושלסעיף12)ב( )ד(
)ג(- חמששניםמהיוםהקובע,ואםנדחהלפיסעיףקטן

מהמועדשאליונדחהר

תקנותראשונותלענייןסעיף3)ב(יותקנולאיאוחרמשישה57רתקנותראשונות
חודשיםלפניהיוםהקובע,ואםנדחהלפיסעיף56)ג(-לפני

המועדשאליונדחהר

הפעולותלפיחוקזההמפורטותלהלןיקוימולראשונהלאחר58רפעולותראשונות
יוםהתחילה,במועדיםהנקוביםלצידן:

שרהאוצריקבעלראשונהאתמיקומיהשעריםכאמור )1(
בסעיף8-עד15חודשיםלפניהיוםהקובע;

23-בתוך השריםימנוחברהממונהכאמורבסעיף )2(
שלושיםימיםמיוםהתחילהר

השריםידווחולוועדתהכספיםשלהכנסת,אחתלשנה,59רדיווחלכנסת )א(
החלמחודשמרס2023,עלכלאלה:

התפתחותטכנולוגיתלניטוררציףשלכלירכב )1(
ולקביעתתעריפישיווימשקל;

מחקרהשוואתימעודכןממדינותהעולםלעניין )2(
דרכיקביעתתשלומיגודש;

ונתונים בישראל הגודש מס של יעילות מדדי )3(
סטטיסטייםנוספים;

בתיקון הצורך לעניין היישום ועדת עמדת )4(
החקיקהוהתאמהלטכנולוגיהעדכנית;

בחינתיישוםמודלתעריפישיווימשקלוכדאיותו )5(
עלבסיסמודלטבעותהחיובהקייםבחוקזה;

ההשקעהבפיתוחהתחבורההציבורית; )6(

השינויבתדירותהתחבורההציבוריתובתשתיות )7(
התחבורהשהוקמומיוםהתחילהר

ס"חהתשפ"ב,עמ'171ר 102

ס"חהתשפ"ב,עמ'80ר 103
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בסעיףזה- )ב(

שר בהסכמת האוצר, שר שיקבע תחום - דרך" "מקטע
ובין דרך של קבוע אורך בהגדרת בין התחבורה,

בקביעתדרךהתחומהבגבולותברורים;

"ניטוררציף"-אמצעיאלקטרוניניידאוהמותקןדרךקבע
בכליהרכב,שייחשבאתמרחקהנסיעהשעברכלי
הדרך; מקטעי או החיוב מטבעות אחת בכל הרכב
הניטורהרציףייעשהבשיםלב,ככלהניתן,לשמירה
הרכיבהאלקטרוניהמנטר הפרטיותובאופןשבו על
בעד המוטל המס סכום את הגבייה למערכת ישדר
הנסיעה;יתרהנתוניםהכולליםאתמיקוםכליהרכב
ושעתנסיעתוייקלטובאמצעיהניטורולאיועברו;רכיב
הניטוריבצעבאופןאוטומטיאתההתחשבנותויעביר

אתסכוםהמסבלבד;

"תעריפישיווימשקל"-סכוםמסשייצור,ככלהניתן,מיטוב
בכלמקטעדרךביןמספרהנסיעותהמבקשותלעבורבו
בפרקזמןנתוןלקיבולתקטעהדרךבאותומסלול;ככל
שמספרכליהרכבהנעיםבכלמקטעדרךבשעהנתונה
קטןיותרמקיבולתקטעהדרך,יוטלמסבשיעורנמוך
יותראושלאיוטלמס;ככלשמספרכליהרכבהנעים
בכלמקטעדרךבשעהנתונהגדוליותרמקיבולתקטע

הדרך,יוטלמסבשיעורגבוהיותרר

תוספת ראשונה
)סעיפים4ו־8(

גבול טבעות החיוב ומיקומי השערים
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תוספת שנייה
)סעיף11(

סכומי המס

טורא'
טווחשעותהנסיעה

טורב'
כיווןהנסיעה

טורג'
טבעתהחיוב

שגבולהנחצה

טורד'
סכוםהמס

)בשקליםחדשים(

6:30עד10:00 5טבעתחיצוניתלכיווןמוקדהגודש1

10טבעתאמצעית

10טבעתפנימית

15:00עד19:00 5ר2טבעתחיצוניתלכיווןמוקדהגודש2ר

5טבעתאמצעית

5טבעתפנימית

15:00עד19:00 לכיוון3ר הגודש ממוקד
הטבעתהחיצונית

5ר2טבעתחיצונית

5טבעתאמצעית

5טבעתפנימית

תוספת שלישית
)סעיף17(

אופן החיוב לעניין סוגי רכב מסוימים

אופןהחיובבמססוגהרכב

למעט1ר התעבורה, פקודת לפי כהגדרתו אוטובוס
אוטובוסזעירפרטי,כמשמעותולפיפקודתהתעבורה

פטורמתשלוםמס

עליה2ר שניתן התעבורה, בפקודת כהגדרתה מונית
רישיוןלנסיעתשירות,בעתשהיאמבצעתנסיעת
שירותבקוהשירותלמוניותשנקבעברישיוןהנסיעה;
שירות "קו שירות", לנסיעת "רישיון - זה לעניין
למוניות"-כהגדרתםבסעיף14זלפקודתהתעבורה;
"נסיעתשירות"-כמשמעותהלפיסעיף14יאלפקודת

התעבורה

פטורמתשלוםמס

נכההנוסעברכבהנושאתגנכהיהיהפטורמתשלום3ר
המס;לענייןזה,"נכה"ו"תגנכה"-כהגדרתםבחוק

חניהלנכים,התשנ"ד-1041993

פטורמתשלוםמס

מוניתנגישהכהגדרתהלפיחוקשוויוןזכויותלאנשים4ר
עםמוגבלות,התשנ"ח-1051998

פטורמתשלוםמס

תוספת שנייה
)סעיף11(

סכומי המס

טורא'
טווחשעותהנסיעה

טורב'
כיווןהנסיעה

טורג'
טבעתהחיוב

שגבולהנחצה

טורד'
סכוםהמס

)בשקליםחדשים(

6:30עד10:00 5טבעתחיצוניתלכיווןמוקדהגודש1

10טבעתאמצעית

10טבעתפנימית

15:00עד19:00 5ר2טבעתחיצוניתלכיווןמוקדהגודש2ר

5טבעתאמצעית

5טבעתפנימית

15:00עד19:00 לכיוון3ר הגודש ממוקד
הטבעתהחיצונית

5ר2טבעתחיצונית

5טבעתאמצעית

5טבעתפנימית

תוספת שלישית
)סעיף17(

אופן החיוב לעניין סוגי רכב מסוימים

אופןהחיובבמססוגהרכב

למעט1ר התעבורה, פקודת לפי כהגדרתו אוטובוס
אוטובוסזעירפרטי,כמשמעותולפיפקודתהתעבורה

פטורמתשלוםמס

עליה2ר שניתן התעבורה, בפקודת כהגדרתה מונית
רישיוןלנסיעתשירות,בעתשהיאמבצעתנסיעת
שירותבקוהשירותלמוניותשנקבעברישיוןהנסיעה;
שירות "קו שירות", לנסיעת "רישיון - זה לעניין
למוניות"-כהגדרתםבסעיף14זלפקודתהתעבורה;
"נסיעתשירות"-כמשמעותהלפיסעיף14יאלפקודת

התעבורה

פטורמתשלוםמס

נכההנוסעברכבהנושאתגנכהיהיהפטורמתשלום3ר
המס;לענייןזה,"נכה"ו"תגנכה"-כהגדרתםבחוק

חניהלנכים,התשנ"ד-1041993

פטורמתשלוםמס

מוניתנגישהכהגדרתהלפיחוקשוויוןזכויותלאנשים4ר
עםמוגבלות,התשנ"ח-1051998

פטורמתשלוםמס

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר 104

ס"חהתשנ"ח,עמ'152ר 105
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אופןהחיובבמססוגהרכב

פקודת5ר לפי כהגדרתם תלת–אופנוע או אופנוע
התעבורה,וכןאופנועעםרכבצדיאועםגרוראו

בלעדיהם

פטורמתשלוםמס

רכבמסחריכהגדרתובפקודתהתעבורהשמשקלו6ר
המותרעולהעל12,000ק"ג

יחויבבכפלסכוםהמס
הקבועבתוספתהשנייה
לגביו תחול לא וכן
החיוב סכום מגבלת

היומיהמרבי

מוניתכהגדרתהבפקודתהתעבורה,שאינהמונית7ר
שירותכמשמעותהבפרט2

סכום במחצית תחויב
בתוספת הקבוע המס
תחול ולא השנייה
סכום מגבלת לגביה

החיובהיומיהמרבי

לפי8ר כהגדרתם גלגינוע או עזר מנוע עם אופניים
פקודתהתעבורה,ותלת–אופןכמשמעותולפיפקודת

התעבורה

פטורמתשלוםמס

פטורמתשלוםמסרכבביטחון9ר

פטורמתשלוםמס"רכבחילוץכהגדרתולפיפקודתהתעבורה10ר

פרק י"א: תכנון ובנייה 

סימן א': היתר להפעלת מעון 

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'131

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1061965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(,לפניסעיף31ר
152יבוא:

"היתרלהפעלת
מעוןיוםלפעוטות

בדירתמגורים

בסעיףזה-151בר )א(

"היתרלהפעלתמעון"-היתרלשימושבמבנהמגוריםלשם
הפעלתמעוןיוםלפעוטות;

לפעוטות, יום מעונות על הפיקוח חוק - הפיקוח" "חוק
התשע"ט-1072018;

"היוםהקובע"-כ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(;

"מבנהמגורים"-מבנההנמצאבמגרשהמיועדלמגורים,
שישבודירתמגוריםאחתאויותר;

להפעלת היתר לקבלת הבקשה מבקש - ההיתר" "מבקש
או המגורים מבנה של המקרקעין בעל שהוא מעון
הבעלים,המנהלאוהמפעילשלמעוןהיוםלפעוטות,
ולענייןמבקשבקשהשהואתאגיד-גםבעלהשליטה

בתאגידאומנהלו;

וטיפול לחינוך יומי שהייה מקום - לפעוטות" יום "מעון
בפעוטות;

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשפ"ב,עמ'170ר 106

ס"חהתשע"ט,עמ'14ר 107
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"פעוט","רישיון","רישיוןזמני"ו"שליטה"-כהגדרתםבחוק
הפיקוחר

עלאףההוראותלפיפרקזה,עלמעוןיוםלפעוטות )ב(
שפועלבתוךדירהבמבנהמגורים,שלפיהתכניתהחלהעליה
אוההיתרלבנייתהלאהותרבהשימושלשםהפעלתמעון

יום,יחולוהוראותאלה,לפיהעניין:

אםשוהיםבאותהדירהעד6פעוטות-המעון )1(
היתר או חורג לשימוש היתר מקבלת פטור יהיה
להפעלתמעוןלפיסעיףזה,ויראואתייעודהקרקע
למטרתמגוריםכאילוהואמתירשימושלהפעלתמעון

יוםלפעוטות;

אםשוהיםבאותהדירהבין7ל־36פעוטות- )2(
המעוןיהיהפטורמקבלתהיתרלשימושחורג,ובלבד
שקיבלהיתרלהפעלתמעוןלפיסעיףזהוהואבעל

רישיוןאורישיוןזמנילהפעלתמעוןיוםכאמורר

הוועדההמקומיתתיתןהיתרלהפעלתמעון,בהתאם )ג(
להוראותסעיפיםקטנים)ה(עד)ח(,ובלבדשהתקיימוהוראות

אלה:

בקשה המקומית לוועדה הגיש ההיתר מבקש )1(
בעל לא הוא ואם מעון, להפעלת היתר לקבלת
המקרקעין-צירףלבקשהמסמךהמעידעלהסכמת

בעלהמקרקעיןלהפעלתהמעון;

הבקשהלקבלתהיתרלהפעלתמעוןתכלולאת )2(
אלה:

כתובתהדירה; )א(

המספרהמרבישלפעוטותשישהובמעון )ב(
היום;

ביצוע על ההיתר מבקש של הצהרה )ג(
הפרסוםכאמורבפסקה)3(;

רישיוןאורישיוןזמניאוהתחייבותשל )ד(
כאמור לרישיון בקשה להגיש ההיתר מבקש

בתוך60ימיםממועדהגשתהבקשהלהיתר;

הבקשה)3( מהות את המפרטת הודעה )א(
להיתרואתהמועדלהגשתהתנגדויותלוועדה
המקומיתהוצגהעלגבישלט,ערוךלפיהוראות
שנקבעולגביפרסוםשלטלפיסעיף89א,בעניין
צורתהשלט,מידותיו,פרטימציבהשלט,גודל
הכתבושפתהפרסוםבלבד,במקוםבולטבחזית
וכן הבקשה הוגשה שלגביו המגורים מבנה
להגשת התקופה בכל עימו, הגובלים במבנים

ההתנגדויותר

"פעוט","רישיון","רישיוןזמני"ו"שליטה"-כהגדרתםבחוק
הפיקוחר

עלאףההוראותלפיפרקזה,עלמעוןיוםלפעוטות )ב(
שפועלבתוךדירהבמבנהמגורים,שלפיהתכניתהחלהעליה
אוההיתרלבנייתהלאהותרבהשימושלשםהפעלתמעון

יום,יחולוהוראותאלה,לפיהעניין:

אםשוהיםבאותהדירהעד6פעוטות-המעון )1(
היתר או חורג לשימוש היתר מקבלת פטור יהיה
להפעלתמעוןלפיסעיףזה,ויראואתייעודהקרקע
למטרתמגוריםכאילוהואמתירשימושלהפעלתמעון

יוםלפעוטות;



אםשוהיםבאותהדירהבין7ל־36פעוטות- )2(
המעוןיהיהפטורמקבלתהיתרלשימושחורג,ובלבד
שקיבלהיתרלהפעלתמעוןלפיסעיףזהוהואבעל

רישיוןאורישיוןזמנילהפעלתמעוןיוםכאמורר



הוועדההמקומיתתיתןהיתרלהפעלתמעון,בהתאם )ג(
להוראותסעיפיםקטנים)ה(עד)ח(,ובלבדשהתקיימוהוראות

אלה:

בקשה המקומית לוועדה הגיש ההיתר מבקש )1(
בעל לא הוא ואם מעון, להפעלת היתר לקבלת
המקרקעין-צירףלבקשהמסמךהמעידעלהסכמת

בעלהמקרקעיןלהפעלתהמעון;



הבקשהלקבלתהיתרלהפעלתמעוןתכלולאת )2(
אלה:

כתובתהדירה; )א(

המספרהמרבישלפעוטותשישהובמעון )ב(
היום;

ביצוע על ההיתר מבקש של הצהרה )ג(
הפרסוםכאמורבפסקה)3(;

רישיוןאורישיוןזמניאוהתחייבותשל )ד(
כאמור לרישיון בקשה להגיש ההיתר מבקש

בתוך60ימיםממועדהגשתהבקשהלהיתר;

הבקשה)3( מהות את המפרטת הודעה )א(
להיתרואתהמועדלהגשתהתנגדויותלוועדה
המקומיתהוצגהעלגבישלט,ערוךלפיהוראות
שנקבעולגביפרסוםשלטלפיסעיף89א,בעניין
צורתהשלט,מידותיו,פרטימציבהשלט,גודל
הכתבושפתהפרסוםבלבד,במקוםבולטבחזית
וכן הבקשה הוגשה שלגביו המגורים מבנה
להגשת התקופה בכל עימו, הגובלים במבנים

ההתנגדויותר
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התקיימולגביהבקשהלהיתרהוראותסעיף )ב(
149)א()2א()א(ו–)ב(,אומסרההוועדההמקומית
הודעהמקוונתכאמורבסעיףזה,ובלבדשלא
יושתועלמבקשההיתרהוצאותבשלמסירת
הודעותלפיסעיףקטןזהבסכוםהעולהעל500
יראו מקוונת, הודעה שקליםחדשים;נשלחה
הראשון העבודה ביום נמסרה כאילו אותה
"הודעה זו, משנה בפסקת שליחתה; שלאחר
מקוונת"-מסרוןאודואראלקטרוניהנשלחים
לכתובתאולמספרהטלפוןהניידשמסרהנמען

לרשותהמקומיתלקבלתמסריםר

יכול מעון להפעלת היתר לקבלת לבקשה התנגדות )ד(
שתוגשעלידיבעלדירהאומחזיקדירהבמבנההמגורים
שבויפעלמעוןהיוםאובמבניםהגובליםעימו,בלבד,בתוך

15ימיםממועדפרסוםההודעהלפיסעיףקטן)ג()3(ר

בעניין)ה( החלטתה את תיתן המקומית הוועדה )1(
הבקשהלהיתרבתוך45ימיםמיוםשהוגשההבקשה,
בכפוףלהוראותסעיפיםקטנים)ו(ו–)ז(;לאניתנההחלטה,

יראואתהבקשהכמאושרתבתוםהמועדהאמורר

הוועדהרשאיתשלאלאשראתהבקשהבמועד )2(
האמורבפסקה)1(,אםבעלדירהאומחזיקדירהבמבנה
המגוריםשבויפעלמעוןהיוםאובבנייניםהגובלים
עימוהגישהתנגדותשממנהעולהכימתןההיתריגרום
פגיעהמרחביתמשמעותיתשאינהניתנתלתיקון,ולאחר

שפעלהבהתאםלאמורבסעיפיםקטנים)ו(ו–)ז(ר

הוגשההתנגדותלפיסעיףקטן)ד(שממנהעולהכימתן )ו(
ההיתריגרוםפגיעהמרחביתמשמעותית,תודיעהוועדה
האמורה התקופה בתוך כך על ההיתר למבקש המקומית
בסעיףקטן)ה(,ותיתןלוהזדמנותלהציעדרךלתיקוןהפגיעה
בתוך30ימיםמיוםקבלתההודעה;סברההוועדהכיהפגיעה
הוועדה תיתן לתיקון, ניתנת אינה בהתנגדות המתוארת
30 בתוך טענותיו את להשמיע הזדמנות ההיתר למבקש

ימיםמיוםקבלתההודעהר

תיתן  להתנגדות, ההיתר מבקש תגובת התקבלה )ז(
הוועדההמקומיתאתהחלטתהבתוך30ימיםמיוםקבלת
התגובה;לאניתנההחלטהבמועדהאמור-יראואתהבקשה
תגובה התקבלה לא האמור; המועד בתום אושרה כאילו
ממבקשההיתרבתוך30ימיםמיוםשנמסרהלוההודעה,

תחליטהוועדהבבקשהבתוך30ימיםנוספיםר

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



191 ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18

החליטההוועדהלאשרבקשהלהיתרלהפעלתמעון )ח(
אושלאניתנההחלטהבמועדהאמורבסעיפיםקטנים)ה(או
)ז(לפיהעניין,תיתןרשותהרישויהמקומיתלמבקשההיתר
היתרלהפעלתמעון;בהיתריצויןכיאיןבומשוםאישור
אורישיוןלהפעלתמעוןיוםלפעוטותלפיחוקהפיקוח;אין
בקבלתהיתרלהפעלתמעוןלפיסעיףזהכדילגרועמהאיסור
להפעילמעוןיוםללארישיוןכאמורבסעיף4לחוקהפיקוחר

המקומית הוועדה מהחלטת נפגע עצמו את הרואה )ט(
לסרבלבקשתולפיסעיףזהאולדחותהתנגדותשהגישלפי
סעיףזה,רשאילערורבפניועדתהעררבתוך15ימיםמיום
שהומצאהלוההחלטהבדברהסירובאוהדחייה;ועדתהערר
תחליטבעררבתוך30ימיםמיוםהגשתו;קיבלהועדתהערר
אתהערר,רשאיתהיאלקבועבהחלטתהכיתיתןאתההיתר;
קבעהכאמור,תיתןאתההיתרלמבקשבמקוםרשותהרישוי

המקומיתבכפוףלהוראותסעיףקטן)ח(ר

השבחה, תיחשב לא מעון להפעלת היתר קבלת )י(
כהגדרתהבתוספתהשלישיתר

עלאףהאמורבכלדין,הייתההדירהשלגביההוגשה )יא(
בקשהלהיתרלהפעלתמעוןבמקרקעיישראל,לאתידרש
זה סעיף לפי ההיתר ישראללמתן רשותמקרקעי הסכמת
ולאייגבהעלידירשותמקרקעיישראלכלתשלוםבשלמתן

ההיתרכאמורר

שרהפנים,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשל )יב(
הכנסת,רשאילקבועמספרפעוטותמרבישונהבמעוןיום
שפועלבדירהצמודתקרקעכהגדרתהבסעיף147י)13(,שניתן
לבקשלגביוהיתרלהפעלתמעוןאוהליךאחרלקבלתהיתר
כאמור,בהתחשב,ביןהשאר,בהשפעהמרחביתובהתנגדות
בעלידירותאומחזיקידירותבמבנההמגוריםשבויפעל

המעוןאובמבניםהגובליםעימור

עלמעוןיוםלפעוטותשהחללפעולבמבנהמגוריםערב )יג(
היוםהקובעושוהיםבובין7פעוטותל־36פעוטות)בסעיף
קטןזה-מעוןקיים(,יחולוהוראותסעיףזהבשינוייםאלה:

מבקשההיתרלהפעלתמעוןקייםיהיהרשאי )1(
להגישלוועדההמקומיתבקשהלקבלתהיתרלהפעלת
בקשה הוגשה הקובע; מהיום ימים 90 בתוך המעון
כאמור,יהיהמפעילהמעוןרשאילהמשיךולהפעילאת
המעוןגםלאחרהיוםהקובעעדלמתןהחלטתהוועדה

המקומיתבבקשהכאמור;

את לאשר שלא המקומית הוועדה החליטה )2(
הבקשהלמתןהיתרלהפעלתמעוןלמעוןקיים,תופסק
פעילותהמעוןהקייםרקבתוםשנתהלימודיםשבה

התקבלההחלטתהוועדההמקומיתר

החליטההוועדהלאשרבקשהלהיתרלהפעלתמעון )ח(
אושלאניתנההחלטהבמועדהאמורבסעיפיםקטנים)ה(או
)ז(לפיהעניין,תיתןרשותהרישויהמקומיתלמבקשההיתר
היתרלהפעלתמעון;בהיתריצויןכיאיןבומשוםאישור
אורישיוןלהפעלתמעוןיוםלפעוטותלפיחוקהפיקוח;אין
בקבלתהיתרלהפעלתמעוןלפיסעיףזהכדילגרועמהאיסור
להפעילמעוןיוםללארישיוןכאמורבסעיף4לחוקהפיקוחר

המקומית הוועדה מהחלטת נפגע עצמו את הרואה )ט(
לסרבלבקשתולפיסעיףזהאולדחותהתנגדותשהגישלפי
סעיףזה,רשאילערורבפניועדתהעררבתוך15ימיםמיום
שהומצאהלוההחלטהבדברהסירובאוהדחייה;ועדתהערר
תחליטבעררבתוך30ימיםמיוםהגשתו;קיבלהועדתהערר
אתהערר,רשאיתהיאלקבועבהחלטתהכיתיתןאתההיתר;
קבעהכאמור,תיתןאתההיתרלמבקשבמקוםרשותהרישוי

המקומיתבכפוףלהוראותסעיףקטן)ח(ר

השבחה, תיחשב לא מעון להפעלת היתר קבלת )י(
כהגדרתהבתוספתהשלישיתר

עלאףהאמורבכלדין,הייתההדירהשלגביההוגשה )יא(
בקשהלהיתרלהפעלתמעוןבמקרקעיישראל,לאתידרש
זה סעיף לפי ההיתר ישראללמתן רשותמקרקעי הסכמת
ולאייגבהעלידירשותמקרקעיישראלכלתשלוםבשלמתן

ההיתרכאמורר

שרהפנים,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשל )יב(
הכנסת,רשאילקבועמספרפעוטותמרבישונהבמעוןיום
שפועלבדירהצמודתקרקעכהגדרתהבסעיף147י)13(,שניתן
לבקשלגביוהיתרלהפעלתמעוןאוהליךאחרלקבלתהיתר
כאמור,בהתחשב,ביןהשאר,בהשפעהמרחביתובהתנגדות
בעלידירותאומחזיקידירותבמבנההמגוריםשבויפעל

המעוןאובמבניםהגובליםעימור



עלמעוןיוםלפעוטותשהחללפעולבמבנהמגוריםערב )יג(
היוםהקובעושוהיםבובין7פעוטותל־36פעוטות)בסעיף
קטןזה-מעוןקיים(,יחולוהוראותסעיףזהבשינוייםאלה:



מבקשההיתרלהפעלתמעוןקייםיהיהרשאי )1(
להגישלוועדההמקומיתבקשהלקבלתהיתרלהפעלת
בקשה הוגשה הקובע; מהיום ימים 90 בתוך המעון
כאמור,יהיהמפעילהמעוןרשאילהמשיךולהפעילאת
המעוןגםלאחרהיוםהקובעעדלמתןהחלטתהוועדה

המקומיתבבקשהכאמור;

את לאשר שלא המקומית הוועדה החליטה )2(
הבקשהלמתןהיתרלהפעלתמעוןלמעוןקיים,תופסק
פעילותהמעוןהקייםרקבתוםשנתהלימודיםשבה

התקבלההחלטתהוועדההמקומיתר
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עלאףהוראותפרקזה,עלאישורלהפעלתמעוןיום )יד(
לפעוטותלפיסעיףזהיחולוהוראותסעיףזהבלבד,ולאיראו

שימושכאמורכשימושחורגר"

תיקוןחוקהפיקוח
עלמעונותיום

לפעוטות-מס'2

בחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ט-1082016,בסעיף6)א(,בסופויבוא:32ר

ניתןאישוררשותהכבאותוההצלהלענייןאמצעיבטיחותאשנדרשיםבמעון )10("
יוםלפעוטותעלעמידהבהוראתנציב523אובתקנותשנקבעולפיחוקהרשותהארצית
לכבאותוהצלה,התשע"ב-1092012;אופןמתןהאישורייקבעבהנחיותרשותהכבאות

וההצלהבהתייעצותעםהממונהר"ר

הוראתמעבר
לענייןמעונותיום

לפעוטות

מישהגישערבתחילתושלחוקזהבקשהלקבלתהיתרלשימושחורגלשםהפעלת33ר
מעוןיוםלפעוטותבמבנהמגוריםרשאילבקששיראואתבקשתוכבקשהלקבלת
היתרלהפעלתמעוןלפיהוראותסעיף151בלחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובחוקזה,
אולםאיןבכךכדילגרועמחובתהמבקשלהשליםאתהנדרשכדילקייםאתהוראות

הסעיףהאמורר

צוותבין־משרדי
לבחינתהקלות

בהליכיקבלת
היתריםלהפעלת

לגניילדים
ולמעונותיום

לפעוטות

לאיאוחרמיוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(,יגישצוותבין־משרדיכמפורט34ר )א(
בסעיףקטן)ב(לוועדתהחינוךהתרבותוהספורטשלהכנסתמסקנותוהמלצותבעניינים

המפורטיםלהלן:

המספרהמרבישלפעוטותלענייןמעוןיוםלפעוטותהפטורמקבלתהיתר )1(
לפיסעיף151ב)ב(לחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחובחוקזה;

הקלותבהליךקבלתהיתרלשימושחורגבמבנימגוריםלשםהפעלתגן )2(
ילדים;

הקלותבהליךקבלתהיתרלשימושחורגבמבניםשהותרובהםשימושים )3(
שאינםלמגוריםלשםהפעלתמעוןיוםלפעוטותוגןילדיםר

בצוותהבין־משרדייהיוחבריםלכלהפחותנציגמשרדהחינוך,שיהיהראש )ב(
הצוות,נציגמשרדראשהממשלה,נציגמשרדהמשפטים,נציגמשרדהאוצר,נציג

משרדהפניםונציגמינהלהתכנוןבמשרדהפניםר

הצוותהבין־משרדייביאבחשבוןאתעמדתמרכזהשלטוןהמקומיוישמעעמדות )ג(
שלנציגיארגוניםוגופיםהעוסקיםבגילהרךומייצגיםמגווןרחבשלגופיםציבוריים

ופרטיים,ובכללזהגניילדיםומעונותיוםר

חובה, לימוד בחוק כהגדרתם - לפעוטות" יום ו"מעון ילדים" "גן זה, בסעיף )ד(
התש"ט-1101949,ובחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ט-1112018,בהתאמהר

סימן ב': שימוש במגרשים המיועדים לתעסוקה ושימושים ממשלתיים

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'132

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-35-1121965ר

בסעיף6,אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )1(

המועצההארציתתבחרמביןחבריהועדתמשנהלענייןתכניות")ה( )1(
מפורטותשעיקרןשינויייעודמתעסוקהלמגוריםאוהוספתשימושמגורים

במגרשיםהמיועדיםלתעסוקה,שתהיהבתאחדעשרחברים,ובהם:

ס"חהתשע"ט,עמ'14ועמ'96ר 108

ס"חהתשע"ב,עמ'702ר 109

ס"חהתש"ט,עמ'287ר 110

ס"חהתשע"ט,עמ'14ר 111

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשפ"ב,עמ'188ר 112
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יושבראשהמועצההארציתאוחבראחרמביןחבריהמועצה )א(
הארציתשהואימנה,והואיהיההיושבראש;

נציגראשהממשלהבמועצההארציתשמונהלפיפסקה)2( )ב(
שלסעיף2)ב(,אםמונה;

נציגשרהאוצרבמועצההארציתשמונהלפיפסקה)2(של )ג(
סעיף2)ב(,אםמונה;

נציגשרהבינויוהשיכוןבמועצההארציתשמונהלפיפסקה )ד(
)2(שלסעיף2)ב(,אםמונה;

נציגהשרלהגנתהסביבהשמונהלפיפסקה)2(שלסעיף2)ב(, )ה(
אםמונה;

מנהלמינהלהתכנוןאונציגו; )ו(

שלושהחבריםמביןהחבריםהמנוייםבפסקאות)6(ו–)7(של )ז(
סעיף2)ב(;

שניחבריםמביןהחבריםהמנוייםבפסקאות)8(עד)14(של )ח(
סעיף2)ב(ר

ראשהרשותהמקומיתשבתחומהנכללרובשטחהתכניתהנדונה )2(
יוזמןלהשתתףכמשקיףבוועדתהמשנהר

בוועדת כמשקיף להשתתף יוזמן והתעשייה הכלכלה שר נציג )3(
המשנהר

מינהיושבראשהמועצההארציתאתאחדמחבריועדתהמשנה )4(
ליושבראשועדתהמשנה,לפיפסקתמשנה)1()א(,תבחרהמועצההארצית

מביןחבריהחברנוסףבמקומור

הסמכויות כל יהיו זה קטן סעיף לפי שהוקמה המשנה לוועדת )5(
הנתונותלוועדהמחוזית,לענייןתכניותמפורטותשעיקרןשינויייעוד
המיועדים במגרשים מגורים שימוש הוספת או למגורים מתעסוקה

לתעסוקה,ויחולולגביההוראותפרקג'בשינוייםהמחויביםר

הוראותסעיףקטןזהיחולולגביתכניותשהוגשולוועדתהמשנהעד )6(
יוםכ"אבטבתהתשפ"ז)31בדצמבר2026(ר";

בסעיף61ב,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

הוגשהלוועדהמקומיתתכניתבסמכותועדהמקומיתהחלהבתחוםאחד )ג(
מאלה,תשלחהוועדההודעהעלכךלרשותמקרקעיישראלולמינהלהדיור

הממשלתי;בהודעהיצוינותחוםהתכניתשהוגשהומטרותיה:

מקרקעיןהמיועדיםבתכניתלצורכיציבורכאמורבפסקה)2(להגדרה )1(
"צורכיציבור"שבסעיף188)ב(;

מקרקעיןהמיועדיםבתכניתלצורכיציבורכהגדרתםבסעיף188)ב( )2(
שנקבעבתכניתכייירשמועלשםהמדינהכאמורבסעיף26)א(;

מקרקעיןהמיועדיםבתכניתלצורכיציבורכהגדרתםבסעיף188)ב( )3(
שהםמקרקעיישראלשנרשמהלגביהםבמרשםהמקרקעיןהערהבדבר

ניהולםעלידימינהלהדיורהממשלתיר";

יושבראשהמועצההארציתאוחבראחרמביןחבריהמועצה )א(
הארציתשהואימנה,והואיהיההיושבראש;

נציגראשהממשלהבמועצההארציתשמונהלפיפסקה)2( )ב(
שלסעיף2)ב(,אםמונה;

נציגשרהאוצרבמועצההארציתשמונהלפיפסקה)2(של )ג(
סעיף2)ב(,אםמונה;

נציגשרהבינויוהשיכוןבמועצההארציתשמונהלפיפסקה )ד(
)2(שלסעיף2)ב(,אםמונה;

נציגהשרלהגנתהסביבהשמונהלפיפסקה)2(שלסעיף2)ב(, )ה(
אםמונה;

מנהלמינהלהתכנוןאונציגו; )ו(

שלושהחבריםמביןהחבריםהמנוייםבפסקאות)6(ו–)7(של )ז(
סעיף2)ב(;

שניחבריםמביןהחבריםהמנוייםבפסקאות)8(עד)14(של )ח(
סעיף2)ב(ר

ראשהרשותהמקומיתשבתחומהנכללרובשטחהתכניתהנדונה )2(
יוזמןלהשתתףכמשקיףבוועדתהמשנהר

בוועדת כמשקיף להשתתף יוזמן והתעשייה הכלכלה שר נציג )3(
המשנהר

מינהיושבראשהמועצההארציתאתאחדמחבריועדתהמשנה )4(
ליושבראשועדתהמשנה,לפיפסקתמשנה)1()א(,תבחרהמועצההארצית

מביןחבריהחברנוסףבמקומור

הסמכויות כל יהיו זה קטן סעיף לפי שהוקמה המשנה לוועדת )5(
הנתונותלוועדהמחוזית,לענייןתכניותמפורטותשעיקרןשינויייעוד
המיועדים במגרשים מגורים שימוש הוספת או למגורים מתעסוקה

לתעסוקה,ויחולולגביההוראותפרקג'בשינוייםהמחויביםר

הוראותסעיףקטןזהיחולולגביתכניותשהוגשולוועדתהמשנהעד )6(
יוםכ"אבטבתהתשפ"ז)31בדצמבר2026(ר";

בסעיף61ב,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

הוגשהלוועדהמקומיתתכניתבסמכותועדהמקומיתהחלהבתחוםאחד )ג(
מאלה,תשלחהוועדההודעהעלכךלרשותמקרקעיישראלולמינהלהדיור

הממשלתי;בהודעהיצוינותחוםהתכניתשהוגשהומטרותיה:

מקרקעיןהמיועדיםבתכניתלצורכיציבורכאמורבפסקה)2(להגדרה )1(
"צורכיציבור"שבסעיף188)ב(;

מקרקעיןהמיועדיםבתכניתלצורכיציבורכהגדרתםבסעיף188)ב( )2(
שנקבעבתכניתכייירשמועלשםהמדינהכאמורבסעיף26)א(;

מקרקעיןהמיועדיםבתכניתלצורכיציבורכהגדרתםבסעיף188)ב( )3(
שהםמקרקעיישראלשנרשמהלגביהםבמרשםהמקרקעיןהערהבדבר

ניהולםעלידימינהלהדיורהממשלתיר";
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בסעיף145)ג1(- )3(

תנאים "ולעניין יבוא תנאים," אותם מילוי בלא "גם אחרי ,)1( בפסקה )א(
הנוגעיםלסלילתדרכיםאוהקמתתשתיות-גםאםשוכנעכיהשירותהתשתיתי

הנדרשיינתןבאופןסביר,גםבלאמילויאותםתנאים";

אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

הרואהאתעצמונפגעמהחלטהשלמוסדהתכנוןהמוסמךלדחות ")3א(
כאמור לבקשה שהוגשה הערה או זה קטן סעיף לפי שהוגשה בקשה
ימים 30 בתוך 6)ד( סעיף לפי שהוקמה המשנה לוועדת לערור רשאי
מיוםשהומצאהלוההחלטה;ועדתהמשנהתחליטבעררבתוך30ימים
מיוםהגשתווהחלטתועדתהמשנהתבואבמקוםהחלטתמוסדהתכנון

המוסמך;";

אחריסעיף147יבוא: )4(

"היתרלהגדלת
שימושלמגוריםאו
לתוספתשימושים
אחריםלמגורים-

הוראתשעה

בסעיףזה-147אר )א(

"ביתדיורמוגן"ו"מעונותלתלמידים"-כמשמעותםבסעיף
62א)א1()14()א(;

"השטחהכולל״-השטחהכוללהמותרלבנייה,למעטשטחי
בנייהלתעסוקהשנוספובתכניתלפיסעיףקטן)א()16(
או)א1()3(שבסעיף62א,שאושרהלאחריוםי'בכסלו

התשפ"ב)14בנובמבר2021(;

"השכרהלטווחארוך"-כהגדרתהבתוספתהשישית;

"שימושציבורי"-מרפאה,גןילדיםלרבותמעוןיוםלגילהרך,
אומרכזקהילתיהנועדלשמשאתהמעונותלתלמידים

אואתביתהדיורהמוגן;

"שימושיםאחריםלמגורים"-דיורלהשכרהלטווחארוך,
מעונותלתלמידיםאוביתדיורמוגן;

"תכניתמפורטת"-למעטתכניתשאושרהלאחריוםי'בכסלו
התשפ"ב)14בנובמבר2021(,הקובעתבתחומהשימוש
שימוש על נוסף למגורים בנייה שטחי או למגורים
ושניתן אישורה ערב בתחומה שהותר התעסוקה
צורך בלא למגורים לבנייה היתר מכוחה להוציא

באישורהשלתכניתנוספת;

"תעסוקה"-כמשמעותהבסעיף62א)א1(ר

שימוש במגרש החלה המפורטת התכנית התירה )ב(
לתעסוקהולמגוריםוהשטחהכוללהמותרלבנייהלמגורים
במגרשנמוךמ־30אחוזיםמסךהשטחהכוללהמותרלבנייה
השימוש להגדלת היתר המקומית הוועדה תיתן במגרש,
למגוריםולתוספתיחידותדיורמתוךשטחיהבנייהשהותרו
לתעסוקה)בסעיףקטןזה-הגדלתשימושלמגורים(,בכפוף

להוראותאלה:

לאחר למגורים לבנייה המותר הכולל השטח )1(
הגדלתו,לאיעלהעל30אחוזיםמסךהשטחהכולל;
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להוראות בהתאם תהיה דיור יחידות תוספת )2(
שנקבעובתכניתלענייןגודלאומאפייניהדירה,ככל

שנקבעור

התירההתכניתהמפורטתהחלהבמגרשבתחוםרשות )ג(
עירוניתשימושלתעסוקהולאהתירהבושימושלמגורים,
אחרים שימושים לתוספת היתר המקומית הוועדה תיתן
למגוריםמתוךשטחיהבנייהשהותרולתעסוקה)בסעיףקטן

זה-תוספתשימוש(,בכפוףלהוראותאלה:

השטחהכוללהמותרלבנייהלתוספתהשימוש )1(
לאיעלהעל30אחוזיםמסךהשטחהכולל;

לאמותריםבמגרששימושיתעשייהאומלאכה; )2(

גם יחולו ארוך לטווח להשכרה דיור לעניין )3(
הוראותאלה:

הוראותהתוספתהשישית; )א(

דירת של לבנייה המותר הכולל השטח )ב(
מגוריםלאיעלהעל50מ"ר,לרבותשטחושל
מרחבמוגן;לענייןזה,"דירתמגורים"-מערכת
חדריםאותאיםשנועדהלשמשיחידהשלמה

ונפרדתלמגוריםבלבדר

בהיתרלפיסעיףזהרשאיתועדהמקומית,לאשרתוספת )ד(
שימושציבורישנועדלשרתאתהגדלתהשימושלמגוריםאו
אתתוספתהשימושיםהאחריםלמגורים,נוסףעלהגדלת
השימושלמגוריםאולתוספתהשימושיםהאחריםלמגורים
לפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(,ורשאיתהיאלהתנותאתמתן
ההיתרבתוספתכאמור;תוספתלשימושציבוריכאמורלא
תעלהעל10אחוזיםמהשטחהכולל,ובלבדשעלכל20מ"ר
שהותרולמגוריםאולשימושיםאחריםלמגוריםלפיסעיף

זה,יותרעד1מ"רבנוילשימושציבוריר

סעיף לפי בהיתר לקבוע רשאית המקומית הוועדה )ה(
זההוראותלענייןחניהאףבסטייהמהוראותלפיחוקזה,

מתכניתמיתארמקומיתאומתכניתמפורטתלענייןחניהר

היתרלפיסעיףזהיכלול40יחידותדיורלפחותר )ו(

לאיינתןהיתרלפיסעיףזה,אלאאםכןמתקיימיםכל )ז(
אלה:

הוועדההמקומיתמצאה,לפיחוותדעתבכתב )1(
שלמהנדסהוועדה,כיניתןמענהנאותלצורכיציבור;
לענייןזה,"צורכיציבור"-מוסדותהציבור,השטחים
הפתוחים,התשתיותושטחיהחניהבכלאזורבמרחב

התכנון;

מתבקש שלגביו הבניין הקמת התחילה טרם )2(
ההיתר;

להוראות בהתאם תהיה דיור יחידות תוספת )2(
שנקבעובתכניתלענייןגודלאומאפייניהדירה,ככל

שנקבעור

התירההתכניתהמפורטתהחלהבמגרשבתחוםרשות )ג(
עירוניתשימושלתעסוקהולאהתירהבושימושלמגורים,
אחרים שימושים לתוספת היתר המקומית הוועדה תיתן
למגוריםמתוךשטחיהבנייהשהותרולתעסוקה)בסעיףקטן

זה-תוספתשימוש(,בכפוףלהוראותאלה:

השטחהכוללהמותרלבנייהלתוספתהשימוש )1(
לאיעלהעל30אחוזיםמסךהשטחהכולל;

לאמותריםבמגרששימושיתעשייהאומלאכה; )2(

גם יחולו ארוך לטווח להשכרה דיור לעניין )3(
הוראותאלה:

הוראותהתוספתהשישית; )א(

דירת של לבנייה המותר הכולל השטח )ב(
מגוריםלאיעלהעל50מ"ר,לרבותשטחושל
מרחבמוגן;לענייןזה,"דירתמגורים"-מערכת
חדריםאותאיםשנועדהלשמשיחידהשלמה

ונפרדתלמגוריםבלבדר

בהיתרלפיסעיףזהרשאיתועדהמקומית,לאשרתוספת )ד(
שימושציבורישנועדלשרתאתהגדלתהשימושלמגוריםאו
אתתוספתהשימושיםהאחריםלמגורים,נוסףעלהגדלת
השימושלמגוריםאולתוספתהשימושיםהאחריםלמגורים
לפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(,ורשאיתהיאלהתנותאתמתן
ההיתרבתוספתכאמור;תוספתלשימושציבוריכאמורלא
תעלהעל10אחוזיםמהשטחהכולל,ובלבדשעלכל20מ"ר
שהותרולמגוריםאולשימושיםאחריםלמגוריםלפיסעיף

זה,יותרעד1מ"רבנוילשימושציבוריר

סעיף לפי בהיתר לקבוע רשאית המקומית הוועדה )ה(
זההוראותלענייןחניהאףבסטייהמהוראותלפיחוקזה,

מתכניתמיתארמקומיתאומתכניתמפורטתלענייןחניהר

היתרלפיסעיףזהיכלול40יחידותדיורלפחותר )ו(

לאיינתןהיתרלפיסעיףזה,אלאאםכןמתקיימיםכל )ז(
אלה:

הוועדההמקומיתמצאה,לפיחוותדעתבכתב )1(
שלמהנדסהוועדה,כיניתןמענהנאותלצורכיציבור;
לענייןזה,"צורכיציבור"-מוסדותהציבור,השטחים
הפתוחים,התשתיותושטחיהחניהבכלאזורבמרחב

התכנון;

מתבקש שלגביו הבניין הקמת התחילה טרם )2(
ההיתר;
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סביבתית, מגבלה זה ובכלל מגבלה, כל אין )3(
שמונעתבכלדרךאתהגדלתהשימושאואתתוספת
ולא אין וכן למגרש למגורים האחרים השימושים
תוטלכלמגבלהכאמורשמונעתאתמימושהייעודים

החליםעלמגרשיםגובלים;

התמלאוהוראותסעיף149)א(,בשינוייםהמחויבים )4(
פרט בכל או ובשינויזה:כלמעונייןבקרקע,בבניין
תוספת ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר, תכנוני
להגיש רשאי ארוך לטווח להשכרה לדיור השימוש
התנגדותלענייןתוספתשימושלדיורלהשכרהלטווח

ארוך,בתוך30ימיםממועדפרסוםהבקשהלהיתרר

היתרלפיסעיףזהיכולשיינתןאףאםנקבעבתכנית )ח(
כיסטייהמהוראותהתכניתלענייןזהתהיהסטייהניכרת;
ואולםלאיינתןהיתרכאמוראםהתכניתשקבעהכיסטייה
מהוראותיהכאמורלענייןזהתהיהסטייהניכרתאושרה

אחרייוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(ר

ניתןהיתרלפיסעיףזה,לאניתןיהיהלממשהגדלת )ט(
שימושלמגורים,תוספתשימושיםאחריםלמגוריםאוהוספת
שימושציבורילפיהיתרכאמור)בסעיףקטןזה-מימוש
התוספת(בשיעורהעולהעלהשיעוריםשנקבעובסעיפים
קטנים)ב(עד)ד(,לפיהעניין,מהשטחהכולל,שבנייתומומשה

לפנימימושהתוספתאויחדעימהר

ניתןהיתרלפיסעיףזהוכתוצאהמכךנפגעומקרקעין )י(
שלגביהםניתןההיתראומקרקעיןהגובליםעימם,יהיהזכאי
מישהיהבעלהזכויותבמקרקעיןביוםמתןההיתרלפיצוי
מהוועדההמקומית;הוראותסעיפים197עד200יחולולעניין
זה,בשינוייםהמחויבים,ויראואתהמועדשבוניתןההיתר

כמועדאישורתכניתר

לענייןהתוספתהשלישית,יראואתהחלטתהוועדה )יא(
המקומיתלאשרהיתרלפיסעיףזהכהחלטהלמתןהקלהר

עלאףהוראותפרקזה,עלהיתרלפיסעיףזהיחולוהוראות )יב(
סעיףזהבלבדולאיראוהיתרכאמורכהיתרלשימושחורגר

להגדלת להיתר בקשה לגבי יחולו זה סעיף הוראות )יג(
למגורים, אחרים שימושים לתוספת או למגורים שימוש
שהוגשהלוועדההמקומיתעדיוםכ"אבטבתהתשפ"ז)31

בדצמבר2026(ר";

בסעיף188- )5(

בסעיףקטן)א(,לפני"מותרלוועדה"יבוא"בכפוףלהוראותסעיף189,"; )א(

בסעיףקטן)ב(- )ב(

המילים ובה, ,)1( כפסקה יסומן "דרכים" במילה החל בו האמור )1(
"שמורותטבע","שדותתעופה",ו"תחנותמשטרהותחנותשירותלכיבוי

אש"-יימחקו,ובמקום"לענייןסעיףזה"יבוא"לענייןפסקהזו";
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אחריפסקה)1(יבוא: )2(

תחנותמשטרה,תחנותשירותלכיבויאש,משרדיהממשלה, )2("
תחנותלתחבורהציבורית,תחנותרכבתארצית,בתימשפט,בתי
או מיתקנים לאומיים, גנים טבע, שמורות תעופה, שדות סוהר,
להתפלת מיתקנים ביטחוני, או צבאי לצורך המשמשים אתרים
מיםומיתקנימיםלרבותמאגרים,וכלצורךציבוריאחרשאישר
שרהפניםבאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתלעניין

פסקהזור";

בסעיף189,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )6(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- ")ב(

הוועדההמקומיתלאתפקיעמקרקעיןהמיועדיםבתכניתרקלצורכי )1(
ציבורכאמורבפסקה)2(להגדרה"צורכיציבור"שבסעיף188)ב(,אלאאם

כןהתקייםאחדמאלה:

ניתנההסכמתשרהאוצר,נוסףעלהאמורבכלדין; )א(

שונהייעודםשלהמקרקעיןלייעודלצורכיציבורכהגדרתם )ב(
בפסקה)1(להגדרה"צורכיציבור"בסעיף188)ב(ולאנקבעבתכנית
ששינתהאתהייעודכאמורכיהמקרקעיןיירשמועלשםהמדינה;

הוועדההמקומיתלאתפקיעמקרקעיןהמיועדיםבתכניתלצורכי )2(
ציבורכהגדרתםבסעיף188)ב(שנקבעבתכניתכייירשמועלשםהמדינה
כאמורבסעיף26)א(אושהםמקרקעיישראלשנרשמהלגביהםבמרשם
המקרקעיןהערהבדברניהולםעלידימינהלהדיורהממשלתי,אלאאם

כןמתקייםאחדמאלה:

ניתנההסכמתשרהאוצר,נוסףעלהאמורבכלדין; )א(

שונהייעודםשלהמקרקעיןלייעודלצורכיציבורכהגדרתם )ב(
בפסקה)1(להגדרה"צורכיציבור"בסעיף188)ב(ולאנקבעבתכנית
ששינתהאתהייעודכאמורכיהמקרקעיןיירשמועלשםהמדינהר"

פרק י"ב: בינוי ושיכון
תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'133

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1131965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(-36ר

1,בהגדרה""מתחםפינויובינוי","מתחםפינויובינויבמסלולמיסוי", בסעיף )1(
"הרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית"ו"תכניתהחיזוק)תמ"א38("",המילים"מתחם
פינויובינויבמסלולמיסוי""-יימחקו,ובמקום""הרשותהממשלתיתלהתחדשות
עירונית"ו"תכניתהחיזוק)תמ"א38(""יבוא""הרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית",

"תכניתהחיזוק)תמ"א38(ו"תכניתלפינויובינוי""";

בסעיף11א4)א(,בהגדרה"תכניתלהתחדשותעירונית",במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

תכניתלפינויובינויהחלהעלקרקעשעיקרהלמגוריםושישבהיחידות )1("
דיורבנויות;";

בסעיף12ב,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

בדיוןבעררלפיסעיףקטן)א()1(עד)3(עלהחלטתועדהמקומיתלעניין ")ב1(
מתןהיתרלפיתכניתהחיזוק)תמ"א38(אועלהחלטהשלועדהמקומיתעצמאית

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

תחנותמשטרה,תחנותשירותלכיבויאש,משרדיהממשלה, )2("
תחנותלתחבורהציבורית,תחנותרכבתארצית,בתימשפט,בתי
או מיתקנים לאומיים, גנים טבע, שמורות תעופה, שדות סוהר,
להתפלת מיתקנים ביטחוני, או צבאי לצורך המשמשים אתרים
מיםומיתקנימיםלרבותמאגרים,וכלצורךציבוריאחרשאישר
שרהפניםבאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתלעניין

פסקהזור";

בסעיף189,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )6(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- ")ב(

הוועדההמקומיתלאתפקיעמקרקעיןהמיועדיםבתכניתרקלצורכי )1(
ציבורכאמורבפסקה)2(להגדרה"צורכיציבור"שבסעיף188)ב(,אלאאם

כןהתקייםאחדמאלה:

ניתנההסכמתשרהאוצר,נוסףעלהאמורבכלדין; )א(

שונהייעודםשלהמקרקעיןלייעודלצורכיציבורכהגדרתם )ב(
בפסקה)1(להגדרה"צורכיציבור"בסעיף188)ב(ולאנקבעבתכנית
ששינתהאתהייעודכאמורכיהמקרקעיןיירשמועלשםהמדינה;

הוועדההמקומיתלאתפקיעמקרקעיןהמיועדיםבתכניתלצורכי )2(
ציבורכהגדרתםבסעיף188)ב(שנקבעבתכניתכייירשמועלשםהמדינה
כאמורבסעיף26)א(אושהםמקרקעיישראלשנרשמהלגביהםבמרשם
המקרקעיןהערהבדברניהולםעלידימינהלהדיורהממשלתי,אלאאם

כןמתקייםאחדמאלה:

ניתנההסכמתשרהאוצר,נוסףעלהאמורבכלדין; )א(

שונהייעודםשלהמקרקעיןלייעודלצורכיציבורכהגדרתם )ב(
בפסקה)1(להגדרה"צורכיציבור"בסעיף188)ב(ולאנקבעבתכנית
ששינתהאתהייעודכאמורכיהמקרקעיןיירשמועלשםהמדינהר"

פרק י"ב: בינוי ושיכון

תיקוןחוקהתכנוןבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1131965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(-36ר
והבנייה-מס'133

1,בהגדרה""מתחםפינויובינוי","מתחםפינויובינויבמסלולמיסוי", בסעיף )1(
"הרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית"ו"תכניתהחיזוק)תמ"א38("",המילים"מתחם
פינויובינויבמסלולמיסוי""-יימחקו,ובמקום""הרשותהממשלתיתלהתחדשות
עירונית"ו"תכניתהחיזוק)תמ"א38(""יבוא""הרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית",

"תכניתהחיזוק)תמ"א38(ו"תכניתלפינויובינוי""";

בסעיף11א4)א(,בהגדרה"תכניתלהתחדשותעירונית",במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

תכניתלפינויובינויהחלהעלקרקעשעיקרהלמגוריםושישבהיחידות )1("
דיורבנויות;";

בסעיף12ב,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

בדיוןבעררלפיסעיףקטן)א()1(עד)3(עלהחלטתועדהמקומיתלעניין ")ב1(
מתןהיתרלפיתכניתהחיזוק)תמ"א38(אועלהחלטהשלועדהמקומיתעצמאית

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשפ"ב,עמ'192ר 113
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מיוחדתלענייןתכניתלהתחדשותעירונית,ישמשעובדהרשותהממשלתית
להתחדשותעירוניתשימנהמנהלהרשותהאמורהכיועץלוועדתהערר,ובלבד
שהרשותלאיזמהאוהגישהאתהתכניתשעליההוגשהערראושמכוחההוגש
ההיתר;בסעיףזה,"תכניתלהתחדשותעירונית"-תכניתלפינויובינוילפיסעיף
62א)א2(אותכניתכהגדרתהבפסקה)2(להגדרה"תכניתלהתחדשותעירונית"

שבסעיף11א4)א(ר";

בסעיף31א- )4(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"לרבותבענייןשיעורהיתריםשנתנהמכוח )א(
ההיתרים כלל מתוך 11א4)א(, בסעיף כהגדרתן עירונית התחדשות תכניות

שהוגשולהמכוחתכניותכאמורר";

בסעיףקטן)ה(,אחרי"סמכויותיהשלועדהמקומיתעצמאיתמיוחדת"יבוא )ב(
"לרבותבענייןשיעורהיתריםשנתנהמכוחתכניותהתחדשותעירוניתכהגדרתן
בסעיף11א4)א(,מתוךכללהבקשותלהיתריםשהוגשולהמכוחתכניותכאמור";

בסעיף62א- )5(

"או יבוא "כהגדרתם" במילים החל הסיפה במקום )א2()1(, קטן בסעיף )א(
מתחםשמנהלהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתנתןלגביואישורמקדמי

כמשמעותובסעיף14)ג(לחוקהאמור;";

"לחוק יבוא "15 "או במילים החל הסיפה במקום )ג()2()ד(, קטן בסעיף )ב(
הרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתאומתחםשמנהלהרשותהממשלתית

להתחדשותעירוניתנתןלגביואישורמקדמיכמשמעותובסעיףהאמור;";

בסעיףקטן)ז()4(,במקוםהסיפההחלבמילים"כהגדרתם"יבוא"אומתחם )ג(
מקדמי אישור לגביו נתן עירונית להתחדשות הממשלתית הרשות שמנהל

כמשמעותובסעיף14)ג(לחוקהאמור;";

בתוספתהשלישית- )6(

אחריסעיף3יבוא: )א(

"שיעורההיטל
בתכניתפינוי

ובינוי

עלאףהאמורבסעיף3,החלמהמועדהקובע,שיעור3אר )א(
ההיטלשיחולבמקרקעיןלמגוריםבשלאישורהשלתכנית
פינויובינוי)בסעיףזה-היטלבתכניתפינויובינוי(הוארבע

ההשבחהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

רשותמקומיתרשאית,עדלמועדהקובע,לחלק )1(
אתכלהשטחשבתחומהלאזוריםשגבולותיהםייקבעו
בהחלטה,ולקבועכיתחולבאזורמסויםחובתתשלום
היטלבתכניתפינויובינויששיעורומחציתאורבע
ההשבחהאושלאתחולבוחובתתשלוםהיטלכאמור,
והכולבהתחשב,ביןהיתר,בשיקוליםהנוגעיםלערכי
והצפויה הקיימת הדיור יחידות לצפיפות הקרקע,
נוספים שיקולים וכן אזור באותו הפיתוח ולצורכי
שיפורטובהחלטה;קבעהרשותמקומיתכאמור,תחול
קביעתהלגביכלתכניתפינויובינוישהוגשהלמוסד
שנים חמש תום ועד קביעתה במועד החל תכנון

מהמועדהקובע;
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בתוםכלחמששניםמהמועדהקובע)בסעיףזה )2(
-מועדהקביעהמחדש(רשאיתרשותמקומיתלחלק
אתכלהשטחשבתחומהלאזוריםולקבועשיעוריהיטל
כאמורבפסקה)1(;קבעהרשותמקומיתכאמור,תחול
קביעתהלגביכלתכניתפינויובינוישהוגשהלמוסד
תכנוןהחלבמועדהקביעהמחדשועדתוםחמששנים

ממועדזהר

רשותמקומיתתפרסםהודעהעלכוונתהלקבלהחלטה )ג(
לפיסעיףקטן)ב(30ימיםלפחותלפניקבלתהחלטהכאמורר

הודעהעלהחלטתרשותמקומיתלפיסעיףקטן)ב(וכן )ד(
הודעהלפיסעיףקטן)ג(,יפורסמוברשומותובעיתוןר

בסעיףזה- )ה(

"אזור"-שטחשגודלולאיפחתמ־30דונם;

"המועדהקובע"-יוםל'בניסןהתשפ"ב)1במאי2022(;

"תכניתפינויובינוי"-תכניתלפינויובינויבמתחםפינוי
ובינויאותכניתבמתחםלהתחדשותעירונית,כהגדרתו

בסעיף62א)א2(;

"תכניתשהוגשה"-לפיהוראותסעיף83א1ר";

בסעיף4,אחריפסקה)7(יבוא: )ב(

שרהמשפטים,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת, )8("
יקבעבתקנותכלליםלחישובההשבחהבמקרקעיןבשלאישורהשלתכנית

לפינויובינויר";

בסעיף19)ב()2(,הסיפההחלבמילים"ואולםהשריםהאמוריםרשאים"- )ג(
תימחקר

חוקהתכנון
והבנייה-תחילה,

תחולהוהוראות
מעבר

ביוםפרסומושלחוקזה37ר התכנוןוהבנייהכנוסחובפרקזה תחילתושלחוק )א(
)בסעיףזה-יוםהפרסום(;עלתכניותשהוגשוערביוםהפרסוםימשיכולחולהוראות

סעיפים11,1א4)א(ו־62אלחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחםערביוםהפרסוםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתןשלהוראותאלהביוםתחילתושלחוקזה: )ב(

סעיף12ב)ב1(לחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחובחוקזה,אולםהואלאיחול )1(
עלערריםשהדיוןבהםהחלטרםאותומועד;

סעיף4)8(לתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחובחוקזהר )2(

הוראותסעיף3אלתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובחוקזה, )ג(
יחולוגםעלתכניתפינויובינוישאושרהלפניהמועדהקובעאושהוגשהלפנימועד

הקביעה,והכולבכפוףלהוראותאלה:

לתוספת 19)ב()2( סעיף לפי התכנית בו שחלה המתחם לגבי צו ניתן )1(
השלישיתלחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחוערביוםהפרסום-יחולהאמורבצו;

לאניתןצוכאמורבפסקה)1(,יחולוהוראותאלה: )2(

3א)ב()1( בסעיף כאמור לאזורים חלוקה המקומית הרשות קבעה )א(
תחול - זה בחוק כנוסחו והבנייה התכנון בחוק השלישית לתוספת
המקומיתרשאית הקביעההרשות בעת אולם קביעתהלגביהתכנית,

בתוםכלחמששניםמהמועדהקובע)בסעיףזה )2(
-מועדהקביעהמחדש(רשאיתרשותמקומיתלחלק
אתכלהשטחשבתחומהלאזוריםולקבועשיעוריהיטל
כאמורבפסקה)1(;קבעהרשותמקומיתכאמור,תחול
קביעתהלגביכלתכניתפינויובינוישהוגשהלמוסד
תכנוןהחלבמועדהקביעהמחדשועדתוםחמששנים

ממועדזהר

רשותמקומיתתפרסםהודעהעלכוונתהלקבלהחלטה )ג(
לפיסעיףקטן)ב(30ימיםלפחותלפניקבלתהחלטהכאמורר

הודעהעלהחלטתרשותמקומיתלפיסעיףקטן)ב(וכן )ד(
הודעהלפיסעיףקטן)ג(,יפורסמוברשומותובעיתוןר

בסעיףזה- )ה(

"אזור"-שטחשגודלולאיפחתמ־30דונם;

"המועדהקובע"-יוםל'בניסןהתשפ"ב)1במאי2022(;

"תכניתפינויובינוי"-תכניתלפינויובינויבמתחםפינוי
ובינויאותכניתבמתחםלהתחדשותעירונית,כהגדרתו

בסעיף62א)א2(;

"תכניתשהוגשה"-לפיהוראותסעיף83א1ר";

בסעיף4,אחריפסקה)7(יבוא: )ב(

שרהמשפטים,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת, )8("
יקבעבתקנותכלליםלחישובההשבחהבמקרקעיןבשלאישורהשלתכנית

לפינויובינויר";

בסעיף19)ב()2(,הסיפההחלבמילים"ואולםהשריםהאמוריםרשאים"- )ג(
תימחקר

ביוםפרסומושלחוקזה37ר התכנוןוהבנייהכנוסחובפרקזה תחילתושלחוק )א(
)בסעיףזה-יוםהפרסום(;עלתכניותשהוגשוערביוםהפרסוםימשיכולחולהוראות

סעיפים11,1א4)א(ו־62אלחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחםערביוםהפרסוםר

חוקהתכנון
והבנייה-תחילה,

תחולהוהוראות
מעבר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתןשלהוראותאלהביוםתחילתושלחוקזה: )ב(

סעיף12ב)ב1(לחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחובחוקזה,אולםהואלאיחול )1(
עלערריםשהדיוןבהםהחלטרםאותומועד;

סעיף4)8(לתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחובחוקזהר )2(

הוראותסעיף3אלתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובחוקזה, )ג(
יחולוגםעלתכניתפינויובינוישאושרהלפניהמועדהקובעאושהוגשהלפנימועד

הקביעה,והכולבכפוףלהוראותאלה:

לתוספת 19)ב()2( סעיף לפי התכנית בו שחלה המתחם לגבי צו ניתן )1(
השלישיתלחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחוערביוםהפרסום-יחולהאמורבצו;

לאניתןצוכאמורבפסקה)1(,יחולוהוראותאלה: )2(

3א)ב()1( בסעיף כאמור לאזורים חלוקה המקומית הרשות קבעה )א(
תחול - זה בחוק כנוסחו והבנייה התכנון בחוק השלישית לתוספת
המקומיתרשאית הקביעההרשות בעת אולם קביעתהלגביהתכנית,
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לקבועכיבמקרקעיןלמגוריםבתחוםתכניתפינויובינוישאושרהלפני
יוםהפרסוםתחולחובתתשלוםהיטלששיעורומחציתאורבעההשבחה,
ובלבדששיעורההיטלשתקבעכאמורלאיפחתמשיעורההיטלשנקבע

לאזורשבתחומוחלההתכנית;

לאקבעההרשותהמקומיתחלוקהלאזוריםכאמורבפסקתמשנה)א(, )ב(
רשאיתהרשותהמקומית,עדלמועדהקובע,לקבועלגבימקרקעיןבתחום
תכניתפינויובינוישאושרהלפנייוםהפרסוםכיתחולחובתתשלוםהיטל

ששיעורומחציתההשבחה;

עלאףהאמורבפסקאות)1(ו–)2(,מומשוזכויותבמקרקעיןשחלהעליהם )3(
תכניתפינויובינויאוששולםהיטלבשלתכניתפינויובינוי,לפניהמועדהקובע
אומועדהקביעה,לפיהמוקדם,יחולולענייןאותומימושאואותוהתשלום
כאמורהוראותהתוספתהשלישיתלחוקהתכנוןוהבנייהכנוסחהערביום

הפרסום;

בסעיףקטןזה-

לתוספת 3א)ה( בסעיף כהגדרתם - ובינוי" פינוי ו"תכנית הקובע" "המועד
השלישיתלחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובחוקזה;

"מועדהקביעה"-כמשמעותובסעיף3א)ב()1(לתוספתהשלישיתלחוקהתכנון
והבנייה,כנוסחובחוקזהר

תיקוןחוקפינוי
ובינוי)עידוד

מיזמיפינויובינוי(
-מס'7

בחוקפינויובינוי)עידודמיזמיפינויובינוי(,התשס"ו-1142006)בפרקזה-חוקפינוי38ר
ובינוי(-

בסעיף1- )1(

בהגדרה"מתחםפינויובינוי",במקום"סעיפים14או15"יבוא"סעיף14"; )א(

בהגדרה"רובמיוחסמביןבעליהדירות"- )ב(

והמילים שלישים" "שני יבוא חמישיות" "ארבע במקום ברישה, )1(
"ושלושהרבעיםלפחותמהרכושהמשותףבבתיםהמשותפיםשבמקבץ

צמודיםלדירותיהם"-יימחקו;

)1(,במקום"שנישלישיםלפחות"יבוא"שלושחמישיות בפסקה )2(
לפחות"ובמקום"שנישלישיםכאמור"יבוא"שלושדירותלפחותמהדירות

בביתהמשותף";

בפסקה)2(,במקום"שנישלישיםלפחות"יבוא"יותרממחצית"; )3(

בהגדרה"קשיש",במקום"75שנים"יבוא"70שנים"; )ג(

אחריסעיף1גיבוא: )2(

"תוקפהשלעסקת
פינויובינוי

נחתמהעסקתפינויובינוי,רשאיםרובבעליהדירות1דר )א(
בביתהמשותף,לרבותמישאינוצדלעסקה,להחליטבאסיפה
כלליתכיבעליהדירותבביתהמשותףשהתקשרועםיזם
בעסקתפינויובינוירשאיםלבטלאתהעסקהלפיהוראות

סעיףזה,אםהתקייםאחדמאלה:
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היזםלאהתקשרבעסקתפינויובינויעםמחצית )1(
לפחותמבעליהדירותבביתהמשותףבתוךשנתיים
מיוםשנחתמהעסקתפינויובינויראשונהאושהיזם
לאהתקשרבעסקהכאמורעםשלושחמישיותלפחות
מבעליהדירותבביתהמשותףבתוךארבעשניםמיום

שנחתמהעסקתפינויובינויראשונה;

לאהוגשהתכניתמפורטתבידיהיזםבהתאם )2(
למוסד והבנייה התכנון לחוק 83א1 סעיף להוראות
ושישה שנים ארבע בתוך לאשרה המוסמך התכנון
חודשיםמיוםשנחתמהעסקתפינויובינויראשונה;
הוראותפסקהזולאיחולועלעסקתפינויובינויבבית
14)א()1( סעיף לפי שהוכרז במתחם הנמצא משותף

לחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתר

נחתמהעסקתפינויובינויבביתמשותףהנמצאבמתחם )ב(
פינויובינויאובמתחםשקיבלאישורמקדמילפיסעיף14
לחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית,וישבמתחם
כאמור120יחידותלפחות,יוארכובשנההתקופותהאמורות

בסעיףקטן)א(ר

40%מהדירותבביתהמשותףדירות היולכלהיותר )ג(
)א()1( קטן בסעיף האמורים השיעורים יימנו ציבוריות,
מהדירותשאינןדירותציבוריותבלבד;בסעיףקטןזה,"דירה
עירונית התחדשות לחוק 9 בסעיף כהגדרתה - ציבורית"

)הסכמיםלארגוןעסקאות(,התשע"ז-1152017ר

התקבלההחלטהכאמורבסעיףקטן)א(,תימסרעלכך )ד(
הודעהבכתבליזם,ומשנמסרהההודעהרשאיבעלדירה
מאותוביתמשותףשהתקשרבעסקתפינויובינוילבטלה,בלי
שיראואותוכמישהפראתההתקשרותעםהיזם,והיזםיהיה
זכאילתשלוםמאותובעלדירהבהתאםלהוראותשנקבעו

לפיסעיףקטן)ה(בלבדר

יקבע והשיכון, הבינוי שר בהסכמת המשפטים, שר )ה(
הוראותלענייןתשלוםליזםשעסקהעימובוטלהלפיהוראות

סעיףזהר

צורתהותוכנהשל
עסקתפינויובינוי

שרהמשפטים,בהסכמתשרהבינויוהשיכוןובאישור1הר )א(
ועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,יקבעהוראותלעניין
תוכנהוצורתהשלעסקתפינויובינוי,לרבותהוראותכאמור

שבהפרתןיראואתהעסקהכבטלהר

הממונהכהגדרתובחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשות )ב(
עירוניתרשאילתתאישורלבעלדירהכיעסקתפינויובינויבטלה

בשלהפרתהוראותשקבעשרהמשפטיםלפיסעיףקטן)א(ר

יחולו )ב(, קטן בסעיף כאמור בעניין פנייה בירור על )ג(
להתחדשות הממשלתית הרשות לחוק 7)ג( סעיף הוראות

עירוניתר";

היזםלאהתקשרבעסקתפינויובינויעםמחצית )1(
לפחותמבעליהדירותבביתהמשותףבתוךשנתיים
מיוםשנחתמהעסקתפינויובינויראשונהאושהיזם
לאהתקשרבעסקהכאמורעםשלושחמישיותלפחות
מבעליהדירותבביתהמשותףבתוךארבעשניםמיום

שנחתמהעסקתפינויובינויראשונה;

לאהוגשהתכניתמפורטתבידיהיזםבהתאם )2(
למוסד והבנייה התכנון לחוק 83א1 סעיף להוראות
ושישה שנים ארבע בתוך לאשרה המוסמך התכנון
חודשיםמיוםשנחתמהעסקתפינויובינויראשונה;
הוראותפסקהזולאיחולועלעסקתפינויובינויבבית
14)א()1( סעיף לפי שהוכרז במתחם הנמצא משותף

לחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתר

נחתמהעסקתפינויובינויבביתמשותףהנמצאבמתחם )ב(
פינויובינויאובמתחםשקיבלאישורמקדמילפיסעיף14
לחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית,וישבמתחם
כאמור120יחידותלפחות,יוארכובשנההתקופותהאמורות

בסעיףקטן)א(ר

40%מהדירותבביתהמשותףדירות היולכלהיותר )ג(
)א()1( קטן בסעיף האמורים השיעורים יימנו ציבוריות,
מהדירותשאינןדירותציבוריותבלבד;בסעיףקטןזה,"דירה
עירונית התחדשות לחוק 9 בסעיף כהגדרתה - ציבורית"

)הסכמיםלארגוןעסקאות(,התשע"ז-1152017ר

התקבלההחלטהכאמורבסעיףקטן)א(,תימסרעלכך )ד(
הודעהבכתבליזם,ומשנמסרהההודעהרשאיבעלדירה
מאותוביתמשותףשהתקשרבעסקתפינויובינוילבטלה,בלי
שיראואותוכמישהפראתההתקשרותעםהיזם,והיזםיהיה
זכאילתשלוםמאותובעלדירהבהתאםלהוראותשנקבעו

לפיסעיףקטן)ה(בלבדר

יקבע והשיכון, הבינוי שר בהסכמת המשפטים, שר )ה(
הוראותלענייןתשלוםליזםשעסקהעימובוטלהלפיהוראות

סעיףזהר

צורתהותוכנהשל
עסקתפינויובינוי

שרהמשפטים,בהסכמתשרהבינויוהשיכוןובאישור1הר )א(
ועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,יקבעהוראותלעניין
תוכנהוצורתהשלעסקתפינויובינוי,לרבותהוראותכאמור

שבהפרתןיראואתהעסקהכבטלהר

הממונהכהגדרתובחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשות )ב(
עירוניתרשאילתתאישורלבעלדירהכיעסקתפינויובינויבטלה

בשלהפרתהוראותשקבעשרהמשפטיםלפיסעיףקטן)א(ר

יחולו )ב(, קטן בסעיף כאמור בעניין פנייה בירור על )ג(
להתחדשות הממשלתית הרשות לחוק 7)ג( סעיף הוראות

עירוניתר";
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בסעיף2- )3(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

בעלי מבין המיוחס הרוב בחישוב כי לקבוע רשאי משפט בית ")א1(
הדירותלאיובאובחשבוןזכויותיואוחלקמזכויותיושלבעלדירהשלא
הסכיםלכריתתעסקתפינויובינוי)בסעיףזה-בעלדירהמתנגד(,אם
מצאשהתנגדותונובעתמבנייהאומשימוששלאכדיןברכושהמשותף
אובשטחהגובללבניין,ביןהיתרבהתחשבבהיקףהבנייהאוהשימוש
כאמורובפרקהזמןשעברמאזהחלו,אושהתנגדותונובעתמפיצולהדירה
שבבעלותולדירהאחתנוספתלפחותשלאכדין,ובלבדשהוגשהבקשה
לכך,בהליךתביעהלפיסעיףקטן)א(אובהליךנפרד,וצורפולהשניאלה:

ראיהלבנייהאולשימוששלאכדיןברכושהמשותףאובשטח )1(
הגובללבנייןאולפיצולדירותשלאכדין;

ראיהלכךשיותרממחציתמכללבעליהדירותבביתהמשותף )2(
יותר בבעלותם שיש מתנגד, דירה בעל של דירתו נמצאת שבו
ממחציתמהרכושהמשותףבביתהמשותף,מסכימיםלכרותעסקת
פינויובינוי;בפסקהזו,"כללבעליהדירותבביתהמשותף"-לרבות

בעליהדירותהמתנגדיםר

בסעיףקטן)ב()7(,במקום"80שנים"יבוא"75שניםאושבעלהדירההמסרב )ב(
המתגוררבדירההואחולההנוטהלמותכהגדרתובחוקהחולההנוטהלמות,

התשס"ו-1162005";

4,במקום"כדירהאחתבלבד"יבוא"כמישבבעלותושלושיםאחוזים בסעיף )4(
מהדירותבביתהמשותף,בתוספתשלישמשיעורההפרשמהדירותבביתהמשותף;
בסעיףזה,"שיעורההפרש"-שיעורהדירותבביתהמשותףשבבעלותומסךהדירות

בביתהמשותף,בניכוישלושיםאחוזים";

בסעיף5ב- )5(

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"בשפהשאינהידועהלו"יבוא )א(
"באחתמנסיבותאלה)בסעיףזה-החתמהפוגענית(:

בעלהדירהחתםעלהעסקהבשפהשאינהמובנתלו,בלישהיזםאו )1(
מימטעמוהסבירלואתעיקריהעסקהבשפההמובנתלו;

היזםאומימטעמוניצל,לשםהחתימה,אתמוגבלותוהרפואית, )2(
הנפשיתאוהשכליתשלבעלהדירה,והיזםאומימטעמוידעאוהיה

עליולדעתעלקיומהשלמוגבלותכאמור;

לשם הדירה, בעל כלפי מטעה מצג יצר מטעמו מי או היזם )3(
ההתקשרותבעסקה,כיהואנציגמטעםרשותציבורית;

היזםאומימטעמומסרלבעלהדירהמידעמטעה,לרבותמידע )4(
מטעהעלמספרבעליהדירותשהסכימולעסקהעדליוםהחתימהאו

מידעמטעהעלתנאיהעסקהשהוסכמועםבעליהדירותהאחריםר";

בסעיףקטן)ב(,במקום"כאמורבסעיףקטן)א("יבוא"החתמהפוגענית"ר )ב(
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חוקפינויובינוי
)עידודמיזמיפינוי

ובינוי(-תחילה
והוראתמעבר

תחילתושלחוקפינויובינויכנוסחובחוקזהביוםתחילתושלחוקזהר39ר )א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתושלסעיף1דלחוקפינויובינויכנוסחובחוק )ב(
זהביוםפרסומושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהפרסום(,והואיחולגםעלעסקתפינוי
ובינוישנחתמהלפנייוםפרסומושלחוקזה,אולםלגביעסקהכאמורבסעיף1ד)א(
האמורבכלמקום,במקום"מיוםשנחתמהעסקתפינויובינויראשונה"יקראו"מיום
פרסומושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנות

התקציב2021ו־2022(,התשפ"ב-2021"ר

תיקוןחוק
המקרקעין)חיזוק

בתיםמשותפים
מפנירעידות

אדמה(-מס'6

בחוקהמקרקעין)חיזוקבתיםמשותפיםמפנירעידותאדמה(,התשס"ח-1172008)בפרק40ר
זה-חוקהמקרקעין)חיזוקבתיםמשותפיםמפנירעידותאדמה((,אחריסעיף5ביבוא:

"תוקפהשלעסקה
לפיתכניתהחיזוק

לעניין5גר גם יחולו ובינוי פינוי לחוק 1ד סעיף הוראות )א(
עסקהלפיתכניתהחיזוק,בשינוייםהמחויביםובשינויזה-

במקוםפסקאות)1(ו–)2(שבסעיף1ד)א(לחוקהאמוריקראו:

היזםלאהתקשרבעסקהלפיתכניתהחיזוקעם )1("
מחציתלפחותמבעליהדירותבביתהמשותף,בתוך
18חודשיםמיוםשנחתמהעסקהראשונהלפיתכנית
החיזוקאושהיזםלאהתקשרבעסקהלפיתכניתהחיזוק
עםהשיעורהנדרשלפיסעיף4לחוקהמקרקעין)חיזוק
בתיםמשותפיםמפנירעידותאדמה(,התשס"ח-2008,
אועםהרובהמאפשרפנייהלמפקחלפיהוראותסעיף
5או5אלחוקהאמור,לפיהעניין,בתוךשלוששנים

מיוםשנחתמהעסקהראשונהכאמור;

היזם שהגיש בנייה להיתר בקשה נקלטה לא )2(
למוסדהתכנוןהמוסמךלפיסעיף145)א3(לחוקהתכנון
מיום חודשים ושישה שנים שלוש בתוך והבנייה,

שנחתמהעסקהראשונהלפיתכניתהחיזוק;"ר

בסעיףזה- )ב(

תכנית לפי ראשונה ו"עסקה החיזוק", תכנית לפי "עסקה
החיזוק"-כהגדרתןבסעיף5)ב1(;

"יזם"-כהגדרתובסעיף5בר

פנייהלממונה
לענייןפניות

דייריםבהתחדשות
עירונית

בסעיףזה-5דר )א(

"החתמהפוגענית"-כמשמעותהבסעיף5בלחוקפינויובינוי;

"חוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית"-חוקהרשות
הממשלתיתלהתחדשותעירונית,התשס"ו-1182016;

"הממונה"-כהגדרתובחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשות
עירוניתר

החיזוק תכנית לפי עסקה כי לקבוע רשאי הממונה )ב(
כהגדרתהבסעיף5)ב1(בטלה,אםמצאכיבעלדירהחתם

עלעסקהכאמורבנסיבותשלהחתמהפוגענית;

תחילתושלחוקפינויובינויכנוסחובחוקזהביוםתחילתושלחוקזהר39ר חוקפינויובינוי)א(
)עידודמיזמיפינוי

ובינוי(-תחילה
והוראתמעבר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתושלסעיף1דלחוקפינויובינויכנוסחובחוק )ב(
זהביוםפרסומושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהפרסום(,והואיחולגםעלעסקתפינוי
ובינוישנחתמהלפנייוםפרסומושלחוקזה,אולםלגביעסקהכאמורבסעיף1ד)א(
האמורבכלמקום,במקום"מיוםשנחתמהעסקתפינויובינויראשונה"יקראו"מיום
פרסומושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנות

התקציב2021ו־2022(,התשפ"ב-2021"ר

בחוקהמקרקעין)חיזוקבתיםמשותפיםמפנירעידותאדמה(,התשס"ח-1172008)בפרק40ר
זה-חוקהמקרקעין)חיזוקבתיםמשותפיםמפנירעידותאדמה((,אחריסעיף5ביבוא:

תיקוןחוק
המקרקעין)חיזוק

בתיםמשותפים
מפנירעידות

אדמה(-מס'6
"תוקפהשלעסקה
לפיתכניתהחיזוק

לעניין5גר גם יחולו ובינוי פינוי לחוק 1ד סעיף הוראות )א(
עסקהלפיתכניתהחיזוק,בשינוייםהמחויביםובשינויזה-

במקוםפסקאות)1(ו–)2(שבסעיף1ד)א(לחוקהאמוריקראו:

היזםלאהתקשרבעסקהלפיתכניתהחיזוקעם )1("
מחציתלפחותמבעליהדירותבביתהמשותף,בתוך
18חודשיםמיוםשנחתמהעסקהראשונהלפיתכנית
החיזוקאושהיזםלאהתקשרבעסקהלפיתכניתהחיזוק
עםהשיעורהנדרשלפיסעיף4לחוקהמקרקעין)חיזוק
בתיםמשותפיםמפנירעידותאדמה(,התשס"ח-2008,
אועםהרובהמאפשרפנייהלמפקחלפיהוראותסעיף
5או5אלחוקהאמור,לפיהעניין,בתוךשלוששנים

מיוםשנחתמהעסקהראשונהכאמור;

היזם שהגיש בנייה להיתר בקשה נקלטה לא )2(
למוסדהתכנוןהמוסמךלפיסעיף145)א3(לחוקהתכנון
מיום חודשים ושישה שנים שלוש בתוך והבנייה,

שנחתמהעסקהראשונהלפיתכניתהחיזוק;"ר

בסעיףזה- )ב(

תכנית לפי ראשונה ו"עסקה החיזוק", תכנית לפי "עסקה
החיזוק"-כהגדרתןבסעיף5)ב1(;

"יזם"-כהגדרתובסעיף5בר

פנייהלממונה
לענייןפניות

דייריםבהתחדשות
עירונית

בסעיףזה-5דר )א(

"החתמהפוגענית"-כמשמעותהבסעיף5בלחוקפינויובינוי;

"חוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית"-חוקהרשות
הממשלתיתלהתחדשותעירונית,התשס"ו-1182016;

"הממונה"-כהגדרתובחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשות
עירוניתר

החיזוק תכנית לפי עסקה כי לקבוע רשאי הממונה )ב(
כהגדרתהבסעיף5)ב1(בטלה,אםמצאכיבעלדירהחתם

עלעסקהכאמורבנסיבותשלהחתמהפוגענית;

ס"חהתשס"ח,עמ'154,התשע"ח,עמ'957ר 117
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יחולו )ב( קטן בסעיף כאמור בעניין פנייה בירור על )ג(
להתחדשות הממשלתית הרשות לחוק 7 סעיף הוראות

עירוניתר"

חוקהמקרקעין
)חיזוקבתים

משותפיםמפני
רעידותאדמה(-

תחילהוהוראת
מעבר

תחילתושלחוקהמקרקעין)חיזוקבתיםמשותפיםמפנירעידותאדמה(כנוסחו41ר )א(
בחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהפרסום(ר

סעיף5גלחוקהמקרקעין)חיזוקבתיםמשותפיםמפנירעידותאדמה(,כנוסחו )ב(
בחוקזה,יחולגםעלעסקהלפיתכניתהחיזוקשנחתמהלפנייוםהפרסום,אולם
לגביעסקאותאלה,בסעיףקטן)א(שלסעיף5גהאמור,במקום"מיוםשנחתמהעסקה
ראשונהלפיתכניתהחיזוק"יקראו"מיוםפרסומושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוני

חקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"ב-2021ר"ר

תיקוןחוק
התחדשותעירונית

)הסכמיםלארגון
עסקאות(-מס'2

בחוקהתחדשותעירונית)הסכמיםלארגוןעסקאות(,התשע"ז-1192017)בפרקזה-חוק42ר
התחדשותעירונית)הסכמיםלארגוןעסקאות((-

סעיף8-בטל; )1(

בסעיף9,במקום"בסעיף6,5או8"יבוא"בסעיפים5או6"ר )2(

חוקהתחדשות
עירונית)הסכמים

לארגוןעסקאות(
-תחילהוהוראת

מעבר

תחילתושלחוקהתחדשותעירונית)הסכמיםלארגוןעסקאות(כנוסחובחוקזה,ביום43ר
פרסומושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהפרסום(;נחתמהבביתמשותףעסקהראשונהלפי
תכניתהחיזוקאועסקתפינויובינויראשונה,ביןיוםט'בתמוזהתשע"ז)3ביולי2017(
ליוםהפרסום,יחולועלעסקהלפיתכניתהחיזוקאועסקתפינויובינוי,באותובית
משותף,הוראותסעיף8לחוקהתחדשותעירונית)הסכמיםלארגוןעסקאות(,כנוסחו

ערביוםהפרסוםוכןהוראותסעיפים39ו־41לחוקזהר

תיקוןחוקרשות
מקרקעיישראל-

מס'14

בחוקרשותמקרקעיישראל,התש"ך-1201960)בפרקזה-חוקרשותמקרקעיישראל(-44ר

בסעיף2ג- )1(

סעיףקטן)ב(-בטל; )א(

בסעיףקטן)ג(,הסיפההחלבמילים"ויגישלה"-תימחק; )ב(

בסעיףקטן)ד(,ההגדרה"קרןלהתחדשותעירונית"-תימחק; )ג(

סעיף2ד-בטלר )2(

חוקרשותמקרקעי
ישראל-תחילה,

הוראותמעבר
ודיווחלכנסת

תחילתושלחוקרשותמקרקעיישראלכנוסחובחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזה45ר )א(
)בסעיףזה-יוםהפרסום(ר

שבעיםמיליוןשקליםחדשיםמתוךהכספיםשהועברואושהיהצריךלהעבירם )ב(
עדליוםהפרסוםלקרןלהתחדשותעירוניתכמשמעותהבסעיף2דלחוקרשותמקרקעי
ישראל,בהתאםלהוראותסעיף2ג)ב(לחוקהאמור,כנוסחםערביוםהפרסום,ייועדו
לתמיכהבמיזמיפינויובינויבגלילובנגב,והיתרהתיועדלתקצובהסכמימסגרתבין
מדינתישראללרשויותמקומיותבדברייזוםומימוששלתכניותלהתחדשותעירונית
למגורים,שתקדםהרשותלהתחדשותעירונית,בהתאםלהחלטתהממשלהמס'203
מיוםכ"גבאבהתשפ"א)1באוגוסט2021(;בסעיףזה,"הגליל"ו"הנגב"-כהגדרתםבחוק
הרשותלפיתוחהגליל,התשנ"ג-1211993,ובחוקהרשותלפיתוחהנגב,התשנ"ב-1221991,

בהתאמהר

ס"חהתשע"ז,עמ'616;התשע"ח,עמ'958ר 119

ס"חהתש"ך,עמ'57;התשע"ז,עמ'500ר 120

ס"חהתשנ"ג,עמ'138ר 121

ס"חהתשנ"ב,עמ'26ר 122
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שרהבינויוהשיכוןידווחלוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,עדה־30 )ג(
באפרילבכלשנה,עלהשימושבכספיםכאמורבסעיףקטן)ב(בשנהשקדמהלמועד

הדיווחר

תיקוןחוקהרשות
הממשלתית
להתחדשות

עירונית-מס'2

חוק46ר )בפרקזה- בחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית,התשע"ו-1232016
הרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית(-

בסעיף2- )1(

ההגדרות"הוועדההמייעצת","מתחםפינויובינויבמסלולמיסוי","צו )א(
הכרזה","צוהכרזהבמסלולמיסוי"ו"הקרןלהתחדשותעירונית"-יימחקו;

אחריההגדרה"חוקהתכנוןוהבנייה"יבוא: )ב(

""יחידה"-חדראותאאומערכתחדריםאותאיםשנועדולשמשיחידה
שלמהונפרדתלמגוריםאולעסק;";

בהגדרה"מיזםלהתחדשותעירונית",המילים"מיזםבמתחםפינויובינוי )ג(
במסלולמיסוי,"-יימחקו;

בהגדרה"מתחםפינויובינוי",במקום"שהוכרזעליובצו"יבוא"שמנהל )ד(
הרשותהכריזעליו";

בסעיף4- )2(

בסעיףקטן)א(,פסקה)5(-תימחק; )א(

)ב()1(,המילים"אוכעלמתחםפינויובינויבמסלולמיסוי" בסעיףקטן )ב(
והמילים"או15"-יימחקו;

בסעיף13)ב()2(,המילים"ומתחמיפינויובינויבמסלולמיסוי"-יימחקו; )3(

בכותרתפרקה',המילים"ומתחמיפינויבינויבמסלולמיסוי"-יימחקו; )4(

במקוםסעיף14יבוא: )5(

"הכרזהעלמתחם
פינויובינוי

מנהלהרשותיכריזעלשטחכעלמתחםלפינוילשם14ר )א(
בינויאולעיבויבנייה,לפיאחדמהמסלוליםהאלה:

בהסכמת מיוזמתו או מקומית, רשות לבקשת )1(
לפחות, יחידות 24 בשטח יש אם - מקומית רשות
או בינוי לשם לפינוי תכנית השטח לגבי ומוצעת
לשםעיבויהבנייה,שכולללכלהפחותמכפלהשל
הגבוה יחידות,לפי 70 מספרהיחידותהקיימותאו
ובינוי(; לפינוי ראשוני תכנון )בסעיףזה- מביניהם
השר,בהסכמתשרהאוצר,רשאילקבועבתקנותתנאים

נוספיםלהכרזהלפיפסקהזו;

לבקשתיזם,בהסכמתהרשותהמקומיתהנוגעת )2(
בתקנות האוצר שר שקבע כללים פי ועל בדבר
יחידות 24 בשטח יש אם - השר עם בהתייעצות
לפחות,וישתכנוןראשונילפינויובינוי;הכרזהלפי
פסקהזותינתןרקלאחרהתייעצותעםמנהלרשות
המסיםבדברהתקיימותהתנאיםהקבועיםלפיפסקה

זור

שרהבינויוהשיכוןידווחלוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,עדה־30 )ג(
באפרילבכלשנה,עלהשימושבכספיםכאמורבסעיףקטן)ב(בשנהשקדמהלמועד

הדיווחר

חוק46ר )בפרקזה- בחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית,התשע"ו-1232016
הרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית(-

תיקוןחוקהרשות
הממשלתית
להתחדשות

עירונית-מס'2 בסעיף2- )1(

ההגדרות"הוועדההמייעצת","מתחםפינויובינויבמסלולמיסוי","צו )א(
הכרזה","צוהכרזהבמסלולמיסוי"ו"הקרןלהתחדשותעירונית"-יימחקו;

אחריההגדרה"חוקהתכנוןוהבנייה"יבוא: )ב(

""יחידה"-חדראותאאומערכתחדריםאותאיםשנועדולשמשיחידה
שלמהונפרדתלמגוריםאולעסק;";

בהגדרה"מיזםלהתחדשותעירונית",המילים"מיזםבמתחםפינויובינוי )ג(
במסלולמיסוי,"-יימחקו;

בהגדרה"מתחםפינויובינוי",במקום"שהוכרזעליובצו"יבוא"שמנהל )ד(
הרשותהכריזעליו";

בסעיף4- )2(

בסעיףקטן)א(,פסקה)5(-תימחק; )א(

)ב()1(,המילים"אוכעלמתחםפינויובינויבמסלולמיסוי" בסעיףקטן )ב(
והמילים"או15"-יימחקו;

בסעיף13)ב()2(,המילים"ומתחמיפינויובינויבמסלולמיסוי"-יימחקו; )3(

בכותרתפרקה',המילים"ומתחמיפינויבינויבמסלולמיסוי"-יימחקו; )4(

במקוםסעיף14יבוא: )5(

"הכרזהעלמתחם
פינויובינוי

מנהלהרשותיכריזעלשטחכעלמתחםלפינוילשם14ר )א(
בינויאולעיבויבנייה,לפיאחדמהמסלוליםהאלה:

בהסכמת מיוזמתו או מקומית, רשות לבקשת )1(
לפחות, יחידות 24 בשטח יש אם - מקומית רשות
או בינוי לשם לפינוי תכנית השטח לגבי ומוצעת
לשםעיבויהבנייה,שכולללכלהפחותמכפלהשל
הגבוה יחידות,לפי 70 מספרהיחידותהקיימותאו
ובינוי(; לפינוי ראשוני תכנון )בסעיףזה- מביניהם
השר,בהסכמתשרהאוצר,רשאילקבועבתקנותתנאים

נוספיםלהכרזהלפיפסקהזו;

לבקשתיזם,בהסכמתהרשותהמקומיתהנוגעת )2(
בתקנות האוצר שר שקבע כללים פי ועל בדבר
יחידות 24 בשטח יש אם - השר עם בהתייעצות
לפחות,וישתכנוןראשונילפינויובינוי;הכרזהלפי
פסקהזותינתןרקלאחרהתייעצותעםמנהלרשות
המסיםבדברהתקיימותהתנאיםהקבועיםלפיפסקה

זור
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המתחם גבולות את הכוללת זה סעיף לפי הכרזה )ב(
המוכרזתפורסםברשומותוהודעהעלכךתפורסםבאתרי
האינטרנטשלהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתושל

הרשותהמקומיתשבתחומהנמצאהמתחםהמוכרזר

הרשות בהסכמת הרשות, מנהל רשאי יזם, לבקשת )ג(
המקומיתהנוגעתבדבר,לתתאישורמקדמי,ולפיובהתקיים
התנאיםהנדרשיםלהכרזהלפיפסקה)2(שבסעיףקטן)א(,

בכוונתולהכריזעלהמתחםכמתחםפינויובינויר

עלאףהאמורבפסקה)2(שבסעיףקטן)א(,רשאימנהל )ד(
הרשותלהכריזבאופןהאמורבאותהפסקהועלפיהכללים
כעל לפחות יחידות 12 בו שיש שטח על מכוחה שנקבעו
מתחםפינויובינוי,ובלבדשהןכלולותבתכניתלפינויובינוי
שהופקדה,הכוללת24יחידותלפחות)בסעיףזה-השטח
שהוכרז השטחים כל את אחד כמתחם ויראו המתוכנן(,

עליהםכמתחםפינויובינוישהםחלקמהשטחהמתוכנןר

מנהלהרשותרשאילקבועכלליםלענייןאופןהגשת )ה(
בקשהלהכרזהלפיסעיףזהר

לאתיקבעהכרזההמוגבלתבזמן,אולםמנהלהרשות )ו(
רשאילבטלהכרזהשנתןלפיסעיףזהבהתקייםאחדמאלה:

בהתאם הושלמה שהוכרז במתחם הבנייה )1(
לתכניתשאושרה;

ההכרזהניתנהעלסמךמידעמוטעה; )2(

אםשוכנעכימימושהמיזםאינומתקדםבאופן )3(
מספק;

ביטול על בהחלטה שיפורטו אחרים מטעמים )4(
ההכרזהר";

סעיף15-בטל; )6(

בסעיף17)א(- )7(

אחריההגדרה"ביתמשותףמחודש"יבוא: )א(

""דיירציבורי-מישמתגוררכדיןאועלפיחוזהבדירהציבוריתערבהריסת
הביתהמשותף;

"דירהציבורית"ו"חברהלדיורציבורי"-כהגדרתןבחוקהדיורהציבורי)זכויות
רכישה(,התשנ"ט-1998;";

בהגדרת"דירתתמורה",בסופהיבוא"אודירתמגוריםבביתמשותףמחודש )ב(
משותף בבית מגורים בדירת הזכויות כבעלת ציבורי לדיור לחברה שניתנה
שנהרסבמסגרתמיזםלהתחדשותעירוניתבתמורהלדירהציבוריתשבההתגורר
דיירציבוריערבהריסתהביתהמשותף,וכלעודהדיירהציבוריממשיךלהתגורר

בדירהכאמור;";

בהגדרה"מיזםלהתחדשותעירונית",המילים"אובמתחםפינויובינוי )ג(
במסלולמיסוי"-יימחקור
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חוקהרשות
הממשלתית
להתחדשות

עירונית-תחילה,
הוראותמעבר

ושמירתתוקף

תחילתושלחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתכנוסחובחוקזה,ביום47ר )א(
פרסומושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהפרסום(ר

הוכרזעלשטחבצולפנייוםהפרסוםכמתחםלפינוילשםבינויאולעיבויבנייה, )ב(
אוהוכרזעלשטחבצוכמתחםפינויובינויבמסלולמיסוי,לפיסעיפים14או15לחוק
הרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתכנוסחםערביוםהפרסום,והצוכאמורבתוקף
ביוםהפרסום,יראואתאותםשטחיםכשטחיםשהוכרזעליהםכמתחמיפינויובינוי
לפיהוראותסעיף14לחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתכנוסחובחוקזהר

הליכיםלענייןמתןצוהכרזה,הארכתואוחידושולפיסעיף14לחוקהרשות )ג(
הממשלתיתלהתחדשותעירונית,כנוסחוערביוםהפרסום,שטרםהסתיימו,וכןבקשות
להכרזהעלמתחםפינויובינויבמסלולמיסוילפיסעיף15לחוקהאמור,כנוסחוערב
ביטולובחוקזה,אשרהטיפולבהןטרםהסתייםלפנייוםהפרסום,יראואותםכהליכים
אוכבקשותשהתקיימולפיסעיף14לחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית

כנוסחובחוקזה,והטיפולבהםיימשךלפיהוראותהסעיףהאמורר

15לחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית תקנותשהותקנולפיסעיף )ד(
כנוסחוערבביטולובחוקזה,יראואותןכאילוהותקנולפיסעיף14)א()2(לחוקהאמור,
כנוסחובחוקזה,והסמכויותשהיונתונותלוועדההמייעצתולשרהבינויוהשיכון

)בסעיףקטןזה-השר(בתקנותאלה,יהיונתונותלשרר

החלטותמקדמיותשנתנההוועדהכמשמעותהבסעיף15לחוקהרשותהממשלתית )ה(
להתחדשותעירוניתכנוסחוערבביטולובחוקזהיראואותןכאישוריםמקדמייםשנתן
המנהללפיסעיף14)ג(לחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתכנוסחובחוקזהר

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(-מס'96

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-1241963)בפרקזה-חוקמיסוימקרקעין(-48ר

בסעיף49יט- )1(

בסעיףקטן)א(- )א(

בהגדרה"יחידתמגורים",במקום"סמוךלפנימתןצוהכרזהעל )1(
המתחםלפיסעיף14או15"יבוא"סמוךלפניההכרזהעלהמתחםלפי

סעיף14";

בהגדרה"יחידהאחרת",אחרי"לרבותכשהואמשמשאתהמחזיק )2(
בו"יבוא"כיחידהעצמאיתונפרדת,"ובמקום"סמוךלפנימתןצוהכרזה
עלהמתחםלפיסעיף14או15"יבוא"סמוךלפניההכרזהעלהמתחםלפי

סעיף14",והמילים"לפיהעניין"-יימחקו;

בהגדרה"יזם",בפסקה)2(שבה,במקום"סעיף15"יבוא"סעיף14" )3(
והמילים"במסלולמיסוי"-יימחקו;

במקוםההגדרה"מתחם"יבוא: )4(

""מתחם"או"מתחםפינויובינוי"-מתחםפינויובינויכהגדרתו
בחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית;";

ההגדרות"מתחםפינויובינוי"ו"מתחםפינויובינויבמסלולמיסוי" )5(
-יימחקו;

בסעיףקטן)ב(,פסקה)1(-תימחק; )ב(

תחילתושלחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתכנוסחובחוקזה,ביום47ר )א(
פרסומושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהפרסום(ר

חוקהרשות
הממשלתית
להתחדשות

עירונית-תחילה,
הוראותמעבר

ושמירתתוקף

הוכרזעלשטחבצולפנייוםהפרסוםכמתחםלפינוילשםבינויאולעיבויבנייה, )ב(
אוהוכרזעלשטחבצוכמתחםפינויובינויבמסלולמיסוי,לפיסעיפים14או15לחוק
הרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתכנוסחםערביוםהפרסום,והצוכאמורבתוקף
ביוםהפרסום,יראואתאותםשטחיםכשטחיםשהוכרזעליהםכמתחמיפינויובינוי
לפיהוראותסעיף14לחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתכנוסחובחוקזהר

הליכיםלענייןמתןצוהכרזה,הארכתואוחידושולפיסעיף14לחוקהרשות )ג(
הממשלתיתלהתחדשותעירונית,כנוסחוערביוםהפרסום,שטרםהסתיימו,וכןבקשות
להכרזהעלמתחםפינויובינויבמסלולמיסוילפיסעיף15לחוקהאמור,כנוסחוערב
ביטולובחוקזה,אשרהטיפולבהןטרםהסתייםלפנייוםהפרסום,יראואותםכהליכים
אוכבקשותשהתקיימולפיסעיף14לחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית

כנוסחובחוקזה,והטיפולבהםיימשךלפיהוראותהסעיףהאמורר

15לחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית תקנותשהותקנולפיסעיף )ד(
כנוסחוערבביטולובחוקזה,יראואותןכאילוהותקנולפיסעיף14)א()2(לחוקהאמור,
כנוסחובחוקזה,והסמכויותשהיונתונותלוועדההמייעצתולשרהבינויוהשיכון

)בסעיףקטןזה-השר(בתקנותאלה,יהיונתונותלשרר

החלטותמקדמיותשנתנההוועדהכמשמעותהבסעיף15לחוקהרשותהממשלתית )ה(
להתחדשותעירוניתכנוסחוערבביטולובחוקזהיראואותןכאישוריםמקדמייםשנתן
המנהללפיסעיף14)ג(לחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתכנוסחובחוקזהר

תיקוןחוקמיסויבחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-1241963)בפרקזה-חוקמיסוימקרקעין(-48ר
מקרקעין)שבח

ורכישה(-מס'96 בסעיף49יט- )1(

בסעיףקטן)א(- )א(

בהגדרה"יחידתמגורים",במקום"סמוךלפנימתןצוהכרזהעל )1(
המתחםלפיסעיף14או15"יבוא"סמוךלפניההכרזהעלהמתחםלפי

סעיף14";

בהגדרה"יחידהאחרת",אחרי"לרבותכשהואמשמשאתהמחזיק )2(
בו"יבוא"כיחידהעצמאיתונפרדת,"ובמקום"סמוךלפנימתןצוהכרזה
עלהמתחםלפיסעיף14או15"יבוא"סמוךלפניההכרזהעלהמתחםלפי

סעיף14",והמילים"לפיהעניין"-יימחקו;

בהגדרה"יזם",בפסקה)2(שבה,במקום"סעיף15"יבוא"סעיף14" )3(
והמילים"במסלולמיסוי"-יימחקו;

במקוםההגדרה"מתחם"יבוא: )4(

""מתחם"או"מתחםפינויובינוי"-מתחםפינויובינויכהגדרתו
בחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית;";

ההגדרות"מתחםפינויובינוי"ו"מתחםפינויובינויבמסלולמיסוי" )5(
-יימחקו;

בסעיףקטן)ב(,פסקה)1(-תימחק; )ב(

ס"חהתשכ"ג,עמ'156;התש"ף,עמ'331ר 124
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15לחוק 49כ,ברישה,במקום"בשטחשלגביוהוגשהבקשהלפיסעיף בסעיף )2(
הרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתלהכריזעליוכעלמתחםפינויובינויבמסלול
מיסוי"יבוא"בשטחשהוגשהלגביובקשהלאישורמקדמילפיסעיף14)ג(לחוקהרשות

הממשלתיתלהתחדשותעירוניתאובסמוךלפניהגשתהבקשהכאמור";

בסעיף49כב)ב(,אחרי"אחת"יבוא"אויותר"והסיפההחלבמילים"הועברהיחידת )3(
מגוריםלקרוב"-תימחק;

בסעיף49כג,אחריפסקה)7(יבוא: )4(

לענייןחישובהמסבמכירתיחידתהמגוריםהחלופית,יחולו,בשינויים )8("
רכישה" שווי "יתרת וההגדרה 40)ג(, סעיף הוראות העניין, ולפי המחויבים

שבסעיף47כמשמעותהלענייןזכותחלופיתר";

אחריסעיף49כזיבוא: )5(

"זכותביחידת
מגוריםחלופית

כדירתמגורים

עלאףהאמורבחוקזה,נמכרהיחידתמגוריםבמכירהלפי49כז1ר
49כב,יראוזכותליחידתמגוריםחלופיתשהתקבלה סעיף
תמורתיחידתהמגוריםהנמכרתכדירתמגוריםכהגדרתה
בסעיף9)ג(לענייןמסרכישהאוכדירתמגוריםלענייןמס

שבח,לפיהענייןר";

בסעיף49לג,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )6(

הוצאותאשרהוצאולשירותיבנייהלפיתכניתהחיזוקבמקרקעין,שקיבל ")ג(
)א(,לאיותרובניכויבעתמכירת מוכרכתמורהלמכירהכאמורבסעיףקטן

היחידהשבהבוצעההבנייהר";

בסעיף49לג1,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )7(

כמשמעותהבסעיף חלופית דירתמגורים במכירת לענייןחישובהמס ")ב1(
קטן)א(,יחולוההוראותהחלותעלמכירתיחידתמגוריםחלופיתכאמורבסעיף

49כב)א(,בשינוייםהמחויביםר";

אחריסעיף49לויבוא: )8(

"זכותביחידת
מגוריםחלופית

כדירתמגורים

עלאףהאמורבחוקזה,נמכרהזכותבמקרקעיןשהיאיחידת49לו1ר
מגוריםבמכירהלפיסעיף49לג1,יראוזכותליחידתמגורים
שהתקבלהתמורתיחידתהמגוריםהנמכרתכדירתמגורים
9)ג(לענייןמסרכישהאוכדירתמגורים כהגדרתהבסעיף

לענייןמסשבח,לפיהענייןר"

חוקמיסוי
מקרקעין-תחילה

והוראתמעבר

תחילתושלחוקמיסוימקרקעיןכנוסחובחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזה)בסעיףזה49ר
-יוםהפרסום(;הוראותסעיף49כבלחוקמיסוימקרקעין,כנוסחןבחוקזה,יחולועל
מכירתזכותנמכרתכמשמעותהבסעיףהאמורשיוםהמכירהשנקבעלגביהעלפיסעיף

49כלחוקמיסוימקרקעין,כנוסחובחוקזה,חלביוםהפרסוםאולאחריור

תיקוןחוקהדיור
הציבורי)זכויות

רכישה(-מס'10
-ותחילה

בחוקהדיורהציבורי)זכויותרכישה(,התשנ"ט-1251999,בסעיף8)ב()2(,המילים"או50ר )א(
לגבימתחםפינויובינויבמסלולמיסוי"ו""מתחםפינויובינויבמסלולמיסוי""-יימחקור

תחילתושלסעיףקטן)א(ביוםפרסומושלחוקזהר )ב(

ס"חהתשנ"ט,עמ'2;התשע"ח,עמ'230ר 125
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פרק י"ג: רישוי עסקים
תיקוןחוקרישוי
עסקים-מס'36

בחוקרישויעסקים,התשכ"ח-1261968)בפרקזה-חוקרישויעסקים(-51ר

בסעיף2- )1(

סעיףקטן)ג(-בטל; )א(

בסעיףקטן)ד(,במקום"סעיפיםקטנים)א1(ו–)ג("יבוא"סעיףקטן)א1("; )ב(

בסעיף2א)ב()1(,הסיפההחלבמילים"וערעורעליו"-תימחק; )2(

סעיף2ד-בטל; )3(

סעיף2ו-בטל; )4(

בסעיף6)ג()1(- )5(

ברישה,אחרי"בהתייעצותעמו"יבוא")בחוקזה-השרנותןהאישור("; )א(

בפסקתמשנה)א(,אחרי"לצדהמפרטהאחיד"יבוא"לענייןחלקו"; )ב(

בפסקתמשנה)ג(,במקום"שהתנהנותןהאישורופורסמו"יבוא"שפורסמו" )ג(
ואחרי"לצדהמפרטהאחיד"יבוא"לענייןחלקושלנותןהאישור";

בסעיף6א- )6(

בסעיףקטן)א(,במקום"מןהשריםשקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתה )א(
בהתייעצותעמו"יבוא"מהשריםנותניהאישור";

בסעיףקטן)ב(,במקום"7)א("יבוא"7)א()1("; )ב(

בסעיף6א1- )7(

נעשתה רישוי כטעון עסק של "שקביעתו במקום )א()1(, קטן בסעיף )א(
בהתייעצותעמו"יבוא"נותניהאישור";

בסעיףקטן)ג(,המילים"לפיהוראותסעיף7ג2"-יימחקו; )ב(

בסעיףקטן)ד()3(,במקום"תנאיםהנדרשיםמטעםרשותהרישוילפיסעיפים )ג(
6דו־7"יבוא"התנאיםשפורסמובמפרטהרשותילפיסעיף7ג3";

בסעיףקטן)ו()1(- )ד(

בפסקתמשנה)א(,המילים"לפיהוראותסעיף7ג2"-יימחקו; )1(

)ג(,במקום"שהתנהנותןהאישורושפורסמו"יבוא בפסקתמשנה )2(
"שפורסמו";

בסעיףקטן)ז1()1(,במקום"באתרהאינטרנטשלהיבוא"במפרטהרשותי"; )ה(

בסעיף6א3)א(,במקום"שקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמו" )8(
יבוא"נותניהאישור";

בסעיף6ב,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )9(

החובהלצרףאתהמסמכיםהאמוריםבסעיףקטן)א(לאתחולעלעסק ")ג1(
שהשרהממונהעלרשותהאסדרהפרסםאושינהמפרטאחידלעסקיםמסוגו,
למעטמפרטאחידששונהבשלקביעתתנאיאחידלפיסעיף7)א2()1(אומפרט

פרק י"ג: רישוי עסקים

תיקוןחוקרישויבחוקרישויעסקים,התשכ"ח-1261968)בפרקזה-חוקרישויעסקים(-51ר
עסקים-מס'36

בסעיף2- )1(

סעיףקטן)ג(-בטל; )א(

בסעיףקטן)ד(,במקום"סעיפיםקטנים)א1(ו–)ג("יבוא"סעיףקטן)א1("; )ב(

בסעיף2א)ב()1(,הסיפההחלבמילים"וערעורעליו"-תימחק; )2(

סעיף2ד-בטל; )3(

סעיף2ו-בטל; )4(

בסעיף6)ג()1(- )5(

ברישה,אחרי"בהתייעצותעמו"יבוא")בחוקזה-השרנותןהאישור("; )א(

בפסקתמשנה)א(,אחרי"לצדהמפרטהאחיד"יבוא"לענייןחלקו"; )ב(

בפסקתמשנה)ג(,במקום"שהתנהנותןהאישורופורסמו"יבוא"שפורסמו" )ג(
ואחרי"לצדהמפרטהאחיד"יבוא"לענייןחלקושלנותןהאישור";

בסעיף6א- )6(

בסעיףקטן)א(,במקום"מןהשריםשקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתה )א(
בהתייעצותעמו"יבוא"מהשריםנותניהאישור";

בסעיףקטן)ב(,במקום"7)א("יבוא"7)א()1("; )ב(

בסעיף6א1- )7(

נעשתה רישוי כטעון עסק של "שקביעתו במקום )א()1(, קטן בסעיף )א(
בהתייעצותעמו"יבוא"נותניהאישור";

בסעיףקטן)ג(,המילים"לפיהוראותסעיף7ג2"-יימחקו; )ב(

בסעיףקטן)ד()3(,במקום"תנאיםהנדרשיםמטעםרשותהרישוילפיסעיפים )ג(
6דו־7"יבוא"התנאיםשפורסמובמפרטהרשותילפיסעיף7ג3";

בסעיףקטן)ו()1(- )ד(

בפסקתמשנה)א(,המילים"לפיהוראותסעיף7ג2"-יימחקו; )1(

)ג(,במקום"שהתנהנותןהאישורושפורסמו"יבוא בפסקתמשנה )2(
"שפורסמו";

בסעיףקטן)ז1()1(,במקום"באתרהאינטרנטשלהיבוא"במפרטהרשותי"; )ה(

בסעיף6א3)א(,במקום"שקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמו" )8(
יבוא"נותניהאישור";

בסעיף6ב,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )9(

החובהלצרףאתהמסמכיםהאמוריםבסעיףקטן)א(לאתחולעלעסק ")ג1(
שהשרהממונהעלרשותהאסדרהפרסםאושינהמפרטאחידלעסקיםמסוגו,
למעטמפרטאחידששונהבשלקביעתתנאיאחידלפיסעיף7)א2()1(אומפרט
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אחידחלקי,אלאאםכןנקבעבמפרטהאחידכיישלצרףלבקשהלרישיוןאו
להיתראתהמסמכיםהאמוריםבאותוסעיףקטן,כולםאוחלקם;לענייןחוקזה,
"רשותהאסדרה"-הרשותכהגדרתהבחוקעקרונותהאסדרה,התשפ"ב-1272021ר";

בסעיף7- )10(

בסעיףקטן)א(,האמורבויסומן")1("ואחריויבוא: )א(

עלאףהאמורבפסקה)1(,לענייןעסקיםשלפיהוראותחוקזהיש )2("
לקבועלגביהםמפרטאחיד,תהיההסמכותלהתנותתנאיםכאמורבאותה
פסקה,במפרטהאחיד,נתונהלשרהממונהעלרשותהאסדרה,בהתאם

להוראותלפיסעיף7ג1ובסייגיםהאמוריםבור

איןבהוראותפסקה)2(כדילגרועמסמכותםשלרשותהרישויאו )3(
נותניהאישורלהתנות,ברישיוןאובהיתר,לענייןעסקיםכאמורבאותה
פסקה,תנאימוקדם,אתתנאיהרישיוןאותנאינוסףברישיון,בהתאם

לסמכותהנתונהלהםבחוקזהר";

בסעיףקטן)א1(- )ב(

ברישה,במקום"בדרךהקבועהבסעיף7ג3"יבוא"במפרטרשותי" )1(
ובמקום"אואםגורםמוסמךארציקבעתנאיכאמורבהתקייםאחדמאלה"
יבוא"ואולםרשאיגורםמוסמךארצילקבועתנאיכאמורלעסקמסוים

אםנוכחכיהתקייםאחדמאלה";

)2(,אחרי"לגביהעסק"יבוא"המסוים"והמילה"דחוף"- בפסקה )2(
תימחק;

אחריפסקה)2(יבוא: )3(

מתקיימותלגביהעסק,המבקשאובעלהרישיוןאוההיתר )3("
זה ובכלל כאמור, תנאי לקבוע נדרש שבשלהן מיוחדות נסיבות

נסיבותהנוגעותלמבנהשבופועלהעסקאולמיקומור";

בסעיףקטן)א2(- )ג(

האמורבויסומן")1("ובו,בסופויבוא"מצאגורםמוסמךארציכי )1(
תנאיכאמורבסעיףקטן)א1()1(או)2(נדרשבאופןדחוףלענייןשיעורניכר
שלעסקיםמאותוסוג)בחוקזה-תנאיאחיד(,יקבעאתהתנאילתקופה
שלאתעלהעלשנהמיוםתחילתתוקפו,אלאאםכןהתנאינקבעעד
המועדהאמורבחיקוק,במפרטהאחידאובמפרטהרשותי,לפיהעניין,

ובהתאםלהוראותיור";

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

גורםמוסמךארציכאמורבפסקאות)2(עד)4(להגדרה"גורם )2("
מוסמךארצי"שבסעיףקטן)ה(,שקבעתנאיאחידכאמורבפסקה)1(,
יודיעלוועדהלאסדרהעלקביעתהתנאיהאחידבתוךשבעהימים
ממועדקביעתו;הודעהעלקביעתהתנאיהאחידכאמורתפורסם
באינטרנט,בפורטלהשירותיםוהמידעשלממשלתישראל"ממשל

זמין",בצמודלמפרטהאחידר";

בסעיףקטן)א3(,אחרי"תנאינוסףלעסק"יבוא"מסוים"ואחרי"לתקופה )ד(
שיורה"יבוא"בכפוףלאמורבסעיףקטן)א2(ר";
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אחריסעיףקטן)א3(יבוא: )ה(

)4(להגדרה"גורם עד )2( בפסקאות ארציכאמור גורםמוסמך ")א4(
מוסמךארצי"שבסעיףקטן)ה(,לאיקבעתנאיאחידשמחייבשינויבמבנה
הוועדה קיבלה לא לאסדרה; הוועדה באישור אלא העסק פועל שבו
30ימיםמיוםשהועברלאישורהתנאיכאמור, לאסדרההחלטהבתוך
יראואתהתנאיכאילואושרעלידה;סירבההוועדהלאסדרהלאשר
תנאיכאמור,תודיעעלסירובהלשרהממונהעלרשותהאסדרהולשר

נותןהאישורהנוגעבדברר

אחתלשישהחודשיםיעבירכלנותןאישורהודעהלוועדהלאסדרה )א5(
שבהיפרטאתהתנאיםשקבעגורםמוסמךארצימטעמולעסקמסוים,
בהתקייםהנסיבותהמפורטותבסעיףקטן)א1(,בצירוףהנימוקיםלקביעתם;
הוועדה ראש יושב יורה שעליהם ובמתכונת במועדים יועבר הדיווח

לאסדרהר";

בסעיףקטן)ד(,במקום"ולדרישותרשותהרישוי"יבוא"והמפרטהרשותי"ר )ו(

במקוםסעיף7ג1יבוא: )11(

השרהממונהעלרשותהאסדרהיפרסם,בדרך)א(ג1ר"המפרטהאחיד )1(
שנקבעהלפיסעיף7ג2,מפרטהמאחדאתכלהמסמכים
והתנאיםהנדרשיםמטעמואומטעםנותניהאישור
לפיסעיפים6דו־7,לפיסוגיעסקים)בחוקזה-מפרט

אחיד(ר

עלאףהאמורבפסקה)1(,השרהממונהעלרשות )2(
האסדרה,לפיהצעתהוועדהלאסדרהובהסכמתכל
אחדמהשריםנותניהאישור,ביוזמתואולפיבקשתושל
שרכאמור,רשאילקבועבצוסוגיעסקיםשלגביהםלא
יפורסםמפרטאחידאושלגביהםיפורסםמפרטאחיד
חלקיהכוללרקחלקמהמסמכיםוהתנאיםהנדרשים
מטעמואומטעםנותניהאישור;בצוכאמוריפורטו,
לצדכלסוגעסקשנקבעבו,נותניהאישורשרשאים
לדרושמסמכיםותנאיםלגביאותוסוגעסק,ואםנקבע
בצוסוגעסקשלגביויפורסםמפרטאחידחלקי-נותני
האישורשרשאיםלדרושמסמכיםותנאיםנוספיםעל

אלההמפורטיםבמפרטהאחידהחלקיהנוגעלענייןר

שרהפניםרשאילקבועבתקנותהוראותלעניין )3(
האופןשבויקבעונותניהאישורהמפורטיםבצולפי
פסקה)2(מסמכיםותנאיםהנדרשיםמטעמםלגביסוגי
העסקיםהמפורטיםבאותוצו,וכןלענייןאופןהשינוי,
ההוספהוהגריעהשלמסמכיםותנאיםשיקבעונותני

האישורכאמורר

אחריסעיףקטן)א3(יבוא: )ה(

)4(להגדרה"גורם עד )2( בפסקאות ארציכאמור גורםמוסמך ")א4(
מוסמךארצי"שבסעיףקטן)ה(,לאיקבעתנאיאחידשמחייבשינויבמבנה
הוועדה קיבלה לא לאסדרה; הוועדה באישור אלא העסק פועל שבו
30ימיםמיוםשהועברלאישורהתנאיכאמור, לאסדרההחלטהבתוך
יראואתהתנאיכאילואושרעלידה;סירבההוועדהלאסדרהלאשר
תנאיכאמור,תודיעעלסירובהלשרהממונהעלרשותהאסדרהולשר

נותןהאישורהנוגעבדברר

אחתלשישהחודשיםיעבירכלנותןאישורהודעהלוועדהלאסדרה )א5(
שבהיפרטאתהתנאיםשקבעגורםמוסמךארצימטעמולעסקמסוים,
בהתקייםהנסיבותהמפורטותבסעיףקטן)א1(,בצירוףהנימוקיםלקביעתם;
הוועדה ראש יושב יורה שעליהם ובמתכונת במועדים יועבר הדיווח

לאסדרהר";



בסעיףקטן)ד(,במקום"ולדרישותרשותהרישוי"יבוא"והמפרטהרשותי"ר )ו(

במקוםסעיף7ג1יבוא: )11(

השרהממונהעלרשותהאסדרהיפרסם,בדרך)א(ג1ר"המפרטהאחיד )1(
שנקבעהלפיסעיף7ג2,מפרטהמאחדאתכלהמסמכים
והתנאיםהנדרשיםמטעמואומטעםנותניהאישור
לפיסעיפים6דו־7,לפיסוגיעסקים)בחוקזה-מפרט

אחיד(ר

עלאףהאמורבפסקה)1(,השרהממונהעלרשות )2(
האסדרה,לפיהצעתהוועדהלאסדרהובהסכמתכל
אחדמהשריםנותניהאישור,ביוזמתואולפיבקשתושל
שרכאמור,רשאילקבועבצוסוגיעסקיםשלגביהםלא
יפורסםמפרטאחידאושלגביהםיפורסםמפרטאחיד
חלקיהכוללרקחלקמהמסמכיםוהתנאיםהנדרשים
מטעמואומטעםנותניהאישור;בצוכאמוריפורטו,
לצדכלסוגעסקשנקבעבו,נותניהאישורשרשאים
לדרושמסמכיםותנאיםלגביאותוסוגעסק,ואםנקבע
בצוסוגעסקשלגביויפורסםמפרטאחידחלקי-נותני
האישורשרשאיםלדרושמסמכיםותנאיםנוספיםעל

אלההמפורטיםבמפרטהאחידהחלקיהנוגעלענייןר

שרהפניםרשאילקבועבתקנותהוראותלעניין )3(
האופןשבויקבעונותניהאישורהמפורטיםבצולפי
פסקה)2(מסמכיםותנאיםהנדרשיםמטעמםלגביסוגי
העסקיםהמפורטיםבאותוצו,וכןלענייןאופןהשינוי,
ההוספהוהגריעהשלמסמכיםותנאיםשיקבעונותני

האישורכאמורר
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המוקדמים)ב( התנאים כלל יובאו אחיד במפרט )1(
והתנאיםברישיוןאובהיתרהנדרשיםלענייןכלסוג
עסקוכןהמסמכיםהנדרשיםלבחינתבקשהלרישיוןאו
להיתרלעסקמסוגו,לרבותאישורים,דוחות,חוותדעת,
תכניותותרשימים,וניתןלקבועבומסמכיםאותנאים
שוניםלאזוריםשוניםבארץאולעסקיםשמתקיימות

לגביהםנסיבותמיוחדותאחרותהמצדיקותזאתר

מסמכים או תנאים גם יכלול האחיד המפרט )2(
כאמורבפסקה)1(שהחובהלעמודבהםאולהגישם,
לפיהעניין,נקבעהלפיחיקוקלגביעסקמאותוסוג
)בחוקזה-תנאיםאומסמכיםלצדהמפרטהאחיד(
אולםאיןבאיפרסומםבמפרטהאחידכדילפטוראדם

מהחובהכאמורר

ומועד פרסומו מועד יצוינו האחיד במפרט )3(
כניסתםלתוקףשלהתנאיםבמפרטושלהחובהלהגיש
מסמכיםכמפורטבו,ולענייןעסקשבמועדהפרסוםהיה
לורישיון,היתרזמניאוהיתרמזורז-מועדהכניסה

לתוקףלפיסעיף7ג4ר

השרהממונהעלרשותהאסדרהיפרסםאתהמפרט )ג(
האחידוכלשינויבו,לפיהצעהשתגישלוהוועדהלאסדרה,

והכולבכפוףלהוראותסעיףזהר

המפרטים לפרסום לאסדרה הוועדה של הצעה על )ד(
האחידיםאולשינויםיחולוהוראותאלה:

נותני עם בתיאום תקבע, לאסדרה הוועדה )1(
במפרטים הדיון סדר את לעניין, הנוגעים האישור
האחידיםשבהםתדוןלשםגיבושהצעהלפרסוםאו
שינוימפרטאחיד,לרבותשינוישביקשנותןאישור,

בהתחשב,ביןהשאר,בשיקוליםהמפורטיםלהלן:

סוג של והמשקית הכלכלית ההשפעה )א(
העסק;

מספרהעסקיםהקיימיםשלמפרטהאחיד )ב(
אולשינויוצפויהלהיותהשפעהעליהם;

עלותהאסדרההמוטלתעלעסקיםמסוג )ג(
בשל או אחיד מפרט פרסום בהיעדר מסוים

המפרטהאחידהחלעליהם;

חודש סוף עד שנה, מדי תפרסם לאסדרה הוועדה
לשנה שלה השנתית העבודה תכנית את נובמבר,
העוקבתלענייןסעיףקטןזה;התכניתהאמורהתפורסם

באתרהאינטרנטשלמשרדראשהממשלה;
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הוועדהלאסדרהתקבעאתסדרהדיוןבמפרטים )2(
כאמורבפסקה)1(,כךשעדיוםי"טבטבתהתשפ"ד)31
בדצמבר2023(יפורסמואוישונומפרטיםאחידיםשיש
להםהשפעהעל50%מהעסקיםבמשקלפחות;השר
הממונהעלרשותהאסדרהרשאי,באישורועדתהפנים
והגנתהסביבהשלהכנסת,להאריךבצואתהתקופה
האמורהלשתיתקופותנוספותשלאיעלועלשישה

חודשיםכלאחת;

בטרםתקייםהוועדהלאסדרהדיוןבמפרטאחיד )3(
לסוגעסקמסוים,תודיעהוועדהלשריםנותניהאישור
לענייןאותוסוגעסק,כיבכוונתהלדוןבמפרטהאחיד
כאמור;השרנותןהאישוררשאילהגישלוועדהאת
הצעתולחלקובמפרטהאחידבתוך4חודשיםמיום

הודעתהוועדהלפיפסקהזו;

בלילגרועמהמטרותשלשמןנקבעעסקכטעון )4(
רישוי,בגיבושהצעתהלפרסומואולשינויושלמפרט

אחיד,רשאיתהוועדהלאסדרהלבחוןגםאתאלה:

העסק סוג שקביעת והנזקים הסיכונים )א(
בחינת זה ובכלל למנוע, נועדה רישוי כטעון
הסיכונים עם להתמודדות שונות חלופות

והנזקיםכאמור;

העלויותהחלותעלעסקיםקיימיםוחדשים )ב(
בשליישוםהאמצעישנקבעאושמוצעלקבוע
במפרטהאחידלהשגתהמטרהשלשמהנקבע
העסקכטעוןרישוי,והתועלתהצפויהמיישום
מהפנמת התועלת לרבות האמור, האמצעי

עלויותחיצוניותעלידיהעסק;

שלשמה המטרה את להשיג האפשרות )ג(
נקבעהעסקכטעוןרישוי,עלידיקביעתחלופה
שעלותהלעסקנמוכהיותראועלידיקביעת
תוצאהשאםתתקייםתושגהמטרההאמורה,
וכןהאפשרותלקבועבמפרטדרישותמותאמות
לפיגודלהעסקאומידתהסיכוןהכרוךבפעילות

העסק;

דרישותמעסקיםדומיםבמדינותהחברות )ד(
)OECD(בארגוןלשיתוףפעולהולפיתוחכלכלי

שלהןמאפייניםדומיםלישראל;

השפעתהתנאיםהמוקדמיםאוהתנאים )ה(
ברישיוןכפישייקבעו,עלעסקיםהמשלביםכמה
סוגיעיסוקיםהטעוניםרישוי;הוועדהלאסדרה
אם כאמור, לעסקים ייעודיות הוראות תציע

הדברדרושלדעתה;

הוועדהלאסדרהתקבעאתסדרהדיוןבמפרטים )2(
כאמורבפסקה)1(,כךשעדיוםי"טבטבתהתשפ"ד)31
בדצמבר2023(יפורסמואוישונומפרטיםאחידיםשיש
להםהשפעהעל50%מהעסקיםבמשקלפחות;השר
הממונהעלרשותהאסדרהרשאי,באישורועדתהפנים
והגנתהסביבהשלהכנסת,להאריךבצואתהתקופה
האמורהלשתיתקופותנוספותשלאיעלועלשישה

חודשיםכלאחת;

בטרםתקייםהוועדהלאסדרהדיוןבמפרטאחיד )3(
לסוגעסקמסוים,תודיעהוועדהלשריםנותניהאישור
לענייןאותוסוגעסק,כיבכוונתהלדוןבמפרטהאחיד
כאמור;השרנותןהאישוררשאילהגישלוועדהאת
הצעתולחלקובמפרטהאחידבתוך4חודשיםמיום

הודעתהוועדהלפיפסקהזו;

בלילגרועמהמטרותשלשמןנקבעעסקכטעון )4(
רישוי,בגיבושהצעתהלפרסומואולשינויושלמפרט

אחיד,רשאיתהוועדהלאסדרהלבחוןגםאתאלה:

העסק סוג שקביעת והנזקים הסיכונים )א(
בחינת זה ובכלל למנוע, נועדה רישוי כטעון
הסיכונים עם להתמודדות שונות חלופות

והנזקיםכאמור;

העלויותהחלותעלעסקיםקיימיםוחדשים )ב(
בשליישוםהאמצעישנקבעאושמוצעלקבוע
במפרטהאחידלהשגתהמטרהשלשמהנקבע
העסקכטעוןרישוי,והתועלתהצפויהמיישום
מהפנמת התועלת לרבות האמור, האמצעי

עלויותחיצוניותעלידיהעסק;

שלשמה המטרה את להשיג האפשרות )ג(
נקבעהעסקכטעוןרישוי,עלידיקביעתחלופה
שעלותהלעסקנמוכהיותראועלידיקביעת
תוצאהשאםתתקייםתושגהמטרההאמורה,
וכןהאפשרותלקבועבמפרטדרישותמותאמות
לפיגודלהעסקאומידתהסיכוןהכרוךבפעילות

העסק;

דרישותמעסקיםדומיםבמדינותהחברות )ד(
)OECD(בארגוןלשיתוףפעולהולפיתוחכלכלי

שלהןמאפייניםדומיםלישראל;

השפעתהתנאיםהמוקדמיםאוהתנאים )ה(
ברישיוןכפישייקבעו,עלעסקיםהמשלביםכמה
סוגיעיסוקיםהטעוניםרישוי;הוועדהלאסדרה
אם כאמור, לעסקים ייעודיות הוראות תציע

הדברדרושלדעתה;
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טיוטהשלהצעתהוועדהלאסדרהלמפרטאחיד )5(
אולשינויובליווידבריהסבר,תפורסםבאינטרנט,בפורטל
השירותיםוהמידעשלממשלתישראל"ממשלזמין"
ותעמודלעיוןהציבורבמשרדירשותהאסדרה;בפרסום
כאמוריצוינוהאופןוהמועדלהגשתהערותלהצעה;
לענייןהצעהלשינויבמפרטהאחיד,יכלולהפרסוםגם

אתההוראההקיימתבמפרטשמוצעלשנותה;

כלאדםרשאילהגישלוועדהלאסדרההערות )6(
30 בתוך לשינויו או האחיד למפרט הצעה לטיוטת
ימיםממועדפרסומה;הוועדהלאסדרהתדוןבהערות
בטיוטת שינוי לערוך האם תחליט כאמור, שהוגשו
רשות על הממונה לשר ותגיש שפרסמה ההצעה

האסדרהאתהצעתהלמפרטהאחידאולשינויור

הוגשהלשרהממונהעלרשותהאסדרההצעת)ה( )1(
או עסק סוג לגבי אחיד למפרט לאסדרה הוועדה
לשינויו,והיהבכוונתהשרלפרסםאתהמפרטהאחיד
אחד לכל כך על יודיע העניין, לפי שינויו, את או

מהשריםנותניהאישורלענייןאותוסוגעסקר

התנגדהשרנותןהאישורלחלקובמפרטהאחיד )2(
לפני להביא הוא רשאי כאמור, להודעה בהתאם
הממשלהבתוך45ימיםמיוםשנמסרהלוההודעה,
הצעהחלופיתלחלקובמפרטהאחידוהממשלהתדון
רשאית תהיה הממשלה החלטה; ותקבל בחלופות
להפעילאתסמכותהלפיסעיףקטןזהבאמצעותועדת

שרים,כפישתחליטר

מיום ימים 30 בתוך בעניין תחליט הממשלה )3(
כן אלאאם האישור, נותן השר לההצעת שנמסרה
טעמים ובהתקיים ימים, ב–30 זו תקופה האריכה

מיוחדיםלכךב־30ימיםנוספיםר

השר בידי ישונה או יפורסם האחיד המפרט )4(
הממונהעלרשותהאסדרהלפיסעיףקטן)א(,בהתאם

להחלטתהממשלהר

לאהחליטההממשלהבתוךהתקופההקבועה )5(
בפסקה)3(,יראואתהצעתהשרנותןהאישורכאילו
התקבלה,אלאאםכןיחזורבוהשרהממונהעלרשות
האסדרהמהודעתולפיפסקה)1(,טרםסיוםהתקופה
האמורה;לאחזרבוכאמור,יפרסםהשרהממונהעל
רשותהאסדרהאתהמפרטהאחידאוהשינויבולפי

הצעתהשרנותןהאישורר";

בסעיף7ג2- )12(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )א(
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")א(המפרטהאחידיפורסםבאינטרנט,בפורטלהשירותיםוהמידעשל
ייעודי, במיקום יהיה כאמור הפרסום זמין"; "ממשל ישראל ממשלת
במתכונתאחידהובאופןבולטלעיןויאפשרמעקבאחרשינוייםותיעודם
לאורךזמן;כמוכןיועמדהמפרטהאחידלעיוןהציבורבמשרדירשויות
הרישויונותניהאישור;שרהפניםרשאילקבועדרכיםנוספותלפרסומו;
ראש משרד של האינטרנט באתר לפרסם רשאית לאסדרה הוועדה

הממשלההנחיותלענייןמתכונתהפרסוםלפיסעיףקטןזהר";

"השר יבוא הפנים" משרד של הכללי "המנהל במקום )ב(, קטן בסעיף )ב(
הממונהעלרשותהאסדרה,ובלבדשמועדתחילתןשלההוראותלאיקדםליום

פרסוםההודעהר";

סעיףקטן)ג(-בטל; )ג(

בסעיף7ג3- )13(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"מפרטרשותי"; )א(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

המסמכים")א( את המאחד מפרט יפרסם הרישוי רשות ראש )1(
6ד,התנאיםהנדרשים הנדרשיםמטעםרשותהרישוילפיסעיף
מטעמהלפיסעיף7וכלהחלטהאוהוראהאחרתמטעמהלפיחוק
זהלענייןסוגמסויםשלעסקים,לרבותהחלטותלפיסעיפים2עד
8,3ו–8אוחוקיעזרלפיסעיף11ג,בכלהנוגעלעסקיםהכלולים

במפרטהאחיד)בחוקזה-מפרטרשותי(ר

המפרטהרשותיטעוןאישורשלמועצתהרשותהמקומיתר )2(

בקביעתתנאיבמפרטהרשותי,תשקולרשותהרישויחלופות )3(
בהתחשב והכול התנאי, נקבע שלשמה המטרה להשגת שונות
בעלויותהנובעותמיישוםאותןחלופותובמאפייניהרשותהמקומיתר

טיוטהשלהצעתהמפרטהרשותיאוהצעהלשינויובליווי )4(
דבריהסבר,תפורסםבאתרהאינטרנטשלרשותהרישויותעמוד
לעיוןהציבורבמשרדיהרשות;בפרסוםכאמוריצוינוהאופןוהמועד

להגשתהערותלהצעהר

כלאדםרשאילהגישלרשותהרישויהערותלטיוטתההצעה )5(
30ימיםממועדפרסומה;רשות למפרטרשותיאולשינויובתוך
הרישויתדוןבהערותשהוגשוכאמורותחליטהאםלערוךשינוי

בהצעהלמפרטרשותיאולשינויור

המפרטהרשותייפורסםבאתרהאינטרנטשלרשותהרישוי )6(
שינויים אחר מעקב ויאפשר לעין בולט באופן ייעודי, במיקום

ותיעודםלאורךזמןר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ג(

ראשהרשותיפרסםברשומותהודעהבדברפרסוםהמפרטהרשותי ")א1(
ומועדכניסתולתוקףכפישנקבעבו,ובלבדשמועדכניסתולתוקףלאיקדם

ליוםפרסוםההודעההאמורהר

")א(המפרטהאחידיפורסםבאינטרנט,בפורטלהשירותיםוהמידעשל
ייעודי, במיקום יהיה כאמור הפרסום זמין"; "ממשל ישראל ממשלת
במתכונתאחידהובאופןבולטלעיןויאפשרמעקבאחרשינוייםותיעודם
לאורךזמן;כמוכןיועמדהמפרטהאחידלעיוןהציבורבמשרדירשויות
הרישויונותניהאישור;שרהפניםרשאילקבועדרכיםנוספותלפרסומו;
ראש משרד של האינטרנט באתר לפרסם רשאית לאסדרה הוועדה

הממשלההנחיותלענייןמתכונתהפרסוםלפיסעיףקטןזהר";

"השר יבוא הפנים" משרד של הכללי "המנהל במקום )ב(, קטן בסעיף )ב(
הממונהעלרשותהאסדרה,ובלבדשמועדתחילתןשלההוראותלאיקדםליום

פרסוםההודעהר";

סעיףקטן)ג(-בטל; )ג(

בסעיף7ג3- )13(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"מפרטרשותי"; )א(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

המסמכים")א( את המאחד מפרט יפרסם הרישוי רשות ראש )1(
6ד,התנאיםהנדרשים הנדרשיםמטעםרשותהרישוילפיסעיף
מטעמהלפיסעיף7וכלהחלטהאוהוראהאחרתמטעמהלפיחוק
זהלענייןסוגמסויםשלעסקים,לרבותהחלטותלפיסעיפים2עד
8,3ו–8אוחוקיעזרלפיסעיף11ג,בכלהנוגעלעסקיםהכלולים

במפרטהאחיד)בחוקזה-מפרטרשותי(ר

המפרטהרשותיטעוןאישורשלמועצתהרשותהמקומיתר )2(

בקביעתתנאיבמפרטהרשותי,תשקולרשותהרישויחלופות )3(
בהתחשב והכול התנאי, נקבע שלשמה המטרה להשגת שונות
בעלויותהנובעותמיישוםאותןחלופותובמאפייניהרשותהמקומיתר

טיוטהשלהצעתהמפרטהרשותיאוהצעהלשינויובליווי )4(
דבריהסבר,תפורסםבאתרהאינטרנטשלרשותהרישויותעמוד
לעיוןהציבורבמשרדיהרשות;בפרסוםכאמוריצוינוהאופןוהמועד

להגשתהערותלהצעהר

כלאדםרשאילהגישלרשותהרישויהערותלטיוטתההצעה )5(
30ימיםממועדפרסומה;רשות למפרטרשותיאולשינויובתוך
הרישויתדוןבהערותשהוגשוכאמורותחליטהאםלערוךשינוי

בהצעהלמפרטרשותיאולשינויור

המפרטהרשותייפורסםבאתרהאינטרנטשלרשותהרישוי )6(
שינויים אחר מעקב ויאפשר לעין בולט באופן ייעודי, במיקום

ותיעודםלאורךזמןר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ג(

ראשהרשותיפרסםברשומותהודעהבדברפרסוםהמפרטהרשותי ")א1(
ומועדכניסתולתוקףכפישנקבעבו,ובלבדשמועדכניסתולתוקףלאיקדם

ליוםפרסוםההודעההאמורהר
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פורסמההודעהכאמורבסעיףקטן)א1(,יעבירהראשרשותהרישוי )א2(
תפרסמה כאמור, הודעה לאסדרה הוועדה קיבלה לאסדרה; לוועדה
הוועדהבאינטרנט,בפורטלהשירותיםוהמידעשלממשלתישראל"ממשל
זמין",לצדהמפרטהאחידשנקבעלענייןסוגיהעסקיםשהמפרטהרשותי
חלעליהם;לענייןזהיראוהפנייהלמפרטהרשותיכפישפורסםבאתר

האינטרנטשלרשותהרישויכפרסוםבפורטלכאמורבסעיףקטןזהר";

)ב(,במקום")א("יבוא")א()1("ובסופויבוא"ושלאפורסמה בסעיףקטן )ד(
לגביהםהודעהברשומות;הוראותסעיףקטןזהלאיחולועלמסמכיםותנאים

שנקבעובחוקיעזרר";

בסעיף7ג4- )14(

בסעיףקטן)א(,במקום"מתוםתקופתהרישיוןאוההיתרכאמוראומתום )א(
ממועד שנים חמש "מתום יבוא המוקדם" לפי השינוי ממועד שנים שלוש

השינוי";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לענייןשינוידרישותהכלולותבמפרט ")ג(
האחיד,ניתןלקבועבמפרטהאחידמועדמוקדםאומאוחרמהמועדהקבוע

באותוסעיףקטןר

שונודרישותכאמורבסעיףקטן)א(,לגביעסקיםאוסוגיעסקיםכאמור )ד(
בסעיף12ב)ט()4(ו–)5(,יקראואתסעיףקטן)א(כךשבמקום"מתוםחמששנים
ממועדהשינוי"יבוא"מתוםתקופתהרישיוןאוההיתרכאמוראומתום

שלוששניםממועדהשינוילפיהמוקדם",וסעיףקטן)ג(-לאייקראר";

בסעיף7ג5,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )15(

השגהכאמורבסעיףקטן)א(,רשאילהגישגםארגוןמעבידיםשהעסק ")א1(
שבשמומוגשתההשגה,חברבו,ואםהעסקאינוחברבארגוןכאמור-ארגון
מעבידיםשהואצדלהסכםקיבוציכללי-ענפישהורחבבצולפיסעיף28לחוק
הסכמיםקיבוציים,התשי"ז-1281957;השגהכאמורבסעיףקטןזהיכולשתוגש
בשםכמהעסקים,ובלבדשהיאנוגעתלאותותנאיאומסמך,בהתייחסלנסיבות

הפרטניותשלכלעסקר";

בסעיף8ד- )16(

)ב()1(,במקום"שרשקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתה בסעיףקטן )א(
בהתייעצותעמו"יבוא"השרנותןהאישור";

נעשתה רישוי כטעון עסק של שקביעתו "שר במקום )ד(, קטן בסעיף )ב(
בהתייעצותעמו"יבוא"השרנותןהאישור";

בסעיףקטן)ה()1(,במקום"בדיןאובמפרטאחיד"יבוא"בדין,במפרטאחיד )ג(
אובמפרטרשותי,לפיהעניין";

אחריסעיףקטן)י(יבוא: )ד(

עלפידרישתהוועדהלאסדרה,יעבירוגורםמוסמךארציוגורם ")יא(
)ח(, קטן סעיף לפי אליהם שהוגשו בקשות בדבר דיווח מחוזי מוסמך

וההחלטותשקיבלובענייןאותןבקשותר";

ס"חהתשי"ז,עמ'63ר 128
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אחריסעיף11איבוא: )17(

"תקנותלמכוני
כושר

קבעשרהפניםבצו,כאמורבסעיף1,כימכוןכושרהואעסק11א1ר
טעוןרישוי,רשאישרהתרבותוהספורט,בהסכמתשרהפנים
ובאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,להתקין
תקנותבענייןרישוימכוניכושר,ורשאיהואלקבועכירישיון
אוהיתרזמנילמכוןכושרלפיחוקזהיינתןלפיטופסבדיקה

שיקבער";

אחריסעיף11ביבוא: )18(

"עדיפותתקנות
רישויעסקים

על11ב1ר יגברו 11ב עד ו־9 6ג סעיפים מכוח שהותקנו תקנות
הוראותמפרטאחידר";

מפרטים אחידים, "מפרטים יבוא או" אחידים "מפרטים במקום 12א, בסעיף )19(
רשותייםאו"ובמקום"המפרטיםהאחידיםאו"יבוא"המפרטיםהאחידים,המפרטים

הרשותייםאו";

בסעיף12ב- )20(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הוועדהלאסדרתרישויעסקים"; )א(

בכלמקום,במקום"המייעצת"יבוא"לאסדרה"; )ב(

בסעיףקטן)ב(- )ג(

בפסקה)1(,במקוםהרישהעדהמילים"שתפקידה"יבוא"תוקםועדה )1(
לאסדרתרישויעסקים)בחוקזה-הוועדהלאסדרה(שתפקידיהלגבש
הצעותלפרסוםמפרטיםאחידיםולשינויםלפיסעיף7ג1,שיובאולפני

השרהממונהעלרשותהאסדרה,וכן";

בפסקה)2(- )2(

במקוםפסקתמשנה)א(יבוא: )א(

שניעובדירשותהאסדרה,שימנהיושבראשמליאת ")א(
הרשות,בעליידעוניסיוןבהערכתהשפעתאסדרה,ואחד

מהםיהיההיושבראש;";

בפסקתמשנה)ד(,במקום"עובד"יבוא"שניעובדי",ובסופה )ב(
יבוא"ולענייןמינויכאמורבידיהשרלביטחוןהפנים-שנינציגים
שהםעובדימשרדואושוטריםבמשטרתישראללענייןהאסדרה
1)א()2(ושנינציגיםשהםעובדי בסעיף למטרההמנויה הנוגעת
משרדואועובדיהרשותהארציתלכבאותוהצלהלענייןהאסדרה

הנוגעתלמטרההמנויהבסעיף1)א()7(,והכוללפיהענייןר";

אחריפסקתמשנה)ה(יבוא: )ג(

עובדמשרדהמשפטיםשימנהשרהמשפטים; ")ו(

נציגהרשויותהמקומיותשימנההעומדבראשהארגון )ז(
המייצגאתהמספרהרבביותרשלרשויותמקומיות;

נציגציבורשימנההשרהממונהעלרשותהאסדרה )ח(
לאחרהתייעצותעםהשריםנותניהאישור;";

אחריסעיף11איבוא: )17(

"תקנותלמכוני
כושר

קבעשרהפניםבצו,כאמורבסעיף1,כימכוןכושרהואעסק11א1ר
טעוןרישוי,רשאישרהתרבותוהספורט,בהסכמתשרהפנים
ובאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,להתקין
תקנותבענייןרישוימכוניכושר,ורשאיהואלקבועכירישיון
אוהיתרזמנילמכוןכושרלפיחוקזהיינתןלפיטופסבדיקה

שיקבער";

אחריסעיף11ביבוא: )18(

"עדיפותתקנות
רישויעסקים

על11ב1ר יגברו 11ב עד ו־9 6ג סעיפים מכוח שהותקנו תקנות
הוראותמפרטאחידר";

מפרטים אחידים, "מפרטים יבוא או" אחידים "מפרטים במקום 12א, בסעיף )19(
רשותייםאו"ובמקום"המפרטיםהאחידיםאו"יבוא"המפרטיםהאחידים,המפרטים

הרשותייםאו";

בסעיף12ב- )20(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הוועדהלאסדרתרישויעסקים"; )א(

בכלמקום,במקום"המייעצת"יבוא"לאסדרה"; )ב(

בסעיףקטן)ב(- )ג(

בפסקה)1(,במקוםהרישהעדהמילים"שתפקידה"יבוא"תוקםועדה )1(
לאסדרתרישויעסקים)בחוקזה-הוועדהלאסדרה(שתפקידיהלגבש
הצעותלפרסוםמפרטיםאחידיםולשינויםלפיסעיף7ג1,שיובאולפני

השרהממונהעלרשותהאסדרה,וכן";

בפסקה)2(- )2(

במקוםפסקתמשנה)א(יבוא: )א(

שניעובדירשותהאסדרה,שימנהיושבראשמליאת ")א(
הרשות,בעליידעוניסיוןבהערכתהשפעתאסדרה,ואחד

מהםיהיההיושבראש;";

בפסקתמשנה)ד(,במקום"עובד"יבוא"שניעובדי",ובסופה )ב(
יבוא"ולענייןמינויכאמורבידיהשרלביטחוןהפנים-שנינציגים
שהםעובדימשרדואושוטריםבמשטרתישראללענייןהאסדרה
1)א()2(ושנינציגיםשהםעובדי בסעיף למטרההמנויה הנוגעת
משרדואועובדיהרשותהארציתלכבאותוהצלהלענייןהאסדרה

הנוגעתלמטרההמנויהבסעיף1)א()7(,והכוללפיהענייןר";

אחריפסקתמשנה)ה(יבוא: )ג(

עובדמשרדהמשפטיםשימנהשרהמשפטים; ")ו(

נציגהרשויותהמקומיותשימנההעומדבראשהארגון )ז(
המייצגאתהמספרהרבביותרשלרשויותמקומיות;

נציגציבורשימנההשרהממונהעלרשותהאסדרה )ח(
לאחרהתייעצותעםהשריםנותניהאישור;";
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אחריפסקה)2(יבוא: )3(

בדיוןהוועדהלאסדרהלענייןגיבושהצעותלפרסוםמפרטים ")2א(
אחידיםאולשינוים,שנדוןבוחלקאונושאבמפרטאחידשנוגע
לכמהנותניאישור,יצורףלהרכבהוועדהלאסדרה,לדיוןבעניין
אותוחלקאונושאבמפרט,נציגאחדמטעםכלשרשהואהשר
נותןהאישור,מביןהנציגיםשמונולפיפסקה)2()ד(,ובלבדשאותו
נציגהודיעליושבראשהוועדהלאסדרה,בהודעהמנומקתבכתב
ובאישורגורםמוסמךארצי,כיאותוחלקאונושאבמפרטנוגעלשר

נותןהאישורשאותוהואמייצגר";

בדיוןהוועדהלאסדרהבנושאשאינונוגעלנותןאישורמסוים, )2ב(
מבין אישור, נותן שר כל מטעם אחד נציג הוועדה הרכב יכלול

הנציגיםשמונולפיפסקה)2()ד(ר";

בפסקה)3(- )4(

אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )א(

נציגציבורשימנהיושבראשהוועדהלאסדרה,המייצג ")ג1(
אתהענףשבעניינומתקייםדיוןבוועדה,ושישמשמשקיף
באותודיוןבלבד;מינוינציגכאמורייעשהלאחרהתייעצות

עםהגופיםהאמוריםבפסקתמשנה)ג(ר";

פסקתמשנה)ד(-תימחקר )ב(

בפסקה)5(,במקום"שלושהחברים"יבוא"חמישהחברים"; )5(

אחריפסקה)6(יבוא: )6(

הוועדהלאסדרהתקבעבנוהלאתדרכיעבודתהוסדרידיוניה, )7("
לרבותמעקבאחרהשגתיעדיה,ככלשלאנקבעולפיחוקזה;נוהל
עבודתהוועדהיפורסםבאינטרנט,בפורטלהשירותיםוהמידעשל

ממשלתישראל"ממשלזמין";

החלטותהוועדהלאסדרהיהיומנומקותויירשמובפרוטוקול; )8(
של והמידע השירותים בפורטל באינטרנט, יפורסם הפרוטוקול

ממשלתישראל"ממשלזמיןר";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ד(

בסיוםהדיוןהנוגעלחלקאונושאשלכלנותןאישורבמפרטהאחיד, ")ב1(
תקייםהוועדהלאסדרההצבעהלגביאותוחלקאונושאר

לשםגיבושהצעתהלפרסוםמפרטאחידאולשינויווכןלבחינת )ב2(
דיווחיםשמוגשיםאליהאולשםעריכתבדיקותיזומותמטעמה,רשאית
הוועדהלאסדרהלהתקשרעםיועציםמקצועיים,ביןהשארבתחומיםשל
בטיחותמזון,הגנתהסביבה,כיבויאש,בטיחותבעבודהוהנגשהדיגיטלית,
בתחום מקצועי יועץ עם התקשרות הוועדה; ראש יושב שיחליט כפי
שלהנגשהדיגיטליתתיעשהלפיהמלצתראשמערךהדיגיטלהלאומי;
הוועדהלאסדרהרשאיתלהקצותאתשירותיושליועץמקצועישהיא
התקשרהעימוכאמור,לנותןאישורלשםגיבושהצעתולחלקובמפרט
האחיד;לענייןזה,"מערךהדיגיטלהלאומי"-מערךהדיגיטלהלאומי

שהוקםעלפיהחלטתהממשלהופועלבהתאםלהחלטותיהר
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בכפוףלכלדין,רשאיתהוועדהלאסדרהלבקשחוותדעתמכלגורם, )ב3(
כפישתמצאלנכוןר

הוועדהלאסדרהרשאיתליזוםבדיקהבענייניםהמפורטיםלהלן: )ב4(

שלא אישור נותן או רישוי רשות שדרשו תנאי או מסמך )1(
בהתאםלהוראותמפרטאחיד,מפרטרשותיאוכמתחייבלפיחיקוק;

מסמךאותנאישדרשגורםמוסמךארצילפיסעיף7)א1(עד )2(
)א4(שלאבהתאםלהוראותהסעיפיםהקטניםהאמורים;

עריכתביקורתבעסקלפיהוראותסעיף8דר )3(

בבדיקהיזומהלפיסעיףקטן)ב4()1(ו–)2(יחולוהוראותאלה: )ב5(

או האישור לנותן הרישוי, לרשות תפנה לאסדרה הוועדה )1(
התנאי או המסמך את שדרשו העניין, לפי ארצי, מוסמך לגורם
שבעניינוהתבצעההבדיקה)בסעיףקטןזה-המסמךאוהתנאי(,

בבקשהשינמקואתדרישתם;

לנותן הרישוי, לרשות להודיע רשאית לאסדרה הוועדה )2(
האישוראולגורםמוסמךארצי,לפיהעניין,כידרישתהמסמךאו
התנאיתבוטל;הודעהכאמורתינתןבכתבותהיהמנומקת;הודעת
הוועדהעלביטולדרישתהמסמךאוהתנאיתיכנסלתוקףבתום
30ימיםמיוםשניתנה,אובמועדמאוחריותר,כפישתקבעהוועדה

בהודעתה;

איןבהחלטתהוועדהכאמורבפסקה)2(כדילפגועבתוקפה )3(
שלדרישתרשותרישוי,נותןאישוראוגורםמוסמךארצי,עדלמועד
שקבעההוועדהלאסדרהכאמורבאותהפסקהולפיהודעתרשות

הרישויעלהביטוללפיפסקה)4(;

קיבלהרשותהרישויהודעהלפיפסקה)2(בדברביטולדרישת )4(
בהיתרים או ברישיונות הדרישה את תבטל התנאי, או המסמך
שבהםנקבעה;לענייןביטולדרישהכאמורשלנותןאישור,ימסור
אותם אודות על בידו שיש מידע הרישוי לרשות האישור נותן

רישיונותאוהיתריםר";

בסעיףקטן)ט(- )ה(

ברישה,במקום"סעיףזה"יבוא"סעיפיםקטנים)ג(עד)ח("; )1(

פסקה)1(-תימחק; )2(

אחריסעיףקטן)ט(יבוא: )ו(

השרהממונהעלהאסדרהידווחלממשלהולוועדתהפניםוהגנת ")י(
31במרס,עלפעילותהוועדה עדיום שנה, מדי הכנסת, של הסביבה

לאסדרהבשנהשקדמהלדיווח,וביןהשארעלענייניםאלה:

ומספר אחיד, מפרט פורסם שלגביהם העסקים סוגי מספר )1(
העסקיםשאותומפרטמשפיעעלפעילותם;

השנתית העבודה תכנית ביעדי לאסדרה הוועדה עמידת )2(
שפורסמהלפיהוראותסעיף7ג1)ד()1(;

בכפוףלכלדין,רשאיתהוועדהלאסדרהלבקשחוותדעתמכלגורם, )ב3(
כפישתמצאלנכוןר

הוועדהלאסדרהרשאיתליזוםבדיקהבענייניםהמפורטיםלהלן: )ב4(

שלא אישור נותן או רישוי רשות שדרשו תנאי או מסמך )1(
בהתאםלהוראותמפרטאחיד,מפרטרשותיאוכמתחייבלפיחיקוק;

מסמךאותנאישדרשגורםמוסמךארצילפיסעיף7)א1(עד )2(
)א4(שלאבהתאםלהוראותהסעיפיםהקטניםהאמורים;

עריכתביקורתבעסקלפיהוראותסעיף8דר )3(

בבדיקהיזומהלפיסעיףקטן)ב4()1(ו–)2(יחולוהוראותאלה: )ב5(

או האישור לנותן הרישוי, לרשות תפנה לאסדרה הוועדה )1(
התנאי או המסמך את שדרשו העניין, לפי ארצי, מוסמך לגורם
שבעניינוהתבצעההבדיקה)בסעיףקטןזה-המסמךאוהתנאי(,

בבקשהשינמקואתדרישתם;

לנותן הרישוי, לרשות להודיע רשאית לאסדרה הוועדה )2(
האישוראולגורםמוסמךארצי,לפיהעניין,כידרישתהמסמךאו
התנאיתבוטל;הודעהכאמורתינתןבכתבותהיהמנומקת;הודעת
הוועדהעלביטולדרישתהמסמךאוהתנאיתיכנסלתוקףבתום
30ימיםמיוםשניתנה,אובמועדמאוחריותר,כפישתקבעהוועדה

בהודעתה;

איןבהחלטתהוועדהכאמורבפסקה)2(כדילפגועבתוקפה )3(
שלדרישתרשותרישוי,נותןאישוראוגורםמוסמךארצי,עדלמועד
שקבעההוועדהלאסדרהכאמורבאותהפסקהולפיהודעתרשות

הרישויעלהביטוללפיפסקה)4(;

קיבלהרשותהרישויהודעהלפיפסקה)2(בדברביטולדרישת )4(
בהיתרים או ברישיונות הדרישה את תבטל התנאי, או המסמך
שבהםנקבעה;לענייןביטולדרישהכאמורשלנותןאישור,ימסור
אותם אודות על בידו שיש מידע הרישוי לרשות האישור נותן

רישיונותאוהיתריםר";

בסעיףקטן)ט(- )ה(

ברישה,במקום"סעיףזה"יבוא"סעיפיםקטנים)ג(עד)ח("; )1(

פסקה)1(-תימחק; )2(

אחריסעיףקטן)ט(יבוא: )ו(

השרהממונהעלהאסדרהידווחלממשלהולוועדתהפניםוהגנת ")י(
31במרס,עלפעילותהוועדה עדיום שנה, מדי הכנסת, של הסביבה

לאסדרהבשנהשקדמהלדיווח,וביןהשארעלענייניםאלה:

ומספר אחיד, מפרט פורסם שלגביהם העסקים סוגי מספר )1(
העסקיםשאותומפרטמשפיעעלפעילותם;

השנתית העבודה תכנית ביעדי לאסדרה הוועדה עמידת )2(
שפורסמהלפיהוראותסעיף7ג1)ד()1(;
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שבופועלהעסק, המחייביםשינויבמבנה תנאיםאחידים )3(
והנסיבות 7)א4(, בסעיף כאמור בהם דנה לאסדרה שהוועדה
סירבה או התנאים את הוועדה אישרה שבשלהם והשיקולים

לאשרםכאמורבאותוסעיף;

בדיקותיזומותשערכההוועדהלפיסעיףקטן)ב4(; )4(

החלטותהוועדהבדברביטולדרישתמסמךאותנאילפיסעיף )5(
קטן)ב5()2(ר";

אחריסעיף12ביבוא: )21(

"סייגלמינויחבר
בוועדהלאסדרה

בעבירה12גר שהורשע מי לאסדרה הוועדה לחבר ימונה לא
פליליתאובעבירתמשמעתשמפאתמהותה,חומרתהאו
נסיבותיהאיןהואראוילכהןכחברהוועדהלאסדרה,או
משמעתיתבעבירה קובלנה או אישום כתב נגדו שהוגשו

כאמורוטרםניתןפסקדיןסופיבעניינור

גמולוהחזר
הוצאות

חברהוועדהלאסדרהשאינועובדהמדינה,עובדגוףמתוקצב12דר
אועובדגוףנתמך,יהיהזכאילתשלוםמאתאוצרהמדינה
בעדהשתתפותבישיבותהוועדהלאסדרה,בהתאםלהוראות
שלהחשבהכלליבמשרדהאוצרהחלותלענייןחבריועדות
ציבוריות;לענייןזה,"עובדהמדינה","עובדגוףמתוקצב"
יסודות לחוק 32 בסעיף כהגדרתם - נתמך" גוף ו"עובד

התקציב,התשמ"ה-1291985ר

חבריהוועדהלאסדרהשאינםעובדיהמדינה,דינם,בפעולתם12הרהחלתדינים
כחבריהוועדהלאסדרהולענייןפעולותיהםבה,כדיןעובדי

המדינהלענייןחיקוקיםאלה:

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-1301979; )1(

ההוראות - התשל"ז-1311977 העונשין, חוק )2(
הנוגעותלעובדיהציבור;

פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק )3(
התשכ"ט-1321969;

מפלגתית פעילות )סיוג המדינה שירות חוק )4(
ומגביתכספים(,התשי"ט-1331959-ההוראותהנוגעות

לכללעובדיהמדינה;

פקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-1341971- )5(
ההוראותהנוגעותלתעודתעובדהציבור;

משולב[, ]נוסח לכנסת הבחירות חוק )6(
התשכ"ט-1351969ר

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ר 129

ס"חהתש"ם,עמ'2ר 130

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 131

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ר 132

ס"חהתשי"ט,עמ'190ר 133

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ר 134
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בסעיףזה-12ורניגודעניינים )א(

ובני בת או בן הורה, הורה הורה, זוג, בן - משפחה" "בן
זוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודה
וילדיהם,חם,חמות,נכדאונכדה,לרבותקרובכאמור

שהואשלוב;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-1361968;

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחות
בדיון,השתתפותבדיוןאובהצבעה,אועיסוקבנושא

מחוץלדיון;

"ניגודעניינים",שלחברהוועדהלאסדרה-ניגודעניינים
ביןמילויתפקידובוועדהלאסדרהוביןענייןאישיאו

תפקידאחר,שלואושלקרובו;

"קרוב",שלחברהוועדהלאסדרה-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלחברהוועדהלאסדרה; )1(

אדםשלחברהוועדהלאסדרהישענייןבמצבו )2(
הכלכלי;

תאגידשחברהוועדהלאסדרה,בןמשפחתואו )3(
אדםכאמורבפסקה)2(הםבעליענייןבו;

גוףשחברהוועדהלאסדרה,בןמשפחתואואדם )4(
כאמורבפסקה)2(הםמנהליםאועובדיםאחראיםבור

לאימונהלחברהוועדהלאסדרהולאיכהןכחברכאמור )ב(
מישבשלכהונתויימצא,באופןתדיר,במצבשלניגודעניינים

אשרימנעממנולמלאאתעיקרתפקידובוועדהלאסדרהר

חברהוועדהלאסדרהלאיטפלבמסגרתתפקידובנושא )ג(
שהטיפולבויגרוםלולהימצאבמצבשלניגודענייניםר

להימצא עלול הוא כי לאסדרה הוועדה לחבר נודע )ד(
)ג(, במצבשלניגודענייניםכאמורבסעיפיםקטנים)ב(או
יודיעעלכךבהקדםהאפשריליושבראשהוועדהלאסדרה;
היהחברהוועדהלאסדרההאמוריושבהראש-יודיעעל

כךלשרהממונהעלרשותהאסדרהר

עלאףהאמורבסעיףזה,רשאיחברהוועדהלאסדרה )ה(
שמונהלפיסעיף12ב)2()ז(ו–)ח(להביאבחשבוןגםאתענייניו
שלהגוףשהואנציגו,ככלשהםקשוריםלחוקזה,ולאיראו

אותוכמצויבמצבשלניגודענייניםבשלכךבלבדר";

בסעיף14א1- )22(

בסעיףקטן)א1(,במקום"השרשקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתה )א(
בהתייעצותעמו"יבוא"השרנותןהאישור";

בסעיףקטן)ג(,במקום"שרשקביעתעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצות )ב(
עמו"יבוא"השרנותןהאישור"ר

בסעיףזה-12ורניגודעניינים )א(

ובני בת או בן הורה, הורה הורה, זוג, בן - משפחה" "בן
זוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודה
וילדיהם,חם,חמות,נכדאונכדה,לרבותקרובכאמור

שהואשלוב;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-1361968;

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחות
בדיון,השתתפותבדיוןאובהצבעה,אועיסוקבנושא

מחוץלדיון;

"ניגודעניינים",שלחברהוועדהלאסדרה-ניגודעניינים
ביןמילויתפקידובוועדהלאסדרהוביןענייןאישיאו

תפקידאחר,שלואושלקרובו;

"קרוב",שלחברהוועדהלאסדרה-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלחברהוועדהלאסדרה; )1(

אדםשלחברהוועדהלאסדרהישענייןבמצבו )2(
הכלכלי;

תאגידשחברהוועדהלאסדרה,בןמשפחתואו )3(
אדםכאמורבפסקה)2(הםבעליענייןבו;

גוףשחברהוועדהלאסדרה,בןמשפחתואואדם )4(
כאמורבפסקה)2(הםמנהליםאועובדיםאחראיםבור

לאימונהלחברהוועדהלאסדרהולאיכהןכחברכאמור )ב(
מישבשלכהונתויימצא,באופןתדיר,במצבשלניגודעניינים

אשרימנעממנולמלאאתעיקרתפקידובוועדהלאסדרהר

חברהוועדהלאסדרהלאיטפלבמסגרתתפקידובנושא )ג(
שהטיפולבויגרוםלולהימצאבמצבשלניגודענייניםר

להימצא עלול הוא כי לאסדרה הוועדה לחבר נודע )ד(
)ג(, במצבשלניגודענייניםכאמורבסעיפיםקטנים)ב(או
יודיעעלכךבהקדםהאפשריליושבראשהוועדהלאסדרה;
היהחברהוועדהלאסדרההאמוריושבהראש-יודיעעל

כךלשרהממונהעלרשותהאסדרהר

עלאףהאמורבסעיףזה,רשאיחברהוועדהלאסדרה )ה(
שמונהלפיסעיף12ב)2()ז(ו–)ח(להביאבחשבוןגםאתענייניו
שלהגוףשהואנציגו,ככלשהםקשוריםלחוקזה,ולאיראו

אותוכמצויבמצבשלניגודענייניםבשלכךבלבדר";

בסעיף14א1- )22(

בסעיףקטן)א1(,במקום"השרשקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתה )א(
בהתייעצותעמו"יבוא"השרנותןהאישור";

בסעיףקטן)ג(,במקום"שרשקביעתעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצות )ב(
עמו"יבוא"השרנותןהאישור"ר
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בסעיף28- )23(

נעשתה רישוי כטעון עסק של שקביעתו "שר במקום )א(, קטן בסעיף )א(
בהתייעצותעמו)בסעיףזה-השרהמסמיך("יבוא"השרנותןהאישור";

האישור נותן "השר יבוא המסמיך" "השר במקום )ד()2()א(, קטן בסעיף )ב(
שהסמיכו";

אחריסעיף29יאיבוא: )24(

"תחולתהוראות
בשינויים

הוראותהחוקהמפורטותלהלןיחולולגבימפעלביטחוני29יא1ר
בשינוייםאלה:

סעיף7)א2()2(,)א4(ו–)א5(-לאייקרא; )1(

סעיף7ג3-לאייקרא; )2(

בסעיף7ג4,יקראואתסעיףקטן)א(כךשבמקום"מתום )3(
חמששניםממועדהשינוי"יבוא"מתוםתקופתהרישיוןאו
לפי השינוי ממועד שנים שלוש מתום או כאמור ההיתר

המוקדם"וסעיףקטן)ג(לאייקרא;

סעיף7ג5)א1(-לאייקרא; )4(

סעיף8ד)יא(-לאייקרא; )5(

בסעיף12ב,סעיפיםקטנים)ב4(ו–)ב5(-לאייקראור"ר )6(

תיקוןחוקרישוי
עסקים)תיקוןמס'

)34

בחוקרישויעסקים)תיקוןמס'34(,התשע"ח-1372018,סעיף48-בטלר52ר

תיקוןחוקהרשות
הארציתלכבאות

והצלה-מס'11

126א)א(,המילים53ר בחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,התשע"ב-1382012,בסעיף
"מפרטאחידכמשמעותובסעיף7ג1לחוקרישויעסקים"-יימחקו,ובמקום"לחוק

האמור"יבוא"לחוקרישויעסקים"ר

תיקוןחוקמכוני
כושר)רישוי

ופיקוח(-מס'3

בחוקמכוניכושר)רישויופיקוח(,התשנ"ד-54-1391994ר

בסעיף1,ההגדרות"חוקרישויעסקים"ו"רישיון"-יימחקו; )1(

סעיף2-בטל; )2(

בסעיף6,במקום"סעיפים2או3"יבוא"סעיף3"ר )3(

תיקוןחוקלמניעת
מפגעים-מס'10

בחוקלמניעתמפגעים,התשכ"א-1401961,בסעיף11,אחריסעיףקטן)ב1(יבוא:55ר

המשבשפעולתושלהתקןמדרעששהותקןבאולםשמחות,בגןאירועיםאו")ב2( )1(
בדיסקוטקלפיהוראותחוקרישויעסקים,התשכ"ח-1968)בסעיףקטןזה-חוק
רישויעסקים(,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשין;לענייןזה,"התקן
מדרעש"-התקןהמודדאתעוצמתהרעשבמקום,המתריעעלמפלסרעש
העולהעלמפלסהרעששנקבעבתקנותלפיחוקרישויעסקיםוהמביאלניתוק
זרםהחשמללמערכתההגברהבאולםהשמחות,בגןהאירועיםאובדיסקוטק

לאחרפרקזמןשלהתרעהשנקבעבתקנותכאמורר

הוראותסעיףקטןזהלאיחולועלמישחלותלגביוהוראותסעיף14לחוק )2(
רישויעסקיםר"

ס"חהתשע"ח,עמ'778ר 137
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חוקרישויעסקים
-תחילהוהוראות

מעבר

בכפוףלהוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ד(,תחילתושלחוקרישויעסקיםכנוסחו56ר )א(
בפרקזה,ביוםכ"זבכסלוהתשפ"ב)1בדצמבר2021()בפרקזה-יוםהתחילה(ר

תחילתםשלביטולסעיף2)ג(לחוקרישויעסקים,כאמורבחוקזה,ושלתיקון )ב(
סעיף2)ד(לחוקרישויעסקים,כנוסחובחוקזה,שלוששניםמיוםהתחילהר

מיום שנה זה, בחוק כאמור עסקים רישוי לחוק 2ד סעיף ביטול של תחילתו )ג(
התחילה,אולםאםעדלמועדהאמורהתקיןשרהתרבותוהספורטתקנותלפיסעיף
11א1לחוקרישויעסקיםכנוסחובחוקזה,יהיהביטולושלהסעיףהאמורביוםתחילת
התקנות;עלאףהאמור,הסיפהבסעיף2ד)א()1(לחוקרישויעסקיםהחלבמילים"וכי

לקוחותיושלמכוןהכושר"-תימחקביוםהתחילהר

מינויחבריהוועדהלאסדרתרישויעסקים,לפיסעיף12בלחוקרישויעסקים)ד( )1(
כנוסחובחוקזה,ייעשהבתוךשלושהחודשיםמיוםהתחילה;לאמונהחבר
מחבריהוועדהבתקופההאמורה,יראואתהמנהלהכללישלהמשרדהממשלתי
שנציגוטרםמונהאומימטעמוכחברהוועדה,עדשיפעילהגורםהממנהאת

סמכותובענייןר

תחילתושלסעיף7)א2()2(,)א4(ו–)א5(לחוקרישויעסקים,כנוסחובחוק )2(
זה,שלושהחודשיםמיוםהתחילהאובמועדשבוהודיעיושבראשהוועדה
לאסדרהעלהקמתהשלהוועדה,לפיהמוקדם;הודעהכאמורתפורסםברשומותר

מפרטיםאחידיםשפורסמוערביוםהתחילה,וכןמסמכיםותנאיםשפורסמו)ה( )1(
כאמורלצדהמפרטהאחידלפיסעיף7ג2)ג(,כנוסחוערביוםהתחילה,לאייפגע
תוקפם,וסעיף6ב)ג1(לחוקרישויעסקים,כנוסחובחוקזה,לאיחוללענייןסוגי

עסקיםשאותםמפרטיםפורסמולגביהם,כלעודאותםמפרטיםלאשונור

מפרטיםרשותייםשפורסמולפנייוםהתחילהלאייפגעתוקפם,ובלבד )2(
תפורסם פרסומם בדבר ושהודעה המקומית הרשות מועצת בידי שיאושרו

ברשומותעלידיראשרשותהרישוי,והכולבתוךשלוששניםמיוםהתחילהר

קביעהשלסוגיעסקיםשלגביהםלאיפורסםמפרטאחידאושלגביהםיפורסם )ו(
עסקיםכנוסחוערביוםהתחילה, רישוי 7ג1)ג(לחוק סעיף מפרטאחידחלקי,לפי
כאמורבסעיף5לצורישויעסקים)עסקיםטעונירישוי(,התשע"ג-1412013,לאייפגע
תוקפהעדלמועדשבויפעילהשרהממונהעלרשותהאסדרהאתהסמכותלפיסעיף

7ג1)א()2(לחוקרישויעסקיםכנוסחובחוקזהר

תקנותכמפורטלהלןשהותקנולפיסעיפים2)ג()3(ו־2ולחוקרישויעסקים,ערביום57רתוקףתקנות
התחילה,יראואותןכאילוהותקנולפיסעיף10או10אלחוקהאמור:

תקנותרישויעסקים)הודעתאזהרה(,התשע"ג-1422013; )1(

תקנותרישויעסקים)התקןמד־רעשבאולםשמחותובגןאירועים(,התשס"ו-1432006; )2(

תקנותרישויעסקים)התקןמד־רעשבדיסקוטק(,התשע"ד-1442014ר )3(

תיקוןחוקרישוי
עסקים-הוראות

שעה

בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםא'בטבתהתשפ"ה)1בינואר2025(יקראואת58ר )א(
סעיף6א2לחוקרישויעסקיםכך:

בכפוףלהוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ד(,תחילתושלחוקרישויעסקיםכנוסחו56ר )א(
בפרקזה,ביוםכ"זבכסלוהתשפ"ב)1בדצמבר2021()בפרקזה-יוםהתחילה(ר

חוקרישויעסקים
-תחילהוהוראות

מעבר

תחילתםשלביטולסעיף2)ג(לחוקרישויעסקים,כאמורבחוקזה,ושלתיקון )ב(
סעיף2)ד(לחוקרישויעסקים,כנוסחובחוקזה,שלוששניםמיוםהתחילהר

מיום שנה זה, בחוק כאמור עסקים רישוי לחוק 2ד סעיף ביטול של תחילתו )ג(
התחילה,אולםאםעדלמועדהאמורהתקיןשרהתרבותוהספורטתקנותלפיסעיף
11א1לחוקרישויעסקיםכנוסחובחוקזה,יהיהביטולושלהסעיףהאמורביוםתחילת
התקנות;עלאףהאמור,הסיפהבסעיף2ד)א()1(לחוקרישויעסקיםהחלבמילים"וכי

לקוחותיושלמכוןהכושר"-תימחקביוםהתחילהר

מינויחבריהוועדהלאסדרתרישויעסקים,לפיסעיף12בלחוקרישויעסקים)ד( )1(
כנוסחובחוקזה,ייעשהבתוךשלושהחודשיםמיוםהתחילה;לאמונהחבר
מחבריהוועדהבתקופההאמורה,יראואתהמנהלהכללישלהמשרדהממשלתי
שנציגוטרםמונהאומימטעמוכחברהוועדה,עדשיפעילהגורםהממנהאת

סמכותובענייןר

תחילתושלסעיף7)א2()2(,)א4(ו–)א5(לחוקרישויעסקים,כנוסחובחוק )2(
זה,שלושהחודשיםמיוםהתחילהאובמועדשבוהודיעיושבראשהוועדה
לאסדרהעלהקמתהשלהוועדה,לפיהמוקדם;הודעהכאמורתפורסםברשומותר

מפרטיםאחידיםשפורסמוערביוםהתחילה,וכןמסמכיםותנאיםשפורסמו)ה( )1(
כאמורלצדהמפרטהאחידלפיסעיף7ג2)ג(,כנוסחוערביוםהתחילה,לאייפגע
תוקפם,וסעיף6ב)ג1(לחוקרישויעסקים,כנוסחובחוקזה,לאיחוללענייןסוגי

עסקיםשאותםמפרטיםפורסמולגביהם,כלעודאותםמפרטיםלאשונור

מפרטיםרשותייםשפורסמולפנייוםהתחילהלאייפגעתוקפם,ובלבד )2(
תפורסם פרסומם בדבר ושהודעה המקומית הרשות מועצת בידי שיאושרו

ברשומותעלידיראשרשותהרישוי,והכולבתוךשלוששניםמיוםהתחילהר

קביעהשלסוגיעסקיםשלגביהםלאיפורסםמפרטאחידאושלגביהםיפורסם )ו(
עסקיםכנוסחוערביוםהתחילה, רישוי 7ג1)ג(לחוק סעיף אחידחלקי,לפי מפרט
כאמורבסעיף5לצורישויעסקים)עסקיםטעונירישוי(,התשע"ג-1412013,לאייפגע
תוקפהעדלמועדשבויפעילהשרהממונהעלרשותהאסדרהאתהסמכותלפיסעיף

7ג1)א()2(לחוקרישויעסקיםכנוסחובחוקזהר

תקנותכמפורטלהלןשהותקנולפיסעיפים2)ג()3(ו־2ולחוקרישויעסקים,ערביום57ר
התחילה,יראואותןכאילוהותקנולפיסעיף10או10אלחוקהאמור:

תוקףתקנות

תקנותרישויעסקים)הודעתאזהרה(,התשע"ג-1422013; )1(

תקנותרישויעסקים)התקןמד־רעשבאולםשמחותובגןאירועים(,התשס"ו-1432006; )2(

תקנותרישויעסקים)התקןמד־רעשבדיסקוטק(,התשע"ד-1442014ר )3(

בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםא'בטבתהתשפ"ה)1בינואר2025(יקראואת58ר )א(
סעיף6א2לחוקרישויעסקיםכך:

תיקוןחוקרישוי
עסקים-הוראות

שעה

ק"תהתשע"ג,עמ'821ר 141

ק"תהתשע"ג,עמ'1574ר 142

ק"תהתשס"ו,עמ'1076ר 142

ק"תהתשע"ד,עמ'1622ר 144
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בסעיףקטן)א(,פסקה)1(-לאתיקרא; )1(

בסעיףקטן)א1(,פסקה)1(-לאתיקראר )2(

בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםהקמתהשלרשותהאסדרהלפיחוקעקרונות )ב(
האסדרה,התשפ"ב-1452021,יקראובחוקרישויעסקים,כנוסחובחוקזה,בכלמקוםשבו

כתוב"השרהממונהעלרשותהאסדרה"כאילוכתוב"ראשהממשלה"ר

בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםמינויושליושבראשהוועדהלאסדרה,יקראו )ג(
אתסעיף12ב)ב()2()א(לחוקרישויעסקיםכנוסחוערביוםהתחילהר

פרק י"ד: רישוי באמצעות מורשה להיתר
תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'134

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1461965)בפרקזה-חוקהתכנוןוהבנייה(-59ר

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"מהנדסהוועדה"יבוא: )א(

""מורשהלהיתר"-כהגדרתובסעיף13אלחוקהמהנדסיםוהאדריכלים,
שניתנהלותעודתמורשהלהיתר;";

בהגדרה"מוסדתכנון",בסופהיבוא"אומורשהלהיתר"; )ב(

בסעיף12ב)א(,אחריפסקה)2(יבוא: )2(

לדוןולהחליטבעררעלהיתרשנתןמורשהלהיתרלפיסעיף158נז;"; ")2א(

בסעיף69,האמורבויסומן")א(",ואחריויבוא: )3(

ועדתהפניםוהגנת באישור שרהפנים, )א(, קטן בסעיף עלאףהאמור ")ב(
הסביבהשלהכנסת-

יקבעבתקנותענייניםשלגביהםלאייקבעוהוראותבתכניתמפורטת )1(
אשרניתןלהוציאמכוחההיתרבנייהבלאצורךבאישורושלמוסדתכנון

שאינורשותרישוי;

בסעיף כאמור בתכנית ייכללו לא ולפיהן הוראות לקבוע רשאי )2(
קטן)א(,מסמכיםשאינםמחייביםר";

בסעיף121)3(,במקום"69)1א("יבוא"69)א()1א("; )4(

בסעיף145- )5(

בסעיףקטן)ב(,האמורבויסומןכפסקה")1(",ואחריהיבוא: )א(

עלאףהאמורבפסקה)1(,שרהפניםיקבענושאיםאשרהשפעתם )2("
מעטהוזניחה,שלגביהםרשותרישוימקומיתתהיהרשאיתלתתהיתר,
אףאםהעבודהשבעדהמבוקשההיתרהיאבסטייהמהוראותתכנית,
ובלבד ,149 סעיף להוראות בהתאם הקלה מתן של בהליך צורך בלא

שהתקיימוכלאלה:

השפעתהשלהסטייההמבוקשתמהתכניתכפישהתבקשה )א(
בהיתרעלחזותהבניין,עלהסביבהאועלאופייןומאפייניהן,מעטה

וזניחה,לפיחוותדעתבכתבמאתמהנדסהוועדההמקומית;

איןבהםכדיליצורסיכון,הפרעה,מטרדאומפגעסביבתי,של )ב(
ממש;

ס"חהתשפ"ב,עמ'125ר 145

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשפ"ב,עמ'197ר 146
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איןבהםכדילפגועבשלדהבנייןוביציבותואובמערכות )ג(
הבנייןובתפקודיו;

היא מהתכנית הסטייה ולפיה הוראה בתכנית נקבעה לא )ד(
סטייהניכרתאוהוראהולפיהלאניתןלאשרלפיסעיףקטןזה

בקשהלהיתרשאיננהתואמתלהוראותהתכניתר";

בסעיףקטן)ה(,האמורבויסומןכפסקה")1("ואחריהיבוא: )ב(

בלילגרועמהוראותפסקה)1(,מורשהלהיתררשאילהתירשינויים )2("
בהיתרשניתןעלידירשותהרישויהמקומיתלצרכיהתאמה,ככלהנדרש
במהלךביצועעבודות,עלפיהיתר,כפישיקבעשרהפניםבתקנותלעניין
זהובנושאיםשיקבע,ובלבדשלאיתירהשרשינוייםכאמוראםישבהם

שינוישלממשלעומתההיתרשנתנהרשותהרישויהמקומיתר";

בסעיף147- )6(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"בנושאיםשנקבעולפיסעיף151)ב("; )א(

בסעיףקטן)י()3(,האמורבויסומןכפסקתמשנה")א(",ובה- )ב(

אחרי")תמ"א35("יבוא")בפסקהזו-מגבלתכמות("; )1(

בסופהיבוא"למעטיישובכאמורבמחוזהצפוןאובמחוזהדרום"; )2(

אחריהיבוא: )3(

ביישובשנקבעהלגביומגבלתכמותבמחוזהצפוןאובמחוז ")ב(
הדרום,לאיובאובחשבוןמגבלתהכמותדירותמגוריםשניתנה
לגביהןהקלהלפיסעיףקטןזה,בשיעורשלעד15%מהיקףיחידות
הדיורשנקבעהבמגבלתהכמות,ולענייןפסקה)2(,לאתהיהמגבלה
ביישובכאמורעלמספרדירותהמגוריםהמזערישוועדהמקומית

רשאיתלהתירלפצלבתחוםהיישוב;";

בסעיף151- )7(

בסעיףקטן)א(,במקום"יינתנוהקלהאו"יבוא"יינתן",ובסופויבוא"שר )א(
הפנים,בהתייעצותעםהמועצההארצית,רשאילקבועבתקנותמהייחשבסטייה

ניכרתלענייןזהר";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

לאתינתןהקלהאלאבנושאיםששרהפנים,בהתייעצותעםהמועצה ")ב(
הארצית,יקבעבתקנותואיןבהםסטייהניכרתמתכנית;ואולם,נושאים
כאמורלאיכללוהוספתשטחיבנייה,הוספתיחידותדיוראוהוספת

קומותר";

בסעיף157א,סעיףקטן)ה2(-בטל; )8(

בסעיף157ב,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )9(

עלאףהאמורבסעיףזה,לענייןהיתרשניתןלפיפרקה'4,הסמכותלתת ")ג1(
אישורתחילתעבודהלפיסעיףזהתהיהנתונהלמורשהלהיתר,והואייתןאישור
כאמורלמישהואבעלהיתרבתוקףשניתןעלידימורשהלהיתראםמצאכי
בעלההיתרהתקשרעםמכוןבקרההמיועדלבצעאתבקרתהביצוע,למעט
לענייןבקשהלהיתרכאמורבסעיף158מח)2()ב(,וכןאםמצאכיהתקיימושאר

איןבהםכדילפגועבשלדהבנייןוביציבותואובמערכות )ג(
הבנייןובתפקודיו;

היא מהתכנית הסטייה ולפיה הוראה בתכנית נקבעה לא )ד(
סטייהניכרתאוהוראהולפיהלאניתןלאשרלפיסעיףקטןזה

בקשהלהיתרשאיננהתואמתלהוראותהתכניתר";

בסעיףקטן)ה(,האמורבויסומןכפסקה")1("ואחריהיבוא: )ב(

בלילגרועמהוראותפסקה)1(,מורשהלהיתררשאילהתירשינויים )2("
בהיתרשניתןעלידירשותהרישויהמקומיתלצרכיהתאמה,ככלהנדרש
במהלךביצועעבודות,עלפיהיתר,כפישיקבעשרהפניםבתקנותלעניין
זהובנושאיםשיקבע,ובלבדשלאיתירהשרשינוייםכאמוראםישבהם

שינוישלממשלעומתההיתרשנתנהרשותהרישויהמקומיתר";

בסעיף147- )6(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"בנושאיםשנקבעולפיסעיף151)ב("; )א(

בסעיףקטן)י()3(,האמורבויסומןכפסקתמשנה")א(",ובה- )ב(

אחרי")תמ"א35("יבוא")בפסקהזו-מגבלתכמות("; )1(

בסופהיבוא"למעטיישובכאמורבמחוזהצפוןאובמחוזהדרום"; )2(

אחריהיבוא: )3(

ביישובשנקבעהלגביומגבלתכמותבמחוזהצפוןאובמחוז ")ב(
הדרום,לאיובאובחשבוןמגבלתהכמותדירותמגוריםשניתנה
לגביהןהקלהלפיסעיףקטןזה,בשיעורשלעד15%מהיקףיחידות
הדיורשנקבעהבמגבלתהכמות,ולענייןפסקה)2(,לאתהיהמגבלה
ביישובכאמורעלמספרדירותהמגוריםהמזערישוועדהמקומית

רשאיתלהתירלפצלבתחוםהיישוב;";

בסעיף151- )7(

בסעיףקטן)א(,במקום"יינתנוהקלהאו"יבוא"יינתן",ובסופויבוא"שר )א(
הפנים,בהתייעצותעםהמועצההארצית,רשאילקבועבתקנותמהייחשבסטייה

ניכרתלענייןזהר";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

לאתינתןהקלהאלאבנושאיםששרהפנים,בהתייעצותעםהמועצה ")ב(
הארצית,יקבעבתקנותואיןבהםסטייהניכרתמתכנית;ואולם,נושאים
כאמורלאיכללוהוספתשטחיבנייה,הוספתיחידותדיוראוהוספת

קומותר";

בסעיף157א,סעיףקטן)ה2(-בטל; )8(

בסעיף157ב,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )9(

עלאףהאמורבסעיףזה,לענייןהיתרשניתןלפיפרקה'4,הסמכותלתת ")ג1(
אישורתחילתעבודהלפיסעיףזהתהיהנתונהלמורשהלהיתר,והואייתןאישור
כאמורלמישהואבעלהיתרבתוקףשניתןעלידימורשהלהיתראםמצאכי
בעלההיתרהתקשרעםמכוןבקרההמיועדלבצעאתבקרתהביצוע,למעט
לענייןבקשהלהיתרכאמורבסעיף158מח)2()ב(,וכןאםמצאכיהתקיימושאר
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התנאיםשנקבעולענייןזהבחיקוק,בהיתר,בתכניתובמידעלמורשהלהיתר,
כהגדרתובסעיף158מז,ובלבדשהמורשהלהיתרהודיעלרשותהרישויהמקומית
עלכוונתוליתןאישורכאמורשבעהימיעבודהלפחותלפנימתןהאישור;רשות
הרישוירשאיתלתתהנחיותלתיאוםתחילתהעבודותכאמורבמהלךהתקופה

האמורהר

המורשהלהיתריעביראתהאישורשנתןלפיסעיףקטן)ג1(לרשותהרישוי )ג2(
המקומיתבצירוףהודעהבדברמכוןהבקרההמיועדלבצעאתבקרתהביצוע,

אולםלבקשהלהיתרכאמורבסעיף158מח)2()ב(לאתצורףהודעהכאמורר";

בסעיף158טו1- )10(

בסעיףקטן)ב(- )א(

ברישה,במקום"כ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021("יבוא"י"ט )1(
בטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2023(";

בפסקה)2(,במקום"157ב"יבוא"157ב)ב("; )2(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

)ב( קטן בסעיף האמורה התקופה את להאריך רשאי הפנים שר ")ג(
בתקופהאובתקופותנוספותשלאיעלועלשנהכלאחת,ובלבדשסךכל

תקופותההארכהלאיעלועלשנתייםר";

אחריסעיף158מויבוא: )11(

"פרק ה'4: רישוי באמצעות מורשה להיתר

בפרקזה-158מזרהגדרות-פרקה'4

"בקשהלהיתר"-בקשהלמתןהיתרשהגישמורשהלהיתר
לפיסעיף158נ)א(;

"היטלהשבחה"-כמשמעותובתוספתהשלישית;

"החיובים"-כהגדרתםבסעיף145)ד()1(;

"השבחה"ו"שמאימקרקעין"-כהגדרתםבתוספתהשלישית;

וההוראות התנאים כל פירוט - להיתר" למורשה "מידע
לקבוע שיש תנאים היתר, לתת ניתן שבהתקיימם

בהיתרוכןענייניםנוספיםשיקבעשרהפנים;

"תעודתגמר"-תעודההמעידהכיהעבודהנושאההיתר
הושלמהבהתאםלהיתרולפיכלחיקוקר

תנאיסףלהיתר
באמצעותמורשה

להיתר

עלאףהאמורבסעיף145)א(,בהתקייםכלהתנאיםהמפורטים158מחר
של במקומה היתר לתת רשאי יהיה להיתר מורשה להלן

רשותהרישויהמקומית:

בעלזכותבמקרקעיןאומישקיבלהסכמהלכךמבעל )1(
זכותבמקרקעין)בסעיףזה-מבקשההיתר(ביקשממורשה

להיתרלתתהיתרלפיסעיףזהלגביהמקרקעין;

ההיתרהואלאחדמאלה,ובלבדשאינוכוללהקלהאו )2(
שימושחורג:
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להקמתבנייןהמיועדבעיקרולמגוריםאוהוספה )א(
שניתן למגורים, בעיקרה המיועדת כאמור לבניין
להגישולאישורבקרתתכןובקרתביצועבמכוןבקרה;
לענייןזה,"מיועדבעיקרולמגורים"-אםלפחות80%
משטחיהבנייההמבוקשיםבהיתר,להקמהאולהוספה,
מיועדיםלמגורים,ובכללזהשטחישירותהמשרתים

אתהמגורים;

להקמתבנייןהמיועדלמגוריםשמספרהקומות )ב(
שבולאעולהעלשתיים,ומספריחידותהדיורשבו
לאעולהעלחמשאוהוספהלבניין,ובלבדשמספר
הקומותשבוומספריחידותהדיורשבולאיעלובשל

ההוספהעלהאמורבפסקתמשנהזו;

ניתנההסכמהשלכלבעליהזכויותבמקרקעיןשלגביהם )3(
מבוקשהיתרלפיסעיףזהבהתאםלהוראותשיקבעהשר;

לפיסעיףזה מבוקשהיתר המקרקעיןשלגביהם היו )4(
מקרקעיישראל,ניתנההסכמתרשותמקרקעיישראל,ככל

שהיאנדרשת;

הבנייןאוהקרקעשלגביהםמבוקשההיתראינואחד )5(
מאלה:

הרביעית, לתוספת 1 בסעיף כהגדרתו אתר )א(
המיועדלשימורלפיתכנית;

אתרהנכללברשימתאתריםלשימורכמשמעותה )ב(
בסעיף12לתוספתהרביעית;

בנייןהמיועדלשימורבתכניתמופקדת; )ג(

בנייןהמיועדלשימורכאמורבהודעהעלהכנת )ד(
תכניתשפורסמהלפיסעיף77אובתנאיםשנקבעולפי

סעיף78;

ההיתראינוטעוןשיקולדעתשלמוסדתכנוןשאינו )6(
רשותהרישויהמקומיתר

הגשתבקשה
לקבלתמידע

למורשהלהיתר

מורשהלהיתריגישלרשותהרישויבקשהלקבלתמידע158מטר )א(
למורשהלהיתר,בהתאםלהוראותשיקבעשרהפניםלעניין
זה,ובכללזההוראותלענייןפרטיהבקשהוהמסמכיםשיש

לצרףאליהר

נמסרמידעכאמורבסעיףקטן)א(,רשאימבקשהבקשה )ב(
לקבלת בקשה המקומית הוועדה למהנדס להגיש למידע

הבהרותלגביהמידעשנמסרר

הגשתבקשה
להיתרוקליטתה

מורשהלהיתריעבירלרשותהרישויאתהבקשהלהיתר158נר )א(
להוראות בהתאם הנדרשים והמסמכים הפרטים כל ואת

שיקבעהשרלענייןזה,אםמצאשמתקיימיםכלאלה:

כלהתנאיםהמפורטיםבסעיף158מח; )1(

ההוראותוהתנאיםבמידעלמורשהלהיתר; )2(

להקמתבנייןהמיועדבעיקרולמגוריםאוהוספה )א(
שניתן למגורים, בעיקרה המיועדת כאמור לבניין
להגישולאישורבקרתתכןובקרתביצועבמכוןבקרה;
לענייןזה,"מיועדבעיקרולמגורים"-אםלפחות80%
משטחיהבנייההמבוקשיםבהיתר,להקמהאולהוספה,
מיועדיםלמגורים,ובכללזהשטחישירותהמשרתים

אתהמגורים;

להקמתבנייןהמיועדלמגוריםשמספרהקומות )ב(
שבולאעולהעלשתיים,ומספריחידותהדיורשבו
לאעולהעלחמשאוהוספהלבניין,ובלבדשמספר
הקומותשבוומספריחידותהדיורשבולאיעלובשל

ההוספהעלהאמורבפסקתמשנהזו;

ניתנההסכמהשלכלבעליהזכויותבמקרקעיןשלגביהם )3(
מבוקשהיתרלפיסעיףזהבהתאםלהוראותשיקבעהשר;

לפיסעיףזה מבוקשהיתר המקרקעיןשלגביהם היו )4(
מקרקעיישראל,ניתנההסכמתרשותמקרקעיישראל,ככל

שהיאנדרשת;

הבנייןאוהקרקעשלגביהםמבוקשההיתראינואחד )5(
מאלה:

הרביעית, לתוספת 1 בסעיף כהגדרתו אתר )א(
המיועדלשימורלפיתכנית;

אתרהנכללברשימתאתריםלשימורכמשמעותה )ב(
בסעיף12לתוספתהרביעית;

בנייןהמיועדלשימורבתכניתמופקדת; )ג(

בנייןהמיועדלשימורכאמורבהודעהעלהכנת )ד(
תכניתשפורסמהלפיסעיף77אובתנאיםשנקבעולפי

סעיף78;

ההיתראינוטעוןשיקולדעתשלמוסדתכנוןשאינו )6(
רשותהרישויהמקומיתר

הגשתבקשה
לקבלתמידע

למורשהלהיתר

מורשהלהיתריגישלרשותהרישויבקשהלקבלתמידע158מטר )א(
למורשהלהיתר,בהתאםלהוראותשיקבעשרהפניםלעניין
זה,ובכללזההוראותלענייןפרטיהבקשהוהמסמכיםשיש

לצרףאליהר

נמסרמידעכאמורבסעיףקטן)א(,רשאימבקשהבקשה )ב(
לקבלת בקשה המקומית הוועדה למהנדס להגיש למידע

הבהרותלגביהמידעשנמסרר

הגשתבקשה
להיתרוקליטתה

מורשהלהיתריעבירלרשותהרישויאתהבקשהלהיתר158נר )א(
להוראות בהתאם הנדרשים והמסמכים הפרטים כל ואת

שיקבעהשרלענייןזה,אםמצאשמתקיימיםכלאלה:

כלהתנאיםהמפורטיםבסעיף158מח; )1(

ההוראותוהתנאיםבמידעלמורשהלהיתר; )2(
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ההיתר מבוקש שבעדם השימוש או העבודה )3(
מתאימיםלתכניותולהנחיותהמרחביותשנקבעולפי
סעיף145ד,החלותעלהקרקעאועלהבנייןשלגביהם
הוגשההבקשה,וכןעומדיםבתנאיםשנקבעולפיסעיף

78או98ובהוראותסעיף97ר

מעביר שהוא להיתר לבקשה יצרף להיתר מורשה )ב(
לרשותהרישויכאמורבסעיףקטן)א(אתהתצהיריםהבאים:

התנאים בכל עומד ההיתר כי שלו תצהיר )1(
המפורטיםבסעיפים158מחו־158נ)א(ובהוראותכלדין,
וכיהואאינונמצאבניגודענייניםכאמורבסעיף158נה;
המורשהלהיתררשאילצייןבתצהירוכיבכלהנוגע
לענייןשאינובתחוםמומחיותו,תצהירוניתןבהתאם
לחוותדעתאותכניתשקיבלממומחה,ובלבדשצירף

לבקשהלהיתרתצהירהחתוםבידיאותומומחה;

שלד לתכנון האחראי המהנדס מטעם תצהיר )2(
הבנייןכיהואתכנןאתשלדהבנייןוערךאתהחישובים
הנהוגים המקצועית והרמה הכללים לפי הסטטיים
בעתהגשתהבקשה,והתקיימולגביהםהוראותכלדין

הנוגעלענייןר

מועדקליטתהמסמכיםבידירשותהרישויהמקומית )ג(
קליטת כמועד ייחשב ו–)ב( )א( קטנים בסעיפים כמפורט

הבקשהלהיתרלענייןכלדיןר

המורשהלהיתריבצעכלתיאוםאוהתייעצותהמוטלים )ד(
עלרשותהרישויבהתאםלסעיף145)א3(ולהוראותמכוחור

תשלוםחיובים
למתןהיתר

מתן158נאר בטרם החיובים בתשלום מחויב ההיתר מבקש )א(
ההיתר;עלהחיוביםבשלהנכסנושאההיתרועלהתשלום

בעדםיחולוהוראותכלדין,בכפוףלהוראותסעיףזהר

מורשהלהיתריפנהלרשותהרישויהמקומיתלקבלת )ב(
פירוטהחיוביםכאמורבסעיףקטן)א(,בצירוףכלהמסמכים
שלגביו בנכס והמבוקשים הקיימים הבנייה שטחי בדבר

מבוקשההיתרהנדרשיםלשםחישובהחיוביםכאמורר

תמסורלמורשהלהיתראת המקומית רשותהרישוי )ג(
פירוטהחיוביםבתוך45ימיעבודהממועדפנייתהמורשה

להיתרכאמורבסעיףקטן)ב()בסעיףזה-המועדהאחרון(ר

לאמסרהרשותהרישויהמקומיתלמורשהלהיתראת )ד(
פירוטהחיובים,כולםאוחלקם,עדלמועדהאחרון,רשאי

המורשהלהיתרלתתאתההיתראףשלאשולמוהחיוביםר

מורשהלהיתרימסורלרשותהרישויאתכלהאישורים )ה(
בדברתשלוםהחיוביםר

ניתןהיתרבליששולמוהחיובים,כולםאוחלקם,אין )ו(
בכךכדילגרועמחבותושלהחייבבתשלוםהחיוביםר
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השבחה היטל לעניין )ד(, קטן בסעיף האמור אף על )ז(
שישלשלמובשלקבלתההיתרהמבוקש)בסעיףזה-היטל

ההשבחהבשלההיתר(יחולוהוראותאלה:

לאמסרהרשותהרישויהמקומיתלמורשהלהיתר )1(
אתפירוטהחיובבעדהיטלההשבחהבשלההיתרעד
המועדהאחרון,יפנההמורשהלהיתרלשמאימקרקעין
לשםעריכתשומהבדברההשבחהלענייןההיטלהאמור

)בסעיףזה-שומתהמורשהלהיתר(;

המורשהלהיתריעבירעותקמשומתהמורשה )2(
ימי שבעה בתוך המקומית הרישוי לרשות להיתר
מועד - זה )בסעיף התשלום ביצוע מיום עבודה

הדיווח(;

הוועדההמקומיתרשאית,בתוךשישהחודשים )3(
ממועדהדיווח,למסורלמורשהלהיתרשומתהשבחה
מטעמהוחיובבעדהיטלההשבחהבשלההיתר)בסעיף
הוועדה מסרה לא המקומית(; הוועדה שומת - זה
המקומיתשומהבחיובכאמורעדלמועדהאמור,יראו
אתהוועדההמקומיתכאילוהיאאישרהאתשומת

המורשהלהיתר;

מסרהרשותהרישויהמקומיתלמורשהלהיתר )4(
אתשומתהוועדההמקומיתונוצרהפרשחיוביבין
היטלההשבחהלפישומתהוועדההמקומיתלהיטל
- זה )בסעיף להיתר המורשה שומת לפי ההשבחה
ההפרשלתשלום(,ישלםהחייבאתההפרשלתשלום
30ימיעבודהמהמועדשבונמסרהלושומת בתוך
הוועדההמקומיתאוייתןערבותמתאימהבהתאם
להוראותלפיהתוספתהשלישית,להבטחתתשלום
ההפרשלתשלום,בתוך30ימיעבודהמהמועדשבו

נמסרהלושומתהוועדההמקומית;

כלעודלאשולםההפרשלתשלוםאולאנמסרה )5(
ערבותמתאימהלהבטחתתשלומו,לאייתןהמורשה

להיתרתעודתגמר;

הצמדה הפרשי ייווספו לתשלום ההפרש על )6(
והצמדה, ריבית פסיקת בחוק כמשמעותם וריבית,
התשכ"א-1471961,לתקופהשביןמועדתשלוםשומת
הוועדה שומת תשלום למועד להיתר המורשה

המקומית;

האחרון למועד עד שולם שלא תשלום על )7(
לתשלוםיחולוסעיפים15ו־16לתוספתהשלישיתר

חובתתשלוםאגרתהיתרלפיסעיף265)17(לאתחול )ח(
עלהיתרלפיסעיףזהר

השבחה היטל לעניין )ד(, קטן בסעיף האמור אף על )ז(
שישלשלמובשלקבלתההיתרהמבוקש)בסעיףזה-היטל

ההשבחהבשלההיתר(יחולוהוראותאלה:

לאמסרהרשותהרישויהמקומיתלמורשהלהיתר )1(
אתפירוטהחיובבעדהיטלההשבחהבשלההיתרעד
המועדהאחרון,יפנההמורשהלהיתרלשמאימקרקעין
לשםעריכתשומהבדברההשבחהלענייןההיטלהאמור

)בסעיףזה-שומתהמורשהלהיתר(;

המורשהלהיתריעבירעותקמשומתהמורשה )2(
ימי שבעה בתוך המקומית הרישוי לרשות להיתר
מועד - זה )בסעיף התשלום ביצוע מיום עבודה

הדיווח(;

הוועדההמקומיתרשאית,בתוךשישהחודשים )3(
ממועדהדיווח,למסורלמורשהלהיתרשומתהשבחה
מטעמהוחיובבעדהיטלההשבחהבשלההיתר)בסעיף
הוועדה מסרה לא המקומית(; הוועדה שומת - זה
המקומיתשומהבחיובכאמורעדלמועדהאמור,יראו
אתהוועדההמקומיתכאילוהיאאישרהאתשומת

המורשהלהיתר;

מסרהרשותהרישויהמקומיתלמורשהלהיתר )4(
אתשומתהוועדההמקומיתונוצרהפרשחיוביבין
היטלההשבחהלפישומתהוועדההמקומיתלהיטל
- זה )בסעיף להיתר המורשה שומת לפי ההשבחה
ההפרשלתשלום(,ישלםהחייבאתההפרשלתשלום
30ימיעבודהמהמועדשבונמסרהלושומת בתוך
הוועדההמקומיתאוייתןערבותמתאימהבהתאם
להוראותלפיהתוספתהשלישית,להבטחתתשלום
ההפרשלתשלום,בתוך30ימיעבודהמהמועדשבו

נמסרהלושומתהוועדההמקומית;

כלעודלאשולםההפרשלתשלוםאולאנמסרה )5(
ערבותמתאימהלהבטחתתשלומו,לאייתןהמורשה

להיתרתעודתגמר;

הצמדה הפרשי ייווספו לתשלום ההפרש על )6(
והצמדה, ריבית פסיקת בחוק כמשמעותם וריבית,
התשכ"א-1471961,לתקופהשביןמועדתשלוםשומת
הוועדה שומת תשלום למועד להיתר המורשה

המקומית;

האחרון למועד עד שולם שלא תשלום על )7(
לתשלוםיחולוסעיפים15ו־16לתוספתהשלישיתר

חובתתשלוםאגרתהיתרלפיסעיף265)17(לאתחול )ח(
עלהיתרלפיסעיףזהר

ס"חהתשכ"א,עמ'192;התשס"א,עמ'206ר 147
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מורשהלהיתררשאילתתהיתרבבקשהלהיתרלפי158נברמתןהיתר )א(
הוראותפרקזהאםהתקיימולגביהכלאלה:

כלהתנאיםהמפורטיםבסעיף158מח; )1(

כלההוראותוהתנאיםבמידעלמורשהלהיתר; )2(

ההיתר מבוקש שבעדם השימוש או העבודה )3(
מתאימיםלתכניותולהנחיותהמרחביותשנקבעולפי
סעיף145ד,החלותעלהקרקעאועלהבנייןשלגביהם
הוגשההבקשה,וכןעומדיםבתנאיםשנקבעולפיסעיף

78או98ובהוראותסעיף97;

החיובים בפירוט שפורטו החיובים כל שולמו )4(
סעיף להוראות בכפוף 158נא)ג((, בסעיף כאמור
כאמור ההיתר בשל ההשבחה היטל וכן 158נא)ד(,

בסעיף158נא)ז(;

התקבלאישורשלכלגורםמאשרשנדרשעלפי )5(
המידעלמורשהלהיתרוכןאישורשלמכוןבקרהכי
ביצעבקרתתכןלבקשהוכיתוצאותהבקרהתקינות,
158מח)2()ב(לא אולםלבקשהלהיתרכאמורבסעיף

יידרשאישורשלמכוןבקרהכאמורר

מורשהלהיתרימסורלרשותהרישויהמקומיתעותקשל )ב(
ההיתרשנתןלפיסעיףקטן)א(,ובכללזהאתכלהמסמכים

שצורפולור

שנתן בהיתר שינויים להתיר רשאי להיתר מורשה )ג(
לצורכיהתאמהככלהנדרשבמהלךביצועעבודהעלפיהיתר,
145)ה()2(אוהוראות בכפוףלהוראותשנקבעומכוחסעיף
אחרותשיקבעהשרלענייןזה,ובלבדשיודיעהמורשהלהיתר
לרשותהרישויהמקומיתעלהשינוייםבהיתר15ימיעבודה
לפניביצועהשינויים;רשותהרישויהמקומיתרשאיתלתת

הוראותלענייןזהבמהלךתקופהזור

עלאףהאמורבסעיף157א,הסמכותלתתתעודתגמר158נגרתעודתגמר )א(
לפיפרקזהתהיהנתונהלמורשהלהיתרלענייןהיתרשניתן
לפיפרקזה,והוארשאילתתתעודתגמרלמישהואבעל
היתרבתוקף,שניתןעלידואועלידימורשהלהיתראחר,

אםמצאכיהתקיימוכלאלה:

העבודהנושאההיתרהושלמהבהתאםלהיתר )1(
ולפיכלחיקוק;

כלהתנאיםשנקבעובחיקוק,בתכנית,בהיתראו )2(
במידעלמורשהלהיתרלמתןתעודתגמר;

התקבלאישורשלמכוןבקרהכיהמכוןביצע )3(
בקרתביצועלעבודהנושאההיתרוכיתוצאותהבקרה
בסעיף כאמור להיתר בקשה לעניין למעט תקינות,

158מח)2()ב(ר
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מורשהלהיתריעבירעותקמתעודתגמרכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(לרשותהרישויהמקומיתבהתאםלהוראותשיקבע

השרר

חובותאמון,פיקוח
ודיווח

מורשהלהיתר,מתכנןשלדהבנייןושמאיהעורךאת158נדר )א(
שומתהמורשהלהיתרכהגדרתהבסעיף158נא)ז()1(,יפעלו
כלפימוסדותהתכנוןבשקידה,במיומנות,במסירותובתום
לב,ולאיעדיפואתענייניהםהאישייםאואתענייניושל

אחרעלפניאלהשלמוסדותהתכנוןושלהציבורר

נוכחמורשהלהיתר,וכןמישחלהעליוחובהלקיים )ב(
פיקוחעליוןעלבנייהבהתאםלהוראותלפיחוקזה,כיבבניין
נושאההיתרנעשיםעבודהאושימושבניגודלהיתר,לתכנית
אולחוק,יורהלבעלההיתרלפעוללתיקוןהליקוייםוידווח
לרשותהרישויעלהליקוייםלאיאוחרמשלושהימיעבודה

מיוםשנודעלועלעבודהאועלשימושכאמורר

מורשהלהיתרלאיטפלבבקשהלהיתרלפיפרקזהאם158נהרניגודעניינים )א(
הטיפולבהעלוללגרוםלולהימצא,במישריןאובעקיפין,
ובין להיתר כמורשה תפקידו בין עניינים ניגוד של במצב
ענייןאישיאותפקידאחרשלואושלקרובו,ואםנודעלו
עלחששלניגודענייניםכאמור,יפסיקלטפלבבקשהויודיע

עלכךלרשותהרישויהמקומיתר

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,יראוכניגודעניינים )ב(
לענייןמורשהלהיתרכאמורבאותוסעיףקטןאםסךהכנסותיו
שלהמורשהלהיתרממבקשההיתרבחמשהשניםהאחרונות

עולהעלמחציתמכללהכנסותיובתקופהזור

עלאףהאמורבסעיףזה,רשאימורשהלהיתרלתת )ג(
היתרבבקשהלהיתרשהואמביןעורכיהאואחראילביקורת
עלביצועה,ולאיראואותוכמצויבניגודענייניםבשלכך

בלבדר

רשותמקומיתרשאיתלקבועכיהוראותפרקזהלא158נורתחולהאזורית )א(
יחולובתחומהאובחלקממנור

החליטהרשותמקומיתכיהוראותפרקזהלאיחולו )ב(
בתחומהאובחלקממנוכאמורבסעיףקטן)א(,תפרסםהודעה
שלה האינטרנט באתר בעיתון, ברשומות, החלטתה בדבר

ובמשרדיהרשותהמקומיתר

זה פרק הוראות חלו )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
בתחומירשותמקומיתונמסרלמורשהלהיתרמידעלמורשה
להיתר המורשה יהיה זה, פרק להוראות בהתאם להיתר
רשאילתתהיתרבהתאםלהוראותפרקזהבתקופתתוקפו
שלהמידעלמורשהלהיתרכאמור,גםאםהחליטההרשות

המקומיתכיהוראותפרקזהלאיחולובתחומהר

מורשהלהיתריעבירעותקמתעודתגמרכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(לרשותהרישויהמקומיתבהתאםלהוראותשיקבע

השרר

חובותאמון,פיקוח
ודיווח

מורשהלהיתר,מתכנןשלדהבנייןושמאיהעורךאת158נדר )א(
שומתהמורשהלהיתרכהגדרתהבסעיף158נא)ז()1(,יפעלו
כלפימוסדותהתכנוןבשקידה,במיומנות,במסירותובתום
לב,ולאיעדיפואתענייניהםהאישייםאואתענייניושל

אחרעלפניאלהשלמוסדותהתכנוןושלהציבורר

נוכחמורשהלהיתר,וכןמישחלהעליוחובהלקיים )ב(
פיקוחעליוןעלבנייהבהתאםלהוראותלפיחוקזה,כיבבניין
נושאההיתרנעשיםעבודהאושימושבניגודלהיתר,לתכנית
אולחוק,יורהלבעלההיתרלפעוללתיקוןהליקוייםוידווח
לרשותהרישויעלהליקוייםלאיאוחרמשלושהימיעבודה

מיוםשנודעלועלעבודהאועלשימושכאמורר

מורשהלהיתרלאיטפלבבקשהלהיתרלפיפרקזהאם158נהרניגודעניינים )א(
הטיפולבהעלוללגרוםלולהימצא,במישריןאובעקיפין,
ובין להיתר כמורשה תפקידו בין עניינים ניגוד של במצב
ענייןאישיאותפקידאחרשלואושלקרובו,ואםנודעלו
עלחששלניגודענייניםכאמור,יפסיקלטפלבבקשהויודיע

עלכךלרשותהרישויהמקומיתר

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,יראוכניגודעניינים )ב(
לענייןמורשהלהיתרכאמורבאותוסעיףקטןאםסךהכנסותיו
שלהמורשהלהיתרממבקשההיתרבחמשהשניםהאחרונות

עולהעלמחציתמכללהכנסותיובתקופהזור

עלאףהאמורבסעיףזה,רשאימורשהלהיתרלתת )ג(
היתרבבקשהלהיתרשהואמביןעורכיהאואחראילביקורת
עלביצועה,ולאיראואותוכמצויבניגודענייניםבשלכך

בלבדר

רשותמקומיתרשאיתלקבועכיהוראותפרקזהלא158נורתחולהאזורית )א(
יחולובתחומהאובחלקממנור

החליטהרשותמקומיתכיהוראותפרקזהלאיחולו )ב(
בתחומהאובחלקממנוכאמורבסעיףקטן)א(,תפרסםהודעה
שלה האינטרנט באתר בעיתון, ברשומות, החלטתה בדבר

ובמשרדיהרשותהמקומיתר

זה פרק הוראות חלו )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
בתחומירשותמקומיתונמסרלמורשהלהיתרמידעלמורשה
להיתר המורשה יהיה זה, פרק להוראות בהתאם להיתר
רשאילתתהיתרבהתאםלהוראותפרקזהבתקופתתוקפו
שלהמידעלמורשהלהיתרכאמור,גםאםהחליטההרשות

המקומיתכיהוראותפרקזהלאיחולובתחומהר
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ועדהמקומיתתפרסםבאתרהאינטרנטשלהאתכל )ד(
ההיתריםשניתנולפיסעיףזהבתחוםמרחבהתכנוןשלה,וכן
תפרסםאחתלשנהאתמספרהחיוביםששולמולפישומת

המורשהלהיתרר

מסרמורשהלהיתרלרשותהרישויהמקומיתהעתק158נזרעררעלהיתר )א(
158נב)ב(,רשאיתרשותהרישוי, שלההיתרכאמורבסעיף
אםמצאהשלאמתקיימיםבהיתרהוראותפרקזה,להגיש
עררלוועדתהעררבתוך6חודשיםמיוםשנמסרלהההיתר

כאמורר

)א(,רשותהרישוירשאית עלאףהאמורבסעיףקטן )ב(
להגישעררכאמורבסעיףקטן)א(עדלמתןתעודתהגמראם

התקייםבהיתראחדמאלה:

חריגהמשטחיהבנייההמותריםלפיכלדין; )1(

חריגהממספריחידותהדיורהמותרותלפיכל )2(
דין;

חריגהמגובההמבנההמותרלפיכלדין; )3(

חריגהמקוויבנייןהמותריםלפיכלדין; )4(

חריגהמשימושיםהמותריםלפיכלדיןר )5(

הוגשעררבנושאיםהמפורטיםבסעיףקטן)ב(,יותלה )ג(
תוקפושלההיתרעדלהחלטהאחרתשלועדתהערר,ואם
הוגשבנושאיםאחרים-לאיותלהתוקפושלההיתראלא

אםכןהחליטהועדתהעררלעשותכןר

ועדתהעררתיתןהחלטהבדברהתלייתההיתרכאמור )ד(
בסעיףקטן)ג(,בתוך14ימיעבודהמיוםשהוגשהעררר

שרהפניםרשאילקבועענייניםנוספיםעלהעניינים )ה(
)ב(שעליהםיחולוהוראותסעיפים המפורטיםבסעיףקטן

קטנים)ב(ו–)ג(ר

החלפתמורשה
להיתר

בלילגרועמהוראותסעיף158נג)א(,נבצרממורשהלהיתר158נחר
זה, פרק לפי להיתר כמורשה תפקידו את למלא להמשיך
רשאימבקשההיתרלפנותלמורשהלהיתראחרלשםהמשך

הטיפולבהליכיםלפיפרקזהר

שרהפניםיקבעתקנותלענייןיישוםהוראותפרקזה,ובכלל158נטרתקנותלפיפרקזה
זההוראותלענייןמידעלמורשהלהיתר,הגשתבקשהלהיתר,
מתןהיתר,מתןאישורתחילתעבודהלפיסעיף157ב)ג1(ומתן

תעודתגמר,לפיפרקזהר";

בסעיף198)ה1(,אחריפסקה)5(יבוא: )12(

לפי הוצאות להטיל השבחה ולהיטל לפיצויים הערר ועדת החלטת )6("
פסקאות)4(או)5(תיחשבכפסקדיןלענייןהוצאהלפועל;";

בסעיף202יג)ב()1(,אחרי"שלהכנסת"יבוא"ובהתייעצותעםשרהפנים"ובסופה )13(
יבוא"ותשלוםאגרהבעדהגשתבקשהלמינוישמאימכריע;";
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בסעיף203,בהגדרה"היחידההארציתלאכיפה",במקוםהאמורבהיבוא"הרשות )14(
לאכיפהבמקרקעין";

אחריסעיף251יבוא: )15(

"עבירותשל
מורשהלהיתר

מורשהלהיתרהעושהאחדמאלה,דינו-הקנסהאמור251אר )א(
בסעיף61)א()4(לחוקהעונשין:

,)3( נותןהיתרבניגודלהוראותסעיף158מח)2(, )1(
)4(,)5(או)6(אוסעיף158נב)א()2(,)3(,)4(או)5(;

היתר פי על שלא עבודה תחילת אישור נותן )2(
בתוקף,בניגודלהוראותסעיף157ב)ג1(;

נותןתעודתגמרבענייןעבודותשבוצעושלא )3(
עלפיהיתרבתוקף,אושבוצעובטרםהתקבלאישור
שלמכוןבקרהעלבקרתביצוע,בניגודלהוראותסעיף

158נג)א(ר

עבירותלפיסעיף251א)א(הןמסוגהעבירותשלאחריות )ב(
קפידהר";

בסעיף254יז,האמורבויסומן")א(",ואחריויבוא: )16(

לשםביצועתפקידיולפיחוקזהלענייןהיתרשנתןמורשהלהיתראו ")ב(
פעולותשנקטלשםנתינתושלהיתר,מנהלהיחידההארציתלאכיפהאומי
שהסמיךלכך,רשאילדרושמידעומסמכיםכאמורבסעיףקטן)א(גםמהמורשה
להיתר,וכןלקבלמידעלגבימורשהלהיתרמהמורשהלהיתר,ממשרדיהממשלה,

מרשותשהוקמהלפיחוקומגוףציבוריאחרר

היחידההארציתלאכיפהוועדהמקומיתעצמאיתיודיעולוועדתהאתיקה )ג(
קנס הטלת של מקרה כל בדבר והאדריכלים, המהנדסים בחוק כמשמעותה
מינהלי,העברתחומרלתביעהאוהגשתכתביאישוםעלמורשהלהיתר,ותצרף

להודעתהאתהמידעהרלוונטילענייןר";

בסעיף265)31(,במקום"וחלוקתו"יבוא"ואפשרותחלוקתו"; )17(

בסעיף265א,במקום"69)12("יבוא"69)א()12("ר )18(

חוקהתכנון
והבנייה-תחילה,

תחולה,הוראות
מעברותקנות

ראשונות

תחילתםשלסעיפים145)ב(,147)א(ו־151לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחםבחוק60ר )א(
זה,ביוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023()בסעיףזה-המועדהקובע(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,עלבקשהלמתןהקלהמתכניתשאושרהלפניהמועד )ב(
הקובע,אולגביתכניתשהוחלטלהפקידהעדהמועדהקובע,שהוגשהבתוךשנתיים
147)א(ו־151לחוקהתכנון 145)ב(, מהמועדהקובע,ימשיכולחולהוראותסעיפים

והבנייה,כנוסחםערביוםהתחילהשלחוקזהר

שרהפניםרשאילהאריך,בצו,אתהתקופההאמורהבסעיףקטן)ב(בתקופות )ג(
נוספותשלאיעלועלשנתייםבמצטבר,אםנוכחכיישהצדקהממשיתלכך,והוארשאי

לקבועכיהתקופהכאמורתוארךלגבימרחביתכנוןמסוימיםכפישיקבער

תחילתןשלהוראותפרקה'4לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובחוקזה,עםהתקנת )ד(
תקנותלפיסעיף158נטלחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובחוקזה;תקנותראשונותכאמור

יותקנועדליוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(ר

הוראותסעיף145)ב(לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובחוקזה,יחולולגביתכניות )ה(
שהוחלטלהפקידןלאחרהתקנתתקנותלפיהסעיףהאמורר

בסעיף203,בהגדרה"היחידההארציתלאכיפה",במקוםהאמורבהיבוא"הרשות )14(
לאכיפהבמקרקעין";

אחריסעיף251יבוא: )15(

"עבירותשל
מורשהלהיתר

מורשהלהיתרהעושהאחדמאלה,דינו-הקנסהאמור251אר )א(
בסעיף61)א()4(לחוקהעונשין:

,)3( נותןהיתרבניגודלהוראותסעיף158מח)2(, )1(
)4(,)5(או)6(אוסעיף158נב)א()2(,)3(,)4(או)5(;

היתר פי על שלא עבודה תחילת אישור נותן )2(
בתוקף,בניגודלהוראותסעיף157ב)ג1(;

נותןתעודתגמרבענייןעבודותשבוצעושלא )3(
עלפיהיתרבתוקף,אושבוצעובטרםהתקבלאישור
שלמכוןבקרהעלבקרתביצוע,בניגודלהוראותסעיף

158נג)א(ר

עבירותלפיסעיף251א)א(הןמסוגהעבירותשלאחריות )ב(
קפידהר";

בסעיף254יז,האמורבויסומן")א(",ואחריויבוא: )16(

לשםביצועתפקידיולפיחוקזהלענייןהיתרשנתןמורשהלהיתראו ")ב(
פעולותשנקטלשםנתינתושלהיתר,מנהלהיחידההארציתלאכיפהאומי
שהסמיךלכך,רשאילדרושמידעומסמכיםכאמורבסעיףקטן)א(גםמהמורשה
להיתר,וכןלקבלמידעלגבימורשהלהיתרמהמורשהלהיתר,ממשרדיהממשלה,

מרשותשהוקמהלפיחוקומגוףציבוריאחרר

היחידההארציתלאכיפהוועדהמקומיתעצמאיתיודיעולוועדתהאתיקה )ג(
קנס הטלת של מקרה כל בדבר והאדריכלים, המהנדסים בחוק כמשמעותה
מינהלי,העברתחומרלתביעהאוהגשתכתביאישוםעלמורשהלהיתר,ותצרף

להודעתהאתהמידעהרלוונטילענייןר";

בסעיף265)31(,במקום"וחלוקתו"יבוא"ואפשרותחלוקתו"; )17(

בסעיף265א,במקום"69)12("יבוא"69)א()12("ר )18(

תחילתםשלסעיפים145)ב(,147)א(ו־151לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחםבחוק60ר )א(
זה,ביוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023()בסעיףזה-המועדהקובע(ר

חוקהתכנון
והבנייה-תחילה,

תחולה,הוראות
מעברותקנות

ראשונות עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,עלבקשהלמתןהקלהמתכניתשאושרהלפניהמועד )ב(
הקובע,אולגביתכניתשהוחלטלהפקידהעדהמועדהקובע,שהוגשהבתוךשנתיים
147)א(ו־151לחוקהתכנון 145)ב(, מהמועדהקובע,ימשיכולחולהוראותסעיפים

והבנייה,כנוסחםערביוםהתחילהשלחוקזהר

שרהפניםרשאילהאריך,בצו,אתהתקופההאמורהבסעיףקטן)ב(בתקופות )ג(
נוספותשלאיעלועלשנתייםבמצטבר,אםנוכחכיישהצדקהממשיתלכך,והוארשאי

לקבועכיהתקופהכאמורתוארךלגבימרחביתכנוןמסוימיםכפישיקבער

תחילתןשלהוראותפרקה'4לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובחוקזה,עםהתקנת )ד(
תקנותלפיסעיף158נטלחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובחוקזה;תקנותראשונותכאמור

יותקנועדליוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(ר

הוראותסעיף145)ב(לחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובחוקזה,יחולולגביתכניות )ה(
שהוחלטלהפקידןלאחרהתקנתתקנותלפיהסעיףהאמורר
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תיקוןחוקהתכנון
והבנייה)תיקוןמס'

101(-מס'6

בחוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'101(,התשע"ד-1482014,בסעיף61-81ר

בסעיףקטן)ו1()2(,ברישה,במקום"157ב"יבוא"157ב)ב("; )1(

בסעיףקטן)ו1()2()ב(,במקום"כ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022("יבוא"כ'בטבת )2(
התשפ"ד)1בינואר2024(";

בסעיףקטן)ז(,במקום"בשנתייםנוספות"יבוא"בתקופהאובתקופותנוספותשלא )3(
יעלועלשנהכלאחת,ובלבדשסךכלהתקופותלאיעלועלשנתיים"ר

תיקוןחוק
המהנדסים

והאדריכלים-
מס'10

המהנדסים62ר חוק - זה )בפרק התשי"ח-1491958 והאדריכלים, המהנדסים בחוק
והאדריכלים(-

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"חוקהמועצהלהשכלהגבוהה"יבוא: )א(

""חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1501965;";

אחריההגדרה"פנקסהמהנדסיםוהאדריכלים"יבוא: )ב(

""פנקסהמורשיםלהיתר"-כמשמעותובסעיף13א;";

בסעיף11ב,בכלמקום,במקום"חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965"יבוא"חוק )2(
התכנוןוהבנייה";

אחריסעיף13יבוא: )3(

"אדריכלמורשה
להיתר

ביקשאדריכלרשוילהירשםכמורשהלהגישבקשות13אר )א(
הרשם רשאי והבנייה, התכנון לחוק ה'4 פרק לפי להיתר
לרשמוכמורשהלהיתר,בפנקסהמורשיםלהיתר)להלן-
מורשהלהיתר(ולתתלותעודתמורשהלהיתר,אםנוכח
כיהכיןכאדריכלרשויבמשךעשרהשניםשקדמולבקשה,
התכנון לחוק 145 סעיף לפי להיתר בקשות חמש לפחות
והבנייהשבשלהןניתןהיתרלפיהסעיףהאמור,ושסךכל
אלפים מחמשת יפחת לא שלהן הכוללים הבנייה שטחי
מטריםרבועים;אדריכלרשוייצרףלבקשתולרישוםכמורשה
להיתרתצהירלענייןהתקיימותהתנאיםלעילוכןאישורים
עלהאגרותששולמובעדהיתריהבנייהוהשטחיםעליהם

התבססוחישוביהאגרותהאמורותר

לאיירשםאדריכלרשויכמורשהלהיתר,אםהואהורשע )ב(
בעבירהפליליתאובעבירתמשמעתשמפאתמהותה,חומרתה
ונסיבותיה,איןהואראוילהיותמורשהלהיתר,בעבירהלפי
פרקי'בחוקהתכנוןוהבנייה,אובעבירהלפיסימניםד'ו־ה'
בפרקט'בחוקהעונשין,התשל״ז-1511977;לענייןזה,"הורשע"

-לרבותמישביתהמשפטקבעכיביצעאתהעבירהר

נוכחהרשםכינתןלאדםתעודתמורשהלהיתרולא )ג(
מתקיימיםהתנאיםהקבועיםבהוראותלפיסעיףזה,רשאי
הואלבטלאתהרישום,ובלבדשנתןלמורשהלהיתרהזדמנות

להשמיעאתטענותיור";

ס"חהתשע"ד,עמ'474;התש"ף,עמ'106ר 148

ס"חהתשי"ח,עמ'108;התשע"ח,עמ'225ר 149

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ר 150

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 151

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



235 ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18

בסעיף16- )4(

סעיפיםקטנים)א(ו–)ב(-בטלים; )א(

בסעיףקטן)ג(,אחרי"השר"יבוא"בכפוףלהוראותחוקזה"; )ב(

אחריסעיף16יבוא: )5(

בפנקס16אר"עבירתמשמעת או והאדריכלים המהנדסים בפנקס שרשום מי
המורשיםלהיתר)להלן-בעלמקצוע(,שעשהאחדמאלה,

עברעבירתמשמעת:

נהגבדרךשאינההולמתאתעיסוקו; )1(

לענייןמורשהלהיתר-הפרהוראהמההוראותלפיפרק )2(
ה'4לחוקהתכנוןוהבנייה;

השיגאתרישומובפנקסהמהנדסיםוהאדריכליםאו )3(
בפנקסהמורשיםלהיתר,במצגשווא;

חמורה רשלנות או אחריות חוסר יכולת, חוסר גילה )4(
בעיסוקוכבעלמקצוע;

הפרכללמכלליהאתיקהשנקבעולפיסעיף15; )5(

הורשע,ביןבישראלוביןמחוץלישראל,בעבירהפלילית )6(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילשמש
בעלמקצוע,אובעבירהכאמורשישלההשלכהעלעיסוקו;
לענייןזה,"הורשע"-לרבותמישביתהמשפטקבעכיביצע

אתהעבירהר

ולהחליט16ברועדתאתיקה לדון שתפקידה אתיקה, ועדת ימנה השר )א(
בעבירותמשמעתשלבעלמקצוע)בחוקזה-ועדתהאתיקה(ר

ועדתהאתיקהתהיהבתשלושהחברים,והם: )ב(

המשפט בית של לשופט להתמנות שכשיר מי )1(
המחוזי,והואיהיההיושבראש;

שניבעלימקצוערשוייםבעליותקשל10שנים )2(
במקצועושלהנקבל;לענייןנקבלשהואמורשהלהיתר,
יראואדריכלרשויכבעלמקצועבמקצועושלהנקבלר

השרימנהאתבעליהמקצועכאמורבסעיףקטן)ב()2( )ג(
ואתממלאימקומםמתוךרשימהשלבעלימקצועשתיקבע

עלידיהמועצהר

השררשאילמנותממלאמקוםליושבראשהוועדהר )ד(

בוועדת לכהן הכשירים מקצוע בעלי מספר מונו )ה(
)ג(,ייקבעיושבראש האתיקהבהתאםלהוראתסעיףקטן

הוועדהאתחבריהמותבר

לאימונהלחברועדתהאתיקהמישמתקייםבואחדמאלה:16גרסייגלמינוי

משמעת, בעבירת או פלילית בעבירה הורשע הוא )1(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילשמש
חברבוועדתהאתיקהאושביתהמשפטקבעלגביושעבר

עבירהכאמור;

בסעיף16- )4(

סעיפיםקטנים)א(ו–)ב(-בטלים; )א(

בסעיףקטן)ג(,אחרי"השר"יבוא"בכפוףלהוראותחוקזה"; )ב(

אחריסעיף16יבוא: )5(

בפנקס16אר"עבירתמשמעת או והאדריכלים המהנדסים בפנקס שרשום מי
המורשיםלהיתר)להלן-בעלמקצוע(,שעשהאחדמאלה,

עברעבירתמשמעת:

נהגבדרךשאינההולמתאתעיסוקו; )1(

לענייןמורשהלהיתר-הפרהוראהמההוראותלפיפרק )2(
ה'4לחוקהתכנוןוהבנייה;

השיגאתרישומובפנקסהמהנדסיםוהאדריכליםאו )3(
בפנקסהמורשיםלהיתר,במצגשווא;

חמורה רשלנות או אחריות חוסר יכולת, חוסר גילה )4(
בעיסוקוכבעלמקצוע;

הפרכללמכלליהאתיקהשנקבעולפיסעיף15; )5(

הורשע,ביןבישראלוביןמחוץלישראל,בעבירהפלילית )6(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילשמש
בעלמקצוע,אובעבירהכאמורשישלההשלכהעלעיסוקו;
לענייןזה,"הורשע"-לרבותמישביתהמשפטקבעכיביצע

אתהעבירהר

ולהחליט16ברועדתאתיקה לדון שתפקידה אתיקה, ועדת ימנה השר )א(
בעבירותמשמעתשלבעלמקצוע)בחוקזה-ועדתהאתיקה(ר

ועדתהאתיקהתהיהבתשלושהחברים,והם: )ב(

המשפט בית של לשופט להתמנות שכשיר מי )1(
המחוזי,והואיהיההיושבראש;

שניבעלימקצוערשוייםבעליותקשל10שנים )2(
במקצועושלהנקבל;לענייןנקבלשהואמורשהלהיתר,
יראואדריכלרשויכבעלמקצועבמקצועושלהנקבלר

השרימנהאתבעליהמקצועכאמורבסעיףקטן)ב()2( )ג(
ואתממלאימקומםמתוךרשימהשלבעלימקצועשתיקבע

עלידיהמועצהר

השררשאילמנותממלאמקוםליושבראשהוועדהר )ד(

בוועדת לכהן הכשירים מקצוע בעלי מספר מונו )ה(
)ג(,ייקבעיושבראש האתיקהבהתאםלהוראתסעיףקטן

הוועדהאתחבריהמותבר

לאימונהלחברועדתהאתיקהמישמתקייםבואחדמאלה:16גרסייגלמינוי

משמעת, בעבירת או פלילית בעבירה הורשע הוא )1(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילשמש
חברבוועדתהאתיקהאושביתהמשפטקבעלגביושעבר

עבירהכאמור;
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הוגשונגדוכתבאישוםאוקובלנהבשלעבירהכאמור )2(
בפסקה)1(וטרםניתןפסקדיןסופיבעניין;

בשלכהונתוכחברועדתהאתיקה,הואיימצאבאופן )3(
תדירבמצבשלניגודענייניםאשרימנעממנולמלאאתעיקר

תפקידובוועדתהאתיקהר

ימונהלתקופהשלארבעשנים,16דרתקופתכהונה חברועדתהאתיקה )א(
והואיוכללשובולהתמנותובלבדשלאיכהןיותרמשתי

תקופותכהונהרצופותר

יהיה כהונתו תקופת שהסתיימה אתיקה ועדת חבר )ב(
רשאילסייםענייןשהתחיללדוןבו,גםאםלאימשיךלכהן

תקופתכהונהנוספתר

הודעהעלמינויחבריועדתהאתיקהתפורסםבאתר )ג(
האינטרנטשלזרועהעבודהבמשרדהכלכלהוהתעשייהר

הפסקתכהונה
לפניתוםתקופת

הכהונה

חברועדתהאתיקהיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתו16הר )א(
אםהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשרר

חבר לגבי להלן כמפורט מהנסיבות נסיבה התקיימה )ב(
ועדתהאתיקה,השריעבירומכהונתו,בהודעהבכתב,לפני

תוםתקופתהכהונהובסמוךלמועדהתקיימותהנסיבה:

התקייםבוהאמורבסעיף16ג)1(או)2(; )1(

התקייםבוהאמורבסעיף16ג)3(; )2(

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )3(

התקיימובונסיבותאחרותשבשלהןאיןהואראוי )4(
לכהןכחברועדתהאתיקהר

השרלאיפסיקכהונתושלחברועדתאתיקהלפיסעיף )ג(
קטן)ב(,אלאלאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןטענותיולעניין

זהויודיעעלכךלמועצהר

הפסיקחברועדתהאתיקהלכהןלפיהוראותסעיףזה, )ד(
יפעלהשרלמינויחבראחרבמקומו,בהתאםלהוראותסעיף

16ב,בהקדםהאפשריר

במילויתפקידולפיחוקזהאיןעלחברועדתהאתיקהמרות16וראי־תלות
זולתמרותושלהדיןר

התובעלפניועדתהאתיקהיהיההיועץהמשפטישל16זרקובלוחוקר )א(
משרדהכלכלהוהתעשייהאועורךדיןעובדמדינהשהוא

הסמיכולכך)בחוקזה-קובל(ר

נוכחקובלכיישראיותלכאורהלכךשבעלמקצועעבר )ב(
עבירתמשמעת,יגישנגדוקובלנהלוועדתהאתיקה,זולתאם
סברשנסיבותהענייןבכללותןאינןמתאימותלהגשתקובלנה

כאמורר
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תלונותעלעבירותמשמעתשלבעלמקצועיתבררו )ג(
בידיעובדהמדינהשהשרהסמיכולכך)בחוקזה-חוקר(;
חוקריפעללפיהנחיותהקובלויגישלואתממצאיבירורו

ואתתוצאותיור

לשםביצועסמכויותיולפיסעיףזהיהיונתונותלחוקר )ד(
הסמכויותלפיסעיף2לפקודתהפרוצדורההפלילית)עדות(152,
על המחויבים, בשינויים יחול, האמורה לפקודה 3 וסעיף

חקירהשערךחוקרר

לשםביצועסמכויותיהם,החוקרוהקובלרשאיםלהיעזר )ה(
בכללי או הנקבל, או הנחקר של במקצועו מומחה ביועץ
האתיקההמקצועיתשלבעלימקצוע,לפיהענייןריועץכאמור
יפעלבהתאםלהנחיותיו,להוראותיוותחתפיקוחושלהחוקר
אוהקובל,לפיהעניין,ולאיפעילסמכותהכרוכהבהפעלה

שלשיקולדעתשניתנהלחוקראולקובללפידיןר

התליהדחופה
שלרישוםמורשה

להיתרמפנקס
המורשיםלהיתר

ראהיושבראשועדתהאתיקהאוממלאמקומו,עלפי16חר )א(
המלצתהקובלאוחוקר,אףאםטרםהוגשהקובלנה,שיש
יסודסבירלחשדשמורשהלהיתרעברעבירתמשמעתאו
עבירהפליליתשמפאתחומרתה,מהותהאונסיבותיהאין
הואראוילהיותמורשההיתר,רשאיהואלהתלותאתרישומו

שלהמורשהלהיתרבפנקסהמורשיםלהיתרר

לאיתלהיושבראשהוועדהאוממלאמקומורישום )ב(
לפיסעיףקטן)א(,אלאלאחרשנתןלמורשהלהיתרהזדמנות

לטעוןאתטענותיור

התליהלפיסעיףקטן)א(תעמודבתוקפהלתקופהעליה )ג(
יורהיושבראשהוועדהאוממלאמקומוושלאתעלהעל
שנה;ואולםאםבתוםהתקופההאמורהראהקובלאוחוקר
כיממשיכותלהתקייםהנסיבותלפיסעיףקטן)א(,רשאיהוא
לבקשמוועדתהאתיקהלהורותעלהארכתתקופתההתליה
ויחולו אחת, כל ימים 90 על יעלו שלא נוספות בתקופות

הוראותסעיףקטן)ב(ר

מורשהלהיתרמפנקסהמורשים רישומושל הותלה )ד(
)ג(,והחליטקובלשלא להיתרבהתאםלהוראותסעיףקטן
להגישקובלנהבאותוענייןאושניתןפסקדיןמזכהבהליך
פליליאומשמעתישלגביוהיהמורשהלהיתרנאשםאונקבל,
לפיהעניין-יודיעעלכךהקובללמורשהלהיתרלאלתר

ותוקףההתליהיפקער

עלהחלטתהתליהלפיסעיףזה,המורשהלהיתרוהקובל )ה(
רשאיםלערערבתוך30ימיםלפניביתהמשפטהמחוזיאשר

ידוןבענייןבדןיחידר

תלונותעלעבירותמשמעתשלבעלמקצועיתבררו )ג(
בידיעובדהמדינהשהשרהסמיכולכך)בחוקזה-חוקר(;
חוקריפעללפיהנחיותהקובלויגישלואתממצאיבירורו

ואתתוצאותיור

לשםביצועסמכויותיולפיסעיףזהיהיונתונותלחוקר )ד(
הסמכויותלפיסעיף2לפקודתהפרוצדורההפלילית)עדות(152,
על המחויבים, בשינויים יחול, האמורה לפקודה 3 וסעיף

חקירהשערךחוקרר

לשםביצועסמכויותיהם,החוקרוהקובלרשאיםלהיעזר )ה(
בכללי או הנקבל, או הנחקר של במקצועו מומחה ביועץ
האתיקההמקצועיתשלבעלימקצוע,לפיהענייןריועץכאמור
יפעלבהתאםלהנחיותיו,להוראותיוותחתפיקוחושלהחוקר
אוהקובל,לפיהעניין,ולאיפעילסמכותהכרוכהבהפעלה

שלשיקולדעתשניתנהלחוקראולקובללפידיןר

התליהדחופה
שלרישוםמורשה

להיתרמפנקס
המורשיםלהיתר

ראהיושבראשועדתהאתיקהאוממלאמקומו,עלפי16חר )א(
המלצתהקובלאוחוקר,אףאםטרםהוגשהקובלנה,שיש
יסודסבירלחשדשמורשהלהיתרעברעבירתמשמעתאו
עבירהפליליתשמפאתחומרתה,מהותהאונסיבותיהאין
הואראוילהיותמורשההיתר,רשאיהואלהתלותאתרישומו

שלהמורשהלהיתרבפנקסהמורשיםלהיתרר

לאיתלהיושבראשהוועדהאוממלאמקומורישום )ב(
לפיסעיףקטן)א(,אלאלאחרשנתןלמורשהלהיתרהזדמנות

לטעוןאתטענותיור

התליהלפיסעיףקטן)א(תעמודבתוקפהלתקופהעליה )ג(
יורהיושבראשהוועדהאוממלאמקומוושלאתעלהעל
שנה;ואולםאםבתוםהתקופההאמורהראהקובלאוחוקר
כיממשיכותלהתקייםהנסיבותלפיסעיףקטן)א(,רשאיהוא
לבקשמוועדתהאתיקהלהורותעלהארכתתקופתההתליה
ויחולו אחת, כל ימים 90 על יעלו שלא נוספות בתקופות

הוראותסעיףקטן)ב(ר

מורשהלהיתרמפנקסהמורשים רישומושל הותלה )ד(
)ג(,והחליטקובלשלא להיתרבהתאםלהוראותסעיףקטן
להגישקובלנהבאותוענייןאושניתןפסקדיןמזכהבהליך
פליליאומשמעתישלגביוהיהמורשהלהיתרנאשםאונקבל,
לפיהעניין-יודיעעלכךהקובללמורשהלהיתרלאלתר

ותוקףההתליהיפקער

עלהחלטתהתליהלפיסעיףזה,המורשהלהיתרוהקובל )ה(
רשאיםלערערבתוך30ימיםלפניביתהמשפטהמחוזיאשר

ידוןבענייןבדןיחידר

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(439,)א(467ר 152
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התליהלפני
הכרעתהדין

הוגשהקובלנהכנגדבעלמקצועוהיהלוועדתהאתיקה16טר )א(
יסודסבירלחשדשבעלהמקצועעברעבירתמשמעת,או
שהוגשנגדוכתבאישוםפליליבשלעבירהכאמורבסעיף
16א)6(,רשאיתהוועדה,לבקשתהקובל,להפסיקזמניתאת
רישומובפנקס,להתלותאתרישיונושלבעלהמקצועאו
להטילמגבלותעלביצועפעולותמסוימותבתחוםעיסוקו,
ובלבדשראתהשחומרתהענייןמחייבתזאתוכיהדברנדרש
לשםהגנהעלשלוםהציבור,ולאחרשנתנהלבעלהמקצוע

הזדמנותלטעוןאתטענותיור

התליהאוהטלתמגבלותכאמורבסעיףקטן)א(תעמוד )ב(
בתוקפהעדלמתןהחלטהסופיתבהליךמשמעתיאופסק
דיןסופיבהליךפליליכאמורבאותוסעיףקטן,והכולאלא
אםכןהורתהועדתהאתיקהעלמועדמוקדםיותרלהפסקת

ההתליהר

ועדתהאתיקהרשאית,לבקשתהקובל,להתלות)ג( )1(
רישיון,להגבילזמניתרישוםאולהגבילבעלמקצוע
מביצועפעולותמסוימותבתחוםעיסוקוכאמורבסעיף
קטן)א(,אףבטרםהוגשהקובלנהבשלאותהעבירת
משמעת,לאחרשנתנהלבעלהמקצועהזדמנותלטעון
אתטענותיו;לאהוגשהקובלנהבשלעבירתהמשמעת
בתוךשלושיםימיםמיוםשהותלההרישיוןאוהוטלה
לפי ההגבלה, או ההתליה בטלה כאמור, ההגבלה

הענייןר

עלאףהאמורבפסקה)1(,ועדתהאתיקהרשאית )2(
להורותעלהארכתההתליה,הגבלתהרישוםהזמנית
אוההגבלותהזמניותלתקופותנוספות,ובלבדשסךכל
התקופותלאיעלהעלשישהחודשיםמהמועדשבו
לראשונההותלההרישיון,הופסקזמניתהרישוםאו

הוטלהההגבלהר

עלהחלטתועדתהאתיקהלפיסעיףזההנקבלוהקובל )ד(
רשאיםלערערבתוך30ימיםלפניביתהמשפטהמחוזיאשר

ידוןבענייןבדןיחידר

דיוןמשמעתיודיון
פלילי

בהליכים16יר או פליליים בהליכים זיכוי או ענישה )א(
משמעתייםלפידיןאחר,אינםמונעיםנקיטתהליכיםעלפי
חוקזהנגדבעלמקצועבשלאותומעשהאומחדל,ונקיטת
אמצעימשמעתאוזיכויעלידיועדתהאתיקהבשלאותו

מעשהאומחדלאינםמונעיםנקיטתהליכיםפלילייםר

או מעשה בשל מקצוע בעל נגד אישום כתב הוגש )ב(
מחדלהמשמשגםעילהלדיוןלפניועדתהאתיקהלפיחוק
זה,רשאיתועדתהאתיקהלהפסיקאתדיוניהעדלמתןפסק

דיןסופיבהליךפליליר

סמכויותעזרשל
ועדתהאתיקה

ועדתהאתיקהרשאיתביוזמתהאולבקשתבעלדין-16יאר )א(
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לזמןאדםלבואלפניהכדילהעידאולהציגדבר; )1(

להזהיראולהשביעעדבהתאםלחוקלתיקוןדיני )2(
הראיות)אזהרתעדיםוביטולשבועה(,התש"ם-1531980;

לבקשמביתהמשפטהמחוזי,לתתצולפיסעיף13 )3(
לפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-1541971,לשם

גבייתעדות;

לפסוקדמינסיעהושכרבטלהלעדיםשהוזמנו )4(
לפיסעיףזה,כמולעדשהוזמןלהעידבביתמשפטר

דרשהועדתאתיקהמאדםלהעידאולהציגדברכאמור )ב(
בסעיףזה,והואסירבלעשותכןבלאהצדקהמניחאתדעת
הוועדה,רשאיתהיאלצוותעלהבאתולפניהבזמןשתקבע
בצו,ובלבדשהזהירהאותוכיבכוונתהלעשותכן;עלצו
הבאהלפיסעיףקטןזהיחולוההוראותלפיסעיף73אלחוק
בשינויים התשמ"ד-1551984, משולב[, ]נוסח המשפט בתי

המחויביםר

הנוגעים זה סעיף לפי בעניינים להחליט הסמכות )ג(
לקובלנהמסוימתנתונהליושבראשועדתהאתיקה,שעה

שהוועדהאינהיושבתבדיןר

על המחויבים, בשינויים יחולו, זה סעיף הוראות )ד(
סמכויותיושבראשועדתהאתיקהלהורותעלהתליהלפי

סעיפים16חו־16טר";

בסעיף17- )6(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )א(

מצאהועדתהאתיקהכיהנקבלעברעבירתמשמעת,רשאיתהיא ")א(
לנקוטנגדואחדאויותרמאמצעיםאלה:

התראה; )1(

נזיפה; )2(

קנסבסכוםשלאיעלהעלהקנסהקבועבסעיף61)א()1(לחוק )3(
העונשין,התשל״ז-1977;

קביעתתנאיםוהגבלותשיחולועלעבודתושלבעלהמקצוע; )4(

התלייתרישיוןאוהפסקתרישוםלתקופהשלאתעלהעלחמש )5(
שנים;

ביטולרישיוןאורישוםר" )6(

בסעיףקטן)ג(,במקום"16)א("יבוא"16א"ר )ב(

בסעיף18)א(,במקום"16"יבוא"חוקזה"ר )7(

במקוםסעיף19יבוא: )8(

לזמןאדםלבואלפניהכדילהעידאולהציגדבר; )1(

להזהיראולהשביעעדבהתאםלחוקלתיקוןדיני )2(
הראיות)אזהרתעדיםוביטולשבועה(,התש"ם-1531980;

לבקשמביתהמשפטהמחוזי,לתתצולפיסעיף13 )3(
לפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-1541971,לשם

גבייתעדות;

לפסוקדמינסיעהושכרבטלהלעדיםשהוזמנו )4(
לפיסעיףזה,כמולעדשהוזמןלהעידבביתמשפטר

דרשהועדתאתיקהמאדםלהעידאולהציגדברכאמור )ב(
בסעיףזה,והואסירבלעשותכןבלאהצדקהמניחאתדעת
הוועדה,רשאיתהיאלצוותעלהבאתולפניהבזמןשתקבע
בצו,ובלבדשהזהירהאותוכיבכוונתהלעשותכן;עלצו
הבאהלפיסעיףקטןזהיחולוההוראותלפיסעיף73אלחוק
בשינויים התשמ"ד-1551984, משולב[, ]נוסח המשפט בתי

המחויביםר

הנוגעים זה סעיף לפי בעניינים להחליט הסמכות )ג(
לקובלנהמסוימתנתונהליושבראשועדתהאתיקה,שעה

שהוועדהאינהיושבתבדיןר

על המחויבים, בשינויים יחולו, זה סעיף הוראות )ד(
סמכויותיושבראשועדתהאתיקהלהורותעלהתליהלפי

סעיפים16חו־16טר";

בסעיף17- )6(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )א(

מצאהועדתהאתיקהכיהנקבלעברעבירתמשמעת,רשאיתהיא ")א(
לנקוטנגדואחדאויותרמאמצעיםאלה:

התראה; )1(

נזיפה; )2(

קנסבסכוםשלאיעלהעלהקנסהקבועבסעיף61)א()1(לחוק )3(
העונשין,התשל״ז-1977;

קביעתתנאיםוהגבלותשיחולועלעבודתושלבעלהמקצוע; )4(

התלייתרישיוןאוהפסקתרישוםלתקופהשלאתעלהעלחמש )5(
שנים;

ביטולרישיוןאורישוםר" )6(

בסעיףקטן)ג(,במקום"16)א("יבוא"16א"ר )ב(

בסעיף18)א(,במקום"16"יבוא"חוקזה"ר )7(

במקוםסעיף19יבוא: )8(

ס"חהתש"ם,עמ'202ר 153

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ר 154

ס"חהתשמ"ד,עמ'198ר 155
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"העמדהלעיון
הציבורשל

החלטותועדת
האתיקה

לעיוןהציבור19ר ועדתהאתיקהתעמידאתהחלטותיה )א(
הכלכלה במשרד העבודה זרוע של האינטרנט באתר
והתעשייהוכןבדרכיםנוספותכפישתורה,והכולבלאציון
שםהנקבלופרטיםאחריםשישבהםכדילזהותו)בסעיףזה

-פרטיםמזהים(ר

הפסקת התליה, ביטול, על האתיקה ועדת החליטה )ב(
רישוםאועלקביעתתנאיםוהגבלותלפיהוראותסעיף17,
העבודה זרוע של האינטרנט באתר בולט באופן תפרסם
במשרדהכלכלהוהתעשייהובפנקסהמהנדסיםוהאדריכלים
דברהביטול, את העניין, לפי המורשיםלהיתר, בפנקס או
ההתליה,הפסקתהרישוםאוהתנאיםוההגבלות,לפיהעניין,
בציוןשמושלהנקבל,ואםהוגשערעורעלהחלטהכאמור-

גםאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיור

פרסוםכאמורבסעיףקטן)ב(יעמודלעיוןהציבורעד )ג(
הוועדה אולם כאמור, התנאים או ההתליה תקופת תום
רשאיתלהעמידלעיוןהציבוראתהחלטתהמעברלתקופה

זובהתאםלהוראותסעיףקטן)ד(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,ועדתהאתיקהרשאית )ד(
להעמידלעיוןהציבוראתהחלטתה,כולהאוחלקה,כאמור
באותוסעיףקטן,בציוןפרטיםמזהים,בדרךולתקופהקצובה
כפישתורה,ולאחרששמעהאתהקובלואתהנקבלושקלה
ביןהשאראתהפגיעהבשמוהטובובפרטיותושלהנקבלאו

שלצדשלישיואתהצורךבאזהרתהציבורר"

חוקהמהנדסים
והאדריכלים-

תחילה,תחולה
והוראותמעבר

בתמוז63ר א' ביום זה, בחוק כנוסחו והאדריכלים, המהנדסים חוק של תחילתו )א(
התשפ"ב)30ביוני2022()בסעיףזה-יוםהתחילה(ר

17ו־19לחוקהמהנדסיםוהאדריכלים,כנוסחו 16יא, 16עד הוראותסעיפים )ב(
בחוקזה,יחולוגםלענייןעבירתמשמעתשנעברהערביוםהתחילה;ואולם,עלדיונים
תלוייםועומדיםבוועדתהאתיקהאשרהחלוערבמינויהוועדהלפיסעיף16בלחוק
המהנדסיםוהאדריכליםכנוסחובחוקזה,יחולוהוראותהחוקהאמורכנוסחןערביום

התחילהר

פרק ט"ו: שכירות מוסדית 
תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'135

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-64-1561965ר

בסעיף62א- )1(

בסעיףקטן)א()14(,ברישה,במקום"20%"יבוא"50%",במקום"יתקיימוכל )א(
אלה"יבוא"ייקבעכיהוראותהתוספתהשישיתיחולועליה",ופסקאותמשנה

)א(עד)ג(-יימחקו;

בסעיףקטן)א1(- )ב(

בפסקה)2(- )1(

"בקרקע במילים החל הקטע במקום )א(, משנה בפסקת )א(
"הוראות המילים ועד )ב(" משנה בפסקת האמור בה שמתקיים

סעיף63ג"יבוא"ובלבדשהתקיימוכלאלה:

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשפ"ב,עמ'224ר 156
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השטחהכוללהמותרלבנייהלמגוריםלאיוגדלביותר )1(
מ־200%מהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרשלפיהתכנית
תוספת - זו משנה )בפסקת המחוזית הוועדה שאישרה

השטח(;

נקבעבתכניתכיהוראותהתוספתהשישיתיחולועל )2(
תוספתהשטח;

מתקיימותהוראותסעיף63ג;"; )3(

פסקתמשנה)ב(-תימחק; )ב(

בפסקה)14(- )2(

ברישה,אחרי")בפסקהזו-תעשייה("יבוא"והגדלתהשטח )א(
הכוללהמותרלבנייהבמגרשכאמור";

)א(,במקום"לאותםשימושים,במצטבר,לא בפסקתמשנה )ב(
משנה בפסקאות המפורטים "לשימושים יבוא "30% על יעלה
30%,ולשימושהמפורטבפסקת ו–)3(,במצטבר,לאיעלהעל )1(
משנה)2(,בנפרדאובמצטברעםהשימושיםהאחריםכאמור,לא
100%"ואחרי"במגרשלפיהתכניתשאישרההוועדה על יעלה
המחוזית"יבוא"וכןהגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרש
כאמורלשימושהמפורטבפסקתמשנה)2(ובלבדשהשטחהכולל
המותרלבנייהכאמורלאיעלהעל100%מהשטחהכוללהמותר
לבנייהלתעסוקהאולמסחרבמגרשלפיהתכניתשאישרההוועדה

המחוזיתכאמור";

בפסקתמשנה)ב(,אחרי"בכלתכנית-"יבוא"הוספתשימוש"; )ג(

בסעיףקטן)ד(,האמורבויסומן")1(",המילים"בסעיףקטן)א1()2(,וכן"- )ב(
יימחקו,ואחריויבוא:

תכניתלפיסעיףקטן)א1()2(החלהבשטחשחלהעליותכניתכוללנית, )2("
לאתסתוראתהתכניתהכוללנית,אלאאםכןמתקייםאחדמאלה:

היקףשטחיהבנייהבמגרשלאחורגביותרמ־60%מסךשטחי )א(
הבנייהשניתןלאשרבמגרשבהתאםלקבועבתכניתהכוללנית;

התקבלאישורהוועדההמחוזיתלתכנית,ובלבדשהיקףשטחי )ב(
הבנייהבמגרשלאחורגביותרמ־120%מסךשטחיהבנייהשניתן

לאשרבמגרשבהתאםלקבועבתכניתהכוללניתר";

בתוספתהשישית- )2(

בסעיף1- )א(

בהגדרה"השכרהלטווחארוך"- )1(

ברישה,במקום"לפחותשניתנאיםאלה"יבוא"ארבעהתנאים )א(
אלהלפחות";

בפסקה)1(,במקום"לתקופתהשכירות"יבוא"לתקופהשלא )ב(
תפחתמחמששנים",ובמקום"שלאיפחתומחמששניםבמצטבר"
יבוא"שיחדעםתקופתהשכירותהראשונהכאמורלאיפחתומעשר

שניםבמצטבר,והכול";

השטחהכוללהמותרלבנייהלמגוריםלאיוגדלביותר )1(
מ־200%מהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרשלפיהתכנית
תוספת - זו משנה )בפסקת המחוזית הוועדה שאישרה

השטח(;



נקבעבתכניתכיהוראותהתוספתהשישיתיחולועל )2(
תוספתהשטח;

מתקיימותהוראותסעיף63ג;"; )3(

פסקתמשנה)ב(-תימחק; )ב(

בפסקה)14(- )2(

ברישה,אחרי")בפסקהזו-תעשייה("יבוא"והגדלתהשטח )א(
הכוללהמותרלבנייהבמגרשכאמור";

)א(,במקום"לאותםשימושים,במצטבר,לא בפסקתמשנה )ב(
משנה בפסקאות המפורטים "לשימושים יבוא "30% על יעלה
30%,ולשימושהמפורטבפסקת ו–)3(,במצטבר,לאיעלהעל )1(
משנה)2(,בנפרדאובמצטברעםהשימושיםהאחריםכאמור,לא
100%"ואחרי"במגרשלפיהתכניתשאישרההוועדה על יעלה
המחוזית"יבוא"וכןהגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרש
כאמורלשימושהמפורטבפסקתמשנה)2(ובלבדשהשטחהכולל
המותרלבנייהכאמורלאיעלהעל100%מהשטחהכוללהמותר
לבנייהלתעסוקהאולמסחרבמגרשלפיהתכניתשאישרההוועדה

המחוזיתכאמור";

בפסקתמשנה)ב(,אחרי"בכלתכנית-"יבוא"הוספתשימוש"; )ג(

בסעיףקטן)ד(,האמורבויסומן")1(",המילים"בסעיףקטן)א1()2(,וכן"- )ב(
יימחקו,ואחריויבוא:

תכניתלפיסעיףקטן)א1()2(החלהבשטחשחלהעליותכניתכוללנית, )2("
לאתסתוראתהתכניתהכוללנית,אלאאםכןמתקייםאחדמאלה:

היקףשטחיהבנייהבמגרשלאחורגביותרמ־60%מסךשטחי )א(
הבנייהשניתןלאשרבמגרשבהתאםלקבועבתכניתהכוללנית;

התקבלאישורהוועדההמחוזיתלתכנית,ובלבדשהיקףשטחי )ב(
הבנייהבמגרשלאחורגביותרמ־120%מסךשטחיהבנייהשניתן

לאשרבמגרשבהתאםלקבועבתכניתהכוללניתר";

בתוספתהשישית- )2(

בסעיף1- )א(

בהגדרה"השכרהלטווחארוך"- )1(

ברישה,במקום"לפחותשניתנאיםאלה"יבוא"ארבעהתנאים )א(
אלהלפחות";



בפסקה)1(,במקום"לתקופתהשכירות"יבוא"לתקופהשלא )ב(
תפחתמחמששנים",ובמקום"שלאיפחתומחמששניםבמצטבר"
יבוא"שיחדעםתקופתהשכירותהראשונהכאמורלאיפחתומעשר

שניםבמצטבר,והכול";
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אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

דמיהשכירותומנגנוןלעדכוןדמיהשכירות,לכלתקופת )3("
השכירות,לרבותתקופתהשכירותהנוספתכאמורבפסקה)1(;
התנאיםשייקבעובהסכםלענייןזהיהיובהתאםלהוראות

סעיף5)א()1(,)2(ו–)3(;

השוכריהיהרשאילסייםאתתקופתהשכירותבתום )4(
כלשנהממועדתחילתהשכירות,ובלבדשמסרהודעהעל
כךלבעליםשליחידתהדיור,באופןשנקבעבהסכם,90ימים
לפניתוםשנתהשכירותהאמורהלפחות,אופרקזמןקצר

יותראםנקבעבהסכם;";

בהגדרה"זכאי",בפסקה)2(,המילים"אםקבע"-יימחקו; )2(

בסעיפים9)א(,12)ב(ו־13)ד(,בכלמקום,במקום"משרדהאוצר"יבוא"משרד )ב(
הבינויוהשיכון";

בסעיף15)ב(,במקום"רשאילקבוע"יבוא"יקבע",ובסופויבוא"שיכללו )ג(
מבחניהכנסה"ר

חוקהתכנון
והבנייה-הוראת

מעבר

הוראותהתוספתהשישיתלחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחןערביוםתחילתושלחוק65ר
זה,ימשיכולחולעלהסכםלהשכרהלטווחארוךשנחתםבהתאםלהוראותהתוספת

האמורהערביוםתחילתושלחוקזהר

חוקהתכנון
והבנייה-תקנות

ראשונות

תקנותראשונותלפיסעיף15)ב(לתוספתהשישיתלחוקהתכנוןוהבנייה,כנוסחובחוק66ר
18חודשיםמיום זה,יובאולאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתבתוך

פרסומושלחוקזהר

תיקוןחוקלעידוד
השקעותהון-

מס'75

בחוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט-1571959)בפרקזה-חוקלעידודהשקעותהון(-67ר

3)2(,אחרי"בנייןלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירותמוסדית"ובמקום בסעיף )1(
"כמשמעותו"יבוא"כהגדרתם";

בכותרתפרקשביעי1,בסופהיבוא"ובנייניםלשכירותמוסדית"; )2(

בסעיף53א- )3(

בסעיףקטן)א(- )א(

אחריפסקה)1(יבוא: )1(

)4( כהגדרתובפסקה "אזורפריפריאלי"-יישובמיעוטים ")1א(
בחלקא'לתוספתהשנייה,אויישובהמשויךלאשכולפריפריאליות
4,לפיפרסומיהלשכה 1עד 4וכןלאשכולחברתי־כלכלי עד 1

המרכזיתלסטטיסטיקהבענייןאפיוןודירוגהרשויותהמקומיות;";

)3(,בהגדרה"בנייןלהשכרה",אחרי"כנכסמאושר"יבוא בפסקה )2(
"ושהוגשהלגביובקשהלאישורתכניתכאמורבסעיפים3)2(ו־17עדיום

י"טבטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2023(";

אחריפסקה)3א(יבוא: )3(

"בנייןלשכירותמוסדית"-בנייןאשרבתוךהתקופהשמיום ")3א1(
תחילתחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניות
הכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"ב-1582021)בפרקזה
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-חוקהתכניתהכלכלית(עדיוםט"זבטבתהתשצ"ב)31בדצמבר
2031(,הוגשהלגביו,לפניתוםהבנייה,בקשהלאישורתכניתכאמור
בסעיפים3)2(ו־17,בצירוףהיתרהבנייה,ומתקיימיםלגביוכלאלה:

10דירותלפחות,אםהואנמצאבאזורשאינו ישבו )1(
אזורפריפריאלי,או6דירותלפחות,אםהואנמצאבאזור

פריפריאלי;

המינהלהשוכנעהכיבהתאםלתכניתשהוגשהלפי )2(
סעיף3)2(,הדירותלשכירותמוסדיתיושכרובהשכרהלטווח
ארוך,לתקופהשל15שניםלפחותבממוצעמתוך18השנים

שלאחרתוםהבנייה;

"דירותלשכירותמוסדית"-אחדמאלה,לפיהעניין: )3א2(

לענייןמישבנהאתהבנייןלשכירותמוסדית- )1(

לגביבנייןהנמצא,במועדמתןהאישור,באזור )א(
פריפריאלי-הגבוהמביןאלה:

6דירות; )1(

שיעורשל30%לפחותמהדירותבבנייןאו )2(
מהדירותבחלקהבנייןשאושרכבנייןלשכירות
53א)ב(,לפיהעניין,ששטח מוסדיתלפיסעיף
הרצפההכוללשלהןלאיפחתמ־30%משטח
כאמור, שאושר החלק או הבניין של הרצפות

בהתאמה;

לגביבנייןהנמצא,במועדמתןהאישור,באזור )ב(
שאינואזורפריפריאלי-הגבוהמביןאלה:

10דירות; )1(

שיעורשל66%לפחותמהדירותבבנייןאו )2(
מהדירותבחלקהבנייןשאושרכבנייןלשכירות
53א)ב(,לפיהעניין,ששטח מוסדיתלפיסעיף
הרצפההכוללשלהןלאיפחתמ־50%משטח
כאמור, שאושר החלק או הבניין של הרצפות

בהתאמה;

בבניין שרכש הדירות כל - ממשיך משכיר לעניין )2(
לשכירותמוסדית;";

אחריפסקה)3ב(יבוא: )4(

"השכרהלטווחארוך"-השכרתדירותשהסכםהשכירותהחל ")3ג(
עליהןיהיהבכתבויכלוללפחותאתהאמורבפסקאות)1(עד)4(
להגדרה"השכרהלטווחארוך"שבתוספתהשישיתלחוקהתכנון
באותה כהגדרתו שהמנהל ובלבד התשכ"ה-1591965, והבנייה,
תוספת,נתןבתוםכלשנתמס,אישורכיהדירותהאמורותשימשו

להשכרהלטווחארוךבשנתהמסשחלפה;

-חוקהתכניתהכלכלית(עדיוםט"זבטבתהתשצ"ב)31בדצמבר
2031(,הוגשהלגביו,לפניתוםהבנייה,בקשהלאישורתכניתכאמור
בסעיפים3)2(ו־17,בצירוףהיתרהבנייה,ומתקיימיםלגביוכלאלה:

10דירותלפחות,אםהואנמצאבאזורשאינו ישבו )1(
אזורפריפריאלי,או6דירותלפחות,אםהואנמצאבאזור

פריפריאלי;

המינהלהשוכנעהכיבהתאםלתכניתשהוגשהלפי )2(
סעיף3)2(,הדירותלשכירותמוסדיתיושכרובהשכרהלטווח
ארוך,לתקופהשל15שניםלפחותבממוצעמתוך18השנים

שלאחרתוםהבנייה;

"דירותלשכירותמוסדית"-אחדמאלה,לפיהעניין: )3א2(

לענייןמישבנהאתהבנייןלשכירותמוסדית- )1(

לגביבנייןהנמצא,במועדמתןהאישור,באזור )א(
פריפריאלי-הגבוהמביןאלה:

6דירות; )1(

שיעורשל30%לפחותמהדירותבבנייןאו )2(
מהדירותבחלקהבנייןשאושרכבנייןלשכירות
53א)ב(,לפיהעניין,ששטח מוסדיתלפיסעיף
הרצפההכוללשלהןלאיפחתמ־30%משטח
כאמור, שאושר החלק או הבניין של הרצפות

בהתאמה;

לגביבנייןהנמצא,במועדמתןהאישור,באזור )ב(
שאינואזורפריפריאלי-הגבוהמביןאלה:

10דירות; )1(

שיעורשל66%לפחותמהדירותבבנייןאו )2(
מהדירותבחלקהבנייןשאושרכבנייןלשכירות
53א)ב(,לפיהעניין,ששטח מוסדיתלפיסעיף
הרצפההכוללשלהןלאיפחתמ־50%משטח
כאמור, שאושר החלק או הבניין של הרצפות

בהתאמה;

בבניין שרכש הדירות כל - ממשיך משכיר לעניין )2(
לשכירותמוסדית;";

אחריפסקה)3ב(יבוא: )4(

"השכרהלטווחארוך"-השכרתדירותשהסכםהשכירותהחל ")3ג(
עליהןיהיהבכתבויכלוללפחותאתהאמורבפסקאות)1(עד)4(
להגדרה"השכרהלטווחארוך"שבתוספתהשישיתלחוקהתכנון
באותה כהגדרתו שהמנהל ובלבד התשכ"ה-1591965, והבנייה,
תוספת,נתןבתוםכלשנתמס,אישורכיהדירותהאמורותשימשו

להשכרהלטווחארוךבשנתהמסשחלפה;
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"המועדהראשוןלהשכרה"- )3ד(

לגבימישבנהאתהבניין-מועדתוםהבנייה; )1(

לגבימשכירממשיך-המועדשבורכשאתהדירות )2(
לשכירותמוסדית;

"משכירממשיך"-מישרכשאתהדירותלשכירותמוסדית )3ה(
ממישבנהאתהבנייןלשכירותמוסדיתאוממשכירממשיךאחר,

והתחייבלעמודבתנאיהזכאותלהטבותלפיסעיף53ב)ב1(;";

אחריפסקה)5(יבוא: )5(

"תוםהבנייה"-סיוםבנייהכהגדרתובסעיף19)4()ב()2(לחוק )6("
מיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-1601963;";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

ברישה,אחרי"בנייןלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירותמוסדית" )1(
ובמקום"אםנתקיימותנאיםאלה"יבוא"אםהתקיימולגביוגםתנאים

אלה";

במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

בחלקהמאושריש,לענייןבנייןלהשכרה-8דירותלפחות, )1("
לענייןבנייןחדשלהשכרהאובנייןלשכירותמוסדיתהנמצאבאזור
פריפריאלי-6דירותלפחות,ולענייןבנייןלשכירותמוסדיתהנמצא

באזורשאינואזורפריפריאלי-10דירותלפחות;";

בסעיף53ב- )4(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )א(

בעלבנייןלשכירותמוסדיתיהיהזכאילהטבותהמפורטותבסעיפים ")ב1(
53גו־53ד,אםהתקיימושניאלה:

הואהשכיראתהדירותלשכירותמוסדיתבהשכרהלטווח )1(
ארוךלתקופהשלחמששניםלפחותבממוצעמתוךששהשנים

שלאחרהמועדהראשוןלהשכרה;

הואהשכיראתהדירותלשכירותמוסדיתבהשכרהלטווח )2(
ארוךלתקופההקבועהבפסקה)2(להגדרה"בנייןלשכירותמוסדית",
אומכראתהדירותלמשכירממשיךלפניתוםהתקופההאמורהר";

בסעיףקטן)ג(- )ב(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ב1(,מישבנהבניין )1("
)ב(,לפי להשכרהיהיהזכאילהטבותלפיסעיפיםקטנים)א(או
העניין,ומישבנהבנייןלשכירותמוסדיתיהיהזכאילהטבותלפי
כאמור להשכירן שיש הדירות את מכר אם גם )ב1(, קטן סעיף
באותםסעיפיםקטניםלפנישחלפושנותההשכרההקבועותבהם,
לפיהעניין,ובלבדשמכרלפחות50דירות,לרוכשאחדשהתחייב
או )ב(, או )א( קטן בסעיף לאמור בהתאם הדירות את להשכיר
להשכיראתהדירותבהשכרהלטווחארוךבהתאםלאמורבסעיף
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קטן)ב1(,בהתאמה,והמכירהכלולהבתכניתשאישרההמינהלה
לפניתוםהבנייה,והתקיימוהתנאיםשקבעמנהלרשותהמסים

לפיפסקה)2(;";

בפסקה)3(,אחרי"בנייןלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירותמוסדית" )2(
ובמקום")א(או)ב("יבוא")א(,)ב(או)ב1(";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

מוסדית לשכירות הדירות את מוסדית לשכירות בניין בעל מכר ")ג1(
כאמור ההטבות מתן את המסים רשות מנהל יתנה ממשיך, למשכיר
בסעיפים53גו־53דבמתןערובות-מאתהמוכראוהרוכש-לתשלום
המסוהפרשיהצמדהוריביתכאמורבסעיףקטן)ה(ובמתןהודעהמראש

עלהמכירהבמועדשיקבעמנהלרשותהמסיםר";

בסעיףקטן)ד(,במקום")א(או)ב("יבוא")א(,)ב(או)ב1("; )ד(

בסעיףקטן)ה(- )ה(

בפסקה)1(,במקום"בסעיףקטן)א("יבוא"בסעיפיםקטנים)א(עד)ב1(, )1(
לפיהעניין"ובמקום"ובעלהבנייןאומשכירהבניין"יבוא"ובעלהבניין,

משכירהבנייןאומשכירממשיך";

בפסקה)2(,אחרי"בנייןלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירותמוסדית", )2(
במקום"בסעיףקטן)ג(,ישלםבונההבניין"יבוא"בסעיףקטן)ב1(או)ג(,
לפיהעניין,ישלםהמוכר"ובסופהיבוא"לענייןפסקהזו,"מס"-לרבות

מסרכישה";

בסעיף53ג- )5(

"ולבעלבנייןלשכירות להשכרה"יבוא "בניין השוליים,אחרי בכותרת )א(
מוסדית";

בסעיףקטן)א(,אחרי"ולגביבנייןחדשלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירות )ב(
מוסדית";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ג(

ממכירה מוסדית לשכירות בניין בעל של החייבת הכנסתו על ")ד1(
כהגדרתהבסעיף88לפקודה)בסעיףקטןזה-מכירה(אומהשכרהשל
דירותבבנייןלשכירותמוסדית)בסעיףקטןזה-הדירות(,יחולושיעורי

המסכמפורטלהלן:

אםההכנסההופקהממכירהאומהשכרהשלהדירותהחל )1(
לגביה שחלות הכנסה לעניין 29% - להשכרה הראשון במועד
לגביה שחלות הכנסה לעניין ו־11% לפקודה 121 סעיף הוראות

הוראותסעיף126לפקודה,ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

של לתקופה ארוך לטווח בהשכרה הושכרו הדירות )א(
שלאחר השנים שש מתוך בממוצע לפחות שנים חמש
המועדהראשוןלהשכרה)בסעיףקטןזה-תקופתהשכירות

הראשונה(;

מהמועד חמששנים שחלפו לפני נמכרו לא הדירות )ב(
הראשוןלהשכרה;

קטן)ב1(,בהתאמה,והמכירהכלולהבתכניתשאישרההמינהלה
לפניתוםהבנייה,והתקיימוהתנאיםשקבעמנהלרשותהמסים

לפיפסקה)2(;";

בפסקה)3(,אחרי"בנייןלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירותמוסדית" )2(
ובמקום")א(או)ב("יבוא")א(,)ב(או)ב1(";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

מוסדית לשכירות הדירות את מוסדית לשכירות בניין בעל מכר ")ג1(
כאמור ההטבות מתן את המסים רשות מנהל יתנה ממשיך, למשכיר
בסעיפים53גו־53דבמתןערובות-מאתהמוכראוהרוכש-לתשלום
המסוהפרשיהצמדהוריביתכאמורבסעיףקטן)ה(ובמתןהודעהמראש

עלהמכירהבמועדשיקבעמנהלרשותהמסיםר";

בסעיףקטן)ד(,במקום")א(או)ב("יבוא")א(,)ב(או)ב1("; )ד(

בסעיףקטן)ה(- )ה(

בפסקה)1(,במקום"בסעיףקטן)א("יבוא"בסעיפיםקטנים)א(עד)ב1(, )1(
לפיהעניין"ובמקום"ובעלהבנייןאומשכירהבניין"יבוא"ובעלהבניין,

משכירהבנייןאומשכירממשיך";

בפסקה)2(,אחרי"בנייןלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירותמוסדית", )2(
במקום"בסעיףקטן)ג(,ישלםבונההבניין"יבוא"בסעיףקטן)ב1(או)ג(,
לפיהעניין,ישלםהמוכר"ובסופהיבוא"לענייןפסקהזו,"מס"-לרבות

מסרכישה";

בסעיף53ג- )5(

"ולבעלבנייןלשכירות להשכרה"יבוא "בניין השוליים,אחרי בכותרת )א(
מוסדית";

בסעיףקטן)א(,אחרי"ולגביבנייןחדשלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירות )ב(
מוסדית";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ג(

ממכירה מוסדית לשכירות בניין בעל של החייבת הכנסתו על ")ד1(
כהגדרתהבסעיף88לפקודה)בסעיףקטןזה-מכירה(אומהשכרהשל
דירותבבנייןלשכירותמוסדית)בסעיףקטןזה-הדירות(,יחולושיעורי

המסכמפורטלהלן:

אםההכנסההופקהממכירהאומהשכרהשלהדירותהחל )1(
לגביה שחלות הכנסה לעניין 29% - להשכרה הראשון במועד
לגביה שחלות הכנסה לעניין ו־11% לפקודה 121 סעיף הוראות

הוראותסעיף126לפקודה,ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

של לתקופה ארוך לטווח בהשכרה הושכרו הדירות )א(
שלאחר השנים שש מתוך בממוצע לפחות שנים חמש
המועדהראשוןלהשכרה)בסעיףקטןזה-תקופתהשכירות

הראשונה(;

מהמועד חמששנים שחלפו לפני נמכרו לא הדירות )ב(
הראשוןלהשכרה;
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אםההכנסההופקהממכירהאומהשכרהשלהדירותהחל )2(
בשנתהמסשלאחרתוםתקופתהשכירותהראשונה-5%ר27לעניין
הכנסהשחלותלגביההוראותסעיף121לפקודהו־9%לענייןהכנסה
שחלותלגביההוראותסעיף126לפקודה,ובלבדשמתקיימיםכל

אלה:

של לתקופה ארוך לטווח בהשכרה הושכרו הדירות )א(
חמששניםלפחותבממוצעמתוךששהשניםשלאחרתום
תקופתהשכירותהראשונה)בסעיףקטןזה-תקופתהשכירות

השנייה(;

הדירותלאנמכרולפנישחלפוחמששניםמתוםתקופת )ב(
השכירותהראשונה;

אםההכנסההופקהממכירהאומהשכרהשלהדירותהחל )3(
בשנתהמסשלאחרתוםתקופתהשכירותהשנייה-5%ר25לעניין
הכנסהשחלותלגביההוראותסעיף121לפקודהו־7%לענייןהכנסה
שחלותלגביההוראותסעיף126לפקודה,ובלבדשמתקיימיםכל

אלה:

של לתקופה ארוך לטווח בהשכרה הושכרו הדירות )א(
חמששניםלפחותבממוצעמתוךששהשניםשלאחרתום
תקופתהשכירותהשנייה)בסעיףקטןזה-תקופתהשכירות

השלישית(;

הדירותלאנמכרולפנישחלפוחמששניםמתוםתקופת )ב(
השכירותהשנייה;

אםההכנסההופקהממכירהאומהשכרהשלהדירותהחל )4(
בשנתהמסשלאחרתוםתקופתהשכירותהשלישית-24%לעניין
הכנסהשחלותלגביההוראותסעיף121לפקודהו־5%לענייןהכנסה
שחלותלגביההוראותסעיף126לפקודה,ובלבדשמתקיימיםכל

אלה:

הדירותהושכרובהשכרהלטווחארוךלתקופהשלחמש )א(
שניםלפחותבממוצעמתוךששהשניםשלאחרתוםתקופת

השכירותהשלישית;

הדירותלאנמכרולפנישחלפוחמששניםמתוםתקופת )ב(
השכירותהשלישיתר

עלאףהאמורבסעיף125בלפקודה,עלדיבידנדששולםשמקורו )ד2(
בהכנסהחייבתשהופקהממכירהאומהשכרהשלדירותבבנייןלשכירות

מוסדית,בניכויהמסהחלעליה,יחולמסבשיעורשל20%ר

לשכירות הדירות את הקובעת, בתקופה שרכש, ממשיך משכיר )ד3(
מוסדיתממישבנהאתהבנייןלשכירותמוסדית,יהיהחייבבמסרכישה
התנאים שהתקיימו ובלבד הדירות, רכישת בשל 5%ר0 של בשיעור
הקבועיםבסעיף53ב)ב1(;בסעיףקטןזה,"התקופההקובעת"-התקופה
החלמתוםתקופתהשכירותהראשונהכהגדרתהבסעיףקטן)ד1(ועדתום

תקופתהשכירותהקבועהבפסקה)2(להגדרה"בנייןלשכירותמוסדיתר";
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בסעיףקטן)ה(,אחרי"ההכנסההחייבתמבנייןלהשכרה"יבוא"אומבניין )ד(
לגביבניין - )ב( יבוא"סעיףקטן )ב(" מוסדית",במקום"סעיףקטן לשכירות
להשכרה,אורקכנגדהכנסתבעלהבנייןלשכירותמוסדית-לגביבנייןלשכירות
מוסדית",אחרי"מעלותהבנייןלהשכרה"יבוא"אומעלותהבנייןלשכירות

מוסדית"ואחרי"בעתהמכירה"יבוא"לפיהעניין";

בסעיף53ג1)א()2(,בפסקתמשנה)ג()1(,במקום"כמשמעותהבהגדרה"סיוםבנייה" )6(
שבסעיף19)4()ב()2(לחוקמיסוימקרקעין"יבוא"כמשמעותהבהגדרה"תוםהבנייה"";

בסעיף53ד,בסעיףקטן)ב(,אחרי"בנייןלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירותמוסדית"ר )7(

חוקלעידוד
השקעותהון-
הוראותמעבר

עלאףהאמורבסעיף53ג)ד1(לחוקלעידודהשקעותהון,כנוסחובחוקזה,על68ר )א(
הכנסהחייבתשלבעלבנייןלשכירותמוסדיתממכירהאומהשכרהשלדירותבבניין
לשכירותמוסדית,שנבנהעלמקרקעיןשנרכשובמכרזמטעםהמדינה,יחולמסבשיעור
של29%לענייןהכנסהשחלותלגביההוראותסעיף121לפקודתמסהכנסהובשיעור
של11%לענייןהכנסהשחלותלגביההוראותסעיף126לפקודה,ובלבדשהתקיים
האמורבסעיף53ב)ב1(לחוקלעידודהשקעותהון,כנוסחובחוקזה;לענייןזה,"מכרז
מטעםהמדינה"-מכרזשפרסמההמדינהאוהחברההממשלתיתלדיורלהשכרה
כשהיאפועלתבשםהמדינה,שלפיתנאיושיעורשל66%לפחותמסךהדירותשייבנו
במקרקעין,ואםהבנייןנמצאבאזורפריפריאלי-שיעורשל30%לפחותמסךהדירות
שייבנובמקרקעין,ישמשולהשכרהלטווחארוךבלבד,לתקופהשנקבעהבתנאיהמכרז
שלאתפחתמ־15שנים,ואשרהמועדהאחרוןלהגשתהצעותבמכרזכאמורחללפני

יוםהפרסוםשלחוקזהר

בעלבנייןלהשכרהאובעלבנייןחדשלהשכרהשקיבלכתבאישורלתכנית)ב( )1(
כאמורבסעיף3)2(לחוקלעידודהשקעותהון,לפנייוםפרסומושלחוקזהועד
יוםי"טבטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2023(,רשאי,בהודעהלמינהלתהרשות
לעידוד חוק שלפי ההטבות מכלול בקבלת לבחור מועד, לאותו עד שימסור
השקעותהוןכנוסחובחוקזה,במקוםההטבותשלפיחוקלעידודהשקעותהון

כנוסחוערבתחילתושלחוקזה,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

התקיימובבנייןהתנאיםהקבועיםבהגדרה"בנייןלשכירותמוסדית" )א(
שבסעיף53א)א()3א1(לחוקלעידודהשקעותהון,כנוסחובחוקזה;

לאנעשתהמכירהכהגדרתהבסעיף88לפקודהשלהדירותלהשכרה )ב(
לפיכתבהאישורשניתןלתכניתהמקורית;

לאחלפו10שניםממועדתוםהבנייהכהגדרתובסעיף53א)א()6( )ג(
לחוקלעידודהשקעותהון,כנוסחובחוקזהר

הוגשההודעהלפיפסקה)1(,יראואתיוםקבלתההודעהכמועדהראשון )2(
להשכרהר

תיקוןחוקמסערך
מוסף-מס'59

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-1611975,בסעיף31,במקוםפסקה)1א(יבוא:69ר

מכירתושלאותוחלקמבנייןשאושרכבנייןלהשכרהלפיחוקלעידודהשקעות ")1א(
הון,התשי"ט-1621959אומכירתןשלדירותלשכירותמוסדיתבבנייןלשכירותמוסדית

בסעיףקטן)ה(,אחרי"ההכנסההחייבתמבנייןלהשכרה"יבוא"אומבניין )ד(
לגביבניין - )ב( יבוא"סעיףקטן )ב(" מוסדית",במקום"סעיףקטן לשכירות
להשכרה,אורקכנגדהכנסתבעלהבנייןלשכירותמוסדית-לגביבנייןלשכירות
מוסדית",אחרי"מעלותהבנייןלהשכרה"יבוא"אומעלותהבנייןלשכירות

מוסדית"ואחרי"בעתהמכירה"יבוא"לפיהעניין";

בסעיף53ג1)א()2(,בפסקתמשנה)ג()1(,במקום"כמשמעותהבהגדרה"סיוםבנייה" )6(
שבסעיף19)4()ב()2(לחוקמיסוימקרקעין"יבוא"כמשמעותהבהגדרה"תוםהבנייה"";

בסעיף53ד,בסעיףקטן)ב(,אחרי"בנייןלהשכרה"יבוא"אובנייןלשכירותמוסדית"ר )7(

עלאףהאמורבסעיף53ג)ד1(לחוקלעידודהשקעותהון,כנוסחובחוקזה,על68ר )א(
הכנסהחייבתשלבעלבנייןלשכירותמוסדיתממכירהאומהשכרהשלדירותבבניין
לשכירותמוסדית,שנבנהעלמקרקעיןשנרכשובמכרזמטעםהמדינה,יחולמסבשיעור
של29%לענייןהכנסהשחלותלגביההוראותסעיף121לפקודתמסהכנסהובשיעור
של11%לענייןהכנסהשחלותלגביההוראותסעיף126לפקודה,ובלבדשהתקיים
האמורבסעיף53ב)ב1(לחוקלעידודהשקעותהון,כנוסחובחוקזה;לענייןזה,"מכרז
מטעםהמדינה"-מכרזשפרסמההמדינהאוהחברההממשלתיתלדיורלהשכרה
כשהיאפועלתבשםהמדינה,שלפיתנאיושיעורשל66%לפחותמסךהדירותשייבנו
במקרקעין,ואםהבנייןנמצאבאזורפריפריאלי-שיעורשל30%לפחותמסךהדירות
שייבנובמקרקעין,ישמשולהשכרהלטווחארוךבלבד,לתקופהשנקבעהבתנאיהמכרז
שלאתפחתמ־15שנים,ואשרהמועדהאחרוןלהגשתהצעותבמכרזכאמורחללפני

יוםהפרסוםשלחוקזהר

חוקלעידוד
השקעותהון-
הוראותמעבר

בעלבנייןלהשכרהאובעלבנייןחדשלהשכרהשקיבלכתבאישורלתכנית)ב( )1(
כאמורבסעיף3)2(לחוקלעידודהשקעותהון,לפנייוםפרסומושלחוקזהועד
יוםי"טבטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2023(,רשאי,בהודעהלמינהלתהרשות
לעידוד חוק שלפי ההטבות מכלול בקבלת לבחור מועד, לאותו עד שימסור
השקעותהוןכנוסחובחוקזה,במקוםההטבותשלפיחוקלעידודהשקעותהון

כנוסחוערבתחילתושלחוקזה,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

התקיימובבנייןהתנאיםהקבועיםבהגדרה"בנייןלשכירותמוסדית" )א(
שבסעיף53א)א()3א1(לחוקלעידודהשקעותהון,כנוסחובחוקזה;

לאנעשתהמכירהכהגדרתהבסעיף88לפקודהשלהדירותלהשכרה )ב(
לפיכתבהאישורשניתןלתכניתהמקורית;

לאחלפו10שניםממועדתוםהבנייהכהגדרתובסעיף53א)א()6( )ג(
לחוקלעידודהשקעותהון,כנוסחובחוקזהר

הוגשההודעהלפיפסקה)1(,יראואתיוםקבלתההודעהכמועדהראשון )2(
להשכרהר

תיקוןחוקמסערךבחוקמסערךמוסף,התשל"ו-1611975,בסעיף31,במקוםפסקה)1א(יבוא:69ר
מוסף-מס'59

מכירתושלאותוחלקמבנייןשאושרכבנייןלהשכרהלפיחוקלעידודהשקעות ")1א(
הון,התשי"ט-1621959אומכירתןשלדירותלשכירותמוסדיתבבנייןלשכירותמוסדית

ס"חהתשל"ו,עמ'52;התשע"ח,עמ'956ר 161

ס"חהתשי"ט,עמ'293ר 162
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לפיהחוקהאמור,ובלבדשאותוחלקמבנייןאואותןדירות,לפיהעניין,היומושכרים
במשךחמששניםלפחותאונמכרובהתאםלהוראותסעיף53ב)ג()1(לחוקהאמור,
ושהבקשהלאישורכאמורהוגשהבשנת1979אואחריהוהתמלאוהתנאיםשנקבעו

בחוקהאמוראועלפיו;"ר

תיקוןפקודתמס
הכנסה-מס'258

בפקודתמסהכנסה70-163ר

בסעיף64א2,בסעיףקטן)א(- )1(

אחריההגדרה""אמצעישליטה","בעלמניותמהותי","מחירמקורי","קרוב" )א(
ו"רווחהוןריאלי""יבוא:

""בקשהלתוספתזכויות"-הגשתתכניתלמוסדהתכנוןהמוסמךלפי
חוקהתכנוןוהבנייהלהגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייהבמגרש
המיועדלמגוריםלפיסעיפים62א)א()14(,)א1()2(או62א2לאותו
חוקאולהוספתשימושאולהגדלתהשטחהכוללהמותרלבנייה
במגרשהמיועדלתעסוקהאולמסחרלפיסעיף62א)א1()14()א()2(
לחוקהאמור,והכוללשםהשכרהלטווחארוך;לענייןזהיראותכנית
כאמורכתכניתשהוגשהאםהתקיימולגביההתנאיםשנקבעולפי

סעיף83א1לחוקהאמור;";

בהגדרה""הכנסותחריגות",שלקרןלהשקעותבמקרקעין"- )ב(

בפסקה)2()א(,במקום"בתוךפחותמ־20שניםמיוםרכישתםבידי )1(
הקרן"יבוא"בטרםהסתיימהתקופהשל20שניםלפחותשבהשימשו
יחידותהדיורלמטרתהשכרה,בהתאםלאותהפסקה,ובלבדשלאנמכרו

בדרךשלמכירהלמשכיר";

בפסקה)3(,במקום"בתוךפחותמ־20שניםמיוםרכישתםבידיהקרן" )2(
יבוא"בטרםהסתיימהתקופהשל20שניםלפחותשבהשימשויחידות
הדיורלמטרתהשכרה,בהתאםלאותהפסקה,ובלבדשלאנמכרובדרך

שלמכירהלמשכיר";

בהגדרה"הכנסות",שלענייןפסקאות)2(ו–)3(,בסופהיבוא"ולמעט )3(
שבחמקרקעיןבשלמכירהכאמורבסעיפים49כב,49לגאו49לג1לחוק

מיסוימקרקעין";

אחריההגדרה""הכנסותחריגות",שלקרןלהשקעותבמקרקעין"יבוא: )ג(

שהסכם למגורים דיור יחידת של השכרה - ארוך" לטווח ""השכרה
השכירותהחלעליהיהיהבכתבויכלוללפחותאתהאמורבפסקאות
)1(עד)4(להגדרה"השכרהלטווחארוך"שבתוספתהשישיתלחוק

התכנוןוהבנייה;";

אחריההגדרה"החברההממשלתיתלדיורלהשכרה"יבוא: )ד(

""חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1641965;";

אחריההגדרה"מועדהרישוםלמסחרבבורסה"יבוא: )ה(

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשפ"א,עמ'96ר 163

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ר 164
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""מכירהלמשכיר"-מכירהשלכליחידותהמגוריםהמושכרותכאמור
בפסקה)4(להגדרה"מקרקעיןלצורכידיורלהשכרה"לרוכשאחד
שהתחייבלהשכיראתיחידותהמגוריםכאמורלתקופהשל10שנים
נוספותלפחות,ובלבדשלפניהמכירהלאותורוכש,שימשויחידות
הדיורהאמורותלמטרתהשכרהלמגורים,בהתאםלאותהפסקה

לתקופהשל15שניםלפחות;";

בהגדרה"מקרקעיןלצורכידיורלהשכרה"- )ו(

ברישה,במקום"עדתוםשבעשנים,לפיהמוקדם,ובלבדשנרכשו )1(
במהלךהתקופההקובעת"יבוא"וכןמקרקעיןשהוגשהלגביהםבקשה
לתוספתזכויותבתוךשנתייםממועדהרכישה-עדתוםשבעשנים,לפי
המוקדם,ובלבדשנרכשובמהלךהתקופהשמיוםא'בסיווןהתשע"ו)7

ביוני2016(ועדיוםט'בטבתהתשצ"ד)31בדצמבר2033(";

התקופה "תום יבוא הקובעת" התקופה "תום במקום ,)2( בפסקה )2(
31( )7ביוני2016(עדיוםט'בטבתהתשצ"ד שמיוםא'בסיווןהתשע"ו

בדצמבר2033(";

)4(,במקוםהקטעהחלבמילים"והכולאםאישרה"ועד בפסקה )3(
המילים"בשנתהמסשחלפה"יבוא"ובמקרקעיןשהוגשהלגביהםבקשה
לתוספתזכויותבתוךשנתייםמיוםהרכישה-עדתוםשבעשנים,והכול
אםאישרההחברההממשלתיתלדיורלהשכרהכייחידותהדיורישמשו
למטרהשלהשכרהלטווחארוךבלבדואםנתנההחברההאמורהבתוםכל
שנתמסאישורכיכליחידותהדיורשימשולהשכרהלטווחארוךכאמור,

בשנתהמסשחלפה";

"למעט יבוא ")6( או )1(2 סעיף "לפי מניבים",אחרי "מקרקעין בהגדרה )ז(
הפסקהארעיתבהפקתהכנסהכאמור";

"התקופה במקום להשכרה", דיור לצורכי מניבים "מקרקעין בהגדרה )ח(
2016(עדיוםט' )7ביוני הקובעת"יבוא"התקופהשמיוםא'בסיווןהתשע"ו

בטבתהתשצ"ד)31בדצמבר2033(";

בסעיף64א7א)א()2(,אחרי"בהתאמה"יבוא"וכןמקרקעיןשהוגשהלגביהםבקשה )2(
לתוספתזכויותבתוךשנתייםממועדהרכישה";

אחריסעיף64א10יבוא: )3(

"מסרכישה
במכירהלמשכיר

מכרהקרןלהשקעותבמקרקעין,במכירהלמשכיר,את64א10אר )א(
יחידותהדיורהאמורותבפסקה)4(להגדרה"מקרקעיןלצורכי
דיורלהשכרה"שבסעיף64א2,בטרםהסתיימהתקופהשל
20שניםלפחותשבהשימשויחידותהדיורלמטרתהשכרה
בשל חייב, הרוכש יהיה פסקה, לאותה בהתאם למגורים
רכישתיחידותהדיור,בתשלוםמסרכישהבשיעורשל15%
אישרה כן אם אלא הנמכרת, הזכות של המכירה משווי
החברההממשלתיתלדיורלהשכרהכייחידותהדיורישמשו
שנים 10 של לתקופה בלבד למגורים השכרה של למטרה
לפחות,ונתנה,בתוםכלשנתמס,אישורכיכליחידותהדיור
שימשולהשכרהלמגוריםבשנתהמסשחלפה,למעטהפסקות

ארעיותר

""מכירהלמשכיר"-מכירהשלכליחידותהמגוריםהמושכרותכאמור
בפסקה)4(להגדרה"מקרקעיןלצורכידיורלהשכרה"לרוכשאחד
שהתחייבלהשכיראתיחידותהמגוריםכאמורלתקופהשל10שנים
נוספותלפחות,ובלבדשלפניהמכירהלאותורוכש,שימשויחידות
הדיורהאמורותלמטרתהשכרהלמגורים,בהתאםלאותהפסקה

לתקופהשל15שניםלפחות;";

בהגדרה"מקרקעיןלצורכידיורלהשכרה"- )ו(

ברישה,במקום"עדתוםשבעשנים,לפיהמוקדם,ובלבדשנרכשו )1(
במהלךהתקופההקובעת"יבוא"וכןמקרקעיןשהוגשהלגביהםבקשה
לתוספתזכויותבתוךשנתייםממועדהרכישה-עדתוםשבעשנים,לפי
המוקדם,ובלבדשנרכשובמהלךהתקופהשמיוםא'בסיווןהתשע"ו)7

ביוני2016(ועדיוםט'בטבתהתשצ"ד)31בדצמבר2033(";

התקופה "תום יבוא הקובעת" התקופה "תום במקום ,)2( בפסקה )2(
31( )7ביוני2016(עדיוםט'בטבתהתשצ"ד שמיוםא'בסיווןהתשע"ו

בדצמבר2033(";

)4(,במקוםהקטעהחלבמילים"והכולאםאישרה"ועד בפסקה )3(
המילים"בשנתהמסשחלפה"יבוא"ובמקרקעיןשהוגשהלגביהםבקשה
לתוספתזכויותבתוךשנתייםמיוםהרכישה-עדתוםשבעשנים,והכול
אםאישרההחברההממשלתיתלדיורלהשכרהכייחידותהדיורישמשו
למטרהשלהשכרהלטווחארוךבלבדואםנתנההחברההאמורהבתוםכל
שנתמסאישורכיכליחידותהדיורשימשולהשכרהלטווחארוךכאמור,

בשנתהמסשחלפה";

"למעט יבוא ")6( או )1(2 סעיף "לפי מניבים",אחרי "מקרקעין בהגדרה )ז(
הפסקהארעיתבהפקתהכנסהכאמור";

"התקופה במקום להשכרה", דיור לצורכי מניבים "מקרקעין בהגדרה )ח(
2016(עדיוםט' )7ביוני הקובעת"יבוא"התקופהשמיוםא'בסיווןהתשע"ו

בטבתהתשצ"ד)31בדצמבר2033(";

בסעיף64א7א)א()2(,אחרי"בהתאמה"יבוא"וכןמקרקעיןשהוגשהלגביהםבקשה )2(
לתוספתזכויותבתוךשנתייםממועדהרכישה";

אחריסעיף64א10יבוא: )3(

"מסרכישה
במכירהלמשכיר

מכרהקרןלהשקעותבמקרקעין,במכירהלמשכיר,את64א10אר )א(
יחידותהדיורהאמורותבפסקה)4(להגדרה"מקרקעיןלצורכי
דיורלהשכרה"שבסעיף64א2,בטרםהסתיימהתקופהשל
20שניםלפחותשבהשימשויחידותהדיורלמטרתהשכרה
בשל חייב, הרוכש יהיה פסקה, לאותה בהתאם למגורים
רכישתיחידותהדיור,בתשלוםמסרכישהבשיעורשל15%
אישרה כן אם אלא הנמכרת, הזכות של המכירה משווי
החברההממשלתיתלדיורלהשכרהכייחידותהדיורישמשו
שנים 10 של לתקופה בלבד למגורים השכרה של למטרה
לפחות,ונתנה,בתוםכלשנתמס,אישורכיכליחידותהדיור
שימשולהשכרהלמגוריםבשנתהמסשחלפה,למעטהפסקות

ארעיותר
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רוכשכאמורבסעיףקטן)א(ישלםבמועדהקבועבסעיף )ב(
90אלחוקמיסוימקרקעיןאתמסהרכישהשיהיהעליולשלם
10שנים אםישכיראתיחידותהדיורשרכשלתקופהשל
ערובה וימציא קטן, סעיף אותו להוראות בהתאם לפחות
להבטחתתשלוםמסהרכישהבשיעורהאמורבאותוסעיף

קטן,אםיחובבו,להנחתדעתושלהמנהלר";

בסעיף85)ד()1(- )4(

בפסקתמשנה)א(,במקום"כמשמעותו"יבוא"אולבנייןלשכירותמוסדית )א(
כהגדרתם";

בפסקתמשנה)ב(,במקוםהקטעהחלבמילים"כמשמעותו"ועדהמילים )ב(
"בסעיף53אלחוקהאמור"יבוא"אובנייןלשכירותמוסדיתכהגדרתםבסעיף
53אלחוקהאמור,שנבנהעליובנייןלהשכרהאובנייןלשכירותמוסדיתכאמור,

בהתאמה"ר

פקודתמסהכנסה
-תחולה

הוראותפסקה)4(להגדרה"מקרקעיןלצורכידיורלהשכרה"שבסעיף64א2לפקודתמס71ר
הכנסה,כנוסחהבחוקזה,יחולועלהתקשרויותיהשלקרןלהשקעותבמקרקעיןהחל

מיוםהתחילהשלחוקזהר

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(-מס'97

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-1651963,בסעיף5)ב()1א(,אחרי"בניין72ר
להשכרה"יבוא"אושלבנייןלשכירותמוסדית"ובמקום"כמשמעותםבפרקשביעי1"

יבוא"כהגדרתםבסעיף53א"ר

פרק ט"ז: צמצום פערים מגדריים בשוק העבודה והעלאת גיל הפרישה לנשים

תיקוןחוקגיל
פרישה-מס'7

בחוקגילפרישה,התשס"ד-1662004)בפרקזה-חוקגילפרישה(-73ר

בסעיף3,במקום"לגבר,ובכפוףלהוראותפרקד'-גיל62לאישה"יבוא"לגבר )1(
וגיל65לאישה";

בסעיף6- )2(

בפסקה)2(,במקום"עדחודשאפריל1947"יבוא"עדחודשדצמבר1969"; )א(

פסקה)3(-תימחק; )ב(

פרקד'-בטל; )3(

בסעיף12,במקום"6,3)2(ו–)3(ו־9"יבוא"3ו־6)2(ו–)3("; )4(

אחריסעיף13יבוא: )5(

"תקציבלתכניות
תעסוקה,הכשרות
מקצועיות,השמה
בעבודהודמיקיום

למטרתמימוןהשתתפותןשלנשיםבגילאי50עד67,בתכניות13אר
תעסוקה,בהכשרותמקצועיותובהשמהבעבודהולמטרת
תשלוםדמיקיוםלנשיםאלהבמהלךההכשרותהמקצועיות,
יוקצהבחוקיהתקציבהשנתילשנותהתקציב2023עד2031,
בסעיףתקציבהמשרדלשוויוןחברתי,בתכניתנפרדת,סכום
שלאיפחתמ־10מיליוןשקליםחדשיםלכלשנה,וכןבתקציב
שלא סכום נפרדת- והתעשייה,בתכנית משרדהכלכלה

יפחתמ־5ר72מיליוןשקליםחדשיםלכלשנה;לענייןזה-

ס"חהתשכ"ג,עמ'156;התשפ"ב,עמ'207ר 165

ס"חהתשס"ד,עמ'46;התשע"ז,עמ'1053ר 166
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"הכשרהמקצועית"-לרבותבדרךשלהכשרהבמהלךעבודה
אצלמעסיק)OJT(,כיתהבמפעל,ייעוץוליוויעסקי

וסיועבפתיחתעסק;

התקציב, יסודות בחוק כמשמעותו - שנתי" תקציב "חוק
התשמ"ה-1985;

"סעיףתקציב"-כהגדרתובחוקתקציבשנתיר

החלמשנת2023,יגיששרהאוצרלוועדתהכספיםשל13ברדיןוחשבוןלכנסת )א(
הכנסת,לוועדהלקידוםמעמדהאישהולשוויוןמגדרישל
הכנסתולוועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת,ב־31במרס
בכלשנה,דוחמסכםבענייניםהמפורטיםלהלן,לגביהתקופה
שמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(ועדמועדהדיווח:

ההשפעהשלהעלאתגילהפרישהלנשיםלפי )1(
הוראותחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישום
ו־2022(, 2021 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות
התשפ"ב-1672021)בסעיףזה-העלאתגילהפרישה(,
עלההכנסותשלנשיםשגילהפרישהשלהןהועלה
בשלהוראותהחוקהאמור,בצירוףנתוניההכנסותשל

אותןנשים;

ההשפעהשלהעלאתגילהפרישהעלהשתתפותן )2(
שלנשיםשגילהפרישהשלהןהועלהכאמורבפסקה
)1(,בשוקהעבודה,בצירוףנתוניהתעסוקהוהאבטלה

שלאותןנשים;

נתוניםלגביביצועהכשרותמקצועיותלנשים )3(
היקף ולגבי כאמור, הועלה שלהן הפרישה שגיל
התאמת לגבי וכן מקצועיות, בהכשרות השתתפותן
קיום שונות, השכלה לרמות המקצועיות ההכשרות
פריפריה באזורי לרבות ארצית, בפריסה ההכשרות
גיאוגרפית,וביצועההכשרותבמקומותנגישיםפיזית

ותחבורתית;

נתוניםלגביהיקףהשתתפותןשלנשיםבשוק )4(
מקצועיות בהכשרות שהשתתפו לאחר העבודה
)3(,וכןנתוניםלענייןגובהההכנסה כאמורבפסקה
שלהןלאחרשהשתתפובהכשרותמקצועיותכאמור
בהשוואהלגובהההכנסהלפנישהשתתפובהכשרות

המקצועיות;

דמי שקיבלו נשים של בעבודה השתלבותן )5(
הביטוח לחוק )1ג( או 171)א()1ב( סעיף לפי אבטלה
הלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995,לאחרקבלת

דמיהאבטלהכאמור;

"הכשרהמקצועית"-לרבותבדרךשלהכשרהבמהלךעבודה
אצלמעסיק)OJT(,כיתהבמפעל,ייעוץוליוויעסקי

וסיועבפתיחתעסק;

התקציב, יסודות בחוק כמשמעותו - שנתי" תקציב "חוק
התשמ"ה-1985;

"סעיףתקציב"-כהגדרתובחוקתקציבשנתיר

החלמשנת2023,יגיששרהאוצרלוועדתהכספיםשל13ברדיןוחשבוןלכנסת )א(
הכנסת,לוועדהלקידוםמעמדהאישהולשוויוןמגדרישל
הכנסתולוועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת,ב־31במרס
בכלשנה,דוחמסכםבענייניםהמפורטיםלהלן,לגביהתקופה
שמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(ועדמועדהדיווח:

ההשפעהשלהעלאתגילהפרישהלנשיםלפי )1(
הוראותחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישום
ו־2022(, 2021 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות
התשפ"ב-1672021)בסעיףזה-העלאתגילהפרישה(,
עלההכנסותשלנשיםשגילהפרישהשלהןהועלה
בשלהוראותהחוקהאמור,בצירוףנתוניההכנסותשל

אותןנשים;

ההשפעהשלהעלאתגילהפרישהעלהשתתפותן )2(
שלנשיםשגילהפרישהשלהןהועלהכאמורבפסקה
)1(,בשוקהעבודה,בצירוףנתוניהתעסוקהוהאבטלה

שלאותןנשים;

נתוניםלגביביצועהכשרותמקצועיותלנשים )3(
היקף ולגבי כאמור, הועלה שלהן הפרישה שגיל
התאמת לגבי וכן מקצועיות, בהכשרות השתתפותן
קיום שונות, השכלה לרמות המקצועיות ההכשרות
פריפריה באזורי לרבות ארצית, בפריסה ההכשרות
גיאוגרפית,וביצועההכשרותבמקומותנגישיםפיזית

ותחבורתית;

נתוניםלגביהיקףהשתתפותןשלנשיםבשוק )4(
מקצועיות בהכשרות שהשתתפו לאחר העבודה
)3(,וכןנתוניםלענייןגובהההכנסה כאמורבפסקה
שלהןלאחרשהשתתפובהכשרותמקצועיותכאמור
בהשוואהלגובהההכנסהלפנישהשתתפובהכשרות

המקצועיות;

דמי שקיבלו נשים של בעבודה השתלבותן )5(
הביטוח לחוק )1ג( או 171)א()1ב( סעיף לפי אבטלה
הלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995,לאחרקבלת

דמיהאבטלהכאמור;
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שיעוריהמיצוישלמענקעבודהלפיסעיף6הלחוק )6(
להגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצום
פעריםחברתיים)מענקעבודה(,התשס"ח-1682007,וכן

יישוםהוראותהסעיףהאמור;

יישוםסעיף13אומימושהתקציבשנקבעבור )7(

החלמשנת2024,יגישהמוסדלביטוחלאומילוועדת )ב(
הכספיםשלהכנסת,לוועדהלקידוםמעמדהאישהולשוויון
מגדרישלהכנסתולוועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת,
ב־1בינוארבכלשנה,דוחמסכםבענייניםהמפורטיםלהלן,
לגביהתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(ועד

מועדהדיווח:

השינויבתחולתהעוניבקרבנשיםשנולדובשנים )1(
1960עד1969;

פעולותליידוענשיםבדברזכאותןלמענקמעבר )2(
בשלהעלאתגילהפרישהלפיסעיף269אלחוקהביטוח
הלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995,ולדמיאבטלה
לפיסעיף171)א()1ב(ו–)1ג(לחוקהאמור,ובכללזהפניות

יזומותשלהמוסדלביטוחלאומילנשים;

ההשפעהשלהעלאתגילהפרישהעלמצבןשל )3(
נשיםוזכאותןלגמלאותשמשלםהמוסדלביטוחלאומיר

דיון לשנה אחת תקיים הכנסת של הכספים ועדת )ג(
בדוחותשהוגשולהלפיסעיףזהר";

בתוספת,בחלקב',במקוםהסיפההחלבמילים"מאי1947"יבוא: )6(

62"מאי1947עדדצמבר1959

62ו–4חודשיםינואר1960עדדצמבר1960

62ו–8חודשיםינואר1961עדדצמבר1961

63ינואר1962עדדצמבר1962

63ו–3חודשיםינואר1963עדדצמבר1963

63ו–6חודשיםינואר1964עדדצמבר1964

63ו–9חודשיםינואר1965עדדצמבר1965

64ינואר1966עדדצמבר1966

64ו–3חודשיםינואר1967עדדצמבר1967

64ו–6חודשיםינואר1968עדדצמבר1968

64ו–9חודשים"רינואר1969עדדצמבר1969
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תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'226

הביטוח74ר חוק - זה )בפרק התשנ"ה-1691995 משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק
הלאומי(-

בסעיף158,בהגדרה"תאריךקובע",בסופהיבוא"ולענייןמבוטחתשנולדהביום )1(
)1בינואר1960(אולאחריו,מלאולה57שניםוהיאזכאיתלדמי א'בטבתהתש"ך
אבטלהבעדמספרהימיםכאמורבסעיף171)א()1ב(או)1ג(,בפעםהשנייהואילך-יהיה
התאריךהקובעה־1בחודששבוהתחילהתקופתהאבטלה,ובלבדשחלפו18חודשים

לפחותמה־1בחודששבוהתחילהתקופתהאבטלההקודמת";

בסעיף161)ה(,בסופויבוא"ולענייןמבוטחתשנולדהביוםא'בטבתהתש"ך)1 )2(
בינואר1960(אולאחריו,ומלאולה57שנים-לאתידרשממנהתקופתאכשרהבמשך

18החודשיםשלאחרהתאריךהקובעשלגביוהשלימהאתתקופתהאכשרה";

בסעיף166)ד(,בסופויבוא"הוראותסעיףקטןזהוסעיף171)א1(לאיחולו,בשנים )3(
2022עד2026,לגבימבוטחתשנולדהביוםא'בטבתהתש"ך)1בינואר1960(אולאחריו

ומלאולה60שנים";

בסעיף167,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )4(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,לענייןמובטלתשחללגביהסעיף ")ג(
171)א()1ג(,לאיעלהסכוםדמיהאבטלהליוםעלסכוםהשווהל־46%ר1מהשכר
הממוצעכמשמעותובסעיף2,בעדימיהתשלוםשמהיוםה־176ואילךשלאחר

התאריךהקובער";

בסעיף171)א(- )5(

ברישה,בסופהיבוא"ולענייןמובטלתשחלותלגביהפסקאות)1ב(או)1ג( )א(
-אםקיבלהדמיאבטלהבעדמספרהימיםהאמורבאותןפסקאותבאותוחודש

וב־17החודשיםשקדמובתכוףלאותוחודש";

אחריפסקה)1א(יבוא: )ב(

300-אםהיאמבוטחתשנולדהביוםא'בטבתהתש"ך)1בינואר ")1ב(
1960(אולאחריוומלאולה60שנים;

300-אםהיאמבוטחתשנולדהביוםא'בטבתהתש"ך)1בינואר )1ג(
1960(אולאחריו,מלאולה57שניםוטרםמלאולה60שנים;";

אחריסעיף177ביבוא: )6(

"הוראותמיוחדות
לענייןמבוטחת

שחללגביהסעיף
171)א()1ג(

הוצעהלמבוטחתשחללגביהסעיף171)א()1ג(,הכשרה177גר )א(
דמיאבטלה שבעדוקיבלה מקצועיתהולמת,ביוםה־176
לאחרהתאריךהקובע)בסעיףזה-היוםה־176(ואילך,והיא
לדמי זכאותה תישלל סביר, שאינו סירוב להצעה סירבה
אבטלהממועדהסירוב;בסעיףקטןזה,"הכשרהמקצועית
הולמת"-הכשרהמקצועיתמתאימה,ההולמתאתהשכלתה
וכישוריהשלהמבוטחת,שמתקיימתבקרבתמקוםמגוריה,
תקינה ציבורית תחבורה ויש פיזית, עבורה נגיש במקום
ממקוםהמגוריםשלהמבוטחתאלהמקוםשבוההכשרה

מתקיימתר

הביטוח74ר חוק - זה )בפרק התשנ"ה-1691995 משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק
הלאומי(-

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'228

בסעיף158,בהגדרה"תאריךקובע",בסופהיבוא"ולענייןמבוטחתשנולדהביום )1(
)1בינואר1960(אולאחריו,מלאולה57שניםוהיאזכאיתלדמי א'בטבתהתש"ך
אבטלהבעדמספרהימיםכאמורבסעיף171)א()1ב(או)1ג(,בפעםהשנייהואילך-יהיה
התאריךהקובעה־1בחודששבוהתחילהתקופתהאבטלה,ובלבדשחלפו18חודשים

לפחותמה־1בחודששבוהתחילהתקופתהאבטלההקודמת";

בסעיף161)ה(,בסופויבוא"ולענייןמבוטחתשנולדהביוםא'בטבתהתש"ך)1 )2(
בינואר1960(אולאחריו,ומלאולה57שנים-לאתידרשממנהתקופתאכשרהבמשך

18החודשיםשלאחרהתאריךהקובעשלגביוהשלימהאתתקופתהאכשרה";

בסעיף166)ד(,בסופויבוא"הוראותסעיףקטןזהוסעיף171)א1(לאיחולו,בשנים )3(
2022עד2026,לגבימבוטחתשנולדהביוםא'בטבתהתש"ך)1בינואר1960(אולאחריו

ומלאולה60שנים";

בסעיף167,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )4(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,לענייןמובטלתשחללגביהסעיף ")ג(
171)א()1ג(,לאיעלהסכוםדמיהאבטלהליוםעלסכוםהשווהל־46%ר1מהשכר
הממוצעכמשמעותובסעיף2,בעדימיהתשלוםשמהיוםה־176ואילךשלאחר

התאריךהקובער";

בסעיף171)א(- )5(

ברישה,בסופהיבוא"ולענייןמובטלתשחלותלגביהפסקאות)1ב(או)1ג( )א(
-אםקיבלהדמיאבטלהבעדמספרהימיםהאמורבאותןפסקאותבאותוחודש

וב־17החודשיםשקדמובתכוףלאותוחודש";

אחריפסקה)1א(יבוא: )ב(

300-אםהיאמבוטחתשנולדהביוםא'בטבתהתש"ך)1בינואר ")1ב(
1960(אולאחריוומלאולה60שנים;

300-אםהיאמבוטחתשנולדהביוםא'בטבתהתש"ך)1בינואר )1ג(
1960(אולאחריו,מלאולה57שניםוטרםמלאולה60שנים;";

אחריסעיף177ביבוא: )6(

"הוראותמיוחדות
לענייןמבוטחת

שחללגביהסעיף
171)א()1ג(

הוצעהלמבוטחתשחללגביהסעיף171)א()1ג(,הכשרה177גר )א(
דמיאבטלה שבעדוקיבלה מקצועיתהולמת,ביוםה־176
לאחרהתאריךהקובע)בסעיףזה-היוםה־176(ואילך,והיא
לדמי זכאותה תישלל סביר, שאינו סירוב להצעה סירבה
אבטלהממועדהסירוב;בסעיףקטןזה,"הכשרהמקצועית
הולמת"-הכשרהמקצועיתמתאימה,ההולמתאתהשכלתה
וכישוריהשלהמבוטחת,שמתקיימתבקרבתמקוםמגוריה,
תקינה ציבורית תחבורה ויש פיזית, עבורה נגיש במקום
ממקוםהמגוריםשלהמבוטחתאלהמקוםשבוההכשרה

מתקיימתר
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לענייןתשלוםדמיאבטלהלמבוטחתשחללגביהסעיף )ב(
בתקופה יקראו מקצועית, בהכשרה הנמצאת 171)א()1ג(,
שמהיוםה־176ואילךאתסעיף173)א(,כךשבמקום"70%"
יבוא"100%",אולםדמיהאבטלהליוםבעדהתקופההאמורה

לאיעלועלסכוםהשווהל־46%ר1מהשכרהממוצער";

בסעיף240)א(,בסופויבוא"ולגביאישה-אםביוםשבונעשתהלראשונהתושבת )7(
ישראלכברהגיעהלגילהפרישה";

בסעיף245- )8(

סעיףקטן)ב2(-בטל; )א(

בסעיףקטן)ג(,בהגדרה"הכנסהמרבית",במקום"בלוחט'"יבוא"בלוחט'1", )ב(
ובכלמקום,במקום"לוחט'"יבוא"לוחט'1";

בסעיף246,סעיףקטן)ג(-בטל; )9(

אחריסעיף269יבוא: )10(

"סימן ו': מענק מעבר בשל העלאת גיל הפרישה

מענקמעבר
בשלהעלאתגיל

הפרישה

מבוטחתתהיהזכאיתלמענקמעברבשלהעלאתגיל269אר )א(
הפרישה,בעדארבעתהחודשיםהעוקביםמיוםשמלאולה
המענק מעבר(; מענק - 269ב ובסעיף זה )בסעיף שנים 62
)ב(,בהתאםלשנת ישולםבשיעוריםהאמוריםבסעיףקטן
לידתהכאמורבאותוסעיףקטן,בעדכלחודשמהחודשים

האמוריםשבוהתקיימובהכלהתנאיםהמפורטיםלהלן:

איןלההכנסהמעבודהאוממשלחידוהיאאינה )1(
נמצאתבחופשהללאתשלוםמיוזמתה;

נתמלאהלגביהכעובדתמבוטחתתקופתאכשרה )2(
המזכהבקצבתאזרחותיקלפיסעיף246)א(אושהיא

פטורהמתקופתאכשרהלפיסעיף246)ב(;

מכוח המשולמת בקצבה שמקורה הכנסתה )3(
חיקוק,דיניחוץ,הסכםקיבוציאוחוזהעבודהאינה
עולהעל5%ר73מהשכרהממוצע)בסעיףזה-הסכום

הקובע(;

היאנולדהביןהשנים1960ו־1966; )4(

לאשולמולהדמיאבטלהלפיסעיף171)א()1ב( )5(
והיאאינהזכאיתלדמיאבטלהבעדאותוחודשלפי

הסעיףהאמור;

הבטחת גמלת נכות, לקצבת זכאית אינה היא )6(
הכנסהלפיחוקהבטחתהכנסהאותשלוםמזונותלפי

חוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-1972;

היאהצהירהכיהכנסתהממקורותנוספיםעל )7(
מעבודה הכנסה למעט ,)3( בפסקה המפורטים אלו
וממשלחיד,בשנתהמסשקדמהלמועדהזכאות,לא
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עלתהעל60,000שקליםחדשים,והסכימהלהעברת
ההצהרהמהמוסדלרשותהמסיםלשםבדיקתה;לעניין
זהתובאבחשבוןרקמחציתמההכנסההמשותפתשל

בניזוגבמשקביתמשותףר

שיעורמענקהמעברלכלחודשיהיהלגביכלמבוטחת )ב(
הסכוםכמפורטלהלןלצידהאוההפרששביןהסכוםהקובע

להכנסתהכמשמעותהבסעיףקטן)א()3(,לפיהנמוך:

מבוטחתשנולדהביןהשנים1960ל–4,000-1962 )1(
שקליםחדשים;

שקלים 3,750 - 1963 בשנת שנולדה מבוטחת )2(
חדשים;

שקלים 3,500 - 1964 בשנת שנולדה מבוטחת )3(
חדשים;

שקלים 3,250 - 1965 בשנת שנולדה מבוטחת )4(
חדשים;

שקלים 3,000 - 1966 בשנת שנולדה מבוטחת )5(
חדשיםר

מענקמעברלאייחשבכהכנסהלענייןכלדיןר )ג(

הייתההמבוטחתזכאיתלמענקמעברולקצבתשאירים )ד(
אותו בעד ,131 סעיף לפי תלויים לקצבת או ד' סימן לפי
החודש,ישולםלהחלףהמענקסכוםהשווהלהפרששבין
המענקלקצבהכאמורשהיאזכאיתלה,לפיהעניין,ואםסכום

הקצבהגבוהמהמענק-לאישולםלהמענקר

עלאףהאמורבסעיף296)ב()1(סיפה,מענקמעברישולם )ה(
אףאםחלפו18חודשיםמהחודששבונוצרוהתנאיםהמזכים

במענק,ובלבדשטרםחלפו24חודשיםמהחודשהאמורר

פנייהיזומה
לבחינתזכאות

למענקמעבר

המוסדיפנהבאופןיזום,ככלשישברשותואתהנתונים269בר )א(
הנדרשיםלכך,וישביכולתולהשתמשבהםלשםכך,למי
שעשויותלהיותזכאיותלמענקמעבר,כדיליידעאותןבדבר
זכאותןהאפשריתלפיסימןזה;הפנייהתכלול,ככלהאפשר,
פרטיםבדברכלהאמצעיםשניתןלהגישבאמצעותםאת

טופסהתביעהלמענקאוקישורלטופסתביעהמקווןר

איןבהוראותסעיףזהכדילהעניקזכאותלמענקמעבר )ב(
בשלהעלאתגילהפרישהלפיסעיף269א,למישאינהזכאית

לולפיאותוסעיףר

שהוציא269גרשיפוי ההוצאות על המוסד את ישפה המדינה אוצר
לביצועסעיף269אר";

בלוחט',בכותרת,במקום")סעיף245)ג(("יבוא")סעיפים130)א()5(,200)ג()1(,238, )11(
247)1()ג(ו–)3()ב(("ובמקום"הכנסהמרביתלעניןקצבתאזרחותיק"יבוא"הכנסהמרבית

לענייןתלוייםושאירים";

עלתהעל60,000שקליםחדשים,והסכימהלהעברת
ההצהרהמהמוסדלרשותהמסיםלשםבדיקתה;לעניין
זהתובאבחשבוןרקמחציתמההכנסההמשותפתשל

בניזוגבמשקביתמשותףר

שיעורמענקהמעברלכלחודשיהיהלגביכלמבוטחת )ב(
הסכוםכמפורטלהלןלצידהאוההפרששביןהסכוםהקובע

להכנסתהכמשמעותהבסעיףקטן)א()3(,לפיהנמוך:

מבוטחתשנולדהביןהשנים1960ל–4,000-1962 )1(
שקליםחדשים;

שקלים 3,750 - 1963 בשנת שנולדה מבוטחת )2(
חדשים;

שקלים 3,500 - 1964 בשנת שנולדה מבוטחת )3(
חדשים;

שקלים 3,250 - 1965 בשנת שנולדה מבוטחת )4(
חדשים;

שקלים 3,000 - 1966 בשנת שנולדה מבוטחת )5(
חדשיםר

מענקמעברלאייחשבכהכנסהלענייןכלדיןר )ג(

הייתההמבוטחתזכאיתלמענקמעברולקצבתשאירים )ד(
אותו בעד ,131 סעיף לפי תלויים לקצבת או ד' סימן לפי
החודש,ישולםלהחלףהמענקסכוםהשווהלהפרששבין
המענקלקצבהכאמורשהיאזכאיתלה,לפיהעניין,ואםסכום

הקצבהגבוהמהמענק-לאישולםלהמענקר

עלאףהאמורבסעיף296)ב()1(סיפה,מענקמעברישולם )ה(
אףאםחלפו18חודשיםמהחודששבונוצרוהתנאיםהמזכים

במענק,ובלבדשטרםחלפו24חודשיםמהחודשהאמורר

פנייהיזומה
לבחינתזכאות

למענקמעבר

המוסדיפנהבאופןיזום,ככלשישברשותואתהנתונים269בר )א(
הנדרשיםלכך,וישביכולתולהשתמשבהםלשםכך,למי
שעשויותלהיותזכאיותלמענקמעבר,כדיליידעאותןבדבר
זכאותןהאפשריתלפיסימןזה;הפנייהתכלול,ככלהאפשר,
פרטיםבדברכלהאמצעיםשניתןלהגישבאמצעותםאת

טופסהתביעהלמענקאוקישורלטופסתביעהמקווןר

איןבהוראותסעיףזהכדילהעניקזכאותלמענקמעבר )ב(
בשלהעלאתגילהפרישהלפיסעיף269א,למישאינהזכאית

לולפיאותוסעיףר

שהוציא269גרשיפוי ההוצאות על המוסד את ישפה המדינה אוצר
לביצועסעיף269אר";

בלוחט',בכותרת,במקום")סעיף245)ג(("יבוא")סעיפים130)א()5(,200)ג()1(,238, )11(
247)1()ג(ו–)3()ב(("ובמקום"הכנסהמרביתלעניןקצבתאזרחותיק"יבוא"הכנסהמרבית

לענייןתלוייםושאירים";
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אחרילוחט'יבוא: )12(

"לוח ט'1

)סעיף245)ג((

הכנסה מרבית לעניין אזרח ותיק

הכנסהחודשיתמספרתלוייםפרט

סכוםהשווהל–45%ר73מהשכרהממוצעללאתלויים1

סכוםהשווהל–93%ר97מהשכרהממוצע21

סכוםהשווהל–7%מהשכרהממוצע"רבעדכלתלוינוסף3

חוקהביטוח
הלאומי-תחולה,

הוראותמעבר
והוראתשעה

הוראותסעיפים161,158)ה(,166)ד(,167)ג(,171)א(,177ג,240)א(,269,245או־269ב75ר )א(
לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחםבחוקזה,יחולועלגמלאותהמשתלמותבעדהתקופה

שמיוםתחילתושלחוקזהואילךר

בתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(עדיוםז'בטבתהתשפ"ג)31 )ב(
בדצמבר2022()בסעיףקטןזה-תקופתהוראתהשעה(,יקראואתלוחט'1לחוקהביטוח

הלאומיכמפורטלהלן,והואיחולעלגמלההמשתלמתבתקופתהוראתהשעה:

הכנסהחודשיתמספרתלוייםפרט

סכוםהשווהל–97%ר63מהשכרהממוצעללאתלויים1

סכוםהשווהל–3%ר85מהשכרהממוצע21

סכוםהשווהל–7%מהשכרהממוצע"רבעדכלתלוינוסף3

עלאףהאמורבסעיף171)א()1ב(ו–)1ג(לחוקהביטוחהלאומי,מבוטחתשהתאריך )ג(
)1בפברואר2021(ועדליום הקובעלגביהחלבתקופהשמיוםי"טבשבטהתשפ"א
כ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(,והיאזכאיתלדמיאבטלהלפיסעיף179יאאו
179יבלחוקהאמור,יתווספו125ימיםלמספרהימיםשבעדםהיאזכאיתלדמיאבטלה
לפיהסעיפיםהאמורים,ובלבדשסךהימיםשהיאזכאיתבעדםלדמיאבטלהב־18

החודשיםשלאחרהתאריךהקובעלאיעלהעל300ימיםר

זה, הביטוחהלאומי,כנוסחובחוק לחוק 269א סעיף לפי ראשונים תשלומים )ד(
ישולמועדיוםכ"זבאדרא'התשפ"ב)28בפברואר2022(,בעדהתקופהשמיוםתחילתו
שלחוקזהואילך;המנהלהכללישלהמוסדלביטוחלאומירשאילדחותמועדזה

בשלושיםימיםנוספיםלכלהיותר,והודעהעלכךתפורסםברשומותר

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-מס'58

בחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-1701980)בפרקזה-חוקהבטחתהכנסה(,בסעיף76,5ר
אחריסעיףקטן)ו(יבוא:

אישההזכאיתלגמלהלפיסעיףקטן)א()2()ב(,ומלאולה62שניםאךטרםהגיעה ")ז(
לגילהפרישה,תהיהזכאיתלתוספתלשיעורהגמלההקבועלגביהבתוספתהשנייה,
בשיעורשל95%ר7מהסכוםהבסיסי,במשךתקופהבהתאםלחודשלידתהכמפורט

להלן,אולםהיאלאתהיהזכאיתלתוספתבעדהתקופהשלאחרגילהפרישה:

ינואר1960עדדצמבר4-1960חודשים; )1(

ינואר1961עדדצמבר8-1961חודשים; )2(

ינואר1962עדדצמבר12-1962חודשים; )3(

ס"חהתשמ"א,עמ'30;התשפ"א,עמ'358ר 170
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ינואר1963עדדצמבר15-1963חודשים; )4(

ינואר1964עדדצמבר18-1964חודשיםר" )5(

חוקהבטחת
הכנסה-תחולה

הוראותסעיף5)ז(לחוקהבטחתהכנסה,כנוסחובחוקזה,יחולועלגמלתהבטחתהכנסה77ר
אועלתשלוםמזונותלפיחוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-1972,המשולמים

בעדהתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהואילךר

תיקוןחוק
האזרחים

הוותיקים-מס'16

בחוקהאזרחיםהוותיקים,התש"ן-1711989,אחריסעיף13ביבוא:78ר

"זכאותלאישה
שהגיעהלגיל62

עלאףהאמורבהגדרה"אזרחותיק"שבסעיף1,בשנים132022גר
עד2025,יראוכאזרחותיקלענייןסעיפים10,9ו־13,גםאישה
תושבתישראלשהגיעה,לפיהרישוםבמרשםהאוכלוסין,

לגיל62ר"

תיקוןחוקמשק
החשמל-מס'17

בחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-1721996,בסעיף31א,אחריסעיףקטן)א(יבוא:79ר

הוראותסעיףקטן)א(יחולובשנים2022עד2025גםלגביאישהשמלאולה62 ")א1(
שניםומשתלמתלהגמלהלפיחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-1980ר"

תיקוןחוקביטוח
בריאותממלכתי-

מס'64

בחוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-1731994,בסעיף8)ז(,אחריפסקה)3(יבוא:80ר

עלאףהאמורבהגדרה"אזרחותיק"שבפסקה)3(,בשנים2022עד2025,יראו ")3א(
כאזרחותיקלענייןהפסקההאמורהגםאישהתושבתישראלשהגיעה,לפיהרישום

במרשםהאוכלוסין,לגיל62;"ר

תיקוןחוקתאגידי
מיםוביוב-מס'

13

בחוקתאגידימיםוביוב,התשס"א-1742001,בסעיף102)ב1(,אחריפסקה)4(יבוא:81ר

הוראותשנקבעולפיסעיףזהלגביזכאותלתשלוםמופחתלזכאילגמלהלפיסעיף )5("
2)א()4(לחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-1980,יחולו,בשנים2022עד2025,גםעלאישה

תושבתישראלשמלאולה62שניםומשתלמתלהגמלהלפיחוקהבטחתהכנסהר"

פרסוםמידעלגבי
מענקים,גמלאות

ותוספותלגמלה

כלהמידעלגבימענקים,גמלאותותוספותלגמלאותלפיסעיפים171)א(ו־269אלחוק82ר
הביטוחהלאומי,וסעיף5)ז(לחוקהבטחתהכנסה,כנוסחםבחוקזה,וכלהמידעלגבי
אופןהגשתתביעהלקבלתמענקים,גמלאותותוספותלגמלאותיהיוזמיניםבאתר

המוסדלביטוחהלאומיבשפותעברית,ערבית,רוסיתואמהריתר

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(-

מס'16

בחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק83ר
עבודה(,התשס"ח-1752007)בפרקזה-חוקמענקעבודה(-

אחריסעיף6דיבוא: )1(

"מענקלעובדת
שמלאולה60

שנים

עובדתשנולדה6הר 6או־6ב, ,2 עלאףהאמורבסעיפים )א(
ביוםא'בטבתהתש"ך)1בינואר1960(אולאחריו,ומלאולה
67שנים,בשנתהמס,שהכנסתה 60שניםוטרםמלאולה
החודשיתהממוצעת,באותהשנתמס,היאכמפורטבפסקאות
שלהלן,לפיהעניין,תהיהזכאית,בכפוףלהוראותסעיפים3
עד7,למענקבעדכלחודשעבודהבפועלבשנתהמסשלא
קיבלהבוהכנסתעבודהמאתקרובה,בסכומיםהמפורטים

ינואר1963עדדצמבר15-1963חודשים; )4(

ינואר1964עדדצמבר18-1964חודשיםר" )5(

הוראותסעיף5)ז(לחוקהבטחתהכנסה,כנוסחובחוקזה,יחולועלגמלתהבטחתהכנסה77ר
אועלתשלוםמזונותלפיחוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-1972,המשולמים

בעדהתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהואילךר

חוקהבטחת
הכנסה-תחולה

תיקוןחוקבחוקהאזרחיםהוותיקים,התש"ן-1711989,אחריסעיף13ביבוא:78ר
האזרחים

הוותיקים-מס'16 "זכאותלאישה
שהגיעהלגיל62

עלאףהאמורבהגדרה"אזרחותיק"שבסעיף1,בשנים132022גר
עד2025,יראוכאזרחותיקלענייןסעיפים10,9ו־13,גםאישה
תושבתישראלשהגיעה,לפיהרישוםבמרשםהאוכלוסין,

לגיל62ר"

תיקוןחוקמשקבחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-1721996,בסעיף31א,אחריסעיףקטן)א(יבוא:79ר
החשמל-מס'17

הוראותסעיףקטן)א(יחולובשנים2022עד2025גםלגביאישהשמלאולה62 ")א1(
שניםומשתלמתלהגמלהלפיחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-1980ר"

תיקוןחוקביטוחבחוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-1731994,בסעיף8)ז(,אחריפסקה)3(יבוא:80ר
בריאותממלכתי-

מס'64 עלאףהאמורבהגדרה"אזרחותיק"שבפסקה)3(,בשנים2022עד2025,יראו ")3א(
כאזרחותיקלענייןהפסקההאמורהגםאישהתושבתישראלשהגיעה,לפיהרישום

במרשםהאוכלוסין,לגיל62;"ר

תיקוןחוקתאגידיבחוקתאגידימיםוביוב,התשס"א-1742001,בסעיף102)ב1(,אחריפסקה)4(יבוא:81ר
מיםוביוב-מס'

13 הוראותשנקבעולפיסעיףזהלגביזכאותלתשלוםמופחתלזכאילגמלהלפיסעיף )5("
2)א()4(לחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-1980,יחולו,בשנים2022עד2025,גםעלאישה

תושבתישראלשמלאולה62שניםומשתלמתלהגמלהלפיחוקהבטחתהכנסהר"

כלהמידעלגבימענקים,גמלאותותוספותלגמלאותלפיסעיפים171)א(ו־269אלחוק82ר
הביטוחהלאומי,וסעיף5)ז(לחוקהבטחתהכנסה,כנוסחםבחוקזה,וכלהמידעלגבי
אופןהגשתתביעהלקבלתמענקים,גמלאותותוספותלגמלאותיהיוזמיניםבאתר

המוסדלביטוחהלאומיבשפותעברית,ערבית,רוסיתואמהריתר

פרסוםמידעלגבי
מענקים,גמלאות

ותוספותלגמלה

בחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק83ר
עבודה(,התשס"ח-1752007)בפרקזה-חוקמענקעבודה(-

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(-

מס'17

אחריסעיף6דיבוא: )1(

"מענקלעובדת
שמלאולה60

שנים

עובדתשנולדה6הר 6או־6ב, ,2 עלאףהאמורבסעיפים )א(
ביוםא'בטבתהתש"ך)1בינואר1960(אולאחריו,ומלאולה
67שנים,בשנתהמס,שהכנסתה 60שניםוטרםמלאולה
החודשיתהממוצעת,באותהשנתמס,היאכמפורטבפסקאות
שלהלן,לפיהעניין,תהיהזכאית,בכפוףלהוראותסעיפים3
עד7,למענקבעדכלחודשעבודהבפועלבשנתהמסשלא
קיבלהבוהכנסתעבודהמאתקרובה,בסכומיםהמפורטים

ס"חהתש"ן,עמ'26;התשע"ז,עמ'516ר 171

ס"חהתשנ"ו,עמ'208;התשע"ח,עמ'924ר 172

ס"חהתשנ"ד,עמ'156;התשע"ט,עמ'50ר 173

ס"חהתשס"א,עמ'454;התשע"ט,עמ'89ר 174

ס"חהתשס"ח,עמ'84;התשפ"ב,עמ'67ר 175
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באותןפסקאות,ובלבדשהמענקשהיאזכאיתלולפיסעיף
זהגבוהמסכוםהמענקשהייתהזכאיתלובהתאםלהוראות

סעיפים6,2אאו6ב,לפיהעניין:

אםהכנסתההחודשיתהממוצעתעולהעל800 )1(
- חדשים שקלים מ־3,600 ופחותה חדשים שקלים
סכוםשל120שקליםחדשיםבתוספת21%ר33מחלק
הכנסתההחודשיתהממוצעתהעולהעל800שקלים

חדשים;

אםהכנסתההחודשיתהממוצעתהיאבין3,600 )2(
שקליםחדשיםל־5,300שקליםחדשים-סכוםשל

1,050שקליםחדשים;

אםהכנסתההחודשיתהממוצעתעולהעל5,300 )3(
שקליםחדשיםואינהעולהעל7,750שקליםחדשים
-סכוםשל1,050שקליםחדשים,בניכוי42%מחלק
הכנסתההחודשיתהממוצעתהעולהעל5,300שקלים
חדשים,אולםאםהתוצאההמתקבלתנמוכהמ־20

שקליםחדשים,לאתהיההעובדתזכאיתלמענקר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(ובסעיף4,עובדתכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,שהייתהלהבשנתהמסהכנסהנוספת,יחולו

לגביההוראותאלה:

פחותה הממוצעת הנוספת הכנסתה הייתה )1(
מ־1,690שקליםחדשים-יקראולגביהאתהוראות
סעיףקטן)א(כךשבכלמקום,במקום"5,300שקלים
חדשים"יבוא"5,300שקליםחדשיםבהפחתתהכנסתה

הנוספתהממוצעת";

הייתההכנסתההנוספתהממוצעת1,690שקלים )2(
חדשיםומעלה-יקראולגביהאתהוראותסעיףקטן)א(
כךשבכלמקום,במקום"3,600שקליםחדשים"ובמקום
"5,300שקליםחדשים"יבוא"5,300שקליםחדשים
בהפחתתהכנסתההנוספתהממוצעת",ובמקום"1,050
"120שקליםחדשיםבתוספת יבוא חדשים" שקלים
הקובע הסכום אם אולם הקובע", מהסכום 21%ר33
הואאפסאוקטןמאפס-יהיהסכוםהמענקלגביה
"הסכוםהקובע"-ההפרשהחיובי אפס;לענייןזה,
שביןהסכוםהמתקבלמהפחתתסכוםשל800שקלים
חדשיםמ־5,300שקליםחדשיםוביןהכנסתההנוספת

הממוצעתר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(ובסעיף5,עובדתכאמור )ג(
בסעיףקטן)א(,שלבןזוגההייתהבשנתהמסהכנסתעבודה,
הכנסהמעסקאומשלחידאוהכנסהנוספת,יופחתומהמענק
הקבועלגביהבסעיףזה42%מההכנסההעודפת;לענייןסעיף

קטןזה,"הכנסהעודפת"-ההפרשהחיובישביןשניאלה:
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החודשית ההכנסה מצירוף המתקבל הסכום )1(
הממוצעתשלהעובדתוההכנסההנוספתהממוצעת

שלה,להכנסותכאמורשלבןזוגה;

13,203שקליםחדשיםבתוספתשניאלה: )2(

ההפרשהחיובישביןההכנסההחודשית )א(
של הממוצעת הנוספת וההכנסה הממוצעת
העובדתובין5,300שקליםחדשים,אךלאיותר

מ־2,450שקליםחדשים;

ההפרשהחיובישביןההכנסההחודשית )ב(
הממוצעתוההכנסההנוספתהממוצעתשלבן
זוגהשלהעובדתובין4,780שקליםחדשים,אך

לאיותרמ־1,430שקליםחדשיםר

ובסעיפים )ג( עד )א( קטנים בסעיפים האמור אף על )ד(
6ו־6ב,נקבעלעובדתכאמורבסעיףקטן)א(שכרמינימום
מותאם,יקראולגביהאתהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,
ביחסלתקופהשנקבעלגביהשכרהמינימוםהמותאם,כך
שבכלמקום,במקום"800שקליםחדשים"ובמקום"3,600
שקליםחדשים"יבואסכוםכאמורכשהואמוכפלבמקדם,
ובמקום"1,690שקליםחדשים"יבוא"5,300שקליםחדשים
בניכויהמכפלהשל3,600במקדם";לענייןסעיףקטןזה,"שכר

מינימוםמותאם"ו"מקדם"-כהגדרתםבסעיף6)ב(ר

7)א()1(ו־17)ב()2()א(,הגישה עלאףהאמורבסעיפים )ה(
עובדתשכירהאועצמאיתבקשהחד־פעמיתלקבלתמענקים
לפיסעיףזה,יקבעהמנהללגביכלשנתמס,עדיום15ביולי
שלשנתהמסהעוקבת,אתזכאותהלמענקואתסכוםהמענק
המגיעלהכאמורבסעיף9,בהסתמךעלהמידעשבידיו;קבע
המנהלכיהעובדתזכאיתלמענקכאמור,ישולםלההמענק

במועדיםהקבועיםבסעיף12)1(ר

נוסףעלהאמורבסעיףקטן)ה(,החלמשנתהמס2024 )ו(
ואילך,ועלאףהאמורבסעיפים9,7ו–12,75%מסכוםהמענק
בקשהחד־ שהגישה עובדתשאינהעצמאית, שזכאיתלו

)ה(,ישולםלהבשנתהמסשבשלה פעמיתלפיסעיףקטן
משולםהמענקללאהגשתתביעהאובקשהנוספת,במועדים
אלה:25%מהמענקישולםעדיום15באפריל,25%מהמענק
ישולםעדיום15ביוליו־25%מהמענקישולםעדיום15
באוקטובר,ויתרתהמענקשזכאיתלוהעובדתישולםלהעד
יום15ביולישלשנתהמסהעוקבת;שרהאוצר,באישורועדת
הכספיםשלהכנסת,רשאילקבועהוראותותיאומיםנדרשים

לשםביצועהוראותסעיףקטןזהר

החודשית ההכנסה מצירוף המתקבל הסכום )1(
הממוצעתשלהעובדתוההכנסההנוספתהממוצעת

שלה,להכנסותכאמורשלבןזוגה;

13,203שקליםחדשיםבתוספתשניאלה: )2(

ההפרשהחיובישביןההכנסההחודשית )א(
של הממוצעת הנוספת וההכנסה הממוצעת
העובדתובין5,300שקליםחדשים,אךלאיותר

מ־2,450שקליםחדשים;

ההפרשהחיובישביןההכנסההחודשית )ב(
הממוצעתוההכנסההנוספתהממוצעתשלבן
זוגהשלהעובדתובין4,780שקליםחדשים,אך

לאיותרמ־1,430שקליםחדשיםר

ובסעיפים )ג( עד )א( קטנים בסעיפים האמור אף על )ד(
6ו־6ב,נקבעלעובדתכאמורבסעיףקטן)א(שכרמינימום
מותאם,יקראולגביהאתהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,
ביחסלתקופהשנקבעלגביהשכרהמינימוםהמותאם,כך
שבכלמקום,במקום"800שקליםחדשים"ובמקום"3,600
שקליםחדשים"יבואסכוםכאמורכשהואמוכפלבמקדם,
ובמקום"1,690שקליםחדשים"יבוא"5,300שקליםחדשים
בניכויהמכפלהשל3,600במקדם";לענייןסעיףקטןזה,"שכר

מינימוםמותאם"ו"מקדם"-כהגדרתםבסעיף6)ב(ר

7)א()1(ו־17)ב()2()א(,הגישה עלאףהאמורבסעיפים )ה(
עובדתשכירהאועצמאיתבקשהחד־פעמיתלקבלתמענקים
לפיסעיףזה,יקבעהמנהללגביכלשנתמס,עדיום15ביולי
שלשנתהמסהעוקבת,אתזכאותהלמענקואתסכוםהמענק
המגיעלהכאמורבסעיף9,בהסתמךעלהמידעשבידיו;קבע
המנהלכיהעובדתזכאיתלמענקכאמור,ישולםלההמענק

במועדיםהקבועיםבסעיף12)1(ר

נוסףעלהאמורבסעיףקטן)ה(,החלמשנתהמס2024 )ו(
ואילך,ועלאףהאמורבסעיפים9,7ו–12,75%מסכוםהמענק
בקשהחד־ שהגישה עובדתשאינהעצמאית, שזכאיתלו

)ה(,ישולםלהבשנתהמסשבשלה פעמיתלפיסעיףקטן
משולםהמענקללאהגשתתביעהאובקשהנוספת,במועדים
אלה:25%מהמענקישולםעדיום15באפריל,25%מהמענק
ישולםעדיום15ביוליו־25%מהמענקישולםעדיום15
באוקטובר,ויתרתהמענקשזכאיתלוהעובדתישולםלהעד
יום15ביולישלשנתהמסהעוקבת;שרהאוצר,באישורועדת
הכספיםשלהכנסת,רשאילקבועהוראותותיאומיםנדרשים

לשםביצועהוראותסעיףקטןזהר
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סביר)ז( יסוד לה שיש עצמאית, שאינה עובדת )1(
בעד זה סעיף לפי למענק זכאית תהיה כי להניח
שנתהמס2022או2023,רשאיתלהגיש,החלמיום1
באפרילבכלאחתמאותןשנים,בקשהלקבלתמקדמה
עלחשבוןהמענקבעדאותהשנה,ובלבדשהצהירה
העובדתבבקשהכאמורעלסכוםהכנסתהוהכנסתבן
זוגהבחודשיםהקודמיםשלשנתהמס,והמנהלמצא
בעד למענק זכאית שתהיה להניח סביר יסוד שיש

אותהשנתמסר

)1(תהיהבשיעורשל המקדמהכאמורבפסקה )2(
60%מהמענקשישלהניחשהעובדתתהיהזכאיתלו

בעדאותהשנתמסר

רשותהמסיםבישראלתעבירתשלוםראשוןשל )3(
מקדמהכאמורבפסקה)2(,בשיעורשל15%מהמענק
שהעובדתזכאיתלובעדאותהשנתמס,בתוך15ימים
ממועדהגשתהבקשה,וימישבתוחגלאיבואובמניין
הימים;תשלומיםנוספיםבשיעורשל15%מהמענק,כל
אחד,ישולמועדמועדיםאלה:יום15ביולישלשנת
המסשבעדהמשולםהמענק,יום15באוקטוברשלשנת
המסשבעדהמשולםהמענקויום15בינוארשלהשנה

העוקבתר

הוראותסעיף16)ב(יחולועלמקדמהלפיסעיף )4(
קטןזהר";

בסעיף7)א(,במקום"2או6ב"יבוא"6,2באו6ה"; )2(

בסעיף17)ב()1(,אחרי"6ב)א("יבוא""אוכמפורטבסעיף6ה)א("ובמקום"6ו־6ב)ב( )3(
ו–)ג("יבוא"6,6ב)ב(ו-)ג(ו־6ה)ב(עד)ד(";

בסעיף19,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )4(

המנהלרשאילהורותכימעסיקאומישמשלםפנסיהמוקדמתכאמור ")ג(
בסעיף355)א1()1א(לחוקהביטוחהלאומי,יגישלמנהל,כפישהואיורה,באופן
הסעיף לפי לאומי למוסדלביטוח להגישם שהואחייב הדיווחים את מקוון,
האמור,והכולבתנאישהמנהלדיווחלוועדתהכספיםשלהכנסתשרשותהמסים

בישראלערוכהלקליטתהדיווחיםהאמוריםר";

אחריסעיף21יבוא: )5(

כלהמידעלגבימענקלפיהוראותחוקזהואופןתשלומוולגבי21אר"פרסוםמידע
הגשתתביעותלמענקיפורסםבאתרהאינטרנטשלרשות

המסיםבישראל,בשפותעברית,ערבית,רוסיתואמהריתר"

חוקמענקעבודה
-תחולהוהוראות

מעבר

סעיף6הלחוקמענקעבודה,כנוסחובחוקזה,יחולעלמענקיםלפיחוקמענק84ר )א(
עבודההמשתלמיםבעדהכנסתעבודהאוהכנסהמעסקאומשלחידשהופקהבשנת

המס2022ואילךר
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עלאףהאמורבסעיף8לחוקמענקעבודה,הסכומיםהנקוביםבסעיף6הלחוק )ב(
מענקעבודה,כנוסחםבחוקזה,יעודכנולראשונהביוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר
2023(,לפישיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכון,לעומתהמדדשהיהידועביוםכ"ח

בטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(ר

תיקוןחוק
התגמולים)ילד

שנתייתםעקב
מעשהאלימות

במשפחה(-מס'
3-ותחולה

התשנ"ה-85ר במשפחה(, אלימות מעשה עקב שנתייתם )ילד התגמולים בחוק )א(
1761995)בסעיףזה-חוקהתגמולים(,בסעיף3)א(,במקום"ל־75%מהשכרהממוצע"

יבוא"לשכרהממוצע"ר

הוראותסעיף3)א(לחוקהתגמולים,כנוסחובחוקזה,יחולועלגמלאותהמשתלמות )ב(
בעדיוםתחילתושלחוקזהואילךר

פרק י"ז: ייעול מערך הכשרות
תיקוןחוקאיסור

הונאהבכשרות-
מס'3

בחוקאיסורהונאהבכשרות,התשמ"ג-1771983)בפרקזה-חוקאיסורהונאהבכשרות(-86ר

לפניסעיף1יבוא: )1(

"פרק א': הגדרות ומטרה";

בסעיף1- )2(

אחריההגדרה"ביתאוכל"יבוא: )א(

""בקרתכשרות"-בקרהתהליכיתאובדיקהמדגמיתבביתאוכלעלמצרך
אועלייצורשלמצרךאשרישלהםתעודתהכשר,לרבותבאמצעות
נוכחותשלמשגיחבהתאםלתקןהכשרות,ובלבדשהוראותבתקן
סעיף לפי שנקבעו מהוראות יפחתו לא אלה לעניינים הכשרות

17)א1()1(,והכולכדילוודאשהעוסקעומדבתנאיהכשר;

"בשרמיובא"-בשרכהגדרתובחוקבשרומוצריו,התשנ"ד-1781994,שיובא
לישראל;

"גוףנותןהכשר"-בעלרישיוןלפיסימןא'לפרקד';

"דרישותנוספות"-כמשמעותןבסעיף2ב)ג(;

"ועדהשלהכנסת"-ועדהשלהכנסתשחוקזהנמצאבתחוםענייניה,
ואםלאהוקמה-ועדתהפניםוהגנתהסביבה;

"ועדתרבנים"-ועדתרבניםלהסדרתתקןכשרות,שחבריםבהשלושה
רבנים,אשר-

לפחותאחדמהםהואבעלכשירותלכהןכרבעיר,וכיהןבעבר )1(
אומכהןביוםקביעתתקןהכשרותכרבעיר;

כלאחדמהאחריםהואבעלכשירותלכהןכרבמקומי,כרב )2(
עיראוכרבצבאי,ומכהןביוםקביעתתקןהכשרותכרבמקומיאו
כרבעיראוכיהןבעברכרבמקומי,כרבעיראוכרבצבאי;לעניין
זו,"רבצבאי"-מישכיהןכרבהצבאיהראשי,סגןהרב הגדרה

הצבאיהראשילענייניהלכה,רבפיקודיאורבזרועי;";

עלאףהאמורבסעיף8לחוקמענקעבודה,הסכומיםהנקוביםבסעיף6הלחוק )ב(
מענקעבודה,כנוסחםבחוקזה,יעודכנולראשונהביוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר
2023(,לפישיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכון,לעומתהמדדשהיהידועביוםכ"ח

בטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(ר

התשנ"ה-85ר במשפחה(, אלימות מעשה עקב שנתייתם )ילד התגמולים בחוק )א(
1761995)בסעיףזה-חוקהתגמולים(,בסעיף3)א(,במקום"ל־75%מהשכרהממוצע"

יבוא"לשכרהממוצע"ר

תיקוןחוק
התגמולים)ילד

שנתייתםעקב
מעשהאלימות

במשפחה(-מס'
3-ותחולה הוראותסעיף3)א(לחוקהתגמולים,כנוסחובחוקזה,יחולועלגמלאותהמשתלמות )ב(

בעדיוםתחילתושלחוקזהואילךר

פרק י"ז: ייעול מערך הכשרות

תיקוןחוקאיסורבחוקאיסורהונאהבכשרות,התשמ"ג-1771983)בפרקזה-חוקאיסורהונאהבכשרות(-86ר
הונאהבכשרות-

מס'3 לפניסעיף1יבוא: )1(

"פרק א': הגדרות ומטרה";

בסעיף1- )2(

אחריההגדרה"ביתאוכל"יבוא: )א(

""בקרתכשרות"-בקרהתהליכיתאובדיקהמדגמיתבביתאוכלעלמצרך
אועלייצורשלמצרךאשרישלהםתעודתהכשר,לרבותבאמצעות
נוכחותשלמשגיחבהתאםלתקןהכשרות,ובלבדשהוראותבתקן
סעיף לפי שנקבעו מהוראות יפחתו לא אלה לעניינים הכשרות

17)א1()1(,והכולכדילוודאשהעוסקעומדבתנאיהכשר;

"בשרמיובא"-בשרכהגדרתובחוקבשרומוצריו,התשנ"ד-1781994,שיובא
לישראל;

"גוףנותןהכשר"-בעלרישיוןלפיסימןא'לפרקד';

"דרישותנוספות"-כמשמעותןבסעיף2ב)ג(;

"ועדהשלהכנסת"-ועדהשלהכנסתשחוקזהנמצאבתחוםענייניה,
ואםלאהוקמה-ועדתהפניםוהגנתהסביבה;

"ועדתרבנים"-ועדתרבניםלהסדרתתקןכשרות,שחבריםבהשלושה
רבנים,אשר-

לפחותאחדמהםהואבעלכשירותלכהןכרבעיר,וכיהןבעבר )1(
אומכהןביוםקביעתתקןהכשרותכרבעיר;

כלאחדמהאחריםהואבעלכשירותלכהןכרבמקומי,כרב )2(
עיראוכרבצבאי,ומכהןביוםקביעתתקןהכשרותכרבמקומיאו
כרבעיראוכיהןבעברכרבמקומי,כרבעיראוכרבצבאי;לעניין
זו,"רבצבאי"-מישכיהןכרבהצבאיהראשי,סגןהרב הגדרה

הצבאיהראשילענייניהלכה,רבפיקודיאורבזרועי;";

ס"חהתשנ"ה,עמ'376;התשנ"ח,עמ'321ר 176

ס"חהתשמ"ג,עמ'128;התשס"ו,עמ'95ר 177

ס"חהתשנ"ד,עמ'104ר 178
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אחריההגדרה"ייצורשלמצרך"יבוא: )ב(

""מומחההלכתי"-כמשמעותובסעיף2יז)א()4(;

"מועצהדתיתמוסמכת"-מועצהדתיתאורשותמקומיתשאיןבהמועצה
דתית,שהוסמכהלתתשירותיהשגחהלפיתעודתהכשרשנתןרב

מוסמך,בהתאםלסעיף2כה;

"מועצתהרבנותהראשית"-מועצתהרבנותהראשיתלישראל,לפיחוק
הרבנותהראשיתלישראל,התש"ם-1791980;

"הממונה"-מישהשרמינהלפיסעיף2ל;

"משגיח"-מישנותןשירותיהשגחהמטעםגוףנותןהכשראומועצה
דתיתמוסמכתלפיסעיף2י;

"המשרד"-המשרדלשירותידת;

"סמלתאגיד"-סמלשקבעוגוףנותןהכשראומועצהדתיתמוסמכת
ומתקיימיםבומאפייניםשקבעהשרבתקנות;

"סמלתקן"-סמלשלתקןכשרותשקבעהגורםשהסדיראותו,שמתקיימים
בומאפייניםשקבעהשרבתקנות;

"סמליכשרות"-סמלתאגידוסמלתקן;

"עוסק"-מישמבקשאומישבידותעודתהכשרלביתאוכל,למצרךאו
לייצורשלמצרך;

"צה"ל"-צבאההגנהלישראל,לרבותכלשלוחותמערכתהביטחון,וכן
בעלביתאוכלאויצרןהעוסקבעבורמימהםבאספקהאובייצור

שלמצרכים;

"רבמוסמך"-כלאחדמאלה:

לענייןמועצהדתיתמוסמכתשמכהןבהרבעיראורבמקומי )1(
-רבהעיראוהרבהמקומי;

ברשותמקומיתשאיןבהמועצהדתיתואותהרשותקיבלה )2(
הסמכהכמועצהדתיתמוסמכת-רבעיראורבמקומיהמכהן

בתחוםהרשותהמקומית;

לענייןרשותמקומיתשאיןבהרבעיראורבמקומיאושנבצר )3(
זו-רבעיראורבמקומיהמכהן ממנולשמשבתפקידוברשות
במועצהדתיתמוסמכת,שמועצתהרבנותהראשיתמינתהלתת

תעודתהכשרבאותהרשות;

בכתבמאתמועצתהרבנותהראשית אישור מקומי"-מישבידו "רב
שהוארבבישראל,והואמכהןכרבמועצהאזוריתאומכהןכרב
אזורישמשמשכרבשלמקבץיישובים,ולענייןועדתרבנים-אף

אםכיהןבעברבתפקידכאמור;

"רבעיר"-מישבידואישורבכתבמאתמועצתהרבנותהראשיתשהוארב
בישראל,והואמכהןכרבעירייהאומועצהמקומיתשאינהמועצה

אזורית,ולענייןועדתרבנים-אףאםכיהןבעברבתפקידכאמור;

"רישיון"-רישיוןשנתןהממונהלפיסימןא'לפרקד';
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"שירותיהשגחה"-פעולותהשגחה,ובכללזהבקרתכשרות,עלעוסק
שנועדולוודאכיהואעומדבתנאיהכשר;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-1801968;

"תנאיהכשר"-כלאחדמאלה:

הוראותשנקבעובתקנותלפיסעיף17)א1()1(,ככלשנקבעו; )1(

הוראותשנקבעובתקןכשרותשגוףנותןהכשראומועצה )2(
דתיתמוסמכתפועליםלפיו;

דרישותנוספותכמשמעותןבסעיף2ב)ג(,אםנקבעו; )3(

"תכניתהשגחה"-תכניתמפורטתלפיסוגעוסק,שלפיהגוףנותןהכשר
אומועצהדתיתמוסמכתנותניםשירותיהשגחה;

"תעודתהכשר"-תעודהשניתנהלעוסקשהיאאחתמאלה:

תעודהשנתןמישמוסמךלתתתעודתהכשר,שאינוגוףנותן )1(
הכשראורבמוסמך,לבשרמיובא,למצרךמיובאאולצה"ללפיסעיף

2)א()1(,)2ב()א(או)3(;

תעודהשנתןגוףנותןהכשרלפיסעיף2)א()2()2ב()ב(בהתאם )2(
לתקןכשרות,ולפיסימןג'לפרקג';

תעודהשנתןרבמוסמךלפיסעיף2)א()2א(; )3(

"תקןכשרות"-תקןכשרותמועצהאותקןכשרותועדתרבנים;

"תקןכשרותועדתרבנים"-תקןכשרותשהסדירהועדתרבניםלפיסעיף
2א)ג()2(;

"תקןכשרותמועצה"-תקןכשרותשהסדירהמועצתהרבנותהראשית
לפיסעיף2א)ג()1(;

"השר"-השרלשירותידתר";

אחריסעיף1יבוא: )3(

מטרתושלחוקזהלאפשרלצרכןשלמצרכיםשמבקשלשמור1אר"מטרה
עלדיניהכשרותומנהגיהלהסתמךעלתעודתהכשר,ולמנוע

הטעיהר

פרק ב': מוסמכים לתת תעודת הכשר";

בסעיף2- )4(

בסעיףקטן)א(,במקוםפסקאות)1(ו–)2(יבוא: )א(

לענייןתעודתהכשרלבשרמיובא-מועצתהרבנותהראשיתאורב )1("
שהסמיכהלכך;

גוףנותןהכשר; )2(

רבמוסמך-למעטתעודתהכשרלמצרךמיובא; )2א(

לענייןתעודתהכשרלמצרךמיובא- )2ב(

מועצתהרבנותהראשית,ולענייןזהרשאיתהיאלהסתמך )א(
מחוץ שהתאגד תאגיד על או לישראל מחוץ רב על בקביעתה

לישראלשעוסקבהשגחהעלהכשרות;

"שירותיהשגחה"-פעולותהשגחה,ובכללזהבקרתכשרות,עלעוסק
שנועדולוודאכיהואעומדבתנאיהכשר;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-1801968;

"תנאיהכשר"-כלאחדמאלה:

הוראותשנקבעובתקנותלפיסעיף17)א1()1(,ככלשנקבעו; )1(

הוראותשנקבעובתקןכשרותשגוףנותןהכשראומועצה )2(
דתיתמוסמכתפועליםלפיו;

דרישותנוספותכמשמעותןבסעיף2ב)ג(,אםנקבעו; )3(

"תכניתהשגחה"-תכניתמפורטתלפיסוגעוסק,שלפיהגוףנותןהכשר
אומועצהדתיתמוסמכתנותניםשירותיהשגחה;

"תעודתהכשר"-תעודהשניתנהלעוסקשהיאאחתמאלה:

תעודהשנתןמישמוסמךלתתתעודתהכשר,שאינוגוףנותן )1(
הכשראורבמוסמך,לבשרמיובא,למצרךמיובאאולצה"ללפיסעיף

2)א()1(,)2ב()א(או)3(;

תעודהשנתןגוףנותןהכשרלפיסעיף2)א()2()2ב()ב(בהתאם )2(
לתקןכשרות,ולפיסימןג'לפרקג';

תעודהשנתןרבמוסמךלפיסעיף2)א()2א(; )3(

"תקןכשרות"-תקןכשרותמועצהאותקןכשרותועדתרבנים;

"תקןכשרותועדתרבנים"-תקןכשרותשהסדירהועדתרבניםלפיסעיף
2א)ג()2(;

"תקןכשרותמועצה"-תקןכשרותשהסדירהמועצתהרבנותהראשית
לפיסעיף2א)ג()1(;

"השר"-השרלשירותידתר";

אחריסעיף1יבוא: )3(

מטרתושלחוקזהלאפשרלצרכןשלמצרכיםשמבקשלשמור1אר"מטרה
עלדיניהכשרותומנהגיהלהסתמךעלתעודתהכשר,ולמנוע

הטעיהר

פרק ב': מוסמכים לתת תעודת הכשר";

בסעיף2- )4(

בסעיףקטן)א(,במקוםפסקאות)1(ו–)2(יבוא: )א(

לענייןתעודתהכשרלבשרמיובא-מועצתהרבנותהראשיתאורב )1("
שהסמיכהלכך;

גוףנותןהכשר; )2(

רבמוסמך-למעטתעודתהכשרלמצרךמיובא; )2א(

לענייןתעודתהכשרלמצרךמיובא- )2ב(

מועצתהרבנותהראשית,ולענייןזהרשאיתהיאלהסתמך )א(
מחוץ שהתאגד תאגיד על או לישראל מחוץ רב על בקביעתה

לישראלשעוסקבהשגחהעלהכשרות;
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גוףנותןהכשר,למעטתעודתהכשרלבשרמיובא;"; )ב(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

הוראותפרקיםג'ו־ד'לאיחולועלתעודותהכשרלפיפסקאות)1(, ")א1(
)2ב()א(ו–)3(שבסעיףקטן)א(ר";

סעיףקטן)ב(-בטל; )ג(

אחריסעיף2יבוא: )5(

"פרק ג': תקן כשרות ופעילות גוף נותן הכשר ומועצה 
דתית מוסמכת

סימן א': תקן כשרות

לתקן2ארתקןכשרות בהתאם יהיו הכשר ותעודת השגחה שירותי )א(
כשרותר

מועצתהרבנותהראשיתאוועדתרבניםיסדירו)ב( )1(
תקןכשרותהמבוססעלדיניכשרותבלבדר

התנאים העניין, לפי יפורטו, כשרות בתקן )2(
ההלכתייםלקליטתחומריגלם,לייצור,לעיבוד,לשינוע
ולשיווקשלמצרך,התנאיםלהפעלתביתאוכלוהוראות
לענייןהיקףנוכחותושלמשגיחבמקוםפעילותושל
עוסקלפיסוגיעוסקיםומאפייניםרלוונטייםנוספים,
ואפשרלכלולבו,לענייןהיקףנוכחותהמשגיחכאמור,
סעיף לפי שבתקנות מאלה יותר מחמירות הוראות

17)א1()1(,אםנקבעור

בתקןכשרותלאייקבעוהוראותמקילותמהוראות )3(
שנקבעובתקנותלפיסעיף17)א1()1(,אםנקבעור

כל בהסכמת יוסדר רבנים ועדת כשרות תקן )4(
חבריהר

מועצתהרבנותהראשיתאוועדתרבניםתודיע )5(
ממועד ימים 30 בתוך שהסדירה תקן על לממונה
הסדרתו;בהודעהכאמוריצויןגםסמלהתקןשהוסדרר

תוקפושלתקןכשרותיהיהלתקופהשלאתעלה )6(
עלחמששניםר

תקןכשרותיהיהאחדמאלה: )ג(

תקןכשרותשהסדירהמועצתהרבנותהראשית, )1(
שהואבאחדמהדירוגיםהאלה:

תקןכשרותרגיל; )א(

תקןכשרותמהדרין,שיכלולתנאיםנוספים )ב(
עלתנאיתקןהכשרותהרגיל;

תקןכשרותשהסדירהועדתרבניםר )2(

מועצתהרבנותהראשיתרשאיתלהסדירתקןכשרות )ד(
נוסף,אחדאויותר,עלתקניהכשרותהמנוייםבסעיףקטן)ג()1(ר

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



265 ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18

עלאףהאמורבכלדין,בקביעתתקןהכשרותרשאית )ה(
ועדתהרבניםלקבועתקןכשרותמחמיראותקןכשרותמקל

מתקןכשרותשהסדירהמועצתהרבנותהראשיתר

מועצתהרבנותהראשיתתקבעסמלתקןלכלתקן)ו( )1(
כשרותמועצהשהסדירהר

ועדתרבנים,באישורהממונה,תקבעסמלתקן )2(
לתקןכשרותועדתרבניםשהסדירה;אישורהממונה
יינתןלאחרששוכנעכיאיןבסמלהתקןהמבוקשאו
באופןהשימושבוכדילהטעות,לרבותבשלהיותו

דומהלסמלתקןאחרר

מועצתהרבנותהראשיתאוועדתרבניםיבחנולפחות )ז(
אחתלחמששניםאתהצורךלבטל,לעדכןאולשנותתקן

כשרותשהסדירור

מועצתהרבנותהראשיתאוועדתרבניםיודיעולממונה )ח(
עלכוונתםלבטל,לעדכןאולשנותתקןכשרותשהסדירו,60

ימיםלפנייוםהביטול,העדכוןאוהשינוישלתקןהכשרותר

כשרות תקן על הודעה ברשומות יפרסם הממונה )ט(
סעיףזהועלסמלהתקןשלו,וכןעלביטול, שהוסדרלפי

עדכוןאושינוישלתקןכשרותשהוסדרכאמורר

הממונהיפרסםבאתראינטרנטכמפורטבפסקה)2()י( )1(
אתתקניהכשרותשהוסדרווכלביטול,עדכוןאושינוי
שלתקןכשרות,באופןשיאפשרמעקבאחרביטולם,

עדכונם,ושינויםוכןתיעודםלאורךזמןר

תקניכשרותמועצהיפורסמובאתרהאינטרנטשל )2(
הרבנותהראשית;תקניכשרותועדתרבניםיפורסמו
והפנייה דת לשירותי המשרד של האינטרנט באתר
אליהםתפורסםבאתרהאינטרנטשלהרבנותהראשיתר

סימן ב': פעילות גוף נותן הכשר ומועצה דתית מוסמכת

פעילותגוף
נותןהכשר

גוףנותןהכשריפעללפיהוראותחוקזה,ובהתאם2בר )א(
לתנאיהרישיוןשקיבלמהממונהלפיסימןא'לפרקד',

ולתקןכשרותשצויןברישיוןשלור

גוףנותןהכשריהיהרשאילעשותפעולותאלה: )ב(

לתתתעודתהכשרלעוסק; )1(

לתתשירותיהשגחהלעוסק; )2(

שנתן הכשר תעודת להתלות או לבטל )3(
לעוסקאולקבועתנאיםלתיקוןליקוייםלשם

עמידהבתנאיהכשרר

עלאףהאמורבכלדין,בקביעתתקןהכשרותרשאית )ה(
ועדתהרבניםלקבועתקןכשרותמחמיראותקןכשרותמקל

מתקןכשרותשהסדירהמועצתהרבנותהראשיתר

מועצתהרבנותהראשיתתקבעסמלתקןלכלתקן)ו( )1(
כשרותמועצהשהסדירהר

ועדתרבנים,באישורהממונה,תקבעסמלתקן )2(
לתקןכשרותועדתרבניםשהסדירה;אישורהממונה
יינתןלאחרששוכנעכיאיןבסמלהתקןהמבוקשאו
באופןהשימושבוכדילהטעות,לרבותבשלהיותו

דומהלסמלתקןאחרר

מועצתהרבנותהראשיתאוועדתרבניםיבחנולפחות )ז(
אחתלחמששניםאתהצורךלבטל,לעדכןאולשנותתקן

כשרותשהסדירור

מועצתהרבנותהראשיתאוועדתרבניםיודיעולממונה )ח(
עלכוונתםלבטל,לעדכןאולשנותתקןכשרותשהסדירו,60

ימיםלפנייוםהביטול,העדכוןאוהשינוישלתקןהכשרותר

כשרות תקן על הודעה ברשומות יפרסם הממונה )ט(
סעיףזהועלסמלהתקןשלו,וכןעלביטול, שהוסדרלפי

עדכוןאושינוישלתקןכשרותשהוסדרכאמורר

הממונהיפרסםבאתראינטרנטכמפורטבפסקה)2()י( )1(
אתתקניהכשרותשהוסדרווכלביטול,עדכוןאושינוי
שלתקןכשרות,באופןשיאפשרמעקבאחרביטולם,

עדכונם,ושינויםוכןתיעודםלאורךזמןר

תקניכשרותמועצהיפורסמובאתרהאינטרנטשל )2(
הרבנותהראשית;תקניכשרותועדתרבניםיפורסמו
והפנייה דת לשירותי המשרד של האינטרנט באתר
אליהםתפורסםבאתרהאינטרנטשלהרבנותהראשיתר

סימן ב': פעילות גוף נותן הכשר ומועצה דתית מוסמכת

פעילותגוף
נותןהכשר

גוףנותןהכשריפעללפיהוראותחוקזה,ובהתאם2בר )א(
לתנאיהרישיוןשקיבלמהממונהלפיסימןא'לפרקד',

ולתקןכשרותשצויןברישיוןשלור

גוףנותןהכשריהיהרשאילעשותפעולותאלה: )ב(

לתתתעודתהכשרלעוסק; )1(

לתתשירותיהשגחהלעוסק; )2(

שנתן הכשר תעודת להתלות או לבטל )3(
לעוסקאולקבועתנאיםלתיקוןליקוייםלשם

עמידהבתנאיהכשרר
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בלילגרועמהוראותסעיףקטן)ב(,גוףנותןהכשרהפועל )ג(
בהתאםלתקןכשרותמועצהשהוסדרלפיסעיף2א)ג()1()ב(
או2א)ד(אובהתאםלתקןכשרותועדתרבניםרשאילקבוע
דרישותנוספותעלהאמורבאותותקן,בענייניםהקבועים
סוגי לפי בלבד, כשרות בדיני ובהתחשב 2א)ב()2( בסעיף
עוסקים)בחוקזה-דרישותנוספות(,ובלבדשאיןבדרישות
אלהכדילהקלמדרישותתקןהכשרותהאמור;גוףנותןהכשר
רשאילקבועהסדראחדבלבדשלדרישותנוספותלכלסוג

עוסקר

את שלו האינטרנט באתר יפרסם הכשר נותן גוף )ד(
הדרישותהנוספותוכלביטול,עדכוןאושינויבהןר

פעילותמועצה
דתיתמוסמכת

לענייןמתןשירותיהשגחהתפעלמועצהדתיתמוסמכת2גר )א(
בכתב שצוין כשרות לתקן ובהתאם זה חוק הוראות לפי

הסמכתהר

מועצהדתיתמוסמכתרשאיתלתתשירותיהשגחה, )ב(
לו שניתנה לעוסק מיובא, למצרך השגחה שירותי למעט

תעודתהכשרעלידירבמוסמךר

מועצהדתיתמוסמכתתפעלבהתאםלהחלטתושלרב )ג(
מוסמךלענייןביטולאוהתליהשלתעודתהכשרשנתןלעוסק
אולענייןקביעתתנאיםלתיקוןליקוייםלשםעמידהבתנאי

הכשרר

ניגודעניינים
בפעילותגוףנותן

הכשר,מועצה
דתיתמוסמכת

ובעליהתפקידים
בהם

גוףנותןהכשר,בעלשליטהבואומישנשלטעלידי2דר )א(
מימהם,מומחההלכתיומועצהדתיתמוסמכת,וכןמשגיח
מטעמםשלגוףנותןהכשראומועצהדתיתמוסמכת,לא
יימצאובמצבשלניגודענייניםביןתפקידיהםוביןענייןאישי
שלהםאותפקידאחרשלהםאושלקרוביהם,וכןלאיתקיימו
יחסיתלותבפעילותםהעלוליםלפגועבאופןשבוהםנותנים
שירותיהשגחה;הממונהרשאילפרסםתנאיםוהוראותלעניין

זהר

בחוקזה- )ב(

ובני בת או בן הורה, הורה הורה, זוג, בן - משפחה" "בן
זוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודה
וילדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,נכדאונכדה,לרבות

בןמשפחהכאמורשהואשלוב;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-1811968;

"זיקה"-שליטהבתאגיד,וכןכהונהכדירקטוראוכנושא
משרהבו,יחסיעבודהאוקשריםעסקייםאומקצועיים
מתמשכיםאוקשריםכאמורשהםעיקרפעילותו,למעט

קשריםשעניינםמתןשירותיהשגחהללקוח;

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 181

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



267 ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18

"יחסיתלות"-לרבותתלותביןאופןביצועשירותיהשגחה
ותוצאותשירותיהשגחהשנותניםגוףנותןהכשראו
מועצהדתיתמוסמכתוביןזהותלקוחותיהם,תשלום

עלידםאומאפייניםאחריםשלהם;

"ענייןאישי"-ענייןאישישלאדםבפעולהאובעסקהשל
תאגיד,לרבותענייןאישישלקרובוושלתאגידאחר

שהואאוקרובוהםבעליענייןבו;

"קרוב"-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלבעלהתפקיד; )1(

אדםשלבעלהתפקידישענייןבמצבוהכלכלי; )2(

אדם או משפחתו בן התפקיד, שבעל תאגיד )3(
כאמורבפסקה)2(הםבעליענייןבו;

גוףשבעלהתפקיד,בןמשפחתואואדםכאמור )4(
בפסקה)2(הםמנהליםאועובדיםאחראיםבור

חובתדיווח
ושמירתמסמכים

גוףנותןהכשרומועצהדתיתמוסמכתידווחולממונה,2הר )א(
באופןשהורההממונה,אחתלשנה,עלכלאלה:

מספרתעודותההכשרשנתנולעוסקים; )1(

לפי הותלו או שבוטלו ההכשר תעודות מספר )2(
הוראותסעיף2טונסיבותהביטולאוההתליה;

בהם; הטיפול ואופן פירוטם חריגים, אירועים )3(
השררשאילקבועאתסוגיהאירועיםשייחשבוחריגים

לענייןזה;

ענייניםנוספיםשקבעהשר,אםקבער )4(

את יתעדו מוסמכת דתית ומועצה הכשר נותן גוף )ב(
בהתאם לפעילותם הנוגעים מסמכים וישמרו פעולותיהם

להוראותשקבעהשרר

סירובבלתיסביר
ואיסורהתניית

מתןשירותי
השגחהבשירותים

אחרים

יסרבו2ור לא מוסמכת דתית מועצה או הכשר נותן גוף )א(
סירובבלתיסבירלתתשירותיהשגחהשהםמציעיםלעוסק
דומהבהתאםלרישיוןאולכתבההסמכה,אלאאםכןהראו
דומים השירותיםבתנאים המצדיקיםאתאי־מתן טעמים
של ועדה באישור השר, סביר(; בלתי סירוב - זה )בסעיף
הכנסת,יקבענסיבותותנאיםשיראובהםסירובבלתיסביר

וטעמיםהמצדיקיםאי־מתןשירותיהשגחהר

גוףנותןהכשראומועצהדתיתמוסמכתלאיתנומתן )ב(
לכתב או לרישיון בהתאם נותנים שהם השגחה שירותי

ההסמכהברכישתשירותיםנוספיםר

סימן ג': תעודת הכשר

גוףנותןהכשראורבמוסמךייתנותעודתהכשרלעוסק2זרמתןתעודתהכשר )א(
שעימוהתקשרוהגוףנותןההכשראומועצהדתיתמוסמכת,
לפיהעניין,בחוזהלשםכך,אםמצאושמתקיימיםבעוסק

"יחסיתלות"-לרבותתלותביןאופןביצועשירותיהשגחה
ותוצאותשירותיהשגחהשנותניםגוףנותןהכשראו
מועצהדתיתמוסמכתוביןזהותלקוחותיהם,תשלום

עלידםאומאפייניםאחריםשלהם;

"ענייןאישי"-ענייןאישישלאדםבפעולהאובעסקהשל
תאגיד,לרבותענייןאישישלקרובוושלתאגידאחר

שהואאוקרובוהםבעליענייןבו;

"קרוב"-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלבעלהתפקיד; )1(

אדםשלבעלהתפקידישענייןבמצבוהכלכלי; )2(

אדם או משפחתו בן התפקיד, שבעל תאגיד )3(
כאמורבפסקה)2(הםבעליענייןבו;

גוףשבעלהתפקיד,בןמשפחתואואדםכאמור )4(
בפסקה)2(הםמנהליםאועובדיםאחראיםבור

חובתדיווח
ושמירתמסמכים

גוףנותןהכשרומועצהדתיתמוסמכתידווחולממונה,2הר )א(
באופןשהורההממונה,אחתלשנה,עלכלאלה:

מספרתעודותההכשרשנתנולעוסקים; )1(

לפי הותלו או שבוטלו ההכשר תעודות מספר )2(
הוראותסעיף2טונסיבותהביטולאוההתליה;

בהם; הטיפול ואופן פירוטם חריגים, אירועים )3(
השררשאילקבועאתסוגיהאירועיםשייחשבוחריגים

לענייןזה;

ענייניםנוספיםשקבעהשר,אםקבער )4(

את יתעדו מוסמכת דתית ומועצה הכשר נותן גוף )ב(
בהתאם לפעילותם הנוגעים מסמכים וישמרו פעולותיהם

להוראותשקבעהשרר

סירובבלתיסביר
ואיסורהתניית

מתןשירותי
השגחהבשירותים

אחרים

יסרבו2ור לא מוסמכת דתית מועצה או הכשר נותן גוף )א(
סירובבלתיסבירלתתשירותיהשגחהשהםמציעיםלעוסק
דומהבהתאםלרישיוןאולכתבההסמכה,אלאאםכןהראו
דומים השירותיםבתנאים המצדיקיםאתאי־מתן טעמים
של ועדה באישור השר, סביר(; בלתי סירוב - זה )בסעיף
הכנסת,יקבענסיבותותנאיםשיראובהםסירובבלתיסביר

וטעמיםהמצדיקיםאי־מתןשירותיהשגחהר

גוףנותןהכשראומועצהדתיתמוסמכתלאיתנומתן )ב(
לכתב או לרישיון בהתאם נותנים שהם השגחה שירותי

ההסמכהברכישתשירותיםנוספיםר

סימן ג': תעודת הכשר

גוףנותןהכשראורבמוסמךייתנותעודתהכשרלעוסק2זרמתןתעודתהכשר )א(
שעימוהתקשרוהגוףנותןההכשראומועצהדתיתמוסמכת,
לפיהעניין,בחוזהלשםכך,אםמצאושמתקיימיםבעוסק
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הנוספות הכשרותולדרישות בהתאםלתקן תנאיההכשר
שצוינוברישיוןשלהגוףנותןההכשראובכתבההסמכה

שלהמועצההדתיתהמוסמכת,לפיהענייןר

גוףנותןהכשריתןתעודתהכשרלמצרךמיובא,רק )ב(
לאחרשדיווחלממונהשבעהימיםלפנימתןהתעודה,בדרך
מקוונת,כיבכוונתולתתתעודהכאמור;הממונהיורהעל
מתכונתאחידהלדיווחמקוון,אולםאםהשרלאקבעהוראות
לפיסעיף17)א1()2(ולאנקבעהמתכונתדיווחאחידהלפי
סעיףקטןזה,ישלחהגוףנותןההכשראתהדיווחהאמור

לכתובתהדוארהאלקטרונישלהממונהר

דיווחלפיסעיףקטן)ב(יכלולאתכלאלה: )ג(

תעודת תינתן שלגביו המיובא המצרך פרטי )1(
ההכשרבאופןהמאפשרלזהותבאופןמדויקאתכל

פריטיו;

מספרהיחידותמכלפריט; )2(

ציוןתקןהכשרותשלפיוניתנתתעודתההכשרר )3(

גוףנותןהכשראורבמוסמךיתנותעודתהכשרלתקופה2חרתעודתהכשר )א(
שלאתעלהעלשנהלפילוחהשנההעבריאועדלמועדשבו
מסתיימתבפועלתקופתהרישיוןשלהגוףנותןההכשראו
תקופתההסמכהשלמועצהדתיתמוסמכת,לפיהמוקדם,
אולםגוףנותןהכשראומועצהדתיתמוסמכתרשאיםלקבוע

כיהתעודהלאתהיהתקפהלימיהפסחר

גוףנותןהכשראומועצהדתיתמוסמכתיציינובתעודת )ב(
הכשרפרטיםאלה:

ההכשר, תעודת את נתנו שלפיו הכשרות תקן )1(
וכן-

לענייןתקןכשרותמועצה-אתדירוגתקן )א(
הכשרות;

לענייןתקןכשרותועדתרבנים-אתהרכב )ב(
ועדתהרבנים;

קיומןשלדרישותנוספותשקבעגוףנותןהכשר )2(
בהתאםלסעיף2ב)ג(,אםקבע;

תוקףהתעודה; )3(

פרטיהעוסק-שמו,כתובתוודרכייצירתהקשר )4(
עימו;

חתימתהמומחהההלכתיאוהרבהמוסמך,לפי )5(
העניין;

פרטיהגוףנותןההכשראומועצהדתיתמוסמכת, )6(
ובכללזהפרטייצירתהקשרעימםר

עלתעודתהכשריופיעוסמליהכשרותהנוגעיםאליהר )ג(
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גוףנותןהכשראומועצהדתיתמוסמכתיציינו,בתעודת )ד(
הכשרלעוסקשמייצרמצרך,אתסמליהכשרותשיופיעועל

אריזהשלהמצרךר

ביטולאוהתליה
שלתעודתהכשר
אוקביעתתנאים

בה

גוףנותןהכשראורבמוסמךיבטלאויתלהתעודת2טר )א(
הכשרשנתן,אויתנהתנאיםהנדרשיםלתיקוןליקוייםלשם
עמידהבתנאיהכשר,אםהמומחהההלכתימטעמואוהרב
המוסמךמצאוכיהעוסקהפרהוראהמהוראותתנאיההכשר,

וזאתבהתחשבבדיניכשרותבלבדר

גוףנותןהכשראומועצהדתיתמוסמכתיודיעולעוסק )ב(
להתנות או הכשר תעודת להתלות או לבטל הכוונה על

תנאיםהנדרשיםלתיקוןליקויים,ואתהעילהלכךר

עוסקשנמסרהלוהודעהכאמורבסעיףקטן)ב(,רשאי )ג(
לטעוןאתטענותיולפניהגוףנותןההכשראוהרבהמוסמך,
לפיהעניין,לגביהכוונהלבטלאולהתלותאתתעודתההכשר
שלואולהתנותתנאיםהנדרשיםלתיקוןליקויים,בתוך30

ימיםממועדמסירתההודעהעלכךר

החליטגוףנותןהכשראוהרבהמוסמך,לאחרששמע )ד(
אתטענותהעוסקכאמורבסעיףקטן)ג(,לבטלאולהתלות
אתתעודתההכשרשלהעוסקאולהתנותתנאיםהנדרשים
לתיקוןליקויים,יודיעעלכךלממונהבתוךשבעהימיםויציין

בהודעתואתהעילהשבשלההחליטכאמורר

הממונהיפרסםהודעהעלביטולאוהתליהשלתעודת )ה(
הכשראועלתנאיםשהותנובהכאמורבסעיףזהבאתר

האינטרנטשלהרבנותהראשיתלישראלר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ד(,מצא)ו( )1(
גוףנותןהכשראוהרבהמוסמךכיעוסקהפרהוראה
תעודת שהותרת באופן ההכשר מתנאי מהותית
ההכשרתגרוםבוודאותקרובהלהונאהבכשרות,רשאי
הואלהתלותאתתעודתההכשרשנתןלעוסקבאופן
מיידי,מטעמיםשיפרטבהודעהשימסורכאמורבסעיף

קטן)ב(,ובלבדשיתןלעוסקכאמורלטעוןאתטענותיו
בהקדם המוסמך הרב או ההכשר נותן הגוף לפני
האפשרילאחרההתליה,ולאיאוחרמ־14ימיםממועד

ההחלטהר

את ייתן המוסמך הרב או ההכשר נותן הגוף )2(
החלטתובמועדסמוךככלהאפשרולאיאוחרמשלושה

ימיעבודהלאחרששמעאתטענותהעוסקר

כאמור מוסמך רב או הכשר נותן גוף החליט )3(
ולא מיידי באופן לממונה כך על יודיע ,)1( בפסקה
אתעילת בהודעתו ויציין אחד עבודה מיום יאוחר

ההתליהר

גוףנותןהכשראומועצהדתיתמוסמכתיציינו,בתעודת )ד(
הכשרלעוסקשמייצרמצרך,אתסמליהכשרותשיופיעועל

אריזהשלהמצרךר

ביטולאוהתליה
שלתעודתהכשר
אוקביעתתנאים

בה

גוףנותןהכשראורבמוסמךיבטלאויתלהתעודת2טר )א(
הכשרשנתן,אויתנהתנאיםהנדרשיםלתיקוןליקוייםלשם
עמידהבתנאיהכשר,אםהמומחהההלכתימטעמואוהרב
המוסמךמצאוכיהעוסקהפרהוראהמהוראותתנאיההכשר,

וזאתבהתחשבבדיניכשרותבלבדר

גוףנותןהכשראומועצהדתיתמוסמכתיודיעולעוסק )ב(
להתנות או הכשר תעודת להתלות או לבטל הכוונה על

תנאיםהנדרשיםלתיקוןליקויים,ואתהעילהלכךר

עוסקשנמסרהלוהודעהכאמורבסעיףקטן)ב(,רשאי )ג(
לטעוןאתטענותיולפניהגוףנותןההכשראוהרבהמוסמך,
לפיהעניין,לגביהכוונהלבטלאולהתלותאתתעודתההכשר
שלואולהתנותתנאיםהנדרשיםלתיקוןליקויים,בתוך30

ימיםממועדמסירתההודעהעלכךר

החליטגוףנותןהכשראוהרבהמוסמך,לאחרששמע )ד(
אתטענותהעוסקכאמורבסעיףקטן)ג(,לבטלאולהתלות
אתתעודתההכשרשלהעוסקאולהתנותתנאיםהנדרשים
לתיקוןליקויים,יודיעעלכךלממונהבתוךשבעהימיםויציין

בהודעתואתהעילהשבשלההחליטכאמורר

הממונהיפרסםהודעהעלביטולאוהתליהשלתעודת )ה(
הכשראועלתנאיםשהותנובהכאמורבסעיףזהבאתר

האינטרנטשלהרבנותהראשיתלישראלר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ד(,מצא)ו( )1(
גוףנותןהכשראוהרבהמוסמךכיעוסקהפרהוראה
תעודת שהותרת באופן ההכשר מתנאי מהותית
ההכשרתגרוםבוודאותקרובהלהונאהבכשרות,רשאי
הואלהתלותאתתעודתההכשרשנתןלעוסקבאופן
מיידי,מטעמיםשיפרטבהודעהשימסורכאמורבסעיף

קטן)ב(,ובלבדשיתןלעוסקכאמורלטעוןאתטענותיו
בהקדם המוסמך הרב או ההכשר נותן הגוף לפני
האפשרילאחרההתליה,ולאיאוחרמ־14ימיםממועד

ההחלטהר

את ייתן המוסמך הרב או ההכשר נותן הגוף )2(
החלטתובמועדסמוךככלהאפשרולאיאוחרמשלושה

ימיעבודהלאחרששמעאתטענותהעוסקר

כאמור מוסמך רב או הכשר נותן גוף החליט )3(
ולא מיידי באופן לממונה כך על יודיע ,)1( בפסקה
אתעילת בהודעתו ויציין אחד עבודה מיום יאוחר

ההתליהר
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סימן ד': שירותי השגחה

גוףנותןהכשראומועצהדתיתמוסמכתייתנושירותי2ירשירותיהשגחה )א(
השגחהלעוסקאשרעימוהתקשרובחוזהלשםכךר

שירותיהשגחהשייתנוגוףנותןהכשראומועצהדתית )ב(
מוסמכתלעוסקיעמדובכלאלה:

תקןכשרותשמצויןברישיוןהגוףנותןההכשראו )1(
בכתבההסמכהשלהמועצההדתיתהמוסמכת;

כלליהתנהלותשנקבעו,לפיסוגהעוסק,בהתאם )2(
לסעיף17)א1()1(,אםנקבעו;

דרישותנוספותשקבעגוףנותןהכשרבהתאם )3(
לסעיף2ב)ג(,אםקבע;

של ברישיונו שאושרה כפי ההשגחה תכנית )4(
גוףנותןהכשראובכתבההסמכהשלמועצהדתית

מוסמכתר

בוטל,עודכןאושונהתקןכשרותכאמורבסעיף2א)ח(, )ג(
מוסמכת דתית ולמועצה הכשר נותן לגוף הממונה יודיע
שאותותקןכשרותצויןברישיוןאובכתבהסמכהשניתן
להם,כיעליהםלהציגלותכניתהשגחהמעודכנתבהתאם
לסעיף2טז)ב()5(,ואםהתקןבוטלואיןלגוףנותןההכשראו
למועצהדתיתמוסמכתתקןאחרשצויןברישיוןאובכתב
למועד עד והכול יפעלו, שלפיו אחר תקן גם - ההסמכה
שיורהבהודעתו;הממונהייתןהודעהכאמור45ימיםלפני

מועדהביטול,העדכוןאוהשינויר

בוטל,עודכןאושונהתקןכשרותכאמורבסעיףקטן)ג(, )ד(
אובוטלו,עודכנואושונוהדרישותהנוספותשלגוףנותן
הכשר,ושונתהעקבכךתכניתההשגחהשנקבעהברישיון
אובכתבההסמכה,יעדכנוהגוףנותןההכשראוהמועצה
הדתיתהמוסמכת,לפיהעניין,אתהעוסקבכך,בתוךזמןסביר
המאפשרהיערכותושלאיפחתמ־30ימיםלפנייוםתחילת
הביטול,העדכוןאוהשינוישלהתקןאוהדרישותהנוספות

כאמורר

ומשגיח מוסמכת דתית מועצה או הכשר נותן גוף )ה(
מטעמםינקטואתכלהאמצעיםהנדרשיםויבצעואתכל
השגחה שירותי במסגרת סביר באופן הנדרשות הפעולות

שהםנותנים,כדילוודאכיהעוסקמקייםאתתנאיההכשרר

הצגתתעודהשל
בעלתפקיד

בעתכניסהשלנציגמטעםגוףנותןהכשראומועצהדתית2יאר
עוסק פועל שבו למקום מטעמם, משגיח לרבות מוסמכת,
שהגוףנותןההכשראוהמועצההדתיתהמוסמכתנותניםלו
שירותיהשגחה,יציגהנציגלבעלתפקידבאותומקום,לפי
דרישתו,תעודההמזההאתהנציגכבעלתפקידבגוףנותן

הכשראובמועצההדתיתהמוסמכתר
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סימן ה': בעלי תפקיד בגוף נותן הכשר ובמועצה דתית 
מוסמכת

תנאיכשירותשל
משגיח

שירותיהשגחהשלגוףנותןהכשראושלמועצהדתית2יבר )א(
מוסמכתיינתנועלידימשגיחמטעמם,ובלבדשהואעומד

בכלאלה:

רשמיתהמעידהכיהואעבר בידותעודה יש )1(
מבחןעיונישלמועצתהרבנותהראשית,הבוחןידע

בתחוםדיניהכשרותבלבד;

הואעברהכשרהמטעםהגוףנותןההכשראו )2(
זה חוק הוראות לעניין המוסמכת דתית המועצה
והתקנותשלפיו,נוהליהעבודהשלהגוףנותןההכשר
אוהמועצההדתיתהמוסמכתלענייןביצועשירותי
השגחהולענייןהסמכויותשיהיונתונותלולפיחוקזה;

איןבהעסקתוכדילגרוםלולהימצאבמצבשל )3(
ניגודענייניםתדירביןמילויתפקידובמתןשירותי
השגחהוביןענייןאישיאותפקידאחר,שלואושל
או תפקידו, עיקר אשרימנעממנולמלאאת קרובו,

במצבשלתלותכאמורבסעיף2דר

)א(,יוכללשמשכמשגיח)ב( עלאףהאמורבסעיףקטן
כשרותמטעםגוףנותןהכשראומטעםמועצהדתית
מוסמכת,גםמישאיןבידותעודהכאמורבפסקה)1(

שלאותוסעיףקטן,ובלבדשמתקייםבואחדמאלה:

שנים 10 כשרות כמשגיח שימש הוא )1(
בינואר 1( התשפ"ג בטבת ח' יום לפני לפחות

2023(,ומלאולו50שניםבאותומועד;

12חודשים הואשימשכמשגיחכשרות )2(
בינואר 1( התשפ"ג בטבת ח' יום לפני לפחות
2023(;התקייםהאמורבפסקהזו-יוכללשמש
1( כמשגיחכאמורעדיוםי"בבטבתהתשפ"ו

בינואר2026(ר

פיקוחעלפעילותם
שלגופיםנותני
הכשרומועצות
דתיותמוסמכות

הפרבעלתפקידהפועלמטעמםשלגוףנותןהכשראו2יגר )א(
מועצהדתיתמוסמכתחובהאואיסורשהוטלועליוכבעל
תפקידמכוחחוקזה,יורההממונהלגוףנותןההכשראולמועצה

הדתיתהמוסמכתלבחוןאתהתנהלותושלבעלהתפקידר

גוףנותןהכשראומועצהדתיתמוסמכתידווחולממונה )ב(
עלתוצאותבדיקהשערכובעקבותהוראתולפיסעיףקטן)א(ר

הממונהרשאילהתרותבגוףנותןהכשראובמועצה )ג(
דתיתמוסמכתכיאםיחזורבעלהתפקידלהפראתהחובה
אוהאיסורכאמורבסעיףקטן)א(בתוךתקופהשלשלוש
שניםמיוםההפרההקודמת,יפעילהממונהאתסמכותוכלפי
הגוףנותןההכשרלפיסעיף2כגאוימליץלשרלהפעילאת

סמכותוכלפיהמועצההדתיתהמוסמכתלפיסעיף2כה)ח(ר

סימן ה': בעלי תפקיד בגוף נותן הכשר ובמועצה דתית 
מוסמכת

תנאיכשירותשל
משגיח

שירותיהשגחהשלגוףנותןהכשראושלמועצהדתית2יבר )א(
מוסמכתיינתנועלידימשגיחמטעמם,ובלבדשהואעומד

בכלאלה:

רשמיתהמעידהכיהואעבר בידותעודה יש )1(
מבחןעיונישלמועצתהרבנותהראשית,הבוחןידע

בתחוםדיניהכשרותבלבד;

הואעברהכשרהמטעםהגוףנותןההכשראו )2(
זה חוק הוראות לעניין המוסמכת דתית המועצה
והתקנותשלפיו,נוהליהעבודהשלהגוףנותןההכשר
אוהמועצההדתיתהמוסמכתלענייןביצועשירותי
השגחהולענייןהסמכויותשיהיונתונותלולפיחוקזה;

איןבהעסקתוכדילגרוםלולהימצאבמצבשל )3(
ניגודענייניםתדירביןמילויתפקידובמתןשירותי
השגחהוביןענייןאישיאותפקידאחר,שלואושל
תפקידו,או עיקר אשרימנעממנולמלאאת קרובו,

במצבשלתלותכאמורבסעיף2דר

)א(,יוכללשמשכמשגיח)ב( עלאףהאמורבסעיףקטן
כשרותמטעםגוףנותןהכשראומטעםמועצהדתית
מוסמכת,גםמישאיןבידותעודהכאמורבפסקה)1(

שלאותוסעיףקטן,ובלבדשמתקייםבואחדמאלה:

שנים 10 כשרות כמשגיח שימש הוא )1(
בינואר 1( התשפ"ג בטבת ח' יום לפני לפחות

2023(,ומלאולו50שניםבאותומועד;

12חודשים הואשימשכמשגיחכשרות )2(
בינואר 1( התשפ"ג בטבת ח' יום לפני לפחות
2023(;התקייםהאמורבפסקהזו-יוכללשמש
1( כמשגיחכאמורעדיוםי"בבטבתהתשפ"ו

בינואר2026(ר

פיקוחעלפעילותם
שלגופיםנותני
הכשרומועצות
דתיותמוסמכות

הפרבעלתפקידהפועלמטעמםשלגוףנותןהכשראו2יגר )א(
מועצהדתיתמוסמכתחובהאואיסורשהוטלועליוכבעל
תפקידמכוחחוקזה,יורההממונהלגוףנותןההכשראולמועצה

הדתיתהמוסמכתלבחוןאתהתנהלותושלבעלהתפקידר

גוףנותןהכשראומועצהדתיתמוסמכתידווחולממונה )ב(
עלתוצאותבדיקהשערכובעקבותהוראתולפיסעיףקטן)א(ר

הממונהרשאילהתרותבגוףנותןהכשראובמועצה )ג(
דתיתמוסמכתכיאםיחזורבעלהתפקידלהפראתהחובה
אוהאיסורכאמורבסעיףקטן)א(בתוךתקופהשלשלוש
שניםמיוםההפרההקודמת,יפעילהממונהאתסמכותוכלפי
הגוףנותןההכשרלפיסעיף2כגאוימליץלשרלהפעילאת

סמכותוכלפיהמועצההדתיתהמוסמכתלפיסעיף2כה)ח(ר
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תשלוםלגוףנותן
הכשר,למועצה

דתיתמוסמכתאו
למימטעמם

בעבורשירותיהשגחהיינתןתשלוםלגוףנותןהכשראו2ידר )א(
למועצהדתיתמוסמכתבלבדולאלאחר,ובכללזהלאיינתנו
כלתשלום,במישריןאובעקיפין,אוכלטובתהנאהאחרת,
בכסףאובשווהכסף,למשגיחמטעמם,לבדמשכרשישלמו
לוהגוףנותןההכשראוהמועצההדתיתהמוסמכתאומי

מטעמהר

גוףנותןהכשראומועצהדתיתמוסמכתאומימטעמה )ב(
לאייתנולמשגיחשכראוכלתגמולאחר,הנקבעלפיתוצאות

שירותהשגחהשיבצער

פרק ד': רישוי, הסמכה ומרשם
סימן א': רישוי והסמכה

חובתרישויאו
הסמכה

לאייתןאדםלעוסק,בעצמואובאמצעותאחר,תעודתהכשר2טור
אומסמךבכתבהנחזהלהיותתעודתהכשר,לרבותכלהצגה
בסמלי שימוש יתיר ולא ככשר, מוצר או עוסק של בכתב
כשרותאובסמליםהנחזיםלהיותסמליכשרות,אלאאםכן
הוארבמוסמךאושבידיורישיוןמהממונהכגוףנותןהכשר
אוכתבהסמכהמהשרכמועצהדתיתמוסמכת,לגביתקן
כשרות,אחדאויותר,שצויןברישיוןשלהגוףנותןההכשר
אובכתבההסמכהשלמועצהדתיתמוסמכתובכפוףלתנאי

הרישיוןאוכתבההסמכה,והכוללפיהענייןר

בקשהלמתןרישיון
אולחידושו

המבקשלקבלרישיוןכגוףנותןהכשראוהמבקשלחדש2טזר )א(
רישיוןכאמור)בפרקזה-מבקשרישיון(,יגישלממונהבקשה

לכךעלגביטופסובאופןשיורההממונהר

הפרטים את הרישיון מבקש ימסור לרישיון בבקשה )ב(
האלה:

תקןכשרות,אחדאויותר,שלפיוהואמבקשלתת )1(
מבקש פעל לעוסק; הכשר ותעודת השגחה שירותי
הרישיוןלפיתקןכשרותועדתרבנים,יצייןאתפרטי
ועדתהרבניםשהסדירהאתתקןהכשרות;לאתוגש
בקשהכאמורלפיתקןכשרותשלאנבחןיותרמחמש

שנים,בהתאםלסעיף2א)ז(;

דרישותנוספותעלתקןכשרותמועצהשקבע )2(
בהתאםלהוראותסעיף2ב)ג(,לפיסוגיעוסקיםר

סוגיהעוסקיםשלגביהםבדעתמבקשהרישיון )3(
לתתשירותיהשגחהותעודתהכשר;

בו, השליטה בעלי פרטי הרישיון, מבקש פרטי )4(
מנהלוומומחההלכתימטעמו;

תכניתההשגחהשלפיהיפעל,לפיסוגיעוסקים )5(
ולפיתקןהכשרות;

להשתמש מבקש הוא שבהם הכשרות סמלי )6(
לסימוןההשגחהשהואיבצעלסוגיה;
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תכניתהכשרהלמשגיחיםמטעמור )7(

או פרטים הרישיון ממבקש לדרוש רשאי הממונה )ג(
מסמכיםנוספיםלשםבדיקתעמידתובהוראותלפיחוקזהר

בקשהלחידושרישיוןתוגשלממונה60ימיםלפחות )ד(
לפנימועדפקיעתתוקפושלהרישיוןר

החלטתהממונהבבקשהלרישיוןאובבקשהלחידוש )ה(
רישיוןתינתןבתוך45ימיםמקבלתהבקשהר

לחידוש בקשה רישיון שבידיו הכשר נותן גוף הגיש )ו(
רישיוןבמועדהאמורבסעיףקטן)ד(,והממונהלאנתןהחלטה
בבקשהלחידושרישיוןבתוך60ימיםממועדהגשתה,יהיה
הרישיוןבתוקףעדלמועדשבוייתןהממונהאתהחלטתו
בבקשה,ותעודותהכשרשנתןהגוףמבקשהרישיוןלאיפקעו

בשלכךשלאניתנההחלטתהממונהבבקשהר

תנאיםלמתן
רישיוןאולחידושו

להנחת2יזר רישיון, במבקש מתקיימים כי הממונה מצא )א(
דעתו,כלאלה,רשאיהואלתתלורישיוןכגוףנותןהכשראו

לחדשאתרישיונו,ובלבדשהתקייםהאמורבסעיףקטן)ב(:

הואהתאגדבישראלכחברהאוכעמותהועיסוקו )1(
הואמתןשירותיהשגחהבלבד;

הואהמציאערבותאוערובהמתאימהאחרת )2(
למילויחובותיובהתאםלחוקזה,לפיהוראותשקבע
או הערבות לעניין הכנסת של ועדה באישור השר
הערובהכאמור,אםקבע;בהוראותכאמוריקבעהשר,
ביןהיתר,אתדרךהמצאתהערבותאוהערובהוכןאת
סכוםהערבות,בהתחשבבהיקףהעסקוכןיכולשיקבע

גםאתדרכיחילוטהערבותאוהערובה;

מבקשהרישיון,בעלהשליטהבו,מנהלו,מומחה )3(
הלכתימטעמואוגוףשבשליטתמימהם,לאהורשעו
נסיבותיהמי או שמפאתמהותה,חומרתה בעבירה
שביצעהאינוראוילהיותבעלרישיון,בעלשליטה,

מנהל,עובדבכיראומומחההלכתי,לפיהעניין;

בידימנהלושלמבקשהרישיוןאובעלתפקיד )4(
בכירבו,אשרלפיהצהרתמבקשהרישיוןישמשכבעל
סמכותהלכתיתבמבקשהרישיון)בחוקזה-מומחה
הלכתי(,אישורבכתבמאתמועצתהרבנותהראשית

שהוארבבישראלוהואבעלמומחיותבדיניכשרות;

מבקשהרישיוןהתחייבכיבכלהחוזיםשיתקשר )5(
שירותי ממנו לרכוש יבקשו אשר עוסקים עם בהם
השגחה,הואיכלולהוראותשבהןיתירהעוסקלמבקש
שירותי מתן לשם הנדרשות פעולות לבצע הרישיון
ההשגחה,ובכללזהכניסהלמקוםפעילותושלהעוסק
מהעוסק ודרישה לפעילותו, הקשורים ולמקומות

להמציאמסמכים;

תכניתהכשרהלמשגיחיםמטעמור )7(

או פרטים הרישיון ממבקש לדרוש רשאי הממונה )ג(
מסמכיםנוספיםלשםבדיקתעמידתובהוראותלפיחוקזהר

בקשהלחידושרישיוןתוגשלממונה60ימיםלפחות )ד(
לפנימועדפקיעתתוקפושלהרישיוןר

החלטתהממונהבבקשהלרישיוןאובבקשהלחידוש )ה(
רישיוןתינתןבתוך45ימיםמקבלתהבקשהר

לחידוש בקשה רישיון שבידיו הכשר נותן גוף הגיש )ו(
רישיוןבמועדהאמורבסעיףקטן)ד(,והממונהלאנתןהחלטה
בבקשהלחידושרישיוןבתוך60ימיםממועדהגשתה,יהיה
הרישיוןבתוקףעדלמועדשבוייתןהממונהאתהחלטתו
בבקשה,ותעודותהכשרשנתןהגוףמבקשהרישיוןלאיפקעו

בשלכךשלאניתנההחלטתהממונהבבקשהר

תנאיםלמתן
רישיוןאולחידושו

להנחת2יזר רישיון, במבקש מתקיימים כי הממונה מצא )א(
דעתו,כלאלה,רשאיהואלתתלורישיוןכגוףנותןהכשראו

לחדשאתרישיונו,ובלבדשהתקייםהאמורבסעיףקטן)ב(:

הואהתאגדבישראלכחברהאוכעמותהועיסוקו )1(
הואמתןשירותיהשגחהבלבד;

הואהמציאערבותאוערובהמתאימהאחרת )2(
למילויחובותיובהתאםלחוקזה,לפיהוראותשקבע
או הערבות לעניין הכנסת של ועדה באישור השר
הערובהכאמור,אםקבע;בהוראותכאמוריקבעהשר,
ביןהיתר,אתדרךהמצאתהערבותאוהערובהוכןאת
סכוםהערבות,בהתחשבבהיקףהעסקוכןיכולשיקבע

גםאתדרכיחילוטהערבותאוהערובה;

מבקשהרישיון,בעלהשליטהבו,מנהלו,מומחה )3(
הלכתימטעמואוגוףשבשליטתמימהם,לאהורשעו
נסיבותיהמי או שמפאתמהותה,חומרתה בעבירה
שביצעהאינוראוילהיותבעלרישיון,בעלשליטה,

מנהל,עובדבכיראומומחההלכתי,לפיהעניין;

בידימנהלושלמבקשהרישיוןאובעלתפקיד )4(
בכירבו,אשרלפיהצהרתמבקשהרישיוןישמשכבעל
סמכותהלכתיתבמבקשהרישיון)בחוקזה-מומחה
הלכתי(,אישורבכתבמאתמועצתהרבנותהראשית

שהוארבבישראלוהואבעלמומחיותבדיניכשרות;

מבקשהרישיוןהתחייבכיבכלהחוזיםשיתקשר )5(
שירותי ממנו לרכוש יבקשו אשר עוסקים עם בהם
השגחה,הואיכלולהוראותשבהןיתירהעוסקלמבקש
שירותי מתן לשם הנדרשות פעולות לבצע הרישיון
ההשגחה,ובכללזהכניסהלמקוםפעילותושלהעוסק
מהעוסק ודרישה לפעילותו, הקשורים ולמקומות

להמציאמסמכים;
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תקן לפי לפעול המבקש רישיון מבקש לעניין )6(
כשרותמועצה-מועצתהרבנותהראשיתלאהתנגדה

למתןרישיוןכאמורבסעיףקטן)ג(;

מבקשהרישיוןערוךלמלאאתחובותיוכמפורט )7(
בסעיף2בו־2ה;

מבקשהרישיון,בעלהשליטהבו,מנהלו,מומחה )8(
הלכתימטעמואינםנמצאיםבמצבשלניגודעניינים
או תפקידם עיקר את למלא מהם ימנע אשר תדיר

במצבשלתלותכאמורבסעיף2דר

בעתמתןרישיוןאוחידושוייתןהממונהאתאישורו )ב(
לכלאלה:

סמלהתאגיד,ובלבדשאיןבואובאופןהשימוש )1(
בוכדילהטעות,לרבותבשלהיותודומהלסמלתאגיד

אחר;

נותן גוף שקבע למשגיחים ההכשרה תכנית )2(
הכשר;

תכניתההשגחה,ובלבדשתנאיההכשרמיושמים )3(
כראויעלפיתכניתההשגחהר

מועצתהרבנותהראשיתרשאיתלהתנגדלמתן)ג( )1(
רישיוןלמבקשרישיוןהמבקשלפעוללפיתקןכשרות
מועצה,מטעמיםשנוגעיםלדיניכשרותבלבד,בהודעה
בכתבשתמסורלממונהבתוך30ימיםמפנייתהממונה

אליהר

לאמסרהמועצתהרבנותהראשית,בתוך30ימים )2(
כמי יראוה עמדתה, בדבר הודעה הממונה, מפניית

שהסכימהלמתןהרישיוןר

הממונהרשאילקבועתנאיםברישיוןשלגוףנותןהכשרכדי2יחרתנאיםברישיון
להבטיחאתמילויחובותיושלגוףנותןהכשרלפיחוקזה,

וביןהיתרבנושאיםהמפורטיםבסעיף2טז)ב(ר

הממונהרשאילסרבלתתרישיון,מנימוקיםשימסורלמבקש2יטרסירובלתתרישיון
הרישיון,אףאםמתקיימיםבוהתנאיםהמפורטיםבסעיף2יז,

אםנוכחכימתקייםאחדמאלה:

נגדמבקשהרישיון,מנהלו,בעלהשליטהבואומומחה )1(
הלכתימטעמוהוגשכתבאישוםבעבירהשמפאתמהותה,
בעל להיות ראוי אינו שביצעה מי נסיבותיה או חומרתה
או מנהל שליטה, בעל להיות או הכשר נותן כגוף רישיון

מומחההלכתי,לפיהעניין;

בו שליטה בעל לגבימבקשהרישיוןאו תלויועומד )2(
צולפתיחתהליכיםלפיחוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,

התשע"ח-1822018,אושמתקייםלגביואחדמאלה:

ס"חהתשע"ח,עמ'310ר 182
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בעלשליטהבמבקשהרישיוןאומנהלוהוכרז )א(
פסולדיןאומונהלואפוטרופוס;

כונס מונה או הרישיון מבקש לפירוק צו ניתן )ב(
נכסיםלנכסיואולחלקמהותימהםבשלאי־תשלום

חובאושמבקשהרישיוןהחליטעלפירוקומרצון;

רישיונושלמבקשרישיוןבוטלאוהותלהכאמורבסעיף )3(
2כג)ה(;

קיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןישבמתןהרישיוןכדי )4(
לפגועבטובתהציבורר

עיכובהחלטת
ממונה

נוכחהממונהכימתקייםתנאימהתנאיםהמפורטיםבסעיף2כר
או רישיון מתן בעניין החלטתו את לעכב הוא רשאי 2יט,

חידושו,לפיהעניין,עדלסיוםהליכיםכאמורבאותוסעיףר

תקופתתוקפושל
רישיון

תוקפושלרישיוןשניתןלגוףנותןהכשרלראשונהיהיה2כאר )א(
לשלוששנים,ורשאיהממונהלחדשאתתוקפולתקופות

נוספותשלאיעלועלחמששניםכלאחתר

שנהאו רישיוןשניתןלמבקשרישיוןלאחרשחלפה )ב(
יותרמתוםתקופתתוקפושלרישיוןקודםשניתןלו,אושניתן
לאחרשרישיוןקודםשלוהותלהאובוטללפיהוראותחוק
זה,יראואותולענייןחוקזהכרישיוןשניתןלמבקשהרישיון

לראשונהר

הודעהעלשינוי
פרטים

בעלרישיוןיודיעלממונהבכתב,עלכלשינויבפרטמהפרטים2כבר
שמסרבבקשהלרישיון,בתוך15ימיםמיוםהשינויר

ביטולאוהתליה
שלרישיון

הממונהרשאי,לאחרשנתןלגוףנותןהכשרהזדמנות2כגר )א(
לטעוןאתטענותיו,לבטלרישיוןאולהתלותולתקופהשיקבע,

שלאתעלהעלשנה,בהתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעחלקי,מטעהאושגוי; )1(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןרישיוןלפי )2(
סעיף2יז;

חוק מהוראות הוראה הפר ההכשר נותן הגוף )3(
זההחלהעלפעילותו,לרבותהפרהשלתנאישקבע
הממונהברישיוןשלו,אותנאימתנאיתקןהכשרות

שלפיוהואפועל;

הגוףנותןההכשרפעלבחוסרמקצועיותבמתן )4(
שירותיהשגחהאוהפעילאתסמכויותיובאופןלא
נאותובדרךהעלולהלפגועבאמינותשירותיההשגחה;

הגוףנותןההכשר,בעלשליטהבואומישנשלט )5(
מטעמו משגיח או הלכתי מומחה מהם, מי ידי על
פועליםבמצבשלניגודענייניםאויחסיתלותבניגוד

להוראותסעיף2ד;

בעלשליטהבמבקשהרישיוןאומנהלוהוכרז )א(
פסולדיןאומונהלואפוטרופוס;

כונס מונה או הרישיון מבקש לפירוק צו ניתן )ב(
נכסיםלנכסיואולחלקמהותימהםבשלאי־תשלום

חובאושמבקשהרישיוןהחליטעלפירוקומרצון;

רישיונושלמבקשרישיוןבוטלאוהותלהכאמורבסעיף )3(
2כג)ה(;

קיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןישבמתןהרישיוןכדי )4(
לפגועבטובתהציבורר

עיכובהחלטת
ממונה

נוכחהממונהכימתקייםתנאימהתנאיםהמפורטיםבסעיף2כר
או רישיון מתן בעניין החלטתו את לעכב הוא רשאי 2יט,

חידושו,לפיהעניין,עדלסיוםהליכיםכאמורבאותוסעיףר

תקופתתוקפושל
רישיון

תוקפושלרישיוןשניתןלגוףנותןהכשרלראשונהיהיה2כאר )א(
לשלוששנים,ורשאיהממונהלחדשאתתוקפולתקופות

נוספותשלאיעלועלחמששניםכלאחתר

שנהאו רישיוןשניתןלמבקשרישיוןלאחרשחלפה )ב(
יותרמתוםתקופתתוקפושלרישיוןקודםשניתןלו,אושניתן
לאחרשרישיוןקודםשלוהותלהאובוטללפיהוראותחוק
זה,יראואותולענייןחוקזהכרישיוןשניתןלמבקשהרישיון

לראשונהר

הודעהעלשינוי
פרטים

בעלרישיוןיודיעלממונהבכתב,עלכלשינויבפרטמהפרטים2כבר
שמסרבבקשהלרישיון,בתוך15ימיםמיוםהשינויר

ביטולאוהתליה
שלרישיון

הממונהרשאי,לאחרשנתןלגוףנותןהכשרהזדמנות2כגר )א(
לטעוןאתטענותיו,לבטלרישיוןאולהתלותולתקופהשיקבע,

שלאתעלהעלשנה,בהתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעחלקי,מטעהאושגוי; )1(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןרישיוןלפי )2(
סעיף2יז;

חוק מהוראות הוראה הפר ההכשר נותן הגוף )3(
זההחלהעלפעילותו,לרבותהפרהשלתנאישקבע
הממונהברישיוןשלו,אותנאימתנאיתקןהכשרות

שלפיוהואפועל;

הגוףנותןההכשרפעלבחוסרמקצועיותבמתן )4(
שירותיהשגחהאוהפעילאתסמכויותיובאופןלא
נאותובדרךהעלולהלפגועבאמינותשירותיההשגחה;

הגוףנותןההכשר,בעלשליטהבואומישנשלט )5(
מטעמו משגיח או הלכתי מומחה מהם, מי ידי על
פועליםבמצבשלניגודענייניםאויחסיתלותבניגוד

להוראותסעיף2ד;
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הגוףנותןההכשרהחליטעלפירוקומרצוןאו )6(
שביתהמשפטנתןצולפירוקו,צוכינוסנכסיםאוצו

פירוקזמניבעניינו;

של דעתו להנחת פעל לא ההכשר נותן הגוף )7(
הממונהבהתאםלהנחייתוכאמורבסעיף2יגר

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,נודעלממונהמידע )ב(
לאחר הוא, רשאי רישיון, מתן על להשפיע כדי בו שיש
שנתןלגוףנותןהכשרהזדמנותלהשמיעאתטענותיו,לסייג
אתהרישיוןאולהתנותובתנאים,לרבותבדרישהלבחינת
עמידתובתנאיםלקבלתרישיוןכאמורבסעיף2יז;הממונה
ייתןהחלטהלפיסעיףקטןזהבתוך30ימיםמיוםשנודעלו

מידעכאמורר

סברהממונהכיפגםכאמורבסעיףקטן)א(ניתןלתיקון, )ג(
רשאיהואלהורותלגוףנותןההכשרלתקנוועלאופןהתיקון
ועלהמועדלתיקונו,וכןכיעדלביצועהתיקוןלאיבצעהגוף
נותןההכשרפעולותמסוימות;חלפההתקופהשקבעהממונה
והפגםלאתוקןלהנחתדעתו,רשאיהוא,לאחרשנתןלגוף
נותןההכשרלטעוןאתטענותיו,לנקוטאמצעיםכאמורבסעיף

קטן)א(ר

הממונהישלחהודעהבדברהחלטהלפיסעיפיםקטנים )ד(
)א(עד)ג(,לכלעוסקאשרהואאומצרךשהואמייצרקיבלו
תעודתהכשרמהגוףנותןההכשרשלגביונשלחההודעה
כאמור,ויפרסםעלכךהודעהבאתרהאינטרנטשלהרבנות

הראשיתלישראלר

בוטלרישיוןלגוףנותןהכשרלפיסעיףקטן)א(,לאיהיה )ה(
אותוגוףאומנהלורשאילהגישבקשהחדשהלרישיוןבטרם
חלפושנתייםממועדביטולהרישיוןכאמור,ובכללזהלאיוכל
לשמשכגוףנותןהכשרלתקןכשרותאחר,אלאאםכןסבר
הממונה,כיישטעמיםמיוחדיםשיירשמו,המצדיקיםמתן

רישיוןלאותוגוףאואדםבטרםחלפההתקופההאמורהר

הסתיימה או אותו, התלה או רישיון הממונה ביטל )ו(
הממונה ייתן אחרת, שלרישיוןמכלסיבה תוקפו תקופת
הוראותלענייןבקשותלתעודתהכשרשגוףנותןהכשרהחל
את סיים וטרם הרישיון, של תוקפו סיום לפני בהן לטפל
סיום טרם כדין שנתן הכשר תעודות ולעניין בהן הטיפול
תוקפושלהרישיון;הממונהרשאילהורותכיההשגחהעל
עוסקיםשקיבלושירותיהשגחהמאותוגוףנותןהכשרתבוצע
בידיגוףנותןהכשראחראומועצהדתיתמוסמכתשנתנואת

הסכמתםלכך,ובהתאםלתנאיםשהורההממונהר

הגבלהעלהעברת
רישיוןועלהעברת

השליטהבתאגיד
שהואבעלרישיון

רישיוןלפיחוקזה,לרבותזכותמהזכויותהמוקנותבו,2כדר )א(
אינוניתןלהעברה,לשעבודאולעיקולר
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הועברההשליטהבגוףנותןהכשר,יפקערישיונואלא )ב(
כדי בהעברה אין כי ובכתב מראש הממונה אישר כן אם
לפגועבתוקףהרישיון,ורשאיהממונהלהורותכיגוףנותן

הכשרשהועברההשליטהבוטעוןרישיוןחדשר

הממונהייתןאישורלפיסעיףקטן)ב(בתוך45ימים )ג(
השליטה בבעל שמתקיימים שוכנע אם הבקשה מהגשת
הנעברכלהתנאיםהנדרשיםמבעלשליטהלשםמתןרישיוןר

מועצהדתית
מוסמכת

רשאית2כהר שתהיה דתית מועצה להסמיך רשאי השר )א(
לתתשירותיהשגחהלפיחוקזה)בחוקזה-מועצהדתית

מוסמכת(,אםמצאכימתקיימיםכלאלה:

היאמתנהלתבאופןמקצועיויעילברמההנדרשת )1(
לשםהפעלתסמכויותיהלמתןשירותיהשגחהכאמור

בסעיף2י;

תקציבהאוענייניההכספייםמנוהליםבאורח )2(
שר בהסכמת השר שקבע להוראות בהתאם תקין,

האוצר,ובכללזהבענייניםאלה:

משגיחים של והעסקה ההתקשרות אופן )א(
מטעמה;

שכר ולנבחריה לעובדיה משלמת היא )ב(
כדיןובהתאםלהוראותסעיף29לחוקיסודות

התקציב,התשמ"ה-1831985;

באופן כלכלית מבחינה מתנהלת היא )ג(
עצמאיבתחוםהכשרות,ולענייןזהרשאיהשר
שירותי במתן תחרות של קיומה את לשקול
השגחהבתחומיהרשותהמקומיתשבהפועלת
של עמידתה בחינת לשם הדתית; המועצה
מועצהדתיתבתנאיזה,תגישהמועצההדתית
תכניתכלכליתמפורטתהמציגהאתהתנהלותה;

אי־תלות להבטחת פעולה תכנית הציגה היא )3(
והעדרניגודעניינים,ביןמשגיחמטעמהלעוסקשלו

היאנותנתשירותיהשגחהכאמורבסעיף2דר

לאיסמיךהשרמועצהדתיתכמועצהדתיתמוסמכת )ב(
אלאלאחרשנתןאתדעתובדברחשדלעבירותשעניינןטוהר

המידותבפעולתהשלהמועצההדתית,חבריהאועובדיהר

לאיסמיךהשרמועצהדתיתכמועצהדתיתמוסמכת )ג(
אלאלאחרקבלתכלאלה:

לענייןהתנהלותההמקצועיתכאמורבסעיףקטן )1(
)א()1(,אי־תלותוהעדרניגודענייניםכאמורבסעיףקטן

)א()3(-חוותדעתובההמלצהמאתהממונה;

הועברההשליטהבגוףנותןהכשר,יפקערישיונואלא )ב(
כדי בהעברה אין כי ובכתב מראש הממונה אישר כן אם
לפגועבתוקףהרישיון,ורשאיהממונהלהורותכיגוףנותן

הכשרשהועברההשליטהבוטעוןרישיוןחדשר

הממונהייתןאישורלפיסעיףקטן)ב(בתוך45ימים )ג(
השליטה בבעל שמתקיימים שוכנע אם הבקשה מהגשת
הנעברכלהתנאיםהנדרשיםמבעלשליטהלשםמתןרישיוןר

מועצהדתית
מוסמכת

רשאית2כהר שתהיה דתית מועצה להסמיך רשאי השר )א(
לתתשירותיהשגחהלפיחוקזה)בחוקזה-מועצהדתית

מוסמכת(,אםמצאכימתקיימיםכלאלה:

היאמתנהלתבאופןמקצועיויעילברמההנדרשת )1(
לשםהפעלתסמכויותיהלמתןשירותיהשגחהכאמור

בסעיף2י;

תקציבהאוענייניההכספייםמנוהליםבאורח )2(
שר בהסכמת השר שקבע להוראות בהתאם תקין,

האוצר,ובכללזהבענייניםאלה:

משגיחים של והעסקה ההתקשרות אופן )א(
מטעמה;

שכר ולנבחריה לעובדיה משלמת היא )ב(
כדיןובהתאםלהוראותסעיף29לחוקיסודות

התקציב,התשמ"ה-1831985;

באופן כלכלית מבחינה מתנהלת היא )ג(
עצמאיבתחוםהכשרות,ולענייןזהרשאיהשר
שירותי במתן תחרות של קיומה את לשקול
השגחהבתחומיהרשותהמקומיתשבהפועלת
של עמידתה בחינת לשם הדתית; המועצה
מועצהדתיתבתנאיזה,תגישהמועצההדתית
תכניתכלכליתמפורטתהמציגהאתהתנהלותה;

אי־תלות להבטחת פעולה תכנית הציגה היא )3(
והעדרניגודעניינים,ביןמשגיחמטעמהלעוסקשלו

היאנותנתשירותיהשגחהכאמורבסעיף2דר

לאיסמיךהשרמועצהדתיתכמועצהדתיתמוסמכת )ב(
אלאלאחרשנתןאתדעתובדברחשדלעבירותשעניינןטוהר

המידותבפעולתהשלהמועצההדתית,חבריהאועובדיהר

לאיסמיךהשרמועצהדתיתכמועצהדתיתמוסמכת )ג(
אלאלאחרקבלתכלאלה:

לענייןהתנהלותההמקצועיתכאמורבסעיףקטן )1(
)א()1(,אי־תלותוהעדרניגודענייניםכאמורבסעיףקטן

)א()3(-חוותדעתובההמלצהמאתהממונה;

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ר 183

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18 278

לענייןהתנהלותההכלכליתכאמורבסעיףקטן )2(
)א()2(-חוותדעתובהןהמלצותמטעםהמנהלהכללי

שלהמשרד;

- )ב( קטן בסעיף כאמור המידות טוהר לעניין )3(
חוותדעתמאתהיועץהמשפטילממשלהאומישהוא

הסמיךלכךר

חוותהדעתהאמורותבסעיףקטן)ג(יוגשולשרבתוך21 )ד(
ימיםמפנייתולקבלןר

הודעהעלהסמכהאועלביטולהסמכהכאמורבסעיף )ה(
הרבנות של המשרד, של האינטרנט באתרי תפורסם זה

הראשיתלישראלושלהמועצההדתיתהמוסמכתר

הסמכהשלמועצהדתיתמוסמכתלפיסעיףזהתהיה )ו(
לתקופהשלאתעלהעלשלוששנים;השררשאי,לאחרשמצא
ו–)ב( )א( קטן סעיף בהוראות עומדת הדתית המועצה כי
בהתאםלחוותדעתכאמורבסעיףקטן)ג(,להאריךהסמכה
כאמורלתקופותנוספותשלאיעלועלשלוששניםכלאחתר

מצאהשר,לפיהמידעשלפניו,ובכללזהחוותדעת )ז(
שקיבלמאחדמהגופיםהאמוריםבסעיףקטן)ג(,שהמועצה
הנדרשים התנאים אחר ממלאת אינה המוסמכת הדתית
להסמכתהלפיסעיףקטן)א(אושמצאפגםבהתנהלותה,
ישלחהתראהלרבהמוסמךולראשהמועצההדתיתאולראש
הרשותהמקומית,לפיהעניין,כיעליהםלפעוללתיקוןהפגםר

השררשאילהתלותאתכתבההסמכהשלמועצהדתית )ח(
מוסמכתלתקופהשיקבעשלאתעלהעלשנהאולבטלאת
ההסמכה,לאחרשנתןלרבהמוסמך,לראשהמועצההדתית
אולראשהרשותהמקומיתשבההיאפועלת,הזדמנותלטעון

אתטענותיובפניובהתקייםאחדמאלה:

המועצההדתיתהמוסמכתאינהממלאתאחר )1(
התנאיםהנדרשיםלהסמכתהלפיסעיףקטן)א(;

כאמור התראה שניתנה לאחר הפגם תוקן לא )2(
בסעיףקטן)ז(;

קיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןישבמתןכתב )3(
ההסמכהכדילפגועבטובתהציבורר

הממונהישלחהודעהבדברהחלטתהשרלפיסעיף )ט(
קטן)ח(לכלעוסקאשרהואאומצרךשהואמייצרקיבלו
שירותיהשגחהמהמועצההדתיתהמוסמכתשלגביהנשלחה
הודעהכאמורויפרסםעלכךהודעהבאתרהאינטרנטשל

הרבנותהראשיתלישראלר

בקשהלהסמכהאו
לחידושה

מועצהדתיתהמבקשתלקבלהסמכהאולחדשהסמכה2כור )א(
כמועצהדתיתמוסמכתתגישלשרבקשהלכךעלגביטופס

ובאופןשיורההשר)בסעיףזה-בקשה(ר
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בבקשהתמסורהמועצההדתיתאתהפרטיםהאלה: )ב(

תקןכשרותמועצה,אחדאויותר,אשרלפיוהיא )1(
מבקשתלתתלעוסקיםשירותיהשגחה,ובלבדשלפחות
אחדמהתקניםיהיהתקןכשרותמועצהרגיל;לאתוגש
בקשהלפיתקןכשרותשלאנבחןבמשךיותרמחמש

שנים,בהתאםלסעיף2א)ז(;

לתת מבקשת היא שלגביהם העוסקים סוגי )2(
שירותיהשגחה;

תכניתההשגחהשלפיהתפעל,לפיסוגיעוסקים )3(
ולפיתקןהכשרות;

לסימון שימוש תעשה שבהם הכשרות סמלי )4(
ההשגחהשהיאתבצעלסוגיה;

תכניתהכשרהלמשגיחיםמטעמה; )5(

מסמכיםהמעידיםכיהיאממלאתאחרהתנאים )6(
הקבועיםבסעיף2כה)א(,כפישיקבעהשרר

מועצהדתיתהמבקשתלקבלהסמכהתתחייבכיבכל )ג(
החוזיםשתתקשרבהםעםעוסקיםאשריבקשולרכושממנה
שירותיהשגחהתכלולהוראותשבהןיתירהעוסקלהאולמי
ההשגחה, שירותי למתן הנדרשות פעולות לבצע מטעמה
ולמקומות העוסק של הפעילות למקום כניסה זה ובכלל

הקשוריםלפעילותו,ודרישהמהעוסקלהמציאמסמכיםר

הממונהרשאילדרושמהמועצההדתיתהמבקשתלקבל )ד(
הסמכהאולחדשהפרטיםאומסמכיםנוספיםלשםבדיקת

עמידתהבהוראותלפיחוקזהר

בקשהלחידושהסמכהתוגשלשר60ימיםלפחותלפני )ה(
מועדפקיעתתוקפהר

לחידושה או הסמכה לקבלת בבקשה השר החלטת )ו(
תינתןבתוך45ימיםמקבלתהבקשהר

הגישהמועצהדתיתמוסמכתבקשהלחידושהסמכה )ז(
במועדהאמורבסעיףקטן)ה(,ולאנתןהשרהחלטהבבקשה
תהיה שהוגשה, ממועד ימים 60 בתוך ההסמכה לחידוש
ההסמכהבתוקףעדלמועדההחלטהבבקשה,ותעודותהכשר
שנתנההמועצההדתיתהמוסמכתלאיפקעובשלכךשלא

ניתנההחלטתהשרבבקשהר

דיווחלכנסת-
הסמכתמועצות

דתיות

השרידווחלוועדהשלהכנסת,עדסוףחודשמרסבכלשנה,2כזר
עלבקשותמועצותדתיותלקבלהסמכהלפיפרקזהבשנה
שקדמהלמועדהדיווח,ומתוכןעלהבקשותשאושרוועל

הבקשותשנדחווהנימוקיםלדחייתןר

בבקשהתמסורהמועצההדתיתאתהפרטיםהאלה: )ב(

תקןכשרותמועצה,אחדאויותר,אשרלפיוהיא )1(
מבקשתלתתלעוסקיםשירותיהשגחה,ובלבדשלפחות
אחדמהתקניםיהיהתקןכשרותמועצהרגיל;לאתוגש
בקשהלפיתקןכשרותשלאנבחןבמשךיותרמחמש

שנים,בהתאםלסעיף2א)ז(;

לתת מבקשת היא שלגביהם העוסקים סוגי )2(
שירותיהשגחה;

תכניתההשגחהשלפיהתפעל,לפיסוגיעוסקים )3(
ולפיתקןהכשרות;

לסימון שימוש תעשה שבהם הכשרות סמלי )4(
ההשגחהשהיאתבצעלסוגיה;

תכניתהכשרהלמשגיחיםמטעמה; )5(

מסמכיםהמעידיםכיהיאממלאתאחרהתנאים )6(
הקבועיםבסעיף2כה)א(,כפישיקבעהשרר

מועצהדתיתהמבקשתלקבלהסמכהתתחייבכיבכל )ג(
החוזיםשתתקשרבהםעםעוסקיםאשריבקשולרכושממנה
שירותיהשגחהתכלולהוראותשבהןיתירהעוסקלהאולמי
ההשגחה, שירותי למתן הנדרשות פעולות לבצע מטעמה
ולמקומות העוסק של הפעילות למקום כניסה זה ובכלל

הקשוריםלפעילותו,ודרישהמהעוסקלהמציאמסמכיםר

הממונהרשאילדרושמהמועצההדתיתהמבקשתלקבל )ד(
הסמכהאולחדשהפרטיםאומסמכיםנוספיםלשםבדיקת

עמידתהבהוראותלפיחוקזהר

בקשהלחידושהסמכהתוגשלשר60ימיםלפחותלפני )ה(
מועדפקיעתתוקפהר

לחידושה או הסמכה לקבלת בבקשה השר החלטת )ו(
תינתןבתוך45ימיםמקבלתהבקשהר

הגישהמועצהדתיתמוסמכתבקשהלחידושהסמכה )ז(
במועדהאמורבסעיףקטן)ה(,ולאנתןהשרהחלטהבבקשה
תהיה שהוגשה, ממועד ימים 60 בתוך ההסמכה לחידוש
ההסמכהבתוקףעדלמועדההחלטהבבקשה,ותעודותהכשר
שנתנההמועצההדתיתהמוסמכתלאיפקעובשלכךשלא

ניתנההחלטתהשרבבקשהר

דיווחלכנסת-
הסמכתמועצות

דתיות

השרידווחלוועדהשלהכנסת,עדסוףחודשמרסבכלשנה,2כזר
עלבקשותמועצותדתיותלקבלהסמכהלפיפרקזהבשנה
שקדמהלמועדהדיווח,ומתוכןעלהבקשותשאושרוועל

הבקשותשנדחווהנימוקיםלדחייתןר
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סימן ב': מרשם גופים נותני הכשר ומועצות דתיות 
מוסמכות

מרשםגופיםנותני
הכשרומועצות
דתיותמוסמכות

הממונהינהלמרשםשלגופיםנותניהכשרומועצות2כחר )א(
לפי דתיותמוסמכותשניתןלהםרישיוןאוכתבהסמכה,
העניין,וכןשלמישרישיונםכגופיםנותניהכשראוהסמכתם
כמועצהדתיתמוסמכתבוטלואוהותלו)בסעיףזה-מרשם(;
המרשםיכלוללגביכלגוףנותןהכשרומועצהדתיתמוסמכת,

אתהפרטיםהאלה:

לענייןגוףנותןהכשר-שמותיהםשלהמנהל, )1(
בעליהתפקידיםהבכיריםוהמומחהההלכתי;

הרב של שמו מוסמכת- דתית מועצה לעניין )2(
ראש או הדתית המועצה ראש של ושמו המוסמך

הרשותהמקומית,לפיהעניין;

מידעלגביהרישיוןאוכתבההסמכהובכללזה, )3(
התנאיםהקבועיםבוומועדפקיעתתוקףהרישיוןאו

סיוםתקופתההסמכה;

תקןכשרותשלפיופועלבעלהרישיוןאומחזיק )4(
כתבההסמכה;

הדרישותהנוספותעלתקןכשרותמועצהכאמור )5(
בסעיף2ב)ג(,אםנקבעועלידיגוףנותןהכשר;

דרכיהתקשרותעםהגוףנותןההכשראוהמועצה )6(
הדתיתהמוסמכת;

רשימתהעוסקיםשלהםנותניםהגוףנותןהכשר )7(
אוהרבהמוסמךתעודתהכשרוסוגם;בפרטזהייכללו
תעודת לו ניתנה שבו המועד וכתובתו, העוסק שם

הכשרותוקףתעודתההכשר;

לענייןגופיםשרישיונםהותלהאובוטל,נוסףעל )8(
האמורבפסקאות)1(עד)7(-עילתההתליהאוהביטול
והמועדשבוהתקבלההחלטתהממונהבעניין;לעניין
מועצהדתיתמוסמכתשבוטלהאוהותלתההסמכתה,
נוסףעלהאמורבפסקאות)1(עד)7(-עילתההתליה
אוהביטולוהמועדשבוהתקבלההחלטתהשרבענייןר

המרשםיועמדלעיוןהציבורבמשרדיהממונהויפורסם )ב(
באתרהאינטרנטשלהרבנותהראשיתלישראלובכלדרך

נוספתשהממונהיראהלנכוןר

פרק ה': מערך לאסדרת הכשרות וסמכויות פיקוח
סימן א': מערך לאסדרת הכשרות

מערךלאסדרת
הכשרות

הרבנותהראשיתתפעילבאמצעותעובדיהמערךלאסדרת2כטר
הכשרותבהתאםלהוראותחוקזה,אשריפקחעלגופיםנותני
הכשרומועצותדתיותמוסמכותועלשירותיההשגחהשהם

נותניםלעוסקיםר
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ממונהעלהמערך
לאסדרתהכשרות

השרימנהעובדהרבנותהראשיתשיהיההממונהעלהמערך2לר
לאסדרתהכשרות;תפקידיהממונהיהיואלה:

לתתרישיוןלגוףנותןהכשר,ולהתלותאולבטלרישיון )1(
שניתןכאמורוהכוללפיסימןא'לפרקד';

לקייםאסדרהעלגופיםנותניהכשראומועצותדתיות )2(
מוסמכותובעליהתפקידיםבהם,ובכללזהבאמצעותביקורת
בעסקשלעוסקשגוףנותןהכשראומועצהדתיתמוסמכת

נותןלושירותיהשגחה;

ב' סימן לפי מידע פרטי בו שייכללו מרשם לנהל )3(
לפרקד';

או לעוסק שניתנה הכשר תעודת להתלות או לבטל )4(
לקבועתנאיםהנדרשיםלתיקוןליקויים,בהתאםלהוראות

סעיף10א;

לקייםפיקוחואכיפהשלהוראותפרקו'ר )5(

סמכותדרישת
מידע

דתית2לאר וממועצה הכשר נותן מגוף לדרוש רשאי הממונה
מוסמכת,למסורלו,במועד,במתכונתובאופןשיורה,כלמידע
הנחוץלשםהפעלתסמכויותיולפיחוקזה,אוכדילהקל

אתביצועןר

תנאיכשירותשל
הממונה

מישמתקיימיםבוכלאלהכשירלהתמנותלממונה:2לבר

הואבעלתואראקדמיראשוןממוסדמוכרלהשכלה )1(
גבוהה, להשכלה המועצה בחוק כמשמעותו גבוהה

התשי"ח-1841959,בתחוםהנוגעלעניין;

מתקייםלגביואחדמאלה: )2(

הואבעלניסיוןשלשמונהשניםלפחותבתפקיד )א(
לפחות שלארבעשנים ניסיון בעל וכן בכיר ניהולי

בתחוםהכשרות;

הואבעלניסיוןשלשמונהשניםלפחותבתחום )ב(
הכשרותוכןבעלניסיוןשלארבעשניםלפחותבתפקיד

ניהוליבכיר;

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו )3(
נסיבותיהמישביצעהאינוראוילהיותממונהולאהוגשנגדו

כתבאישוםבעבירהכאמורר

תקופתהכהונה
שלהממונה

והואיכהן2לגר שלהממונהתהיהחמששנים תקופתכהונתו
תקופתכהונהאחתבלבדר

סימן ב': סמכויות פיקוח

על2לדרהסמכתמפקחים הפיקוח מערך עובדי מקרב להסמיך, רשאי השר )א(
הכשרות,מפקחיםשיהיונתונותלהםהסמכויותלפיחוקזה,

כולןאוחלקן,לשםפיקוחעלביצועהוראותלפיחוקזהר

ממונהעלהמערך
לאסדרתהכשרות

השרימנהעובדהרבנותהראשיתשיהיההממונהעלהמערך2לר
לאסדרתהכשרות;תפקידיהממונהיהיואלה:

לתתרישיוןלגוףנותןהכשר,ולהתלותאולבטלרישיון )1(
שניתןכאמורוהכוללפיסימןא'לפרקד';

לקייםאסדרהעלגופיםנותניהכשראומועצותדתיות )2(
מוסמכותובעליהתפקידיםבהם,ובכללזהבאמצעותביקורת
בעסקשלעוסקשגוףנותןהכשראומועצהדתיתמוסמכת

נותןלושירותיהשגחה;

ב' סימן לפי מידע פרטי בו שייכללו מרשם לנהל )3(
לפרקד';

או לעוסק שניתנה הכשר תעודת להתלות או לבטל )4(
לקבועתנאיםהנדרשיםלתיקוןליקויים,בהתאםלהוראות

סעיף10א;

לקייםפיקוחואכיפהשלהוראותפרקו'ר )5(

סמכותדרישת
מידע

דתית2לאר וממועצה הכשר נותן מגוף לדרוש רשאי הממונה
מוסמכת,למסורלו,במועד,במתכונתובאופןשיורה,כלמידע
הנחוץלשםהפעלתסמכויותיולפיחוקזה,אוכדילהקל

אתביצועןר

תנאיכשירותשל
הממונה

מישמתקיימיםבוכלאלהכשירלהתמנותלממונה:2לבר

הואבעלתואראקדמיראשוןממוסדמוכרלהשכלה )1(
גבוהה, להשכלה המועצה בחוק כמשמעותו גבוהה

התשי"ח-1841959,בתחוםהנוגעלעניין;

מתקייםלגביואחדמאלה: )2(

הואבעלניסיוןשלשמונהשניםלפחותבתפקיד )א(
לפחות שלארבעשנים ניסיון בעל וכן בכיר ניהולי

בתחוםהכשרות;

הואבעלניסיוןשלשמונהשניםלפחותבתחום )ב(
הכשרותוכןבעלניסיוןשלארבעשניםלפחותבתפקיד

ניהוליבכיר;

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו )3(
נסיבותיהמישביצעהאינוראוילהיותממונהולאהוגשנגדו

כתבאישוםבעבירהכאמורר

תקופתהכהונה
שלהממונה

והואיכהן2לגר שלהממונהתהיהחמששנים תקופתכהונתו
תקופתכהונהאחתבלבדר

סימן ב': סמכויות פיקוח

על2לדרהסמכתמפקחים הפיקוח מערך עובדי מקרב להסמיך, רשאי השר )א(
הכשרות,מפקחיםשיהיונתונותלהםהסמכויותלפיחוקזה,

כולןאוחלקן,לשםפיקוחעלביצועהוראותלפיחוקזהר

ס"חהתשי"ח,עמ'191ר 184
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לאיוסמךמפקחלפיסעיףקטן)א(אלאאםכןמתקיימים )ב(
בוכלאלה:

מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )1(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי,לדעתהשר,לשמש

מפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותלו,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורה )3(
השרר

תפורסם זה סעיף לפי מפקחים הסמכת על הודעה )ג(
ברשומותר

פיקוחעלגופים
נותניהכשר

ומועצותדתיות
מוסמכות

מפקחיבצעפעולותפיקוחכדילהבטיחכיגוףנותןהכשר2להר
אומועצהדתיתמוסמכתפועליםבהתאםלהוראותחוקזהר

פיקוחובקרת
כשרות

עוסק2לור על כשרות ובקרת פיקוח פעולות יבצע מפקח )א(
שבידיותעודותהכשר,כדילהבטיחכיהואפועלבהתאם
ניתנה פיו שעל הכשרות לתקן ובהתאם ההכשר לתעודת
תעודתהכשר,וכיאינומפראתהוראותסעיפים3)ב(,4)ב(ו־5ר

מפקחיבצעפעולותפיקוחכדילהבטיחכימישאין )ב(
בידיותעודתהכשראינומפראתהוראותסעיפים3)א(,4)א(

ו־5ר

לשםפיקוחעלביצועהוראותלפיחוקזה,רשאימפקח-2לזרסמכויותמפקח

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלואתשמוומענו )1(
ולהציגלפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזהה

אותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאו )2(
מסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצועהוראותחוקזהאו
להקלאתביצועו;בפסקהזו,"מסמך"-לרבותפלט,כהגדרתו
בחוקהמחשבים,התשנ"ה-1851995,וכןמדבקותאואריזותשל

מצרך;

את למסור וכן וחומרים, מצרכים של דגימות ליטול )3(
הדגימותלבדיקה,לשמוראותןאולנהוגבהןבדרךאחרת;

להיכנסלמקוםשבופועלגוףנותןהכשראומועצה )4(
דתיתמוסמכת,למקוםשבופועלעוסקאולמקוםשקשור
וקירור אחסון למקומות זה ובכלל עוסק, של לפעילותו
שבמתחםהמבוקרואגפיואושבשליטתושלהעוסק,לרבות
כניסהלכליתחבורהכשהואנייח,ובלבדשלאייכנסלמקום

המשמשלמגורים,אלאעלפיצושלביתמשפט;

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ר 185
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שפג משום בין בתוקף, שאינה הכשר תעודת ליטול )5(
דתית מועצה או ההכשר נותן שהגוף משום ובין תוקפה
מוסמכתהודיעולממונהכיהחליטולבטלתעודתהכשרלפי

סעיף2טר

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיחוקזה,2לחרזיהוימפקח
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשניאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודהחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידו )2(
ועלסמכויותיו,שאותהיציגלפידרישהר

צרכנים2לטרבירורתלונות של תלונות לבירור מנגנון יקים הממונה )א(
מועצה או הכשר נותן גוף לפעילות הנוגע בכל ועוסקים,

דתיתמוסמכת,ובעליהתפקידיםבהםר

השריקבעהוראותלענייןאופןקבלתהתלונותובירורן; )ב(
הרבנות של האינטרנט באתר יפורסמו כאמור הוראות

הראשיתלישראלר

הממונהלאיבררתלונהשהיא- )ג(

או המשפט בבית ועומד התלוי בעניין תלונה )1(
שביתהמשפטהכריעבולגופו;

תלונהקנטרניתאוטורדניתעלפניהאועוסקת )2(
בזוטידברים;

תלונהבענייןשלגביוכברהוגשהתלונהלממונה )3(
והיא לבררה, המוסמך אחר לגורם או התלונות על
התבררהונענתהלגופהואיןהצדקהבנסיבותהעניין

לשובולבדוקאותהר

לנקוט ישקול מוצדקת התלונה את הממונה מצא )ד(
אמצעיםהנדרשיםלדעתו,לרבותלפיסעיף2יגר

תוצאותבירורהתלונהיימסרולמתלונן,ורשאיהממונה )ה(
להעבירןגםלגורםעליוהוגשההתלונהר

פרק ו': איסור הונאה";

בסעיף3)ב(,במקום"שאינםכשריםלפידיןתורה"יבוא"שלאניתנהבעדםתעודת )6(
הכשר";

בסעיף4)ב(,במקום"שאינוכשרלפידיןתורה"יבוא"שלאניתנהבעדותעודת )7(
הכשר";

5,במקום"שאינוכשרלפידיןתורה"יבוא"שלאניתנהבעדותעודת בסעיף )8(
הכשר";

בסעיף7,במקום"אדם"יבוא"יחיד"והסיפההחלבמילים"אומאתרבעיר"- )9(
תימחק;

אחריסעיף7יבוא: )10(

"איסורהונאה
ביבוא

יבואןלאישווקבישראלמצרךמיובאתוךהצגתובכתבככשר7אר
אלאאםכןמתקיימיםלגביהמצרךתנאיםאלה:

שפג משום בין בתוקף, שאינה הכשר תעודת ליטול )5(
דתית מועצה או ההכשר נותן שהגוף משום ובין תוקפה
מוסמכתהודיעולממונהכיהחליטולבטלתעודתהכשרלפי

סעיף2טר

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיחוקזה,2לחרזיהוימפקח
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשניאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודהחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידו )2(
ועלסמכויותיו,שאותהיציגלפידרישהר

צרכנים2לטרבירורתלונות של תלונות לבירור מנגנון יקים הממונה )א(
מועצה או הכשר נותן גוף לפעילות הנוגע בכל ועוסקים,

דתיתמוסמכת,ובעליהתפקידיםבהםר

השריקבעהוראותלענייןאופןקבלתהתלונותובירורן; )ב(
הרבנות של האינטרנט באתר יפורסמו כאמור הוראות

הראשיתלישראלר

הממונהלאיבררתלונהשהיא- )ג(

או המשפט בבית ועומד התלוי בעניין תלונה )1(
שביתהמשפטהכריעבולגופו;

תלונהקנטרניתאוטורדניתעלפניהאועוסקת )2(
בזוטידברים;

תלונהבענייןשלגביוכברהוגשהתלונהלממונה )3(
והיא לבררה, המוסמך אחר לגורם או התלונות על
התבררהונענתהלגופהואיןהצדקהבנסיבותהעניין

לשובולבדוקאותהר

לנקוט ישקול מוצדקת התלונה את הממונה מצא )ד(
אמצעיםהנדרשיםלדעתו,לרבותלפיסעיף2יגר

תוצאותבירורהתלונהיימסרולמתלונן,ורשאיהממונה )ה(
להעבירןגםלגורםעליוהוגשההתלונהר

פרק ו': איסור הונאה";

בסעיף3)ב(,במקום"שאינםכשריםלפידיןתורה"יבוא"שלאניתנהבעדםתעודת )6(
הכשר";

בסעיף4)ב(,במקום"שאינוכשרלפידיןתורה"יבוא"שלאניתנהבעדותעודת )7(
הכשר";

5,במקום"שאינוכשרלפידיןתורה"יבוא"שלאניתנהבעדותעודת בסעיף )8(
הכשר";

בסעיף7,במקום"אדם"יבוא"יחיד"והסיפההחלבמילים"אומאתרבעיר"- )9(
תימחק;

אחריסעיף7יבוא: )10(

"איסורהונאה
ביבוא

יבואןלאישווקבישראלמצרךמיובאתוךהצגתובכתבככשר7אר
אלאאםכןמתקיימיםלגביהמצרךתנאיםאלה:
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המצרךקיבלתעודתהכשר; )1(

לענייןמצרךמיובאשמקבלתעודתהכשרמגוףנותן )2(
הכשר-הגוףנותןההכשרדיווחלממונהעלמתןתעודת
הכשרלמצרךבהתאםלהוראותסעיף2ז)ב(שבעהימיםלפני

מועדתחילתהשיווקבישראלר

עוסקשבידותעודתהכשרמגוףנותןהכשראומרב7בראיסורהונאה )א(
מוסמך,לאיציגתעודתהכשר,מסמךהנחזהלהיותתעודת
הכשר,תעודהאומסמךהמעידיםעלכךשהואמקבלשירותי
השגחה,אוכלמצגכשרותיאחרבכתב,מגורםשאינוגוףנותן

הכשראומועצהדתיתמוסמכתר

לאיציעולאייתןאדםלעוסקהמחזיקבתעודתהכשר )ב(
מגוףנותןהכשראומרבמוסמך,בעצמואובאמצעותאחר,
שירותיהשגחהאוכלפעולהאחרתשעניינהבדיקתעמידתו
שלעוסקבדיניכשרות,אלאאםכןבידיורישיוןמהממונה
דתית כמועצה מהשר הסמכה כתב או הכשר נותן כגוף

מוסמכתר

לאיתןאדםלעוסקהמחזיקבתעודתהכשרמגוףנותן )ג(
הכשראומרבמוסמך,אישורלהשתמשבסמליכשרות,ולא
יעשהשימושבסמליכשרותאויציגמצגאחרהמעידעל
קבלתשירותיהשגחהאועלכלפעולהאחרתשעניינהבדיקת
עמידתושלעוסקבדיניכשרות,אלאאםכןבידיורישיון
מהממונהכגוףנותןהכשראוכתבהסמכהמהשרכמועצה

דתיתמוסמכתר";

בסעיף9- )11(

בסעיףקטן)א(,במקום"ציוןשמושלנותןתעודתההכשר"יבוא"אתסמלי )א(
הכשרותשנקבעובתעודתהכשרשהונפקהלו,ולענייןתעודתהכשרשניתנה

לפיסעיף2)א()1(,)2ב()א(או)3(-ציוןשמושלנותןתעודתההכשר";

בסעיףקטן)ב(,במקום"שתפרסםמועצתהרבנותהראשיתלישראל"יבוא )ב(
"הממונה";

אחריסעיף10יבוא: )12(

"פעולהשל
הממונהכלפי

עוסקמפר

תנאי10אר מהוראות הוראה הפר עוסק כי הממונה מצא )א(
ההכשר,וכיהגוףנותןההכשראוהרבהמוסמךשנתנואת
תעודתההכשרלאפעלוכנדרשבענייןההפרה,יהיההממונה

רשאי,בהתחשבבדיניכשרותבלבד,לעשותאחתמאלה:

להורותלגוףנותןההכשראולרבהמוסמךשנתנו )1(
תעודת את להתלות או לבטל ההכשר, תעודת את

ההכשראולקבועתנאיםהנדרשיםלתיקוןליקויים;

לבטלאולהתלותאתתעודתההכשראולקבוע )2(
תנאיםהנדרשיםלתיקוןליקוייםר

הכשר תעודת תינתן לא כי להורות רשאי הממונה )ב(
חודשים, שישה על תעלה ושלא שקבע לתקופה לעוסק,

בהתקייםאחדמאלה:
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הממונהמצאכיהפרהשלעוסקכאמורבסעיף )1(
קטן)א(היאהפרהחוזרתונשניתאושנעשתהבנסיבות
מחמירותובשלאותההפרההחליטהממונהלפעול

בהתאםלסמכותולפיהסעיףהאמור;

גוףנותןהכשראורבמוסמךביטלואתתעודת )2(
ההכשרבהתאםלסמכותםלפיסעיף2טלאחרשמצאו
כיהפרתהוראותתנאיההכשרעלידיעוסקהיאהפרה

חוזרתונשניתאושנעשתהבנסיבותמחמירותר

השררשאילקבוענסיבותותנאיםלמתןהוראותעלידי )ג(
הממונהלפיסעיףקטן)ב(ר

הממונהיודיעעלהוראהשנתןלפיסעיףקטן)ב(לגופים )ד(
נותניהכשרולמועצותהדתיותהמוסמכות;פעלהממונה
כאמורבסעיףזה,יחולוהוראותסעיף2ט)ב(עד)ו(,בשינויים

המחויביםר

פרק ז': הוראות שונות";

בסעיף11,במקום"הרב"יבוא"המוסמךלתתתעודתהכשר"; )13(

בסעיף12,בסופויבוא:"הוראותסעיףזהלאיחולועלסירובושלגוףנותןהכשר )14(
לתתתעודתהכשרר";

בסעיף17- )15(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

השררשאי,ובענייניםהמנוייםבפסקאות)1()ב(ו–)2(עד)4(-באישור ")א1(
ועדהשלהכנסת,להתקיןתקנותבענייניםאלה:

כלליהתנהלותשנוגעיםלרמתבקרתהכשרותוהיקפה,לרבות)1( )א(
שעותנוכחותמשגיחהכשרותבעסקלפיסוגהעוסק,אשרבהם

יידרשולעמודגוףנותןהכשרועוסק;

כלליםבדברשעותנוכחותמשגיחכאמורבפסקה)1(-ייקבעו )ב(
גםבהסכמתשרהאוצר;

כלליםלענייןמצרךמיובא,לרבותלענייןאופןדיווחשלגוףנותן )2(
הכשרעלמתןתעודתהכשרלמצרךמיובאובכללזהדיווחדיגיטלי;

2יז,וכןתנאיםשעל תנאיםלמתןרישיוןנוסףעלהאמורבסעיף )3(
הממונהלקבועברישיוןשלגוףנותןהכשר,נוסףעלהתנאיםשבסעיף2יח;

הוראותלענייןהתנאיםלהסמכתמועצהדתיתמוסמכת,כאמור )4(
בסעיף2כה;הוראותלענייןהתנאיםהאמוריםבסעיף2כה)א()2(-ייקבעו

גםבהסכמתשרהאוצר;

הוראותלענייןצורתהותוכנהשלתעודתהכשרוסמליהכשרות; )5(

הוראותלענייןאופןתיעודפעולותשלגוףנותןהכשרושלמועצה )6(
דתיתמוסמכתוהפרטיםשעליהםלכלולבתיעודכאמור,וכןלענייןהחובה
לשמורמסמכים,לדווחלממונהולמסורלומידעאומסמכיםהדרושיםלו

לשםביצועתפקידיולפיחוקזהר";

הממונהמצאכיהפרהשלעוסקכאמורבסעיף )1(
קטן)א(היאהפרהחוזרתונשניתאושנעשתהבנסיבות
מחמירותובשלאותההפרההחליטהממונהלפעול

בהתאםלסמכותולפיהסעיףהאמור;

גוףנותןהכשראורבמוסמךביטלואתתעודת )2(
ההכשרבהתאםלסמכותםלפיסעיף2טלאחרשמצאו
כיהפרתהוראותתנאיההכשרעלידיעוסקהיאהפרה

חוזרתונשניתאושנעשתהבנסיבותמחמירותר

השררשאילקבוענסיבותותנאיםלמתןהוראותעלידי )ג(
הממונהלפיסעיףקטן)ב(ר

הממונהיודיעעלהוראהשנתןלפיסעיףקטן)ב(לגופים )ד(
נותניהכשרולמועצותהדתיותהמוסמכות;פעלהממונה
כאמורבסעיףזה,יחולוהוראותסעיף2ט)ב(עד)ו(,בשינויים

המחויביםר

פרק ז': הוראות שונות";

בסעיף11,במקום"הרב"יבוא"המוסמךלתתתעודתהכשר"; )13(

בסעיף12,בסופויבוא:"הוראותסעיףזהלאיחולועלסירובושלגוףנותןהכשר )14(
לתתתעודתהכשרר";

בסעיף17- )15(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

השררשאי,ובענייניםהמנוייםבפסקאות)1()ב(ו–)2(עד)4(-באישור ")א1(
ועדהשלהכנסת,להתקיןתקנותבענייניםאלה:

כלליהתנהלותשנוגעיםלרמתבקרתהכשרותוהיקפה,לרבות)1( )א(
שעותנוכחותמשגיחהכשרותבעסקלפיסוגהעוסק,אשרבהם

יידרשולעמודגוףנותןהכשרועוסק;

כלליםבדברשעותנוכחותמשגיחכאמורבפסקה)1(-ייקבעו )ב(
גםבהסכמתשרהאוצר;

כלליםלענייןמצרךמיובא,לרבותלענייןאופןדיווחשלגוףנותן )2(
הכשרעלמתןתעודתהכשרלמצרךמיובאובכללזהדיווחדיגיטלי;

2יז,וכןתנאיםשעל תנאיםלמתןרישיוןנוסףעלהאמורבסעיף )3(
הממונהלקבועברישיוןשלגוףנותןהכשר,נוסףעלהתנאיםשבסעיף2יח;

הוראותלענייןהתנאיםלהסמכתמועצהדתיתמוסמכת,כאמור )4(
בסעיף2כה;הוראותלענייןהתנאיםהאמוריםבסעיף2כה)א()2(-ייקבעו

גםבהסכמתשרהאוצר;

הוראותלענייןצורתהותוכנהשלתעודתהכשרוסמליהכשרות; )5(

הוראותלענייןאופןתיעודפעולותשלגוףנותןהכשרושלמועצה )6(
דתיתמוסמכתוהפרטיםשעליהםלכלולבתיעודכאמור,וכןלענייןהחובה
לשמורמסמכים,לדווחלממונהולמסורלומידעאומסמכיםהדרושיםלו

לשםביצועתפקידיולפיחוקזהר";

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18 286

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

השר,בהסכמתשרהאוצרובאישורועדהשלהכנסת,רשאילקבוע ")ב(
אגרהעבורבקשהלקבלתרישיוןאולחידושולפיסעיף2טז;האגרהתהיה

בסכוםקצוב,אובסכוםשיחושבבדרךשתיקבעכאמורר"

תיקוןחוקשירותי
הדתהיהודיים-

מס'25

בחוקשירותיהדתהיהודיים]נוסחמשולב[,התשל"א-1861971)בפרקזה-חוקשירותי87ר
הדתהיהודיים(,בסעיף7,אחריסעיףקטן)א(יבוא:

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מתןתעודתהכשרושירותיהשגחהלשםמתן")א1( )1(
תעודתהכשריינתנולפיהוראותחוקאיסורהונאהבכשרות,ולאייגבובעדם

אגרותכאמורבסעיףקטן)ב(ר

איןבהוראותפסקה)1(כדילגרועמסמכותהשלמועצהדתיתמוסמכת )2(
לגבותתשלוםעבורמתןתעודתהכשרושירותיהשגחהלפיחוקאיסורהונאה

בכשרותר

בסעיףקטןזה- )3(

"חוקאיסורהונאהבכשרות"-חוקאיסורהונאהבכשרות,התשמ"ג-1871983;

"תעודתהכשר","שירותיהשגחה"ו"מועצהדתיתמוסמכת"-כהגדרתםבחוק
איסורהונאהבכשרותר"

תיקוןחוקהרבנות
הראשיתלישראל

-מס'6

בחוקהרבנותהראשיתלישראל,התש"ם-1881980,)בפרקזה-חוקהרבנותהראשית88ר
2)3(,בסופויבוא"למצרךמיובאאולבשרמיובאכהגדרתםבחוק לישראל(,בסעיף
איסורהונאהבכשרות,התשמ"ג-1983,ולקבועהוראותשהמועצההוסמכהלקבוע

לפיהוראותהחוקהאמור;"ר

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים
מינהליים-מס'

127

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-1892000,בתוספתהראשונה,בסופהיבוא:89ר

החלטתהממונהלפיחוקאיסורהונאהבכשרות,התשמ"ג-1983,למעטהחלטה "63ר
שלאלתתרישיוןבשלהתנגדותמועצתהרבנותהראשיתלפיסעיף2יז)א()6(לחוקר"

חוקאיסורהונאה
בכשרות-תחילה

והוראותמעבר

תחילתןשלהוראותסעיף2לחוקאיסורהונאהבכשרותכנוסחובחוקזה,ביום90ר )א(
ח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023()בפרקזה-יוםתחילתההוראות(ר

עדמינויושלממונהלפיסעיף2ללחוקאיסורהונאהבכשרותכנוסחובחוקזה )ב(
יכהןהמנהלהכללישלהרבנותהראשיתכממונהכאמורר

חוקשירותיהדת
היהודיים-

הוראותתחילה

תחילתןשלהוראותסעיף7)א1(לחוקשירותיהדתהיהודיים,כנוסחובחוקזה,ביום91ר
תחילתההוראות;ואולםאםקבעהשרלשירותידתצוכאמורבסעיף100)ב(לחוקזהלא
יחולוהוראותסעיף7)א1()1(במקומותובמועדיםהקבועיםבצו,לגביהגורמיםהמנויים

בפסקה)2()ג(עד)ה(המובאתבסעיף100)ב(ר

חוקהרבנות
הראשיתלישראל
-הוראותתחילה

תחילתןשלהוראותסעיף2)3(לחוקהרבנותהראשיתלישראל,כנוסחובחוקזה,ביום92ר
תחילתההוראותר

חוקאיסורהונאה
בכשרות-הוראת

שעה

בתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(,ועדליוםתחילתההוראות,93ר )א(
יקראואתסעיף2)א(לחוקאיסורהונאהבכשרות,כנוסחובחוקזהכך:

ס"חהתשל"א,עמ'130;התשפ"ב,עמ'7ר 186

ס"חהתשמ"ג,עמ'128ר 187

ס"חהתש"ם,עמ'90;התשפ"ב,עמ'7ר 188

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשפ"א,עמ'175ר 189
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במקוםפסקה)2(יבוא: )1(

כלאחדמאלה: )2("

רבעיראורבמקומי,מחוץלתחוםהרשותהמקומיתשבה )א(
הואמכהן,ובלבדשביוםפרסומושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוני
חקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,
התשפ"ב-1902021)בסעיףזה-חוקהתכניתהכלכליתלשנים2021
ו־2022(ישלומערךשירותיכשרותהכוללמפקחיםברשותהמקומית
אובמועצההדתיתשבההואמכהן;לשםמתןתעודתהכשרכאמור
בסעיףזה,ייעזררבהעיראוהרבהמקומיבמועצההדתיתשבההוא
מכהן,וברשותמקומיתשאיןבהמועצהדתית-ברשותהמקומית

שבההואמכהן;

רבשהסמיכהמועצתהרבנותהראשיתלישראללתתתעודות )ב(
הכשרברשותמקומיתשאיןבהרבעיראורבמקומימכהןאושנבצר

ממנולשמשבתפקידוברשותזו;

מושב, או קיבוץ של כרב המכהן רב או מקומי רב עיר, רב )ג(
המכהןבמקוםשבונמצאביתהאוכל,מקוםהשחיטהאומקום

הייצורשלמצרךר";

פסקה)2א(ופסקתמשנה)ב(שבפסקה)2ב(-לאייקראור )2(

החלמיוםתחילתההוראותרשאיהשרלשירותידת,אםמצאכיברשותמקומית, )ב(
אחתאויותר,טרםהושלמהההיערכותלמתןשירותיהשגחהעלידיגופיםנותניהכשר,
לקבועבצותקופהאותקופותנוספותשלשישהחודשיםכלאחתואשרלאיעלו
במצטברעלחמששנים)בסעיףזה-תקופתההיערכות(,דרךכללאולרשותמקומית
אחתאויותרשיקבעבצו,שבהןיקראואתסעיף2)א(לחוקאיסורהונאהבכשרות,

כנוסחובחוקזה,כךשבמקוםפסקאות)2(ו–)2א(יבוא:

כלאחדמאלה: )2("

גוףנותןהכשר; )א(

רבמוסמך-למעטתעודתהכשרלמצרךמיובא; )ב(

רבעיר,רבמקומיאורבהמכהןכרבשלקיבוץאומושב,המכהן )ג(
במקוםשבונמצאביתהאוכל,מקוםהשחיטהאומקוםהייצורשלמצרך;

רבעיראורבמקומי,מחוץלתחוםהרשותהמקומיתשבההואמכהן, )ד(
ובלבדשישלומערךשירותיכשרותהכוללמפקחיםברשותהמקומיתאו
במועצההדתיתשבההואמכהן;לשםמתןתעודתהכשרכאמורבסעיף
זה,ייעזררבהעיראוהרבהמקומיבמועצההדתיתשבההואמכהןאו
ברשותמקומיתשאיןבהמועצהדתית-ברשותהמקומיתשבההואמכהן;

רבשהסמיכהמועצתהרבנותהראשיתלישראללתתתעודותהכשר )ה(
ברשותמקומיתשבהאיןרבעיראורבמקומימכהןאושנבצרממנולשמש

בתפקידוברשותזור"

במקוםפסקה)2(יבוא: )1(

כלאחדמאלה: )2("

רבעיראורבמקומי,מחוץלתחוםהרשותהמקומיתשבה )א(
הואמכהן,ובלבדשביוםפרסומושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוני
חקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,
התשפ"ב-1902021)בסעיףזה-חוקהתכניתהכלכליתלשנים2021
ו־2022(ישלומערךשירותיכשרותהכוללמפקחיםברשותהמקומית
אובמועצההדתיתשבההואמכהן;לשםמתןתעודתהכשרכאמור
בסעיףזה,ייעזררבהעיראוהרבהמקומיבמועצההדתיתשבההוא
מכהן,וברשותמקומיתשאיןבהמועצהדתית-ברשותהמקומית

שבההואמכהן;

רבשהסמיכהמועצתהרבנותהראשיתלישראללתתתעודות )ב(
הכשרברשותמקומיתשאיןבהרבעיראורבמקומימכהןאושנבצר

ממנולשמשבתפקידוברשותזו;

מושב, או קיבוץ של כרב המכהן רב או מקומי רב עיר, רב )ג(
המכהןבמקוםשבונמצאביתהאוכל,מקוםהשחיטהאומקום

הייצורשלמצרךר";

פסקה)2א(ופסקתמשנה)ב(שבפסקה)2ב(-לאייקראור )2(

החלמיוםתחילתההוראותרשאיהשרלשירותידת,אםמצאכיברשותמקומית, )ב(
אחתאויותר,טרםהושלמהההיערכותלמתןשירותיהשגחהעלידיגופיםנותניהכשר,
לקבועבצותקופהאותקופותנוספותשלשישהחודשיםכלאחתואשרלאיעלו
במצטברעלחמששנים)בסעיףזה-תקופתההיערכות(,דרךכללאולרשותמקומית
אחתאויותרשיקבעבצו,שבהןיקראואתסעיף2)א(לחוקאיסורהונאהבכשרות,

כנוסחובחוקזה,כךשבמקוםפסקאות)2(ו–)2א(יבוא:

כלאחדמאלה: )2("

גוףנותןהכשר; )א(

רבמוסמך-למעטתעודתהכשרלמצרךמיובא; )ב(

רבעיר,רבמקומיאורבהמכהןכרבשלקיבוץאומושב,המכהן )ג(
במקוםשבונמצאביתהאוכל,מקוםהשחיטהאומקוםהייצורשלמצרך;

רבעיראורבמקומי,מחוץלתחוםהרשותהמקומיתשבההואמכהן, )ד(
ובלבדשישלומערךשירותיכשרותהכוללמפקחיםברשותהמקומיתאו
במועצההדתיתשבההואמכהן;לשםמתןתעודתהכשרכאמורבסעיף
זה,ייעזררבהעיראוהרבהמקומיבמועצההדתיתשבההואמכהןאו
ברשותמקומיתשאיןבהמועצהדתית-ברשותהמקומיתשבההואמכהן;

רבשהסמיכהמועצתהרבנותהראשיתלישראללתתתעודותהכשר )ה(
ברשותמקומיתשבהאיןרבעיראורבמקומימכהןאושנבצרממנולשמש

בתפקידוברשותזור"

ס"חהתשפ"ב,עמ'80ר 190
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קבעהשרצוכאמורבסעיףקטן)ב(והסדירהמועצתהרבנותהראשיתתקןכשרות )ג(
)2()ג(עד)ה(המובאתבסעיףקטן)ב(שירותי רגיל,ייתנוהגורמיםהמנוייםבפסקה
השגחהותעודתהכשרבהתאםלתקןהכשרותכאמור,ורשאיםהם,נוסףעלכך,לתת
מועצהנוספים,אםנקבעו; לתקניכשרות השגחהותעודתהכשרבהתאם שירותי
הממונהכהגדרתובחוקאיסורהונאהבכשרות,כנוסחובחוקזה,יודיעלגורמיםכאמור

עלהתקןשהוסדר45ימיםלפניתחילתתוקפור

פרק י"ח: שירות מידע פיננסי
פרקזהיהיה"חוקשירותמידעפיננסי,התשפ"ב-2021"ר94רהשם

ואלהסעיפיחוקשירותמידעפיננסי,התשפ"ב-95:2021רסעיפיהחוק

"פרק א': הגדרות
בחוקזה-1רהגדרות

"אבטחתמידע"-כהגדרתהבסעיף7לחוקהגנתהפרטיות;

"איסוף",שלמידעפיננסי-גישהלמידעפיננסיהנמצאאצל
אחר,שהואמקורמידע,באמצעותמערכתהממשק
למידעפיננסי,וכןקבלתהמידעהאמורוהחזקתו,בין
אםקבלתהמידעוהחזקתוכאמורנעשותבאמצעות

אותהמערכתוביןאםלאו;

"אישורלמתןשירותמידעפיננסי","אישור"-אישורמאת
מאסדרלעסוקבמתןשירותמידעפיננסישניתןלפי

סימןד'לפרקב';

"אמצעישליטה","בורסה","הוןעצמי","החזקה",שלאמצעי
שליטה,"נושאמשרהבכירה",ו"שליטה"-כהגדרתם

בחוקניירותערך;

"בנק"-כמשמעותובחוקהבנקאות)רישוי(;

"בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"-מישבידו
כהגדרתו באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןלמתןאשראי"-מישבידורישיוןלמתןאשראי
כהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"-מישבידורישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראיכהגדרתובחוקהפיקוח

עלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןמנהלתיקים"-מישבידורישיוןמנהלתיקים
לפיחוקייעוץהשקעות;

"גוףמוסדי"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"גוףפיננסי"-גוףכמפורטלהלן:

בנק; )1(

תאגידעזר; )2(
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סולק; )3(

גוףמוסדי; )4(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )5(

בעלרישיוןלמתןאשראי; )6(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי; )7(

בעלרישיוןמנהלתיקים; )8(

חברבורסה; )9(

גוףאחרשנקבעלפיסעיף68)א(; )10(

"הוראותמאסדר"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןהמפקחעלהבנקים-הוראותהניתנותלפי )1(
סעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות;

- פיננסיים שירותים נותני על המפקח לעניין )2(
על הפיקוח לחוק 4)א( סעיף לפי הניתנות הוראות

שירותיםפיננסייםמוסדרים;

לענייןהממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכון- )3(

לפי הניתנות הוראות - מבטח לגבי )א(
סעיף2)ב(לחוקהפיקוחעלהביטוח;

לגביחברהמנהלת-הוראותהניתנותלפי )ב(
סעיף39)ב()1(לחוקהפיקוחעלקופותהגמל;

לענייןרשותניירותערך- )4(

לגביבעלרישיוןמנהלתיקים-הוראות )א(
הניתנותלפיסעיף28)ב(לחוקייעוץהשקעות;

הוראות חוקזה- לגביבעלרישיוןלפי )ב(
הניתנותלפיסעיף62)ב(;

- אשראי בנתוני שיתוף על הממונה לעניין )5(
הוראותהניתנותלפיסעיף68לחוקנתוניאשראי;

להגדרה )2()ה( בפסקה כאמור מאסדר לעניין )6(
להגדרה )4( בפסקה כאמור השירות", נותן "מאסדר
"מאסדרמקורהמידע"אוכאמורבפסקה)5(להגדרה
"מאסדרהגוףהפיננסי"-הוראותכמפורטבתוספת

הראשונה;

"היקףפעילותקטן",לענייןמקורמידע-כמפורטלהלן,לפי
העניין:

5% לענייןבנק-שווינכסיםשאינועולהעל )1(
משוויהנכסיםשלכללהבנקיםבישראלאועלשיעור
סעיף לפי הנגיד שקבע כאמור הנכסים משווי אחר
69)א()1(,לענייןזה,"שווינכסים",שלבנק-שווינכסיו
שלהבנקכפישמופיעבמאזןהבנקבדוחהכספיהשנתי
האחרוןשנערךעלבסיסמאוחדעלפיכלליחשבונאות

מקובליםהחליםעליו;

סולק; )3(

גוףמוסדי; )4(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )5(

בעלרישיוןלמתןאשראי; )6(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי; )7(

בעלרישיוןמנהלתיקים; )8(

חברבורסה; )9(

גוףאחרשנקבעלפיסעיף68)א(; )10(

"הוראותמאסדר"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןהמפקחעלהבנקים-הוראותהניתנותלפי )1(
סעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות;

- פיננסיים שירותים נותני על המפקח לעניין )2(
על הפיקוח לחוק 4)א( סעיף לפי הניתנות הוראות

שירותיםפיננסייםמוסדרים;

לענייןהממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכון- )3(

לפי הניתנות הוראות - מבטח לגבי )א(
סעיף2)ב(לחוקהפיקוחעלהביטוח;

לגביחברהמנהלת-הוראותהניתנותלפי )ב(
סעיף39)ב()1(לחוקהפיקוחעלקופותהגמל;

לענייןרשותניירותערך- )4(

לגביבעלרישיוןמנהלתיקים-הוראות )א(
הניתנותלפיסעיף28)ב(לחוקייעוץהשקעות;

הוראות חוקזה- לגביבעלרישיוןלפי )ב(
הניתנותלפיסעיף62)ב(;

- אשראי בנתוני שיתוף על הממונה לעניין )5(
הוראותהניתנותלפיסעיף68לחוקנתוניאשראי;

להגדרה )2()ה( בפסקה כאמור מאסדר לעניין )6(
להגדרה )4( בפסקה כאמור השירות", נותן "מאסדר
"מאסדרמקורהמידע"אוכאמורבפסקה)5(להגדרה
"מאסדרהגוףהפיננסי"-הוראותכמפורטבתוספת

הראשונה;

"היקףפעילותקטן",לענייןמקורמידע-כמפורטלהלן,לפי
העניין:

5% לענייןבנק-שווינכסיםשאינועולהעל )1(
משוויהנכסיםשלכללהבנקיםבישראלאועלשיעור
סעיף לפי הנגיד שקבע כאמור הנכסים משווי אחר
69)א()1(,לענייןזה,"שווינכסים",שלבנק-שווינכסיו
שלהבנקכפישמופיעבמאזןהבנקבדוחהכספיהשנתי
האחרוןשנערךעלבסיסמאוחדעלפיכלליחשבונאות

מקובליםהחליםעליו;
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לענייןמקורמידעהמפוקחעלידיבנקישראל )2(
ושאינובנק-היקףפעילותהנמוךמהיקףהפעילות

שקבעהנגידלפיסעיף69)א()2(;

לענייןמקורמידעשהואבעלרישיוןלמתןאשראי )3(
אובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי-
צבראשראישאינועולהעלמאתייםוחמישיםמיליון
לפי השר שקבע אחר סכום על או חדשים שקלים
סעיף69)ב()1(;ולענייןמקורמידעשהואבעלרישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראי-צברפיקדונותאוצבר
אשראישאינועולהעלהסכוםהאמוראועלסכום
אחרשקבעהשרלפיסעיף69)ב()2(;לענייןזה,"צבר
אשראי"-כהגדרתובסעיפים11א,25או־25יזלחוק
הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,לפיהעניין,
ו"צברפיקדונות"-כהגדרתובסעיף25אלחוקהאמור;

)1( בפסקאות מנוי שאינו מידע מקור לעניין )4(
עד)3(-היקףפעילותהנמוךמהיקףהפעילותשקבע

השרלפיסעיף69)ג(;

"היתרשליטה"-היתרלשליטהבבעלרישיוןשניתןלפי
סעיף9;

"הרשאתגישה"-כמשמעותהבסעיף40)א(;

זה ובכלל עלויות מחירים, השוואת - עלויות" "השוואת
ריביותועמלותאותשואותלגבימוצרפיננסיאושירות

פיננסי;

"ועדתהכלכלה"-ועדתהכלכלהשלהכנסת;

"חברבורסה"-כהגדרתובחוקניירותערך,למעטתאגיד
בנקאי;

"חברהמנהלת"-כהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותהגמל;

)רישוי(, הבנקאות חוק - )רישוי(" הבנקאות "חוק
התשמ"א-1911981;

)שירות הבנקאות חוק - ללקוח(" )שירות הבנקאות "חוק
ללקוח(,התשמ"א-1921981;

"חוקהגנתהפרטיות"-חוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1931981;

"חוקהחברות"-חוקהחברות,התשנ"ט-1941999;

בייעוץ העיסוק הסדרת חוק - השקעות" ייעוץ "חוק
השקעות, תיקי ובניהול השקעות בשיווק השקעות,

התשנ"ה-1951995;

ס"חהתשמ"א,עמ'232ר 191

ס"חהתשמ"א,עמ'258ר 192

ס"חהתשמ"א,עמ'128ר 193

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ר 194

ס"חהתשנ"ה,עמ'416ר 195
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"חוקייעוץ,שיווקומערכתסליקהפנסיוניים"-חוקהפיקוח
)ייעוץ,שיווקומערכתסליקה עלשירותיםפיננסיים

פנסיוניים(,התשס"ה-1962005;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-1971977;

שירותים על הפיקוח חוק - הביטוח" על הפיקוח "חוק
פיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-1981981;

"חוקהפיקוחעלקופותהגמל"-חוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-1992005;

"חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,

התשע"ו-2002016;

"חוקניירותערך"-חוקניירותערך,התשכ"ח-2011968;

"חוקנתוניאשראי"-חוקנתוניאשראי,התשע"ו-2022016;

"חוקשירותיתשלום"-חוקשירותיתשלום,התשע"ט-2032019;

"חשבוןמשותף"-חשבוןהמתנהלאצלמקורמידעשלגביו
רשומיםאצלמקורהמידעיותרמבעלחשבוןאחד;

"יועץהשקעות"-כהגדרתובחוקייעוץהשקעות;

"יועץפנסיוני"-כהגדרתובחוקייעוץ,שיווקומערכתסליקה
פנסיוניים;

"לקוח",שלנותןשירותאושלמקורמידע-אדםהמקבל
שירותמידעפיננסימנותןהשירותאוהמקבלשירות

ממקורהמידע,לפיהעניין;

"לשכתאשראי"ו"לשכתמידעעלעוסקים"-כהגדרתןבחוק
נתוניאשראי;

"מאסדר",שלגוףהעוסקבתחוםהפיננסי-מישמוענקת
לולפידיןסמכותלפקחעלפעילותוהפיננסיתשל

אותוגוף;

כמפורט גוףפיננסי של -מאסדר "מאסדרהגוףהפיננסי"
להלן,לפיהעניין:

על המפקח - עזר ותאגיד סולק בנק, לעניין )1(
הבנקים;

לענייןגוףמוסדי-הממונהעלשוקההוןביטוח )2(
וחיסכון;

"חוקייעוץ,שיווקומערכתסליקהפנסיוניים"-חוקהפיקוח
)ייעוץ,שיווקומערכתסליקה עלשירותיםפיננסיים

פנסיוניים(,התשס"ה-1962005;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-1971977;

שירותים על הפיקוח חוק - הביטוח" על הפיקוח "חוק
פיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-1981981;

"חוקהפיקוחעלקופותהגמל"-חוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-1992005;

"חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,

התשע"ו-2002016;

"חוקניירותערך"-חוקניירותערך,התשכ"ח-2011968;

"חוקנתוניאשראי"-חוקנתוניאשראי,התשע"ו-2022016;

"חוקשירותיתשלום"-חוקשירותיתשלום,התשע"ט-2032019;

"חשבוןמשותף"-חשבוןהמתנהלאצלמקורמידעשלגביו
רשומיםאצלמקורהמידעיותרמבעלחשבוןאחד;

"יועץהשקעות"-כהגדרתובחוקייעוץהשקעות;

"יועץפנסיוני"-כהגדרתובחוקייעוץ,שיווקומערכתסליקה
פנסיוניים;

"לקוח",שלנותןשירותאושלמקורמידע-אדםהמקבל
שירותמידעפיננסימנותןהשירותאוהמקבלשירות

ממקורהמידע,לפיהעניין;

"לשכתאשראי"ו"לשכתמידעעלעוסקים"-כהגדרתןבחוק
נתוניאשראי;

"מאסדר",שלגוףהעוסקבתחוםהפיננסי-מישמוענקת
לולפידיןסמכותלפקחעלפעילותוהפיננסיתשל

אותוגוף;

כמפורט גוףפיננסי של -מאסדר "מאסדרהגוףהפיננסי"
להלן,לפיהעניין:

על המפקח - עזר ותאגיד סולק בנק, לעניין )1(
הבנקים;

לענייןגוףמוסדי-הממונהעלשוקההוןביטוח )2(
וחיסכון;

ס"חהתשס"ה,עמ'918ר 196

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 197

ס"חהתשמ"א,עמ'208ר 198

ס"חהתשס"ה,עמ'889ר 199

ס"חהתשע"ו,עמ'1098ר 200

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 201

ס"חהתשע"ו,עמ'838ר 202

ס"חהתשע"ט,עמ'201ר 203
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לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי, )3(
בעלרישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלהפעלתמערכת
לתיווךבאשראי-המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים;

לענייןבעלרישיוןמנהלתיקים-הרשות; )4(

לענייןגוףאחרשנקבעלפיפסקה)10(להגדרה )5(
"גוףפיננסי"-מאסדרהגוףהאמור;

"מאסדרמקורהמידע"-מאסדרשלמקורמידע,כמפורט
להלן,לפיהעניין:

על המפקח - עזר ותאגיד סולק בנק, לעניין )1(
הבנקים;

לענייןגוףמוסדי-הממונהעלשוקההוןביטוח )2(
וחיסכון;

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי, )3(
בעלרישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלהפעלתמערכת
לתיווךבאשראי-המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים;

)8(להגדרה לענייןגוףאחרשנקבעלפיפסקה )4(
"מקורמידע"-מאסדרהגוףהאמור;

"מאסדרנותןהשירות"-מאסדרשלנותןשירות,כמפורט
להלן,לפיהעניין:

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותמידעפיננסי- )1(
הרשות;

לענייןבעלאישורלמתןשירותמידעפיננסי- )2(
כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןבנק,סולקותאגידעזר-המפקחעל )א(
הבנקים;

לענייןגוףמוסדי-הממונהעלשוקההון )ב(
ביטוחוחיסכון;

פיקדון שירותי למתן רישיון בעל לעניין )ג(
ואשראי,בעלרישיוןלמתןאשראיובעלרישיון
להפעלתמערכתלתיווךבאשראי-המפקחעל

נותנישירותיםפיננסיים;

על מידע ולשכת אשראי לשכת לעניין )ד(
עוסקים-הממונהעלשיתוףבנתוניאשראי;

2)ג(- סעיף לפי שנקבע אחר גוף לעניין )ה(
מאסדרהגוףהאמור;

"מבטח"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"מוצרפיננסי","שירותפיננסי"-מוצראושירות,לפיהעניין,
עיסוקו במסגרת הפיננסי בתחום העוסק גוף שנותן

כאמור;
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"מידעפיננסי"-מידעהמצויבידימקורמידע,עלאודות
פעילותוהפיננסיתשלהלקוחאצלאותומקורמידע,
למעטמידעשנוצרעלידימקורהמידעעלבסיסניתוח

הפעילותכאמור;

"מידעלאמזוהה"-מידעשאינומידעמזוהה;

"מידעמזוהה"-מידעהכוללפרטמזההשללקוח,אומידע
שפרטמזההשללקוחהופרדממנואךניתןלזהותאת
הלקוחשאליומתייחסהמידעבמאמץסביר,לרבות
בדרךשלהצלבתהמידעמולמידעאחרהזמיןלגוף
לציבור הזמין מידע מול או כאמור במידע המחזיק
הרחב;לענייןזה,"פרטמזהה"-שםפרטי,שםמשפחה,
מספרזהותוכלמידעאחרשישבוכדילהביא,במישרין

אובעקיפין,לזיהוישללקוחמסוים;

"משווקהשקעות"-כהגדרתובחוקייעוץהשקעות;

"מייצג"-כלאחדמאלה:

חשבון, רואי בחוק כהגדרתו חשבון רואה )1(
התשט"ו-2041955;

יועץמסמייצגכהגדרתובחוקהסדרתהעיסוק )2(
בייצוגעלידייועצימס,התשס"ה-2052005;

גורםאחרשנקבעלפיסעיף68)ב(; )3(

"הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכון"-הממונהעלשוק
ההוןביטוחוחיסכוןשמונהלפיסעיף2לחוקהפיקוח

עלהביטוח;

"הממונהעלשיתוףבנתוניאשראי"-הממונהעלשיתוף
בנתוניאשראישמונהלפיסעיף66לחוקנתוניאשראי;

"מערכתהממשקלמידעפיננסי"-מערכתמקוונתומאובטחת
גישהלמידע מחויבלתת מידע מקור שבאמצעותה
שמאפייניה ,39 סעיף לפי ברשותו הנמצא פיננסי

מפורטיםבתוספתהשנייה;

"המפקחעלהבנקים"-המפקחעלהבנקיםשמונהלפיסעיף
5לפקודתהבנקאות;

"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"-כמשמעותובסעיף2
לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"מקוון"-באמצעותרשתהאינטרנטאובאמצעיםטכנולוגיים
אחריםשקבעהשרלפיסעיף70)ג(;

"מקורמידע"-כלאחדמאלה:

בנק; )1(

סולק; )2(

"מידעפיננסי"-מידעהמצויבידימקורמידע,עלאודות
פעילותוהפיננסיתשלהלקוחאצלאותומקורמידע,
למעטמידעשנוצרעלידימקורהמידעעלבסיסניתוח

הפעילותכאמור;

"מידעלאמזוהה"-מידעשאינומידעמזוהה;

"מידעמזוהה"-מידעהכוללפרטמזההשללקוח,אומידע
שפרטמזההשללקוחהופרדממנואךניתןלזהותאת
הלקוחשאליומתייחסהמידעבמאמץסביר,לרבות
בדרךשלהצלבתהמידעמולמידעאחרהזמיןלגוף
לציבור הזמין מידע מול או כאמור במידע המחזיק
הרחב;לענייןזה,"פרטמזהה"-שםפרטי,שםמשפחה,
מספרזהותוכלמידעאחרשישבוכדילהביא,במישרין

אובעקיפין,לזיהוישללקוחמסוים;

"משווקהשקעות"-כהגדרתובחוקייעוץהשקעות;

"מייצג"-כלאחדמאלה:

חשבון, רואי בחוק כהגדרתו חשבון רואה )1(
התשט"ו-2041955;

יועץמסמייצגכהגדרתובחוקהסדרתהעיסוק )2(
בייצוגעלידייועצימס,התשס"ה-2052005;

גורםאחרשנקבעלפיסעיף68)ב(; )3(

"הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכון"-הממונהעלשוק
ההוןביטוחוחיסכוןשמונהלפיסעיף2לחוקהפיקוח

עלהביטוח;

"הממונהעלשיתוףבנתוניאשראי"-הממונהעלשיתוף
בנתוניאשראישמונהלפיסעיף66לחוקנתוניאשראי;

"מערכתהממשקלמידעפיננסי"-מערכתמקוונתומאובטחת
גישהלמידע מחויבלתת מידע מקור שבאמצעותה
שמאפייניה ,39 סעיף לפי ברשותו הנמצא פיננסי

מפורטיםבתוספתהשנייה;

"המפקחעלהבנקים"-המפקחעלהבנקיםשמונהלפיסעיף
5לפקודתהבנקאות;

"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"-כמשמעותובסעיף2
לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"מקוון"-באמצעותרשתהאינטרנטאובאמצעיםטכנולוגיים
אחריםשקבעהשרלפיסעיף70)ג(;

"מקורמידע"-כלאחדמאלה:

בנק; )1(

סולק; )2(

ס"חהתשט"ו,עמ'26ר 204

ס"חהתשס"ה,עמ'114ר 205

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18 294

תאגידעזר; )3(

גוףמוסדי; )4(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )5(

בעלרישיוןלמתןאשראי; )6(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי; )7(

גוףאחרשנקבעלפיסעיף68)ג(; )8(

"משווקהשקעות"-כהגדרתובחוקייעוץהשקעות;

"הנגיד"-נגידבנקישראל;

"נותןשירותמידעפיננסי","נותןשירות"-בעלרישיוןלמתן
שירותמידעפיננסיאובעלאישורלמתןשירותמידע

פיננסי;

"סוכןביטוח"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"סוכןפנסיוני"-כהגדרתובחוקייעוץ,שיווקומערכתסליקה
פנסיוניים;

"סולק"-כהגדרתובסעיף36טלחוקהבנקאות)רישוי(;

"סלימידע",לענייןכלמקורמידע-סוגיהמידעהפיננסי
המפורטיםלגביאותומקורמידעבתוספתהשלישית;

"פקודתהבנקאות"-פקודתהבנקאות,2061941;

"רישיוןלמתןשירותמידעפיננסי","רישיון"-רישיוןמאת
הרשותלעסוקבמתןשירותמידעפיננסישניתןלפי

סימןב'לפרקב';

"הרשות"-רשותניירותערך;

"שירותמידעפיננסי"-כלאחדמאלה:

איסוףמידעפיננסיוהעברתולאחר; )1(

איסוףמידעפיננסי,ושימושבובאופןמקוון,בידי )2(
מישאסףאתהמידע;

שימוש,באופןמקוון,במידעפיננסישנאסףבידי )3(
אחרוהועברלעושההשימוש,כאמורבפסקה)1(;

"תאגידבנקאי"-כהגדרתובחוקהבנקאות)שירותללקוח(,
בחוק כמשמעותה משותפת שירותים חברת למעט

האמור;

"תאגידעזר"-כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(;

"תיווך"-העברתמידעמנותןשירותלגוףפיננסיבהתאם
להוראותסעיף29)א()1(לשםקבלתהצעהמטעמושל
אותוגוףלהתקשרותעםהלקוח,והעברתהצעהכאמור
ללקוח,ביןאםנותןהשירותמסייעללקוחבהתקשרות

עםגוףכאמורוביןאםלאו;

ע"ר1941,תוס'1,עמ')ע(69)א(85ר 206
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"תקנוןהבורסה"-כמשמעותובסעיף46לחוקניירותערך;

"השר"-שרהאוצרר

פרק ב': רישוי

סימן א': חובת רישיון או אישור

חובתרישיוןאו
אישור

לאיעסוקאדםשאינומהמנוייםבסעיףקטן)ב(במתן2ר )א(
שניתן לכך רישיון בידו כן אם אלא פיננסי, מידע שירות
מאתהרשותלפיהוראותסימןב',ובהתאםלתנאיהרישיון

ולהוראותלפיחוקזהר

מקורמידעהמנויבפסקאות)1(עד)7(להגדרה"מקור )ב(
מידע",לשכתאשראיולשכתמידעעלעוסקיםלאיעסקו
במתןשירותמידעפיננסי,אלאאםכןבידםאישורלכךשניתן
בנתוני שיתוף על הממונה או המידע מקור מאסדר מאת
אשראי,לפיהעניין,לפיהוראותסימןד',ובהתאםלתנאי

האישורולהוראותלפיחוקזהר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו־)ב(,השר,באישור )ג(
ועדתהכלכלה,רשאילקבועסוגיםנוספיםשלגופיםהעוסקים
דין, לפי מפוקחת הפיננסית ושפעילותם הפיננסי בתחום
שלאתחולעליהםחובתהרישיוןלפיסעיףקטן)א(ותחול
עליהםחובתהאישורלפיסעיףקטן)ב(;תקנותלפיסעיףקטן
זהיותקנולפיהצעתהמאסדרשלהגוףשנקבעכאמוראו
בהתייעצותעימו,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעם
הרשות,ולגביגוףהמפוקחעלידיבנקישראל-לפיהצעת
הנגידאובהסכמתו,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעם

הרשותר

פטורמרישיון
ומאישור

עלאףהאמורבסעיף2,גוףפיננסי,מייצגאוגוףאחר3ר )א(
שנקבעלפיסעיף29)ו()2()ב(,שקיבלמידעפיננסימנותןשירות
לפיהוראותסעיף29,פטורמרישיוןאומאישורלגבישימוש
במידעלמטרהשלשמההועברלוהמידעבהתאםלהוראות

סעיף29ר

השר,בהסכמתשרהמשפטיםוהנגיד,בהתייעצותעם )ב(
הרשותובאישורועדתהכלכלה,רשאילקבועגופיםנוספים
שיהיופטוריםמחובתרישיוןאואישורלפיסעיף2,דרךכלל
אולגבישירותמסויםשהםנותנים,כפישיקבע;בתקנות
לפיסעיףקטןזה,רשאיהשרלקבועתנאיםשיחולועלמתן

השירותבידיגוףהפטורכאמורר

סימן ב': רישיון מאת הרשות

תנאיםלמתן
רישיון

הרשותרשאיתלתתרישיוןלמתןשירותמידעפיננסי4ר )א(
למבקששמתקיימיםלגביוכלאלה:

הואחברהכהגדרתהבחוקהחברותאושהוא )1(
רשוםכחברתחוץלפיסעיף346לחוקהחברות;

"תקנוןהבורסה"-כמשמעותובסעיף46לחוקניירותערך;

"השר"-שרהאוצרר

פרק ב': רישוי

סימן א': חובת רישיון או אישור

חובתרישיוןאו
אישור

לאיעסוקאדםשאינומהמנוייםבסעיףקטן)ב(במתן2ר )א(
שניתן לכך רישיון בידו כן אם אלא פיננסי, מידע שירות
מאתהרשותלפיהוראותסימןב',ובהתאםלתנאיהרישיון

ולהוראותלפיחוקזהר

מקורמידעהמנויבפסקאות)1(עד)7(להגדרה"מקור )ב(
מידע",לשכתאשראיולשכתמידעעלעוסקיםלאיעסקו
במתןשירותמידעפיננסי,אלאאםכןבידםאישורלכךשניתן
בנתוני שיתוף על הממונה או המידע מקור מאסדר מאת
אשראי,לפיהעניין,לפיהוראותסימןד',ובהתאםלתנאי

האישורולהוראותלפיחוקזהר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו־)ב(,השר,באישור )ג(
ועדתהכלכלה,רשאילקבועסוגיםנוספיםשלגופיםהעוסקים
דין, לפי מפוקחת הפיננסית ושפעילותם הפיננסי בתחום
שלאתחולעליהםחובתהרישיוןלפיסעיףקטן)א(ותחול
עליהםחובתהאישורלפיסעיףקטן)ב(;תקנותלפיסעיףקטן
זהיותקנולפיהצעתהמאסדרשלהגוףשנקבעכאמוראו
בהתייעצותעימו,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעם
הרשות,ולגביגוףהמפוקחעלידיבנקישראל-לפיהצעת
הנגידאובהסכמתו,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעם

הרשותר



פטורמרישיון
ומאישור

עלאףהאמורבסעיף2,גוףפיננסי,מייצגאוגוףאחר3ר )א(
שנקבעלפיסעיף29)ו()2()ב(,שקיבלמידעפיננסימנותןשירות
לפיהוראותסעיף29,פטורמרישיוןאומאישורלגבישימוש
במידעלמטרהשלשמההועברלוהמידעבהתאםלהוראות

סעיף29ר

השר,בהסכמתשרהמשפטיםוהנגיד,בהתייעצותעם )ב(
הרשותובאישורועדתהכלכלה,רשאילקבועגופיםנוספים
שיהיופטוריםמחובתרישיוןאואישורלפיסעיף2,דרךכלל
אולגבישירותמסויםשהםנותנים,כפישיקבע;בתקנות
לפיסעיףקטןזה,רשאיהשרלקבועתנאיםשיחולועלמתן

השירותבידיגוףהפטורכאמורר

סימן ב': רישיון מאת הרשות

תנאיםלמתן
רישיון

הרשותרשאיתלתתרישיוןלמתןשירותמידעפיננסי4ר )א(
למבקששמתקיימיםלגביוכלאלה:

הואחברהכהגדרתהבחוקהחברותאושהוא )1(
רשוםכחברתחוץלפיסעיף346לחוקהחברות;
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השליטהעלעסקיווניהולםמופעליםבישראל, )2(
ואםאינםמופעליםבישראל-ביכולתולקייםאתכל

ההוראותלפיחוקזה,וניתןלאכוףאותןלגביו;

ישלואמצעיםטכנולוגייםמתאימיםלשםמתן )3(
שירותהמידעהפיננסישהואמבקשלתתומיומנות
המערכות אמינות את שיבטיח באופן בהפעלתם,
שבאמצעותןיינתןהשירותואתקיוםההוראותלפי
חוקזה,ובכללזהההוראותהנוגעותלהגנתהפרטיות,

אבטחתמידע,הגנתסייברוניהולסיכונים;

האמצעים על וההצהרה העסקית התכנית )4(
5,מעידים הכספייםשלו,שצירףלבקשתולפיסעיף
שהוא הפיננסי המידע שירות את לתת יכולתו על

מבקשלתתולעמודבהוראותלפיחוקזה;

עצמי הון ביטוח, לעניין בדרישות עומד הוא )5(
מזעריאובטוחהאחרת,כנדרשמבעלרישיוןלפיסעיף

36)א(;

ביתהמשפטלאמינהלוכונסנכסיםאוציווהעל )6(
פירוקווהמבקשלאהחליטעלפירוקומרצון;

אםקייםבעלשליטה-מתקיימיםבוהתנאים )7(
לקבלתהיתרשליטהלפיסעיף9ר

מצאההרשותכימבקשהרישיוןאינוראוילעסוקבמתן )ב(
שירותמידעפיננסי,בשלטעמיםשבטובתהציבוראובשל
טעמיםהנוגעיםלמהימנותו,למהימנותושלבעלשליטהבו
אולמהימנותושלנושאמשרהבכירהבואובבעלשליטה
בו,רשאיתהיא,בהחלטהמנומקתבכתב,שלאלתתרישיון
למבקשאףאםמתקיימיםלגביוהתנאיםשבסעיףקטן)א(,
ובלבדשנתנהלוהזדמנותלטעוןאתטענותיולפניהאולפני

מישהיאהסמיכהלכךמביןעובדיה,בדרךשהורתהר

מבקש5רבקשהלרישיון יפרט בבקשה לרשות; תוגש לרישיון בקשה )א(
הרישיוןאתסוגשירותהמידעהפיננסישהואמבקשלתתר

קיום על המעידים מסמכים יצורפו לרישיון לבקשה )ב(
התנאיםלקבלתהרישיוןכאמורבסעיף4,ובכללזההצהרה
והתכנית הרישיון מבקש של הכספיים האמצעים בדבר
העסקיתשלו;הרשותתקבעבכלליםאתהפרטיםשיכלול
המבקשבהצהרהובתכניתהעסקיתכאמורוכןרשאיתהיא
שייכללו נוספים ודוחות מסמכים פרטים, בכללים לקבוע

בבקשהאושיצורפולבקשהר

יושבראשהרשותאועובדהרשותשהואהסמיכולכך )ג(
רשאילדרושממבקשהרישיוןפרטים,מסמכיםאודוחות
נוספיםעלהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,אםנראהלוכי
הדברדרושלבחינתהתקיימותושלתנאימהתנאיםלמתן

הרישיוןולקבלתהחלטהבבקשהר
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ברישיוןיפורט,ביןהשאר,סוגשירותהמידעהפיננסי6רתנאיםברישיון )א(
שרשאיבעלהרישיוןלתת,ורשאיתהרשותלקבועברישיון

תנאיםשיחולועלבעלהרישיוןר

הרשותרשאיתלשנותאתהתנאיםשקבעהברישיון )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,ובלבדשהודיעהלבעלהרישיוןאת
נימוקיהונתנהלוהזדמנותלטעוןאתטענותיולפניהאולפני

מישהיאהסמיכהלכךמביןעובדיה,בדרךשהורתהר

ביטולאוהתלייה
שלרישיון

הרשותרשאית,בהחלטהמנומקתבכתב,לבטלרישיון7ר )א(
אולהתלותולתקופהשלאתעלהעלשנהאו-מנימוקים
מיוחדים-לתקופהשלאתעלהעלחמששנים,אםמצאה

כימתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

מהתנאים תנאי הרישיון בבעל להתקיים חדל )2(
למתןרישיוןכאמורבסעיף4)א(אושהואהפרתנאי

מהתנאיםשנקבעוברישיוןלפיסעיף6;

בעלהרישיוןהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה; )3(

ברשימה המנויות מהנסיבות נסיבה מתקיימת )4(
שנקבעהלפיסעיףקטן)ב(המעידהעלפגםבמהימנות
כאמורבאותוסעיףקטן;נסיבותכאמורייבחנולגבי
בכירה משרה ונושא בו שליטה בעל הרישיון, בעל

בבעלהרישיוןאובבעלשליטהבו;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )5(
הרישיוןאואתהתלייתור

הרשותתקבערשימהשלנסיבותשישבהןכדילהעיד )ב(
עלפגםבמהימנותשלבעלרישיון,שלבעלשליטהבואושל
נושאמשרהבכירהבואובבעלשליטהבו)בסעיףקטןזה-
הרשימה(;הרשימהתפורסםבאתרהאינטרנטשלהרשות
ואינהטעונהפרסוםברשומות;הרשימהתיכנסלתוקףבתום
30ימיםמיוםהפרסום,אולםשינויברשימהלאיחולעלהליך
תלויועומדלפיסעיףקטן)א()4(;הודעהעלפרסוםהרשימה

ועלכלשינוישלהומועדתחילתם,תפורסםברשומותר

סבריושבראשהרשותכיפגםכאמורבסעיףקטן)א()1( )ג(
עד)5(שבשלורשאיתהרשותלנקוטאמצעיםכאמורבאותו
הרישיון לבעל להורות הוא רשאי לתיקון, ניתן קטן, סעיף
לתקנו,ורשאיהואלהורותעלאופןהתיקוןוהמועדלתיקון;
חלףהמועדכאמורוהפגםלאתוקןלהנחתדעתושליושב
ראשהרשות,רשאיתהרשותלנקוטאמצעיםכאמורבסעיף

קטן)א(ר

ברישיוןיפורט,ביןהשאר,סוגשירותהמידעהפיננסי6רתנאיםברישיון )א(
שרשאיבעלהרישיוןלתת,ורשאיתהרשותלקבועברישיון

תנאיםשיחולועלבעלהרישיוןר

הרשותרשאיתלשנותאתהתנאיםשקבעהברישיון )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,ובלבדשהודיעהלבעלהרישיוןאת
נימוקיהונתנהלוהזדמנותלטעוןאתטענותיולפניהאולפני

מישהיאהסמיכהלכךמביןעובדיה,בדרךשהורתהר

ביטולאוהתלייה
שלרישיון

הרשותרשאית,בהחלטהמנומקתבכתב,לבטלרישיון7ר )א(
אולהתלותולתקופהשלאתעלהעלשנהאו-מנימוקים
מיוחדים-לתקופהשלאתעלהעלחמששנים,אםמצאה

כימתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

מהתנאים תנאי הרישיון בבעל להתקיים חדל )2(
למתןרישיוןכאמורבסעיף4)א(אושהואהפרתנאי

מהתנאיםשנקבעוברישיוןלפיסעיף6;

בעלהרישיוןהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה; )3(

ברשימה המנויות מהנסיבות נסיבה מתקיימת )4(
שנקבעהלפיסעיףקטן)ב(המעידהעלפגםבמהימנות
כאמורבאותוסעיףקטן;נסיבותכאמורייבחנולגבי
בכירה משרה ונושא בו שליטה בעל הרישיון, בעל

בבעלהרישיוןאובבעלשליטהבו;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )5(
הרישיוןאואתהתלייתור

הרשותתקבערשימהשלנסיבותשישבהןכדילהעיד )ב(
עלפגםבמהימנותשלבעלרישיון,שלבעלשליטהבואושל
נושאמשרהבכירהבואובבעלשליטהבו)בסעיףקטןזה-
הרשימה(;הרשימהתפורסםבאתרהאינטרנטשלהרשות
ואינהטעונהפרסוםברשומות;הרשימהתיכנסלתוקףבתום
30ימיםמיוםהפרסום,אולםשינויברשימהלאיחולעלהליך
תלויועומדלפיסעיףקטן)א()4(;הודעהעלפרסוםהרשימה

ועלכלשינוישלהומועדתחילתם,תפורסםברשומותר

סבריושבראשהרשותכיפגםכאמורבסעיףקטן)א()1( )ג(
עד)5(שבשלורשאיתהרשותלנקוטאמצעיםכאמורבאותו
הרישיון לבעל להורות הוא רשאי לתיקון, ניתן קטן, סעיף
לתקנו,ורשאיהואלהורותעלאופןהתיקוןוהמועדלתיקון;
חלףהמועדכאמורוהפגםלאתוקןלהנחתדעתושליושב
ראשהרשות,רשאיתהרשותלנקוטאמצעיםכאמורבסעיף

קטן)א(ר
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הרשותלאתבטלרישיוןאותתלהאותוכאמורבסעיף )ד(
קטן)א(אלאלאחרשנתנהלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאת
טענותיולפניהאולפנימישהיאהסמיכהלכךמביןעובדיה,
בהחלטה רשאי, הרשות ראש יושב אולם שהורתה, בדרך
קיימים אם מיידי, באופן רישיון להתלות בכתב, מנומקת
טעמיםמיוחדיםהמצדיקיםזאת,ובלבדשייתןלבעלהרישיון
הזדמנותלטעוןאתטענותיולפניהרשותכאמור,בסמוךככל
האפשרלאחרהתלייתהרישיוןולאיאוחרמ־30ימיםלאחר

התלייהכאמורר

ביטלההרשותרישיוןאוהתלתהרישיוןלפיסעיףזה, )ה(
תפרסםעלכךהודעהבאתרהאינטרנטשלהרשות,ולעניין
תקופת את גם האמור באופן תפרסם - רישיון התליית

ההתליהר

פיקוחעלמי
שרישיונובוטלאו

הותלה

כל8ר אחר למלא חייב הותלה או בוטל שרישיונו מי )א(
ההוראותהחלותעלבעלרישיוןלפיחוקזה,כלעודקיימות
התחייבויותשנתןללקוחותלפניביטולהרישיוןאוהתלייתור

יושבראשהרשותאועובדהרשותשהואהסמיכולכך )ב(
בדבר הוראות הותלה או בוטל שרישיונו למי לתת רשאי
ניהולעסקיוככלשהדברייראהלונחוץכדילהגןעללקוחות
שהתקשרועםבעלהרישיוןלפניביטולהרישיוןאוהתלייתו;
איןבהוראהכאמורכדילפטוראתמישרישיונובוטלאו
הותלהמאחריותולמילויהתחייבויותשנתןללקוחותלפני

ביטולהרישיוןאוהתלייתור

סימן ג': היתר לשליטה בבעל רישיון

לאישלוטאדםבבעלרישיוןאלאעלפיהיתרשליטה9רהיתרשליטה )א(
מאתהרשותר

הרשותרשאיתשלאלתתהיתרשליטהלפיסעיףזה, )ב(
מטעמיםאלהבלבד:

ניתןלגבימבקשההיתרצולפתיחתהליכיםלפי )1(
חוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,התשע"ח-2072018,

אושמתקייםלגביואחדמאלה,לפיהעניין:

הוכרז הוא - יחיד שהוא מבקש לעניין )א(
פסולדין;

צו ניתן - תאגיד שהוא מבקש לעניין )ב(
לפירוקואומונהכונסנכסיםלנכסיואולחלק

מהותימהםבשלאי–תשלוםחוב;

מטעמיםהנוגעיםלטובתהציבוראולמהימנותו )2(
שלמבקשההיתראושלנושאמשרהבכירהבור

לבעל שהיה מי על יחולו לא )א( קטן סעיף הוראות )ג(
שליטהבבעלרישיוןמכוחהעברתאמצעישליטהעלפידיןר

ס"חהתשע"ח,עמ'310ר 207
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העברתאמצעי
שליטה

מישמחזיקאמצעישליטהבבעלרישיוןלאיעביראותולאחר10ר
שחייבבהיתרשליטהואיןבידוהיתרכאמורר

ביטולהיתר
שליטה

הרשותרשאיתלבטלהיתרשליטה,בהחלטהמנומקת11ר )א(
בכתב,אםמצאהכיהתקייםאחדמאלה:

התקייםהאמורבסעיף9)ב()1(; )1(

ברשימה המנויות מהנסיבות נסיבה התקיימה )2(
פגם על המעידה 7)ב(, סעיף לפי הרשות שקבעה

במהימנותבעלההיתראונושאמשרהבכירהבו;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )3(
ההיתרר

סבריושבראשהרשותכיפגםכאמורבסעיףקטן)א( )ב(
)1(עד)3(שבשלורשאיתהרשותלבטלאתהיתרהשליטה,
ניתןלתיקון,רשאיהואלהורותלבעלהיתרהשליטהלתקנו,
ורשאיהואלהורותעלאופןהתיקוןוהמועדלתיקון;חלף
המועדהאמורוהפגםלאתוקןלהנחתדעתושליושבראש

הרשות,רשאיתהרשותלבטלאתהיתרהשליטהר

הוראותלמישפעל
בלאהיתרשליטה

ראהיושבראשהרשותשאדםהואבעלשליטהבבעל12ר )א(
מנומקת בהחלטה הוא, רשאי שליטה, היתר בלא רישיון
בכתב,לאחרשנתןלאותואדםהזדמנותלטעוןאתטענותיו,

להורות-

עלמכירתאמצעיהשליטהשמחזיקאותואדם, )1(
כולםאוחלקם,בתוךתקופהשיורה,כךשלאיהיהעוד

בעלשליטה;

שלאיופעלוזכויותההצבעהאוזכויותלמינוי )2(
דירקטוראומנהלכללימכוחאמצעישליטהשמחזיק

אותואדםבלאהיתרשליטה;

אותו שהחזיק שליטה אמצעי מכוח שהצבעה )3(
קולות במניין תבוא לא שליטה, היתר בלא אדם

ההצבעה;

כללי מנהל או דירקטור של מינויו ביטול על )4(
שנגרםבידיאותואדםר

העברת מכוח רישיון בבעל שליטה בעל אדם היה )ב(
שנתנה לאחר הרשות, רשאית דין, פי על שליטה אמצעי
לאותואדםהזדמנותלטעוןאתטענותיו,להורותלולמכור
אתאמצעיהשליטההאמורים,כולםאוחלקם,בתוךתקופה

שתורה,כךשלאיהיהעודבעלשליטהכאמורר

הורתההרשותלפיהוראותסעיףקטן)ב(למכוראמצעי )ג(
שליטה,רשאיתהיאלתתהוראהכאמורבסעיףקטן)א()2(

עד)4(,בשינוייםהמחויביםר

העברתאמצעי
שליטה

מישמחזיקאמצעישליטהבבעלרישיוןלאיעביראותולאחר10ר
שחייבבהיתרשליטהואיןבידוהיתרכאמורר

ביטולהיתר
שליטה

הרשותרשאיתלבטלהיתרשליטה,בהחלטהמנומקת11ר )א(
בכתב,אםמצאהכיהתקייםאחדמאלה:

התקייםהאמורבסעיף9)ב()1(; )1(

ברשימה המנויות מהנסיבות נסיבה התקיימה )2(
פגם על המעידה 7)ב(, סעיף לפי הרשות שקבעה

במהימנותבעלההיתראונושאמשרהבכירהבו;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )3(
ההיתרר

סבריושבראשהרשותכיפגםכאמורבסעיףקטן)א( )ב(
)1(עד)3(שבשלורשאיתהרשותלבטלאתהיתרהשליטה,
ניתןלתיקון,רשאיהואלהורותלבעלהיתרהשליטהלתקנו,
ורשאיהואלהורותעלאופןהתיקוןוהמועדלתיקון;חלף
המועדהאמורוהפגםלאתוקןלהנחתדעתושליושבראש

הרשות,רשאיתהרשותלבטלאתהיתרהשליטהר

הוראותלמישפעל
בלאהיתרשליטה

ראהיושבראשהרשותשאדםהואבעלשליטהבבעל12ר )א(
מנומקת בהחלטה הוא, רשאי שליטה, היתר בלא רישיון
בכתב,לאחרשנתןלאותואדםהזדמנותלטעוןאתטענותיו,

להורות-

עלמכירתאמצעיהשליטהשמחזיקאותואדם, )1(
כולםאוחלקם,בתוךתקופהשיורה,כךשלאיהיהעוד

בעלשליטה;

שלאיופעלוזכויותההצבעהאוזכויותלמינוי )2(
דירקטוראומנהלכללימכוחאמצעישליטהשמחזיק

אותואדםבלאהיתרשליטה;

אותו שהחזיק שליטה אמצעי מכוח שהצבעה )3(
קולות במניין תבוא לא שליטה, היתר בלא אדם

ההצבעה;

כללי מנהל או דירקטור של מינויו ביטול על )4(
שנגרםבידיאותואדםר

העברת מכוח רישיון בבעל שליטה בעל אדם היה )ב(
שנתנה לאחר הרשות, רשאית דין, פי על שליטה אמצעי
לאותואדםהזדמנותלטעוןאתטענותיו,להורותלולמכור
אתאמצעיהשליטההאמורים,כולםאוחלקם,בתוךתקופה

שתורה,כךשלאיהיהעודבעלשליטהכאמורר

הורתההרשותלפיהוראותסעיףקטן)ב(למכוראמצעי )ג(
שליטה,רשאיתהיאלתתהוראהכאמורבסעיףקטן)א()2(

עד)4(,בשינוייםהמחויביםר
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בהתאם השליטה אמצעי את שליטה בעל מכר לא )ד(
להוראותיושבראשהרשותאוהרשותלפיסעיפיםקטנים
)א(או)ב(,רשאיביתהמשפט,לבקשתהרשות,למנותכונס

נכסיםלמכירתאמצעיהשליטהכאמורר

סימן ד': אישור מאת מאסדר

תנאיםלקבלת
אישור

בסימןזה,"מאסדר"-מאסדרכמפורטלהלן,לפיהעניין:13ר )א(

)7( )1(עד לענייןמקורמידעכאמורבפסקאות )1(
להגדרה"מקורמידע"-מאסדרמקורהמידע;

לענייןלשכתאשראיולשכתמידעעלעוסקים- )2(
הממונהעלשיתוףבנתוניאשראי;

לענייןגוףאחרשנקבעלפיסעיף2)ג(-מאסדר )3(
הגוףהאמורר

מאסדררשאילתתלמקורמידעכאמורבפסקאות)1( )ב(
עד)7(להגדרה"מקורמידע",ללשכתאשראי,ללשכתמידע
עלעוסקיםאולגוףאחרשנקבעלפיסעיף2)ג(,לפיהעניין,
ובלבד פיננסי, מידע שירות למתן אישור זאת, שביקשו

שמתקייםלגביהםהאמורבסעיף4)א()3(ר

מצאמאסדרכימבקשהאישוראינוראוילעסוקבמתן )ג(
שירותמידעפיננסי,בשלטעמיםשבטובתהציבור,רשאיהוא,
בהחלטהמנומקתבכתב,שלאלתתלואישוראףאםמתקיים
לגביוהתנאיהאמורבסעיףקטן)ב(,ובלבדשנתןלוהזדמנות
לטעוןאתטענותיולפניואולפנימישהואהסמיכולכךמבין

עובדיו,בדרךשהורהר

מבקש14רבקשהלאישור יפרט בבקשה למאסדר; תוגש לאישור בקשה )א(
האישוראתסוגשירותהמידעהפיננסישהואמבקשלתתר

קיום על המעידים מסמכים יצורפו לאישור לבקשה )ב(
התנאיםלקבלתהאישורובכללזהתכניתעסקיתשלמבקש
הפרטים את מאסדר, בהוראות יקבע, המאסדר האישור;
לקבוע, הוא רשאי וכן כאמור העסקית בתכנית שייכללו
בהוראותמאסדר,פרטים,מסמכיםודוחותנוספיםשייכללו

בבקשהאושיצורפולבקשהר

המאסדררשאילדרושממבקשהאישורפרטים,מסמכים )ג(
אודוחותנוספיםעלהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,אם

נראהלוכיהדברדרושלשםקבלתהחלטהבבקשהר

פרטיהאישור
ותנאיו

הוראותסעיף6יחולולענייןפרטיהאישורותנאיו,בשינויים15ר
המחויביםובשינויזה:במקום"הרשות"יבוא"המאסדר"ר

ביטולאוהתליה
שלאישור

בהחלטה16ר להתלותו, או אישור לבטל רשאי מאסדר )א(
מנומקתבכתב,אםמצאכימתקייםאחדמאלה:

האישורניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(
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למתן התנאי האישור בבעל להתקיים חדל )2(
תנאי הפר שהוא או 13)ב( בסעיף כאמור האישור

מהתנאיםשנקבעובאישורלפיסעיף15;

בעלהאישורהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה )3(
אוהוראותמאסדר;

המאסדרהתלהאתהרישיוןשנתןלפידיןאחר )4(
לבעלהאישורלשםעיסוקובתחוםהפיננסי,ולעניין
גוףשנקבעלפיסעיף2)ג(ושאינובעלרישיוןכאמור-

המאסדרהגביללפידיןאתפעילותוהפיננסית;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )5(
האישוראואתהתלייתור

התליהלפיסעיףקטן)א(תהיהלתקופהשלאתעלהעל )ב(
שנה,ומנימוקיםמיוחדים-לתקופהשלאתעלהעלחמש
שנים;הוראותסעיףקטןזהלאיחולולענייןהתליהלפיסעיף

קטן)א()4(ר

הוראותסעיף7)ד(יחולולענייןביטולאוהתליהשל )ג(
"הרשות" במקום זה: ובשינוי המחויבים בשינויים אישור,

ו"יושבראשהרשות"יבוא"המאסדר"ר

פיקוחעלמי
שאישורובוטלאו

הותלה

הותלה,17ר או בוטל שאישורו מי על יחולו 8 סעיף הוראות
ראש "יושב במקום אלה: ובשינויים המחויבים בשינויים
שהוא הרשות "עובד ובמקום "המאסדר" יבוא הרשות"

הסמיכולכך"יבוא"עובדהמאסדרשהוסמךלכך"ר

סימן ה': הוראות שונות

בסעיףזה,"תאגידחוץ"-תאגידהעוסקבמתןשירות18רתאגידחוץ )א(
מידעפיננסימחוץלישראלמכוחדיןזרהמסדיראתהעיסוק

במתןשירותכאמורר

לתת רשאית הרשות ו־9, 4 בסעיפים האמור אף על )ב(
רישיוןלתאגידחוץגםאםלאמתקיימיםבוהתנאיםהמנויים
בסעיף4)א()1(,)4(,)5(או)7(וכןלפטורבעלשליטהבתאגיד
כי שוכנעה אם ,9 סעיף לפי שליטה היתר מחובת כאמור
הדיןהזרהמסדיראתעיסוקושלתאגידהחוץבמתןשירות
מידעפיננסיוהפיקוחעלעיסוקוכאמורנותניםמענהמספק
בכלהנוגעלענייניםהמוסדריםלפיאותםסעיפים,והכול
תוךשמירהעלעניינםשלהלקוחותולאחרששקלההרשות

טעמיםשבטובתהציבורר

-19רמרשםנותנישירות זה )בסעיף שירות נותני של מרשם תנהל הרשות )א(
המרשם הרשות; של האינטרנט באתר ותפרסמו המרשם(

יכלולאתאלה:

רשימתבעליהרישיוןופרטיהם; )1(

רשימתבעליהאישורופרטיהםכפישהעבירלה )2(
כלאחדמהמאסדריםשלבעליהאישורר

למתן התנאי האישור בבעל להתקיים חדל )2(
תנאי הפר שהוא או 13)ב( בסעיף כאמור האישור

מהתנאיםשנקבעובאישורלפיסעיף15;

בעלהאישורהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה )3(
אוהוראותמאסדר;

המאסדרהתלהאתהרישיוןשנתןלפידיןאחר )4(
לבעלהאישורלשםעיסוקובתחוםהפיננסי,ולעניין
גוףשנקבעלפיסעיף2)ג(ושאינובעלרישיוןכאמור-

המאסדרהגביללפידיןאתפעילותוהפיננסית;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )5(
האישוראואתהתלייתור

התליהלפיסעיףקטן)א(תהיהלתקופהשלאתעלהעל )ב(
שנה,ומנימוקיםמיוחדים-לתקופהשלאתעלהעלחמש
שנים;הוראותסעיףקטןזהלאיחולולענייןהתליהלפיסעיף

קטן)א()4(ר

הוראותסעיף7)ד(יחולולענייןביטולאוהתליהשל )ג(
"הרשות" במקום זה: ובשינוי המחויבים בשינויים אישור,

ו"יושבראשהרשות"יבוא"המאסדר"ר

פיקוחעלמי
שאישורובוטלאו

הותלה

הותלה,17ר או בוטל שאישורו מי על יחולו 8 סעיף הוראות
ראש "יושב במקום אלה: ובשינויים המחויבים בשינויים
שהוא הרשות "עובד ובמקום "המאסדר" יבוא הרשות"

הסמיכולכך"יבוא"עובדהמאסדרשהוסמךלכך"ר

סימן ה': הוראות שונות

בסעיףזה,"תאגידחוץ"-תאגידהעוסקבמתןשירות18רתאגידחוץ )א(
מידעפיננסימחוץלישראלמכוחדיןזרהמסדיראתהעיסוק

במתןשירותכאמורר

לתת רשאית הרשות ו־9, 4 בסעיפים האמור אף על )ב(
רישיוןלתאגידחוץגםאםלאמתקיימיםבוהתנאיםהמנויים
בסעיף4)א()1(,)4(,)5(או)7(וכןלפטורבעלשליטהבתאגיד
כי שוכנעה אם ,9 סעיף לפי שליטה היתר מחובת כאמור
הדיןהזרהמסדיראתעיסוקושלתאגידהחוץבמתןשירות
מידעפיננסיוהפיקוחעלעיסוקוכאמורנותניםמענהמספק
בכלהנוגעלענייניםהמוסדריםלפיאותםסעיפים,והכול
תוךשמירהעלעניינםשלהלקוחותולאחרששקלההרשות

טעמיםשבטובתהציבורר

-19רמרשםנותנישירות זה )בסעיף שירות נותני של מרשם תנהל הרשות )א(
המרשם הרשות; של האינטרנט באתר ותפרסמו המרשם(

יכלולאתאלה:

רשימתבעליהרישיוןופרטיהם; )1(

רשימתבעליהאישורופרטיהםכפישהעבירלה )2(
כלאחדמהמאסדריםשלבעליהאישורר
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במרשםייכללופרטיםאלהלפחות: )ב(

פרטינותןהשירות,ובכללזהפרטיםליצירתקשר )1(
עימו;

סוגשירותהמידעהפיננסישרשאינותןהשירות )2(
לתתעלפיהרישיוןאוהאישור;

זהותהמאסדרשלנותןהשירות; )3(

אישור או רישיון של התליה או ביטול דבר )4(
שניתנו;ולענייןהתליהכאמור-תקופתההתליהר

חובתהודעה
לרשות,לבעל

רישיוןולבעלהיתר
שליטה

בעלרישיוןוכןבעלהיתרשליטהבויודיעולרשות,ללא20ר )א(
דיחוי-

אםחדללהתקייםתנאימןהתנאיםלמתןהרישיון )1(
אוהיתרהשליטה,לפיהעניין;

אםהתקייםתנאישבשלורשאיתהרשותלבטל )2(
אתהרישיוןאולהתלותואולבטלאתהיתרהשליטה,
לפיהעניין,ולענייןבחינתמהימנותכאמורבסעיפים
7)א()4(או11)א()2(,יודיעולרשותעלהתקיימותנסיבה
מהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג()1(עד)6(לחוקייעוץ
השקעותלגביהםאולגבינושאמשרהבכירהבהם,

בארץאובחו"לר

נושאמשרהבכירהבבעלרישיוןאובבעלהיתרשליטה )ב(
יודיעלבעלהרישיוןאולבעלהיתרהשליטה,לפיהעניין,על
התקיימותנסיבהמהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג(לחוקייעוץ
השקעות,לגביו,כאמורבסעיףקטן)א()2(,ללאדיחוי;הודעה
לפיסעיףקטןזהתכלולאתהפרטיםהדרושיםלבעלהרישיון
אולבעלהיתרהשליטה,לפיהעניין,כדילמלאאתחובתו

לפיסעיףקטן)א(ר

פרק ג': נותן שירות מידע פיננסי

נותןשירותיפעללטובתלקוחותיובאמונהובשקידה,21רחובתאמון )א(
לאיעדיףאתענייניוהאישייםאוענייניושלאחרעלפני
טובתלקוחותיו,ולאיעדיףאתעניינושללקוחאחדעלפני

לקוחאחרר

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולולענייןשימושעצמי )ב(
במידעפיננסיבידינותןהשירות;לענייןזה,"שימושעצמי",

במידעפיננסי-כלאחדמאלה:

נותן מטעם הצעה מתן לשם במידע שימוש )1(
השירותללקוח,לשםהתקשרותעימולהספקתמוצר

פיננסיאולמתןשירותפיננסיכאמורבסעיף25)א()6(;

שימושבמידעלשםהבטחתקיוםתנאיעסקת )2(
אשראיעםהלקוח;
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שימושאחרשקבעמאסדרנותןהשירותבהוראות )3(
מאסדרר

נותןשירותינהגבזהירותוברמתמיומנותשנותןשירותסביר22רחובתזהירות
האמצעים כל את וינקוט דומות, בנסיבות בהן נוהג היה

הסביריםלהבטחתענייניהםשללקוחותיור

נותןשירותישמורבסודכלמידעעלאודותהלקוח,לרבות23רחובתסודיות
המסמכיםשהועברולרשותוותוכנם,וכלפרטאחרהמתייחס
לפעולותשביצעבמסגרתמתןהשירותללקוח;עלאףהאמור,
נותןשירותרשאילגלותמידעעלאודותהלקוחכאמורלפי
הוראותחוקזה,לפיצוביתמשפטאולפידרישהשקיבל

מגורםהמוסמךלכךלפידיןר

איסורקבלתטובות
הנאה

נותןשירותלאיקבלטובתהנאה,במישריןאובעקיפין,בקשר24ר
עםמתןשירותמידעפיננסי;הוראותסעיףזהלאיחולו-

לענייןתמורהוהחזרהוצאותהמשולמיםישירותמאת )1(
הלקוח;

לענייןתמורההמתקבלתמאחר,בקשרעםמתןהשירות )2(
השירות, נותן מאסדר שקבע להוראות בהתאם ללקוח,

בהוראותמאסדר,כדילמנועחששלניגודענייניםר

מתןשירותמידע
פיננסיללקוח

והגבלותלעניין
מתןהשירות

פיננסי25ר מידע יקבל פיננסי, מידע יאסוף שירות נותן )א(
שנאסףבידיאחרויעשהשימושבמידעשנאסףעלידואו
עלידיאחררקלשםמתןשירותללקוחהנוגעלהתנהלותו

הכלכלית,עלבסיסאותומידע,ובכללזה-

ריכוזמידעפיננסיבעבורהלקוח; )1(

ריכוזמידעפיננסיוהעברתולגוףשניתןלהעביר )2(
לומידעלפיסעיף29,לשםשימושבמידעעלידיאותו

גוף,בעבורהלקוח,למטרהכאמורבאותוסעיף;

השוואתעלויות; )3(

תיווך; )4(

ייעוץבדברהתנהלותכלכלית; )5(

מתןהצעהמטעםנותןהשירותלהתקשרותעם )6(
הלקוחלגבימוצרפיננסיאושירותפיננסיר

נותןשירותלאיאסוףמידעפיננסי,לאיקבלומאחר )ב(
ולאיעשהבושימושכאמורבסעיףקטן)א(אלאלשםמתן
שירותללקוחכאמורבאותוסעיףקטן,ולאחרשהלקוחנתן
אתהסכמתוהמפורשתלכךבהסכםעימוכאמורבסעיף26

ובכפוףלתנאיההסכםר

נותןשירותלאיאסוףמידעפיננסיולאיקבלומאחר, )ג(
אלאאםכןהמידעכאמורדרושלולשםמתןהשירותללקוח

כאמורבסעיףקטן)א(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ד(

שימושאחרשקבעמאסדרנותןהשירותבהוראות )3(
מאסדרר

נותןשירותינהגבזהירותוברמתמיומנותשנותןשירותסביר22רחובתזהירות
האמצעים כל את וינקוט דומות, בנסיבות בהן נוהג היה

הסביריםלהבטחתענייניהםשללקוחותיור

נותןשירותישמורבסודכלמידעעלאודותהלקוח,לרבות23רחובתסודיות
המסמכיםשהועברולרשותוותוכנם,וכלפרטאחרהמתייחס
לפעולותשביצעבמסגרתמתןהשירותללקוח;עלאףהאמור,
נותןשירותרשאילגלותמידעעלאודותהלקוחכאמורלפי
הוראותחוקזה,לפיצוביתמשפטאולפידרישהשקיבל

מגורםהמוסמךלכךלפידיןר

איסורקבלתטובות
הנאה

נותןשירותלאיקבלטובתהנאה,במישריןאובעקיפין,בקשר24ר
עםמתןשירותמידעפיננסי;הוראותסעיףזהלאיחולו-

לענייןתמורהוהחזרהוצאותהמשולמיםישירותמאת )1(
הלקוח;

לענייןתמורההמתקבלתמאחר,בקשרעםמתןהשירות )2(
השירות, נותן מאסדר שקבע להוראות בהתאם ללקוח,

בהוראותמאסדר,כדילמנועחששלניגודענייניםר

מתןשירותמידע
פיננסיללקוח

והגבלותלעניין
מתןהשירות

פיננסי25ר מידע יקבל פיננסי, מידע יאסוף שירות נותן )א(
שנאסףבידיאחרויעשהשימושבמידעשנאסףעלידואו
עלידיאחררקלשםמתןשירותללקוחהנוגעלהתנהלותו

הכלכלית,עלבסיסאותומידע,ובכללזה-

ריכוזמידעפיננסיבעבורהלקוח; )1(

ריכוזמידעפיננסיוהעברתולגוףשניתןלהעביר )2(
לומידעלפיסעיף29,לשםשימושבמידעעלידיאותו

גוף,בעבורהלקוח,למטרהכאמורבאותוסעיף;



השוואתעלויות; )3(

תיווך; )4(

ייעוץבדברהתנהלותכלכלית; )5(

מתןהצעהמטעםנותןהשירותלהתקשרותעם )6(
הלקוחלגבימוצרפיננסיאושירותפיננסיר

נותןשירותלאיאסוףמידעפיננסי,לאיקבלומאחר )ב(
ולאיעשהבושימושכאמורבסעיףקטן)א(אלאלשםמתן
שירותללקוחכאמורבאותוסעיףקטן,ולאחרשהלקוחנתן
אתהסכמתוהמפורשתלכךבהסכםעימוכאמורבסעיף26

ובכפוףלתנאיההסכםר

נותןשירותלאיאסוףמידעפיננסיולאיקבלומאחר, )ג(
אלאאםכןהמידעכאמורדרושלולשםמתןהשירותללקוח

כאמורבסעיףקטן)א(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ד(
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נותןשירותשהואמקורמידעלאיאסוףמידע )1(
פיננסי,לאיקבלומאחרולאיעשהבושימושכאמור
בסעיףקטן)א(,לשםמתןהצעהמטעמולהתקשרותעם
הלקוח,כאמורבפסקה)6(שלאותוסעיףקטןלעניין
מוצרפיננסיאושירותפיננסי)בפסקהזו-המוצראו

השירות(אםמתקיימיםשנייםאלה:

המידעלגביהמוצראוהשירותאינוכלול )א(
באחדמסליהמידעהחליםלענייןאותומקור

מידע;

המוצראוהשירותדומהלמוצראולשירות )ב(
אחרשהמידעלגביוכלולבאחדמסליהמידע
החליםלענייןמקורמידעאחר;לענייןזה,"מוצר
אושירותדומה",למוצראושירותאחר-מוצר
השירות או המוצר של סוג מאותו שירות או
האחר,מביןסוגיהמוצריםאוהשירותיםהמנויים
בתוספתהרביעית,שנועדלתכליתדומהלזושל

המוצראוהשירותהאחר;

נותןשירותרשאילעשותשימושבמידעפיננסי )2(
גם )א(, קטן בסעיף כאמור מאחר, שקיבל או שאסף
מידע שירות למתן הקשורות סטטיסטיות למטרות
פיננסילכלללקוחותיו,ובלבדשניתנהלכךהסכמה
מפורשתשלהלקוח,בכתב,ושהמידעשיוצגללקוחות

יהיהמידעסטטיסטימצרפישהואמידעלאמזוהה;

השר,בהסכמתשרהמשפטים,בהתייעצותעם )3(
מאסדרנותןהשירותובאישורועדתהכלכלה,רשאי
לקבועשימושיםשנותןשירותלאיהיהרשאילעשות
במידעפיננסיולאיהיהרשאילאסוףאולקבלמידע
לצורךעשייתם,אףאםנועדולשםמתןשירותללקוח
הנוגעלהתנהלותוהכלכליתלפיסעיףקטן)א(,אםמצא
כיהדברדרושלשםשמירהעלעניינםשללקוחותנותן

השירותר

השררשאילקבוע,משיקוליםהנוגעיםלתחרותבמערכת )ה(
הפיננסית,כיהוראותסעיףקטן)ד()1(לאיחולועלנותןשירות
שהואמקורמידעבעלהיקףפעילותקטןושמתקיימיםלגביו

תנאיםשיקבער

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותכלדיןאחר, )ו(
ובכללזהמחובתרישוילפידיןאחר,החלותלענייןשימוש

במידעפיננסיכאמורבסעיףקטן)א(ר
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הסכםלמתןשירות
מידעפיננסי

למתן26ר בכתב בהסכם הלקוח עם יתקשר שירות נותן )א(
שירותמידעפיננסי)בסעיףזה-ההסכם(;בטרםההתקשרות
ובאופן וברורה פשוטה בשפה ללקוח, שירות נותן ימסור
תמציתי,מידעעלאודותמהותהשירות,ובכללזהשמירת
המידעלפיסעיף27)ג(;בהסכםיאפשרנותןהשירותללקוח-

שייתן הפיננסי המידע שירות סוג את לבחור )1(
נותןהשירותללקוחובכללזהאתהשימושיםשיעשה

במידעכאמורבסעיף25;

וסלי החשבונות המידע, מקורות את לבחור )2(
המידעשלגביהםמסכיםהלקוחלתתלנותןהשירות

גישהלמידעפיננסי;

לבחוראםהגישהשלנותןהשירותלמידעפיננסי )3(
)2(תהיהגישהחד־פעמיתאוגישה כאמורבפסקה
מתמשכתלתקופהקצובה,ובלבדשהתקופהכאמור
לאתעלהעלשלוששניםאועלתקופהאחרתשקבע
השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםמאסדר

נותןהשירותר

הסכיםהלקוחלאפשרלנותןהשירותגישהמתמשכת )ב(
לתקופהקצובהכאמורבסעיףקטן)א()3(,ינקוטנותןהשירות,
פעולות תקופה, אותה במהלך חודשים, לשישה אחת
הדרושותכדילוודאכיהלקוחמודעלכךשאפשרותהגישה
להסכמתוכאמור;לאהצליחנותן עומדתבעינהבהתאם
השירותלוודאכיהלקוחמודעלאפשרותהגישהכאמוראף
אםנקטאתהאמצעיםהדרושיםלכך,יראואתהלקוחכאילו
ביטלאתההסכםלפיסעיף28;מאסדרנותןהשירותיקבע,
בהוראותמאסדר,הוראותלגביהפעולותשעלנותןהשירות

לנקוטכדילקייםאתהחובהלפיסעיףקטןזהר

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםמאסדר )ג(
נותןהשירות,ולגביגוףהמפוקחעלידיבנקישראל-השר,
בהסכמתשרהמשפטיםוהנגיד,רשאילקבועהוראותלעניין
ההסכם,ובכללזהלענייןהאופןשבותתבצעבחירתהלקוח
כאמורבסעיףקטן)א(ולענייןפרטיםנוספיםשייכללובהסכםר

מאסדרנותןהשירותרשאילקבוע,בהוראותמאסדר, )ד(
ופרטיו, השירות נותן בידי ההסכם עריכת לעניין הוראות
ובכללזהלענייןצורתושלההסכםוהאפשרותשלהלקוח
לבטלאולצמצםאתההסכםכאמורבסעיף28,וכןהוראות
למסורמידעללקוחעלאודות חובתנותןהשירות לעניין
השירותולאפשרלוגישהלהסכם,והכולבהתאםלתקנות

שהתקיןהשרלפיסעיףקטן)ג(,אםהתקיןתקנותכאמורר

הסכםלמתןשירות
מידעפיננסי

למתן26ר בכתב בהסכם הלקוח עם יתקשר שירות נותן )א(
שירותמידעפיננסי)בסעיףזה-ההסכם(;בטרםההתקשרות
ובאופן וברורה פשוטה בשפה ללקוח, שירות נותן ימסור
תמציתי,מידעעלאודותמהותהשירות,ובכללזהשמירת
המידעלפיסעיף27)ג(;בהסכםיאפשרנותןהשירותללקוח-

שייתן הפיננסי המידע שירות סוג את לבחור )1(
נותןהשירותללקוחובכללזהאתהשימושיםשיעשה

במידעכאמורבסעיף25;

וסלי החשבונות המידע, מקורות את לבחור )2(
המידעשלגביהםמסכיםהלקוחלתתלנותןהשירות

גישהלמידעפיננסי;

לבחוראםהגישהשלנותןהשירותלמידעפיננסי )3(
)2(תהיהגישהחד־פעמיתאוגישה כאמורבפסקה
מתמשכתלתקופהקצובה,ובלבדשהתקופהכאמור
לאתעלהעלשלוששניםאועלתקופהאחרתשקבע
השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםמאסדר

נותןהשירותר

הסכיםהלקוחלאפשרלנותןהשירותגישהמתמשכת )ב(
לתקופהקצובהכאמורבסעיףקטן)א()3(,ינקוטנותןהשירות,
פעולות תקופה, אותה במהלך חודשים, לשישה אחת
הדרושותכדילוודאכיהלקוחמודעלכךשאפשרותהגישה
לאהצליחנותן להסכמתוכאמור; עומדתבעינהבהתאם
השירותלוודאכיהלקוחמודעלאפשרותהגישהכאמוראף
אםנקטאתהאמצעיםהדרושיםלכך,יראואתהלקוחכאילו
ביטלאתההסכםלפיסעיף28;מאסדרנותןהשירותיקבע,
בהוראותמאסדר,הוראותלגביהפעולותשעלנותןהשירות

לנקוטכדילקייםאתהחובהלפיסעיףקטןזהר



השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםמאסדר )ג(
נותןהשירות,ולגביגוףהמפוקחעלידיבנקישראל-השר,
בהסכמתשרהמשפטיםוהנגיד,רשאילקבועהוראותלעניין
ההסכם,ובכללזהלענייןהאופןשבותתבצעבחירתהלקוח
כאמורבסעיףקטן)א(ולענייןפרטיםנוספיםשייכללובהסכםר

מאסדרנותןהשירותרשאילקבוע,בהוראותמאסדר, )ד(
ופרטיו, השירות נותן בידי ההסכם עריכת לעניין הוראות
ובכללזהלענייןצורתושלההסכםוהאפשרותשלהלקוח
לבטלאולצמצםאתההסכםכאמורבסעיף28,וכןהוראות
למסורמידעללקוחעלאודות השירות חובתנותן לעניין
השירותולאפשרלוגישהלהסכם,והכולבהתאםלתקנות

שהתקיןהשרלפיסעיףקטן)ג(,אםהתקיןתקנותכאמורר



ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18 306

החזקתמידע
פיננסיומחיקתו

נותןשירותיחזיקבמידעפיננסישאסףאושנאסף)א(27ר )1(
בידיאחרוהועברלו,למשךהתקופההקצרהביותר
הנדרשתלשםמתןשירותהמידעהפיננסיללקוחולא
יותרמשלוששניםמיוםשהגיעהמידעלידיו,אלאאם
כןהסכיםהלקוח,במפורשובכתב,לקראתתוםשלוש
26,כי השניםממועדההתקשרותבהסכםלפיסעיף
נותןהשירותיחזיקמידעכאמורלתקופהארוכהיותר
שלאתעלהעלשבעשניםמיוםשהגיעהמידעלידיו,
ובלבדשהמידענדרשלשםמתןשירותהמידעהפיננסי

ללקוחר

השר,בהתייעצותעםמאסדרנותןהשירות,רשאי )2(
לקצראתהתקופותהאמורותבסעיףקטןזה,ולעניין
נותןשירותשהואתאגידחוץכהגדרתובסעיף18)א(,
רשאיהשר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעם
הרשות,לקבועתקופותשונותמהאמורבסעיףקטןזה
שיהיובהתאםלתקופההמרביתשבהמותרלתאגיד
החוץלהחזיקבמידעלפיהדיןהזרשחללגביו,אם
מצאכיהוראותהדיןהזרוהפיקוחהחליםעלעיסוקו
שלתאגידהחוץנותניםהגנהמספקתללקוחותבעניין

זהר

אודות על הפיננסי המידע את ימחק השירות נותן )ב(
הלקוחבתוםהתקופההנדרשתכאמורבסעיףקטן)א(,ויעשה
כןבהקדםהאפשריולאיאוחרמשבעהימיעסקיםלאחרתום

התקופהכאמורר

הוראותסעיףקטן)ב(לאיחולולגבימידעפיננסיהנדרש )ג(
ביקורת הליך לשם או משפטי הליך לשם השירות לנותן

פנימיתאופיקוחלפידין,ויחולולגביוהוראותאלה:

מאגר מכל נפרד מידע במאגר יישמר המידע )1(
בהוראות יקבע, השירות נותן מאסדר אחר; מידע

מאסדר,הוראותבנוגעלאופןשמירתהמידעכאמור;

המידעישמשרקלשםהליכיםכאמורברישה, )2(
הנוגעיםלשירותשנתןנותןהשירותללקוחותיו;

נותןהשירותיבטיחכילאתתאפשרכלגישה )3(
למידע,אלאאםכןנפתחהליךכאמורברישההנוגע
ללקוחמסוים,והמידעדרושלנותןהשירותלשםניהול

ההליך;

נותןהשירותימחקאתהמידעבתוםשבעשנים )4(
לשם הדרוש מידע למעט השירות, מתן סיום מיום
תום לפני )3( בפסקה כאמור שנפתח הליך ניהול

התקופההאמורהר

הוראותסעיףזהלאיחולועלמידעסטטיסטימצרפי )ד(
שהואמידעלאמזוההכאמורבסעיף25)ד()2(ר
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ביטולאוצמצום
הסכםלמתןשירות

מידעפיננסיבידי
הלקוח

לקוחשלנותןשירותרשאי,בכלעת,לבטלאתההסכם28ר )א(
לפי שנערך השירות נותן עם פיננסי מידע שירות למתן
26,לצמצםאתהיקףהשירותאוהשימושיםשבהם סעיף
בחרכאמורבסעיף26)א()1(וכןלצמצםאתמקורותהמידע,
החשבונות,סליהמידעאותקופתהגישהשבהםבחרכאמור
לאפשר כדי בהם די שיהיה ובלבד ו־)3(, 26)א()2( בסעיף
לנותןהשירותלתתאתסוגהשירותולעשותאתהשימושים
ייעשו כאמור ההסכם צמצום או ביטול הוסכם; שעליהם

באמצעותהודעהשימסורהלקוחלנותןהשירותר

את לצמצם או לבטל ללקוח יאפשר השירות נותן )ב(
ההסכםעימוכאמורבסעיףקטן)א(באופןפשוטונוח,ובכלל

זהבאמצעותהודעהשתימסרבאופןמקווןר

מסרהלקוחלנותןהשירותהודעהעלביטולההסכםאו )ג(
צמצומובהתאםלהוראותסעיףקטן)א(,יחולוהוראותאלה:

נותןהשירותיפעלבהתאםלהודעתהלקוח,ואם )1(
הואנותןשירותעלבסיסמידעפיננסישנאסףבידי
נותןשירותאחרוהועברלולפיסעיף29)א()3(-יודיע
עלכךללאדיחוילנותןהשירותשהעביראליואת
המידע,ונותןהשירותהאמוריפעלבהתאםלהודעת

הלקוח;

את כאמור, ההודעה במסגרת הלקוח, ביטל )2(
הסכמתולתתגישהלנותןהשירותלכלמידעפיננסי
שלמקורמידעמסוים ברשותו הנמצא עלאודותיו
-יודיעעלכךנותןהשירותלמקורהמידע,בהקדם

האפשריולכלהמאוחרבתוךיומיים;

נותןהשירותימחקאתהמידעהפיננסישאינו )3(
נדרשעוד,בעקבותהודעתהלקוח,לשםמתןהשירות

ללקוח,בהתאםלהוראותסעיף27ר

מאפשרות)ד( לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )1(
הלקוחלבטלאתהסכמתולתתגישהלנותןהשירות
לכלהמידעהפיננסיעלאודותיוהנמצאברשותושל
מקורמידע,באמצעותביטולהרשאתהגישהבהודעה
למקורהמידע,בהתאםלהוראותסעיף45;קיבלנותן
השירותהודעהממקורמידעעלביטולהרשאתהגישה
45)ג(,יראואתנותן כאמור,בהתאםלהוראותסעיף
השירותכאילוקיבלהודעהמהלקוחלפיסעיףזהעל
את הלקוח ביטל שבמסגרתה עימו ההסכם צמצום
הסכמתולתתלנותןהשירותגישהלכלהמידעהפיננסי

עלאודותיוהנמצאאצלמקורהמידער

לענייןחשבוןמשותףביחדולחוד-קיבלנותן )2(
שירותהודעהממקורמידעעלביטולהרשאתהגישה
לקוח שאינו חשבון בעל ידי על )1( בפסקה כאמור

ביטולאוצמצום
הסכםלמתןשירות

מידעפיננסיבידי
הלקוח

לקוחשלנותןשירותרשאי,בכלעת,לבטלאתההסכם28ר )א(
לפי שנערך השירות נותן עם פיננסי מידע שירות למתן
26,לצמצםאתהיקףהשירותאוהשימושיםשבהם סעיף
בחרכאמורבסעיף26)א()1(וכןלצמצםאתמקורותהמידע,
החשבונות,סליהמידעאותקופתהגישהשבהםבחרכאמור
לאפשר כדי בהם די שיהיה ובלבד ו־)3(, 26)א()2( בסעיף
לנותןהשירותלתתאתסוגהשירותולעשותאתהשימושים
ייעשו כאמור ההסכם צמצום או ביטול הוסכם; שעליהם

באמצעותהודעהשימסורהלקוחלנותןהשירותר

את לצמצם או לבטל ללקוח יאפשר השירות נותן )ב(
ההסכםעימוכאמורבסעיףקטן)א(באופןפשוטונוח,ובכלל

זהבאמצעותהודעהשתימסרבאופןמקווןר

מסרהלקוחלנותןהשירותהודעהעלביטולההסכםאו )ג(
צמצומובהתאםלהוראותסעיףקטן)א(,יחולוהוראותאלה:

נותןהשירותיפעלבהתאםלהודעתהלקוח,ואם )1(
הואנותןשירותעלבסיסמידעפיננסישנאסףבידי
נותןשירותאחרוהועברלולפיסעיף29)א()3(-יודיע
עלכךללאדיחוילנותןהשירותשהעביראליואת
המידע,ונותןהשירותהאמוריפעלבהתאםלהודעת

הלקוח;

את כאמור, ההודעה במסגרת הלקוח, ביטל )2(
הסכמתולתתגישהלנותןהשירותלכלמידעפיננסי
שלמקורמידעמסוים ברשותו הנמצא עלאודותיו
-יודיעעלכךנותןהשירותלמקורהמידע,בהקדם

האפשריולכלהמאוחרבתוךיומיים;

נותןהשירותימחקאתהמידעהפיננסישאינו )3(
נדרשעוד,בעקבותהודעתהלקוח,לשםמתןהשירות

ללקוח,בהתאםלהוראותסעיף27ר

מאפשרות)ד( לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )1(
הלקוחלבטלאתהסכמתולתתגישהלנותןהשירות
לכלהמידעהפיננסיעלאודותיוהנמצאברשותושל
מקורמידע,באמצעותביטולהרשאתהגישהבהודעה
למקורהמידע,בהתאםלהוראותסעיף45;קיבלנותן
השירותהודעהממקורמידעעלביטולהרשאתהגישה
45)ג(,יראואתנותן כאמור,בהתאםלהוראותסעיף
השירותכאילוקיבלהודעהמהלקוחלפיסעיףזהעל
את הלקוח ביטל שבמסגרתה עימו ההסכם צמצום
הסכמתולתתלנותןהשירותגישהלכלהמידעהפיננסי

עלאודותיוהנמצאאצלמקורהמידער

לענייןחשבוןמשותףביחדולחוד-קיבלנותן )2(
שירותהודעהממקורמידעעלביטולהרשאתהגישה
לקוח שאינו חשבון בעל ידי על )1( בפסקה כאמור
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שלנותןהשירות,בסמוךלמועדמתןהרשאתהגישה
המידע כל את השירות נותן ימחק המידע, למקור

שקיבלממקורהמידעעלאודותהחשבוןר

בוטלרישיוןאואישוריראואתכלללקוחותיושלבעל )ה(
הרישיוןאובעלהאישורכאילוביטלואתההסכםעימולפי

סעיףזהר

העברתמידע
לאחר

נותןשירותרשאילהעבירמידעפיננסישאסףאושנאסף29ר )א(
עלידינותןשירותאחר,לכלאחדמהמנוייםלהלן,ולהם
שיקבע להוראות ובהתאם לצידם כמפורט למטרה בלבד,
ובלבד )ז(, קטן סעיף לפי זה לעניין השירות נותן מאסדר
שהלקוחנתןלכךהסכמהמפורשתבכתבושהמידעהמועבר

נדרשלאותהמטרה:

לגוףפיננסי-לשםמתןהצעהמטעמולהתקשרות )1(
עםאותולקוח,ביןשההצעהניתנתבאמצעותנותן
ישירות ניתנת שהיא ובין תיווך במסגרת השירות

ללקוח;

למייצג-לשםמתןשירותבתחוםעיסוקוכמייצג, )2(
השירות לנותן מסר שהמייצג ולאחר לקוח, לאותו
התחייבותלמלאאחרההוראותלפיסעיףזההחלות

לגביו;

לנותןשירותאחר-לשםמתןשירותמידעפיננסי )3(
לאותולקוחבידינותןהשירותהאחרלפיחוקזהר

נותןשירותלאיעבירמידעפיננסילגורםהמנויבסעיף )ב(
קטן)א(אלאלאחרשהודיעלאותוגורם,במסגרתההתקשרות
עימו,כיהמידעהתקבלממקורהמידעבאמצעותמערכת

הממשקלמידעפיננסיר

גוףפיננסישקיבלמידעלפיסעיףקטן)א()1(- )ג(

לאיעבירולאחר; )1(

לאיעשהבושימושאלאלשםמתןהצעהמטעמו )2(
להתקשרותעםהלקוחכאמורבסעיףקטן)א()1(ולשם

ההתקשרותכאמור;

ישמוראתהמידעבאופןמאובטחשימנעדליפת )3(
מידעוגישהלאמורשיתאליו,לפיכלדיןובהתאם
הפיננסי, הגוף מאסדר שיקבע זה לעניין להוראות

בהוראותמאסדר;

כאמור בו השימוש בתום המידע את ימחק )4(
שקיבל לאחר ימים מ־30 יאוחר ולא )2( בפסקה
הלקוח עם התקשר כן אם אלא כאמור, המידע את
שבעניינונתןאתהצעתההתקשרות;השר,בהסכמת
שרהמשפטים,רשאילקבועתקופהאחרתלמחיקת

המידער
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מייצגשקיבלמידעלפיסעיףקטן)א()2(- )ד(

לאיעשהבושימושאלאלשםמתןשירותללקוח )1(
בתחוםעיסוקוכמייצג,כאמורבסעיףקטן)א()2(,ולא
יעביראתהמידעלאחראלאלשםמתןהשירותכאמור

ולאחרשקיבלאתהסכמתהלקוחלכך;

ישמוראתהמידעבאופןמאובטחשימנעדליפת )2(
מידעוגישהלאמורשיתאליוולפיכלדין;

27 סעיף להוראות בהתאם המידע את יחזיק )3(
וימחקאותובהתאםלהוראותהסעיףהאמור;

יודיעלנותןהשירותאםחדללתתשירותללקוח )4(
כאמורבפסקה)1(ר

נותןשירותלאיעשהשימושבמידעשקיבללפיסעיף )ה(
בהתאם פיננסי מידע שירות מתן לשם אלא )א()3( קטן

להוראותחוקזהר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א()1(ו־)2(,)ג(ו־)ד(- )ו(

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבוע,דרך )1(
כללאולגביסוגמסויםשלמייצגים,סוגישימושים
שמייצגלאיהיהרשאילעשותבמידעפיננסיהמתקבל
לפיסעיףקטן)א(ושלשםעשייתםנותןהשירותלא
בהתאם למייצג פיננסי מידע להעביר רשאי יהיה
דרוש הדבר כי מצא אם קטן, סעיף אותו להוראות

לשםשמירהעלעניינםשללקוחותהמייצג;

השר,בהסכמתשרהמשפטים,בהתייעצותעם )2(
מאסדרנותןהשירותובאישורועדתהכלכלה,רשאי

לקבוע-

סוגיםנוספיםשלשימושיםשגוףפיננסיאו )א(
מייצגיהיורשאיםלעשותבמידעהמתקבללפי
סעיףקטן)א(ושלשםעשייתםיהיהרשאינותן
השירותלהעבירמידעפיננסילגוףפיננסיאו
למייצגבהתאםלהוראותאותוסעיףקטן;תקנות
לפיפסקתמשנהזויכולשייקבעודרךכללאו
לגביסוגמסויםשלגופיםפיננסייםאומייצגים;

גופיםנוספיםשנותןהשירותיהיהרשאי )ב(
להעביראליהםמידעפיננסילפיסעיףקטן)א(,
ותנאיםשיחולועלגופיםכאמורלענייןהשימוש
השר ששוכנע ובלבד להם, המועבר במידע
לשמור האמורים הגופים של היכולת בדבר
עלפרטיותהלקוח,אבטחתמידעוהגנתסייבר
וכיישאפשרותלבצעבקרהואכיפהבתחומים

האמוריםלגביאותםגופים;

מייצגשקיבלמידעלפיסעיףקטן)א()2(- )ד(

לאיעשהבושימושאלאלשםמתןשירותללקוח )1(
בתחוםעיסוקוכמייצג,כאמורבסעיףקטן)א()2(,ולא
יעביראתהמידעלאחראלאלשםמתןהשירותכאמור

ולאחרשקיבלאתהסכמתהלקוחלכך;

ישמוראתהמידעבאופןמאובטחשימנעדליפת )2(
מידעוגישהלאמורשיתאליוולפיכלדין;

27 סעיף להוראות בהתאם המידע את יחזיק )3(
וימחקאותובהתאםלהוראותהסעיףהאמור;

יודיעלנותןהשירותאםחדללתתשירותללקוח )4(
כאמורבפסקה)1(ר

נותןשירותלאיעשהשימושבמידעשקיבללפיסעיף )ה(
בהתאם פיננסי מידע שירות מתן לשם אלא )א()3( קטן

להוראותחוקזהר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א()1(ו־)2(,)ג(ו־)ד(- )ו(

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבוע,דרך )1(
כללאולגביסוגמסויםשלמייצגים,סוגישימושים
שמייצגלאיהיהרשאילעשותבמידעפיננסיהמתקבל
לפיסעיףקטן)א(ושלשםעשייתםנותןהשירותלא
בהתאם למייצג פיננסי מידע להעביר רשאי יהיה
דרוש הדבר כי מצא אם קטן, סעיף אותו להוראות

לשםשמירהעלעניינםשללקוחותהמייצג;

השר,בהסכמתשרהמשפטים,בהתייעצותעם )2(
מאסדרנותןהשירותובאישורועדתהכלכלה,רשאי

לקבוע-

סוגיםנוספיםשלשימושיםשגוףפיננסיאו )א(
מייצגיהיורשאיםלעשותבמידעהמתקבללפי
סעיףקטן)א(ושלשםעשייתםיהיהרשאינותן
השירותלהעבירמידעפיננסילגוףפיננסיאו
למייצגבהתאםלהוראותאותוסעיףקטן;תקנות
לפיפסקתמשנהזויכולשייקבעודרךכללאו
לגביסוגמסויםשלגופיםפיננסייםאומייצגים;

גופיםנוספיםשנותןהשירותיהיהרשאי )ב(
להעביראליהםמידעפיננסילפיסעיףקטן)א(,
ותנאיםשיחולועלגופיםכאמורלענייןהשימוש
השר ששוכנע ובלבד להם, המועבר במידע
לשמור האמורים הגופים של היכולת בדבר
עלפרטיותהלקוח,אבטחתמידעוהגנתסייבר
וכיישאפשרותלבצעבקרהואכיפהבתחומים

האמוריםלגביאותםגופים;
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תנאיםשבהתקיימםנותןשירותיהיהרשאי )ג(
לתתליחידשעוסקבמתןשירותיייעוץפיננסי
למספרמצומצםשללקוחות,כפישיקבע,גישה

מוגבלתלמידעשלהלקוחותעלגביהמערכות
הפיננסי הייעוץ מתן לשם השירות נותן של
כאמור;בתקנותכאמוררשאיהשרלקבועתנאים
לשמירתעניינםשללקוחות;לענייןזה,"שירותי
בדבר ייעוץ שירותי לרבות - פיננסי" ייעוץ

הלוואותלדיורר

מאסדרנותןהשירותיקבע,בהוראותמאסדר,הוראות )ז(
לענייןהעברתמידעלאחרלפיסעיףזה,ובכללזההוראות

לענייןאופןביצועההעברהר

מסירתמידע
ללקוחלעניין

שירותריכוז
מידעפיננסי

במתןשירותריכוזמידעפיננסיללקוחכאמורבסעיף25)א()1(,30ר
יאפשרנותןהשירותללקוחלקבללידיואתהמידעשריכז
עבורובאופןמאובטח;מאסדרנותןהשירותרשאילקבוע,

בהוראותמאסדר,הוראותלענייןזהר

אירועאבטחה
חמור

אירעאירועאבטחהחמורכמשמעותובהוראותלפי31ר )א(
36לחוקהגנתהפרטיות,יודיעעלכךנותןהשירות סעיף
באופןמיידילמאסדרנותןהשירותהנוגעבדבר,למקורהמידע
שאירועהאבטחהאירעלגבימידעשהתקבלממנוולרשם
כהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות)בסעיףזה-הרשם(,
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החלטת פי הלאומישהוקםעל -מערךהסייבר הלאומי"
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נודעלנותןשירותעלקיומושלניגודענייניםבינואו32רניגודעניינים )א(
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בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

השררשאילקבוערשימתנסיבותשיראואותן )1(
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אותיווך-

בכלהנוגעלמוצרפיננסיאולשירותפיננסי )א(
שהואאוצדקשוראליומספקללקוחותיו;

דומה שירות או למוצר הנוגע בכל )ב(
שירות או למוצר 25)ד()1()ב( בסעיף כהגדרתו

כאמורבפסקתמשנה)א(ר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו־)ב()1(ובלילגרוע )ג(
מהוראותסעיףקטן)ב()2(-

השררשאילקבוענסיבותשבהתקיימןנותןשירות )1(
יהיהרשאילבצעפעולהאףאםישבהניגודעניינים
כאמורבסעיףקטן)א(וכןלקבועתנאיםשיחולועל
את לצמצם במטרה כאמור בנסיבות פעולה ביצוע
אותה ביצוע על העניינים ניגוד להשפעת החשש

פעולה;

בהוראות לקבוע, רשאי השירות נותן מאסדר )2(
)1(,בכפוף מאסדר,הוראותבענייניםכאמורבפסקה
התקין אם פסקה, אותה לפי השר שהתקין לתקנות

תקנותכאמורר

בסעיףזה,"צדקשור",לנותןשירות-כלאחדמאלה: )ד(

מישמחזיק20%אויותרמסוגמסויםשלאמצעי )1(
שליטהבנותןהשירות;

מישנותןהשירותמחזיקבו20%אויותרמסוג )2(
מסויםשלאמצעישליטה;

מישבעלהשליטהבנותןהשירותמחזיקבו20% )3(
אויותרמסוגמסויםשלאמצעישליטה;

מישמאסדרנותןהשירותקבע,בהוראותמאסדר, )4(
כיהואצדקשורלנותןשירותבשלזיקהעסקיתר

נותןשירותחייבלגלותללקוח,בכתב,כלפרטמהותילגבי33רגילוינאות
תוכנו,היקפוותנאיושלשירותהמידעהפיננסישהואמציע

אונותןוהסיכוניםהכרוכיםבו,לרבותאתאלה:

התמורהשעלהלקוחלשלםבקשרלשירות; )1(

ההתקשרות הסכם את לצמצם או לבטל האפשרות )2(
כאמורבסעיף28,והדרכיםלעשותכן;

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(
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מתן לשם התקשר הוא שאיתם הפיננסיים הגופים )3(
שירותשלתיווך;

זהותהמאסדרשלנותןהשירות,לענייןפעילותוכנותן )4(
שירות;

שמירתמידעעלהלקוחוהתקופהשבהיישמרהמידע, )5(
אםנותןהשירותשומרמידעכאמורבסעיף27)ג(;

פעולהשהואמבצעבמסגרתהשירותשהואנותןללקוח )6(
שישבהניגודענייניםכאמורבסעיף32)ג(;

אםנותןהשירותהואתאגידחוץשנקבעהלגביותקופה )7(
שונהלענייןהחזקתהמידעכאמורבסעיף27)א()2(-התקופה

כאמורר

נותןשירותלאיעשהדברהעלוללהטעותלקוחבכל34ראיסורהטעיה )א(
והכול הפיננסי, המידע שירות למתן בעסקה מהותי עניין
במעשהאובמחדל,בכתבאובעלפהאובכלדרךאחרת,
לרבותלאחרמועדההתקשרותבעסקה;בלילגרועמכלליות

האמור,יראואתהענייניםכמפורטלהלןכמהותייםבעסקה:

זהותנותןהשירות; )1(

המהותוהטיבשלשירותהמידעהפיננסי; )2(

תקופתההתקשרותבהסכםלמתןשירותהמידע )3(
הפיננסי,דרכיחידושווביטולו;

כלענייןאחרהמנויבסעיף33ר )4(

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלפרסוםושיווקמטעמו )ב(
שלנותןשירותר

מנגנוניםלאבטחת
מידע,ניהול

סיכוניםוהגנת
סייבר

בלילגרועמהוראותכלדין,נותןהשירותידאגלקיומם35ר )א(
ניהול מידע, לאבטחת ומתקדמים, נאותים מנגנונים, של
סיכוניםוהגנתסייבר,ובכללזהיקבלאתהמידעהפיננסי,

יחזיקבווימסוראותו-

בדרךשתבטיחהגנהמפנידליפתמידעוגישה )1(
לאמורשיתאליו,וכןמפניהעברה,חשיפה,מחיקה,

שימוש,שינויאוהעתקהבלארשותכדין;

בדרךשתמנעשימושבמידעבניגודלהוראותלפי )2(
חוקזהר

מאסדרנותןהשירותיקבע,בהוראותמאסדר,הוראות )ב(
בענייניםכאמורבסעיףקטן)א(לרבותבענייניםאלה:

השירות נותן אצל תפקידים בעלי מינוי חובת )1(
הסיכונים ניהול המידע, אבטחת על ממונים שיהיו

והגנתהסייבר;

אופןההזדהותשלהלקוחבפנינותןהשירות; )2(

אופןהחזקתהמידעהפיננסיבידינותןהשירות, )3(
לרבותחובותתיעודשיחולועליור
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הוראותמיוחדות
לענייןנותןשירות
שהואבעלרישיון

בעלרישיוןיעמודבדרישותלענייןביטוח,הוןעצמי36ר )א(
בהוראות הרשות שתקבע כפי אחרת, בטוחה או מזערי
מאסדר,ורשאיתהרשותלקבועדרישותשונות,לפיהיקף
השירות וסוג הרישיון בעל שנותן הפיננסי המידע שירות

שהואנותןר

בעלרישיוןיגישלרשותדוחותוהודעותעלפעילותו )ב(
בהוראות הרשות שתקבע להוראות בהתאם זה חוק לפי

מאסדרר

בעלרישיוןימסורלרשות,בכתב,לפידרישתהאולפי )ג(
דרישתושלעובדהרשותשהוסמךלכך,בתוךהמועדשייקבע
לפרטים בקשר ומסמכים ידיעות פירוט, הסבר, בדרישה,

הכלוליםבדוחאובהודעהשהגישלפיסעיףקטן)ב(ר

בעלרישיוןאומישהגישבקשהלרישיון,לאיכלול )ד(
בבקשה,בדיווחאובמידעאחרשהואמוסרלרשות,פרט
מטעה;לענייןזה,"פרטמטעה"-לרבותדברהעלוללהטעות

אתהרשותוכלדברחסרשהעדרועלוללהטעותהר

מסמךשבעלרישיוןאומישהגישבקשהלרישיוןחייב )ה(
להגישולרשות,יוגשבאופןהקבועלפיפרקז'1לחוקניירות

ערךר

הוראותמאסדר
נותןהשירות

מאסדרנותןהשירותרשאילקבוע,בהוראותמאסדר,37ר )א(
הוראותשיחולועלנותןהשירותלשםיישוםחובותיולפי

פרקזה,לרבותבענייניםאלה:

טיפולבתלונותלקוחותותיעודו; )1(

שמירתמסמכים; )2(

היערכותלחירוםוהמשכיותעסקית; )3(

דוחותשנותןשירותיהיהחייבלמסורללקוחותיו; )4(

לאופן בנוגע השירות נותן על שיחולו חובות )5(
השימוששלובמערכתהממשקלמידעפיננסיר

הרשותלאתקבעולאתיתןהוראותלפיפרקזהלגבי )ב(
שימושבמידעפיננסיכאמורבסעיף25,אםהשימושטעון
רישוילפידיןאחראוטעוןרישוםלפיסעיף67)א()4(לחוק

נתוניאשראיר

הוראותמאסדרנותןהשירותלפיפרקזהיכולשייקבעו )ג(
דרךכללאולפיסוגשירותהמידעהפיננסיאוהיקפור

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמסמכויותמאסדר )ד(
נותןהשירותלפיחוקזהלקבועהוראותנוספותבהוראות

מאסדרר

סייגלתחולת
הוראותפרקג'

יועץ38ר תיקים, מנהל על יחולו לא זה פרק הוראות )א(
השקעות,משווקהשקעות,יועץפנסיוני,סוכןפנסיוניוסוכן
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דרךכללאולפיסוגשירותהמידעהפיננסיאוהיקפור

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמסמכויותמאסדר )ד(
נותןהשירותלפיחוקזהלקבועהוראותנוספותבהוראות

מאסדרר

סייגלתחולת
הוראותפרקג'

יועץ38ר תיקים, מנהל על יחולו לא זה פרק הוראות )א(
השקעות,משווקהשקעות,יועץפנסיוני,סוכןפנסיוניוסוכן
ביטוח,לגבישימושבמידעפיננסישאסףאושנאסףבידיאחר
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והועברלו,אםהשימושכאמורמוסדרבחוקשמכוחוניתן
לאותוגורםהרישיוןלעיסוקוכאמור;ואולםעלגורםכאמור
יחולוהוראותפרקזהלענייןאיסוףהמידעהפיננסיוקבלתו

מאחרלשםשימושכאמורר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הוראותסעיפים24ו־32 )ב(
יחולועלמנהלתיקיםשהואבעלזיקהכהגדרתהבסעיף1
לחוקייעוץהשקעות,משווקהשקעות,סוכןפנסיוניאוסוכן
ביטוחלענייןשימושבמידעפיננסיכאמורבאותוסעיףקטן,
אולםמאסדרנותןהשירותלענייןהסעיפיםהאמוריםיהיה,
לגבימשווקהשקעותומנהלתיקיםכאמור-הרשות,ולגבי
סוכןפנסיוניוסוכןביטוח-הממונהעלשוקההוןביטוח
החובות על להוסיף באות זה קטן סעיף הוראות וחיסכון;
החלותעלמנהלתיקיםכאמור,משווקהשקעות,סוכןפנסיוני

וסוכןביטוחעלפיכלדיןולאלגרועמהןר

פרק ד': מקור מידע
חובתמתןגישה

למידעפיננסי
מקורמידעייתןלנותןשירותגישהלמידעפיננסיעל39ר )א(

אודותלקוח,הנמצאברשותו,בהתאםלהרשאתהגישהשנתן
הלקוחלפיסעיף40,והכולבאמצעותמערכתהממשקלמידע

פיננסיר

מקורמידעלאיתנהמתןגישהלפיסעיףקטן)א(בקיומו )ב(
שלהסכםבינולביןנותןהשירותר

של40רהרשאתגישה לגישה הרשאה לתת ללקוח יאפשר מידע מקור )א(
נותןשירות,למידעפיננסיעלאודותהלקוחהנמצאברשות
מקורהמידע,באמצעותמערכתהממשקלמידעפיננסי;מקור
המידעיאפשרללקוחלכלולבהרשאתהגישהכאמורפרטים

אלהלפחות:

למידע גישה לו שתינתן השירות נותן פרטי )1(
הפיננסי;

חשבונותהלקוחאצלמקורהמידעוסליהמידע )2(
בכלחשבון,שלגביהםתינתןהגישהלנותןהשירות;

התקופהשלגביהניתנתהרשאתהגישהכאמור )3(
בסעיף26)א()3(ר

מקורמידעיאפשרללקוחלתתהרשאתגישהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(באופןפשוטונוחר

סייגיםלחובתמתן
הגישה

עלאףהאמורבסעיף39,מקורמידערשאישלא)א(41ר )1(
לתתלנותןשירותגישהלמידעפיננסיבהתקייםאחד

מאלה:

מורשית לא לגישה ממשי חשש קיים )א(
למידעאולהפרתחובתהסודיותלגביהמידע;

קייםאיסורעלפידיןלמסוראתהמידע )ב(
ללקוח;
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הרשאתהגישהניתנהבידיאחדמבעלי )ג(
להוראות בהתאם משותף, בחשבון החשבון
סעיף43)ב(,והואהפסיקלהיותבעליםבחשבון;

השר, שקבע נוספות נסיבות מתקיימות )ד(
בהתייעצותעםמאסדרמקורהמידעומאסדר
לאפשר שלא מוצדק שבשלהן השירות, נותן
של עניינם על שמירה לשם כאמור גישה

הלקוחותר

לאנתןמקורהמידעגישהלמידעלפיהוראות )2(
פסקה)1(,יודיעעלכךלנותןהשירות,בהקדםהאפשרי,
אלאאםכןגילוימידעכאמוראסורלפידין,וכןיודיע
עלכךלמאסדרמקורהמידעבצירוףהנימוקיםלכך;
מקורהמידעיתעדאתמניעתהגישהכאמורוהנימוקים

לכךוישמוראתהתיעודר

כאמור למידע הגישה למתן המניעה הוסרה )3(
בפסקה)1(,יודיעעלכךמקורהמידעבהקדםהאפשרי
לנותןהשירותוכןיודיעעלכךלמאסדרמקורהמידע,
וייתןלנותןהשירותגישהלמידעבהתאםלהוראות

סעיף39,בהקדםהאפשריר

מאסדר, בהוראות יקבע, המידע מקור מאסדר )4(
הוראותלענייןמסירתהודעהמאתמקורהמידעלפי
פסקאות)2(ו־)3(ורשאיהואלקבוע,בהוראותמאסדר,

הוראותלענייןהתיעודושמירתוכאמורבפסקה)2(ר

מקורהמידעובאישור מאסדר השר,בהתייעצותעם )ב(
בנק ידי על המפוקח מידע מקור ולעניין הכלכלה, ועדת
הכלכלה, ועדת ובאישור השר בהסכמת הנגיד, - ישראל
רשאילקבוע,משיקוליםהנוגעיםלעלותהכרוכהביישום
הוראותחוקזהאולתחרותבמערכתהפיננסית,כימקורמידע
שמתקיימיםלגביותנאיםשיקבע,לאיהיהחייבלתתגישה

למידעפיננסיהנמצאאצלולפיהוראותסעיף39ר

לפי)ג( השר, )ב(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )1(
הצעתמאסדרמקורהמידעהנוגעבדבראובהתייעצות
עימו,ולענייןמקורמידעהמפוקחעלידיבנקישראל-
הנגיד,בהסכמתהשר,רשאילהורותלמקורמידעבעל
היקףפעילותקטן,מטעמיםמיוחדיםהנוגעיםלעלות
הכרוכהביישוםהוראותחוקזהאולתחרותבמערכת
הפיננסית,ולבקשתושלמקורהמידע,כיהחובהלתת
גישהלמידעפיננסיהנמצאברשותולפיהוראותסעיף
39)בסעיףקטןזה-חובתהגישה(,לאתחולעליואו

שתחולבתוםתקופהכפישיורהלור

הרשאתהגישהניתנהבידיאחדמבעלי )ג(
להוראות בהתאם משותף, בחשבון החשבון
סעיף43)ב(,והואהפסיקלהיותבעליםבחשבון;

השר, שקבע נוספות נסיבות מתקיימות )ד(
בהתייעצותעםמאסדרמקורהמידעומאסדר
לאפשר שלא מוצדק שבשלהן השירות, נותן
של עניינם על שמירה לשם כאמור גישה

הלקוחותר

לאנתןמקורהמידעגישהלמידעלפיהוראות )2(
פסקה)1(,יודיעעלכךלנותןהשירות,בהקדםהאפשרי,
אלאאםכןגילוימידעכאמוראסורלפידין,וכןיודיע
עלכךלמאסדרמקורהמידעבצירוףהנימוקיםלכך;
מקורהמידעיתעדאתמניעתהגישהכאמורוהנימוקים

לכךוישמוראתהתיעודר

כאמור למידע הגישה למתן המניעה הוסרה )3(
בפסקה)1(,יודיעעלכךמקורהמידעבהקדםהאפשרי
לנותןהשירותוכןיודיעעלכךלמאסדרמקורהמידע,
וייתןלנותןהשירותגישהלמידעבהתאםלהוראות

סעיף39,בהקדםהאפשריר

מאסדר, בהוראות יקבע, המידע מקור מאסדר )4(
הוראותלענייןמסירתהודעהמאתמקורהמידעלפי
פסקאות)2(ו־)3(ורשאיהואלקבוע,בהוראותמאסדר,

הוראותלענייןהתיעודושמירתוכאמורבפסקה)2(ר

מקורהמידעובאישור מאסדר השר,בהתייעצותעם )ב(
בנק ידי על המפוקח מידע מקור ולעניין הכלכלה, ועדת
הכלכלה, ועדת ובאישור השר בהסכמת הנגיד, - ישראל
רשאילקבוע,משיקוליםהנוגעיםלעלותהכרוכהביישום
הוראותחוקזהאולתחרותבמערכתהפיננסית,כימקורמידע
שמתקיימיםלגביותנאיםשיקבע,לאיהיהחייבלתתגישה

למידעפיננסיהנמצאאצלולפיהוראותסעיף39ר

לפי)ג( השר, )ב(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )1(
הצעתמאסדרמקורהמידעהנוגעבדבראובהתייעצות
עימו,ולענייןמקורמידעהמפוקחעלידיבנקישראל-
הנגיד,בהסכמתהשר,רשאילהורותלמקורמידעבעל
היקףפעילותקטן,מטעמיםמיוחדיםהנוגעיםלעלות
הכרוכהביישוםהוראותחוקזהאולתחרותבמערכת
הפיננסית,ולבקשתושלמקורהמידע,כיהחובהלתת
גישהלמידעפיננסיהנמצאברשותולפיהוראותסעיף
39)בסעיףקטןזה-חובתהגישה(,לאתחולעליואו

שתחולבתוםתקופהכפישיורהלור
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כאמור הוראה לו שניתנה מידע מקור הפסיק )2(
בפסקה)1(להיותמקורמידעבעלהיקףפעילותקטן,
תחולעליוחובתהגישהבמועדהמפורטלהלן,לפי
העניין,אובתוםתקופהאחרתשיורהלוהשראוהנגיד,

לפיהעניין,כאמורבפסקה)1(:

לענייןמקורמידעשהשראוהנגידהורה )א(
כיחובתהגישהלאתחולעליו-בתוםשנתיים
בעל מידע מקור להיות הפסיק שבו מהמועד

היקףפעילותקטן;

לענייןמקורמידעשהשראוהנגידהורהכי )ב(
חובתהגישהתחולעליובתוםתקופהשהורה-
בתוםהתקופהשהורהכאמוראובתוםשנתיים
מהמועדשבוהפסיקמקורהמידעלהיותמקור

מידעבעלהיקףפעילותקטן,לפיהמוקדםר

הזדהותנותן
שירותבפנימקור

המידע

מקורמידעייתןלנותןשירותגישהלמידעפיננסיבאמצעות42ר
מערכתהממשקלמידעפיננסילפיסעיף39,בהתאםלהרשאת
השירות שנותן ובלבד ,40 סעיף לפי הלקוח שנתן הגישה
הזדההבפניוכנותןשירותבהתאםלהוראותשקבעמאסדר

מקורהמידעלפיסעיף48)א()3(ר

מקורמידעלאייתןלנותןשירותגישהלמידעפיננסי43רחשבוןמשותף )א(
הנוגעלחשבוןמשותף,אלאאםכןהרשאתהגישהניתנהבידי
כלבעליהחשבוןהמשותף;עלאףהאמור,בחשבוןמשותף
ביחדולחוד,הרשאתגישהשייתןכלאחדמבעליהחשבון
תיחשבכהרשאתגישהשניתנהבידיכלבעליהחשבון;בסעיף
זה,"חשבוןמשותףביחדולחוד"-חשבוןמשותףשלפיהסכם
ההתקשרותעםמקורהמידעכלאחדמבעליהחשבוןרשאי

לתתהוראותבחשבוןבלאהסכמתבעלהחשבוןהאחרר

נתןאחדמבעליהחשבון,בחשבוןמשותףביחדולחוד, )ב(
המידע מקור יודיע )א(, קטן בסעיף כאמור גישה הרשאת
לכלבעליהחשבוןהמשותף,בהקדםהאפשרי,עלהרשאת
הגישהכאמורועלזכותםלבטלאתאותההרשאהבהתאם

לסעיף45ר

מקורהמידעיאפשרלבעליחשבוןמשותףלתתהרשאת )ג(
גישהבידיכלאחדמבעליהחשבוןכאמורבסעיףקטן)א(

באופןפשוטונוחר

מקורמידעיודיעלבעליחשבוןמשותףביחדולחוד, )ד(
שהרשאת כך על עימם, ההתקשרות הסכם חתימת בעת
גישהלפיחוקזהשייתןכלאחדמהםתיחשבהרשאתגישה

שניתנהבידיכלבעליהחשבוןר
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תאגיד44רחשבוןשלתאגיד של חשבוןבחשבון לבעל יאפשר מידע מקור )א(
להסמיך,בכלעת,מורשהחתימהשיהיהרשאילתתהרשאת
גישהלמידעפיננסיעלאודותהתאגידלענייןאותוחשבון;
מקורמידעיציעלבעלהחשבוןהאמור,בעתפתיחתהחשבון,

להסמיךמורשהחתימהכאמורר

מקורהמידעיאפשרלבעלחשבוןבחשבוןשלתאגיד )ב(
להסמיךמורשהחתימהכאמורבסעיףקטן)א(,באופןפשוט

ונוחר

ביטולהרשאת
גישה

אלהרשאים,בכלעת,לבטלאתהרשאתהגישהשניתנה45ר )א(
לענייןחשבונם,באמצעותהודעהשימסרולמקורהמידע:

בעלהחשבון; )1(

לענייןחשבוןמשותף-כלאחדמבעליהחשבון; )2(

לענייןחשבוןשלתאגיד-גםמורשהחתימה )3(
כאמורבסעיף44)א(ר

מקורהמידעיאפשרלבטלאתהרשאתהגישהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(באופןפשוטונוח,ובכללזהבאמצעותהודעה

שתימסרבאופןמקווןר

נמסרהלמקורהמידעהודעהעלביטולהרשאתגישה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,יפעלמקורהמידעבהתאםלהודעה
ויודיעעלכךבהקדםהאפשרילנותןהשירות;נמסרההודעת
ביטולכאמורעלידיאחדמבעליהחשבוןבחשבוןמשותף,
יודיעעלכךמקורהמידעגםלשארבעליהחשבוןהמשותף

בהקדםהאפשריר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמאפשרותהלקוחלבטל )ד(
אתהסכמתולתתגישהלנותןהשירותלכלהמידעהפיננסי
עלאודותיוהנמצאברשותמקורמידע,באמצעותביטולאו
צמצוםההסכםעםנותןהשירותבהתאםלהוראותסעיף28;
קיבלמקורהמידעהודעהמנותןשירותעלביטולהסכמתהלקוח
לתתגישהלנותןהשירותבהתאםלהוראותסעיף28)ג()2(,

יראואתמקורהמידעכאילוקיבלהודעהמבעלהחשבוןלפי
סעיףזהעלביטולהרשאתהגישהר

הגבלותעלגביית
תמורהבידימקור

מידע

מתן46ר בעד חשבון מבעל תמורה יגבה לא מידע מקור )א(
הרשאתגישהאוביטולהובעדמתןהגישהלנותןהשירות

בהתאםלהרשאתהגישהר

מקורמידערשאילגבותמנותןשירותתמורהסבירה )ב(
בכפוף ברשותו, הנמצא פיננסי למידע גישה מתן בעד
מנותן יגבה שלא ובלבד החמישית, שבתוספת להוראות
השירותתשלוםבעדמתןהרשאתגישהאוביטולה;מקור
מידעלאיגבהתמורהשונהמנותנישירותשוניםבעדגישה

למידעפיננסיהניתנתבתנאיםדומיםר

תאגיד44רחשבוןשלתאגיד של חשבוןבחשבון לבעל יאפשר מידע מקור )א(
להסמיך,בכלעת,מורשהחתימהשיהיהרשאילתתהרשאת
גישהלמידעפיננסיעלאודותהתאגידלענייןאותוחשבון;
מקורמידעיציעלבעלהחשבוןהאמור,בעתפתיחתהחשבון,

להסמיךמורשהחתימהכאמורר

מקורהמידעיאפשרלבעלחשבוןבחשבוןשלתאגיד )ב(
להסמיךמורשהחתימהכאמורבסעיףקטן)א(,באופןפשוט

ונוחר

ביטולהרשאת
גישה

אלהרשאים,בכלעת,לבטלאתהרשאתהגישהשניתנה45ר )א(
לענייןחשבונם,באמצעותהודעהשימסרולמקורהמידע:

בעלהחשבון; )1(

לענייןחשבוןמשותף-כלאחדמבעליהחשבון; )2(

לענייןחשבוןשלתאגיד-גםמורשהחתימה )3(
כאמורבסעיף44)א(ר

מקורהמידעיאפשרלבטלאתהרשאתהגישהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(באופןפשוטונוח,ובכללזהבאמצעותהודעה

שתימסרבאופןמקווןר

נמסרהלמקורהמידעהודעהעלביטולהרשאתגישה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,יפעלמקורהמידעבהתאםלהודעה
ויודיעעלכךבהקדםהאפשרילנותןהשירות;נמסרההודעת
ביטולכאמורעלידיאחדמבעליהחשבוןבחשבוןמשותף,
יודיעעלכךמקורהמידעגםלשארבעליהחשבוןהמשותף

בהקדםהאפשריר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמאפשרותהלקוחלבטל )ד(
אתהסכמתולתתגישהלנותןהשירותלכלהמידעהפיננסי
עלאודותיוהנמצאברשותמקורמידע,באמצעותביטולאו
צמצוםההסכםעםנותןהשירותבהתאםלהוראותסעיף28;
קיבלמקורהמידעהודעהמנותןשירותעלביטולהסכמתהלקוח
לתתגישהלנותןהשירותבהתאםלהוראותסעיף28)ג()2(,

יראואתמקורהמידעכאילוקיבלהודעהמבעלהחשבוןלפי
סעיףזהעלביטולהרשאתהגישהר

הגבלותעלגביית
תמורהבידימקור

מידע

מתן46ר בעד חשבון מבעל תמורה יגבה לא מידע מקור )א(
הרשאתגישהאוביטולהובעדמתןהגישהלנותןהשירות

בהתאםלהרשאתהגישהר

מקורמידערשאילגבותמנותןשירותתמורהסבירה )ב(
בכפוף ברשותו, הנמצא פיננסי למידע גישה מתן בעד
מנותן יגבה שלא ובלבד החמישית, שבתוספת להוראות
השירותתשלוםבעדמתןהרשאתגישהאוביטולה;מקור
מידעלאיגבהתמורהשונהמנותנישירותשוניםבעדגישה

למידעפיננסיהניתנתבתנאיםדומיםר
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מאסדר השירות, נותן מאסדר עם בהתייעצות השר, )ג(
מקורהמידעוהממונהעלהתחרות,ובאישורועדתהכלכלה,
רשאילקבוענסיבותשבהןמקורמידעיהיהרשאילגבות
תמורהשונהמנותנישירותיםשוניםבעדגישהלמידעפיננסי
הניתנתבתנאיםדומים;ואולםלענייןמקורמידעהמפוקחעל
ידיבנקישראל,השריקבענסיבותכאמור,בהסכמתהנגיד,
על והממונה השירות נותן מאסדר עם התייעצות לאחר

התחרותובאישורועדתהכלכלהר

איסורהפעלת
השפעהבלתי

הוגנת

לאיעשהמקורמידע,במעשהאובמחדל,בכתבאובעל47ר )א(
פהאובכלדרךאחרת,דברשישבומשוםהפעלתהשפעה
בלתיהוגנתעללקוחבכלענייןהקשורלמתןהרשאתגישה

לפיפרקזהר

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(,יראומקור )ב(
מידעשהציגללקוחעמדהאואזהרהלגבימתןהגישהלמידע
פיננסילנותןהשירותאולגביטיבהשירותהניתןעלידינותן

השירות,כמישהפעילהשפעהבלתיהוגנתר

ומאסדר השירות נותן מאסדר עם בהתייעצות השר, )ג(
מקורהמידע,רשאילקבועפעולותנוספותשלמקורמידע
שיראובהןהפעלתהשפעהבלתיהוגנתעללקוח,ורשאי
הואלקבוע,בדרךהאמורהובהסכמתשרהמשפטים,פעולות

כאמורשניתןיהיהלהטילעיצוםכספיבשלביצועןר

הוראותמאסדר
מקורהמידע

מאסדרמקורהמידע,בהתייעצותעםמאסדרינותני48ר )א(
השירות,ולענייןפסקה)3(-בהסכמתמאסדרינותניהשירות,

יקבע,בהוראותמאסדר,הוראותבענייניםאלה:

אופןזיהויהלקוחעלידימקורהמידעלשםמתן )1(
לרבות הרשאתהגישה, מתן ואופן הרשאתהגישה,
זיהויושלהלקוחוקבלתהרשאתוכאמורבאמצעות

גורםאחר;

אופןמתןהגישהלמידעהפיננסיעלידימקור )2(
המידעלנותןשירות,באמצעותמערכתהממשקלמידע
פרטיות, על הגנה לגבי הוראות זה ובכלל פיננסי,
אבטחתמידע,מנגנוןטכנולוגימאובטחוחובותתיעוד;

אופןההזדהותשלנותןשירותבפנימקורהמידע; )3(

לרמת בנוגע מידע מקור על שיחולו חובות )4(
השירותשהואנותןלנותניהשירות;

מסירת לעניין מידע מקור על שיחולו חובות )5(
שניתנה גישה הרשאת בדבר חשבון לבעל הודעות

בחשבונור

מאסדר מסמכויות סעיףזהכדילגרוע בהוראות אין )ב(
במסגרת נוספות הוראות לקבוע זה חוק לפי מידע מקור

הוראותמאסדרר
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פרק ה': עיצום כספי

הגדרתהסכום
הבסיסי

בפרקזה,"הסכוםהבסיסי"-סכוםכמפורטבתוספתהשישיתר49ר

מקורמידעהמנויבפסקאות)1(עד)7(להגדרה"מקור50רעיצוםכספי )א(
מידע",לשכתאשראי,לשכתמידעעלעוסקיםאוגוףשנקבע
לפיסעיף2)ג(שעסקבמתןשירותמידעפיננסיבלישבידו
אישורלכךאושלאבהתאםלתנאיהאישור,בניגודלהוראות
סעיף2)ב(,רשאימאסדרכהגדרתובסעיף13)א(,להטילעליו
עיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכום

הבסיסיר

הפרנותןשירותהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורט )ב(
בחלקא'לתוספתהשביעית,רשאימאסדרנותןהשירותלהטיל
עליועיצוםכספי,לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי,ואם
הפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורטבחלקב'לתוספת
האמורה-רשאימאסדרנותןהשירותלהטילעליועיצוםכספי,

לפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכוםהבסיסיר

הפרמקורמידעהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורט )ג(
בחלקא'לתוספתהשמינית,רשאימאסדרמקורהמידעלהטיל
עליועיצוםכספי,לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי,ואם
הפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורטבחלקב'לתוספת
האמורה-רשאימאסדרמקורהמידעלהטילעליועיצום

כספי,לפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכוםהבסיסיר

הפרגוףפיננסי,למעטחברבורסה,הוראהמהוראות )ד(
סעיף29)ג(כמפורטבתוספתהתשיעית,רשאימאסדרהגוף
זה, פרק הוראות לפי כספי, עיצום עליו להטיל הפיננסי

בשיעורשלכפלסכוםהבסיסיר

בעלהיתרשליטהשלאדיווחלרשותעלהתקיימות )ה(
נסיבהמהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג()1(עד)6(לחוקייעוץ
בניגוד בו, בכירה משרה נושא לגבי או לגביו השקעות,
להוראותסעיף20)א()2(,רשאיתהרשותלהטילעליועיצום

כספי,לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסיר

החלתמנגנון
העיצוםהכספיעל

מפרים

עלעיצוםכספילפיסעיף50לגביכלאחדמהמפורטיםלהלן,51ר
יחולוההוראותהמפורטותלצידו:

לגביבעלרישיון,בעלרישיוןמנהלתיקיםובעלהיתר )1(
שליטה-ההוראותלפיסעיפים52טזעד52כטוסעיף56ח

לחוקניירותערך,בשינוייםהמחויבים;

לגביבנק,תאגידעזרוסולק-ההוראותלפיסעיפים14ט )2(
עד14טולפקודתהבנקאות,בשינוייםהמחויבים;

למתןשירותיפיקדוןואשראי,בעל רישיון לגביבעל )3(
רישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך
לחוק 93 עד ו־74 72)ד( סעיפים לפי ההוראות - באשראי
הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,בשינוייםהמחויבים;

פרק ה': עיצום כספי

הגדרתהסכום
הבסיסי

בפרקזה,"הסכוםהבסיסי"-סכוםכמפורטבתוספתהשישיתר49ר

מקורמידעהמנויבפסקאות)1(עד)7(להגדרה"מקור50רעיצוםכספי )א(
מידע",לשכתאשראי,לשכתמידעעלעוסקיםאוגוףשנקבע
לפיסעיף2)ג(שעסקבמתןשירותמידעפיננסיבלישבידו
אישורלכךאושלאבהתאםלתנאיהאישור,בניגודלהוראות
סעיף2)ב(,רשאימאסדרכהגדרתובסעיף13)א(,להטילעליו
עיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכום

הבסיסיר

הפרנותןשירותהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורט )ב(
בחלקא'לתוספתהשביעית,רשאימאסדרנותןהשירותלהטיל
עליועיצוםכספי,לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי,ואם
הפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורטבחלקב'לתוספת
האמורה-רשאימאסדרנותןהשירותלהטילעליועיצוםכספי,

לפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכוםהבסיסיר

הפרמקורמידעהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורט )ג(
בחלקא'לתוספתהשמינית,רשאימאסדרמקורהמידעלהטיל
עליועיצוםכספי,לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי,ואם
הפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורטבחלקב'לתוספת
האמורה-רשאימאסדרמקורהמידעלהטילעליועיצום

כספי,לפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכוםהבסיסיר

הפרגוףפיננסי,למעטחברבורסה,הוראהמהוראות )ד(
סעיף29)ג(כמפורטבתוספתהתשיעית,רשאימאסדרהגוף
זה, פרק הוראות לפי כספי, עיצום עליו להטיל הפיננסי

בשיעורשלכפלסכוםהבסיסיר

בעלהיתרשליטהשלאדיווחלרשותעלהתקיימות )ה(
נסיבהמהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג()1(עד)6(לחוקייעוץ
בניגוד בו, בכירה משרה נושא לגבי או לגביו השקעות,
להוראותסעיף20)א()2(,רשאיתהרשותלהטילעליועיצום

כספי,לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסיר

החלתמנגנון
העיצוםהכספיעל

מפרים

עלעיצוםכספילפיסעיף50לגביכלאחדמהמפורטיםלהלן,51ר
יחולוההוראותהמפורטותלצידו:

לגביבעלרישיון,בעלרישיוןמנהלתיקיםובעלהיתר )1(
שליטה-ההוראותלפיסעיפים52טזעד52כטוסעיף56ח

לחוקניירותערך,בשינוייםהמחויבים;

לגביבנק,תאגידעזרוסולק-ההוראותלפיסעיפים14ט )2(
עד14טולפקודתהבנקאות,בשינוייםהמחויבים;

למתןשירותיפיקדוןואשראי,בעל רישיון לגביבעל )3(
רישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך
לחוק 93 עד ו־74 72)ד( סעיפים לפי ההוראות - באשראי
הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,בשינוייםהמחויבים;
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- עוסקים על מידע ולשכת אשראי לשכת לגבי )4(
ההוראותלפיסעיפים93עד105לחוקנתוניאשראי,בשינויים

המחויבים;

92יב, 92א1עד סעיפים לפי ההוראות - מבטח לגבי )5(
92יד,92טזעד92כ,92כבו־92כגלחוקהפיקוחעלהביטוח,

בשינוייםהמחויבים;

לחוק 47 סעיף לפי ההוראות - מנהלת חברה לגבי )6(
הפיקוחעלקופותהגמל,בשינוייםהמחויבים;

לפי שנקבע הפיננסי בתחום העוסק אחר גוף לגבי )7(
או מידע" "מקור להגדרה )8( בפסקה כאמור 2)ג(, סעיף
)10(להגדרה"גוףפיננסי"-הוראותבענייןעיצום בפסקה
כספיבהתאםלסמכויותיושלמאסדרהגוףהאמורלפיהדין
שמכוחוהואמפקחעלפעילותוהפיננסיתשלאותוגוף,כפי

שמפורטבתוספתהעשיריתר

פרק ו': הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת 
האכיפה המינהלית

בפרקזה-52רפרקו'-הגדרות

"הוועדה"-ועדתהאכיפההמינהליתשמונתהלפיסעיף
52לב)א(לחוקניירותערך;

"הפרה"-הפרהשלהוראותחוקזה,המנויהבתוספתהאחת
עשרהר

סמכויותועדת
האכיפההמינהלית

ביצעאדםהפרה,יחולולענייןהמפרולענייןההפרההוראות53ר
פרקח'4לחוקניירותערךהחלותלענייןמפרולענייןהפרה
שלהוראההמנויהבחלקג'בתוספתהשביעיתלחוקהאמור,
בשינוייםהמחויבים,אולםהוועדהתהיהרשאיתלהטילעל
מפרעיצוםכספילפיפרקזה,בהתאםלהוראותסעיף52נג)א(

לחוקניירותערך,בסכוםמרביכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןמפרשהואיחידשהואעובדשלבעלרישיון )1(
ואינונושאמשרהבכירהבו-בסכוםמרבישל25,000שקלים

חדשים;

של מרבי בסכום - אחר יחיד שהוא מפר לעניין )2(
1,000,000שקליםחדשים;

לענייןמפרשהואתאגיד-בסכוםמרבישל5,000,000 )3(
שקליםחדשיםר

סמכותיושבראש
הרשותלהתקשר

בהסדרלהימנעות
מנקיטתהליכיםאו

להפסקתהליכים,
המותניתבתנאים

הסמכותהנתונהליושבראשהרשותלהתקשרבהסדר54ר )א(
להימנעותמנקיטתהליכיםאולהפסקתהליכים,לפיהעניין,
המותניתבתנאים,בהתאםלהוראותפרקט'1לחוקניירות
ערך,תהיהנתונהלולענייןהפרה,ויחולולענייןזההוראות

הפרקהאמורבשינוייםהמחויביםר
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הליך או הפרה בירור הליך - "הליכים" זה, בסעיף )ב(
אכיפהמינהלי,לפיפרקח'4לחוקניירותערךכפישהוחל

בסעיף53ר

איסורשיפוי
וביטוח

הוראותסעיף56חלחוקניירותערךיחולולענייןהליךלפי55ר
פרקזהר

סייגלתחולת
הוראותפרקו'

הוראותפרקזהלאיחולועלמישחלהעליוחובתהאישור56ר
לפיסעיף2)ב(או)ג(ועלבעלאישורכאמורר

פרק ז': עונשין
מישעשהאחדמאלה,דינו-מאסרשנתייםאוקנספי57רעונשין )א(

שנייםוחצימהקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואם
הואתאגיד-פישניםעשרוחצימהקנסכאמורבאותוסעיף:

עסקבמתןשירותמידעפיננסיבלישבידורישיון )1(
לכךאושלאבהתאםלתנאיהרישיון,בניגודלהוראות

סעיף2)א(;

עסקבמתןשירותמידעפיננסיבלישבידואישור )2(
לכךאושלאבהתאםלתנאיהאישור,בניגודלהוראות

סעיף2)ב(;

כללפרטמטעהבבקשה,בדיווחאובמידעאחר )3(
שמסרלרשות,בניגודלהוראותסעיף36)ד(ר

מישניגש,דרךעיסוק,אלמידעפיננסיעלאודותלקוח, )ב(
הנמצאברשותמקורמידע,באמצעותמערכתמקוונת,תוך
שימושבפרטיהגישהשלהלקוחאלחשבונושנועדולאמת
אתזהותובפנימקורהמידע,לשםמתןשירותללקוחהנוגע
להתנהלותוהכלכלית,בניגודלהוראותסעיף60,דינו-מאסר
שנהאוקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואםהוא

תאגיד-כפלהקנסהאמורר

פרק ח': הוראות שונות
מניעתכפלאמצעי

אכיפהמינהליים
ותיאוםהליכים

להטלתם

בסעיףזה,"אמצעיאכיפהמינהלי"-כלאחדמאלה:58ר )א(

עיצוםכספי; )1(

התראהמינהליתאודרישתהתחייבותלהימנע )2(
מהפרה,חלףעיצוםכספי;

אמצעיאכיפהמינהלייםלפיסימןג'בפרקח'4 )3(
לחוקניירותערךר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראות )ב(
לפיחוקזהכאמורבסעיף50ושלהוראהמההוראותלפיחוק

אחר,לאיוטליותרמאמצעיאכיפהמינהליאחדר

שנתן)ג( מאסדר - אחר" "מאסדר זה, קטן בסעיף )1(
לנותןהשירותרישיוןלשםעיסוקבפעילותוהפיננסית
לפיחוקאחראומאסדרשמנהלמרשםלפיסעיף67)א(

)4(לחוקנתוניאשראיר

הליך או הפרה בירור הליך - "הליכים" זה, בסעיף )ב(
אכיפהמינהלי,לפיפרקח'4לחוקניירותערךכפישהוחל

בסעיף53ר

איסורשיפוי
וביטוח

הוראותסעיף56חלחוקניירותערךיחולולענייןהליךלפי55ר
פרקזהר

סייגלתחולת
הוראותפרקו'

הוראותפרקזהלאיחולועלמישחלהעליוחובתהאישור56ר
לפיסעיף2)ב(או)ג(ועלבעלאישורכאמורר

פרק ז': עונשין
מישעשהאחדמאלה,דינו-מאסרשנתייםאוקנספי57רעונשין )א(

שנייםוחצימהקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואם
הואתאגיד-פישניםעשרוחצימהקנסכאמורבאותוסעיף:

עסקבמתןשירותמידעפיננסיבלישבידורישיון )1(
לכךאושלאבהתאםלתנאיהרישיון,בניגודלהוראות

סעיף2)א(;

עסקבמתןשירותמידעפיננסיבלישבידואישור )2(
לכךאושלאבהתאםלתנאיהאישור,בניגודלהוראות

סעיף2)ב(;

כללפרטמטעהבבקשה,בדיווחאובמידעאחר )3(
שמסרלרשות,בניגודלהוראותסעיף36)ד(ר

מישניגש,דרךעיסוק,אלמידעפיננסיעלאודותלקוח, )ב(
הנמצאברשותמקורמידע,באמצעותמערכתמקוונת,תוך
שימושבפרטיהגישהשלהלקוחאלחשבונושנועדולאמת
אתזהותובפנימקורהמידע,לשםמתןשירותללקוחהנוגע
להתנהלותוהכלכלית,בניגודלהוראותסעיף60,דינו-מאסר
שנהאוקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואםהוא

תאגיד-כפלהקנסהאמורר

פרק ח': הוראות שונות
מניעתכפלאמצעי

אכיפהמינהליים
ותיאוםהליכים

להטלתם

בסעיףזה,"אמצעיאכיפהמינהלי"-כלאחדמאלה:58ר )א(

עיצוםכספי; )1(

התראהמינהליתאודרישתהתחייבותלהימנע )2(
מהפרה,חלףעיצוםכספי;

אמצעיאכיפהמינהלייםלפיסימןג'בפרקח'4 )3(
לחוקניירותערךר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראות )ב(
לפיחוקזהכאמורבסעיף50ושלהוראהמההוראותלפיחוק

אחר,לאיוטליותרמאמצעיאכיפהמינהליאחדר

שנתן)ג( מאסדר - אחר" "מאסדר זה, קטן בסעיף )1(
לנותןהשירותרישיוןלשםעיסוקבפעילותוהפיננסית
לפיחוקאחראומאסדרשמנהלמרשםלפיסעיף67)א(

)4(לחוקנתוניאשראיר
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אמצעי להטלת בהליך לפתוח הרשות ביקשה )2(
אכיפהמינהלילפיחוקזהנגדנותןשירותשהואבעל
רישיוןושמחזיקגםברישיוןלפידיןאחרלשםעיסוק
בפעילותוהפיננסיתאושהוארשוםלפיסעיף67)א()4(

לחוקנתוניאשראי,לענייןהפרהשבשלהרשאיגם
מאסדראחרלהטיללפידיןאחראמצעיאכיפהמינהלי
עלנותןהשירות,תיידעהרשותאתהמאסדרהאחר

בטרםתפתחבהליךכאמורר

להטלת בהליך לפתוח האחר המאסדר ביקש )3(
אמצעיאכיפהמינהלילפידיןאחרנגדנותןשירות
לעניין הנוגעת ההפרה כי וסבר )2( בפסקה כאמור
יידע שירות, כנותן לפעילותו ישיר באופן קשורה
המאסדרהאחראתהרשותבטרםיפתחבהליךכאמורר

השר,לפיהצעתהרשותאובהתייעצותעימהובאישורועדת59ראגרות
5 סעיף למבקשרישיוןלפי לקבועאגרות רשאי הכלכלה,
וריבית הצמדה הפרשי בדבר הוראות וכן רישיון, ולבעל
שישולמובשלפיגורבתשלוםאגרותלפיסעיףזה,ובדבר
והפרשי אגרות )גבייה(208עלגביית פקודתהמסים החלת

הצמדהוריביתכאמורר

איסורגישה
באמצעותפרטי

הגישהשלהלקוח

לאייגשאדם,ובכללזהנותןשירות,אלמידעפיננסיעל60ר
אודותלקוחהנמצאברשותמקורמידעלשםמתןשירות
כאמור הגישה אם הכלכלית, להתנהלותו הנוגע ללקוח
נעשיתדרךעיסוק,באמצעותמערכתמקוונתותוךשימוש
בפרטיהגישהשלהלקוחאלחשבונושנועדולאמתאתזהותו

בפנימקורהמידער

בסעיףזה,"פגםבמידע"-פגםבמידעפיננסי,לרבות61רפגםבמידע )א(
פגםבאבטחתהמידעשהוביללחשיפהשלמידעעלאודות

הלקוחאופגםבמהימנותהמידער

או בהסכם התקשר שעימו שירות לנותן לקוח פנה )ב(
למקורמידע,בענייןפגםבמידעשלגביוניתנהגישהלנותן
שירותלפיחוקזה,יבררנותןהשירותאומקורהמידעאת
הענייןויידעאתלקוחובנוגעלתוצאותהבירור,בתוךזמן

סבירבנסיבותהענייןר

נודעלנותןהשירותאולמקורהמידע,בעקבותבירור )ג(
לפיסעיףקטן)ב(אובדרךאחרת,כינפלפגםבמידעכאמור
באותוסעיףקטןוכיהואאחראילפגם,יודיעעלכךללקוח
ויפעללתיקוןהפגםולצמצוםהפגיעהבלקוחבמועדשבו
נודעלועלהפגם;לאהיהנותןהשירותאומקורהמידע
אחראילפגם,ינקוטאמצעיםסביריםכדילבררמיהגורם

האחראילפגםוכדישאותוגורםיתקנוכאמורר

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(1374,)א(1399ר 208
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נותןהשירותאומקורהמידעיפצהאוישפהאתלקוחו, )ד(
לפידרישתו,בשלנזקאוהוצאהשנגרמוללקוחבשלפגם
במידעכאמורבסעיףקטן)ב(שהואאחראילו;לאהיהנותן
השירותאומקורהמידעאחראילפגם,ינקוטאמצעיםסבירים
כדישהגורםהאחראילפגםישפהאויפצהאתהלקוחכאמורר

סמכויותהנתונות
למאסדר

בסעיףזה-62ר )א(

"המאסדר",שלגוףפיננסימפוקח-מאסדרמקורהמידע,
לפי הפיננסי, מאסדרהגוף מאסדרנותןהשירותאו

העניין;

"גוףפיננסימפוקח"-מקורמידע,נותןשירותאוגוףפיננסיר

נוסףעלסמכויותהנתונותלמאסדרלפיחוקזהאולפי )ב(
דיןאחר,לענייןמסוים,רשאימאסדר,מכוחסמכותולפידין
לקבוע,בהוראותמאסדר,הוראותבענייניםנוספיםלפיחוק
זה,שיחולועלהגוףהפיננסיהמפוקח,בכפוףלהוראותחוק

זהר

התקיןהשרתקנותלפיחוקזהבענייןמסוים,החלות )ג(
עלגוףפיננסימפוקח,רשאיהמאסדרשלאותוגוף,לקבוע,
בכפוף עניין באותו מפורטות הוראות מאסדר, בהוראות

לתקנותשקבעהשרר

בירור זה, חוק לפי ההוראות ביצוע על פיקוח לשם )ד(
נתונות יהיו ואכיפתן, כאמור להוראות הנוגע מינהלי
לגוף הנוגע הדין פי על לו הנתונות הסמכויות למאסדר
הפיננסיהמפוקח,אולםלענייןהרשות,לגביבעליהרישיונות

שבפיקוחה,יחולוהוראותסעיף63ר

הוראותמיוחדות
לענייןסמכויות

הרשותלגביבעלי
רישיונות

במילויחובותיהםלפיחוקזהיהיובעליהרישיונות63ר )א(
נתוניםלפיקוחהרשותר

רשאית)ב( )א(, קטן בסעיף כאמור פיקוח לשם )1(
הרשותלתתהוראותהנוגעותלדרכיפעולתםשלבעלי
רישיונות,שלנושאימשרהבכירהבהםושלמישהם
מעסיקים,והכולכדילהבטיחאתניהולםהתקיןשל
בעליהרישיונותואתהשמירהעלענייניהלקוחות;
הוראותכאמוריכולשיינתנולכללבעליהרישיונות

אולבעלירישיונותמסוגמסויםר

פרסום טעונות אינן )1( פסקה לפי הוראות )2(
ברשומות,אולםהרשותתפרסםברשומותהודעהעל
מתןהוראותכאמורועלמועדתחילתן;הוראותכאמור
וכלשינויבהןיועמדולעיוןהציבורבמשרדיהרשות
ויפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשות,ורשאיתהרשות

להורותבדברדרכיםנוספותלפרסומןר

נותןהשירותאומקורהמידעיפצהאוישפהאתלקוחו, )ד(
לפידרישתו,בשלנזקאוהוצאהשנגרמוללקוחבשלפגם
במידעכאמורבסעיףקטן)ב(שהואאחראילו;לאהיהנותן
השירותאומקורהמידעאחראילפגם,ינקוטאמצעיםסבירים
כדישהגורםהאחראילפגםישפהאויפצהאתהלקוחכאמורר



סמכויותהנתונות
למאסדר

בסעיףזה-62ר )א(

"המאסדר",שלגוףפיננסימפוקח-מאסדרמקורהמידע,
לפי הפיננסי, מאסדרנותןהשירותאומאסדרהגוף

העניין;

"גוףפיננסימפוקח"-מקורמידע,נותןשירותאוגוףפיננסיר

נוסףעלסמכויותהנתונותלמאסדרלפיחוקזהאולפי )ב(
דיןאחר,לענייןמסוים,רשאימאסדר,מכוחסמכותולפידין
לקבוע,בהוראותמאסדר,הוראותבענייניםנוספיםלפיחוק
זה,שיחולועלהגוףהפיננסיהמפוקח,בכפוףלהוראותחוק

זהר

התקיןהשרתקנותלפיחוקזהבענייןמסוים,החלות )ג(
עלגוףפיננסימפוקח,רשאיהמאסדרשלאותוגוף,לקבוע,
בכפוף עניין באותו מפורטות הוראות מאסדר, בהוראות

לתקנותשקבעהשרר

בירור זה, חוק לפי ההוראות ביצוע על פיקוח לשם )ד(
נתונות יהיו ואכיפתן, כאמור להוראות הנוגע מינהלי
לגוף הנוגע הדין פי על לו הנתונות הסמכויות למאסדר
הפיננסיהמפוקח,אולםלענייןהרשות,לגביבעליהרישיונות

שבפיקוחה,יחולוהוראותסעיף63ר

הוראותמיוחדות
לענייןסמכויות

הרשותלגביבעלי
רישיונות

במילויחובותיהםלפיחוקזהיהיובעליהרישיונות63ר )א(
נתוניםלפיקוחהרשותר

רשאית)ב( )א(, קטן בסעיף כאמור פיקוח לשם )1(
הרשותלתתהוראותהנוגעותלדרכיפעולתםשלבעלי
רישיונות,שלנושאימשרהבכירהבהםושלמישהם
מעסיקים,והכולכדילהבטיחאתניהולםהתקיןשל
בעליהרישיונותואתהשמירהעלענייניהלקוחות;
הוראותכאמוריכולשיינתנולכללבעליהרישיונות

אולבעלירישיונותמסוגמסויםר

פרסום טעונות אינן )1( פסקה לפי הוראות )2(
ברשומות,אולםהרשותתפרסםברשומותהודעהעל
מתןהוראותכאמורועלמועדתחילתן;הוראותכאמור
וכלשינויבהןיועמדולעיוןהציבורבמשרדיהרשות
ויפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשות,ורשאיתהרשות

להורותבדברדרכיםנוספותלפרסומןר
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הסמכויותלפיסעיפים52מג,56א,56א56,2ב,56ב56,1ג, )ג(
56ג56,1דו־56הלחוקניירותערך,יהיונתונותלרשותלשם
פיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,בירורמינהליהנוגע
להוראותכאמוראואכיפתהוראותחוקזהלענייןהפרהאו

עבירה,הכוללפיהענייןובשינוייםהמחויבים;לענייןזה-

"הפרה"-כהגדרתהבסעיף52;

"עבירה"-כלאחתמאלה:

סעיף לפי עבירה למעט זה, חוק לפי עבירה )1(
57)א()2(ועבירהלפיסעיף57)ב(הנעברתעלידיגוף

הנדרשלקבלאישורלפיסעיף2)ב(;

עבירהלפיסעיפים424,423,415,291,290,284, )2(
424או־425לחוקהעונשין,שנעברהבקשרלעבירהלפי

פסקה)1(;

הלבנת איסור לחוק ו־4 3 סעיפים לפי עבירה )3(
לפי לעבירה בקשר שנעברה התש"ס-2092000, הון,

פסקאות)1(או)2(;

246 245או ,244 ,242 ,240 עבירהלפיסעיפים )4(
להליך או לחקירה בקשר שנעברה העונשין, לחוק

שיפוטיבשלעבירהלפיפסקאות)1(עד)3(ר

המצאתמסמכים
בידיהרשות

עלהודעה,הוראה,דרישהוכלמסמךאחרשהרשותאועובד64ר
שהיאהסמיכהלכךרשאיםלהמציאלפיחוקזה,לבעלרישיון
אולמישהגישבקשהלקבלתרישיון,יחולוההוראותלפיפרק

ז'2לחוקניירותערך,בשינוייםהמחויביםר

סוגי65רסייגלתחולתהחוק על תחול לא 39 סעיף לפי גישה למתן החובה )א(
המידע לגבי עשרה השתים בתוספת המנויים חשבונות

הפיננסיהכלולבהםר

ההוראותלפיחוקזהלאיחולועלאלה: )ב(

העברתמידעפיננסילפיהוראותסעיפים5ב1, )1(
7ה)א(ו־7ז)א(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(ושימוש
באותומידעבידימישהמידעהאמורהועבראליולפי

הוראותהסעיפיםהאמורים;

העברתמידעפיננסילמאגרנתוניאשראילפיחוק )2(
נתוניאשראי,העברתכלמידעשמקורובמאגרלאחר
לפיאותוחוקושימושבאותומידעבידימישהמידע

האמורהועבראליולפיהוראותהחוקהאמור;

לפי הפנסיונית למסלקה פיננסי מידע העברת )3(
הוראותפרקה'1לחוקייעוץ,שיווקומערכתסליקה
חוק אותו לפי לאחר ידה על העברתו פנסיוניים,
ושימושבאותומידעבידימישהמידעהאמורהועבר

אליולפיהפרקהאמור;

ס"חהתש"ס,עמ'293;התשע"ח,עמ'440ר 209
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העברתמידעפיננסישהואחיוביםוזיכוייםשל )4(
למאגד, חיוב כרטיסי באמצעות המבוצעים ספקים
7בלחוקהבנקאות)שירותללקוח(, כהגדרתובסעיף
בהתאםלהוראותאותוסעיף,ושימוששלמאגדבמידע

האמורשהועבראליולפיאותוסעיףר

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםהרשות )ג(
והנגיד,רשאילקבועכיהוראותחוקזהלאיחולועלהעברה
לפיחוקאחרשלמידעפיננסישאינומנויבסעיףקטן)ב(,כפי
שיקבע,ועלהשימושבמידעכאמורשהועברלפיהוראות

אותוחוקר

שמירתסמכויות
שלרשותציבורית

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמסמכויותהנתונותלפידין66ר
לרשותציבורית,ובכללזהללשכההמרכזיתלסטטיסטיקה

ולרשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרורר

השררשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהראשונהר67רשינויהתוספות )א(

השר,לפיהצעתמאסדרמקורהמידעאובהתייעצות )ב(
עימו,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייה,ורשאיהוא
לקבועבצוכאמורמאפיינימערכתשתשמשאתכלמקורות
המידעאוסוגמסויםשלמקורותמידע;ואולםצוכאמור
ייקבע ישראל בנק ידי על המפוקחים מידע מקורות לגבי
בהתייעצותעםהנגיד,ולענייןמערכתשבמועדקביעתהצו
אינהנמצאתבשימושבידיאחדממקורותהמידעהמפוקחים

כאמור-בהסכמתהנגידר

המידע מקור ומאסדר הרשות עם בהתייעצות השר, )ג(
ובאישורועדתהכלכלה,ולענייןמקורמידעהמפוקחעלידי
בנקישראל-הנגיד,בהסכמתהשר,בהתייעצותעםהרשות
התוספת את לשנות בצו, רשאי, הכלכלה, ועדת ובאישור

השלישיתר

השר,בהתייעצותעםמאסדרנותןהשירות,רשאי,בצו, )ד(
לשנותאתהתוספתהרביעיתר

ומאסדר השירות נותן מאסדר עם בהתייעצות השר, )ה(
מקורהמידעובאישורועדתהכלכלה,ולענייןמקורמידע
המפוקחעלידיבנקישראל-גםבהסכמתהנגיד,רשאי,בצו,

לשנותאתהתוספתהחמישיתר

השר,בהסכמתשרהמשפטיםוהנגיד,בהתייעצותעם )ו(
המאסדרהנוגעבדברובאישורועדתהכלכלה,רשאי,בצו,
לשנותאתהתוספתהשישית,התוספתהשביעית,התוספת
השמיניתוהתוספתהתשיעית,ובלבדשהסכוםהבסיסילפי

התוספתהשישיתלאיעלהעל300,000שקליםחדשיםר

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאי,בצו,לשנותאת )ז(
התוספתהעשיריתר

העברתמידעפיננסישהואחיוביםוזיכוייםשל )4(
למאגד, חיוב כרטיסי באמצעות המבוצעים ספקים
7בלחוקהבנקאות)שירותללקוח(, כהגדרתובסעיף
בהתאםלהוראותאותוסעיף,ושימוששלמאגדבמידע

האמורשהועבראליולפיאותוסעיףר

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםהרשות )ג(
והנגיד,רשאילקבועכיהוראותחוקזהלאיחולועלהעברה
לפיחוקאחרשלמידעפיננסישאינומנויבסעיףקטן)ב(,כפי
שיקבע,ועלהשימושבמידעכאמורשהועברלפיהוראות

אותוחוקר

שמירתסמכויות
שלרשותציבורית

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמסמכויותהנתונותלפידין66ר
לרשותציבורית,ובכללזהללשכההמרכזיתלסטטיסטיקה

ולרשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרורר

השררשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהראשונהר67רשינויהתוספות )א(

השר,לפיהצעתמאסדרמקורהמידעאובהתייעצות )ב(
עימו,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייה,ורשאיהוא
לקבועבצוכאמורמאפיינימערכתשתשמשאתכלמקורות
המידעאוסוגמסויםשלמקורותמידע;ואולםצוכאמור
ייקבע ישראל בנק ידי על המפוקחים מידע מקורות לגבי
בהתייעצותעםהנגיד,ולענייןמערכתשבמועדקביעתהצו
אינהנמצאתבשימושבידיאחדממקורותהמידעהמפוקחים

כאמור-בהסכמתהנגידר

המידע מקור ומאסדר הרשות עם בהתייעצות השר, )ג(
ובאישורועדתהכלכלה,ולענייןמקורמידעהמפוקחעלידי
בנקישראל-הנגיד,בהסכמתהשר,בהתייעצותעםהרשות
התוספת את לשנות בצו, רשאי, הכלכלה, ועדת ובאישור

השלישיתר

השר,בהתייעצותעםמאסדרנותןהשירות,רשאי,בצו, )ד(
לשנותאתהתוספתהרביעיתר

ומאסדר השירות נותן מאסדר עם בהתייעצות השר, )ה(
מקורהמידעובאישורועדתהכלכלה,ולענייןמקורמידע
המפוקחעלידיבנקישראל-גםבהסכמתהנגיד,רשאי,בצו,

לשנותאתהתוספתהחמישיתר

השר,בהסכמתשרהמשפטיםוהנגיד,בהתייעצותעם )ו(
המאסדרהנוגעבדברובאישורועדתהכלכלה,רשאי,בצו,
לשנותאתהתוספתהשישית,התוספתהשביעית,התוספת
השמיניתוהתוספתהתשיעית,ובלבדשהסכוםהבסיסילפי

התוספתהשישיתלאיעלהעל300,000שקליםחדשיםר

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאי,בצו,לשנותאת )ז(
התוספתהעשיריתר
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עימה, בהתייעצות או הרשות הצעת פי על השר, )ח(
בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהכלכלה,רשאי,בצו,

לשנותאתהתוספתהאחתעשרהר

מקורהמידעובאישור מאסדר השר,בהתייעצותעם )ט(
בנק ידי על המפוקח מידע מקור ולעניין הכלכלה, ועדת
הכלכלה, ועדת ובאישור השר בהסכמת הנגיד, - ישראל

רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשתיםעשרהר

קביעתגופים
פיננסיים,מייצגים

ומקורותמידע
נוספים

גוף68ר בצו לקבוע רשאי הכלכלה, ועדת באישור השר, )א(
פיננסינוסףעלאלההמנוייםבהגדרה"גוףפיננסי",ובלבד
שהואעוסקבתחוםהפיננסיושפעילותובאותותחוםמפוקחת

לפידיןר

השר,בהסכמתשרהמשפטים,בהתייעצותעםמאסדר )ב(
מקורהמידעומאסדרנותןהשירותובאישורועדתהכלכלה,
בהגדרה המנויים אלה על נוסף מייצג בצו לקבוע רשאי
"מייצג",ובלבדשעיסוקוטעוןרישוילפיחוקאחרושחלים

לגביעיסוקוכלליאתיקהמקצועיתלפיחוקר

השררשאילקבועבצומקורמידענוסףעלאלההמנויים )ג(
בהגדרה"מקורמידע",ובלבדשהואעוסקבתחוםהפיננסי
ופעילותוהפיננסיתמפוקחתלפידין;צוכאמורייקבעלאחר
התייעצותעםהמאסדרשלאותוגוףובאישורועדתהכלכלה,
ולענייןגוףכאמורשפעילותומפוקחתעלידיבנקישראל-

בהסכמתהנגידובאישורועדתהכלכלהר

קביעתהיקף
פעילותקטןלעניין

מקורמידע

הנגיד,בהסכמתהשר,רשאילקבועבצו-69ר )א(

לענייןשוויהנכסיםשלמקורמידעשהואבנק- )1(
שיעוראחרמהשיעורהקבועבפסקה)1(להגדרה"היקף

פעילותקטן";

לענייןמקורמידעהמפוקחעלידיבנקישראל )2(
ושאינובנק-היקףפעילות,שהיקףפעילותנמוךממנו
)2(להגדרה ייחשבהיקףפעילותקטןכאמורבפסקה

"היקףפעילותקטן"ר

השר,בהתייעצותעםמאסדרמקורהמידע,רשאילקבוע )ב(
בצו-

לענייןצבראשראישלמקורמידעשהואבעל )1(
רישיוןלמתןאשראיאובעלרישיוןלהפעלתמערכת
לתיווךבאשראי,סכוםאחרמהסכוםהקבועבפסקה)3(

להגדרה"היקףפעילותקטן";

לענייןצברפיקדונותאוצבראשראישלמקור )2(
מידעשהואבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,
סכוםאחרמהסכוםהקבועבפסקה)3(להגדרה"היקף

פעילותקטן"ר
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המידע מקור ומאסדר הרשות עם בהתייעצות השר, )ג(
ובאישורועדתהכלכלה,רשאילקבועבצו,לענייןמקורמידע
שאינומנויבפסקאות)1(עד)3(להגדרה"היקףפעילותקטן",
היקףפעילות,שהיקףפעילותנמוךממנוייחשבהיקףפעילות

קטןכאמורבפסקה)4(להגדרה"היקףפעילותקטן"ר

השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנות70רביצועותקנות )א(
לביצועור

תקנותלפיחוקזהלענייןנותנישירותאומקורותמידע )ב(
יכולשייקבעודרךכללאולסוגיםשלנותנישירותאומקורות
מידע;נקבעבחוקכיתקנותכאמוריותקנובהתייעצותעם
תיעשה המידע, מקור מאסדר או השירות נותן מאסדר
ההתייעצותעםמאסדרנותןהשירותאומאסדרמקורהמידע,

הנוגעבדברר

רשת שאינו טכנולוגי אמצעי לקבוע רשאי השר )ג(
האינטרנטלענייןההגדרה"מקוון"ר

תיאוםבין
מאסדריםושמירה

עלאחידות

זה71ר חוק לפי מאסדר הוראות לקבוע הרשות ביקשה )א(
שיחולועלנותנישירותשהםגםגופיםהמפוקחיםעלידי
הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכוןאועלידיהמפקחעל
עם התייעצות לאחר כן תעשה פיננסיים, שירותים נותני
המפקח או שהממונה מי או כאמור, המפקח או הממונה
הסמיךלכךמביןעובדיו,לפיהעניין;הממונה,המפקחאומי
שהוסמךכאמוריגישאתעמדתובתוךארבעהעשרימים
ממועדפנייתהרשותלקיוםההתייעצות;לאהוגשההעמדה
כאמורבמועד,רשאיתהרשותלקבועאתהוראותהמאסדר

בלאהתייעצותכאמורר

ניתנה שבהם בעניינים תקנות להתקין רשאי השר )ב(
סמכותלמאסדרלקבועהוראותמאסדרלפיחוקזה,בהתקיים

אחדמאלה:

השרמצאכינכוןלעשותכןלשםשמירהעל )1(
אחידותבהוראותלפיחוקזה,החלותעלגופיםשונים
המפוקחיםעלידימאסדריםשוניםאוהחלותעלגוף

אחדהמפוקחעלידיכמהמאסדרים;

השרמצאכינכוןלעשותכןלשםשמירהעל )2(
עניינםשלהלקוחות;

לאנקבעוהוראותמאסדרלפיחוקזהר )3(

תקנותלפיסעיףקטן)ב(יותקנובהתייעצותעםמאסדר )ג(
נותןהשירותאומאסדרמקורהמידע,לפיהעניין;תקנות
לענייןסעיף24)2(יותקנוגםבהתייעצותעםשרהמשפטים,
35)ב()3( 29)ז(, 29)ג()3(, 27)ג()1(, סעיפים לעניין ותקנות

ו־48)א()1(ו–)2(-גםבהסכמתשרהמשפטיםר

המידע מקור ומאסדר הרשות עם בהתייעצות השר, )ג(
ובאישורועדתהכלכלה,רשאילקבועבצו,לענייןמקורמידע
שאינומנויבפסקאות)1(עד)3(להגדרה"היקףפעילותקטן",
היקףפעילות,שהיקףפעילותנמוךממנוייחשבהיקףפעילות

קטןכאמורבפסקה)4(להגדרה"היקףפעילותקטן"ר

השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנות70רביצועותקנות )א(
לביצועור

תקנותלפיחוקזהלענייןנותנישירותאומקורותמידע )ב(
יכולשייקבעודרךכללאולסוגיםשלנותנישירותאומקורות
מידע;נקבעבחוקכיתקנותכאמוריותקנובהתייעצותעם
תיעשה המידע, מקור מאסדר או השירות נותן מאסדר
ההתייעצותעםמאסדרנותןהשירותאומאסדרמקורהמידע,

הנוגעבדברר

רשת שאינו טכנולוגי אמצעי לקבוע רשאי השר )ג(
האינטרנטלענייןההגדרה"מקוון"ר

תיאוםבין
מאסדריםושמירה

עלאחידות

זה71ר חוק לפי מאסדר הוראות לקבוע הרשות ביקשה )א(
שיחולועלנותנישירותשהםגםגופיםהמפוקחיםעלידי
הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכוןאועלידיהמפקחעל
עם התייעצות לאחר כן תעשה פיננסיים, שירותים נותני
המפקח או שהממונה מי או כאמור, המפקח או הממונה
הסמיךלכךמביןעובדיו,לפיהעניין;הממונה,המפקחאומי
שהוסמךכאמוריגישאתעמדתובתוךארבעהעשרימים
ממועדפנייתהרשותלקיוםההתייעצות;לאהוגשההעמדה
כאמורבמועד,רשאיתהרשותלקבועאתהוראותהמאסדר

בלאהתייעצותכאמורר

ניתנה שבהם בעניינים תקנות להתקין רשאי השר )ב(
סמכותלמאסדרלקבועהוראותמאסדרלפיחוקזה,בהתקיים

אחדמאלה:

השרמצאכינכוןלעשותכןלשםשמירהעל )1(
אחידותבהוראותלפיחוקזה,החלותעלגופיםשונים
המפוקחיםעלידימאסדריםשוניםאוהחלותעלגוף

אחדהמפוקחעלידיכמהמאסדרים;

השרמצאכינכוןלעשותכןלשםשמירהעל )2(
עניינםשלהלקוחות;

לאנקבעוהוראותמאסדרלפיחוקזהר )3(

תקנותלפיסעיףקטן)ב(יותקנובהתייעצותעםמאסדר )ג(
נותןהשירותאומאסדרמקורהמידע,לפיהעניין;תקנות
לענייןסעיף24)2(יותקנוגםבהתייעצותעםשרהמשפטים,
35)ב()3( 29)ז(, 29)ג()3(, 27)ג()1(, סעיפים לעניין ותקנות

ו־48)א()1(ו–)2(-גםבהסכמתשרהמשפטיםר
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המאסדר רשאי )ב(, קטן סעיף לפי תקנות השר קבע )ד(
לקבוע,בהוראותמאסדר,הוראותבאותםענייניםשלגביהם

הותקנותקנותכאמור,בכפוףלאותןתקנותר

פרק ט': תיקונים עקיפים
תיקוןחוקניירות

ערך-מס'70
בחוקניירותערך,התשכ"ח-72-2101968ר

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"חוקהפיקוחעלקופותגמל"יבוא: )א(

""חוקשירותמידעפיננסי"-חוקשירותמידע
פיננסי,התשפ"ב-2112021;";

בהגדרה"גורםמפוקח",אחריפסקה)11(יבוא: )ב(

בעלרישיוןלמתןשירותמידעפיננסי ")11א(
לפיחוקשירותמידעפיננסי;";

בסעיף52לא,בהגדרה"הפרה",אחריפסקה)3(יבוא: )2(

52לחוקשירותמידע הפרהכהגדרתהבסעיף )4("
פיננסי;";

בסעיף52נו)א(,אחריפסקה)7(יבוא: )3(

נותןשירותמידעפיננסיכהגדרתובחוקשירות )8("
מידעפיננסי;";

בסעיף52נז)1(,אחרי"שניתנולמפרלפיחוקהשקעות )4(
משותפות"יבוא"רישיוןלמתןשירותמידעפיננסיאוהיתר
שליטהבבעלרישיוןכאמורשניתנולמפרלפיחוקשירות

מידעפיננסי";

בסעיף52סה)ב(,אחרי"עבירהכהגדרתהבסעיף29לחוק )5(
63)ג(לחוקשירות הייעוץ"יבוא"עבירהכהגדרתהבסעיף

מידעפיננסי"ר

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(

-מס'12

פיננסיים73ר )שירותים פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק
מוסדרים(,התשע"ו-2122016-

פרקי"א1-בטל; )1(

בסעיף71- )2(

בהגדרה"הסכוםהבסיסי",פסקה)5(-תימחק; )א(

- עלויות" להשוואת שירות "נותן ההגדרה )ב(
תימחק;

המילים פיננסיים" שירותים "נותן בהגדרה )ג(
,)36( עד )34( ,)32( ,)31( ,)29( 72)ב()1(, סעיף "ולעניין
ו–)ג()4(ו–)6(וסעיפים73ו־92-גםנותןשירותלהשוואת

עלויות"-יימחקו;

ס"חהתשכ"ח,עמ'234;התשע"ט,עמ'63ר 210

ס"חהתשפ"ב,עמ'228ר 211

ס"חהתשע"ו,עמ'1098;התשע"ט,עמ'255ר 212
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בסעיף72)ב(,פסקאות)35א(עד)35ו(-יימחקו; )3(

בסעיף114,סעיףקטן)ב2(-בטל; )4(

סעיף114א-בטלר )5(

תיקוןחוקנתוני
אשראי-מס'3

בחוקנתוניאשראי,התשע"ו-74-2132016ר

בסעיף4)ב(,אחריפסקה)2(יבוא: )1(

נותןשירותמידעפיננסיכהגדרתובחוקשירות )3("
מידעפיננסי,התשפ"ב-2142021,רשאילאסוףולהחזיק
נתוני אשראילשםמסירתםלאחר,וכןלמסור נתוני
כנותן פעילותו במסגרת עיסוק, דרך לאחר, אשראי

שירותמידעפיננסילפיהחוקהאמורר";

יבוא הפיננסית" 13)2()ב(,במקום"ההתנהלות בסעיף )2(
"ההתנהלותהכלכלית"ר

תיקוןחוקהמרשם
הפליליותקנת

השבים-מס'25

בחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-2151981)בפרק75ר
זה-חוקהמרשםהפלילי(,בתוספתהראשונה,אחריפרט

)מז(יבוא:

יושבראשרשותניירותערך,חבריהרשותשמונולפי ")מז1(
סעיף3לחוקניירותערךועובדרשותניירותערךשהוסמך
לעסוקברישוי-לענייןרישוינותןשירותמידעפיננסיומתן
היתרשליטהלפיסעיפים4)ב(,9,7ו־11)א()2(לחוקשירות
השליטה בעל על ומידע התשפ"ב-2162021, פיננסי, מידע
משרה נושאי ועל המבקש בתאגיד בכירה משרה ונושאי

בכירהבבעלהשליטה,והכולעלפינהליםשייקבעור"ר

חוקהמרשם
הפלילי-תחילה

המרשם76ר לחוק הראשונה בתוספת )מז( פרט של תחילתו
הפלילי,כנוסחובחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזהר

תיקוןחוקהמידע
הפליליותקנת

השבים-מס'2

בחוקהמידעהפליליותקנתהשבים,התשע"ט-2172019)בפרק77ר
זה-חוקהמידעהפלילי(,בתוספתהראשונה,בפרט5,אחרי

פסקה)22(יבוא:

יושבראשרשותניירותערך,חבריהרשותשמונולפי )23("
סעיף3לחוקניירותערךועובדרשותניירותערךשהוסמך
לעסוקברישוי-לענייןרישוינותןשירותמידעפיננסיומתן
היתרשליטהלפיסעיפים4)ב(,9,7ו־11)א()2(לחוקשירות
השליטה בעל על ומידע התשפ"ב-2182021, פיננסי, מידע
ונושאימשרהבכירהבתאגידהמבקש,ועלנושאימשרה

בכירהבבעלהשליטה,והכולעלפינהליםשייקבעור"ר

חוקהמידע
הפלילי-תחילה

המידע78ר לחוק הראשונה בתוספת )23(5 פרט של תחילתו
המידע חוק של תחילתו ביום זה, בחוק כנוסחו הפלילי,

הפליליר

בסעיף72)ב(,פסקאות)35א(עד)35ו(-יימחקו; )3(

בסעיף114,סעיףקטן)ב2(-בטל; )4(

סעיף114א-בטלר )5(

תיקוןחוקנתוני
אשראי-מס'3

בחוקנתוניאשראי,התשע"ו-74-2132016ר

בסעיף4)ב(,אחריפסקה)2(יבוא: )1(

נותןשירותמידעפיננסיכהגדרתובחוקשירות )3("
מידעפיננסי,התשפ"ב-2142021,רשאילאסוףולהחזיק
נתוני אשראילשםמסירתםלאחר,וכןלמסור נתוני
כנותן פעילותו במסגרת עיסוק, דרך לאחר, אשראי

שירותמידעפיננסילפיהחוקהאמורר";

יבוא הפיננסית" 13)2()ב(,במקום"ההתנהלות בסעיף )2(
"ההתנהלותהכלכלית"ר

תיקוןחוקהמרשם
הפליליותקנת

השבים-מס'25

בחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-2151981)בפרק75ר
זה-חוקהמרשםהפלילי(,בתוספתהראשונה,אחריפרט

)מז(יבוא:

יושבראשרשותניירותערך,חבריהרשותשמונולפי ")מז1(
סעיף3לחוקניירותערךועובדרשותניירותערךשהוסמך
לעסוקברישוי-לענייןרישוינותןשירותמידעפיננסיומתן
היתרשליטהלפיסעיפים4)ב(,9,7ו־11)א()2(לחוקשירות
השליטה בעל על ומידע התשפ"ב-2162021, פיננסי, מידע
משרה נושאי ועל המבקש בתאגיד בכירה משרה ונושאי

בכירהבבעלהשליטה,והכולעלפינהליםשייקבעור"ר

חוקהמרשם
הפלילי-תחילה

המרשם76ר לחוק הראשונה בתוספת )מז( פרט של תחילתו
הפלילי,כנוסחובחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזהר

תיקוןחוקהמידע
הפליליותקנת

השבים-מס'2

בחוקהמידעהפליליותקנתהשבים,התשע"ט-2172019)בפרק77ר
זה-חוקהמידעהפלילי(,בתוספתהראשונה,בפרט5,אחרי

פסקה)22(יבוא:

יושבראשרשותניירותערך,חבריהרשותשמונולפי )23("
סעיף3לחוקניירותערךועובדרשותניירותערךשהוסמך
לעסוקברישוי-לענייןרישוינותןשירותמידעפיננסיומתן
היתרשליטהלפיסעיפים4)ב(,9,7ו־11)א()2(לחוקשירות
השליטה בעל על ומידע התשפ"ב-2182021, פיננסי, מידע
ונושאימשרהבכירהבתאגידהמבקש,ועלנושאימשרה

בכירהבבעלהשליטה,והכולעלפינהליםשייקבעור"ר

חוקהמידע
הפלילי-תחילה

המידע78ר לחוק הראשונה בתוספת )23(5 פרט של תחילתו
המידע חוק של תחילתו ביום זה, בחוק כנוסחו הפלילי,

הפליליר

ס"חהתשע"ו,עמ'838;התשע"ט,עמ'254ר 213

ס"חהתשפ"ב,עמ'228ר 214

ס"חהתשמ"א,עמ'322;התשע"ט,עמ'320ר 215

ס"חהתשפ"ב,עמ'228ר 216

ס"חהתשע"ט,עמ'298;התשפ"א,עמ'296ר 217

ס"חהתשפ"ב,עמ'228ר 218
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פרק י': תחילה, תחולה והוראות מעבר
תחילתושלחוקזה,למעטסעיפים75ו־77,ביוםט"ו79רתחילהותחולה )א(

בסיווןהתשפ"ב)14ביוני2022()להלן-יוםהתחילה(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

לענייןמקורמידעשהואבנקאותאגידעזר,יחולו )1(
הוראותחוקזהלגביסליהמידעוהחשבונותכמפורט

להלן,החלבמועדיםכמפורטלצידם:

ו־5 4 בפרטים כאמור המידע סלי לגבי )א(
בחלקא'לתוספתהשלישית-ו'בחשווןהתשפ"ג

)31באוקטובר2022(;

לגביסלהמידעכאמורבפרט6בחלקא' )ב(
14( לתוספתהשלישית-כ"הבסיווןהתשפ"ג

ביוני2023(;

לגביחשבונותשלתאגידים,בנוגעלכלסלי )ג(
המידעהחליםלענייןמקורמידעשהואבנקאו
תאגידעזרלפיחלקא'שבתוספתהשלישית-ב'
בטבתהתשפ"ד)14בדצמבר2023(,ואולםלגבי
חשבונותשלתאגידיםשמחזורהעסקיםשלהם
חדשים שקלים מיליון חמישה על עולה אינו
אצל מנהלים שהם בחשבון והוגדר בשנה,
מקורמידעשהואבנקאותאגידעזר,מורשה
חתימהאחדבלבד,למעטלענייןפרט6בחלקא'
31( שבתוספתהשלישית-ט'בשבטהתשפ"ג

בינואר2023(;

לענייןמקורמידעשהואסולק,יחולוהוראותחוק )2(
זהלגביסליהמידעוהחשבונותכמפורטלהלן,החל

במועדיםכמפורטלצידם:

לגביסליהמידעכאמורבפרט4בחלקא' )א(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלק
31( ו'בחשווןהתשפ"ג ב'לתוספתהאמורה-

באוקטובר2022(;

לגביחשבונותשלתאגידים,לענייןכלסלי )ב(
המידעהחליםלגבימקורמידעשהואסולקלפי
חלקב'שבתוספתהשלישית-ב'בטבתהתשפ"ד
של חשבונות לגבי ואולם ,)2023 בדצמבר 14(
עולה אינו שלהם העסקים שמחזור תאגידים
עלחמישהמיליוןשקליםחדשיםבשנה,והוגדר
בחשבונותשהםמנהליםאצלמקורמידעשהוא
ט' מיום - בלבד אחד חתימה מורשה סולק,

בשבטהתשפ"ג)31בינואר2023(;
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לענייןמקורמידעשהואבעלרישיוןלמתןשירותי )3(
פיקדוןואשראייחולוהוראותחוקזהלגביסליהמידע
באייר ז' ביום החל להלן, המפורטים והחשבונות

התשפ"ד)15במאי2024(:

לגביסלהמידעכאמורבפרט1בחלקא' )א(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לגביסלהמידעכאמורבפרט2בחלקא' )ב(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לגביסלהמידעכאמורבפרט3בחלקא' )ג(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לענייןסלהמידעכאמורבפרט4בחלקא' )ד(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לענייןסלהמידעכאמורבפרט5בחלקא' )ה(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לענייןסלהמידעכאמורבפרט6בחלקא' )ו(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לגביחשבונותשלתאגידים,לענייןכלסלי )ז(
המידעהחליםלגביאותומקורמידעלפיחלקג'

שבתוספתהשלישית;

לענייןמקורמידעשהואגוףמוסדייחולוהוראות )4(
חוקזהלגביסלהמידעוהחשבונותכמפורטלהלן,החל

במועדיםכמפורטלצידם:

לענייןסלהמידעכאמורבפרט4בחלקא' )א(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלק
ד'לתוספתהאמורה-א'בכסלוהתשפ"ד)14

בנובמבר2023(;

לגביחשבונותשלתאגידים,לענייןכלסלי )ב(
המידעהחליםלגביאותומקורמידעלפיחלק
ד'שבתוספתהשלישית-ז'באיירהתשפ"ד)15

במאי2024(;

לענייןמקורמידעשהואבעלרישיוןלמתןאשראי )5(
ובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראייחולו
הוראותחוקזהלגביסלהמידעוהחשבונותהמפורטים
בנובמבר 14( התשפ"ה בחשוון י"ג ביום החל להלן,

:)2024

לענייןמקורמידעשהואבעלרישיוןלמתןשירותי )3(
פיקדוןואשראייחולוהוראותחוקזהלגביסליהמידע
באייר ז' ביום החל להלן, המפורטים והחשבונות

התשפ"ד)15במאי2024(:

לגביסלהמידעכאמורבפרט1בחלקא' )א(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לגביסלהמידעכאמורבפרט2בחלקא' )ב(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לגביסלהמידעכאמורבפרט3בחלקא' )ג(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לענייןסלהמידעכאמורבפרט4בחלקא' )ד(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לענייןסלהמידעכאמורבפרט5בחלקא' )ה(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לענייןסלהמידעכאמורבפרט6בחלקא' )ו(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לגביחשבונותשלתאגידים,לענייןכלסלי )ז(
המידעהחליםלגביאותומקורמידעלפיחלקג'

שבתוספתהשלישית;

לענייןמקורמידעשהואגוףמוסדייחולוהוראות )4(
חוקזהלגביסלהמידעוהחשבונותכמפורטלהלן,החל

במועדיםכמפורטלצידם:

לענייןסלהמידעכאמורבפרט4בחלקא' )א(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלק
ד'לתוספתהאמורה-א'בכסלוהתשפ"ד)14

בנובמבר2023(;

לגביחשבונותשלתאגידים,לענייןכלסלי )ב(
המידעהחליםלגביאותומקורמידעלפיחלק
ד'שבתוספתהשלישית-ז'באיירהתשפ"ד)15

במאי2024(;

לענייןמקורמידעשהואבעלרישיוןלמתןאשראי )5(
ובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראייחולו
הוראותחוקזהלגביסלהמידעוהחשבונותהמפורטים
בנובמבר 14( התשפ"ה בחשוון י"ג ביום החל להלן,

:)2024
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לענייןסלהמידעכאמורבפרט4בחלקא' )א(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקד'

לתוספתהאמורה;

לגביחשבונותשלתאגידים,לענייןכלסלי )ב(
המידעהחליםלגביאותומקורמידעלפיחלק

ד'שבתוספתהשלישית;

19בחלקב' 57)ב(ושלפרט תחילתםשלסעיף )6(
כאמור המעבר תקופת בתום השביעית, לתוספת

בפסקה)2(להגדרה"תקופתהמעבר"שבסעיף81)א(ר

השררשאי,בצו,באישורועדתהכלכלה,לדחותאת )ג(
המועדיםהאמוריםבסעיפיםקטנים)א(ו־)ב(,ובלבדשלא
ידחהמועדכאמורליותרמשתיתקופותשלאיעלועלשישה
חודשיםכלאחת;דחייתהמועדכאמוריכולשתהיהלגבי
ולעניין מידע, סלי של סוגים או מידע מקורות של סוגים
חשבונותשלתאגידיםיכולשתהיהלגביכללהתאגידיםאו

סוגיםמהםר

הוראתמעבר
לענייןחשבון
משותףביחד

ולחוד

בסעיףזה,"חשבוןמשותףביחדולחוד"-חשבוןמשותף80ר )א(
יום לפני מידע, מקור עם התקשרות הסכם לגביו שנכרת
התחילה,ושנקבעבוכיכלאחדמבעליהחשבוןרשאילתת

הוראותבחשבוןבלאהסכמתבעלהחשבוןהאחרר

מקורמידעיידעאתבעליהחשבוןבחשבוןמשותףביחד )ב(
ולחוד,עלכךשהרשאתהגישהשייתןכלאחדמהםתיחשב
כהרשאתגישהשניתנהבידיכלבעליהחשבון;הודעתמקור
המידעלפיסעיףקטןזהתישלח21ימיםלפחותלפנייום

התחילהר

מאסדרמקורהמידעיקבע,בהוראותמאסדר,הוראות )ג(
זה ובכלל )ב( קטן סעיף לפי המידע מקור הודעת לעניין
הפרטיםשייכללובהואופןהמשלוחשלה;הוראותכאמור

ייקבעועדהמועדהאמורבסעיף82)ב(ר

הוראותמעבר
לענייןעוסקותיק

בסעיףזה-81ר )א(

"גישהבאמצעותפרטיהלקוח"-גישהלמידעפיננסיעל
אודותלקוח,הנמצאברשותמקורמידע,באמצעות
מערכתמקוונת,תוךשימושבפרטיהגישהשלהלקוח

כאמורבסעיף60;

"מגישבקשה"-מישהגישבקשהלרישיוןאולאישורלפנייום
התחילה,וביוםהתחילהטרםניתנההחלטתהרשותאו
המאסדר,לפיהעניין,בבקשתו,ובלבדשקיבלמהרשות

אוהמאסדראישורעלהגשתבקשהכאמור;

"מידעשמקורובפרטילקוח"-מידעפיננסיעלאודותהלקוח
המתקבלממקורמידע,בדרךשלגישהבאמצעותפרטי

הלקוח;
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ערב שעסק, שירות, נותן או בקשה מגיש - ותיק" "עוסק
הנוגע ללקוח שירות במתן זה, חוק של פרסומו
להתנהלותוהכלכליתכאמורבסעיף25)א(,עלבסיס

מידעשמקורובפרטיהלקוח;

"תקופתהמעבר"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לגביעוסקותיקשהואמגישבקשה-עדלמתן )1(
החלטהבידיהרשותאוהמאסדר,לפיהעניין,בבקשתו;

-עדתום ותיקשהואנותןשירות לגביעוסק )2(
שנהממועדתחילתושלחוקזהלפיסעיף79)ב(,לעניין
חשבונותשלתאגידיםאצלבנקאותאגידעזרכאמור
ברישהשלסעיף79)ב()1()ג(אועדתוםשנהממועד
תחילתושלחוקזהלענייןסלהמידעהמפורטבפרט6
בחלקא'לתוספתהשלישיתכאמורבסעיף79)ב()1()ב(,

והכוללפיהמאוחרר

ערב ותיק, עוסק קיבל ,60 בסעיף האמור אף על )ב(
של בדרך מידע ממקור פיננסי מידע זה, חוק של פרסומו
גישהבאמצעותפרטילקוח,רשאיאותועוסקותיק,במהלך
תקופתהמעבר,להמשיךבגישהלמידעהפיננסיעלאודות
גישה של בדרך מידע, מקור אותו אצל הנמצא לקוחותיו
באמצעותפרטיהלקוח;עלעוסקותיקכאמוריחולו,לגבי
מידעשמקורובפרטילקוח,ההוראותלפיחוקזההחלות
עלנותןשירותלגבימידעפיננסיהנאסףבאמצעותמערכת
הממשקלמידעפיננסי,למעטהוראותפרקיםה'עדז',והכול

בשינוייםהמחויבים,ובשינוייםאלה:

בסעיף25,סעיףקטן)ג(-לאייקרא; )1(

לענייןסעיף26- )2(

באותו כאמור בהסכם להתקשר החובה )א(
סעיףלאתחוללגבילקוחשהתקשרעםהעוסק
שישה תום עד התחילה, יום לפני הוותיק
למידע בנוגע והכול התחילה, מיום חודשים

שמקורובפרטיהלקוח;

לאפשר )א()2( קטן סעיף לפי החובה )ב(
ללקוח,במסגרתההסכם,לבחוראתסליהמידע
שלגביהםהואמסכיםכיתינתןלנותןהשירות
מידע לעניין תחול לא פיננסי, למידע גישה

שמקורובפרטיהלקוח;

לענייןסעיף28- )3(

בסעיףקטן)א(,המילים"סליהמידע"-לא )א(
ייקראו;

בסעיףקטן)ג(,פסקה)2(-לאתיקרא; )ב(

סעיףקטן)ד(-לאייקראר )ג(

ערב שעסק, שירות, נותן או בקשה מגיש - ותיק" "עוסק
הנוגע ללקוח שירות במתן זה, חוק של פרסומו
להתנהלותוהכלכליתכאמורבסעיף25)א(,עלבסיס

מידעשמקורובפרטיהלקוח;

"תקופתהמעבר"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לגביעוסקותיקשהואמגישבקשה-עדלמתן )1(
החלטהבידיהרשותאוהמאסדר,לפיהעניין,בבקשתו;

-עדתום ותיקשהואנותןשירות לגביעוסק )2(
שנהממועדתחילתושלחוקזהלפיסעיף79)ב(,לעניין
חשבונותשלתאגידיםאצלבנקאותאגידעזרכאמור
ברישהשלסעיף79)ב()1()ג(אועדתוםשנהממועד
תחילתושלחוקזהלענייןסלהמידעהמפורטבפרט6
בחלקא'לתוספתהשלישיתכאמורבסעיף79)ב()1()ב(,

והכוללפיהמאוחרר

ערב ותיק, עוסק קיבל ,60 בסעיף האמור אף על )ב(
של בדרך מידע ממקור פיננסי מידע זה, חוק של פרסומו
גישהבאמצעותפרטילקוח,רשאיאותועוסקותיק,במהלך
תקופתהמעבר,להמשיךבגישהלמידעהפיננסיעלאודות
גישה של בדרך מידע, מקור אותו אצל הנמצא לקוחותיו
באמצעותפרטיהלקוח;עלעוסקותיקכאמוריחולו,לגבי
מידעשמקורובפרטילקוח,ההוראותלפיחוקזההחלות
עלנותןשירותלגבימידעפיננסיהנאסףבאמצעותמערכת
הממשקלמידעפיננסי,למעטהוראותפרקיםה'עדז',והכול

בשינוייםהמחויבים,ובשינוייםאלה:

בסעיף25,סעיףקטן)ג(-לאייקרא; )1(

לענייןסעיף26- )2(

באותו כאמור בהסכם להתקשר החובה )א(
סעיףלאתחוללגבילקוחשהתקשרעםהעוסק
שישה תום עד התחילה, יום לפני הוותיק
למידע בנוגע והכול התחילה, מיום חודשים

שמקורובפרטיהלקוח;

לאפשר )א()2( קטן סעיף לפי החובה )ב(
ללקוח,במסגרתההסכם,לבחוראתסליהמידע
שלגביהםהואמסכיםכיתינתןלנותןהשירות
מידע לעניין תחול לא פיננסי, למידע גישה

שמקורובפרטיהלקוח;

לענייןסעיף28- )3(

בסעיףקטן)א(,המילים"סליהמידע"-לא )א(
ייקראו;

בסעיףקטן)ג(,פסקה)2(-לאתיקרא; )ב(

סעיףקטן)ד(-לאייקראר )ג(
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שר בהסכמת השר, )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
המשפטים,יקבעכיהוראותפרקיםה'עדז',כולןאוחלקן
כפישיקבע,יחולולענייןהפרתהוראותחוקזהעלידיעוסק
ותיקורשאיהואלקבועכיהוראותהפרקיםכאמוריחולו

בתנאיםובשינוייםכפישיקבער

עלגוףפיננסי,מייצג,נותןשירותאוגוףאחרשנקבע )ד(
לפיסעיף29)ו()2()ב(ו־)ג(,שקיבלמעוסקותיקמידעשמקורו
בפרטילקוחבהתאםלהוראותסעיף29,כפישהוחלבסעיף

קטן)ב(,יחולוהוראותהסעיףהאמורגםלענייןאותומידער

ולקבל, להמשיך ותיק מעוסק ימנע לא מידע מקור )ה(
בהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(,מידעשמקורובפרטילקוח,
במהלךתקופתהמעבר,באמצעיםהטכנולוגייםשהיונוהגים
ובלבד סבירים, בלתי מטעמים זה, חוק של פרסומו ערב
שלענייןעוסקותיקשהואמגישבקשה-אותועוסקותיק
הציגלמקורהמידעאתהאישורמאתהרשותאוהמאסדר,

לפיהעניין,עלהגשתהבקשהלרישיוןאולאישורר

הוראותמאסדר
ראשונות

השירות82ר נותן מאסדר של ראשונות מאסדר הוראות )א(
במועדים המאוחר לכל ייקבעו להלן כמפורט בעניינים

כמפורטלצידם:

הוראותלפיסעיפים27)ג()1(,35)ב(ו־36)א(ו–)ב( )1(
-שלושהחודשיםלפנייוםהתחילה;

יום לפני חודשיים - 29)ז( סעיף לפי הוראות )2(
התחילה;

הוראותלפיסעיף24)2(-חודשלפנייוםהתחילה; )3(

שלושה תום עד - 26)ב( סעיף לפי הוראות )4(
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הוראותמאסדרראשונותשלמאסדרמקורהמידעלפי )ב(
סעיפים41)א()4(,48)א(ו־80)ג(,ייקבעושלושהחודשיםלפחות
לפנימועדתחילתהחוקלגבימקורהמידע,לפיסעיף79,לפי

הענייןר

מידע מקור מאסדר או שירות נותן מאסדר קבע לא )ג(
הוראותמאסדרראשונותעדהמועדיםהמפורטיםבסעיפים
קטנים)א(ו־)ב(,יתקיןהשר,בהתאםלסמכותולפיסעיף71)ב(,
הוראות לקבוע המאסדר על היה שבהם בעניינים תקנות

מאסדרראשונותלפיסעיףזהר

דיווחלכנסת-
הוראתשעה

השרידווחלוועדתהכלכלה,אחתלשנה,החלמיום83ר )א(
כ"הבסיווןהתשפ"ג)14ביוני2023(ובמשךחמששניםמאותו
מועד,עליישוםהוראותחוקזהבשנהשקדמהלמועדהדיווח

)בסעיףקטןזה-תקופתהדיווח(,ובכללזהעלאלה:
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שינוייםשחלובתקופתהדיווח,לפימדדיתחרות )1(
מקובלים,לענייןהמוצריםוהשירותיםהמפורטיםבסלי
המידעשחוקזהחללגביהםבתקופתהדיווחולעניין

היקףהשימושבמתןשירותמידעפיננסי;

מוצרים על הבית משקי של בהוצאה שינוי )2(
והשירותים המוצרים לעניין פיננסיים ושירותים
המפורטיםבסליהמידעשחוקזהחללגביהםבתקופת

הדיווח;

מספרהבקשותלקבלתרישיוןאואישורלמתן )3(
שירותמידעפיננסי,מספרמקבליהרישיוןאוהאישור
וכןמספרהגופיםהפטוריםמרישיוןואישורלפיסעיף

3)ב(,בתקופתהדיווח;

מספרהתלונותשהגישולקוחותלמאסדרנותן )4(
בליקויים הטיפול ואופן הדיווח, בתקופת השירות,

שהתגלו,אםהתגלו;

עמידתהמאסדריםבחובהלקבועהוראותמאסדר )5(
ראשונותלפיסעיף82;

פעולותהפיקוחוהאכיפהשננקטולפיחוקזה, )6(
בשל שהוטלו הכספיים העיצומים מספר זה ובכלל

הפרתןובשלאילוהפרותהוטלו;

תמורהשגובהמקורמידעמנותןשירות,בתקופת )7(
הדיווח,בעדמתןגישהלמידעפיננסילפיסעיף46ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,דיווחראשוןלפיסעיף )ב(
קטן)א(יכלולמידעכאמורבפסקאות)3(עד)7(שלאותוסעיף

קטןוכןמידעעלהיערכותליישוםהחוקר

כלמאסדרימסורלשר,עדיום31במרסבכלשנהולמשך )ג(
תקופותהדיווח,אתהמידעהנדרשלשםדיווחלפיסעיףזהר

תוספת ראשונה
)ההגדרה"הוראותמאסדר"שבסעיף1(

הוראות מאסדר לעניין מאסדר של גוף שנקבע בתקנות

תוספת שנייה
)ההגדרה"מערכתהממשקלמידעפיננסי"שבסעיף1(

מאפייני מערכת הממשק למידע פיננסי

תקשורתישירהביןמקורמידעלביןנותןשירותבאמצעותטכנולוגייתממשק 1ר
תכנותיישומים)ApplicationProgrammingInterface(,בשכבתתעבורהמאובטחתר

הזדהותנותןהשירותבפנימקורהמידענדרשתבכלפנייהשלנותןהשירות 2ר
למקורהמידעלשםגישהלמידעפיננסישברשותו,ומבוצעתבאמצעותתעודהחתומה

דיגיטליתשהנפיקמאסדרנותןהשירותלשםקבלתגישהכאמורר

רכיביהמערכתמאפשריםמתןהרשאתגישהבידילקוח,ביטולהרשאתהגישה 3ר
ומתןגישהשוטפתלמידעפיננסיעלאודותהלקוחלנותןשירותלפיהרשאתהגישהר
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עמידתהמאסדריםבחובהלקבועהוראותמאסדר )5(
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פעולותהפיקוחוהאכיפהשננקטולפיחוקזה, )6(
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תוספת שלישית
)ההגדרה"סלימידע"שבסעיף1(

סלי מידע

חלק א' 

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא בנק או תאגיד עזר

מידעעלאודותחשבוןתשלום,כהגדרתובחוקשירותיתשלום,בשקליםחדשים, 1ר
ובכללזהפירוטיתרותבחשבוןופירוטכללהחיוביםוהזיכוייםבחשבוןר

מידעעלאודותחשבוןתשלום,כהגדרתובחוקשירותיתשלום,במטבעזר,ובכלל 2ר
זהפירוטיתרותבחשבוןופירוטכללהחיוביםוהזיכוייםבחשבוןר

מידעעלאודותכרטיסחיוב,כהגדרתובסעיף11בלחוקהבנקאות)רישוי(,ובכלל 3ר
זהפירוטהחיוביםוהזיכוייםבאמצעותהכרטיסוהעמלותבעדהשימושבכרטיסר

מידעעלאודותאשראי,ובכללזהפירוטלענייןיתרתהאשראי,הריביתוהעמלות 4ר
שהוסכמולענייןהאשראי,מועדיפירעונםוקיוםשעבודיםשניתנוכנגדהאשראיר

מידעעלאודותחסכונות,ובכללזהסכומיהחיסכון,ריבית,הצמדהועמלות 5ר
שהוסכמולענייןהחיסכון,מועדיזכאותלשחרורכספיהחיסכוןומועדסיוםהחיסכוןר

מידעעלאודותניירותערך,ובכללזהסוגיניירותהערך,פעילותבניירותערך 6ר
כהגדרתו - ערך" "נייר זה, לעניין הערך; ניירות תיק לעניין המשולמות ועמלות

בסעיף52לחוקניירותערך,לרבותנכסיםפיננסייםכהגדרתםבחוקייעוץהשקעות
ולמעטקרנותהשתלמותר

חלק ב'

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא סולק 

כלאחדמסליהמידעהמנוייםבפרטים1עד4לחלקא'ר 1ר

חלק ג'

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

כלאחדמסליהמידעהמנוייםבפרטים1עד6לחלקא'ר 1ר

חלק ד'

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא גוף מוסדי, בעל רישיון למתן אשראי ובעל 
רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי 

סלהמידעהמנויבפרט4לחלקא'ר 1ר

תוספת רביעית
)ההגדרה"מוצראושירותדומה"שבסעיף25)ד()1()ב((

סוגי מוצרים או שירותים

מוצריחיסכוןוהשקעה-כלמוצרפיננסיהעשוילשמשלהשקעהלטווחקצר 1ר
אובינוני,לרבותפיקדונותהנושאיםריבית,קופותגמללהשקעה,קרנותהשתלמות,
ניירותערךכהגדרתםבסעיף52לחוקניירותערך,קרנותנאמנות,מוצרימדדיםותכניות

חיסכוןלסוגיהןר
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תוספת חמישית
)סעיף46(

הוראות לעניין גביית תמורה מנותן שירות בידי מקור מידע

מקורמידערשאילגבותמנותןשירותתמורהבעדמתןגישהלמידעפיננסיכאמור 1ר
בסעיף46,החלמהבקשההחמישיתשלאותונותןשירותלמקורהמידעבאותוהיום

ומכוחכלהרשאותהגישהשנתןהלקוחלאותונותןשירות;לענייןזה-

יראואתכלהבקשותשהגישנותןהשירותלמקורהמידעבאמצעותמערכת )א(
לאותונותן שנתןהלקוח כלהרשאותהגישה מכוח פיננסי, למידע הממשק

שירות,בפרקזמןשל10דקות,כבקשהאחת;

בקשהשלנותןהשירותלמקורהמידעהמוגשתבזמןשהלקוחמקושר )ב(
ישירותלנותןהשירותבאופןמקוון)online(לשםקבלתשירותממנוהכרוך
בגישהלמידעשלשמהנעשיתהבקשהכאמור,לאתבואבמנייןהבקשותלפי

סעיףזהר

תוספת שישית
)ההגדרה"הסכוםהבסיסי"שבסעיף49(

הסכום הבסיסי

לענייןבעלרישיון-25,000שקליםחדשים; 1ר

לענייןבנק,תאגידעזראוסולק-100,000שקליםחדשים; 2ר

לענייןמבטח-100,000שקליםחדשים; 3ר

לענייןחברהמנהלת-סכוםכמפורטלהלן,בהתאםלהיקףנכסיקופותהגמל, 4ר
כהגדרתםבחוקהפיקוחעלקופותהגמל,שבניהולה:

אםהיקףנכסיקופותהגמלשבניהולהעדעשרהמיליארדשקליםחדשים )א(
-50,000שקליםחדשים;

אםהיקףנכסיקופותהגמלשבניהולהגבוהמעשרהמיליארדשקלים )ב(
חדשים-100,000שקליםחדשים;

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,בעלרישיוןלמתןאשראיאובעל 5ר
רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי-50,000שקליםחדשים;

לענייןלשכתאשראיולשכתמידעעלעוסקים-50,000שקליםחדשים; 6ר

לענייןבעלרישיוןמנהלתיקים-סכוםכמפורטלהלן,בהתאםלשוויהנכסים 7ר
הכוללשלו,כהגדרתובתוספתראשונהא'לחוקייעוץהשקעות:

אםשוויהנכסיםהכוללשלועדמיליארדשקליםחדשים-50,000שקלים )א(
חדשים;

אםשוויהנכסיםהכוללשלוגבוהממיליארדשקליםחדשים-100,000 )ב(
שקליםחדשים;

לענייןבעלהיתרשליטה-6,000שקליםחדשיםר 8ר

תוספת חמישית
)סעיף46(
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לענייןחברהמנהלת-סכוםכמפורטלהלן,בהתאםלהיקףנכסיקופותהגמל, 4ר
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אםשוויהנכסיםהכוללשלועדמיליארדשקליםחדשים-50,000שקלים )א(
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שקליםחדשים;

לענייןבעלהיתרשליטה-6,000שקליםחדשיםר 8ר
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תוספת שביעית
)סעיף50)ב((

הפרות של נותן שירות

חלק א'

לאדיווחלרשותעלהתקיימותנסיבהמהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג()1(עד)6( 1ר
לחוקייעוץהשקעות,לגביואולגבינושאמשרהבכירהבו,בניגודלהוראותסעיף20)א(ר

לאאיפשרללקוחלבטלאתההסכםעימואולצמצםאתההסכם,בכלעת,בניגוד 2ר
להוראותסעיף28)א(,אולאאיפשרלולבטלאולצמצםהסכםכאמורבאמצעותמסירת

הודעהבאופןמקוון,בניגודלהוראותסעיף28)ב(ר

לאגילהללקוחאתהפרטיםהקבועיםבסעיף33)1(עד)4(,בניגודלהוראותאותו 3ר
סעיףר

לאעמדבדרישותלענייןביטוח,הוןעצמימזעריאובטוחהאחרת,כפישקבעה 4ר
הרשותבהוראותמאסדר,בניגודלהוראותסעיף36)א(ר

הפרהוראותשקבעמאסדרנותןהשירותלפיסעיף37ר 5ר

חלק ב'

לרשותו שהועברו המסמכים לרבות הלקוח, אודות על מידע בסוד שמר לא 1ר
ותוכנם,אוכלפרטאחרהמתייחסלפעולותשביצעבמסגרתמתןהשירותללקוח,

בניגודלהוראותסעיף23ר

קיבלטובתהנאה,במישריןאובעקיפין,בקשרעםמתןשירות,בניגודלהוראות 2ר
סעיף24ר

אסףמידעפיננסי,קיבלמידעכאמוראועשהבושימוששלאלשםמתןשירות 3ר
ללקוחהנוגעלהתנהלותוהכלכלית,עלבסיסאותומידע,אובלאשהלקוחנתןאת

הסכמתוהמפורשתלכךבהסכםעימו,בניגודלהוראותלפיסעיף25)א(,)ב(או)ד()3(ר

אסףמידעפיננסי,קיבלמידעכאמוראועשהבושימוש,לשםמתןהצעהמטעמו 4ר
להתקשרותעםהלקוח,בכלהנוגעלמוצרפיננסיאולשירותפיננסישמתקייםלגביו

האמורבסעיף25)ד()1(,בניגודלהוראותאותוסעיףר

עשהשימושבמידעפיננסישאסףאושקיבלמאחרלמטרותסטטיסטיותבלא 5ר
קבלתהסכמתוהמפורשתשלהלקוחלכך,בניגודלהוראותסעיף25)ד()2(ר

התקשרעםהלקוחבלאהסכםבכתבלמתןשירותמידעפיננסי,אולאאיפשר 6ר
ללקוחבמסגרתהסכםכאמורלבחוראתהענייניםהמנוייםבפסקאות)1(עד)3(של
סעיף26)א(,בניגודלהוראותאותוסעיף,אולאערךאתההסכםבהתאםלהוראות

מאסדרלפיסעיף26)ד(ר

לאנקטפעולותהדרושותכדילוודאכיהלקוחמודעלכךשאפשרותהגישה 7ר
עומדתבעינהבהתאםלהסכמתו,בניגודלהוראותמאסדרלפיסעיף26)ב(ר

החזיקמידעפיננסיעלאודותהלקוחלמשךתקופההעולהעלשלוששניםאו 8ר
תקופהקצרהיותראםנקבעהלפיסעיף27)א(,בלאהסכמתהלקוחבמפורשובכתב,
אוהחזיקמידעכאמורלמשךתקופההעולהעלשבעשניםאותקופהקצרהיותראם

נקבעהלפיאותוסעיף,והכולבניגודלהוראותהסעיףהאמורר

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



339 ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18

שמרמידעפיננסיהנדרשלנותןהשירותלשםהליךמשפטיאולשםהליךביקורת 9ר
פנימיתאופיקוחלפידין,שלאבהתאםלהוראותסעיף27)ג()1(אולהוראותשקבע
מאסדרנותןהשירותלפיהסעיףהאמור,עשהשימושבמידעכאמורשלאלמטרות

המנויותבסעיף27)ג()2(אולאהבטיחכיהגישהלמידעתהיהכאמורבסעיף27)ג()3(ר

לאמחקמידעפיננסיעלאודותלקוחבתוםשבעשניםמיוםסיוםמתןהשירות, 10ר
בניגודלהוראותסעיף27)ג()4(ר

לאהודיעלמקורהמידעעלביטולההסכםאוצמצומובתוךשניימים,בניגוד 11ר
להוראותסעיף28)ג()2(ר

לאמחקאתהמידעהפיננסישאינונדרשעוד,בעקבותהודעתהלקוח,לשםמתן 12ר
השירותללקוח,בניגודלהוראותסעיף28)ג()3(ר

העבירמידעפיננסישללקוחלמישאינוגורםמהגורמיםהמנוייםבסעיף29)א( 13ר
אושנקבעולפיסעיףקטן)ו()2()ב(או)ג(שלהסעיףהאמור,אוהעבירמידעפיננסישל
לקוחלגורםכאמור,בניגודלתנאיםולהוראותמאסדרנותןהשירותלפיסעיף29)א(

ו־)ו()2()ב(,)ג(או)ז(ר

העבירמידעפיננסילגורםהמנויבסעיף29)א(,בלישהודיעלאותוגורם,במסגרת 14ר
ההתקשרותעימו,כיהמידעהתקבלממקורהמידעבאמצעותמערכתהממשקלמידע

פיננסי,בניגודלהוראותסעיף29)ב(ר

לאהודיעעלאירועאבטחהחמורבאופןמיידילמאסדרנותןהשירות,למקור 15ר
המידע,לרשםכהגדרתובסעיף31)א(אולנותןשירותאחר,אםקיבלממנואתהמידע,

והכולבניגודלהוראותהסעיףהאמורר

ביצעפעולהשישבהניגודענייניםכאמורבתקנותלפיסעיף32)ב()1(,בניגוד 16ר
להוראותסעיף32)א(,אםנקבעבתקנותכאמורשניתןלהטילעיצוםכספיבשלביצועהר

נתןשירותהשוואתעלויותאותיווךבכלהנוגעלמוצרפיננסיאולשירותפיננסי 17ר
כאמורבפסקאותמשנה)א(או)ב(שלסעיף32)ב()2(,בניגודלהוראותאותוסעיףר

עשהדברהעלוללהטעותלקוחבענייןמהותיבעסקהלמתןשירותמידעפיננסי, 18ר
בניגודלהוראותסעיף34ר

לאדאגלקיומםשלמנגנוניםלאבטחתמידע,ניהולסיכוניםוהגנתסייבר,נאותים 19ר
ומתקדמים,בניגודלהוראותמאסדרשקבעמאסדרנותןהשירותלפיסעיף35)ב(ר

בניגוד הרשות, שקבעה להוראות בהתאם הודעה או דוח לרשות הגיש לא 20ר
להוראותסעיף36)ב(,אולאמסרלרשותהסבר,פירוט,ידיעותאומסמכיםבקשרלפרטים
הכלוליםבדוחאובהודעהכאמורבהתאםלדרישתהרשותאועובדהרשותשהוסמך

לכך,בניגודלהוראותסעיף36)ג(ר

ניגשאלמידעפיננסיעלאודותלקוחהנמצאאצלמקורמידעלשםמתןשירות 21ר
ללקוחהנוגעלהתנהלותוהכלכלית,אםהגישהנעשתהדרךעיסוק,באמצעותמערכת
מקוונתותוךשימושבפרטיהגישהשלהלקוחאלחשבונושנועדולאמתאתזהותו

בפנימקורהמידע,בניגודלהוראותסעיף60ר

לאתיקןפגםבמידעשהואאחראילו,בניגודלהוראותסעיף61)ג(ר 22ר

הפרהוראהשקבעההרשותלפיסעיף63)ב(ר 23ר

שמרמידעפיננסיהנדרשלנותןהשירותלשםהליךמשפטיאולשםהליךביקורת 9ר
פנימיתאופיקוחלפידין,שלאבהתאםלהוראותסעיף27)ג()1(אולהוראותשקבע
מאסדרנותןהשירותלפיהסעיףהאמור,עשהשימושבמידעכאמורשלאלמטרות

המנויותבסעיף27)ג()2(אולאהבטיחכיהגישהלמידעתהיהכאמורבסעיף27)ג()3(ר

לאמחקמידעפיננסיעלאודותלקוחבתוםשבעשניםמיוםסיוםמתןהשירות, 10ר
בניגודלהוראותסעיף27)ג()4(ר

לאהודיעלמקורהמידעעלביטולההסכםאוצמצומובתוךשניימים,בניגוד 11ר
להוראותסעיף28)ג()2(ר

לאמחקאתהמידעהפיננסישאינונדרשעוד,בעקבותהודעתהלקוח,לשםמתן 12ר
השירותללקוח,בניגודלהוראותסעיף28)ג()3(ר

העבירמידעפיננסישללקוחלמישאינוגורםמהגורמיםהמנוייםבסעיף29)א( 13ר
אושנקבעולפיסעיףקטן)ו()2()ב(או)ג(שלהסעיףהאמור,אוהעבירמידעפיננסישל
לקוחלגורםכאמור,בניגודלתנאיםולהוראותמאסדרנותןהשירותלפיסעיף29)א(

ו־)ו()2()ב(,)ג(או)ז(ר

העבירמידעפיננסילגורםהמנויבסעיף29)א(,בלישהודיעלאותוגורם,במסגרת 14ר
ההתקשרותעימו,כיהמידעהתקבלממקורהמידעבאמצעותמערכתהממשקלמידע

פיננסי,בניגודלהוראותסעיף29)ב(ר

לאהודיעעלאירועאבטחהחמורבאופןמיידילמאסדרנותןהשירות,למקור 15ר
המידע,לרשםכהגדרתובסעיף31)א(אולנותןשירותאחר,אםקיבלממנואתהמידע,

והכולבניגודלהוראותהסעיףהאמורר

ביצעפעולהשישבהניגודענייניםכאמורבתקנותלפיסעיף32)ב()1(,בניגוד 16ר
להוראותסעיף32)א(,אםנקבעבתקנותכאמורשניתןלהטילעיצוםכספיבשלביצועהר

נתןשירותהשוואתעלויותאותיווךבכלהנוגעלמוצרפיננסיאולשירותפיננסי 17ר
כאמורבפסקאותמשנה)א(או)ב(שלסעיף32)ב()2(,בניגודלהוראותאותוסעיףר

עשהדברהעלוללהטעותלקוחבענייןמהותיבעסקהלמתןשירותמידעפיננסי, 18ר
בניגודלהוראותסעיף34ר

לאדאגלקיומםשלמנגנוניםלאבטחתמידע,ניהולסיכוניםוהגנתסייבר,נאותים 19ר
ומתקדמים,בניגודלהוראותמאסדרשקבעמאסדרנותןהשירותלפיסעיף35)ב(ר

בניגוד הרשות, שקבעה להוראות בהתאם הודעה או דוח לרשות הגיש לא 20ר
להוראותסעיף36)ב(,אולאמסרלרשותהסבר,פירוט,ידיעותאומסמכיםבקשרלפרטים
הכלוליםבדוחאובהודעהכאמורבהתאםלדרישתהרשותאועובדהרשותשהוסמך

לכך,בניגודלהוראותסעיף36)ג(ר

ניגשאלמידעפיננסיעלאודותלקוחהנמצאאצלמקורמידעלשםמתןשירות 21ר
ללקוחהנוגעלהתנהלותוהכלכלית,אםהגישהנעשתהדרךעיסוק,באמצעותמערכת
מקוונתותוךשימושבפרטיהגישהשלהלקוחאלחשבונושנועדולאמתאתזהותו

בפנימקורהמידע,בניגודלהוראותסעיף60ר

לאתיקןפגםבמידעשהואאחראילו,בניגודלהוראותסעיף61)ג(ר 22ר

הפרהוראהשקבעההרשותלפיסעיף63)ב(ר 23ר
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תוספת שמינית
)סעיף50)ג((

הפרות של מקור מידע

חלק א'

לאדיווחלמאסדרמקורהמידעעלאירועאבטחהחמורלאחרשקיבלהודעהעל 1ר
כך,בניגודלהוראותסעיף31)א(ר

התנהמתןגישהלמידעפיננסיעלאודותלקוח,הנמצאברשותו,באמצעות 2ר
בניגוד השירות, נותן ובין בינו הסכם של בקיומו פיננסי, למידע הממשק מערכת

להוראותסעיף39)ב(ר

לאאיפשרללקוחלתתהרשאתגישה,אולאאיפשרלולכלולבהרשאתהגישה 3ר
אתהפרטיםהמנוייםבפסקאות)1(עד)3(שלסעיף40)א(,בניגודלהוראותאותוסעיףר

לאהודיעלנותןהשירות,בהקדםהאפשרי,עלכךשלאנתןלוגישהלמידעפיננסי, 4ר
לאהודיעלמאסדרמקורהמידעעלכך,לאתיעדאתמניעתהגישהוהנימוקיםלכךאו
לאשמראתהתיעוד,והכולבניגודלהוראותסעיף41)א()2(אושלאבהתאםלהוראות

המאסדרשנקבעובענייניםאלהלפיסעיף41)א()4(ר

נתןלנותןשירותגישהבאמצעותמערכתהממשקלמידעפיננסי,בלאשנותן 5ר
השירותהזדההבפניוכנותןשירותבהתאםלהוראותשקבעמאסדרמקורהמידע,

בניגודלהוראותסעיף42ר

לאהודיעלכלבעליהחשבוןהמשותףעלהרשאתגישהשנתןאחדמהםועל 6ר
זכותםלבטלאתההרשאה,בניגודלהוראותסעיף43)ב(ר

לאהודיעלבעליחשבוןמשותףביחדולחוד,בעתחתימתהסכםההתקשרות 7ר
עימם,עלכךשהרשאתגישהלפיחוקזהשייתןכלאחדמהםתיחשבכהרשאתגישה

שניתנהבידיכלבעליהחשבון,בניגודלהוראותסעיף43)ד(ר

לאאיפשרלבעלחשבוןבחשבוןשלתאגידלהסמיך,בכלעת,מורשהחתימהאו 8ר
לאהציעלבעלהחשבוןהאמור,בעתפתיחתהחשבון,להסמיךמורשהחתימה,והכול

בניגודלהוראותסעיף44)א(ר

הציגללקוחעמדהאואזהרהלגבימתןהגישהלמידעפיננסילנותןהשירותאו 9ר
לגביטיבהשירותהניתןעלידינותןהשירות,כאמורבסעיף47)ב(,אוביצעפעולה
שרואיםבההפעלתהשפעהבלתיהוגנתעללקוחכאמורבתקנותלפיסעיף47)ג(,אם
נקבעבתקנותהאמורות,שניתןלהטילעיצוםכספיבשלביצועה,והכולבניגודלהוראות

סעיף47)א(ר

הפרהוראותשקבעמאסדרמקורהמידע,בהוראותמאסדר,לפיסעיף48ר 10ר

חלק ב'

ברשותו, הנמצא לקוח, אודות על פיננסי למידע גישה שירות לנותן נתן לא 1ר
באמצעותמערכתהממשקלמידעפיננסיאףשניתנההרשאתגישהבידיהלקוח,או
נתןלנותןשירותגישהכאמורשלאבהתאםלהרשאתהגישהשנתןהלקוח,והכול

בניגודלהוראותסעיף39)א(ר

איפשרלנותןשירותגישהלמידעפיננסיהנוגעלחשבוןמשותףבלישהרשאת 2ר
הגישהניתנהבידיכלבעליהחשבוןהמשותף,בניגודלהוראותסעיף43)א(ר
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לאאיפשרלגורםהמנויבסעיף45)א()1(עד)3(לבטל,בכלעת,אתהרשאתהגישה 3ר
שנתןבניגודלהוראותאותוסעיףקטן,אולאאיפשרלולבטלאתהרשאתהגישה

באמצעותמסירתהודעהבאופןמקוון,בניגודלהוראותסעיף45)ב(ר

גבהתמורהמבעלחשבוןבעדמתןהרשאתגישהאוביטולהאובעדמתןהגישה 4ר
לנותןהשירותבהתאםלהרשאתהגישה,בניגודלהוראותסעיף46)א(ר

גבהתמורהמנותןשירותבעדמתןגישהלמידעפיננסיהנמצאברשותושלא 5ר
מתן בעד תשלום השירות מנותן גבה או החמישית, שבתוספת להוראות בהתאם

הרשאתגישהאוביטולה,בניגודלהוראתסעיף46)ב(ר

תוספת תשיעית
)סעיף50)ד((

הפרות של גוף פיננסי

העבירלאחרמידעפיננסיעלאודותלקוחשקיבלמנותןשירות,בניגודלהוראות 1ר
סעיף29)ג()1(ר

עשהשימושבמידעפיננסיעלאודותלקוח,שקיבלמנותןשירות,שלאלשימושים 2ר
שנקבעולפיסעיף29)ג()2(או)ו()2()א(ר

לאשמראתהמידעהפיננסיעלאודותלקוחשקיבלמנותןשירותבאופןמאובטח 3ר
שימנעדליפתמידעוגישהלאמורשיתאליוושלאבהתאםלהוראותמאסדרהגוף

הפיננסי,בניגודלהוראותסעיף29)ג()3(ר

לאמחקאתהמידעהפיננסיעלאודותלקוחשקיבלמנותןהשירותבתוך30ימים 4ר
מיוםקבלתהמידעכאמור,בניגודלהוראותסעיף29)ג()4(ר

תוספת עשירית
)סעיף51)7((

זהות המאסדר והוראות החוק שיחולו על הטלת עיצום כספי על מפר שהוא גוף 
פיננסי או מקור מידע שנקבע בתקנות

תוספת אחת עשרה
)ההגדרה"הפרה"שבסעיף52(

הפרות לעניין הטלת אמצעי אכיפה מינהליים על ידי ועדת האכיפה המינהלית

מישעסקבמתןשירותמידעפיננסיבלארישיוןאושלאבהתאםלתנאיו,בניגוד 1ר
להוראותסעיף2)א(ר

מיששלטבבעלרישיוןבלאהיתרשליטה,בניגודלהוראותסעיף9)א(ר 2ר

לדעת המעביר על היה אם לאחר, רישיון בבעל שליטה אמצעי שהעביר מי 3ר
שהנעברנדרשלהיתרשליטהושאיןבידוהיתרכאמור,בניגודלהוראותסעיף10ר

מישניתנהלוהוראהלפיסעיף12)א(עד)ג(ולאמילאאחריהר 4ר

בעלרישיוןאומישהגישבקשהלקבלתרישיון,שכללבבקשה,בדיווחאובמידע 5ר
אחרשמסרלרשות,פרטמטעה,בניגודלהוראותסעיף36)ד(,אםהיהעליולדעתשיש

בכךכדילהטעותאתהרשותר

לאאיפשרלגורםהמנויבסעיף45)א()1(עד)3(לבטל,בכלעת,אתהרשאתהגישה 3ר
שנתןבניגודלהוראותאותוסעיףקטן,אולאאיפשרלולבטלאתהרשאתהגישה

באמצעותמסירתהודעהבאופןמקוון,בניגודלהוראותסעיף45)ב(ר

גבהתמורהמבעלחשבוןבעדמתןהרשאתגישהאוביטולהאובעדמתןהגישה 4ר
לנותןהשירותבהתאםלהרשאתהגישה,בניגודלהוראותסעיף46)א(ר

גבהתמורהמנותןשירותבעדמתןגישהלמידעפיננסיהנמצאברשותושלא 5ר
מתן בעד תשלום השירות מנותן גבה או החמישית, שבתוספת להוראות בהתאם

הרשאתגישהאוביטולה,בניגודלהוראתסעיף46)ב(ר

תוספת תשיעית
)סעיף50)ד((

הפרות של גוף פיננסי

העבירלאחרמידעפיננסיעלאודותלקוחשקיבלמנותןשירות,בניגודלהוראות 1ר
סעיף29)ג()1(ר

עשהשימושבמידעפיננסיעלאודותלקוח,שקיבלמנותןשירות,שלאלשימושים 2ר
שנקבעולפיסעיף29)ג()2(או)ו()2()א(ר

לאשמראתהמידעהפיננסיעלאודותלקוחשקיבלמנותןשירותבאופןמאובטח 3ר
שימנעדליפתמידעוגישהלאמורשיתאליוושלאבהתאםלהוראותמאסדרהגוף

הפיננסי,בניגודלהוראותסעיף29)ג()3(ר

לאמחקאתהמידעהפיננסיעלאודותלקוחשקיבלמנותןהשירותבתוך30ימים 4ר
מיוםקבלתהמידעכאמור,בניגודלהוראותסעיף29)ג()4(ר

תוספת עשירית
)סעיף51)7((

זהות המאסדר והוראות החוק שיחולו על הטלת עיצום כספי על מפר שהוא גוף 
פיננסי או מקור מידע שנקבע בתקנות

תוספת אחת עשרה
)ההגדרה"הפרה"שבסעיף52(

הפרות לעניין הטלת אמצעי אכיפה מינהליים על ידי ועדת האכיפה המינהלית

מישעסקבמתןשירותמידעפיננסיבלארישיוןאושלאבהתאםלתנאיו,בניגוד 1ר
להוראותסעיף2)א(ר

מיששלטבבעלרישיוןבלאהיתרשליטה,בניגודלהוראותסעיף9)א(ר 2ר

לדעת המעביר על היה אם לאחר, רישיון בבעל שליטה אמצעי שהעביר מי 3ר
שהנעברנדרשלהיתרשליטהושאיןבידוהיתרכאמור,בניגודלהוראותסעיף10ר

מישניתנהלוהוראהלפיסעיף12)א(עד)ג(ולאמילאאחריהר 4ר

בעלרישיוןאומישהגישבקשהלקבלתרישיון,שכללבבקשה,בדיווחאובמידע 5ר
אחרשמסרלרשות,פרטמטעה,בניגודלהוראותסעיף36)ד(,אםהיהעליולדעתשיש

בכךכדילהטעותאתהרשותר
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תוספת שתים עשרה
)סעיף65)א((

סוגי חשבונות שהחובה לפי סעיף 39 לחוק לא תחול עליהם

חשבוןשבעליוהואקטיןר 1ר

חשבוןהמנוהלבידיאפוטרופוסשלבעלהחשבוןר 2ר

חשבוןשלגביולאהוסכם,במסגרתהסכםההתקשרותעםמקורהמידע,כיניתן 3ר
יהיהלבצעפעולותבאמצעיםמקווניםר

חשבוןשלגביולאהוסכם,במסגרתהסכםההתקשרותעםמקורהמידע,כיניתן 4ר
יהיהלצפותבמידעשלהלקוחבאמצעיםמקווניםר"

פרק י"ט: יבוא

סימן א': תקינה

תיקוןפקודת
היבואוהיצוא-

מס'4

היבוא96ר פקודת - זה )בפרק התשל"ט-2191979 חדש[, ]נוסח והיצוא היבוא בפקודת
והיצוא(-

בסעיף2א- )1(

בסעיףקטן)א(- )א(

בהגדרה"אישורדגם",במקום"בדרישותהתקניםהרשמייםהחלים )1(
עליו"יבוא"בדרישותהתקינהכאמורבסעיף9)א()1(לחוקהתקנים,החלות

עליו;";

בהגדרה"אישורעמידהבדרישותהממונה",במקום"לדרישותתקן )2(
התקנים" לחוק 9)א()1( בסעיף כאמור התקינה "לדרישות יבוא רשמי"

והמילים"שעניינםתחולתתקןרשמי"-יימחקו;

אחריההגדרה"שליטה"יבוא: )3(

""תיקמוצר"-הפרטיםוהמסמכיםהמנוייםבתוספתשנדרשלשמור
לפיסעיף2יב)א()1(;";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לדרישותהתקןהרשמיהחלעליהם"יבוא"לדרישות )ב(
התקינהכאמורבסעיף9)א()1(לחוקהתקניםהחלותעליהם"והסיפההחלבמילים

"הממונהעלהתקינהרשאילהורות"-תימחק;

במקוםסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(יבוא: )ג(

נוסףעלחובתהגשתהצהרהכאמורבסעיףקטן)ב(,שרהכלכלה ")ג(
חובה טובין יבוא של להסדרה הפיקוח בצו לקבוע רשאי והתעשייה
להמצאתאישורדגם,לאחרקבלתהמלצתצוותשבוחבריםכלאלה

)בסעיףזה-הצוות(:

המנהלהכללישלמשרדהכלכלהוהתעשייהאשריכהןכיושב )1(
ראשהצוות;

הממונהעלהתקינה; )2(

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצראועובדאגףהתקציבים )3(
שהואמינהלכך;

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625;ס"חהתשע"ז,עמ'187ר 219
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הממונהעלהתחרותאועובדרשותהתחרותשהואמינהלכך; )4(

השרהממונהכמשמעותובסעיף8)ד(לחוקהתקנים)בסעיף )5(
זה-השרהממונה(אועובדהמשרדשהואמינהלכךר

במקרהשלקולותשקוליםביןחבריהצוותתכריעעמדתיושבראש )ג1(
הצוותר

הכלכלה שר שיקבע ההוראות )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ד(
והתעשייהבצוהפיקוחלענייןסוגיהטוביןכמפורטלהלןיחילוחובה

להמצאתאישורדגםואישורמשלוחבמקוםחובתהגשתהצהרה:

טוביןשחלעליהםתקןרשמיוהםמסוגיםאלה:ציודהרמה; )1(
ציודלחץ;אביזריםאומכשיריםהמשמשיםבמערכותגזפחמימני
מעובה)גזבישול(,ובכללזהמכליגז,וסתים,מונים,ברזים,צנרת,
מכשיריםצורכיגז;אמצעיבטיחותאשוציודלגילויוכיבויאש;ברזל
לזיוןבטון;מיתקניםלילדיםבמגרשימשחקים;צעצועיםלילדיםעד
גילשלוש;מוצציםופטמות;מחזיקמוצץ;בקבוקיםוכליאוכללהזנת
הכלכלה נמוךובינוני;ואולם,שר למתח תינוקות;וכבליחשמל
והתעשייה,בהמלצתהממונהעלהתקינהובהתייעצותעםהשר
הממונה,רשאילקבועבצוהפיקוחחובהלהגישהצהרהבלבדאו
אישורדגםחלףאישורמשלוח,לגביטוביןלפיפסקהזואוסוגיטובין
כאמורכפישיקבע,ובלבדששוכנעכיאפשרלפקחעליבואהטובין

ולאכוףאתהוראותפקודהזובעניינם;

טוביןשחלעליהםתקןרשמיוהממונהעלהתקינהמצאכי )2(
ישבהםליקוישעלוללסכןבאופןרחבהיקףאתשלומו,בריאותו
אובטיחותושלהציבוראואתאיכותהסביבה;מצאהממונהעל
התקינהכיישליקויכאמור,ימליץלשרהכלכלהוהתעשייהלקבוע
אתהחובהלהמצאתאישורדגםואישורמשלוח,והשררשאי,לפי
המלצהכאמור,לקבועאתהחובהלתקופהשלשישהחודשים,
בהתחשבביןהיתרבסוגהליקוי,היקפוומידתהשפעתועלשלומו,
איכות על השפעתו מידת או הציבור של בטיחותו או בריאותו
הסביבה;ראהשרהכלכלהוהתעשייהכיהדברנדרשלפיהמלצת
אתהתקופההאמורה להאריך הוא התקינה,רשאי הממונהעל

בתקופהנוספתשלשישהחודשים;

טוביןשחלעליהםלראשונהתקןרשמיוהצוותהמליץלשר )3(
הכלכלהוהתעשייהלקבועלגביהםחובהלהמצאתאישורדגם
ואישורמשלוח,אםמצאכיישחששמשמעותילפגיעהבשלום

הציבור,בבריאותואובטיחותו,אובאיכותהסביבה;

טוביןשחלעליהםתקןרשמיוהםמסוגיםאלה:דודיחשמל )4(
ומערכותסולריות;אבניחיתוךוהשחזהותרמוסטטים;שרהכלכלה
והתעשייהיקבעאתהחובהלהמצאתאישורדגםואישורמשלוח
לענייןטוביןכאמורכךשתחוללתקופהשלשישהחודשיםמיום

הממונהעלהתחרותאועובדרשותהתחרותשהואמינהלכך; )4(

השרהממונהכמשמעותובסעיף8)ד(לחוקהתקנים)בסעיף )5(
זה-השרהממונה(אועובדהמשרדשהואמינהלכךר

במקרהשלקולותשקוליםביןחבריהצוותתכריעעמדתיושבראש )ג1(
הצוותר

הכלכלה שר שיקבע ההוראות )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ד(
והתעשייהבצוהפיקוחלענייןסוגיהטוביןכמפורטלהלןיחילוחובה

להמצאתאישורדגםואישורמשלוחבמקוםחובתהגשתהצהרה:

טוביןשחלעליהםתקןרשמיוהםמסוגיםאלה:ציודהרמה; )1(
ציודלחץ;אביזריםאומכשיריםהמשמשיםבמערכותגזפחמימני
מעובה)גזבישול(,ובכללזהמכליגז,וסתים,מונים,ברזים,צנרת,
מכשיריםצורכיגז;אמצעיבטיחותאשוציודלגילויוכיבויאש;ברזל
לזיוןבטון;מיתקניםלילדיםבמגרשימשחקים;צעצועיםלילדיםעד
גילשלוש;מוצציםופטמות;מחזיקמוצץ;בקבוקיםוכליאוכללהזנת
הכלכלה נמוךובינוני;ואולם,שר למתח תינוקות;וכבליחשמל
והתעשייה,בהמלצתהממונהעלהתקינהובהתייעצותעםהשר
הממונה,רשאילקבועבצוהפיקוחחובהלהגישהצהרהבלבדאו
אישורדגםחלףאישורמשלוח,לגביטוביןלפיפסקהזואוסוגיטובין
כאמורכפישיקבע,ובלבדששוכנעכיאפשרלפקחעליבואהטובין

ולאכוףאתהוראותפקודהזובעניינם;



טוביןשחלעליהםתקןרשמיוהממונהעלהתקינהמצאכי )2(
ישבהםליקוישעלוללסכןבאופןרחבהיקףאתשלומו,בריאותו
אובטיחותושלהציבוראואתאיכותהסביבה;מצאהממונהעל
התקינהכיישליקויכאמור,ימליץלשרהכלכלהוהתעשייהלקבוע
אתהחובהלהמצאתאישורדגםואישורמשלוח,והשררשאי,לפי
המלצהכאמור,לקבועאתהחובהלתקופהשלשישהחודשים,
בהתחשבביןהיתרבסוגהליקוי,היקפוומידתהשפעתועלשלומו,
איכות על השפעתו מידת או הציבור של בטיחותו או בריאותו
הסביבה;ראהשרהכלכלהוהתעשייהכיהדברנדרשלפיהמלצת
להאריךאתהתקופההאמורה הוא התקינה,רשאי הממונהעל

בתקופהנוספתשלשישהחודשים;

טוביןשחלעליהםלראשונהתקןרשמיוהצוותהמליץלשר )3(
הכלכלהוהתעשייהלקבועלגביהםחובהלהמצאתאישורדגם
ואישורמשלוח,אםמצאכיישחששמשמעותילפגיעהבשלום

הציבור,בבריאותואובטיחותו,אובאיכותהסביבה;

טוביןשחלעליהםתקןרשמיוהםמסוגיםאלה:דודיחשמל )4(
ומערכותסולריות;אבניחיתוךוהשחזהותרמוסטטים;שרהכלכלה
והתעשייהיקבעאתהחובהלהמצאתאישורדגםואישורמשלוח
לענייןטוביןכאמורכךשתחוללתקופהשלשישהחודשיםמיום
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תחילתהסימןכהגדרתובסעיף98)א(לחוקהתכניתהכלכלית)תיקוני
חקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,
התשפ"ב-2202021,ורשאיהואלהאריךאתהתקופההאמורהבתקופה
אחתנוספתשלאתעלהעלשישהחודשיםאםמצאשישהצדקה
לעשותכן;בתוםהתקופהשבהתחולהחובהלהמצאתאישורדגם
ואישורמשלוחכאמור,יקבעשרהכלכלהוהתעשייהלגביטוביןלפי

פסקהזוחובתהגשתהצהרהבכפוףלהוראותסעיף2א)ג(ר";

סעיףקטן)ח(-בטל; )ד(

בסעיף2ב,סעיפיםקטנים)ב(ו־)ג(-בטלים; )2(

בסעיף2ה)א(,אחריפסקה)3(יבוא: )3(

בלילגרועמהוראותסעיףזה,לענייןטוביןשבהתאםלהוראותלפיפקודה ")3א(
זונדרשתהצהרהבלבדלשםשחרורםמפיקוחרשותהמכס,יונפקאישורעמידה
בדרישותהממונהבתוךשלושהימיעבודהמיוםהגשתההצהרהכנדרשלפי
זו,אלאאםכןהחליטהממונהלדגוםאתתיקהמוצראואתהמוצר פקודה

בהתאםלהוראותסעיף2טו)א2(או)א3(;";

בסעיף2ו- )4(

האמורבויסומן")א(",ובו,אחרי"יגישהיבואןהרשוםלממונהעלהתקינה" )א(
יבוא"באמצעותמעבדתבדיקה"ובמקוםהסיפההחלבמילים"הממונהעל
התקינהרשאי"יבוא"בהנחיותהממונהעלהתקינהלאיידרשומסמכיםשלשם
השגתםאושימושבהםנדרשקשרישירביןהיבואןליצרן,לרבותמסמכים

מהיצרן";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לשםהוכחתהתאמתטוביןלדרישות ")ב(
תקןבין־לאומיעלעדכוניו,ובכללזהאסדרהזרה,שאומצובתקןרשמי,
כולןאוחלקן,כאמורבסעיף9)א()1()ב(לחוקהתקנים,תוגשהצהרהבדבר

התאמהלדרישותכאמורבאותוסעיףבצירוףהמסמכיםשלהלן:

תעודתבדיקהמאתמעבדהמוסמכתעלידיגוףהחברבארגון )1(
ILACאומאתמכוןהתקנים,שלפיההטוביןעומדיםבדרישותתקן
בין־לאומיעלעדכוניואשראומץבתקןרשמי,כולואוחלקו;ואולם
לענייןהוכחתעמידתטוביןבדרישותתיעודוסימוןהקבועותבתקן
רשמיהחלעלהטובין,רשאיהממונהעלהתקינהלקבועבהנחיותיו
כיניתןלצרףמסמךחלופילתעודתבדיקהכאמוראםהמסמךמעיד
בדבר תיעוד התאמתהטוביןלדרישותהאסדרההזרה,כגון על
החומריםהכלוליםבטובין,ובלבדשהמסמךהחלופיאינוהצהרת

יבואןכאמורבסעיף2א)ב(;

תעודהשלגוףהערכתהתאמהאושלמעבדתבדיקהבדבר )2(
עמידהבדרישותאסדרהזרה,אםהדרישהלענייןתעודהזונקבעה

לפיאותןהוראותאסדרה;

ס"חהתשפ"ב,עמ'80ר 220
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שאליהם לטובין זהים שבמשלוח הטובין כי התחייבות )3(
כאמור חלופי מסמך או המעבדה בדיקת תעודת מתייחסת

בפסקה)1(;

הישראלי הדין לפי הנדרש הסימון להשלמת התחייבות )4(
הנוהגת החשמל לרשת חשמל מכשירי שהם טובין ולהתאמת

בישראלטרםשיווקם;

בסעיףזה- )ג(

שלגופיהסמכתמעבדות -הארגוןהבין־לאומי "ILAC "ארגון
International Laboratory Accreditation( פיקוח וגופי

;)Cooperation

Conformity(-גוף Assessment Body( התאמה" "גוףהערכת
הערכתהתאמהעלפידרישותאסדרהזרהר";

בסעיף2ז)א(,במקום"בצופיקוחאובהנחיותהממונהעלהתקינה"יבוא"לפי )5(
סעיף2א)ג(או)ד(";

להם שמסייע מוכרת"יבוא"לרבותמי במעבדה 2יא,אחרי"ובודקים בסעיף )6(
בהפעלתסמכותאובמתןשירות";

בסעיף2יב- )7(

בסעיףקטן)ב(,במקום"בכלדרישותהתקןהרשמיהחל"יבוא"בכלדרישות )1(
התקינהכאמורבסעיף9)א()1(לחוקהתקניםהחלות"ובמקום"ו-)א2()1("יבוא

"ו־)א2()1(ו־)2(";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1(,יבואןרשוםפטורמחובתשמירתתיק ")ג(
מוצרלגביטוביןשאינםמיועדיםלשיווקוהפצהלציבורוהםאחדמאלה:

טוביןשהםדוגמאות; )1(

טוביןהמיועדיםלשימושבהליךהייצור; )2(

טוביןהמיועדיםלשימושעצמי; )3(

טוביןהמיועדיםלחלקיחילוףלתעשייהר )4(

הממונהעלהתקינהרשאי,בהחלטהמנומקתבכתב,לפטוריבואן )ד(
רשוםמחובתשמירתתיקמוצרלגביטוביןשאינםמיועדיםלשיווקוהפצה

לציבורואינםמנוייםבסעיףקטן)ג(ר";

בסעיף2טו- )8(

בסעיףקטן)א(,במקום"מוכרות"יבוא"בדיקה"; )א(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

ממוחשבת ובקרה פיקוח מערכת יפעיל התקינה על הממונה ")א1(
סיכונים, ניהול בסיס על המכס, של ההתראות מערכת על שתתבסס
לבחינתהצהרותשהוגשולשםאישורהעמידהבדרישותהממונהבדרך
שלבדיקהמדגמיתשלהטוביןאושלתיקהמוצר,כמפורטבסעיפיםקטנים

)א2(ו–)א3(,לפישיקולדעתור

החליטהממונהעלהתקינהלדגוםאתתיקהמוצר,יחולוכלאלה: )א2(

שאליהם לטובין זהים שבמשלוח הטובין כי התחייבות )3(
כאמור חלופי מסמך או המעבדה בדיקת תעודת מתייחסת

בפסקה)1(;

הישראלי הדין לפי הנדרש הסימון להשלמת התחייבות )4(
הנוהגת החשמל לרשת חשמל מכשירי שהם טובין ולהתאמת

בישראלטרםשיווקם;

בסעיףזה- )ג(

שלגופיהסמכתמעבדות ILAC"-הארגוןהבין־לאומי "ארגון
International Laboratory Accreditation( פיקוח וגופי

;)Cooperation

Conformity(-גוף Assessment Body( התאמה" "גוףהערכת
הערכתהתאמהעלפידרישותאסדרהזרהר";

בסעיף2ז)א(,במקום"בצופיקוחאובהנחיותהממונהעלהתקינה"יבוא"לפי )5(
סעיף2א)ג(או)ד(";

שמסייעלהם מוכרת"יבוא"לרבותמי במעבדה 2יא,אחרי"ובודקים בסעיף )6(
בהפעלתסמכותאובמתןשירות";

בסעיף2יב- )7(

בסעיףקטן)ב(,במקום"בכלדרישותהתקןהרשמיהחל"יבוא"בכלדרישות )1(
התקינהכאמורבסעיף9)א()1(לחוקהתקניםהחלות"ובמקום"ו-)א2()1("יבוא

"ו־)א2()1(ו־)2(";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1(,יבואןרשוםפטורמחובתשמירתתיק ")ג(
מוצרלגביטוביןשאינםמיועדיםלשיווקוהפצהלציבורוהםאחדמאלה:

טוביןשהםדוגמאות; )1(

טוביןהמיועדיםלשימושבהליךהייצור; )2(

טוביןהמיועדיםלשימושעצמי; )3(

טוביןהמיועדיםלחלקיחילוףלתעשייהר )4(

הממונהעלהתקינהרשאי,בהחלטהמנומקתבכתב,לפטוריבואן )ד(
רשוםמחובתשמירתתיקמוצרלגביטוביןשאינםמיועדיםלשיווקוהפצה

לציבורואינםמנוייםבסעיףקטן)ג(ר";

בסעיף2טו- )8(

בסעיףקטן)א(,במקום"מוכרות"יבוא"בדיקה"; )א(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

ממוחשבת ובקרה פיקוח מערכת יפעיל התקינה על הממונה ")א1(
סיכונים, ניהול בסיס על המכס, של ההתראות מערכת על שתתבסס
לבחינתהצהרותשהוגשולשםאישורהעמידהבדרישותהממונהבדרך
שלבדיקהמדגמיתשלהטוביןאושלתיקהמוצר,כמפורטבסעיפיםקטנים

)א2(ו–)א3(,לפישיקולדעתור

החליטהממונהעלהתקינהלדגוםאתתיקהמוצר,יחולוכלאלה: )א2(
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תיק להצגת עד יעוכב הממונה בדרישות העמידה אישור )1(
המוצראואישורבדיקתמעבדהאםנדרשלפיהוראותפסקה)5(;

הממונהעלהתקינהימסורליבואןבאופןמיידידרישהלהצגת )2(
תיקהמוצר;

היבואןיידרשלהציגאתתיקהמוצרבתוך72שעותממועד )3(
קבלתהדרישהלפיפסקה)2(;

יופק תוכנו לבדיקת ובמקביל המוצר תיק הצגת עם מייד )4(
אישורהעמידהבדרישותהממונה;

)3(ולאהציגהיבואןתיקמוצר חלףהמועדהאמורבפסקה )5(
)א3( קטן סעיף לפי מעבדה בדיקת אישור יידרש הממונה, בפני

כתנאילשחרורהטוביןר

החליטהממונהעלהתקינהלדגוםאתהטוביןיחולוכלאלה: )א3(

אישורהעמידהבדרישותהממונהיעוכבעדלקבלתהתחייבות )1(
היבואןכייאפשראתביצועהדגימהבמכסאובמחסניהיבואן,לפי

בחירתהיבואן;

הממונהעלהתקינהימסורליבואןבאופןמיידידרישהלביצוע )2(
דגימהשלהטוביןולקבלתהתחייבותהיבואןכאמורבפסקה)1(;

מיידעםקבלתהתחייבותהיבואןלביצועהדגימהיופקאישור )3(
העמידהבדרישותהממונהר";

אחריסעיף2טזיבוא: )9(

"הסתייעות
הממונהבמעבדות

הבדיקה,
סמכויותיהן

וחובותיהן

הממונהעלהתקינהרשאילהסתייעבמעבדתהבדיקה2טז1ר )א(
עמידה לאישור הבקשה את היבואן הגיש שבאמצעותה
בהוראותהממונה,לשםביצועבדיקהמדגמיתשלהטובין
אושלתיקהמוצרלפיסעיף2טו)א1(;ואולםבהתקייםנסיבות
בהחלטה להורות, התקינה על הממונה רשאי מיוחדות,
מנומקתבכתב,עלביצועהבדיקההמדגמיתכאמורבאמצעות
מעבדתבדיקהאחרת;במסגרתהסתייעותבמעבדתבדיקה
לפיסעיףזה,רשאיתמעבדתבדיקהלשלוחליבואןהודעות

ודרישותמטעםהממונהעלהתקינהר

לענייןהסתייעותכאמורבסעיףקטן)א(,מעבדתבדיקה )ב(
וכלמישמסייעלהכאמורבסעיף2יאיפעלומטעםהממונה
עלהתקינהבהתאםלהנחיותיווהוראותיוותחתפיקוחו,ולא
יפעילוסמכותהכרוכהבהפעלתשיקולדעתשניתןלממונה

עלהתקינהלפידיןר

מעבדתהבדיקהרשאיתלבצעאתהבדיקההמדגמית )ג(
ולפעולבהתאםלתוצאותיהולהנחיותהממונהעלהתקינה,

כמפורטלהלן:

לגביבדיקהמדגמיתשלתיקמוצר- )1(

המעבדהתבדוקאםתיקהמוצרמכילאת )א(
כלהפרטיםוהמסמכיםהמנוייםבתוספתשיש

לשמורלפיסעיף2יב)א()1(;
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המוצר הראתהתוצאתהבדיקהכיתיק )ב(
מכילאתכלהפרטיםוהמסמכיםכאמורבפסקת
משנה)א(,תודיעעלכךהמעבדהלממונהעל

התקינהוליבואן;

המוצר הראתהתוצאתהבדיקהכיתיק )ג(
אינומכילאתכלהפרטיםוהמסמכיםכאמור
הודעת המעבדה תשלח )א(, משנה בפסקת
והמסמכים הפרטים להשלמת ליבואן דרישה
בהוראות שנקבעו המועדים בתוך החסרים
הממונהעלהתקינהותודיעעלכךלממונהעל

התקינה;

לאהשליםהיבואןאתהפרטיםוהמסמכים )ד(
בתוך )ג( משנה פסקת לפי להשלים שנדרש
המועדיםשנקבעולכך,תשלחהמעבדהליבואן
מכירת של מיידית להפסקה דרישה הודעת

הטוביןותודיעעלכךלממונהעלהתקינה;

)ד( משנה פסקת לפי הדרישה הודעת )ה(
תהיהבתוקףעדלהשלמתתיקהמוצרכנדרש
מעבדהמאושרתבדברעמידת והצגתאישור
הטוביןבדרישותהתקינהכאמורבסעיף9)א()1(
לחוקהתקנים;לענייןזה,"מעבדהמאושרת"-

כמשמעותהבסעיף12)א()1(לחוקהתקנים;

לאחרהשלמתתיקהמוצרכנדרשוהצגת )ו(
אישורכאמורבפסקתמשנה)ה(,תודיעהמעבדה
עלכךליבואןולממונהעלהתקינה;עםמסירת

ההודעה,תתבטלהודעתהפסקתהמכירה;

לגביבדיקהמדגמיתשלהטובין- )2(

הטובין עמידת את תבדוק המעבדה )א(
כאמור עליהם החלות התקינה בדרישות

בסעיף9)א()1(לחוקהתקנים;

הראתהתוצאתהבדיקהכיהטוביןעומדים )ב(
9)א()1(לחוק בדרישותהתקינהכאמורבסעיף
על לממונה המעבדה כך על תודיע התקנים,

התקינהוליבואן;

הראתהתוצאתהבדיקהכיהטוביןאינם )ג(
עומדיםבדרישותהתקינהכאמורבסעיף9)א()1(
לחוקהתקנים,תודיעעלכךהמעבדהלממונה
עלהתקינהותשלחליבואןהודעתדרישהובה

ייכללוכלאלה:

דרישהלהפסקהמיידיתשלמכירת )1(
הטוביןולאיסוףשלהטוביןשטרםנמכרו

לציבורמכלנקודותהמכירה;

המוצר הראתהתוצאתהבדיקהכיתיק )ב(
מכילאתכלהפרטיםוהמסמכיםכאמורבפסקת
משנה)א(,תודיעעלכךהמעבדהלממונהעל

התקינהוליבואן;

המוצר הראתהתוצאתהבדיקהכיתיק )ג(
אינומכילאתכלהפרטיםוהמסמכיםכאמור
הודעת המעבדה תשלח )א(, משנה בפסקת
והמסמכים הפרטים להשלמת ליבואן דרישה
בהוראות שנקבעו המועדים בתוך החסרים
הממונהעלהתקינהותודיעעלכךלממונהעל

התקינה;

לאהשליםהיבואןאתהפרטיםוהמסמכים )ד(
בתוך )ג( משנה פסקת לפי להשלים שנדרש
המועדיםשנקבעולכך,תשלחהמעבדהליבואן
מכירת של מיידית להפסקה דרישה הודעת

הטוביןותודיעעלכךלממונהעלהתקינה;

)ד( משנה פסקת לפי הדרישה הודעת )ה(
תהיהבתוקףעדלהשלמתתיקהמוצרכנדרש
מעבדהמאושרתבדברעמידת והצגתאישור
הטוביןבדרישותהתקינהכאמורבסעיף9)א()1(
לחוקהתקנים;לענייןזה,"מעבדהמאושרת"-

כמשמעותהבסעיף12)א()1(לחוקהתקנים;

לאחרהשלמתתיקהמוצרכנדרשוהצגת )ו(
אישורכאמורבפסקתמשנה)ה(,תודיעהמעבדה
עלכךליבואןולממונהעלהתקינה;עםמסירת

ההודעה,תתבטלהודעתהפסקתהמכירה;

לגביבדיקהמדגמיתשלהטובין- )2(

הטובין עמידת את תבדוק המעבדה )א(
כאמור עליהם החלות התקינה בדרישות

בסעיף9)א()1(לחוקהתקנים;

הראתהתוצאתהבדיקהכיהטוביןעומדים )ב(
9)א()1(לחוק בדרישותהתקינהכאמורבסעיף
על לממונה המעבדה כך על תודיע התקנים,

התקינהוליבואן;

הראתהתוצאתהבדיקהכיהטוביןאינם )ג(
עומדיםבדרישותהתקינהכאמורבסעיף9)א()1(
לחוקהתקנים,תודיעעלכךהמעבדהלממונה
עלהתקינהותשלחליבואןהודעתדרישהובה

ייכללוכלאלה:

דרישהלהפסקהמיידיתשלמכירת )1(
הטוביןולאיסוףשלהטוביןשטרםנמכרו

לציבורמכלנקודותהמכירה;
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הפעולות אחת את לבצע דרישה )2(
שלהלן,לפיבחירתו:

סילוקהליקוייםוקבלתאישור )א(
המעבדהעלכך;

השבתם או הטובין השמדת )ב(
לספקשממנורכשאתהטובין;

להערכתה בהתאם המעבדה, נוכחה )ד(
המקצועית,כיהטוביןאינםעומדיםבדרישות
התקנים, לחוק 9)א()1( בסעיף כאמור התקינה
ובהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינה,הטובין
מהוויםסכנהלציבור,תודיעעלכךלממונהעל
התקינהבלאדיחוי,כדישישקוללהפעילאת
סמכויותיולפיסעיף10אאו10בלחוקהתקנים;

החליטהממונהעלהתקינהלהפעילאת )ה(
סמכויותיולפיסעיף10אאו10בלחוקהתקנים,
לאחרקבלתהודעהמהמעבדהכאמורבפסקת
משנה)ד(,יהיהרשאילשלוחהודעותליבואנים
המעבדה, באמצעות האמורים הסעיפים לפי
לפי היא כי ההודעה גבי על שצוין ובלבד

החלטתהממונהר

לשםביצועהוראותסעיףזה,יפעילומעבדותהבדיקה )ד(
אתהסמכויותהמוקנותלהןלפיסעיפים2הו־2זר

עלהודעתדרישהשלמעבדתבדיקהכאמורבסעיף2טז2רהשגה )א(
2טז1ניתןלהגישהשגהלממונהעלהתקינהבתוך14ימים
מיוםקבלתהודעתהמעבדה;השגהכאמורתוגשעםהעתק
ימים; עשרה בתוך התייחסותה את תשלח וזו למעבדה,
הממונהעלהתקינהרשאילהורותעלאופןהגשתהשגה

כאמורר

איןבהגשתהשגהלפיסעיףקטן)א(כדילבטלתוקפה )ב(
שלהודעתדרישהכאמורבסעיף2טז1ר

הודעהבדברהחלטהבהשגהתימסרליבואןולמעבדהר )ג(

פיקוחהממונהעל
מעבדותהבדיקה

2טו2טז3ר בסעיף כמשמעותו ומפקח התקינה על הממונה )א(
רשאיםלעשותשימושבסמכויותיהםלפיסעיפים2טוו־2טז

לשםפיקוחעלפעילותהמעבדותלפיסעיף2טז1ר

הממונהעלהתקינהיקבעבהנחיותיוהוראותשיחולו )ב(
פעילותןלפי על פיקוחובקרה הבדיקהלשם עלמעבדות
סעיפים2טז1;הוראותכאמוריפורסמובאתרהאינטרנטשל
התקינה על הממונה ורשאי והתעשייה, הכלכלה משרד

להורותעלדרכיםנוספותלפרסוםההוראותר
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מניעתניגוד
ענייניםבעבודת

מעבדתבדיקה

מעבדתבדיקהומישמסייעלהבהפעלתסמכותאובמתן2טז4ר
שירותכאמורבסעיף2יא,לאיבצעובדיקותמדגמיותכאמור
להימצא, להם לגרום עלול בהן הטיפול אם 2טז1, בסעיף
במישריןאובעקיפין,במצבשלניגודעניינים;נודעלמימהם
עלחששלניגודענייניםכאמור,יפסיקלטפלבבדיקהויודיע
ו־)4( 12)א2()3( סעיף הוראות התקינה; על לממונה כך על
לחוקהתקניםהחלותעלמעבדהמאושרת,יחולו,בשינויים
המחויבים,עלמעבדתבדיקהועלמישמסייעלהכאמור

בסעיףזהר";

בסעיף2יז,בכלמקום,במקום"2טז"יבוא"2טז4"; )10(

אחריסעיף2יזיבוא: )11(

תוקםועדתחריגיםשתפקידהלהמליץלשרהכלכלה2יחר"ועדתחריגים )א(
והתעשייה)בסעיףזה-השר(לענייןהוספתתקןלתוספת
השלישיתלחוקהתקניםבהתאםלסעיף9)א()5()ב(לאותוחוקר

וזההרכבועדתהחריגים: )ב(

עובדמשרדראשהממשלהשימנההמנהלהכללי )1(
שלמשרדראשהממשלהוהואיהיההיושבראש;

עובד משרדהמשפטים,או הכללישל המנהל )2(
משרדהמשפטיםשימנהלענייןזה;

הכלכלה במשרד היבוא חוקיות על הממונה )3(
והתעשייה;

שימנה האוצר במשרד התקציבים אגף עובד )4(
הממונהעלהתקציבים;

עובדרשותהתחרותשימנההממונהעלהתחרות; )5(

הממונהעלהתקינה; )6(

הממונהעלהרשותלהגנתהצרכןוסחרהוגןאו )7(
עובדהרשותשימנההממונהעלהגנתהצרכןוסחר

הוגןלענייןזהר

הודעהעלמינויחבריועדתהחריגיםוהרכבהוועדה )ג(
המכהנתתפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדראשהממשלהר

השראוהממונהעלהתקינהיפנולוועדתהחריגיםלשם )ד(
)א(; קבלתהמלצתהבענייןהוספתתקןכאמורבסעיףקטן
לפנייהיצורפופרטיהתקןהנדוןוחוותדעתמאתהממונה
עלהתקינהבדברקיומושלחששלפגיעהבבטיחותהציבור,
בבריאותהציבוראובאיכותהסביבה,וכןהתייחסותלעניין

שיקוליתחרותוהפחתתיוקרהמחיהר

60 בתוך לשר המלצתה את תעביר החריגים ועדת )ה(
ימיםמיוםקבלתהפנייהותפרטבהחלטתהאתנימוקיה;לא
העבירהועדתהחריגיםאתהמלצתהבתקופההאמורהאו
הודיעהבמהלכהכיאיןבכוונתהלדוןבפנייה,יראוכאילו

המליצהלהוסיףאתהתקןבהתאםלסעיףקטן)ז(ר

מניעתניגוד
ענייניםבעבודת

מעבדתבדיקה

מעבדתבדיקהומישמסייעלהבהפעלתסמכותאובמתן2טז4ר
שירותכאמורבסעיף2יא,לאיבצעובדיקותמדגמיותכאמור
להימצא, להם לגרום עלול בהן הטיפול אם 2טז1, בסעיף
במישריןאובעקיפין,במצבשלניגודעניינים;נודעלמימהם
עלחששלניגודענייניםכאמור,יפסיקלטפלבבדיקהויודיע
ו־)4( 12)א2()3( סעיף הוראות התקינה; על לממונה כך על
לחוקהתקניםהחלותעלמעבדהמאושרת,יחולו,בשינויים
המחויבים,עלמעבדתבדיקהועלמישמסייעלהכאמור

בסעיףזהר";

בסעיף2יז,בכלמקום,במקום"2טז"יבוא"2טז4"; )10(

אחריסעיף2יזיבוא: )11(

תוקםועדתחריגיםשתפקידהלהמליץלשרהכלכלה2יחר"ועדתחריגים )א(
והתעשייה)בסעיףזה-השר(לענייןהוספתתקןלתוספת
השלישיתלחוקהתקניםבהתאםלסעיף9)א()5()ב(לאותוחוקר

וזההרכבועדתהחריגים: )ב(

עובדמשרדראשהממשלהשימנההמנהלהכללי )1(
שלמשרדראשהממשלהוהואיהיההיושבראש;

עובד משרדהמשפטים,או הכללישל המנהל )2(
משרדהמשפטיםשימנהלענייןזה;

הכלכלה במשרד היבוא חוקיות על הממונה )3(
והתעשייה;

שימנה האוצר במשרד התקציבים אגף עובד )4(
הממונהעלהתקציבים;

עובדרשותהתחרותשימנההממונהעלהתחרות; )5(

הממונהעלהתקינה; )6(

הממונהעלהרשותלהגנתהצרכןוסחרהוגןאו )7(
עובדהרשותשימנההממונהעלהגנתהצרכןוסחר

הוגןלענייןזהר

הודעהעלמינויחבריועדתהחריגיםוהרכבהוועדה )ג(
המכהנתתפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדראשהממשלהר

השראוהממונהעלהתקינהיפנולוועדתהחריגיםלשם )ד(
)א(; קבלתהמלצתהבענייןהוספתתקןכאמורבסעיףקטן
לפנייהיצורפופרטיהתקןהנדוןוחוותדעתמאתהממונה
עלהתקינהבדברקיומושלחששלפגיעהבבטיחותהציבור,
בבריאותהציבוראובאיכותהסביבה,וכןהתייחסותלעניין

שיקוליתחרותוהפחתתיוקרהמחיהר

60 בתוך לשר המלצתה את תעביר החריגים ועדת )ה(
ימיםמיוםקבלתהפנייהותפרטבהחלטתהאתנימוקיה;לא
העבירהועדתהחריגיםאתהמלצתהבתקופההאמורהאו
הודיעהבמהלכהכיאיןבכוונתהלדוןבפנייה,יראוכאילו

המליצהלהוסיףאתהתקןבהתאםלסעיףקטן)ז(ר
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ועדתהחריגיםתפרסםאתהמלצתהבאתרהאינטרנט )ו(
לא שיפורסם שהמידע ובלבד הממשלה, ראש משרד של
יכלולמידעשאיןלמוסרולפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,
התשנ"ח-2211998;הוועדהרשאיתשלאלכלולבפרסוםכאמור

מידעשאיןחובהלמוסרולפיסעיף9)ב(לחוקהאמורר

לתוספת התקן את להוסיף החריגים ועדת המליצה )ז(
השלישיתלחוקהתקנים,רשאיהשרלעשותכןר

המליצהועדתהחריגיםלשרשלאלהוסיףתקןלתוספת )ח(
השלישיתלחוקהתקנים,רשאיהואלפנותלממשלהלקבלת

אישורהלהוספתהתקןר

קבלתאישורהלהוספת לממשלהלשם לפנייתהשר )ט(
התקןכאמורבסעיףקטן)ח(,יצורפופרטיהתקןהנדון,המלצת
ועדתהחריגיםועמדתהשרהמפרטתאתנימוקיושלאלאמץ

אתהמלצתועדתהחריגיםר

כך על יודיע )ח(, קטן סעיף לפי לממשלה השר פנה )י(
לוועדתהחריגים,ורשאיהואלהוסיףבצו,אשרתוקפולא
יעלהעלשלושהחודשיםממועדההודעהלוועדתהחריגים,
אתהתקןלתוספתהשלישית)בסעיףזה-צוזמני(,ובלבד
שלאיחולובאותההעתצולפיסעיףקטןזהוצושניתןלפי

סעיףקטן)טו(לענייןאותותקןר

כאמור השר לפניית בנוגע החלטה תקבל הממשלה )יא(
בסעיףקטן)ח(בתוך21ימיםממועדפנייתהשרלממשלה,
ורשאיתהיאלהאריךאתהתקופהבתקופותנוספות,ובלבד
שהתקופההנוספתהכוללתלאתעלהעל42ימים;הממשלה
תהיהרשאיתלהפעילאתסמכותהלפיסעיףזהבאמצעות

ועדתשרים,כפישתחליטר

לתוספת התקן את להוסיף שלא הממשלה החליטה )יב(
)י(והצועומד השלישיתוקבעהשרצוזמנילפיסעיףקטן
בתוקפובמועדקבלתהחלטתהממשלה,יבטלהשראתהצו

מוקדםככלהניתןר

לאהחליטההממשלהבתוךהתקופההקבועהבסעיף )יג(
קטן)יא(,יראואתפנייתהשרלהוספתהתקןכאילואושרה
עלידה,אלאאםכןחזרבוהשרמפנייתולפיסעיףקטן)ח(

טרםסיוםהתקופההאמורהר

החליטההממשלהלהוסיףאתהתקןלתוספתהשלישית )יד(
לחוקהתקניםאואושרהפנייתהשרלהוספתהתקןבשלחלוף
התקופהכאמורבסעיףקטן)יא(,רשאיהשר,באישורועדת
הכלכלהשלהכנסת,להוסיףבצואתהתקןלתוספתהשלישית
לחוקהתקנים;הובאצוכאמורלאישורועדתהכלכלהוקבע
השרצוזמני,רשאיהואלהאריךאתתוקפושלהצוהזמניכל

עודלאהחליטהועדתהכלכלהאםלאשראתהצור

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ר 221
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לרבות)טו( השר, ראה זה, בסעיף האמור אף על )1(
בעקבותפנייהמהציבור,כיקייםחששמיידילפגיעה
בביטחוןהמדינה,בבריאותהציבור,בבטיחותהציבור
אובאיכותהסביבהאוכיקייםצורךחיוניאחר,רשאי
הואלהוסיףבצותקןלתוספתהשלישיתלחוקהתקנים
אףבלאקבלתהמלצתועדתהחריגים;צוכאמוריהיה

בתוקףלתקופהשלאתעלהעלשלושהחודשיםר

יהיה )1( פסקה לפי שקבע צו כי השר ביקש )2(
יפנה חודשים, שלושה על העולה לתקופה בתוקף
בהקדםהאפשרילוועדתהחריגים,ויחולועלפנייה
)יד(,בשינויים כאמורהוראותסעיפיםקטנים)ד(עד

המחויביםר";

בסעיף14א)ג(,אחריפסקה)4(יבוא: )12(

הודיעהלממונהעלהתקינהאוליבואןכיתיקמוצרמכילאתכלהפרטים )5("
והמסמכיםהמנוייםבתוספתשנדרשלשמורלפיסעיף2יב)א()1(,בלישבדקהאת

תיקהמוצר,בניגודלהוראותסעיף2טז1)ג()1()א(;

מצאהכיתיקמוצראינומכילאתכלהפרטיםוהמסמכיםהמנוייםבתוספת )6(
שנדרשלשמורלפיסעיף2יב)א()1(ולאהודיעהעלכךלממונהעלהתקינה,בניגוד

להוראותסעיף2טז1)ג()1()ג(;

מצאהכיתיקמוצראינומכילאתכלהפרטיםוהמסמכיםהמנוייםבתוספת )7(
שנדרשלשמורלפיסעיף2יב)א()1(ולאשלחהליבואןהודעתדרישהלהשלמת

הפרטיםוהמסמכיםהחסריםבניגודלהוראות2טז1)ג()1()ג(;

לאהודיעהלממונהעלהתקינהעלכךשהיבואןלאהשליםאתהפרטים )8(
והמסמכיםעלפידרישתהבתוךהמועדיםשנקבעולכך,בניגודלהוראותסעיף

2טז1)ג()1()ד(;

לאשלחהליבואןהודעתדרישהלהפסקהמיידיתשלמכירתהטובין,בניגוד )9(
להוראותסעיף2טז1)ג()1()ד(;

הודיעהלממונהעלהתקינהאוליבואןכיהטוביןעומדיםבדרישותהתקינה )10(
בלישבדקהאתהטובין,בניגודלהוראותסעיף2טז1)ג()2()א(;

מצאהכיהטוביןאינםעומדיםבדרישותהתקינהולאהודיעהעלכך )11(
לממונהעלהתקינה,בניגודלהוראותסעיף2טז1)ג()2()ג(;

מצאהכיהטוביןאינםעומדיםבדרישותהתקינהולאשלחהליבואןדרישה )12(
להפסקהמיידיתשלמכירתהטוביןולאיסוףהטוביןשטרםנמכרולציבורודרישה

לבצעפעולות,בניגודלהוראותסעיף2טז1)ג()2()ג(ר";

בסעיף14יח- )13(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )א(

יבואןשמסרמידעכוזבאושגויבהצהרהשמסרלפיסעיפים2ג)ב( ")א(
או2ואובמסמכיםופרטיםשמסרלפיסעיפים2ג)ב(,)ג(או)ד(או2ו,דינו
-מאסר18חודשיםאוכפלהקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,

ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-כפלהקנסהאמורר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

לרבות)טו( השר, ראה זה, בסעיף האמור אף על )1(
בעקבותפנייהמהציבור,כיקייםחששמיידילפגיעה
בביטחוןהמדינה,בבריאותהציבור,בבטיחותהציבור
אובאיכותהסביבהאוכיקייםצורךחיוניאחר,רשאי
הואלהוסיףבצותקןלתוספתהשלישיתלחוקהתקנים
אףבלאקבלתהמלצתועדתהחריגים;צוכאמוריהיה

בתוקףלתקופהשלאתעלהעלשלושהחודשיםר

יהיה )1( פסקה לפי שקבע צו כי השר ביקש )2(
יפנה חודשים, שלושה על העולה לתקופה בתוקף
בהקדםהאפשרילוועדתהחריגים,ויחולועלפנייה
)יד(,בשינויים כאמורהוראותסעיפיםקטנים)ד(עד

המחויביםר";

בסעיף14א)ג(,אחריפסקה)4(יבוא: )12(

הודיעהלממונהעלהתקינהאוליבואןכיתיקמוצרמכילאתכלהפרטים )5("
והמסמכיםהמנוייםבתוספתשנדרשלשמורלפיסעיף2יב)א()1(,בלישבדקהאת

תיקהמוצר,בניגודלהוראותסעיף2טז1)ג()1()א(;

מצאהכיתיקמוצראינומכילאתכלהפרטיםוהמסמכיםהמנוייםבתוספת )6(
שנדרשלשמורלפיסעיף2יב)א()1(ולאהודיעהעלכךלממונהעלהתקינה,בניגוד

להוראותסעיף2טז1)ג()1()ג(;

מצאהכיתיקמוצראינומכילאתכלהפרטיםוהמסמכיםהמנוייםבתוספת )7(
שנדרשלשמורלפיסעיף2יב)א()1(ולאשלחהליבואןהודעתדרישהלהשלמת

הפרטיםוהמסמכיםהחסריםבניגודלהוראות2טז1)ג()1()ג(;

לאהודיעהלממונהעלהתקינהעלכךשהיבואןלאהשליםאתהפרטים )8(
והמסמכיםעלפידרישתהבתוךהמועדיםשנקבעולכך,בניגודלהוראותסעיף

2טז1)ג()1()ד(;

לאשלחהליבואןהודעתדרישהלהפסקהמיידיתשלמכירתהטובין,בניגוד )9(
להוראותסעיף2טז1)ג()1()ד(;

הודיעהלממונהעלהתקינהאוליבואןכיהטוביןעומדיםבדרישותהתקינה )10(
בלישבדקהאתהטובין,בניגודלהוראותסעיף2טז1)ג()2()א(;

מצאהכיהטוביןאינםעומדיםבדרישותהתקינהולאהודיעהעלכך )11(
לממונהעלהתקינה,בניגודלהוראותסעיף2טז1)ג()2()ג(;

מצאהכיהטוביןאינםעומדיםבדרישותהתקינהולאשלחהליבואןדרישה )12(
להפסקהמיידיתשלמכירתהטוביןולאיסוףהטוביןשטרםנמכרולציבורודרישה

לבצעפעולות,בניגודלהוראותסעיף2טז1)ג()2()ג(ר";

בסעיף14יח- )13(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )א(

יבואןשמסרמידעכוזבאושגויבהצהרהשמסרלפיסעיפים2ג)ב( ")א(
או2ואובמסמכיםופרטיםשמסרלפיסעיפים2ג)ב(,)ג(או)ד(או2ו,דינו
-מאסר18חודשיםאוכפלהקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,

ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-כפלהקנסהאמורר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(
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יבואןשעשהאחדמאלה,דינו-מאסרשנהאוכפלהקנסכאמור ")א1(
בסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-כפל

הקנסהאמור:

בדרישות עמידה אישור טעון ידו על שיבואם טובין ייבא )1(
הממונהבלישנרשםבמרשםהיבואנים,בניגודלהוראותסעיף2ד;

הפרתנאימהתנאיםלקבלתאישורשחרורמותנהשנקבעולפי )2(
סעיף2ה)ב(;

מסרטוביןמסויםבמשלוחמסויםלבדיקהשליותרממעבדת )3(
בדיקהאחת,בניגודלהוראותסעיף2יב)א()4(ר";

בסעיףקטן)ב(,ברישה,במקום"כפלהקנסכאמורבסעיף61)א()3("יבוא )ג(
"קנסכאמורבסעיף61)א()4(";

בסעיףקטן)ג(,ברישה,במקום"דינה-קנסכאמור"יבוא"דינה-כפלהקנס )ד(
כאמור";

בתוספת- )14(

בפרט)1(- )א(

בפסקה)5(,בסופהיבוא"אופרטיהספק"; )1(

אחריפסקה)6(יבוא: )2(

תיעודערוציההפצה; )7("

צילוםהמוצרוהתוויתר"; )8(

בפרט)2(- )ב(

בפסקה)2(,במקום"רשמון"יבוא"הצהרתיבוא"; )1(

פסקה)6(-תימחק; )2(

בפסקה)7(,במקום"ישכאלה"יבוא"הועברוליבואןעלידיהספק )3(
רשימותהכוללותמידעזה";

פסקה)8(-תימחקר )4(

תיקוןחוקהתקנים
-מס'16

בחוקהתקנים,התשי"ג-2221953)בפרקזה-חוקהתקנים(-97ר

בסעיף1,לפניההגדרה"חוקהמועצהלהשכלהגבוהה"יבוא: )1(

היבוא לפקודת 2יח סעיף לפי שהוקמה החריגים ועדת - החריגים" ""ועדת
והיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-2231979;";

בסעיף8- )2(

)ג(,במקום"שבסעיפים9ו־9א"יבוא"בסעיף9"ובסופויבוא בסעיףקטן )א(
"ואולםניתןלהכריזאכרזהשתוקפהמיוםפרסומהברשומותאםכללהתקופת
מעברשל60ימיםלפחות;לענייןזה,"תקופתמעבר"-תקופהשבהניתןלפעול

גםלפידרישותהתקןהרשמישחלעלהמצרךטרםהאכרזהר";

בסעיףקטן)ה1(- )ב(

במקוםהרישהיבוא"עלאכרזהשלהשרלפיסעיףזהיחולוהוראות )1(
אלה";

ס"חהתשי"ג,עמ'30;התשע"ט,עמ'249ר 222

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625ר 223
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בפסקה)1(,במקום"עמדתהשרהממונה"יבוא"עמדתהשרהממונה; )2(
בתקניםהמתבססיםעלתקןבין־לאומי,יצרףהממונהלפנייתואתהמלצות

ועדתהאימוץכאמורבסעיף8א,למעטבמקריםשלביטולרשמיות;";

בפסקה)2(,במקום"90"יבוא"60"ובמקוםהסיפההחלבמילים"כמי )3(
שהודיעעלהתנגדותו"יבוא"כמישהודיעעלהסכמתולאכרזה;";

פסקה)3(-תימחק; )4(

בפסקה)4(,במקום"90"יבוא"60",במקום"180"יבוא"120",והמילים )5(
"מןהמועדיםהנקוביםבפסקה)3(לפיהעניין"-יימחקו;

במקוםפסקה)5(יבוא: )6(

הממונהיורה,בנוהל,עלהדרךלהבטחתקבלתהפנייהכאמור )5("
)1(בידיהשרהממונה;נוסףעלהאמור,הממונהיפרסם בפסקה
באתרהאינטרנטשלמשרדהכלכלהוהתעשייההודעהבדברכוונת
התאחדות המסחר, לשכות איגוד אלה: לכל גם ויפנה האכרזה
התעשייניםבישראל,וארגוניהצרכניםכהגדרתםבסעיף31)ג(לחוק
הגנתהצרכן,התשמ"א-2241981,ובלבדשהודיעולממונהעלנציג

מטעמםשיהיהמוסמךלקבלאתההודעה;

כלאדם,ובכללזהנציגיהגופיםהמפורטיםבפסקה)5(,רשאי )6(
להגישלממונהבכתבאתעמדתולענייןהודעתהממונה,לאיאוחר

מתום30ימיםמיוםפרסומהכאמורבאותהפסקהר";

במקוםסעיףקטן)ה2(יבוא: )ג(

הודיעהשרהממונהעלהתנגדותולאכרזהלפיסעיףזה,כולהאו ")ה2(
חלקה,ועלאףעמדתוסברהשרכיישלהכריזאכרזהכאמור,יביאאת
המחלוקתלפניהממשלהועדלהכרעתהממשלהלאיכריזאכרזהלפי

סעיףזהלגביהסעיפיםבתקןשהשרהממונההתנגדלהםר";

סעיףקטן)ו(-בטל; )ד(

בסעיף9- )3(

בסעיףקטן)א(- )א(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

לאייצראדםמצרךשמיפרטשלונקבעכתקןרשמי,לאימכרנו, )1("
עבודה יבצע ולא שהיא עבודה בכל בו ישתמש לא ייבאו, לא
שהכלליםהטכנייםשלתהליכיהנקבעוכתקןרשמי,אלאאםכן
מתקיימתבמצרךאובתהליךהעבודהאחתמאלה)בסעיףזה-

דרישותתקינה(:

התקן לדרישות מתאים העבודה תהליך או המצרך )א(
הרשמיאושהואעומדבהוראהאחרתבאכרזהשבההוכרז

התקןשחללגביאותומצרךאותהליךעבודהכתקןרשמי;

המצרךאותהליךהעבודהמתאיםלדרישותתקןבין־ )ב(
לאומיעלעדכוניוובכללזהאסדרהזרה,שאומצו,במלואן
אובחלקן,בתקןרשמי,למעטתקןרשמיהמפורטבתוספת

בפסקה)1(,במקום"עמדתהשרהממונה"יבוא"עמדתהשרהממונה; )2(
בתקניםהמתבססיםעלתקןבין־לאומי,יצרףהממונהלפנייתואתהמלצות

ועדתהאימוץכאמורבסעיף8א,למעטבמקריםשלביטולרשמיות;";

בפסקה)2(,במקום"90"יבוא"60"ובמקוםהסיפההחלבמילים"כמי )3(
שהודיעעלהתנגדותו"יבוא"כמישהודיעעלהסכמתולאכרזה;";

פסקה)3(-תימחק; )4(

בפסקה)4(,במקום"90"יבוא"60",במקום"180"יבוא"120",והמילים )5(
"מןהמועדיםהנקוביםבפסקה)3(לפיהעניין"-יימחקו;

במקוםפסקה)5(יבוא: )6(

הממונהיורה,בנוהל,עלהדרךלהבטחתקבלתהפנייהכאמור )5("
)1(בידיהשרהממונה;נוסףעלהאמור,הממונהיפרסם בפסקה
באתרהאינטרנטשלמשרדהכלכלהוהתעשייההודעהבדברכוונת
התאחדות המסחר, לשכות איגוד אלה: לכל גם ויפנה האכרזה
התעשייניםבישראל,וארגוניהצרכניםכהגדרתםבסעיף31)ג(לחוק
הגנתהצרכן,התשמ"א-2241981,ובלבדשהודיעולממונהעלנציג

מטעמםשיהיהמוסמךלקבלאתההודעה;

כלאדם,ובכללזהנציגיהגופיםהמפורטיםבפסקה)5(,רשאי )6(
להגישלממונהבכתבאתעמדתולענייןהודעתהממונה,לאיאוחר

מתום30ימיםמיוםפרסומהכאמורבאותהפסקהר";

במקוםסעיףקטן)ה2(יבוא: )ג(

הודיעהשרהממונהעלהתנגדותולאכרזהלפיסעיףזה,כולהאו ")ה2(
חלקה,ועלאףעמדתוסברהשרכיישלהכריזאכרזהכאמור,יביאאת
המחלוקתלפניהממשלהועדלהכרעתהממשלהלאיכריזאכרזהלפי

סעיףזהלגביהסעיפיםבתקןשהשרהממונההתנגדלהםר";

סעיףקטן)ו(-בטל; )ד(

בסעיף9- )3(

בסעיףקטן)א(- )א(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

לאייצראדםמצרךשמיפרטשלונקבעכתקןרשמי,לאימכרנו, )1("
עבודה יבצע ולא שהיא עבודה בכל בו ישתמש לא ייבאו, לא
שהכלליםהטכנייםשלתהליכיהנקבעוכתקןרשמי,אלאאםכן
מתקיימתבמצרךאובתהליךהעבודהאחתמאלה)בסעיףזה-

דרישותתקינה(:

התקן לדרישות מתאים העבודה תהליך או המצרך )א(
הרשמיאושהואעומדבהוראהאחרתבאכרזהשבההוכרז

התקןשחללגביאותומצרךאותהליךעבודהכתקןרשמי;

המצרךאותהליךהעבודהמתאיםלדרישותתקןבין־ )ב(
לאומיעלעדכוניוובכללזהאסדרהזרה,שאומצו,במלואן
אובחלקן,בתקןרשמי,למעטתקןרשמיהמפורטבתוספת

ס"חהתשמ"א,עמ'248ר 224
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השלישית,ובלבדשהמצרךסומןכנדרשלפיהדיןהישראלי
ואםהואמכשירחשמלי-הואתואםלרשתהחשמלהנוהגת

בישראל;

המצרךאותהליךהעבודהמתאיםלדרישותאסדרה )ג(
זרהבענייןהמצרךאותהליךהעבודה,ובלבדשהתקןהרשמי
בתוספת מנוי העבודה תהליך או מצרך אותו לגבי שחל
הרביעיתוהמצרךסומןכנדרשלפיהדיןהישראלי,ואםהוא
מכשירחשמלי-הואתואםלרשתהחשמלהנוהגתבישראל;
לענייןזה,"אסדרהזרה"-לרבותתקןבין־לאומיעלעדכוניור";

אחריפסקה)4(יבוא: )2(

הממונהעלהתקינהיפרסםברשומותובאתרהאינטרנט")5( )א(
שלהמשרדאתרשימתהתקניםהרשמייםהחליםעלמצרכים
כאמורבסעיףקטן)א()1()ב(,ויעדכןאתהרשימה,אםהדבר
נדרש,לאחרכלאכרזהשלתקןרשמי,לרבותשינוי,תיקון
אוהחלפהשלתקןרשמיכאמור;איןבאי־פרסוםכאמורכדי

לפגועבתוקפןשלהוראותאותוסעיףקטןר

השררשאי,בצו,להסירתקניםמהתוספתהשלישית, )ב(
ורשאיהוא,בכפוףלהוראותסעיף2יחלפקודתהיבואוהיצוא
]נוסחחדש[,התשל"ט-1979,להוסיף,בצו,תקניםלתוספת

השלישיתר

השררשאי,בצו,לקבועבתוספתהרביעיתתקןרשמי )ג(
שאינומבוססעלתקןבין־לאומי,אםישאסדרהזרה,לרבות
תקןבין־לאומי,בענייןשמוסדרבאותותקןומתקיימיםלגביה

כלאלה:

עם מפותחות במדינות חלה הזרה האסדרה )1(
שווקיםמשמעותייםוישבהכדילשמורעלבריאותו

שלהציבוראובטיחותואועלאיכותהסביבה;

לממונהעלהתקינהישיכולתלבדוקאתעמידת )2(
המצרךבדרישותהאסדרההזרהר

השררשאילקבועבצוכאמורבפסקתמשנה)ג(חובה )ד(
להציגמסמכיםלפיסעיף2ולפקודתהיבואוהיצוא]נוסח
חדש[,התשל"ט-1979אומסמכיםנוספים,כפישיקבע,לשם
הוכחתהתאמתושלמצרךלדרישותהאסדרההזרהכאמור

באותהפסקתמשנהר

הוראותפסקה)1(לאיחולועלייצוראויבואשלמצרךכאמור )6(
באותהפסקה,אםמתקייםבואחדאלה:

הואמיועדלשםמחקראופיתוחכהגדרתםבחוקלעידוד )א(
התשמ"ד- בתעשייה, טכנולוגית וחדשנות פיתוח מחקר,

;2251984

הואמיועדליצואר )ב(
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הוראותפסקה)1(לאיחולועליבואמצרך,לענייןחובתעמידה )7(
בהוראותסימוןשלמצרךשאינומיועדלשיווקולהפצהלציבור

שהואאחדמאלה:

דוגמאות; )א(

מצרךהמיועדלשימושבהליכיהייצור; )ב(

מצרךהמיועדלשימושעצמי; )ג(

חלקיחילוףלתעשייהר"; )ד(

בסעיףקטן)א2(- )ב(

בפסקה)1(,במקוםפסקתמשנה)א(יבוא: )1(

נודעלעוסקכימצרךשייבא,ייצר,מכראותחזקאוהשתמש ")א(
בובתהליכיעבודהלאמתאיםלדרישותהתקינהכאמורבסעיף

9)א()1(החלותעלהמצרךאושקיימתהסתברותגבוההלאי־עמידתו
שלהמצרךבדרישותהתקינהכאמור;איןבהוראותסעיףזהכדי

לגרועמחובתושלעוסקכאמורבסעיףקטן9)א()1(ר";

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

)1(,ינקוט,באופןמיידי,אתכל נודעלעוסקהאמורבפסקה )2("
הפעולותהנדרשותלמניעתהשימושבמצרךולמניעתיבואו,ייצורו,
מכירתו,תחזוקתווהשימושבובתהליכיהעבודה,לפיהעניין,לרבות
בהודעה שנקט הפעולות על ויודיע נדרש, אם לעוסק, החזרתו

לממונהלפיהוראותפסקה)1(ר";

בסעיףקטן)א3()3(,במקום"סעיףקטןזה"יבוא"סעיףקטן)א2(וסעיףקטן )ג(
זה";

אחריסעיףקטן)א3(יבוא: )ד(

יחולו 10 סעיף הוראות וכן ו–)א3( )א2( קטנים סעיפים הוראות ")א4(
בשינוייםהמחויביםגםעלמצרכיםאותהליכיעבודהשחלותעליהם

דרישותתקינהכאמורבסעיף9)א()1()ב(או)ג(ר";

בסעיף10א)1(,במקום"לדרישותתקןרשמיהחל"יבוא"לדרישותהתקינהכאמור )4(
בסעיף9)א()1(החלות";

בסעיף10ב,בכלמקום,במקום"לדרישותתקןרשמיהחל"יבוא"לדרישותהתקינה )5(
כאמורבסעיף9)א()1(החלות";

בסעיף16,במקוםסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(יבוא: )6(

השר,בהתייעצותעםהשרהממונה,רשאיבצולפטור,לתקופהשלאתעלה ")א(
עלשנה,ממילויאחרדרישותתקןרשמי,אםנוכחכיישצורךמיוחדוממשי
בכךוכילאנשקפתממתןהפטורסכנהלשלומואובטיחותושלהציבור;לעניין

זה,"השרהממונה",כמשמעותובסעיף8)ד(ר

השררשאיבצולפטורמחובתסימוןבשפההעבריתלפידרישותהתקן )ב(
הרשמימצרכיםהמיועדיםלשיווקבשטחיהמועצההפלסטינית,ובלבדשהטובין
יסומנוכנדרשבתקןהרשמיבשפההערבית;לענייןסעיףקטןזה,"שטחיהמועצה
הפלסטינית"-השטחיםהכלולים,מזמןלזמן,בתחוםהסמכותהטריטוריאליתשל

הוראותפסקה)1(לאיחולועליבואמצרך,לענייןחובתעמידה )7(
בהוראותסימוןשלמצרךשאינומיועדלשיווקולהפצהלציבור

שהואאחדמאלה:

דוגמאות; )א(

מצרךהמיועדלשימושבהליכיהייצור; )ב(

מצרךהמיועדלשימושעצמי; )ג(

חלקיחילוףלתעשייהר"; )ד(

בסעיףקטן)א2(- )ב(

בפסקה)1(,במקוםפסקתמשנה)א(יבוא: )1(

נודעלעוסקכימצרךשייבא,ייצר,מכראותחזקאוהשתמש ")א(
בובתהליכיעבודהלאמתאיםלדרישותהתקינהכאמורבסעיף

9)א()1(החלותעלהמצרךאושקיימתהסתברותגבוההלאי־עמידתו
שלהמצרךבדרישותהתקינהכאמור;איןבהוראותסעיףזהכדי

לגרועמחובתושלעוסקכאמורבסעיףקטן9)א()1(ר";

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

)1(,ינקוט,באופןמיידי,אתכל נודעלעוסקהאמורבפסקה )2("
הפעולותהנדרשותלמניעתהשימושבמצרךולמניעתיבואו,ייצורו,
מכירתו,תחזוקתווהשימושבובתהליכיהעבודה,לפיהעניין,לרבות
בהודעה שנקט הפעולות על ויודיע נדרש, אם לעוסק, החזרתו

לממונהלפיהוראותפסקה)1(ר";

בסעיףקטן)א3()3(,במקום"סעיףקטןזה"יבוא"סעיףקטן)א2(וסעיףקטן )ג(
זה";

אחריסעיףקטן)א3(יבוא: )ד(

יחולו 10 סעיף הוראות וכן ו–)א3( )א2( קטנים סעיפים הוראות ")א4(
בשינוייםהמחויביםגםעלמצרכיםאותהליכיעבודהשחלותעליהם

דרישותתקינהכאמורבסעיף9)א()1()ב(או)ג(ר";

בסעיף10א)1(,במקום"לדרישותתקןרשמיהחל"יבוא"לדרישותהתקינהכאמור )4(
בסעיף9)א()1(החלות";

בסעיף10ב,בכלמקום,במקום"לדרישותתקןרשמיהחל"יבוא"לדרישותהתקינה )5(
כאמורבסעיף9)א()1(החלות";

בסעיף16,במקוםסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(יבוא: )6(

השר,בהתייעצותעםהשרהממונה,רשאיבצולפטור,לתקופהשלאתעלה ")א(
עלשנה,ממילויאחרדרישותתקןרשמי,אםנוכחכיישצורךמיוחדוממשי
בכךוכילאנשקפתממתןהפטורסכנהלשלומואובטיחותושלהציבור;לעניין

זה,"השרהממונה",כמשמעותובסעיף8)ד(ר

השררשאיבצולפטורמחובתסימוןבשפההעבריתלפידרישותהתקן )ב(
הרשמימצרכיםהמיועדיםלשיווקבשטחיהמועצההפלסטינית,ובלבדשהטובין
יסומנוכנדרשבתקןהרשמיבשפההערבית;לענייןסעיףקטןזה,"שטחיהמועצה
הפלסטינית"-השטחיםהכלולים,מזמןלזמן,בתחוםהסמכותהטריטוריאליתשל
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המועצהלפיהסכםהבינייםהישראלי־פלסטיניבדברהגדההמערביתורצועת
עזה,שנחתםבוושינגטוןביןמדינתישראללביןארגוןהשחרורהפלסטיני,ביום
ד'בתשריהתשנ"ו)28בספטמבר1995(,לרבותנספחיווהמסמכיםשנלוואליו,

וכןכלשטחרצועתעזהר";

בסעיף16א- )7(

בסעיףקטן)א(- )א(

פסקה)1(-תימחק; )1(

בפסקה)4(,במקום"ייבאאוייצא"יבוא"אוייבא"; )2(

"לדרישות יבוא החל" רשמי תקן "לדרישות במקום ,)5( בפסקה )3(
התקינהכאמורבסעיף9)א()1(החלות"ר

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

יצר,מכראוייבאעוסקמצרךשלאעומדבדרישותהתקינהכאמור ")א1(
בסעיף9)א()1(החלותעליו,למעטדרישותבדברסימוןהמצרך,השתמש
במצרךכאמורבכלעבודהשהיאאוביצעעבודהשהכלליםהטכנייםשל
תהליכיהאינםמתאימיםלדרישותכאמור,בניגודלהוראותסעיף9)א()1(,
רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,לפיהעניין-:

אםהואיבואן- )1(

10,000 המתקבלממכפלהשל יחיד-הסכום שהוא )א(
שקליםחדשיםבמספרהטוביןבתעודתהמשלוחאובסכום

ה–CIFכפול10,לפיהנמוך;

שהואתאגיד-הסכוםהמתקבלממכפלהשל25,000 )ב(
שקליםחדשיםבמספרהטוביןבתעודתהמשלוחאובסכום

ה–CIFכפול10,לפיהנמוך;

אםהואעוסקשאינויצרןאויבואן- )2(

10,000 של ממכפלה המתקבל הסכום - יחיד שהוא )א(
שקליםחדשיםבמספרהטוביןשנמצאובאתרשבוהתקיים
הפיקוחאובסכוםהנקובבחשבוניתהספקכפול10,לפיהנמוך;

שהואתאגיד-הסכוםהמתקבלממכפלהשל25,000 )ב(
שקליםחדשיםבמספרהטוביןשנמצאובאתרשבוהתקיים
הפיקוחאובסכוםהנקובבחשבוניתהספקכפול10,לפיהנמוך;

אםהואיצרן-10,000שקליםחדשים,ואםהואתאגיד- )3(
בסכוםשל25,000שקליםחדשים;

בסעיףזה-)CIF")Cost,Insurance,andFreight"-הסכםמשלוחעלות,
ביטוחומשאבין־לאומי,המייצגאתהחיוביםששילםהמוכרלכיסויעלות

ההזמנה;";

בסעיףקטן)ב(- )ג(

)1(,במקום"ייבאאוייצא"יבוא"אוייבא",ובמקום בפסקה )1(
הסיפההחלבמילים"שלאעומדבדרישותבדברסימון"יבוא"שלא
מתאיםלדרישותהתקינהבסעיף9)א()1(החלותעליו,לענייןסימון

בניגודלהוראות9)א()1(ר
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בפסקה)3(,במקוםהסיפההחלבמילים"עומדבדרישותתקן )3(
רשמי"יבוא"מתאיםלדרישותהתקינהבסעיף9)א()1(החלותעליו,

בניגודלהוראותסעיף9)א2()1()א(;";

בסעיףקטן)ג()1(,במקום")א()1("יבוא")א()1(,)א1(",במקום"יצרן, )ד(
יבואןאויצואן"יבוא"יצרןאויבואן",במקום"היצרן,היבואןאוהיצואן"
יבוא"היצרןאוהיבואן"ובמקום"לדרישותהתקןהרשמי"יבוא"לדרישות

התקינהבסעיף9)א()1(",";

בסעיף17א- )5(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"שנהאוהקנסכאמור"יבוא"18חודשיםאוכפל )1(
הקנסהאמור";

במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

מייצר,מוכראומייבאמצרךשלאעומדבדרישותהתקינה )1(
המצרך, סימון בדבר דרישות למעט עליו, החלות 9)א()1( בסעיף
אומבצעעבודהשהכלליםהטכנייםשלתהליכיהאינםעומדים

בדרישותכאמור,בניגודלהוראותסעיף9)א()1(;";

פסקאות)3(ו–)4(-יימחקו; )3(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

בסעיף כאמור קנס או שנה מאסר - דינו מאלה, אחד העושה ")א1(
61)א()4(לחוקהעונשין:

להשתמש ידו על שהוסמך לאדם או לממונה מפריע )1(
)2(,אולא )ב1()1(או 10)ב()1(או בסמכויותיולפיהוראותסעיף
ממלאאחרהוראהאודרישהשלהממונהאושלאדםשהוסמךעל

ידו,בניגודלהוראותסעיף10)ב()2(או)4(;

מסמןחומראוכלמוצרבתותקןבניגודלהוראותסעיף11)ג(; )2(

בסעיף כאמור התקינה בדרישות עומד שלא מצרך מייבא )3(
9)א()1(לגביסימוןבלבד,בניגודלהוראותאותוסעיףר";

בסעיףקטן)ב(- )ג(

בפסקה)1(,המילהבמקום"מוכר,מייבאאומייצא"יבוא"אומוכר" )1(
והמילים"הקבועותבתקןהרשמי"-יימחקו;

בפסקה)3(,במקום"שעומדבדרישותתקןרשמילפיהוראותסעיף )2(
9)א()1(והחייב"יבוא"החייב";

אחריפסקה)3(יבוא: )3(

מייצראומוכרמצרךומסמןאותובתותקןבלאהיתרמאת ")3א(
המכוןאושלאבהתאםלתנאיההיתר,בניגודלהוראותסעיף9)ב(;";

אחריסעיףקטן)ב1(יבוא: )ד(

הנותןתעודתבדיקהלפיסעיף12)א()1(בלישבדקאתהתאמתושל ")ב2(
מצרךאואחדמחלקיולתקןאולתקןרשמי-דינומאסר18חודשיםאו

כפלהקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשיןר";

בסעיףקטן)ג()1(,במקום")א(או)ב("יבוא")א(,)א1(או)ב("; )ה(

בפסקה)3(,במקוםהסיפההחלבמילים"עומדבדרישותתקן )3(
רשמי"יבוא"מתאיםלדרישותהתקינהבסעיף9)א()1(החלותעליו,

בניגודלהוראותסעיף9)א2()1()א(;";

בסעיףקטן)ג()1(,במקום")א()1("יבוא")א()1(,)א1(",במקום"יצרן, )ד(
יבואןאויצואן"יבוא"יצרןאויבואן",במקום"היצרן,היבואןאוהיצואן"
יבוא"היצרןאוהיבואן"ובמקום"לדרישותהתקןהרשמי"יבוא"לדרישות

התקינהבסעיף9)א()1(",";

בסעיף17א- )5(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"שנהאוהקנסכאמור"יבוא"18חודשיםאוכפל )1(
הקנסהאמור";

במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

מייצר,מוכראומייבאמצרךשלאעומדבדרישותהתקינה )1(
המצרך, סימון בדבר דרישות למעט עליו, החלות 9)א()1( בסעיף
אומבצעעבודהשהכלליםהטכנייםשלתהליכיהאינםעומדים

בדרישותכאמור,בניגודלהוראותסעיף9)א()1(;";

פסקאות)3(ו–)4(-יימחקו; )3(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

בסעיף כאמור קנס או שנה מאסר - דינו מאלה, אחד העושה ")א1(
61)א()4(לחוקהעונשין:

להשתמש ידו על שהוסמך לאדם או לממונה מפריע )1(
)2(,אולא )ב1()1(או 10)ב()1(או בסמכויותיולפיהוראותסעיף
ממלאאחרהוראהאודרישהשלהממונהאושלאדםשהוסמךעל

ידו,בניגודלהוראותסעיף10)ב()2(או)4(;

מסמןחומראוכלמוצרבתותקןבניגודלהוראותסעיף11)ג(; )2(

בסעיף כאמור התקינה בדרישות עומד שלא מצרך מייבא )3(
9)א()1(לגביסימוןבלבד,בניגודלהוראותאותוסעיףר";

בסעיףקטן)ב(- )ג(

בפסקה)1(,המילהבמקום"מוכר,מייבאאומייצא"יבוא"אומוכר" )1(
והמילים"הקבועותבתקןהרשמי"-יימחקו;

בפסקה)3(,במקום"שעומדבדרישותתקןרשמילפיהוראותסעיף )2(
9)א()1(והחייב"יבוא"החייב";

אחריפסקה)3(יבוא: )3(

מייצראומוכרמצרךומסמןאותובתותקןבלאהיתרמאת ")3א(
המכוןאושלאבהתאםלתנאיההיתר,בניגודלהוראותסעיף9)ב(;";

אחריסעיףקטן)ב1(יבוא: )ד(

הנותןתעודתבדיקהלפיסעיף12)א()1(בלישבדקאתהתאמתושל ")ב2(
מצרךאואחדמחלקיולתקןאולתקןרשמי-דינומאסר18חודשיםאו

כפלהקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשיןר";

בסעיףקטן)ג()1(,במקום")א(או)ב("יבוא")א(,)א1(או)ב("; )ה(
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בסעיף21,אחריפסקה)2(יבוא: )6(

חוקשירותהמדינה)סיוגפעילותמפלגתיתומגביתכספים(,התשי"ט- )3("
;2261959

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-2271979; )4(

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-2281969; )5(

חוקהעונשין-הוראותהנוגעותלעובדיציבור; )6(

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט-2291969ר" )7(

אחריהתוספתהשנייהיבוא: )7(

"תוספת שלישית

)סעיף9)א()1()ב(ו–)5()ב((

תקנים מוחרגים

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

בהגבלותצמנט:צמנטרגילת"י1 עומד שאינו צמנט לעניין
דרישות לפי הכרום כמות לעניין
מיובא לצמנט 1 ת"י של 1ר3ר7 סעיף
פי על שנקבע בשקיות ו/או בתפזורת

R EACH האירופית הרגולציה
ממדינה שונות ודרישות 1907/2006

)EN196-10למדינה)שיטתבדיקהלפי

בלוקיבטון:בלוקיקירת"י5חלק1

אריחירצפהמטראצות"י6

טרומייםת"י8 בטון מוצרי
לריצוף

תעלהת"י19 ואבני שפה אבני
טרומותמבטון

כלליותת"י20חלק1 דרישות מנורות:
ובדיקות

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
1ר2

קבועות מנורות מנורות:
למטרותכלליות

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
2ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-מנורותגומחה

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ס"חהתש"ם,עמ'2ר 226

ס"חהתשכ"ט,עמ'103ר 227

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ר 228

ס"חהתשכ"ט,עמ'149ר 229
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ת"י20חלק
3ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
אורת לת מנורות -

כבישיםורחובות

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
4ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
אורת לת מנורות -

כבישיםורחובות

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
5ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-מנורותהצפה

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
6ר2

בעלות מנורות מנורות:
עם לנורות מובנה שנאי

נימתלהט

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
7ר2

ת ו ר ו נ מ  : ת ו ר ו נ מ
ש ו שימ ל  לות ט ל יט מ

בגינות

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
8ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-פנסייד

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
9ר2

צילום מנורות מנורות:
)לא קולנוע ומנורות

מקצועיות(

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
11ר2

מנורותמנורות:מנורותלאקווריון ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
17ר2

לתאורת מנורות מנורות:
טלוויזיה ואולפני במות
בתוך )לשימוש וקולנוע

מבנהומחוצהלו(

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
18ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-מנורותלברכותשחייה

ולשימושיםדומים

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
19ר2

למובלי מנורות מנורות:
אוויר)דרישותבטיחות(

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
20ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-שרשרותתאורה

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
22ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-מנורותלתאורתחירום

לענייןמנורותמסוג0
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ת"י20חלק
3ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
אורת לת מנורות -

כבישיםורחובות

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
4ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
אורת לת מנורות -

כבישיםורחובות

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
5ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-מנורותהצפה

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
6ר2

בעלות מנורות מנורות:
עם לנורות מובנה שנאי

נימתלהט

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
7ר2

ת ו ר ו נ מ  : ת ו ר ו נ מ
ש ו שימ ל  לות ט ל יט מ

בגינות

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
8ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-פנסייד

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
9ר2

צילום מנורות מנורות:
)לא קולנוע ומנורות

מקצועיות(

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
11ר2

מנורותמנורות:מנורותלאקווריון ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
17ר2

לתאורת מנורות מנורות:
טלוויזיה ואולפני במות
בתוך )לשימוש וקולנוע

מבנהומחוצהלו(

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
18ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-מנורותלברכותשחייה

ולשימושיםדומים

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
19ר2

למובלי מנורות מנורות:
אוויר)דרישותבטיחות(

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
20ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-שרשרותתאורה

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
22ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-מנורותלתאורתחירום

לענייןמנורותמסוג0
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ת"י20חלק
23ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-מערכותתאורהלנורות

להטלמתחנמוךמאוד

לענייןמנורותמסוג0

ת"י20חלק
25ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
לשימוש מנורות -
באתריםרפואייםשלבתי

חוליםומוסדותרפואיים

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

מכללידלתותעץאו/וגםת"י23חלק3
לבודות: דלתות מכללי

דלתותלבודותסובבות

מבטוןת"י27 גליליים צינורות
ומבטוןמזוין

ת"י32חלק
1ר1

ע ק ת – י ת ב ו  ם י ע ק ת
לשימושביתיולשימושים
דומים:תקעיםובתי-תקע
לזרמים חד–מופעיים
דרישות - אמפר 16 עד

כלליות

ת"י32חלק
5ר2

ע ק ת – י ת ב ו  ם י ע ק ת
לשימושביתיולשימושים
דומים:דרישותייחודיות

למתאמים

םת"י33חלק1 י י ל מ ש ח  ם י ק ס פ מ
מגורים בבתי לשימוש
קבועים חשמל ובמתקני

דומים:דרישותכלליות

לבידים:לבידיםרגיליםת"י37חלק1

לבידים:לבידיםעםמילאת"י37חלק2
פסיסיעץ

יצקתת"י61חלק1 עשוי טריז מגוף
בעל טריז מגוף ברזל:

אטימהרכה

מי עם במגע שבאים מגופים לעניין
שתייהר

יצקתת"י61חלק2 עשוי טריז מגוף
בעל טריז מגוף ברזל:

אטימהקשה

מי עם במגע שבאים מגופים לעניין
שתייהר

שלת"י66 מיטלטלים מטפים
כימיקל או מים או קצף
רטובהמכיליםגזסניקה:

המטפה
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חשמלייםת"י69 מים מחממי
ויסות בעלי מחממים -

תרמוסטטיובידודתרמי

מכליםמיטלטליםלמילוית"י70חלק1
פחמימניים לגזים חוזר,
תכן : )גפ"ם( מעובים

ומבנה

מכליםמיטלטליםלמילוית"י70חלק2
פחמימניים לגזים חוזר,
בדיקות )גפ"ם(: מעובים

תקופתיות

בנזיןת"י90חלק1 מנועי: לרכב בנזין
המכילעופרת

קרוסיןת"י100

ת"י107חלק
2

סולר:סולרלהסקה

ת"י129חלק
1

: ם י ל ט ל ט י מ  ם י פ ט מ
תחזוקה

חומריםת"י139 בסיס על נוזל
סינתטיים פעילי–שטח

לניקויידנישלכליאוכל

ת"י145חלק
1

תיבותומעטפותלאבזרים
נות להתק  ליים חשמ
ביתי לשימוש קבועות
ים: דומ  ים ש ו ימ ש ל ו

דרישותכלליות

ת"י158חלק
1

מתקניםלגזיםפחמימניים
מעובים)גפ"מ(:מאגרים

ת"י158חלק
2

מתקניםלגזיםפחמימניים
התקנה )גפ"מ(: מעובים

שלצנרתואבזרים

מתקניםלגזיםפחמימנייםת"י158חלק3
התקנת )גפ"מ(: מעובים

מכשיריםצורכיגפ"מ

מתקניםלגזיםפחמימנייםת"י158חלק4
מעובים)גפ"מ(:בדיקות

ברזביתמסגסוגתנחושתת"י169

מכליזכוכיתלמוצרימזוןת"י172
ומשקאות
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ת"י215חלק
1

חרסית רעפי רעפים:
משתלבים

טרפנטיןמינרלית"י221

םת"י222 י רג וב ת מ  ם י פ ו ג מ
מסגסוגתנחושת

סבוןתמרוקיםת"י240

מחמיםחשמלייםלחימוםת"י251
ולהרתחתם שתייה מי
לשימושביתיולשימושים

דומים

תמיסותנתרןתתכלוריתית"י261

סגסוגתת"י272 מ  ים ומ שסת
נחושת:שסתוםאלכסוני

סימוןמוצריזהבובדיקתםת"י299

הגדרות,ת"י314 קרמיקה: אריחי
מיון,איפיוניםוסימון

דו–חמצנית"י318 פחמן מטפי
מיטלטלים

ציודלכיבויאש:זרנוקיםת"י365חלק1
אטומיםשטוחים

מצמדת"י365חלק2 אש: לכיבוי ציוד
לחץ

חיבורת"י365חלק3 אש: לכיבוי ציוד
זרנוקומצמדלחץבמכלל

לכיבויאש

חליפייםת"י383חלק1 חימום גופי
גופי חשמל: למכשירי
לא מעטה בעלי חימום

מתכתי

חליפייםת"י383חלק2 חימום גופי
גופי חשמל: למכשירי
מעטה בעלי חימום

מתכתי

)קונדומים(:ת"י386חלק1 כובעונים
גומי מלטקס כובעונים
ושיטות דרישות - טבעי

בדיקה

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



363 ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

חלק 386 ת"י
2

)קונדומים(: כובעונים
- מפוליאורתן כובעונים

דרישותושיטותבדיקה

פחמןדו–חמצנימעובהת"י388

חלק 426 ת"י
1

חד–פעמיות: גומי כפפות
כפפותניתוחמעוקרות

חלק 438 ת"י
1

דרישות - ניקוי אבקות
להבטחתאיכותהסביבה

ולסימון:אבקותכביסה

חלק 448 ת"י
1

ברז אש: לכיבוי הידרנט
כיבוי

שלת"י463 מיטלטלים מטפים
גז ושל יבשה אבקה
סניקההמאוחסניםבנפרד

תת"י484 ו ח י ט ב  ת ו ד ס ק
תעשייתיות

חלק 489 ת"י
1ר2

ניקוז לפתחי מכסים
בקרה לתאי ומכסים
רכב כלי של לאזורים
הגדרות, רגל: והולכי
תכן עקרונות סיווג,
כלליים,דרישותביצועים

ושיטותבדיקה

חלק 489 ת"י
2ר2

ניקוז לפתחי מכסים
בקרה לתאי ומכסים
רכב כלי של לאזורים
מכסים רגל: והולכי
ומכסים ניקוז לפתחי
העשויים בקרה לתאי

יצקתברזל

חלק 489 ת"י
3ר2

ניקוז לפתחי מכסים
בקרה לתאי ומכסים
רכב כלי של לאזורים
מכסים רגל: והולכי
ומכסים ניקוז לפתחי
העשויים בקרה לתאי
סגסוגות  ו א  דה פל

אלומיניום
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חלק 489 ת"י
4ר2

ניקוז לפתחי מכסים
בקרה לתאי ומכסים
רכב כלי של לאזורים
מכסים רגל: והולכי
ומכסים ניקוז לפתחי
העשויים בקרה לתאי

בטוןמזוייןבפלדה

חלק 489 ת"י
5ר2

ניקוז לפתחי מכסים
בקרה לתאי ומכסים
רכב כלי של לאזורים
מכסים רגל: והולכי
ומכסים ניקוז לפתחי
העשויים בקרה לתאי

חומריםמרוכבים

חלק 489 ת"י
6ר2

ניקוז לפתחי מכסים
בקרה לתאי ומכסים
רכב כלי של לאזורים
והולכירגל:מכסיםלפתחי
ניקוזומכסיםלתאיבקרה
פוליפרופילן העשויים
)PP(,פוליאתילן)PE(או
קשיח כלורי פוליוויניל

)PVC-U(

שפופרותפלואורסצנטיותת"י520
לשימושכללי

חלק 565 ת"י
1

תילי עשויים כבלים
כלליים שימושים פלדה:

-דרישותמינימום

חלק 565 ת"י
2

תילי עשויים כבלים
פלדה:מעליות-דרישות

מינימום

חלק 570 ת"י
1

מטפיםמיטלטלים:מטפים
גז ושל יבשה אבקה של
סניקההמאוחסניםבנפרד

חלק 570 ת"י
2

מד– מיטלטלים: מטפים
לחץ

חלק 576 ת"י
1

פלסטיק צנרת מערכות
)קרים שפכים לסילוק
בניינים: בתוך וחמים(
קשיח כלורי פוליוויניל

)PVC-U(
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חלק 579 ת"י
1

יות ר א ל ו ס  ות כ ר ע מ
קולטים מים: לחימום

שטוחים

חלק 579 ת"י
2

יות ר א ל ו ס  ות כ ר ע מ
לחימוםמים:אוגרימים

צמרגפןסופגת"י597

שטיחיטקסטילת"י636

חלק 637 ת"י
1

גז: לגלילי שסתומים
דרישותובדיקותטיפוס

חלק 637 ת"י
1ר2

גז: לגלילי שסתומים
גז לגלילי שסתומים
)גפ"מ( מעובה פחמימני
המופעלים שסתומים -

ידנית

חלק 637 ת"י
2ר2

גז: לגלילי שסתומים
גז לגלילי שסתומים
)גפ"מ( מעובה פחמימני
הנסגרים שסתומים -

מעצמם

חלק 637 ת"י
3

גז: לגלילי שסתומים
חיבורימוצא

חלק 681 ת"י
3

ביתי: לשימוש לולים
דרישות - עגלולים

בטיחותושיטותבדיקה

םת"י712 י ל ט ל ט י מ  ם י ל י ל ג
לגאזים:כלליבטיחות

חלק 712 ת"י
1

ם י ל ט ל ט י מ  ם י ל י ל ג
ובחינות בדיקות לגזים:
גלילי של תקופתיות

פלדהללאתפר

חלק 712 ת"י
2

ם י ל ט ל ט י מ  ם י ל י ל ג
ובחינות בדיקות לגזים:
גלילי של תקופתיות

פלדהמרותכים

חלק 712 ת"י
3

ם י ל ט ל ט י מ  ם י ל י ל ג
ובחינות בדיקות לגזים:
גלילי של תקופתיות
ללא אלומיניום סגסוגת

תפר
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חלק 712 ת"י
7

ם י ל ט ל ט י מ  ם י ל י ל ג
לגזים זיהוי סימני לגזים:

תעשייתיים

חלק 712 ת"י
8

ם י ל ט ל ט י מ  ם י ל י ל ג
גזים לזיהוי סימון לגזים:

רפואיים

המבוססתת"י733 ניקוי משחת
שטח פעילי חומרים על

סינטתיים

לענייןמנפקיםללאהגנהעלהתפרמנפקיאירוסולת"י742

צמרמינרלילבידוד:צמרת"י750
בתפזורת

לבידוד:ת"י751 מינרלי צמר
מוצריםמעוצבים

פחמימנית"י764 לגז זרנוקים
מעובה)גפ"מ(בפזהגזית

חלק 798 ת"י
1

אופתלמית אופטיקה
לא מוגמרות עדשות -
למשקפיים: חתוכות
חד– לעדשות דרישות
רב– ולעדשות מוקדיות

מוקדיות

חלק 798 ת"י
2

אופתלמית אופטיקה
לא מוגמרות עדשות -
למשקפיים: חתוכות
בעלות לעדשות דרישות

כוחמשתנה

לקליטהת"י799 אנטנות מתקני
, ) ם " ק א (  ת פ ת ו ש מ
לקליטה אנטנות מתקני
)אק"א( אינדווידואלית
אנטנה נושא ועמוד

אנכיתשלחובבירדיו

תרמוסטטיםלמחממימיםת"י808
חשמליים

חלק 818 ת"י
2

חד– חיתולים חיתולים:
פעמייםלתינוקות
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חלק 821 ת"י
2

י ו פ י ח  ת ו ע י ר י
לשימוש תרמופלסטיות
: ות נ נ ג וב  ות א ל ק ח ב
קרקע לחיפויי יריעות

ולמנהרותנמוכות

חלק 832 ת"י
1ר2

בזרם– הפועל מגן מפסק
הגנה שילוב ללא דלף
והמיועד יתר זרם מפני
לשימושביתיולשימושים
הדרישות חלות דומים:
המפסק על הכלליות
תלויה אינה שפעולתו

במתחהזינה

בעלי AC מטיפוס מגן מפסקי לעניין
רגישותשלעד30מיליאמפרועדבכלל

מכליםשלאלמילויחוזר,ת"י844
מעובה פחמימני לגז

)גפ"מ(

רפואייםת"י867 תרמומטרים
העשוייםכספיתבזכוכית

ילקוטלתלמידת"י873

חלק 884 ת"י
1

כלורי מפוליוויניל צנרת
לתיעול )PVC-U( קשיח
ולביובתת-קרקעייםללא
ושיטות דרישות לחץ:

בדיקה

דרישותת"י887 שבבים: לוחות
כלליותושיטותבדיקה

חלק 887 ת"י
1

לוחותשבבים:לוחותלא
מחופים

חלק 887 ת"י
2

לוחות שבבים: לוחות
מחופיםבשכבותעץ

חלק 887 ת"י
3

לוחות שבבים: לוחות
קישוט בשכבות מחופים

משרפיםאמינופלסטיים

חלק 900 ת"י
1

חשמל מכשירי בטיחות
ביתייםומכשיריםדומים:

דרישותכלליות

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי;
במסלולהתאמהלתקןבינלאומילעניין:

שתיה מי עם במגע הבאים מוצרים
ומחובריםלרשתהמים;מכשיריםמסוג
בתקנות עומדים שאינם ;01 ומסוג 0

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

חלק 821 ת"י
2

י ו פ י ח  ת ו ע י ר י
לשימוש תרמופלסטיות
: ות נ נ ג וב  ות א ל ק ח ב
קרקע לחיפויי יריעות

ולמנהרותנמוכות

חלק 832 ת"י
1ר2

בזרם– הפועל מגן מפסק
הגנה שילוב ללא דלף
והמיועד יתר זרם מפני
לשימושביתיולשימושים
הדרישות חלות דומים:
המפסק על הכלליות
תלויה אינה שפעולתו

במתחהזינה

בעלי AC מטיפוס מגן מפסקי לעניין
רגישותשלעד30מיליאמפרועדבכלל

מכליםשלאלמילויחוזר,ת"י844
מעובה פחמימני לגז

)גפ"מ(

רפואייםת"י867 תרמומטרים
העשוייםכספיתבזכוכית

ילקוטלתלמידת"י873

חלק 884 ת"י
1

כלורי מפוליוויניל צנרת
לתיעול )PVC-U( קשיח
ולביובתת-קרקעייםללא
ושיטות דרישות לחץ:

בדיקה

דרישותת"י887 שבבים: לוחות
כלליותושיטותבדיקה

חלק 887 ת"י
1

לוחותשבבים:לוחותלא
מחופים

חלק 887 ת"י
2

לוחות שבבים: לוחות
מחופיםבשכבותעץ

חלק 887 ת"י
3

לוחות שבבים: לוחות
קישוט בשכבות מחופים

משרפיםאמינופלסטיים

חלק 900 ת"י
1

חשמל מכשירי בטיחות
ביתייםומכשיריםדומים:

דרישותכלליות

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי;
במסלולהתאמהלתקןבינלאומילעניין:

שתיה מי עם במגע הבאים מוצרים
ומחובריםלרשתהמים;מכשיריםמסוג
בתקנות עומדים שאינם ;01 ומסוג 0

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה
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חלק 900 ת"י
2ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ביתייםומכשיריםדומים:
דרישותמיוחדותלשואבי
ניקוי ולמכשירי אבק

שואבימים

;01 ומסוג 0 מסוג מכשירים לעניין:
ההספק בין הסטיה שבהם מכשירים
התקן לפי הנמדד להספק המוצהר

גדולהמ15%

חלק 900 ת"י
3ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות

למגהציםחשמליים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
5ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ביתייםומכשיריםדומים:
דרישותמיוחדותלמדיחי

כלים

חלק 900 ת"י
6ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ביתייםומכשיריםדומים:
דרישותמיוחדותלתנורי
לתנורי לכיריים, בישול,
כיריים הכוללים בישול
ולמכשיריםדומיםנייחים

חלק 900 ת"י
7ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות

למכונותכביסה

חלק 900 ת"י
9ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
למכשיריצלייה,למכשירי
בישול ולמכשירי קלייה

מיטלטליםדומים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
11ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות

למייבשיכביסה

חלק 900 ת"י
12ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
ם ו מ י ח  י ח ט ש מ ל

ומכשיריםדומים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר
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חלק 900 ת"י
13ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
בשמן טיגון למכשירי
ת ו ת ב ח מ ל  , ק ו מ ע

ולמכשיריםדומים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
14ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות

למכשירימטבח

מי עם במגע הבאים מוצרים לעניין:
שתיהומחובריםלרשתהמיםרמכשירים
מסוג0ומסוג01רשאינםעומדיםבתקנות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

חלק 900 ת"י
15ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
ום ימ ח ל  ים ר י כש למ

נוזלים

מי עם במגע הבאים מוצרים לעניין:
שתיהומחובריםלרשתהמיםרמכשירים
מסוג0ומסוג01רשאינםעומדיםבתקנות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

חלק 900 ת"י
16ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
למכשיריםלסילוקפסולת

מזון

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
17ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
פריטי כריות, לשמיכות,
חימום ומכשירי לבוש

גמישיםדומים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
23ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ביתייםומכשיריםדומים:
לטיפול חשמל מכשירי

בעוראובשיער

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
24ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
למכשיריקירור,למכשירי
גלידהולמכשיריםלייצור

קרח

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי;במסלול
אי לעניין - אירופאי לתקן התאמה
של אנרגטית נצילות לתקנות התאמה

משרדהאנרגיהר

חלק 900 ת"י
35ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות

למחממימיםמידיים

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

חלק 900 ת"י
13ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
בשמן טיגון למכשירי
ת ו ת ב ח מ ל  , ק ו מ ע

ולמכשיריםדומים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
14ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות

למכשירימטבח

מי עם במגע הבאים מוצרים לעניין:
שתיהומחובריםלרשתהמיםרמכשירים
מסוג0ומסוג01רשאינםעומדיםבתקנות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

חלק 900 ת"י
15ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
ום ימ ח ל  ים ר י כש למ

נוזלים

מי עם במגע הבאים מוצרים לעניין:
שתיהומחובריםלרשתהמיםרמכשירים
מסוג0ומסוג01רשאינםעומדיםבתקנות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

חלק 900 ת"י
16ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
למכשיריםלסילוקפסולת

מזון

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
17ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
פריטי כריות, לשמיכות,
חימום ומכשירי לבוש

גמישיםדומים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
23ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ביתייםומכשיריםדומים:
לטיפול חשמל מכשירי

בעוראובשיער

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
24ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
למכשיריקירור,למכשירי
גלידהולמכשיריםלייצור

קרח

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי;במסלול
אי לעניין - אירופאי לתקן התאמה
של אנרגטית נצילות לתקנות התאמה

משרדהאנרגיהר

חלק 900 ת"י
35ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות

למחממימיםמידיים
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חלק 900 ת"י
74ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
מיטלטלים למחממים

לחימוםבטבילה

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
77ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
ת ו ש י ר ד  : ם י מ ו ד
למכסחות– מיוחדות

מרשת המופעלות דשא
על והמבוקרות החשמל

ידיהולך–רגל

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
80ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות

למאווררים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
81ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ביתייםומכשיריםדומים:
דרישותמיוחדותלמחממי
רגלייםולשטיחוניחימום

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
82ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
עים עשו ש  ות ונ כ למ

ולמכונותלשירותאישי

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
85ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
לגיהוץ קיטור למכשירי

בדים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
91ר2

חשמל מכשרי בטיחות
ביתייםומכשיריםדומים:
לגוזמי מיוחדות דרישות
דשאהמוחזקיםביד,גוזמי
מאחור המובלים דשא

וגוזמיםלקיצוידשא

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
95ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
לדלתות הינע למערכות
אנכית נעות מוסכים

לשימושבבתימגורים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



371 ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

חלק 900 ת"י
97ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
למערכותהינעלתריסים,
לווילונות  לסוככים,

ולציודדומה

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
03ר21

ביתיים חשמל מכשירי
ומכשיריםדומים:בטיחות
-דרישותמיוחדותעבור
לשערים, הינע מערכות
ת ו נ ו ל ח ל ו  ת ו ת ל ד ל
ת ו ד ח ו י מ  ת ו ש י ר ד ו
למניעתסיכוניםהנובעים

מתנועתם

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 907 ת"י
1

ביתיים  גז  מכשירי
לאפייה,לבישולולצלייה:

בטיחות-כללי

חלק 907 ת"י
2

ביתיים  גז  מכשירי
לאפייה,לבישולולצלייה:
מכשירים - בטיחות
או/וגם תנורים הכוללים
מצליםהפועליםבהסעת

אווירמאולצת

חלק 907 ת"י
3

ביתיים  גז  מכשירי
לאפייה,לבישולולצלייה:
מכשירים - בטיחות
מזכוכית כירה הכוללים

קרמית

חלק 907 ת"י
4

ביתיים  גז  מכשירי
לאפייה,לבישולולצלייה:
שימושמושכלבאנרגייה

-כללי

חלק 907 ת"י
5

גז

חלק 938 ת"י
1

שטוחה זכוכית לוחות
: ם ני י ני ב ב  ש ו ימ ש ל
ושיטות כלליות דרישות

בדיקה

חלק 938 ת"י
3

שטוחה זכוכית לוחות
לשימושבבניינים:זכוכית

בטיחות

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

חלק 900 ת"י
97ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
למערכותהינעלתריסים,
לווילונות  לסוככים,

ולציודדומה

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
03ר21

ביתיים חשמל מכשירי
ומכשיריםדומים:בטיחות
-דרישותמיוחדותעבור
לשערים, הינע מערכות
ת ו נ ו ל ח ל ו  ת ו ת ל ד ל
ת ו ד ח ו י מ  ת ו ש י ר ד ו
למניעתסיכוניםהנובעים

מתנועתם

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 907 ת"י
1

ביתיים  גז  מכשירי
לאפייה,לבישולולצלייה:

בטיחות-כללי

חלק 907 ת"י
2

ביתיים  גז  מכשירי
לאפייה,לבישולולצלייה:
מכשירים - בטיחות
או/וגם תנורים הכוללים
מצליםהפועליםבהסעת

אווירמאולצת

חלק 907 ת"י
3

ביתיים  גז  מכשירי
לאפייה,לבישולולצלייה:
מכשירים - בטיחות
מזכוכית כירה הכוללים

קרמית

חלק 907 ת"י
4

ביתיים  גז  מכשירי
לאפייה,לבישולולצלייה:
שימושמושכלבאנרגייה

-כללי

חלק 907 ת"י
5

גז

חלק 938 ת"י
1

שטוחה זכוכית לוחות
: ם ני י ני ב ב  ש ו ימ ש ל
ושיטות כלליות דרישות

בדיקה

חלק 938 ת"י
3

שטוחה זכוכית לוחות
לשימושבבניינים:זכוכית

בטיחות
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מנגנוןת"י950 - בניין פרזול
דרישות - למנעול גלילי

ושיטותבדיקה

חלק 958 ת"י
1

פלסטיק צנרת מערכות
)קרים שפכים לסילוק
הבניין: בתוך וחמים(

מערכותפוליפרופילן

חלק 968 ת"י
1

מיטלטלים מכשירים
פחמימני גז הצורכים
מכשירים )גפ"מ(: מעובה
הצורכיםגפ"מבפזהגזית

בלחץישיר

חלק 968 ת"י
2

מיטלטלים מכשירים
פחמימני גז הצורכים
מחממים )גפ"מ(: מעובה
ארובה ללא קורנים
)" ה י י ר ט פ  י מ מ ח מ " (
לבניינים מחוץ לשימוש
מאווררים בשטחים או

היטב

חלק 968 ת"י
3

מיטלטלים מכשירים
פחמימני גז הצורכים
משפתים )גפ"מ(: מעובה
עצמם, בפני העומדים
שמשולב אלה לרבות
לשימוש מצלה, בהם

מחוץלבניינים

חלק 968 ת"י
4

מיטלטלים מכשירים
פחמימני גז הצורכים
מכשירי )גפ"מ(: מעובה
)" ו י ק י רב ב " (  ה י י ל צ

לשימושמחוץלבניינים

מיטלטליםת"י987 הלון מטפי
למילויחוזר

חלק 990 ת"י
1

סוללותראשוניות:כללי

חלק 994 ת"י
1

דרישות אוויר: מזגני
בטיחותודרישותפעולה
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חלק 995 ת"י
1

ביתיים חימום תנורי
המופעליםבגפ"םאובגז
מיטלטלים תנורים טבעי:
לחימוםחלל,ללאארובה,

המופעליםבגפ"ם

חלק 995 ת"י
2

ביתיים חימום תנורי
או בגפ"ם המופעלים
גז מכשירי טבעי: בגז
המדמים דקורטיביים

בערהשלדלקמוצקי

חלק 995 ת"י
3

ביתיים חימום תנורי
או בגפ"ם המופעלים
הסעה תנורי טבעי: בגז

עצמאיים

חלק 995 ת"י
4

ביתיים חימום תנורי
המופעליםבגפ"םאובגז
הסעת עם תנורים טבעי:
ללא מאולצת, אוויר
להובלת לסיוע מפוח
או/וגם לבערה אוויר
תוצריבערה,בעליהספק
גדול שאינו נצרך חום

מ–70קו"ט

חלק 995 ת"י
5

ביתיים חימום תנורי
המופעליםבגפ"םאובגז
טבעי:תנוריהסעהעצים,
לסיוע מפוח הכוללים
להובלתאווירלבערהאו/

בעלי בערה, תוצרי וגם
שאינו נצרך חום הספק

גדולמ–20קו"ט

חלק 995 ת"י
6

ביתיים חימום תנורי
המופעליםבגפ"םאובגז
הסעת עם תנורים טבעי:
לחימום מאולצת אוויר
מפוח, מבערי עם חלל,
נצרך חום הספק בעלי

שאינוגדולמ–70קו"ט

אגדיםלשימושרפואית"י997

ת"י1001חלק
3

בבניינים: אש בטיחות
מדפיאש

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

חלק 995 ת"י
1

ביתיים חימום תנורי
המופעליםבגפ"םאובגז
מיטלטלים תנורים טבעי:
לחימוםחלל,ללאארובה,

המופעליםבגפ"ם

חלק 995 ת"י
2

ביתיים חימום תנורי
או בגפ"ם המופעלים
גז מכשירי טבעי: בגז
המדמים דקורטיביים

בערהשלדלקמוצקי

חלק 995 ת"י
3

ביתיים חימום תנורי
או בגפ"ם המופעלים
הסעה תנורי טבעי: בגז

עצמאיים

חלק 995 ת"י
4

ביתיים חימום תנורי
המופעליםבגפ"םאובגז
הסעת עם תנורים טבעי:
ללא מאולצת, אוויר
להובלת לסיוע מפוח
או/וגם לבערה אוויר
תוצריבערה,בעליהספק
גדול שאינו נצרך חום

מ–70קו"ט

חלק 995 ת"י
5

ביתיים חימום תנורי
המופעליםבגפ"םאובגז
טבעי:תנוריהסעהעצים,
לסיוע מפוח הכוללים
להובלתאווירלבערהאו/

בעלי בערה, תוצרי וגם
שאינו נצרך חום הספק

גדולמ–20קו"ט

חלק 995 ת"י
6

ביתיים חימום תנורי
המופעליםבגפ"םאובגז
הסעת עם תנורים טבעי:
לחימום מאולצת אוויר
מפוח, מבערי עם חלל,
נצרך חום הספק בעלי

שאינוגדולמ–70קו"ט

אגדיםלשימושרפואית"י997

ת"י1001חלק
3

בבניינים: אש בטיחות
מדפיאש
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ת"י1003חלק
1ר1

וקדמיום עופרת שחרור
מכליםהבאיםבמגעעם
מזון:כליםקרמיים,כלים
וכלי קרמיים–זכוכיתיים
הגשהמזכוכית-שיטות

בדיקה

ת"י1003חלק
2ר1

וקדמיום עופרת שחרור
מכליםהבאיםבמגעעם
מזון:כליםקרמיים,כלים
וכלי קרמיים–זכוכיתיים
הגשהמזכוכית-גבולות

מותרים

ת"י1038חלק
1ר2

מפסקמגןמשולבהפועל
ובזרם–יתר בזרם–דלף
לשימושביתיולשימושים
הדרישות חלות דומים:
מפסק על הכלליות
תלויה אינה שפעולתו

במתחהזינה

בעלי AC מטיפוס מגן מפסקי לעניין
רגישותשלעד30מיליאמפרועדבכלל

םת"י1049 י י ת י ב  ם י ר י ש כ מ
וחשמל גז הצורכים
לאפייה,לבישולולצלייה

סרטמידבקמאליוהמכילת"י1084
והמיועד חמצני אבץ

לשימושרפואי)פלסטר(

וינילת"י1104 המונומר תכולת
PVC באריזות כלורי

ובמוצרהארוזבהן

ת"י1112חלק
1

שיטות אישי: מגן ציוד
בדיקהלמנעלים

ת"י1112חלק
2

מנעלי אישי: מגן ציוד
בטיחות

מוניגזת"י1116

ת"י1139חלק
2

פיגומים:פיגומיםתלויים
- )פת"ם( ממוכנים
דרישותבטיחות,חישובי
תכן,קריטריוניםליציבות,

מבנה,בדיקות

העשוית"י1144 כדורי שסתום
מתכת
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)אלסטי(:ת"י1147 מתמתח אגד
דרישותכלליות

ת"י1147חלק
1

)אלסטי(: מתמתח אגד
אלסטומר עשוי 3:1 אגד
ר מ ו ט ס ל א  , ה נ ת ו כ ו
או ופוליאסטר-כותנה

אלסטומר

ת"י1147חלק
2

)אלסטי(: מתמתח אגד
אלסטומר עשוי ,4:1 אגד

וכותנהאוזהורית

ת"י1147חלק
3

)אלסטי(: מתמתח אגד
אגדעשויחוטאלסטומר
מלופףבשתיוחוטכותנה

אוזהוריתהערב

מעקריקיטורגדוליםת"י1148

אשת"י1153  לכיבוי  טפים מ
לשימושחד–פעמי

דלתותאש:עמידות–אשת"י1212

ת"י1212חלק
1

מכללידלתותאשומכללי
אש דלתות עשן: דלתות

סובבות

ת"י1220חלק
1

גלאי אש: גילוי מערכות
עשן

ת"י1220חלק
2

מערכותגילויאש:יחידות
בקרה

ת"י1220חלק
3

אש: גילוי מערכות
הוראותהתקנהודרישות

כלליות

ת"י1220חלק
4

גלאי אש: גילוי מערכות
חום

ת"י1220חלק
5

גלאי אש: גילוי מערכות
עשןעצמאיים

ת"י1220חלק
6

אש: גילוי מערכות
התקניםלאיתותידני

ת"י1220חלק
10

אש: גילוי מערכות
התקניםלאיתותשמע

אגדמתמתחמידבקאליות"י1228
המכילאבץחמצני

אגדגבסת"י1240

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

)אלסטי(:ת"י1147 מתמתח אגד
דרישותכלליות

ת"י1147חלק
1

)אלסטי(: מתמתח אגד
אלסטומר עשוי 3:1 אגד
ר מ ו ט ס ל א  , ה נ ת ו כ ו
או ופוליאסטר-כותנה

אלסטומר

ת"י1147חלק
2

)אלסטי(: מתמתח אגד
אלסטומר עשוי ,4:1 אגד

וכותנהאוזהורית

ת"י1147חלק
3

)אלסטי(: מתמתח אגד
אגדעשויחוטאלסטומר
מלופףבשתיוחוטכותנה

אוזהוריתהערב

מעקריקיטורגדוליםת"י1148

אשת"י1153  לכיבוי  טפים מ
לשימושחד–פעמי

דלתותאש:עמידות–אשת"י1212

ת"י1212חלק
1

מכללידלתותאשומכללי
אש דלתות עשן: דלתות

סובבות

ת"י1220חלק
1

גלאי אש: גילוי מערכות
עשן

ת"י1220חלק
2

מערכותגילויאש:יחידות
בקרה

ת"י1220חלק
3

אש: גילוי מערכות
הוראותהתקנהודרישות

כלליות

ת"י1220חלק
4

גלאי אש: גילוי מערכות
חום

ת"י1220חלק
5

גלאי אש: גילוי מערכות
עשןעצמאיים

ת"י1220חלק
6

אש: גילוי מערכות
התקניםלאיתותידני

ת"י1220חלק
10

אש: גילוי מערכות
התקניםלאיתותשמע

אגדמתמתחמידבקאליות"י1228
המכילאבץחמצני

אגדגבסת"י1240
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ת"י1258חלק
4

אזהרה ביגוד מגן: ביגוד
בעלנראותגבוהה

במסלולהתאמהלתקןאמריקאי

ת"י1268חלק
3

מזרקים מזרקיםומחטים:
סטריליים היפודרמיים
- חד–פעמי לשימוש

מזרקיםלשימושידני

ת"י1268חלק
4

מזרקים מזרקיםומחטים:
סטריליים היפודרמיים
- חד–פעמי לשימוש
עם לשימוש מזרקים

משאבותמזרקחשמליות

ת"י1268חלק
5

חד– סטריליים מזרקים
או מחט עם פעמיים,
המיועדים מחט, בלא

לאינסולין

ת"י1268חלק
6

מחטים ומחטים: מזרקים
לשימוש היפודרמיות
צבע קידוד - חד–פעמי

לזיהוי

ת"י1268חלק
7

מחטים ומחטים: מזרקים
סטריליות היפודרמיות
- חד–פעמי לשימוש

דרישותושיטותבדיקה

ת"י1279חלק
1

כיסאות גלגלים: כיסאות
מונעיםידנית

במסלולהתאמהלתקןאמריקאי

ת"י1284חלק
2

פגיעות נגד מגן כפפות
או אש או )חום תרמיות

שניהם(

במסלולהתאמהלתקןאמריקאי

ת"י1284חלק
3

נגד כפפות מגן: כפפות
סיכוניםמכניים

במסלולהתאמהלתקןאמריקאי

ת"י1284חלק
4

כפפות  מגן: כפפות
ם י ל ק י מ י כ  ד ג נ
ם י מ ז י נ ג ר ו א ו ר ק י מ ו
ם י ח נ ו מ  : ם י נ כ ו ס מ
ודרישותביצועיםבעבור

סיכוניםכימיים

במסלולהתאמהלתקןאמריקאי

ןת"י1291 זו מ  ובלת ה ל  ב רכ
בטמפרטורהמבוקרת

ת"י1296חלק
1

ביתיים מים מחממי
מחממי בגז: מוסקים

אגירה
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ת"י1296חלק
2

ביתיים מים מחממי
מוסקיםבגז:מחממימים
מידייםלהפקתמיםחמים

ביתיים

ת"י1296חלק
3

ביתיים מים מחממי
הסקה דודי בגז: מוסקים
מרכזיתהמופעליםבגז-
למכשירים ספציפי תקן

B1מטיפוס

ת"י1296חלק
4

ביתיים מים מחממי
דודי בגז: המוסקים
Cהסקהמרכזיתמטיפוס
הנומינלי החום שהספק
מ–70 גדול אינו שלהם

קילווט

שלת"י1300 מיטלטלים מטפים
גז ושל יבשה אבקה
מתכות לכיבוי סניקה

בעירות

שלת"י1313 להיגיינה אבזרים
האשה:טמפוניםלווסת

ברזיםת"י1317 וסוללת יחיד ברז
לעירוב

לענייןהברזיםוהסוללותהבאיםבמגע
עםמישתיה

מצופותת"י1338 אלקטרודות
עשויות ואלקטרודות
סגסוגת דלות פלדות

לריתוךבקשת

מצופותת"י1339 אלקטרודות
בלתי פלדות של לריתוך
מחלידותופלדותעמידות

בחום

במסלולהתאמהלתקןאמריקאי

מצופותת"י1340 אלקטרודות
מתכת בקשת לריתוך
לא פלדות של חשמלית

מסוגסגות

במסלולהתאמהלתקןאמריקאי

דרישותת"י1343 ולכות- צבעים
כלליות
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ת"י1296חלק
2

ביתיים מים מחממי
מוסקיםבגז:מחממימים
מידייםלהפקתמיםחמים

ביתיים

ת"י1296חלק
3

ביתיים מים מחממי
הסקה דודי בגז: מוסקים
מרכזיתהמופעליםבגז-
למכשירים ספציפי תקן

B1מטיפוס

ת"י1296חלק
4

ביתיים מים מחממי
דודי בגז: המוסקים
Cהסקהמרכזיתמטיפוס
הנומינלי החום שהספק
מ–70 גדול אינו שלהם

קילווט

שלת"י1300 מיטלטלים מטפים
גז ושל יבשה אבקה
מתכות לכיבוי סניקה

בעירות

שלת"י1313 להיגיינה אבזרים
האשה:טמפוניםלווסת

ברזיםת"י1317 וסוללת יחיד ברז
לעירוב

לענייןהברזיםוהסוללותהבאיםבמגע
עםמישתיה

מצופותת"י1338 אלקטרודות
עשויות ואלקטרודות
סגסוגת דלות פלדות

לריתוךבקשת

מצופותת"י1339 אלקטרודות
בלתי פלדות של לריתוך
מחלידותופלדותעמידות

בחום

במסלולהתאמהלתקןאמריקאי

מצופותת"י1340 אלקטרודות
מתכת בקשת לריתוך
לא פלדות של חשמלית

מסוגסגות

במסלולהתאמהלתקןאמריקאי

דרישותת"י1343 ולכות- צבעים
כלליות
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ברזערבובמכניבעלידיתת"י1347
הפעלהאחת

לענייןהברזיםוהסוללותהבאיםבמגע
עםמישתיה

פסיפסת"י1353 אריחי לוחות
מקרמיקהאומזכוכית

מדמיעת"י1366 חומר מרסס
להגנהאישית

ת"י1368חלק
3

תנורהסקהביתיהמוסק
בדלקמוצק:פליטתחומר

חלקיקי

כליםת"י1417 לניקוי אבקות
דרישות כלים: למדיח
להבטחתאיכותהסביבה

ולסימון

ת"י1430חלק
1

גגות: לאיטום יריעות
כלורי פוליוויניל יריעות

)PVC(

מסלולהתאמהלתקןהאמריקאי;ולעניין
יריעותבמסלולהאירופישאינןעומדות

DINV20000בתקןגרמני

ת"י1430חלק
2

גגות: לאיטום יריעות
EPDMיריעות

ת"י1430חלק
3

גגות: לאיטום יריעות
משופר ביטומן יריעות
מזוינות בפולימרים,
או פוליאסטר בסיבי
לא אחרים בסיבים
עדות יו מ ה  , וגים ר א

להתקנהבריתוך

סיבייםהמיוצריםת"י1481 לוחות
בתהליךיבש

ת"י1490חלק
1

גבס: וחיפויי מחיצות
לוחות

ת"י1498חלק
7

מדריך משחקים: מתקני
, ח ו ק י פ ל  , ה נ ק ת ה ל

לתחזוקהולתפעול

ת"י1498חלק
8

מתקניםלמגרשימשחקים
וחיפוימשטחיהמגרשים:

מגרשהמשחקים

ת"י1505חלק
1

במי לטיפול מערכות
- ביתי לשימוש שתייה
מערכות, וטיהור: סינון
אוסמוזה מערכות למעט

הפוכה
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ת"י1505חלק
2

במי לטיפול מערכות
ביתי: לשימוש שתייה
מערכותאוסמוזההפוכה

ת"י1516חלק
1

בידוד בעלי כוח כבלי
למתח משוחלואבזריהם
= ק"ו )2ר1 ק"ו מ–1 נקוב
Um(עד30ק"ו)36ק"ו=
Um(:כבליםלמתחנקוב
)Um=של1ק"ו)2ר1ק"ו

)Um=ו–3ק"ו)6ר3ק"ו

ת"י1516חלק
2

בידוד בעלי כוח כבלי
ם ה י ר ז ב א ו  ל ח ו ש מ
)2ר1 ק"ו מ–1 נקוב למתח
ק"ו 30 עד )Um ק"ו=
כבלים :)Um ק"ו= 36 (
)2ר7 ק"ו מ–6 נקוב למתח
36( ק"ו 30 עד )Um=ק"ו

)Um=ק"ו

מציתים:דרישותבטיחותת"י1546

ת"י1554חלק
1

מדרגות: לחיפוי לוחות
לוחותמטראצואומבטון

בציפויטראצו

ת"י1554חלק
2

מדרגות: לחיפוי לוחות
לוחותמאבןטבעית

ת"י1604חלק
1

של ומבנים מכונות
- שעשועים וגני ירידים

בטיחות

ת"י1605חלק
1

דרישות מים: מגלשות
בטיחותושיטותבדיקה

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי

לגזת"י1607 ידניים שסתומים
)גפ"מ( מעובה פחמימני

ולגזטבעי

לרוכבית"י1613 מגן קסדות
אופניים

מסלולהתאמהלרגולציהאמריקאית

ת"י1735חלק
4

- בטון לדריכת פלדה
גדילים

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

ת"י1505חלק
2

במי לטיפול מערכות
ביתי: לשימוש שתייה
מערכותאוסמוזההפוכה

ת"י1516חלק
1

בידוד בעלי כוח כבלי
למתח משוחלואבזריהם
= ק"ו )2ר1 ק"ו מ–1 נקוב
Um(עד30ק"ו)36ק"ו=
Um(:כבליםלמתחנקוב
)Um=של1ק"ו)2ר1ק"ו

)Um=ו–3ק"ו)6ר3ק"ו

ת"י1516חלק
2

בידוד בעלי כוח כבלי
ם ה י ר ז ב א ו  ל ח ו ש מ
)2ר1 ק"ו מ–1 נקוב למתח
ק"ו 30 עד )Um ק"ו=
כבלים :)Um ק"ו= 36 (
)2ר7 ק"ו מ–6 נקוב למתח
36( ק"ו 30 עד )Um=ק"ו

)Um=ק"ו

מציתים:דרישותבטיחותת"י1546

ת"י1554חלק
1

מדרגות: לחיפוי לוחות
לוחותמטראצואומבטון

בציפויטראצו

ת"י1554חלק
2

מדרגות: לחיפוי לוחות
לוחותמאבןטבעית

ת"י1604חלק
1

של ומבנים מכונות
- שעשועים וגני ירידים

בטיחות

ת"י1605חלק
1

דרישות מים: מגלשות
בטיחותושיטותבדיקה

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי

לגזת"י1607 ידניים שסתומים
)גפ"מ( מעובה פחמימני

ולגזטבעי

לרוכבית"י1613 מגן קסדות
אופניים

מסלולהתאמהלרגולציהאמריקאית

ת"י1735חלק
4

- בטון לדריכת פלדה
גדילים
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שיטותייחוסלבדיקהשלת"י1811
מכללי מכל ניקל שחרור
המוחדרים העגילים
בגוף שנעשו לנקבים
האדם)פירסינג(ומפריטים
במגע לבוא המיועדים

ישירוממושךעםהעור

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי

ומשקפייםת"י1898 שמש משקפי
אופנתיים:דרישות

לוחותכפיסיעץמכווניםת"י1913
)OSB(

וסתילחץלגפ"מת"י1921

שסתוםבטיחותושסתוםת"י1964
עם משולב בטיחות

שסתוםחד–כיווני

ת"י2206חלק
1

אש: לכיבוי גלגילון
דרישותמבנהובדיקות

הצתהת"י2207 עם תחמושת
מרכזיתלנשקקללשימוש

אזרחי

אוטומטייםת"י2217 אבקה מטפי
ב ממין לדלקות קבועים

)נוזליםוגזים(

ת"י2250חלק
1

בצנרת סתימות פותח
לבטיחות, דרישות ניקוז:

לאריזהולסימון

ת"י2251חלק
1

מענבירצועותלהרמה-
בטיחות:מענביםמחגורות
הרמהשטוחות,מסיבים-

עשויים,לשימושכללי

ת"י2251חלק
2

הרמה רצועות מענבי
מענבים בטיחות: -
עגוליםמסיבים-עשויים,

לשימושכללי

ת"י2252חלק
1

ים י ל מ ש ח  ונים על מ
מוגבלות עם לאנשים
בטיחות, כללי - תנועה
מידותופעולהתפקודית:
ם י י כ נ א  ם י נ ו ל ע מ
שאינו בפיר המותקנים

סגור
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ת"י2252חלק
2

חשמליים הרמה משטחי
כללי - למוגבלי–תנועה
ופעולה מידות בטיחות,
עלונים מ  : ית ד ו פק ת
למשתמשים משופעים
עמידה ישיבה, במצב
לתנועה גלגלים, ובכיסא

במישורמשופע

ת"י2302חלק
2

ת ו וב ר ע ת ו  ם י ר מ ו ח
מיון, - הובלה מסוכנים:

אריזה,תיוויוסימון

ת"י2481חלק
0

מעליות:דרישותבטיחות
- ולהתקנה לבנייה

דרישותיסוד

ת"י2481חלק
1

מעליות:דרישותבטיחות
- ולהתקנה לבנייה

מעליותחשמליות

ת"י2481חלק
2

מעליות:דרישותבטיחות
- ולהתקנה לבנייה

מעליותהידרוליות

ת"י2481חלק
41

מעליות:דרישותבטיחות
- ולהתקנה לבנייה
מעליותמיוחדותלהובלת
נוסעיםומשא-מעלונים
בפיר המותקנים אנכיים
סגורלשימושאנשיםעם

מוגבלותתנועה

ת"י4004חלק
1

דבקיםלאריחים:הגדרות
ודרישות

ת"י4141חלק
12

לעיניים: אישי מגן ציוד
העיניים להגנת ציוד
ריתוך בעת והפנים

ותהליכיםנלווים

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי

ת"י4210חלק
1

אופניים:דרישותבטיחות
לאופניים

ת"י4210חלק
2

אופניים:דרישותבטיחות
דרישות - לאופניים
ולשבילי לעיר לאופניים
לבגירים אופניים רכיבה,
הרים אופני צעירים,

ואופנימרוץ
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ת"י2252חלק
2

חשמליים הרמה משטחי
כללי - למוגבלי–תנועה
ופעולה מידות בטיחות,
עלונים מ  : ית ד ו פק ת
למשתמשים משופעים
עמידה ישיבה, במצב
לתנועה גלגלים, ובכיסא

במישורמשופע

ת"י2302חלק
2

ת ו וב ר ע ת ו  ם י ר מ ו ח
מיון, - הובלה מסוכנים:

אריזה,תיוויוסימון

ת"י2481חלק
0

מעליות:דרישותבטיחות
- ולהתקנה לבנייה

דרישותיסוד

ת"י2481חלק
1

מעליות:דרישותבטיחות
- ולהתקנה לבנייה

מעליותחשמליות

ת"י2481חלק
2

מעליות:דרישותבטיחות
- ולהתקנה לבנייה

מעליותהידרוליות

ת"י2481חלק
41

מעליות:דרישותבטיחות
- ולהתקנה לבנייה
מעליותמיוחדותלהובלת
נוסעיםומשא-מעלונים
בפיר המותקנים אנכיים
סגורלשימושאנשיםעם

מוגבלותתנועה

ת"י4004חלק
1

דבקיםלאריחים:הגדרות
ודרישות

ת"י4141חלק
12

לעיניים: אישי מגן ציוד
העיניים להגנת ציוד
ריתוך בעת והפנים

ותהליכיםנלווים

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי

ת"י4210חלק
1

אופניים:דרישותבטיחות
לאופניים

ת"י4210חלק
2

אופניים:דרישותבטיחות
דרישות - לאופניים
ולשבילי לעיר לאופניים
לבגירים אופניים רכיבה,
הרים אופני צעירים,

ואופנימרוץ
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ת"י4210חלק
3

אופניים:דרישותבטיחות
לאופניים-שיטותבדיקה

מקובלות

ת"י4210חלק
4

אופניים:דרישותבטיחות
לאופניים-שיטותבדיקה

לבלימה

ת"י4210חלק
5

אופניים:דרישותבטיחות
לאופניים-שיטותבדיקה

להיגוי

ת"י4210חלק
6

אופניים:דרישותבטיחות
לאופניים-שיטותבדיקה

לשלדהולמזלג

ת"י4210חלק
7

אופניים:דרישותבטיחות
לאופניים-שיטותבדיקה

לגלגליםולחישוקים

ת"י4210חלק
8

אופניים:דרישותבטיחות
לאופניים-שיטותבדיקה
לדוושותולמערכתההינע

ת"י4210חלק
9

אופניים:דרישותבטיחות
לאופניים-שיטותבדיקה

לאוכףולעמודהמושב

תנוריםת"י4272 לניקוי תכשירים
- שומניות ולהסרת
דרישותלבטיחות,אריזה

וסימון

ת"י4280חלק
1

דודיקיטור:דוודיםבעלי
צינורותאש

מכלילחץת"י4295

שחוריםת"י4314 פלדה צינורות
ומגולווניםעםתפרוללא
במערכות לשימוש תפר
)מתזים( אוטומטיות

לכיבויאש

ת"י4466חלק
2

מוטות בטון: לזיון פלדה
חלקים

ת"י4466חלק
3

מוטות בטון: לזיון פלדה
מצולעים

ת"י4466חלק
4

פלדהלזיוןבטון:רשתות
מרותכות
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ת"י4466חלק
5

מוטות בטון: לזיון פלדה
ם י כ ו ת ח  ת ו ת ש ר ו

ומכופפים

ת"י4476חלק
1

ם י ר ז ב א ו  ת ו ר ו נ י צ
מערכות מפוליאתילן:
)קרים שפכים לסילוק
- בבניינים וחמים(

דרישות

יםת"י4501 י מ –פע ד ח  ים כל מ
רפואיים פריטים לאיסוף
באזורי המשמשים חדים

טיפולרפואי

ת"י5111חלק
1

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליפרופילן:כללי

ת"י5111חלק
2

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליפרופילן:צינורות

ת"י5111חלק
3

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליפרופילן:אבזרים

ת"י5111חלק
5

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,
התאמת פוליפרופילן:

המערכתלייעודה

ומוצרית"י5113 פלסטיק חומרי
פלסטיקהבאיםבמגעעם

מזוןומשקאות

מסלולהתאמהלרגולציהאמריקאית

ת"י5115חלק
4

יחידות החתלה: יחידות
ציבורי לשימוש החתלה

-התקנהותחזוקה

מתקנימשחקיםמתנפחיםת"י5378
בטיחות דרישות -

ושיטותבדיקה

לענייןתחזוקהובדיקותתקופתיותבלבד
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ת"י4466חלק
5

מוטות בטון: לזיון פלדה
ם י כ ו ת ח  ת ו ת ש ר ו

ומכופפים

ת"י4476חלק
1

ם י ר ז ב א ו  ת ו ר ו נ י צ
מערכות מפוליאתילן:
)קרים שפכים לסילוק
- בבניינים וחמים(

דרישות

יםת"י4501 י מ –פע ד ח  ים כל מ
רפואיים פריטים לאיסוף
באזורי המשמשים חדים

טיפולרפואי

ת"י5111חלק
1

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליפרופילן:כללי

ת"י5111חלק
2

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליפרופילן:צינורות

ת"י5111חלק
3

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליפרופילן:אבזרים

ת"י5111חלק
5

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,
התאמת פוליפרופילן:

המערכתלייעודה

ומוצרית"י5113 פלסטיק חומרי
פלסטיקהבאיםבמגעעם

מזוןומשקאות

מסלולהתאמהלרגולציהאמריקאית

ת"י5115חלק
4

יחידות החתלה: יחידות
ציבורי לשימוש החתלה

-התקנהותחזוקה

מתקנימשחקיםמתנפחיםת"י5378
בטיחות דרישות -

ושיטותבדיקה

לענייןתחזוקהובדיקותתקופתיותבלבד

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18 384

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

שלת"י5418 בהידלקות עמידות
מזרנים, רפידות מזרנים,
מרופדים מיטות בסיסי
שאינם מיטות ובסיסי

מרופדים

ת"י5433חלק
1

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליאתילןמצולב:כללי

ת"י5433חלק
2

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
בניינים בתוך וקרים,
מצולב: פוליאתילן -

צינורות

ת"י5433חלק
3

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
בניינים בתוך וקרים,
מצולב: פוליאתילן -

אבזרים

ת"י5433חלק
5

פלסטיק צנרת מערכות
למתקנימיםחמיםוקרים,
בתוךבניינים-פוליאתילן
מצולב:התאמתהמערכת

לייעודה

ת"י5434חלק
1

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליבוטילן:כללי

ת"י5434חלק
2

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליבוטילן:צינורות

ת"י5434חלק
3

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליבוטילן:אבזרים

ת"י5434חלק
5

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
בניינים בתוך וקרים,
התאמת פוליבוטילן: -

המערכתלייעודה
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נטליםלנורותפלואורניותת"י5485
מדד לחישוב שיטות -
נצילותהאנרגיהודרישות

לסימון

אוורורבניינים-מוביליםת"י5678
-מידותודרישותמכניות

למובליםגמישים

שלא אירופי במסלול מובילים לעניין
לפי תרמית מוליכות בדרישת עומדים

EN12667תקן

לקבועותת"י5694 ניקוז אבזרי
דרישות - תברואיות

ושיטותבדיקה

הקבועות במידות שאינם אלו לעניין:
כפישפורטובתקןישראלי;אלושאינם
עומדיםבדרישותשלתקןEN274חלק2

ת"י5697חלק
1

ניידות הרמה במות
הרמה במות לעבודה:
חישובי - לשימושכללי
ריונים ריט ק  -  תכן
- מבנה - ליציבות
בחינות  -  יחות בט

ובדיקות

ת"י5697חלק
2

ניידות הרמה במות
הרמה במות לעבודה:
מבדדותלעבודהבמתקןחי

ת"י9809חלק
1

פלדה מכלי - גז מכלי
חוזר למילוי תפר, ללא
ובדיקות: מבנה תכן, -
מכליפלדהשעברוצינון
והרפיה,שחוזקהמתיחה
שלהםקטןמ–1100מגפ"ס

ת"י9809חלק
2

פלדה מכלי - גז מכלי
חוזר למילוי תפר, ללא
ובדיקות: מבנה תכן, -
מכליפלדהשעברוצינון
והרפיה,שחוזקהמתיחה
110 0 מ– גדול שלהם

מגפ"סאושווהלו

ת"י9809חלק
3

פלדה מכלי - גז מכלי
חוזר למילוי תפר, ללא
ובדיקות: מבנה תכן -

מכליםמפלדהמנורמלת

מתוברגיםת"י10242 צנרת אבזרי
ברזל יצקת עשויים

חשילה

מי עם במגע הבאים האביזרים לעניין
שתייהר

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

נטליםלנורותפלואורניותת"י5485
מדד לחישוב שיטות -
נצילותהאנרגיהודרישות

לסימון

אוורורבניינים-מוביליםת"י5678
-מידותודרישותמכניות

למובליםגמישים

שלא אירופי במסלול מובילים לעניין
לפי תרמית מוליכות בדרישת עומדים

EN12667תקן

לקבועותת"י5694 ניקוז אבזרי
דרישות - תברואיות

ושיטותבדיקה

הקבועות במידות שאינם אלו לעניין:
כפישפורטובתקןישראלי;אלושאינם
עומדיםבדרישותשלתקןEN274חלק2

ת"י5697חלק
1

ניידות הרמה במות
הרמה במות לעבודה:
חישובי לשימושכללי-
ריונים ריט ק  -  תכן
- מבנה - ליציבות
בחינות  -  יחות בט

ובדיקות

ת"י5697חלק
2

ניידות הרמה במות
הרמה במות לעבודה:
מבדדותלעבודהבמתקןחי

ת"י9809חלק
1

פלדה מכלי - גז מכלי
חוזר למילוי תפר, ללא
ובדיקות: מבנה תכן, -
מכליפלדהשעברוצינון
והרפיה,שחוזקהמתיחה
שלהםקטןמ–1100מגפ"ס

ת"י9809חלק
2

פלדה מכלי - גז מכלי
חוזר למילוי תפר, ללא
ובדיקות: מבנה תכן, -
מכליפלדהשעברוצינון
והרפיה,שחוזקהמתיחה
110 0 מ– גדול שלהם

מגפ"סאושווהלו

ת"י9809חלק
3

פלדה מכלי - גז מכלי
חוזר למילוי תפר, ללא
ובדיקות: מבנה תכן -

מכליםמפלדהמנורמלת

מתוברגיםת"י10242 צנרת אבזרי
ברזל יצקת עשויים

חשילה

מי עם במגע הבאים האביזרים לעניין
שתייהר
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לאת"י10255 מפלדה צינורות
המתאימים מסוגסגת
תנאי - ולתבריג לריתוך

אספקהטכניים

מי עם במגע הבאים האביזרים לעניין
שתייהר

לבנייהת"י12159 זמניות מעליות
ים נש א ל  עדות יו מ ה

ולחומרים

124 02 ת"י
חלק1

אישיים: ציפה התקני
לאוניות הצלה אפודות
המפליגותבים-דרישות

בטיחות

14 079 ת"י
חלק1

חומר ללא רפואי ציוד
פעיל-דרישותביצועים
גזה בדיקה: ושיטות
כותנה עשויה סופגת
וגזהסופגתעשויהכותנה

וזהורית

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי

14 079 ת"י
חלק3

חומר ללא רפואי ציוד
פעיל-דרישותביצועים
ושיטותבדיקה:מרפדגזה

מוצריבידודתרמילציודת"י14304
תעשייה ולמיתקני בנייה
אלסטומריים מוצרים -
)FEF( מוקצפים גמישים
- במפעל המיוצרים

מפרטדרישות

לענייןמסלולהתאמהלתקןאמריקאי

אופתלמיתת"י14889 אופטיקה
משקפיים: עדשות -
דרישותבסיסיותלעדשות

מוגמרותלא–חתוכות

-ת"י16128 אופתלמית אופטיקה
שיטתייחוסלבדיקהשל
שחרורניקלממסגרותשל
וממשקפי ראייה משקפי

שמש

210 03 ת"י
חלק1

רב– רת צנ מערכות
מים למתקני שכבתית
בתוך וקרים, חמים

בניינים:כללי

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



387 ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

210 03 ת"י
חלק2

רב– רת צנ מערכות
מים למתקני שכבתית
בתוך וקרים, חמים

בניינים:צינורות

210 03 ת"י
חלק3

רב  רת נ צ  ות רכ ע מ
מים למתקני שכבתית
בתוך וקרים, חמים

בניינים:אבזרים

210 03 ת"י
חלק5

רב– רת צנ מערכות
מים למתקני שכבתית
בתוך וקרים, חמים
ת מ א ת ה  : ם י נ י י נ ב

המערכתלייעודה

5 0464 ת"י
חלק1

תלת– חלוקה שנאי
בשמן טבולים מופעיים
בעלי הרץ, 50 לתדר
הספקמ–50קו"אעד2500
קו"א,לשימושעבורציוד
מ–36 גדול שאינו במתח
אנרגטית יעילות ק"ו:

וסימון

C036 הפסדים: בדרגות שנאים לעניין
Ck,DkCk36

5 0 541 ת"י
חלק1

תלת– חלוקה שנאי
יבש מטיפוס מופעיים
לתדר50הרץ,בעליהספק
3150 עד קו"א 100 מ–
קו"א,לשימושעבורציוד
מ–36 גדול שאינו במתח
אנרגטית יעילות ק"ו:

וסימון

Ck,C0,:לענייןשנאיםבדרגותהפסדים
D0

6 0 034 ת"י
חלק1

מכונותחשמלמסתובבות:
דירוגוביצועים

של 30 בחלק המוגדרים מנועים למעט
פחותה אינה שלהם שהנצילות התקן

IIE3מדרגה

6 0 095 ת"י
חלק1

מטיפוס התנעה מצברי
דרישות עופרת-חומצה:

כלליותושיטותבדיקה

6 0227 ת"י
חלק1

ם י ד ד ו ב מ  ם י ל ב כ
י ר ו ל כ  ל ני י ו ו י ל ו פ ב
שאינם נקובים למתחים
וולט: מ–450/750 גדולים

דרישותכלליות

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

210 03 ת"י
חלק2

רב– רת צנ מערכות
מים למתקני שכבתית
בתוך וקרים, חמים

בניינים:צינורות

210 03 ת"י
חלק3

רב  רת נ צ  ות רכ ע מ
מים למתקני שכבתית
בתוך וקרים, חמים

בניינים:אבזרים

210 03 ת"י
חלק5

רב– רת צנ מערכות
מים למתקני שכבתית
בתוך וקרים, חמים
ת מ א ת ה  : ם י נ י י נ ב

המערכתלייעודה

5 0464 ת"י
חלק1

תלת– חלוקה שנאי
בשמן טבולים מופעיים
בעלי הרץ, 50 לתדר
הספקמ–50קו"אעד2500
קו"א,לשימושעבורציוד
מ–36 גדול שאינו במתח
אנרגטית יעילות ק"ו:

וסימון

C036 הפסדים: בדרגות שנאים לעניין
Ck,DkCk36

5 0 541 ת"י
חלק1

תלת– חלוקה שנאי
יבש מטיפוס מופעיים
לתדר50הרץ,בעליהספק
3150 עד קו"א 100 מ–
קו"א,לשימושעבורציוד
מ–36 גדול שאינו במתח
אנרגטית יעילות ק"ו:

וסימון

Ck,C0,:לענייןשנאיםבדרגותהפסדים
D0

6 0 034 ת"י
חלק1

מכונותחשמלמסתובבות:
דירוגוביצועים

של 30 בחלק המוגדרים מנועים למעט
פחותה אינה שלהם שהנצילות התקן

IIE3מדרגה

6 0 095 ת"י
חלק1

מטיפוס התנעה מצברי
דרישות עופרת-חומצה:

כלליותושיטותבדיקה

6 0227 ת"י
חלק1

ם י ד ד ו ב מ  ם י ל ב כ
י ר ו ל כ  ל ני י ו ו י ל ו פ ב
שאינם נקובים למתחים
וולט: מ–450/750 גדולים

דרישותכלליות
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6 0227 ת"י
חלק2

ם י ד ד ו ב מ  ם י ל ב כ
י ר ו ל כ  ל ני י ו ו י ל ו פ ב
שאינם נקובים למתחים
וולט: מ–450/750 גדולים

שיטותבדיקה

6 0227 ת"י
חלק3

ם י ד ד ו ב מ  ם י ל ב כ
י ר ו ל כ  ל ני י ו ו י ל ו פ ב
שאינם נקובים למתחים
4 5 0/7 5 0 – מ  ים ל גדו
מעטה ללא כבלים וולט:

המיועדיםלתיולקבוע

6 0227 ת"י
חלק4

ם י ד ד ו ב מ  ם י ל ב כ
י ר ו ל כ  ל ני י ו ו י ל ו פ ב
שאינם נקובים למתחים
וולט: מ–450/750 גדולים
מעטה בעלי כבלים

המיועדיםלתיולקבוע

6 0227 ת"י
חלק5

ם י ד ד ו ב מ  ם י ל ב כ
י ר ו ל כ  ל ני י ו ו י ל ו פ ב
שאינם נקובים למתחים
וולט: מ–450/750 גדולים

כבליםגמישים)פתילים(

6 0227 ת"י
חלק6

ם י ד ד ו ב מ  ם י ל ב כ
י ר ו ל כ  ל ני י ו ו י ל ו פ ב
שאינם נקובים למתחים
וולט: מ–450/750 גדולים
למעליות עגולים כבלים
וכבליםלחיבוריםגמישים

תבריגת"י60238 בעלי נורה בתי
מטיפוסאדיסון

E3לענייןביתנורהבעלתבריג

6 0245 ת"י
חלק1

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ–450/750 גדולים

דרישותכלליות

6 0245 ת"י
חלק2

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ–450/750 גדולים

שיטותבדיקה
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6 0245 ת"י
חלק3

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ–450/750 גדולים
כבליםמבודדיםבסיליקון

עמידיםבחום

6 0245 ת"י
חלק4

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ-450/750 גדולים

פתיליםוכבליםגמישים

6 0245 ת"י
חלק5

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ–450/750 גדולים

כבליםלמעליות

6 0245 ת"י
חלק6

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ-450/750 גדולים
כבליםלאלקטרודתריתוך

בקשת

6 0245 ת"י
חלק7

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ–450/750 גדולים
בגומי מבודדים כבלים
ט אצט  ל ן-ויני ל תי א

עמידיםבחום

6 0245 ת"י
חלק8

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
4 5 0/7 5 0 – מ  ים ל גדו
ליישומים פתילים וולט:
הדורשיםגמישותגבוהה

6 073 0 ת"י
חלק7ר2

חשמליים בקרה אמצעי
דרישות אוטומטיים:
זמן לקוצבי מיוחדות

ולמתגיזמן

במפסק המצוייד בקרה אמצעי למעט
העומדבדרישותת"י33ר

6 0745 ת"י
חלק1ר2

חשמליים עבודה כלי
המוחזקים מופעלי–מנוע
דרישות בטיחות: - ביד
ות ח ד ק למ  דות ח יו מ

ולמקדחות–הולם

כלהכליםלמעטכליםהעומדיםלפחות
בדרגתבידודE,שאינםפולטיםבשימוש
תקיןרעשגבוהמהמוצהרעלידיהיצרן
והםאחדמאלה:כליעבודההמוחזקים
מקדחות - או ,III או II מסוג ביד

לעבודהעםמיםשהן:

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

6 0245 ת"י
חלק3

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ–450/750 גדולים
כבליםמבודדיםבסיליקון

עמידיםבחום

6 0245 ת"י
חלק4

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ-450/750 גדולים

פתיליםוכבליםגמישים

6 0245 ת"י
חלק5

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ–450/750 גדולים

כבליםלמעליות

6 0245 ת"י
חלק6

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ-450/750 גדולים
כבליםלאלקטרודתריתוך

בקשת

6 0245 ת"י
חלק7

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ–450/750 גדולים
בגומי מבודדים כבלים
ט אצט  ל ן-ויני ל תי א

עמידיםבחום

6 0245 ת"י
חלק8

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
4 5 0/7 5 0 – מ  ים ל גדו
ליישומים פתילים וולט:
הדורשיםגמישותגבוהה

6 073 0 ת"י
חלק7ר2

חשמליים בקרה אמצעי
דרישות אוטומטיים:
זמן לקוצבי מיוחדות

ולמתגיזמן

במפסק המצוייד בקרה אמצעי למעט
העומדבדרישותת"י33ר

6 0745 ת"י
חלק1ר2

חשמליים עבודה כלי
המוחזקים מופעלי–מנוע
דרישות בטיחות: - ביד
ות ח ד ק למ  דות ח יו מ

ולמקדחות–הולם

כלהכליםלמעטכליםהעומדיםלפחות
בדרגתבידודE,שאינםפולטיםבשימוש
תקיןרעשגבוהמהמוצהרעלידיהיצרן
והםאחדמאלה:כליעבודההמוחזקים
מקדחות - או ,III או II מסוג ביד

לעבודהעםמיםשהן:
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דרגת ובעלות II מסוג - או ,III מסוג
הגנהמפנימיםIPX3לפחותבהתאם
לתקןIEC60529,או-מסוגIIומוזנות

באמצעותשנאימבדלמסוגIIר

6 0745 ת"י
חלק3ר2

חשמליים עבודה כלי
המוחזקים מופעלי–מנוע
דרישות בטיחות: - ביד
, שחזות למ  מיוחדות
ולמשחקות למלטשות

דסקה

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי;

במסלולהתאמהלתקןבינלאומי,למעט
בידוד בדרגת לפחות העומדים כלים
רעש תקין בשימוש פולטים שאינם ,E
גבוהמהמוצהרעלידיהיצרןוהםאחד
מאלה:כליעבודההמוחזקיםבידמסוג
עם לעבודה מלטשות - או ,III או II
מיםשהן:מסוגIII,או-מסוגIIובעלות
לפחות IPX3  מים מפני הגנה דרגת
IIאו-מסוג,IEC60529בהתאםלתקן
ומוזנותבאמצעותשנאימבדלמסוגIIר

6 0745 ת"י
חלק12ר2

חשמליים עבודה כלי
המוחזקים מופעלי–מנוע
דרישות בטיחות: - ביד

מיוחדותלמרטטותבטון

בדרגת לפחות העומדים כלים למעט
בידודE,שאינםפולטיםבשימושתקין
היצרן ידי על מהמוצהר גבוה רעש
והםאחדמאלה:כליעבודההמוחזקים
בידמסוגIIאוIII,או-מרטטותבטון
- או ,III מסוג שהן: מים עם לעבודה
מים מפני הגנה דרגת ובעלות II מסוג
,IEC60529לפחותבהתאםלתקןIPX3
IIומוזנותבאמצעותשנאי או-מסוג
שמסת I מסוג - או ,II מסוג מבדל

המנועשלהגדולהמ–18ק"ג

6 0745 ת"י
חלק13ר2

חשמליים עבודה כלי
המוחזקים מופעלי–מנוע
דרישות בטיחות: - ביד
מיוחדותלמסורישרשרת

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי;במסלול
כלי למעט בינלאומי, לתקן התאמה
III או II מסוג ביד המוחזקים עבודה
,E בידוד בדרגת לפחות העומדים
שאינםפולטיםבשימושתקיןרעשגבוה

מהמוצהרעלידיהיצרן

6 0745 ת"י
חלק15ר2

חשמליים עבודה כלי
המוחזקים מופעלי-מנוע
דרישות בטיחות: - ביד
שיחים לגוזמי מיוחדות

)גדרחיה(

IIלמעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
,EהעומדיםלפחותבדרגתבידודIIIאו
שאינםפולטיםבשימושתקיןרעשגבוה

מהמוצהרעלידיהיצרןר
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6 0 898 ת"י
חלק1

- חשמליים אבזרים
להגנה מעגל מפסקי
למתקנים זרם–יתר מפני
ביתייםולמתקניםדומים:
אוטומטיים מפסקים
לפעולה )מא"ז( זעירים

בזרםחילופים

אמפר 16 עד של לזרם מפסקים למעט
של קצר לזרם הנקוב שהערך ובלבד

המפסקלאיפחתמ–3000אמפרר

6 0 898 ת"י
חלק2

- חשמליים אבזרים
להגנה מעגל מפסקי
למתקנים זרם-יתר מפני
ביתייםולמתקניםדומים:
אוטומטיים מפסקים
לפעולה )מא"ז( זעירים
בזרםחילופיםובזרםישר

אמפר 16 עד של לזרם מפסקים למעט
של קצר לזרם הנקוב שהערך ובלבד

המפסקלאיפחתמ–3000אמפרר

תת"י60921 ו ר פ ו פ ש ל  ם י ל ט נ
דרישות - פלואורניות

ביצועים

610 0 8 ת"י
חלק1

מפסקימגןהפועליםבזרם
בלא דלף( )זרם שיורי
זרם מפני הגנה שילוב
לשימוש המיועדים יתר,
דומים: ולשימושים ביתי

דרישותכלליות

בעלי AC מטיפוס מגן מפסקי לעניין
רגישותשלעד30מיליאמפרועדבכלל

בלבד

610 09 ת"י
חלק1

מפסקימגןהפועליםבזרם
בשילוב דלף( )זרם שיורי
זרם–יתר מפני הגנה
משולבים(, מגן )מפסקי
ש ו ימ ש ל  עדים יו המ
דומים: ולשימושים ביתי

דרישותכלליות

בעלי AC מטיפוס מגן מפסקי לעניין
רגישותשלעד30מיליאמפרועדבכלל

בלבד

610 84 ת"י
חלק1

להעברת תיעול מערכות
כבליםומערכותהשחלה
עבור כבלים להעברת
דרישות חשמל: מתקני

כלליות

610 84 ת"י
חלק1ר2

להעברת תיעול מערכות
כבליםומערכותהשחלה
עבור כבלים להעברת

מתקניחשמל:

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

6 0 898 ת"י
חלק1

- חשמליים אבזרים
להגנה מעגל מפסקי
למתקנים זרם–יתר מפני
ביתייםולמתקניםדומים:
אוטומטיים מפסקים
לפעולה )מא"ז( זעירים

בזרםחילופים

אמפר 16 עד של לזרם מפסקים למעט
של קצר לזרם הנקוב שהערך ובלבד

המפסקלאיפחתמ–3000אמפרר

6 0 898 ת"י
חלק2

- חשמליים אבזרים
להגנה מעגל מפסקי
למתקנים זרם-יתר מפני
ביתייםולמתקניםדומים:
אוטומטיים מפסקים
לפעולה )מא"ז( זעירים
בזרםחילופיםובזרםישר

אמפר 16 עד של לזרם מפסקים למעט
של קצר לזרם הנקוב שהערך ובלבד

המפסקלאיפחתמ–3000אמפרר

תת"י60921 ו ר פ ו פ ש ל  ם י ל ט נ
דרישות - פלואורניות

ביצועים

610 0 8 ת"י
חלק1

מפסקימגןהפועליםבזרם
בלא דלף( )זרם שיורי
זרם מפני הגנה שילוב
לשימוש המיועדים יתר,
דומים: ולשימושים ביתי

דרישותכלליות

בעלי AC מטיפוס מגן מפסקי לעניין
רגישותשלעד30מיליאמפרועדבכלל

בלבד

610 09 ת"י
חלק1

מפסקימגןהפועליםבזרם
בשילוב דלף( )זרם שיורי
זרם–יתר מפני הגנה
משולבים(, מגן )מפסקי
ש ו ימ ש ל  עדים יו המ
דומים: ולשימושים ביתי

דרישותכלליות

בעלי AC מטיפוס מגן מפסקי לעניין
רגישותשלעד30מיליאמפרועדבכלל

בלבד

610 84 ת"י
חלק1

להעברת תיעול מערכות
כבליםומערכותהשחלה
עבור כבלים להעברת
דרישות חשמל: מתקני

כלליות

610 84 ת"י
חלק1ר2

להעברת תיעול מערכות
כבליםומערכותהשחלה
עבור כבלים להעברת

מתקניחשמל:

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18 392

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

ת ו ד ח ו י מ  ת ו ש י ר ד
למערכותתיעוללהעברת
כבליםומערכותהשחלה
עבור כבלים להעברת
מתקניחשמל,המיועדות
ועל קירות על להרכבה

תקרות

לשימושת"י61242 כבלים תופי
ביתיולשימושיםדומים

למעטתופיכבלשבהםכבלבעלשטח
חתךשללפחות5ר1ממ"ר

613 47 ת"י
חלק1

ובקרה הפעלה אבזרי
כלליות דרישות לנורות:

ודרישותבטיחות

613 47 ת"י
חלק1ר2

ובקרה הפעלה אבזרי
לנורות:דרישותמיוחדות
)למעט הדלקה להתקני

מדלקילהט(

613 47 ת"י
חלק2ר2

ובקרה הפעלה אבזרי
לנורות:דרישותמיוחדות
אלקטרוניים לממירים
מורידימתחלנורותלהט
או ישר בזרם המוזנים

בזרםחילופים

613 47 ת"י
חלק3ר2

ובקרה הפעלה אבזרי
לנורות:דרישותמיוחדות
ובקרה הפעלה לאבזרי
המוזנים אלקטרוניים
או/וגם חילופים בזרם
והמיועדים ישר בזרם

לנורותפלואורניות

613 47 ת"י
חלק7ר2

ובקרה הפעלה אבזרי
לנורות:דרישותמיוחדות
ובקרה הפעלה לאבזרי
המוזנים אלקטרוניים
והמיועדים ממצברים
לתאורתחירום)עצמאיים(

613 47 ת"י
חלק8ר2

ובקרה הפעלה אבזרי
לנורות:דרישותמיוחדות
לנטליםהמיועדיםלנורות

פלואורניות

613 47 ת"י
חלק9ר2

ובקרה הפעלה אבזרי
לנורות:דרישותמיוחדות

לאבזריהפעלהובקרה
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ם י י ט נ ג מ ו ר ט ק ל א
המיועדיםלנורותפריקה
)למעטנורותפלואורניות(

613 86 ת"י
חלק21

לניהול מובלים מערכות
כבלים:דרישותמיוחדות
מובלים מערכות -

קשיחים

613 86 ת"י
חלק22

לניהול מובלים מערכות
כבלים:דרישותמיוחדות
מובלים מערכות -

כפיפים

613 86 ת"י
חלק24

פלסטיק מובלי מערכות
למתקניחשמלותקשורת:

הטמנהתת–קרקעית

61439 ת"י
חלק1

ובקרה מיתוג לוחות
דרישות נמוך: למתח

כלליות

61439 ת"י
חלק2

ובקרה מיתוג לוחות
למתחנמוך:לוחותהספק

61439 ת"י
חלק3

ובקרה מיתוג לוחות
למתחנמוך:לוחותחלוקה
על להפעלה המיועדים
לא–מיומנים אנשים ידי

)DBO(

61439 ת"י
חלק4

ובקרה מיתוג לוחות
דרישות נמוך: למתח
לאתרי ללוחות מיוחדות

)ACS(בנייה

61439 ת"י
חלק5

ובקרה מיתוג לוחות
לוחות נמוך: למתח
ברשתות חשמל לחלוקת

ציבוריות

61439 ת"י
חלק6

ובקרה מיתוג לוחות
למתחנמוך:מערכתסינוף
)פסי מוליכים פסים של

צבירה(

62368 ת"י
חלק1

ציוד שמע/חוזי, ציוד
טכנולוגיותהמידעוציוד
תקשורת:דרישותבטיחות

-ת"י62552 ביתיים קירור מכשירי
מאפייניםושיטותבדיקה

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

ם י י ט נ ג מ ו ר ט ק ל א
המיועדיםלנורותפריקה
)למעטנורותפלואורניות(

613 86 ת"י
חלק21

לניהול מובלים מערכות
כבלים:דרישותמיוחדות
מובלים מערכות -

קשיחים

613 86 ת"י
חלק22

לניהול מובלים מערכות
כבלים:דרישותמיוחדות
מובלים מערכות -

כפיפים

613 86 ת"י
חלק24

פלסטיק מובלי מערכות
למתקניחשמלותקשורת:

הטמנהתת–קרקעית

61439 ת"י
חלק1

ובקרה מיתוג לוחות
דרישות נמוך: למתח

כלליות

61439 ת"י
חלק2

ובקרה מיתוג לוחות
למתחנמוך:לוחותהספק

61439 ת"י
חלק3

ובקרה מיתוג לוחות
למתחנמוך:לוחותחלוקה
על להפעלה המיועדים
לא–מיומנים אנשים ידי

)DBO(

61439 ת"י
חלק4

ובקרה מיתוג לוחות
דרישות נמוך: למתח
לאתרי ללוחות מיוחדות

)ACS(בנייה

61439 ת"י
חלק5

ובקרה מיתוג לוחות
לוחות נמוך: למתח
ברשתות חשמל לחלוקת

ציבוריות

61439 ת"י
חלק6

ובקרה מיתוג לוחות
למתחנמוך:מערכתסינוף
)פסי מוליכים פסים של

צבירה(

62368 ת"י
חלק1

ציוד שמע/חוזי, ציוד
טכנולוגיותהמידעוציוד
תקשורת:דרישותבטיחות

-ת"י62552 ביתיים קירור מכשירי
מאפייניםושיטותבדיקה
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62841 ת"י
חלק1

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
ולגינה-בטיחות:דרישות

כלליות

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי;
הבינלאומי, לתקן התאמה במסלול
למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג

IIIאוII

62841 ת"י
חלק2ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
: יחות בט  -  ולגינה
ת ו ד ח ו י מ  ת ו ש י ר ד
ולמפתחות– למברגים

הולםהמוחזקיםביד

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי;
הבינלאומי, לתקן התאמה במסלול
למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג

IIIאוII

62841 ת"י
חלק4ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
ולגינה-בטיחות:דרישות
ות חק ש למ  יוחדות מ
ומלטשות)למעטמטיפוס

דיסקה(המוחזקותביד

למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
IIIאוII

62841 ת"י
חלק5ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
ולגינה-בטיחות:דרישות
מיוחדותלמסוריםעגולים

המוחזקיםביד

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי;
הבינלאומי, לתקן התאמה במסלול
למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג

IIIאוII

62841 ת"י
חלק8ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
ולגינה-בטיחות:דרישות
ריים למספ  מיוחדות

ולמקביםהמוחזקיםביד

למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
IIIאוII

62841 ת"י
חלק9ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
ולגינה-בטיחות:דרישות
ם י ז ר ב מ ל  ת ו ד ח ו י מ
המוחזקים ולמחרוקות

ביד

למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
IIIאוII
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תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

62841 ת"י
חלק11ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
: יחות בט  -  ולגינה
דרישותמיוחדותלמסורי
הלוךושובהמוחזקיםביד

למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
IIIאוII

62841 ת"י
חלק14ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
ולגינה-בטיחות:דרישות
ות צע ק למ  דות ח יו מ

המוחזקותביד

למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
IIIאוII

62841 ת"י
חלק17ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
ולגינה-בטיחות:דרישות
רסומות לכ  מיוחדות

המוחזקותביד

למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
IIIאוII

71452 ת"י
חלק1

פלסטיק צנרת מערכת
לתיעול מים, להספקת
)תת–קרקעיים ולביוב
- בלחץ קרקעיים( ועל
קשיח כלורי פוליוויניל

)PVC-U(:כללי

71452 ת"י
חלק2

פלסטיק צנרת מערכת
לתיעול מים, להספקת
)תת–קרקעיים ולביוב
- בלחץ קרקעיים( ועל
קשיח כלורי פוליוויניל

)PVC-U(:צינורות

71452 ת"י
חלק3

פלסטיק צנרת מערכת
לתיעול מים, להספקת
)תת–קרקעיים ולביוב
- בלחץ קרקעיים( ועל
קשיח כלורי פוליוויניל

)PVC-U(:אביזרים

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

62841 ת"י
חלק11ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
: יחות בט  -  ולגינה
דרישותמיוחדותלמסורי
הלוךושובהמוחזקיםביד

למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
IIIאוII

62841 ת"י
חלק14ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
ולגינה-בטיחות:דרישות
ות צע ק למ  דות ח יו מ

המוחזקותביד

למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
IIIאוII

62841 ת"י
חלק17ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
ולגינה-בטיחות:דרישות
רסומות לכ  מיוחדות

המוחזקותביד

למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
IIIאוII

71452 ת"י
חלק1

פלסטיק צנרת מערכת
לתיעול מים, להספקת
)תת–קרקעיים ולביוב
- בלחץ קרקעיים( ועל
קשיח כלורי פוליוויניל

)PVC-U(:כללי

71452 ת"י
חלק2

פלסטיק צנרת מערכת
לתיעול מים, להספקת
)תת–קרקעיים ולביוב
- בלחץ קרקעיים( ועל
קשיח כלורי פוליוויניל

)PVC-U(:צינורות

71452 ת"י
חלק3

פלסטיק צנרת מערכת
לתיעול מים, להספקת
)תת–קרקעיים ולביוב
- בלחץ קרקעיים( ועל
קשיח כלורי פוליוויניל

)PVC-U(:אביזרים
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תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

71452 ת"י
חלק5

פלסטיק צנרת מערכת
לתיעול מים, להספקת
)תת–קרקעיים ולביוב
- בלחץ קרקעיים( ועל
קשיח כלורי פוליוויניל
ת מ א הת  : )P VC-U (

מערכתלייעודה

71568 ת"י
חלק3

אש: לכיבוי אמצעים
מפרט - קצף תרכיזי
קצף לתרכיזי דרישות
בעלייחסהתפשטותנמוך
להשמהעלפנישטחשל

נוזליםלאמזיגיםבמים

71568 ת"י
חלק4

אש: לכיבוי אמצעים
מפרט - קצף תרכיזי
קצף לתרכיזי דרישות
בעלייחסהתפשטותנמוך
להשמהעלפנישטחשל

נוזליםמזיגיםבמים

תוספת רביעית
)סעיף9)א()1()ג(ו–)5()ג(ו–)ד((

הוראות לעניין תקנים רשמיים שאינם מבוססים על תקנים בין־לאומיים ויש בעניינם 
אסדרה זרה".

תחילתםשלפקודתהיבואוהיצואוחוקהתקנים,כנוסחםבחוקזה,ביוםב'98רסימןא'-תחילה )א(
בסיווןהתשפ"ב)1ביוני2022()בסעיףזה-יוםתחילתהסימן(;שרהכלכלהוהתעשייה,
באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי,בצו,לדחותאתיוםתחילתהסימןבתקופה
אחתנוספתשלאתעלהעלתשעהחודשים,אםשוכנעכילאהושלמהההיערכות
להפעלתסמכויותהאכיפההנדרשותליישוםהוראותפקודתהיבואוהיצואוחוק

התקניםכנוסחםבחוקזה)בסימןזה-הדיןהחדש(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתםשלסעיפים2א)א(,2יבוהתוספתלפקודת )ב(
היבואוהיצואושלסעיפים9,8)א()6(ו–)7(וסעיף16לחוקהתקנים,כנוסחםבחוקזה,

ביוםפרסומושלחוקזהר

9)א()1(, סעיפים הסימן, תחילת יום ועד זה חוק של פרסומו שמיום בתקופה )ג(
16א)א()1(ו–)4(,16א)ב()1(ו־17א)א()1(ו–)ב()1(לחוקהתקנים,כנוסחוערביוםתחילת

הסימן,לאיחולולענייןיצואר
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הוראותמיוחדות
לענייןקבלתעובדי

מכוןהתקנים
הישראלילשירות

המדינה

נציבשירותהמדינהיציעלעובדיםותיקיםשלמכוןהתקניםהישראלילהגיש99ר )א(
מועמדותלהתמנותלעובדיהמדינה,למשרותפיקוחשייעדלשםכך,לשםפיקוח
ואכיפהשלההוראותלפיהדיןהחדש)בסעיףזה-משרותמפקחים(,שהןמשרות
תחיליות,בהתאםלצרכיםהמקצועייםשלשירותהמדינה;קבלתהעובדיםלפיסעיףזה
תיעשהבתקופהשלשבועייםשתחילתהביוםפרסוםמשרותהמפקחים,ותהיהפטורה
באופןחד־פעמימחובתמכרזלפיחוקשירותהמדינה)מינויים(,התשי"ט-2301959,

בתנאיםשיקבענציבשירותהמדינהר

עובדיםותיקיםשלמכוןהתקניםהישראלייהיורשאיםלהתמודדעלמשרות )ב(
פיקוחשאינןמשרותתחיליות,בתקופהשלשבועייםמיוםפרסוםמשרותהמפקחים,

במכרזיםפנימייםאובמכרזיםבין־משרדייםשתפרסםנציבותשירותהמדינהר

בסעיףזה,"עובדותיקשלמכוןהתקניםהישראלי"-עובדמכוןהתקניםהישראלי, )ג(
שביוםפרסוםמשרותמפקחיםמלאולו40שניםולאהתקיימובו,במהלךשנת2022,
תנאיהזכאותלתשלוםקצבתגישורהקבועיםבהסכםהקיבוציהמיוחדבענייןעובדי

מכוןהתקניםהישראלימיוםג'בכסלוהתשע"ח)21בנובמבר2017(ר

דיווחלכנסת
לענייןסימןא'

לפרקי"ט-הוראת
שעה

שרהכלכלהוהתעשייהידווחלוועדתהכלכלהשלהכנסת,עדליוםל'בניסן100ר )א(
התשפ"ב)1במאי2022(אועד1בחודששלפנייוםהתחילהשלסימןזה,אםנדחהלפי
הוראותסעיף98)א(,עלההיערכותליישוםהדיןהחדש,ובכללזהלהפעלתסמכויות

הפיקוחוהאכיפההנדרשותליישומור

שרהכלכלהוהתעשייהידווחלוועדתהכלכלהשלהכנסת,אחתלשנה,לאיאוחר )ב(
מיום1ביולי,במשךארבעשנים,עליישוםהדיןהחדש,ובכללזהעלכלאלה:

בפקודתהיבוא כמשמעו מספרהיבואניםהרשומיםבמרשםהיבואנים )1(
והיצוא;

שיעורהיבואוהיצואבתוצרהמקומיהגולמי,בהתבססביןהיתרעלנתוני )2(
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

סקירהכלכליתלענייןהשפעותהדיןהחדש,שתכלולביןהיתרבחינהשל )3(
משךתהליךהיבואועלותובתחוםמוצריצריכהשהוראותלפיפקודתהיבוא
והיצואוחוקהתקניםבישראלחלותעליהם,וכןסקירהמדגמיתלענייןהשפעות

הדיןהחדשעלהתחרותבתחוםמוצריצריכהכאמור;

סקירהלענייןההתקדמותביישוםהדיןהחדשבאשרלבחינתםשלתקנים )4(
סקירת וכן בחלקם או במלואם בין־לאומיים תקנים על המבוססים רשמיים

העדכוניםשנערכובתוספתהשלישיתובתוספתהרביעיתלחוקהתקנים;

פעולותהפיקוחוהאכיפהשנעשולפיהוראותפקודתהיבואוהיצואוחוק )5(
התקנים,ובכללזהמספרהעיצומיםהכספייםשהוטלווסכומם,ובשלאילוהפרות

הוטלור

נדחהמועדהתחילהלפיסעיף98)א(,יהיהמועדהדיווחהראשוןעדתוםשנה )ג(
מיוםהתחילה,ובכלשנהלאחרמכן-עדתוםתקופתהדיווחלפיסעיףקטן)ב(ר

סימן ב': מקורות אנרגיה

תיקוןחוקמקורות
אנרגיה-מס'3

בחוקמקורותאנרגיה,התש"ן-2311989)בפרקזה-חוקמקורותאנרגיה(-101ר

בסעיף3א- )1(

נציבשירותהמדינהיציעלעובדיםותיקיםשלמכוןהתקניםהישראלילהגיש99ר )א(
מועמדותלהתמנותלעובדיהמדינה,למשרותפיקוחשייעדלשםכך,לשםפיקוח
ואכיפהשלההוראותלפיהדיןהחדש)בסעיףזה-משרותמפקחים(,שהןמשרות
תחיליות,בהתאםלצרכיםהמקצועייםשלשירותהמדינה;קבלתהעובדיםלפיסעיףזה
תיעשהבתקופהשלשבועייםשתחילתהביוםפרסוםמשרותהמפקחים,ותהיהפטורה
באופןחד־פעמימחובתמכרזלפיחוקשירותהמדינה)מינויים(,התשי"ט-2301959,

בתנאיםשיקבענציבשירותהמדינהר

הוראותמיוחדות
לענייןקבלתעובדי

מכוןהתקנים
הישראלילשירות

המדינה

עובדיםותיקיםשלמכוןהתקניםהישראלייהיורשאיםלהתמודדעלמשרות )ב(
פיקוחשאינןמשרותתחיליות,בתקופהשלשבועייםמיוםפרסוםמשרותהמפקחים,

במכרזיםפנימייםאובמכרזיםבין־משרדייםשתפרסםנציבותשירותהמדינהר

בסעיףזה,"עובדותיקשלמכוןהתקניםהישראלי"-עובדמכוןהתקניםהישראלי, )ג(
שביוםפרסוםמשרותמפקחיםמלאולו40שניםולאהתקיימובו,במהלךשנת2022,
תנאיהזכאותלתשלוםקצבתגישורהקבועיםבהסכםהקיבוציהמיוחדבענייןעובדי

מכוןהתקניםהישראלימיוםג'בכסלוהתשע"ח)21בנובמבר2017(ר

שרהכלכלהוהתעשייהידווחלוועדתהכלכלהשלהכנסת,עדליוםל'בניסן100ר )א(
התשפ"ב)1במאי2022(אועד1בחודששלפנייוםהתחילהשלסימןזה,אםנדחהלפי
הוראותסעיף98)א(,עלההיערכותליישוםהדיןהחדש,ובכללזהלהפעלתסמכויות

הפיקוחוהאכיפההנדרשותליישומור

דיווחלכנסת
לענייןסימןא'

לפרקי"ט-הוראת
שעה

שרהכלכלהוהתעשייהידווחלוועדתהכלכלהשלהכנסת,אחתלשנה,לאיאוחר )ב(
מיום1ביולי,במשךארבעשנים,עליישוםהדיןהחדש,ובכללזהעלכלאלה:

בפקודתהיבוא כמשמעו הרשומיםבמרשםהיבואנים מספרהיבואנים )1(
והיצוא;

שיעורהיבואוהיצואבתוצרהמקומיהגולמי,בהתבססביןהיתרעלנתוני )2(
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

סקירהכלכליתלענייןהשפעותהדיןהחדש,שתכלולביןהיתרבחינהשל )3(
משךתהליךהיבואועלותובתחוםמוצריצריכהשהוראותלפיפקודתהיבוא
והיצואוחוקהתקניםבישראלחלותעליהם,וכןסקירהמדגמיתלענייןהשפעות

הדיןהחדשעלהתחרותבתחוםמוצריצריכהכאמור;

סקירהלענייןההתקדמותביישוםהדיןהחדשבאשרלבחינתםשלתקנים )4(
סקירת וכן בחלקם או במלואם בין־לאומיים תקנים על המבוססים רשמיים

העדכוניםשנערכובתוספתהשלישיתובתוספתהרביעיתלחוקהתקנים;

פעולותהפיקוחוהאכיפהשנעשולפיהוראותפקודתהיבואוהיצואוחוק )5(
התקנים,ובכללזהמספרהעיצומיםהכספייםשהוטלווסכומם,ובשלאילוהפרות

הוטלור

נדחהמועדהתחילהלפיסעיף98)א(,יהיהמועדהדיווחהראשוןעדתוםשנה )ג(
מיוםהתחילה,ובכלשנהלאחרמכן-עדתוםתקופתהדיווחלפיסעיףקטן)ב(ר

סימן ב': מקורות אנרגיה

תיקוןחוקמקורותבחוקמקורותאנרגיה,התש"ן-2311989)בפרקזה-חוקמקורותאנרגיה(-101ר
אנרגיה-מס'3

בסעיף3א- )1(

ס"חהתשי"ט,עמ'86ר 230

ס"חהתש"ן,עמ'28;התשפ"א,עמ'108ר 231
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אחריההגדרה"דירוגאנרגטי"יבוא: )א(

""דרישותחוקיותהיבואהאירופיות"-כלליהאסדרהכמפורטלהלן:

תקנהשלהאיחודהאירופיהקובעתדרישתנצילותאנרגטית; )1(

תקנהשלהאיחודהאירופיהקובעתאתתוויתהדירוגהאנרגטישיש )2(
לצרףלמכשירחשמלי;

תקןשלהאיחודהאירופיהקובעאתאופןהבדיקהשלדרישתנצילות )3(
אנרגטית;";

בהגדרה"דרישתנצילותאנרגטית",אחרי"כמשמעותהלפיסעיף3ב)א()1(" )ב(
יבוא"אובדרישותחוקיותהיבואהאירופיות,לפיהעניין";

אחריההגדרה"דרישתנצילותאנרגטית"יבוא: )ג(

""ועדתהחריגים"-ועדתהחריגיםשהוקמהלפיסעיף2יחלפקודתהיבוא
והיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-2321979,ופועלתבהתאםלהוראות

לפיסעיף3ד2;";

אחריההגדרה"מכוןהתקנים"יבוא: )ד(

""מכשירחשמליבמסלולהאירופי"-מכשירחשמלישדרישותחוקיות
היבואהאירופיותקובעותלגביודרישתנצילותאנרגטית,המנוי

בתוספתהשלישית;";

בסעיף3ב- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,אחרי"שיקבעהשר"יבוא"בכפוףלהוראותסעיף3ב1"; )1(

בפסקה)4(,בסופהיבוא"אםחלהחובהלצרףתוויתדירוגאנרגטית )2(
לגביסוגימכשיריםחשמליים,כפישייקבער";

בסעיףקטן)ב()1(,אחרי"שלמכשיריםחשמליים"יבוא"ובכללזהשלא )ב(
תיקבעדרישהלקשרישירביןהיבואןליצרןכתנאיליבואמוצר";

אחריסעיף3ביבוא: )3(

"תחולהלעניין
מכשירים

חשמלייםבמסלול
האירופי

במסלול3ב1ר חשמליים מכשירים על יחולו זה פרק הוראות
האירופי,שהשרלאקבעלגביהםדרישתנצילותאנרגטית

לפיסעיף3ב,ויחולולענייןזההוראותסעיף3ד1ר";

בסעיף3ג,אחריפסקה)2(יבוא: )4(

אישורעלפיהצהרהשלמכשירחשמליבמסלולהאירופי,לפיהוראות )3("
סעיף3ד1ר";

אחריסעיף3דיבוא: )5(

"אישורעלפי
הצהרהשלמכשיר

חשמליבמסלול
האירופי

יבואןאויצרןהמבקשאישורעלפיהצהרהשלמכשיר3ד1ר )א(
חשמלי,בהתבססעלדרישותחוקיותהיבואהאירופיות,יגיש

לממונההצהרהמקוונתהכוללתאתכלאלה:

התחייבותכיהמכשירשלגביוהתבקשהאישור )1(
זההלמכשירשהמסמכיםהמפורטיםבפסקה)2(נוגעים

אליו;

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625ר 232
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אחדמאלה: )2(

מסמךהצהרתהתאמהלתקנותולתקנים )א(
)EU Declaration of Conformity( אירופיים
באנגליתמטעםהיצרןאומטעםנציגותשהסמיך
היצרן,המפרטאתהתקנותוהתקניםהאירופיים
שבהםהמכשירעומד,ותצורףלותוויתדירוג
האנרגטית הנצילות לרמת המתאימה אנרגטי
שלהמכשירהחשמלי,אםנדרשתתוויתכאמור
הממונה האירופיות; היבוא חוקיות בדרישות
האנרגיה משרד של האינטרנט באתר יפרסם
דוגמהלמסמךהצהרתהתאמהלתקנותולתקנים

האירופיים;

מוסמכת מעבדה מאת בדיקה תעודת )ב(
מאת או ILAC בארגון החבר גוף שהסמיך
חשמלי מכשיר לבדיקת בישראל, מעבדה
מאותוסוג,ולפיההמכשירעומדבדרישותרמת
חוקיות בדרישות כאמור האנרגטית הנצילות
דירוג תווית לה ותצורף האירופיות, היבוא
האנרגטית הנצילות לרמת המתאימה אנרגטי
שלהמכשירהחשמלי,אםנדרשתתוויתכאמור
בדרישותחוקיותהיבואהאירופיות;לענייןזה,
ILAC"-הארגוןהבין־לאומישלגופי "ארגון
International( פיקוח וגופי מעבדות הסמכת

;)LaboratoryAccreditationCooperation

כלמסמךאחרשקבעהשר,שישבוכדי )ג(
דרישות לכלל המוצר התאמת את להוכיח

חוקיותהיבואהאירופיותהחלותעלהמכשיר;

כלמסמךנוסףאחרשקבעהשר,בהמלצהשל )3(
ועדתהחריגיםבהתאםלהוראותסעיף3ד2,אםקבע,
שישבוכדילהוכיחאתהתאמתהמוצרלכללדרישות

חוקיותהיבואהאירופיותהחלותעלהמכשירר

מבקששהגישהצהרהלפיסעיףזהיקבלאישורשיונפק )ב(
אוטומטיתעלקליטתההצהרהבמערכתהמקוונת)בפרקזה
-אישורעלפיהצהרהשלמכשירחשמליבמסלולהאירופי(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,היהלממונהחששכיאב )ג(
טיפוסשלמכשירחשמלישלגביוהוגשההצהרהאינועומד
בדרישתנצילותאנרגטית,רשאיהואלהורותעלאחדמאלה:

כילאיונפקאישורעלפיהצהרהשלמכשיר )1(
ההצהרה את יראו וכי האירופי במסלול חשמלי

כבקשהלקבלתאישורהממונהלפיסעיף3ה;

אחדמאלה: )2(

מסמךהצהרתהתאמהלתקנותולתקנים )א(
)EU Declaration of Conformity( אירופיים
באנגליתמטעםהיצרןאומטעםנציגותשהסמיך
היצרן,המפרטאתהתקנותוהתקניםהאירופיים
שבהםהמכשירעומד,ותצורףלותוויתדירוג
האנרגטית הנצילות לרמת המתאימה אנרגטי
שלהמכשירהחשמלי,אםנדרשתתוויתכאמור
הממונה האירופיות; היבוא חוקיות בדרישות
האנרגיה משרד של האינטרנט באתר יפרסם
דוגמהלמסמךהצהרתהתאמהלתקנותולתקנים

האירופיים;

מוסמכת מעבדה מאת בדיקה תעודת )ב(
מאת או ILAC בארגון החבר גוף שהסמיך
חשמלי מכשיר לבדיקת בישראל, מעבדה
מאותוסוג,ולפיההמכשירעומדבדרישותרמת
חוקיות בדרישות כאמור האנרגטית הנצילות
דירוג תווית לה ותצורף האירופיות, היבוא
האנרגטית הנצילות לרמת המתאימה אנרגטי
שלהמכשירהחשמלי,אםנדרשתתוויתכאמור
בדרישותחוקיותהיבואהאירופיות;לענייןזה,
ILAC"-הארגוןהבין־לאומישלגופי "ארגון
International( פיקוח וגופי מעבדות הסמכת

;)LaboratoryAccreditationCooperation

כלמסמךאחרשקבעהשר,שישבוכדי )ג(
דרישות לכלל המוצר התאמת את להוכיח

חוקיותהיבואהאירופיותהחלותעלהמכשיר;

כלמסמךנוסףאחרשקבעהשר,בהמלצהשל )3(
ועדתהחריגיםבהתאםלהוראותסעיף3ד2,אםקבע,
שישבוכדילהוכיחאתהתאמתהמוצרלכללדרישות

חוקיותהיבואהאירופיותהחלותעלהמכשירר

מבקששהגישהצהרהלפיסעיףזהיקבלאישורשיונפק )ב(
אוטומטיתעלקליטתההצהרהבמערכתהמקוונת)בפרקזה
-אישורעלפיהצהרהשלמכשירחשמליבמסלולהאירופי(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,היהלממונהחששכיאב )ג(
טיפוסשלמכשירחשמלישלגביוהוגשההצהרהאינועומד
בדרישתנצילותאנרגטית,רשאיהואלהורותעלאחדמאלה:

כילאיונפקאישורעלפיהצהרהשלמכשיר )1(
ההצהרה את יראו וכי האירופי במסלול חשמלי

כבקשהלקבלתאישורהממונהלפיסעיף3ה;
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כיהיבואןיגישמסמךנוסףעלהמסמךשצורף )2(
לפיסעיףקטן)א(,שישבוכדילסייעבהוכחתהתאמת
האירופיות היבוא חוקיות דרישות לכלל המכשיר

החלותעלהמכשירר

הוראתהממונהכאמורבסעיףקטן)ג(תינתןבהתבסס )ד(
עלניהולסיכוניםאועלמידעשבידיהממונהלגביהמבקש,
המכשירהחשמלישבנוגעאליומתבקשהאישור,יצרןהמכשיר
החשמליאוהמדינהשממנהמיובאהמכשירהחשמליאו
שבההואמיוצר,ובכללזהמידעשהתקבלממדינהאחרתאו

מארגוןבין־לאומיר

ועדתהחריגיםלפיהוראותסעיף2יחלפקודתהיבוא3ד2רועדתהחריגים )א(
והיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-1979)בסעיףזה-הפקודה(,
תפעלגםלענייןחוקזה,ותפקידהלתתלשראתהמלצתה
חשמלי מכשיר יבוא לגבי נוספים תנאים קביעת לעניין
במסלולהאירופיותנאיםמחמיריםלעומתדרישותחוקיות
היבואהאירופיותכמפורטלהלן)בסעיףזה-קביעתתנאים

מחמירים(:

קביעתתנאיםנוספיםבתקנותלקבלתאישורעל )1(
פיהצהרהשלמכשירחשמליבמסלולהאירופילפי

סעיף3ד1)א()3(;

גריעתמכשירחשמלימהתוספתהשלישיתלפי )2(
סעיף3ד3לשםקביעתהשלדרישתנצילותאנרגטית
מחמירהלגביאותומכשירחשמלי,לעומתדרישות

חוקיותהיבואהאירופיותר

2יח)י(לעניין 2יחלפקודה,למעטסעיף הוראותסעיף )ב(
)יב(ו–)טו(,יחולולענייןפעולתהשלועדת קביעתצוזמני,
ובשינויים המחויבים בשינויים זה חוק לפי החריגים

המפורטיםבסעיפיםקטנים)ג(עד)יב(ר

על הממונה במקום הוועדה כחבר יכהן הממונה )ג(
התקינהר

קבלת לשם החריגים לוועדת יפנו הממונה או השר )ד(
יצורפו לפנייה מחמירים; תנאים קביעת לעניין המלצתה
פרטיהתנאיםהמחמיריםשהשרמבקשלקבוע,לפיהעניין,
וכןחוותדעתמאתהממונהבדברנחיצותםשלהתנאים
המחמירים;חוותהדעתתכלולגםהתייחסותלענייןשיקולי

תחרותוהפחתתיוקרמחיהר

60 בתוך לשר המלצתה את תעביר החריגים ועדת )ה(
ימיםמיוםקבלתהפנייהותפרטבהחלטתהאתנימוקיה;לא
העבירהועדתהחריגיםאתהמלצתהבתקופההאמורהאו
הודיעהבמהלכהכיאיןבכוונתהלדוןבפנייה,יראוכאילו

המליצהלקבועאתהתנאיםהמחמיריםר

השררשאילקבועאתהתנאיםהמחמיריםלאחרקבלת )ו(
המלצתועדתהחריגיםלעשותכןר

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



401 ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18

המליצהועדתהחריגיםלשרשלאלקבועאתהתנאים )ז(
אישורה לקבלת לממשלה לפנות הוא רשאי המחמירים,

לעשותכןר

לפנייתהשרלממשלהלשםקבלתאישורהלקבועאת )ח(
פרטי המחמיריםיצורפוהמלצתועדתהחריגים, התנאים
התנאיםהמחמיריםהנוגעיםלפנייהועמדתהשרהמפרטת

אתנימוקיושלאלאמץאתהמלצתועדתהחריגיםר

כאמור השר לפניית בנוגע החלטה תקבל הממשלה )ט(
)ז(בתוך21ימיםממועדפנייתהשרלממשלה, בסעיףקטן
ורשאיתהיאלהאריךאתהתקופהבתקופותנוספות,ובלבד
שהתקופההנוספתהכוללתלאתעלהעל42ימים;הממשלה
תהיהרשאיתלהפעילאתסמכותהלפיסעיףזהבאמצעות

ועדתשרים,כפישתחליטר

לאהחליטההממשלהבתוךהתקופההקבועהבסעיף )י(
)ט(,יראואתפנייתהשרלקביעתהתנאיםהמחמירים קטן
כאילואושרהעלידה,אלאאםכןחזרבוהשרמפנייתוטרם

סיוםהתקופההאמורהר

חלפה או השר אתבקשת לאשר החליטההממשלה )יא(
התקופההקבועהבסעיףקטן)ט(,רשאיהשר,באישורועדת
הכלכלהשלהכנסת,לקבועבתקנותאתהתנאיםהנוספים
אולשנותבצואתהתוספתהשלישיתכאמורבסעיףקטן)א(,

לפיהענייןר

שינויהתוספת
השלישית

והתוספתהרביעית

השררשאיבצו-3ד3ר

להוסיףמכשירחשמלילתוספתהשלישיתאולתוספת )1(
הרביעית,אםנקבעהלגביאותומכשירחשמלי,בדרישות
חוקיותהיבואהאירופיות,דרישתנצילותאנרגטיתאודרישת

צירוףתוויתדירוגאנרגטי;

לגרועמכשירחשמלימהתוספתהשלישיתאומהתוספת )2(
הרביעית;

בהמלצהשלועדתהחריגיםבהתאםלהוראותסעיף )3(
3ד2,לגרועמכשירחשמלימהתוספתהשלישיתאםביקש
לקבועלגביודרישתנצילותאנרגטיתמחמירהלעומתדרישות

חוקיותהיבואהאירופיותר";

בסעיף3ה- )6(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"שאבהטיפוסשלהמכשירהחשמלי"יבוא"ובכללזה )א(
שלמכשירחשמליבמסלולהאירופי";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"שאבהטיפוסשלהמכשירהחשמלי"יבוא"ובכללזה )ב(
שלמכשירחשמליבמסלולהאירופי";

בסעיף3ו)א(,אחרי"אישורעלפיהצהרה"יבוא"אואישורעלפיהצהרהשל )7(
מכשירחשמליבמסלולהאירופי";

בסעיף3ז,אחרי"אישורעלפיהצהרה"יבוא"אואישורעלפיהצהרהשלמכשיר )8(
חשמליבמסלולהאירופי";

בסעיף3ח- )9(

המליצהועדתהחריגיםלשרשלאלקבועאתהתנאים )ז(
אישורה לקבלת לממשלה לפנות הוא רשאי המחמירים,

לעשותכןר

לפנייתהשרלממשלהלשםקבלתאישורהלקבועאת )ח(
פרטי המחמיריםיצורפוהמלצתועדתהחריגים, התנאים
התנאיםהמחמיריםהנוגעיםלפנייהועמדתהשרהמפרטת

אתנימוקיושלאלאמץאתהמלצתועדתהחריגיםר

כאמור השר לפניית בנוגע החלטה תקבל הממשלה )ט(
)ז(בתוך21ימיםממועדפנייתהשרלממשלה, בסעיףקטן
ורשאיתהיאלהאריךאתהתקופהבתקופותנוספות,ובלבד
שהתקופההנוספתהכוללתלאתעלהעל42ימים;הממשלה
תהיהרשאיתלהפעילאתסמכותהלפיסעיףזהבאמצעות

ועדתשרים,כפישתחליטר

לאהחליטההממשלהבתוךהתקופההקבועהבסעיף )י(
)ט(,יראואתפנייתהשרלקביעתהתנאיםהמחמירים קטן
כאילואושרהעלידה,אלאאםכןחזרבוהשרמפנייתוטרם

סיוםהתקופההאמורהר

חלפה או השר אתבקשת לאשר החליטההממשלה )יא(
התקופההקבועהבסעיףקטן)ט(,רשאיהשר,באישורועדת
הכלכלהשלהכנסת,לקבועבתקנותאתהתנאיםהנוספים
אולשנותבצואתהתוספתהשלישיתכאמורבסעיףקטן)א(,

לפיהענייןר

שינויהתוספת
השלישית

והתוספתהרביעית

השררשאיבצו-3ד3ר

להוסיףמכשירחשמלילתוספתהשלישיתאולתוספת )1(
הרביעית,אםנקבעהלגביאותומכשירחשמלי,בדרישות
חוקיותהיבואהאירופיות,דרישתנצילותאנרגטיתאודרישת

צירוףתוויתדירוגאנרגטי;

לגרועמכשירחשמלימהתוספתהשלישיתאומהתוספת )2(
הרביעית;

בהמלצהשלועדתהחריגיםבהתאםלהוראותסעיף )3(
3ד2,לגרועמכשירחשמלימהתוספתהשלישיתאםביקש
לקבועלגביודרישתנצילותאנרגטיתמחמירהלעומתדרישות

חוקיותהיבואהאירופיותר";

בסעיף3ה- )6(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"שאבהטיפוסשלהמכשירהחשמלי"יבוא"ובכללזה )א(
שלמכשירחשמליבמסלולהאירופי";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"שאבהטיפוסשלהמכשירהחשמלי"יבוא"ובכללזה )ב(
שלמכשירחשמליבמסלולהאירופי";

בסעיף3ו)א(,אחרי"אישורעלפיהצהרה"יבוא"אואישורעלפיהצהרהשל )7(
מכשירחשמליבמסלולהאירופי";

בסעיף3ז,אחרי"אישורעלפיהצהרה"יבוא"אואישורעלפיהצהרהשלמכשיר )8(
חשמליבמסלולהאירופי";

בסעיף3ח- )9(
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אחרי"לאישורעלפיהצהרה"יבוא"אולאישורעלפיהצהרהשלמכשיר )א(
חשמליבמסלולהאירופי";

אחרי"אבהטיפוסשלהמכשירהחשמלי"יבוא"אםהמכשירהחשמלימנוי )ב(
בתוספתהרביעיתאואםנקבעהלגביולפיחוקזהדרישהלהצגתתוויתדירוג

אנרגטי";

בסעיף3ט)א(,אחרי"אישורעלפיהצהרה"יבוא"אואישורעלפיהצהרהשל )10(
מכשירחשמליבמסלולהאירופי";

בסעיף3י,אחרי"עםהמכשירהחשמלי"יבוא"אםהמכשירהחשמלימנויבתוספת )11(
הרביעיתאואםנקבעהלגביולפיחוקזהדרישהלהצגתתוויתדירוגאנרגטי";

בסעיף3יא- )12(

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"אםהמכשירהחשמלימנויבתוספתהרביעית )א(
אואםנקבעהלגביולפיחוקזהדרישהלהצגתתוויתכאמור";

בסעיףקטן)ג()1(,בסופויבוא"אםהמכשירהחשמלימנויבתוספתהרביעית )ב(
אואםנקבעהלגביולפיחוקזהדרישהלהצגתתוויתכאמור";

אחריסעיף3יביבוא: )13(

"נטילתדגימותשל
מכשירחשמלי

היהלממונהחששכימכשירחשמליאינועומדבדרישת3יב1ר
נצילותאנרגטית,רשאיהואלמסורליצרן,ליבואןאולמשווק
לו למסור החובה בדבר מפקח, באמצעות בכתב, הודעה
דגימהשלמכשיריחשמלכדילערוךבהםבדיקותאומדידות
וכןלמסוראתהמדידותוהדגימותלמעבדהאולהורותעל
מסירתןלמעבדה,לשמוראותןאולנהוגבהןבדרךאחרת
לתכליתשלשמהנמסרוהדגימות;הוראותסעיף4ב)3()ב(עד
)ד(יחולולענייןזהבשינוייםהמחויביםובשינויזה:השגה
לפיסעיף4ב)3()ד(תוגשלמנהלהכללישלמשרדהאנרגיהר";

בסעיף3יג- )14(

בסעיףקטן)א(,אחרי"לאישורעלפיהצהרה"יבוא"אולאישורעלפי )א(
הצהרהשלמכשירחשמליבמסלולהאירופי";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"אישורפיעלהצהרה"יבוא"אואישורעלפיהצהרה )ב(
שלמכשירחשמליבמסלולהאירופי";

בתוספתהראשונה,בחלקב'- )15(

אחריפרט)3(יבוא: )א(

יבואןאויצרןשמסרהתחייבותלפיסעיף ")3א(
3ד1)א()1(והמכשירשלגביוהתבקשאישוראינו
זההלמכשירשהמסמכיםשצורפולהתחייבותלפי

סעיף3ד1)א()2(נוגעיםאליו

80,000;"160,000

אחריפרט)8(יבוא: )ב(

יצרן,יבואןאומשווקשלאקייםאתהוראת )9("
הממונהשניתנהלולפיסעיף3יב1

30,00060,000
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יבואןאויצרןשלאמסרלמפקחמסמכים )10("
בדרישת חשמלי מכשיר עמידת על המעידים
נצילותאנרגטית,בהתאםלדרישתהמפקחלפי

סעיף4ב)2(

25,000;"50,000

אחריהתוספתהשנייהיבוא: )16(

"תוספת שלישית

)סעיף3ב1(

מכשירים חשמליים במסלול האירופי שסעיף 3ד1 חל עליהם

מכשירים
חשמליים

הנדרשיםלעמוד
בדרישתנצילות

אנרגטית

נצילות1ר בדרישת לעמוד הנדרשים חשמליים מכשירים
אנרגטית:

אדים דחיסת במחזור הפועלות מים קירור יחידות )1(
)צ'ילרים(;

מזגנים; )2(

מקררים; )3(

מכונותכביסה; )4(

מייבשיכביסה; )5(

מדיחיכלים; )6(

תנוריאפייה; )7(

נורות; )8(

נטליםלנורותפלוארניות; )9(

ממיריאפיקיםספרתייםלקליטתשידוריטלוויזיה; )10(

טלוויזיות; )11(

אסינכרונייםתלת־מופעיים מנועיהשראהחשמליים )12(
כלובייםר

מכשירים
חשמליים

הנדרשיםלעמוד
בדרישותנצילות

אנרגטיתלעניין
הספקבמצב

המתנה

נצילות2ר בדרישות לעמוד הנדרשים חשמליים מכשירים
אנרגטיתלענייןהספקבמצבהמתנה:

מזגנים; )1(

מקררים; )2(

מכונותכביסה; )3(

מייבשיכביסה; )4(

מדיחיכלים; )5(

תנוריאפייה; )6(

תנורימיקרוגל; )7(

ציודטכנולוגייתמידע: )8(

מחשבים; )א(

מסכיםלמחשב; )ב(

יבואןאויצרןשלאמסרלמפקחמסמכים )10("
בדרישת חשמלי מכשיר עמידת על המעידים
נצילותאנרגטית,בהתאםלדרישתהמפקחלפי

סעיף4ב)2(

25,000;"50,000

אחריהתוספתהשנייהיבוא: )16(

"תוספת שלישית

)סעיף3ב1(

מכשירים חשמליים במסלול האירופי שסעיף 3ד1 חל עליהם

מכשירים
חשמליים

הנדרשיםלעמוד
בדרישתנצילות

אנרגטית

נצילות1ר בדרישת לעמוד הנדרשים חשמליים מכשירים
אנרגטית:

אדים דחיסת במחזור הפועלות מים קירור יחידות )1(
)צ'ילרים(;

מזגנים; )2(

מקררים; )3(

מכונותכביסה; )4(

מייבשיכביסה; )5(

מדיחיכלים; )6(

תנוריאפייה; )7(

נורות; )8(

נטליםלנורותפלוארניות; )9(

ממיריאפיקיםספרתייםלקליטתשידוריטלוויזיה; )10(

טלוויזיות; )11(

אסינכרונייםתלת־מופעיים מנועיהשראהחשמליים )12(
כלובייםר

מכשירים
חשמליים

הנדרשיםלעמוד
בדרישותנצילות

אנרגטיתלעניין
הספקבמצב

המתנה

נצילות2ר בדרישות לעמוד הנדרשים חשמליים מכשירים
אנרגטיתלענייןהספקבמצבהמתנה:

מזגנים; )1(

מקררים; )2(

מכונותכביסה; )3(

מייבשיכביסה; )4(

מדיחיכלים; )5(

תנוריאפייה; )6(

תנורימיקרוגל; )7(

ציודטכנולוגייתמידע: )8(

מחשבים; )א(

מסכיםלמחשב; )ב(
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מדפסות; )ג(

ציודשמע: )9(

מכשירירדיו; )א(

מגבירים; )ב(

מכשיריטלפוןאלחוטיים; )ג(

טלוויזיות; )10(

ממיריםדיגיטלייםר )11(

תוספת רביעית
)סעיף3י(

מכשירים חשמליים במסלול האירופי שיש לצרף להם תווית דירוג אנרגטי

מזגנים 1ר

מקררים 2ר

מכונותכביסה 3ר

מייבשיכביסה 4ר

מדיחיכלים 5ר

תנוריאפיה 6ר

נורות 7ר

טלוויזיות 8ר

מסכימחשבר" 9ר

חוקמקורות
אנרגיה-תחילה

תחילתושלחוקמקורותאנרגיהכנוסחובסימןזהביוםה'באלולהתשפ"ב)1021ר )א(
בספטמבר2022(ר

שרהאנרגיה,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילדחותבצואתהמועד )ב(
האמורבסעיףקטן)א(בתקופהאחתשלאתעלהעלתשעהחודשים,אםשוכנעכילא
הושלמהההיערכותהנדרשתלהפעלתהסמכויותליישוםהוראותחוקמקורותאנרגיה

כנוסחובחוקזהר

סימן ג': טלגרף אלחוטי

תיקוןפקודת
הטלגרףהאלחוטי

-מס'8

בפקודתהטלגרףהאלחוטי]נוסחחדש[,התשל"ב-103-2331972ר

אחריסעיף5טויבוא: )1(

"איסוףמכשירים
אלחוטייםוהפסקת

מכירה,שיווק
ויבוא

היהלמנהליסודסבירלהניחכיעוסקביבואמכשירים5טו1ר )א(
אלחוטייםייבאמכשיראלחוטישאינועומדבהוראותלפי
לו, להורות הוא רשאי המכשיר(, - זה )בסעיף זו פקודה
בהודעהבכתב,לאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו-

להפסיקלמכוראולשווקאתהמכשיר; )1(

לאסוףאתהמכשיראשרנמכראושווקלציבור )2(
למקוםשעליויורההמנהלובהתאםלהוראותיו;

לתקןליקוישנמצאבמכשיר; )3(

להוציאאתהמכשירמחוץלישראל; )4(

להפסיקלייבאמכשיריםאלחוטייםמסוגהמכשירר )5(

דינימדינתישראל,נוסחחדש25,עמ'506;ס"חהתשפ"ב,עמ'159ר 233
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הורההמנהללעוסקביבואמכשיריםאלחוטייםהוראה )ב(
)א(,רשאיהואלהורותלו,לאחרשנתן כאמורבסעיףקטן
ולפרסם לציבור להודיע טענותיו, את לטעון הזדמנות לו
בכליתקשורתמסוגיםשונים,כפישיורה,הודעהכיהמכשיר
אינועומדבהוראותלפיפקודהזוואתההוראהשניתנהלו
כאמורבסעיףקטן)א(;המנהליפרסםהודעהלענייןזהבאתר

האינטרנטשלהמשרדאובדרךאחרתכפישימצאלנכוןר

הוראותלפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,לרבותפרקהזמן )ג(
העניין, לנסיבות לב בשים יינתנו כאמור, הוראות לקיום
ובכללזהלחומרתההפרהשלההוראותלפיפקודהזוולנטל

שההוראותמשיתותעלהעוסקר

בלילגרועמסמכותושלהמנהללפיסעיף5טולעניין )ד(
מכשיריםאלחוטייםמסוכנים,סברהמנהלכיישחששמיידי
לביטחון או הציבור של לבטיחותו או לבריאותו לשלומו,
)5( או )1( פסקאות לפי הוראה לתת הוא רשאי המדינה,
שבסעיףקטן)א(עודלפנישנתןלעוסקהזדמנותלטעוןאת
טענותיו,ובלבדשהוראהכאמורתינתןלתקופהשלאתעלה
טענותיו את לטעון הזדמנות לעוסק ושייתן ימים, 30 על

בהקדםהאפשרילאחרמתןההוראהר";

בסעיף6ה)א(,אחריפסקה)10(יבוא: )2(

עוסקביבואשלמכשיריםאלחוטייםשלאקייםאתהוראתהמנהלשניתנה )11("
לפיסעיף5טו1ר"

סימן ד': תמרוקים

תיקוןפקודת
הרוקחים-מס'32

בפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-2341981)בפרקזה-פקודתהרוקחים(-104ר

אחריהכותרת"פרקז'1:מוצריצריכה"יבוא: )1(

"סימן א': הגדרות";

בסעיף55א- )2(

לפניההגדרה"חוקרישויעסקים"יבוא: )א(

""דרישותחוקיותהיבואשלהאיחודהאירופי"-הוראותהאיחודהאירופי
Regulation)EC(No1223/2009oftheEuropeanParliamentand
,oftheCouncilof30November2009onCosmeticProducts

כתוקפןמזמןלזמן,וכלהוראהשתבואבמקומן;

"ועדתהבריאות"-ועדתהבריאותשלהכנסת,ואםלאהוקמה-ועדת
העבודה,הרווחהוהבריאותשלהכנסת;

"ועדתהחריגים"-ועדתהחריגיםשהוקמהלפיסעיף2יחלפקודתהיבוא
והיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-2351979,ופועלתבהתאםלהוראות

לפיסעיף55א12ג;";

אחריההגדרה"מוצר"יבוא: )ב(

הורההמנהללעוסקביבואמכשיריםאלחוטייםהוראה )ב(
)א(,רשאיהואלהורותלו,לאחרשנתן כאמורבסעיףקטן
ולפרסם לציבור להודיע טענותיו, את לטעון הזדמנות לו
בכליתקשורתמסוגיםשונים,כפישיורה,הודעהכיהמכשיר
אינועומדבהוראותלפיפקודהזוואתההוראהשניתנהלו
כאמורבסעיףקטן)א(;המנהליפרסםהודעהלענייןזהבאתר

האינטרנטשלהמשרדאובדרךאחרתכפישימצאלנכוןר

הוראותלפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,לרבותפרקהזמן )ג(
העניין, לנסיבות לב בשים יינתנו כאמור, הוראות לקיום
ובכללזהלחומרתההפרהשלההוראותלפיפקודהזוולנטל

שההוראותמשיתותעלהעוסקר

בלילגרועמסמכותושלהמנהללפיסעיף5טולעניין )ד(
מכשיריםאלחוטייםמסוכנים,סברהמנהלכיישחששמיידי
לביטחון או הציבור של לבטיחותו או לבריאותו לשלומו,
)5( או )1( פסקאות לפי הוראה לתת הוא רשאי המדינה,
שבסעיףקטן)א(עודלפנישנתןלעוסקהזדמנותלטעוןאת
טענותיו,ובלבדשהוראהכאמורתינתןלתקופהשלאתעלה
טענותיו את לטעון הזדמנות לעוסק ושייתן ימים, 30 על

בהקדםהאפשרילאחרמתןההוראהר";

בסעיף6ה)א(,אחריפסקה)10(יבוא: )2(

עוסקביבואשלמכשיריםאלחוטייםשלאקייםאתהוראתהמנהלשניתנה )11("
לפיסעיף5טו1ר"

סימן ד': תמרוקים

תיקוןפקודתבפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-2341981)בפרקזה-פקודתהרוקחים(-104ר
הרוקחים-מס'32

אחריהכותרת"פרקז'1:מוצריצריכה"יבוא: )1(

"סימן א': הגדרות";

בסעיף55א- )2(

לפניההגדרה"חוקרישויעסקים"יבוא: )א(

""דרישותחוקיותהיבואשלהאיחודהאירופי"-הוראותהאיחודהאירופי
Regulation)EC(No1223/2009oftheEuropeanParliamentand
,oftheCouncilof30November2009onCosmeticProducts

כתוקפןמזמןלזמן,וכלהוראהשתבואבמקומן;

"ועדתהבריאות"-ועדתהבריאותשלהכנסת,ואםלאהוקמה-ועדת
העבודה,הרווחהוהבריאותשלהכנסת;

"ועדתהחריגים"-ועדתהחריגיםשהוקמהלפיסעיף2יחלפקודתהיבוא
והיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-2351979,ופועלתבהתאםלהוראות

לפיסעיף55א12ג;";

אחריההגדרה"מוצר"יבוא: )ב(

דינימדינתישראל,נוסחחדש35,עמ'694;ס"חהתשע"ט,עמ'51ר 234

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625ר 235
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2לחוקהתקנים, ""מעבדהמוכרת"-מכוןהתקניםכמשמעותובסעיף
התשי"ג-2361953,אומעבדהשהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות
כמשמעותהבחוקהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,התשנ"ז-

2371997הסמיכהלענייןזה;";

בהגדרה"נציגאחראי",במקום"שאושר"יבוא"שמונה"; )ג(

אחריההגדרה"עוסקבתמרוקים"יבוא: )ד(

""צופיקוח"-צופיקוחשנקבעלפיסעיף5לחוקהפיקוחעלמצרכים
ושירותים,התשי"ח-2381957,לענייןתמרוקים;";

בהגדרה"רישיוןתמרוקים",במקום"55א1"יבוא"55א1א"; )ה(

אחריההגדרה"רישיוןתמרוקים"יבוא: )ו(

""רכיבננו"-רכיבמהסוגהמפורטבתוספתרביעיתא'1;";

בהגדרה"תמרוק",במקום"תכשיראוציודרפואי"יבוא"תכשיר,ציודרפואי, )ז(
סבוןמוצקאובושם";

אחריההגדרה"תמרוק"יבוא: )ח(

משרד של האינטרנט באתר פורסם ששמו תמרוק - ייחוס" ""תמרוק
הבריאותלפיסעיף55א11)ג(אובאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות

כתמרוקשניתןלורישיוןלפיצופיקוחאולפיסעיף55א11)ב(;

"תמרוקרגיש"-תמרוקשמתקייםבואחדמאלה:

הואמיועד,לפיתוויתהשימוששלו,לשימושעבורתינוקות )1(
אוילדיםעדגיל12;

נשים עבור לשימוש שלו, השימוש תווית לפי מיועד, הוא )2(
בהיריוןאונשיםמניקות;

הואמיועד,לפיתוויתהשימוששלו,להגןעלהעורמפניקרינת )3(
השמש;

הואמכילרכיבננו; )4(

"תקןISO17516"-תקןISO17516המתפרסםבאתרהאינטרנטשלארגון
התקינההבין־לאומי)ISO(,כפישהואמתעדכןמזמןלזמן;";

לפניסעיף55א1יבוא: )3(

"סימן ב': ייצור, יבוא, יצוא והפצה של תמרוק";

במקוםסעיף55א1יבוא: )4(

"מרשםעוסקים
בתמרוקים

לאייצראדםתמרוק,לאייבאו,לאייצאו,לאיעסוק55א1ר )א(
באחסוןסיטונאישלתמרוקולאיפיצו,אלאאםכןהוארשום
במרשםהעוסקיםבתמרוקים)בפרקזה-מרשםהעוסקים

בתמרוקים(ר

המנהלינהלמרשםשלעוסקיםבתמרוקיםשבויירשם )ב(
מישעוסקבייצור,יבוא,יצוא,אחסוןסיטונאיאוהפצהשל

תמרוקיםר

ס"חהתשי"ג,עמ'30ר 236

ס"חהתשנ"ז,עמ'156ר 237

ס"חהתשי"ח,עמ'24ר 238
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לאיירשםבמרשםהעוסקיםבתמרוקיםמישמתקייםבו )ג(
אחדמאלה:

הואקטיןאופסולדין; )1(

תאגיד ישראל, תושב ישראלי, אזרח אינו הוא )2(
שהתאגדונרשםבישראלאותאגידשהתאגדמחוץ
לחוק 346 סעיף לפי חוץ כחברת ונרשם לישראל

החברות,התשנ"ט-2391999ר

עוסקבתמרוקיםהמבקשלייצר,לייבא,לייצא,לאחסן )ד(
באופןסיטונאיאולהפיץתמרוק,יגישלמנהלבקשהלרישום
במרשםהעוסקיםבתמרוקים)בסעיףזה-בקשה(;הבקשה

תכלולאתכלאלה:

שמוהמלאשלהעוסק,כתובתוודרכיההתקשרות )1(
עימו;

פרטיעוסקמורשהשלהעוסק,ואםהואתאגיד )2(
-פרטיהזיהוישלהתאגיד;

אחדמאלה: )3(

המבקש לגבי מתקיימים כי הצהרה )א(
לעיסוקו העניין לפי המתאימים התנאים,
והמפורטיםבתקןהמנויבתוספתרביעיתא',או
בין־לאומיים מקצועיות בהנחיות או בתקנים
אחריםשהמנהלמצאשהםשוויערךלפחות
לתקןהאמורופרסםבאתרהאינטרנטשלמשרד

הבריאות;

תעודה או אישור למבקש כי הצהרה )ב(
בתוספת המנוי בתקן עמידה על המעידים
רביעיתא'שקיבלמגוףהתעדהשקיבלהכרה
IAF–ב כחברים הרשומים הגופים מאחד
InternationalAccreditationForumכמוסמך

לתתאישורכאמור;

רישיוןתמרוקיםתקףשניתןלולפיהוראות )ג(
סעיף55א1א;

הצהרהעלכלאלה: )4(

נדרש בתמרוקים שלעיסוקו מבקש לגבי )א(
רישוי חוק לפי אישור או היתר עסק, רישיון
עסקים-למבקשישרישיון,היתר,לרבותהיתר

זמני,אואישורכאמור,שעניינותמרוקים;

אמיתותהפרטיםלפיסעיףקטןזה,וכןעל )ב(
כךשהוא,ואםהואתאגיד-גםנושאמשרה
בתאגיד,לאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,
הואראוילהירשם חומרתהאונסיבותיהאין

לאיירשםבמרשםהעוסקיםבתמרוקיםמישמתקייםבו )ג(
אחדמאלה:

הואקטיןאופסולדין; )1(

תאגיד ישראל, תושב ישראלי, אזרח אינו הוא )2(
שהתאגדונרשםבישראלאותאגידשהתאגדמחוץ
לחוק 346 סעיף לפי חוץ כחברת ונרשם לישראל

החברות,התשנ"ט-2391999ר

עוסקבתמרוקיםהמבקשלייצר,לייבא,לייצא,לאחסן )ד(
באופןסיטונאיאולהפיץתמרוק,יגישלמנהלבקשהלרישום
במרשםהעוסקיםבתמרוקים)בסעיףזה-בקשה(;הבקשה

תכלולאתכלאלה:

שמוהמלאשלהעוסק,כתובתוודרכיההתקשרות )1(
עימו;

פרטיעוסקמורשהשלהעוסק,ואםהואתאגיד )2(
-פרטיהזיהוישלהתאגיד;

אחדמאלה: )3(

המבקש לגבי מתקיימים כי הצהרה )א(
לעיסוקו העניין לפי המתאימים התנאים,
והמפורטיםבתקןהמנויבתוספתרביעיתא',או
בין־לאומיים מקצועיות בהנחיות או בתקנים
אחריםשהמנהלמצאשהםשוויערךלפחות
לתקןהאמורופרסםבאתרהאינטרנטשלמשרד

הבריאות;

תעודה או אישור למבקש כי הצהרה )ב(
בתוספת המנוי בתקן עמידה על המעידים
רביעיתא'שקיבלמגוףהתעדהשקיבלהכרה
IAF–ב כחברים הרשומים הגופים מאחד
InternationalAccreditationForumכמוסמך

לתתאישורכאמור;

רישיוןתמרוקיםתקףשניתןלולפיהוראות )ג(
סעיף55א1א;

הצהרהעלכלאלה: )4(

נדרש בתמרוקים שלעיסוקו מבקש לגבי )א(
רישוי חוק לפי אישור או היתר עסק, רישיון
עסקים-למבקשישרישיון,היתר,לרבותהיתר

זמני,אואישורכאמור,שעניינותמרוקים;

אמיתותהפרטיםלפיסעיףקטןזה,וכןעל )ב(
כךשהוא,ואםהואתאגיד-גםנושאמשרה
בתאגיד,לאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,
הואראוילהירשם חומרתהאונסיבותיהאין

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ר 239
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במרשםהעוסקיםבתמרוקים,המנויהברשימת
עבירותשיקבעהמנהל;לענייןזה,"נושאמשרה
המנהל 60א)ג(; בסעיף כהגדרתו - בתאגיד"
באתר האמורה העבירות רשימת את יפרסם
האינטרנטשלמשרדהבריאותובטופסההצהרה;

לאבוטלרישיוןתמרוקיםשלהמבקשאו )ג(
רישוםשלובמרשםלפיסעיף55א3,אושחלפו12
חודשיםמיוםהביטולכאמוראושחלפהתקופה

קצרהיותרשקבעהמנהללפיסעיף55א3)ח(ר

הגישאדםבקשה,ירשוםאותוהמנהלבמרשםהעוסקים )ה(
בתמרוקיםבתוךעשרהימיעבודה,אלאאםכןמצאכילא
)4(אוכי )ד()3(או התקיימוהתנאיםהאמוריםבסעיףקטן
מתקיימותנסיבותמיוחדותהמעלותחששלפגיעהבבריאות

הציבורר

מצאהמנהלכימתקיימותנסיבותשבשלהןאיןלרשום )ו(
אתהמבקש,כאמורבסעיףקטן)ה(,יודיעעלכךלמבקשבתוך

התקופההאמורהבאותוסעיףקטן,בצירוףנימוקיםר

רישוםבמרשםהעוסקיםבתמרוקיםיהיהתקףלחמש )ז(
שניםר

המנהליפרסםאתמרשםהעוסקיםבתמרוקיםבאתר )ח(
האינטרנטשלמשרדהבריאותר

השררשאילקבועבתקנותהוראותלענייןאופןניהול )ט(
המרשם,ובכללזההוראותלענייןדרךהגשתבקשה,הפרטים
שישלכלולבה,המועדיםלהגשתהוהמסמכיםשיצורפולהר

לאייתןהמנהלרישיוןתמרוקיםלמבקש,אלאאםכן55א1אררישיוןתמרוקים )א(
התקיימוכלאלה:

לגבימבקששלעיסוקובתמרוקיםנדרשרישיון )1(
עסק,היתראואישורלפיחוקרישויעסקים-למבקש
ישרישיון,היתר,לרבותהיתרזמניאואישורכאמור,

שעניינותמרוקים;

המבקשמינהנציגאחראילכלתמרוקבהתאם )2(
לסוגיהתמרוקיםבבקשהלרישיון;

המפורטים התנאים המבקש לגבי מתקיימים )3(
בסעיף55א1)ד()3()א(;

המתאימים התנאים המבקש לגבי מתקיימים )4(
הנדרשיםלשםהובלהוהפצהנאותהשלתמרוקים,
לפיהוראותשקבעשרהבריאות,לשםהבטחתיעילות

התמרוק,בטיחותוואיכותו;

המבקש,ואםהואתאגיד-גםנושאמשרהבו, )5(
לאהורשעולאהוגשנגדוכתבאישוםשטרםניתןבו
פסקדיןסופי,בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו
נסיבותיהאיןהואראוי,לדעתהמנהל,לקבלרישיון

תמרוקים;
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תנאיםנוספיםשקבעשרהבריאות,באישורועדת )6(
הבריאות,ובכללזהתנאיםלהגנהעלבריאותהציבור

והבטחתיעילותהתמרוק,בטיחותוואיכותור

קיבלאדםרישיוןתמרוקיםלפיסעיףקטן)א(,לאייצר )ב(
תמרוק,לאייבאו,לאייצאו,לאיעסוקבאחסוןסיטונאישל
תמרוקולאיפיצואלאבהתאםלתנאיהרישיון,ובכללזה
הוראותותנאיםלסוגיהפעילותוסוגיהתמרוקיםהנקוביםבור

המנהלרשאילקבועתנאיםברישיוןתמרוקים,ובכלל )ג(
לסוגי או הפעילות לסוגי הנדרשים מיוחדים תנאים זה

התמרוקיםשלגביהםניתןהרישיון,ובלבד-

שלאיקבעתנאיםמיוחדיםאושוניםלמישמייבא )1(
תמרוקביבואמקביללפיסימןג'בפרקז1אולפיסעיף

55ג1)ז(;

קיים תמרוקים רישיון לגבי נוספים שתנאים )2(
ייקבעובהחלטהמנומקתבכתב,לאחרשניתנהלבעל

הרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיור

למנהל תוגש לחידושו או תמרוקים לרישיון בקשה )ד(
באמצעותמערכתמקוונתאובאמצעימקווןאחרשיאשר
המנהל;שרהבריאותרשאילקבועהוראותלענייןהפרטים
שישלכלולבבקשה,המועדיםלהגשתהוהמסמכיםשיצורפו
להלהוכחתהתקיימותהתנאיםלפיסעיףקטן)א(;המנהל

יחליטבבקשהבתוך35ימיםממועדהגשתהבקשהר

תקופתתוקפושלרישיוןתמרוקיםתהיהחמששניםר"; )ה(

בסעיף55א2,אחרי"מהפרטיםשנכללו"יבוא"בבקשהלרישוםבמרשםהעוסקים )5(
בתמרוקיםאו",במקום"אולחידושו"יבוא"אולחידושם"ובמקום"ידווחבעלרישיון
התמרוקים"יבוא"ידווחמישרשוםבמרשםהעוסקיםבתמרוקיםאובעלהרישיון,לפי

העניין";

בסעיף55א3- )6(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"רישיוןתמרוקים"יבוא"רישוםבמרשםהעוסקים )1(
בתמרוקים";

בפסקה)1(,במקום"הרישיוןניתן"יבוא"הרישוםבמרשםהעוסקים )2(
בתמרוקיםנעשה";

בפסקה)2(,במקום"הרישיוןניתן"יבוא"הרישוםבמרשםהעוסקים )3(
בתמרוקיםנעשה",ובמקום"לפנינותןהרישיוןבמועדמתןהרישיון,לא
במרשםהעוסקים במועדהרישום "ידוע היהנותןאתהרישיון"יבוא

בתמרוקים,לאהיהנעשההרישוםבמרשם";

בפסקה)3(,במקום"למתןהרישיון"יבוא"לרישוםבמרשםהעוסקים )4(
בתמרוקים";

בפסקה)4(,במקום"בעלהרישיון"יבוא"מישרשוםבמרשםהעוסקים )5(
בתמרוקים"והמילים"תנאימתנאיהרישיוןאו"-יימחקו;

תנאיםנוספיםשקבעשרהבריאות,באישורועדת )6(
הבריאות,ובכללזהתנאיםלהגנהעלבריאותהציבור

והבטחתיעילותהתמרוק,בטיחותוואיכותור

קיבלאדםרישיוןתמרוקיםלפיסעיףקטן)א(,לאייצר )ב(
תמרוק,לאייבאו,לאייצאו,לאיעסוקבאחסוןסיטונאישל
תמרוקולאיפיצואלאבהתאםלתנאיהרישיון,ובכללזה
הוראותותנאיםלסוגיהפעילותוסוגיהתמרוקיםהנקוביםבור

המנהלרשאילקבועתנאיםברישיוןתמרוקים,ובכלל )ג(
לסוגי או הפעילות לסוגי הנדרשים מיוחדים תנאים זה

התמרוקיםשלגביהםניתןהרישיון,ובלבד-

שלאיקבעתנאיםמיוחדיםאושוניםלמישמייבא )1(
תמרוקביבואמקביללפיסימןג'בפרקז1אולפיסעיף

55ג1)ז(;

קיים תמרוקים רישיון לגבי נוספים שתנאים )2(
ייקבעובהחלטהמנומקתבכתב,לאחרשניתנהלבעל

הרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיור

למנהל תוגש לחידושו או תמרוקים לרישיון בקשה )ד(
באמצעותמערכתמקוונתאובאמצעימקווןאחרשיאשר
המנהל;שרהבריאותרשאילקבועהוראותלענייןהפרטים
שישלכלולבבקשה,המועדיםלהגשתהוהמסמכיםשיצורפו
להלהוכחתהתקיימותהתנאיםלפיסעיףקטן)א(;המנהל

יחליטבבקשהבתוך35ימיםממועדהגשתהבקשהר

תקופתתוקפושלרישיוןתמרוקיםתהיהחמששניםר"; )ה(

בסעיף55א2,אחרי"מהפרטיםשנכללו"יבוא"בבקשהלרישוםבמרשםהעוסקים )5(
בתמרוקיםאו",במקום"אולחידושו"יבוא"אולחידושם"ובמקום"ידווחבעלרישיון
התמרוקים"יבוא"ידווחמישרשוםבמרשםהעוסקיםבתמרוקיםאובעלהרישיון,לפי

העניין";

בסעיף55א3- )6(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"רישיוןתמרוקים"יבוא"רישוםבמרשםהעוסקים )1(
בתמרוקים";

בפסקה)1(,במקום"הרישיוןניתן"יבוא"הרישוםבמרשםהעוסקים )2(
בתמרוקיםנעשה";

בפסקה)2(,במקום"הרישיוןניתן"יבוא"הרישוםבמרשםהעוסקים )3(
בתמרוקיםנעשה",ובמקום"לפנינותןהרישיוןבמועדמתןהרישיון,לא
במרשםהעוסקים הרישום במועד "ידוע היהנותןאתהרישיון"יבוא

בתמרוקים,לאהיהנעשההרישוםבמרשם";

בפסקה)3(,במקום"למתןהרישיון"יבוא"לרישוםבמרשםהעוסקים )4(
בתמרוקים";

בפסקה)4(,במקום"בעלהרישיון"יבוא"מישרשוםבמרשםהעוסקים )5(
בתמרוקים"והמילים"תנאימתנאיהרישיוןאו"-יימחקו;
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בפסקה)5(,במקום"בעלהרישיון"יבוא"מישרשוםבמרשםהעוסקים )6(
בתמרוקים";

שרשום "מי יבוא הרישיון" "בעל במקום מקום, בכל ,)6( בפסקה )7(
במרשם "רישום יבוא "רישיון" במקום בתמרוקים", העוסקים במרשם
העוסקיםבתמרוקים",ובמקום"לבעלהרישיון"יבוא"למישרשוםבמרשם

העוסקיםבתמרוקים";

אחריפסקה)6(יבוא: )8(

שהצהיר בתמרוקים העוסקים במרשם שרשום מי לגבי )7("
כאמורבסעיף55א1)ד()3()א(או)ב(-לאמתקיימיםלגביוהתנאים

המפורטיםבתקןהמפורטבסעיףהאמורר";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לבעלהרישיון"יבוא"למישרשוםבמרשםהעוסקים )ב(
בתמרוקים";

בסעיףקטן)ג(,במקום"רישיוןתמרוקים"יבוא"רישוםבמרשםהעוסקים )ג(
בתמרוקים",במקום"הרישיון"יבוא"הרישוםבמרשםהעוסקיםבתמרוקים",

ובמקום"לבעלהרישיון"יבוא"למישרשוםבמרשםהעוסקיםבתמרוקים";

בסעיףקטן)ד(,במקום"רישיוןתמרוקים"יבוא"רישוםבמרשםהעוסקים )ד(
בתמרוקים";

בסעיףקטן)ה(,במקום"בעלרישיוןתמרוקים"יבוא"מישרשוםבמרשם )ה(
העוסקים במרשם "הרישום יבוא "הרישיון" ובמקום בתמרוקים" העוסקים

בתמרוקים";

בסעיףקטן)ו(,במקום"לבעלרישיוןתמרוקים"יבוא"למישרשוםבמרשם )ו(
העוסקיםבתמרוקים";

בסעיףקטן)ז(,במקום"רישיוןתמרוקים"יבוא"רישוםבמרשםהעוסקים )ז(
בתמרוקים",במקום"רשימתבעלירישיוןתמרוקיםשמפורסמת"יבוא"מרשם
ובמקום "55א1)ח(" יבוא "55א1)ז(" במקום שמפורסם", בתמרוקים העוסקים

"רישיוןהתמרוקים"יבוא"הרישוםכאמור";

בסעיףקטן)ח(,במקום"רישיוןתמרוקים"יבוא"רישוםבמרשםהעוסקים )ח(
בתמרוקים",במקום"לאתידוןבקשהשלבעלהרישיוןשבוטללמתןרישיוןחדש"
יבוא"לאיירשםהעוסקבמרשםהעוסקיםבתמרוקים"ובמקום"לבקשתבעל

הרישיוןשבוטל"יבוא"לבקשתמישרישומונמחק";

55א4)ג(,ברישה,במקוםהסיפההחלבמילים"ינקוטביןהשאר"יבוא בסעיף )7(
"ימנהנציגאחראיבעלידעוהכשרהמתאימיםבשיםלבלסוגהתמרוקיםשלגביהם

הואמשמשנציגאחראי",ופסקאות)1(עד)4(-יימחקו;

בסעיף55א5- )8(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"שנרשםבמאגרלפיסעיף55א6;ואולםיצרן )א(
המייצראומפיץתמרוקאךורקלייצואמחוץלישראלוכןיצרןאויבואןהמייצר
אומייבאתמרוקלפיהוראותצוהפיקוחאולפיהוראותסעיפים55א11)ב(או

55ג1)א1(ו–)ז(,אינםחייביםלמנותנציגאחראילגביתמרוקכאמורר";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

בפסקה)1(,אחרי"לפיפקודהזו"יבוא"וכיהתמרוקבטוחלשימוש )1(
בשימושסביר";
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בפסקה)2(,במקום"בתנאיםהנדרשיםלפיסעיף55א1)ב()4("יבוא )2(
או בתקנים או א', רביעית בתוספת המנוי בתקן המפורטים "בתנאים
בהנחיותמקצועיותבין־לאומייםאחריםשהמנהלמצאשהםשוויערך

לפחותלתקןהאמורופרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות;";

בפסקה)3(,במקום"55א10"יבוא"55א10)א("; )3(

אחריפסקה)3(יבוא: )4(

55א10)ב( סעיף הוראות לפי תמרוק תיק לתמרוק כי יוודא ")3א(
ו–)ג(;";

אחריפסקה)5(יבוא: )5(

יוודאכיהמידעבדברהתמרוקהונגשלפיהוראותסעיף55ז1; ")5א(

יקבלפניותציבורלגביהתמרוקודיווחיםעלתופעותלוואי )5ב(
שלהתמרוקוישמורתיעודשלפניותודיווחיםכאמורלתקופהשלא

תפחתמשבעשניםממועדקבלתם,לרבותבעותקדיגיטלי;

ישמוראתפרטיהעוסקיםבתמרוקיםשלהםהעבירהיצרןאו )5ג(
היבואן,לפיהעניין,אתהתמרוק,לתקופהשלאתפחתמשבעשנים;";

בסעיף55א6- )9(

בכותרתהשוליים,במקום"אישור"יבוא"מינוי"; )א(

במקוםסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(יבוא: )ב(

המנהלינהלמאגרשלנציגיםאחראיים)בפרקזה-המאגר(וייכללו ")א(
בופרטיהנציגיםהאחראיים,לרבותהצהרהעלהכשרהמתאימהשעברו,
ופרטיםעלביטול,התלייהאוהתנייהשלרישוםנציגאחראי;השריקבע

אתהפרטיםשיופיעובמרשםכאמורר

מקוון באופן למנהל יגיש במאגר להירשם המבקש אחראי נציג )ב(
תצהירבהתאםלהוראותלפיסעיףקטן)ז(ולפיומתקיימיםהתנאיםבסעיף

קטן)ג(והתנאיםלפיסעיףקטן)ז(,ואםהואתאגיד-יצויןשמו,כתובתו
ופרטיהקשרשלאישקשרמטעמושהואתושבישראל;הגישהמבקשאת
התצהירכאמור,יונפקלואישוראוטומטיעלרישוםהנציגהאחראיבמאגרר

של היבואן של או היצרן של הכללי המנהל יהיה אחראי נציג )ב1(
התמרוקאומישהמנהלהכללישלהיצרןאוהיבואןמינהאותולהיות

נציגאחראיואשרנתןאתהסכמתולמינויכאמורר";

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא"ולגביתאגיד-תאגידהרשוםבישראלופועל )ג(
בה,לרבותתאגידשנרשםכחברתחוץלפיהוראותחוקהחברות,התשנ"ט-1999";

בסעיףקטן)ד(,במקום"לאיאשרהמנהלאדםכנציגאחראי"יבוא"המנהל )ד(
אחראי נציג של רישומו ביטול על להורות בכתב, מנומקת בהחלטה רשאי,

במאגר";

סעיףקטן)ה(-בטל; )ה(

בסעיףקטן)ו(,במקום"לאיסרבהמנהללתתאישור"יבוא"לאיורההמנהל )ו(
עלביטולרישומושלנציגאחראי",ובמקוםהסיפההחלבמילים"למגישהבקשה
ולמישהוגשהלגביוהבקשה"יבוא"לנציגהאחראיהזדמנותלטעוןאתטענותיו";

בסעיףקטן)ז(- )ז(

בפסקה)2(,במקום"בתנאיםהנדרשיםלפיסעיף55א1)ב()4("יבוא )2(
או בתקנים או א', רביעית בתוספת המנוי בתקן המפורטים "בתנאים
בהנחיותמקצועיותבין־לאומייםאחריםשהמנהלמצאשהםשוויערך

לפחותלתקןהאמורופרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות;";

בפסקה)3(,במקום"55א10"יבוא"55א10)א("; )3(

אחריפסקה)3(יבוא: )4(

55א10)ב( סעיף הוראות לפי תמרוק תיק לתמרוק כי יוודא ")3א(
ו–)ג(;";

אחריפסקה)5(יבוא: )5(

יוודאכיהמידעבדברהתמרוקהונגשלפיהוראותסעיף55ז1; ")5א(

יקבלפניותציבורלגביהתמרוקודיווחיםעלתופעותלוואי )5ב(
שלהתמרוקוישמורתיעודשלפניותודיווחיםכאמורלתקופהשלא

תפחתמשבעשניםממועדקבלתם,לרבותבעותקדיגיטלי;

ישמוראתפרטיהעוסקיםבתמרוקיםשלהםהעבירהיצרןאו )5ג(
היבואן,לפיהעניין,אתהתמרוק,לתקופהשלאתפחתמשבעשנים;";

בסעיף55א6- )9(

בכותרתהשוליים,במקום"אישור"יבוא"מינוי"; )א(

במקוםסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(יבוא: )ב(

המנהלינהלמאגרשלנציגיםאחראיים)בפרקזה-המאגר(וייכללו ")א(
בופרטיהנציגיםהאחראיים,לרבותהצהרהעלהכשרהמתאימהשעברו,
ופרטיםעלביטול,התלייהאוהתנייהשלרישוםנציגאחראי;השריקבע

אתהפרטיםשיופיעובמרשםכאמורר

מקוון באופן למנהל יגיש במאגר להירשם המבקש אחראי נציג )ב(
תצהירבהתאםלהוראותלפיסעיףקטן)ז(ולפיומתקיימיםהתנאיםבסעיף

קטן)ג(והתנאיםלפיסעיףקטן)ז(,ואםהואתאגיד-יצויןשמו,כתובתו
ופרטיהקשרשלאישקשרמטעמושהואתושבישראל;הגישהמבקשאת
התצהירכאמור,יונפקלואישוראוטומטיעלרישוםהנציגהאחראיבמאגרר

של היבואן של או היצרן של הכללי המנהל יהיה אחראי נציג )ב1(
התמרוקאומישהמנהלהכללישלהיצרןאוהיבואןמינהאותולהיות

נציגאחראיואשרנתןאתהסכמתולמינויכאמורר";

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא"ולגביתאגיד-תאגידהרשוםבישראלופועל )ג(
בה,לרבותתאגידשנרשםכחברתחוץלפיהוראותחוקהחברות,התשנ"ט-1999";

בסעיףקטן)ד(,במקום"לאיאשרהמנהלאדםכנציגאחראי"יבוא"המנהל )ד(
אחראי נציג של רישומו ביטול על להורות בכתב, מנומקת בהחלטה רשאי,

במאגר";

סעיףקטן)ה(-בטל; )ה(

בסעיףקטן)ו(,במקום"לאיסרבהמנהללתתאישור"יבוא"לאיורההמנהל )ו(
עלביטולרישומושלנציגאחראי",ובמקוםהסיפההחלבמילים"למגישהבקשה
ולמישהוגשהלגביוהבקשה"יבוא"לנציגהאחראיהזדמנותלטעוןאתטענותיו";

בסעיףקטן)ז(- )ז(
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בפסקה)1(,במקום"לאישור"יבוא"למינוי"; )1(

בפסקה)2(,במקום"לאישור"יבוא"לרישום"; )2(

אחריפסקה)3(יבוא: )3(

הוראותבדברחובתושלנציגאחראישהואתאגידלהקים )4("
מערכתמחשובהמאפשרתלולבצעאתתפקידיולפיפרקזה;";

בסעיףקטן)ח(,במקום"בעלרישיוןתמרוקים"יבוא"מישרשוםבמרשם )ח(
העוסקיםבתמרוקים"ובמקום"לצורך"יבוא"לשם";

אחריסעיףקטן)ח(יבוא: )ט(

שרהבריאות,באישורועדתהבריאות,רשאילקבועכימישרשום ")ח1(
במרשםהעוסקיםבתמרוקיםלאיתקשרעםתאגידלשםשכירתשירותיו
כנציגאחראי,אלאאםכןנושאמשרהבאותותאגידעומדבתנאיהכשירות

שנציגאחראיחייבלעמודבהםלפיסעיףקטן)ז(";

בסעיףקטן)ט(,ברישה,במקום"בעלרישיוןתמרוקים"יבוא"מישרשום )י(
במרשםהעוסקיםבתמרוקים"ובמקום"לצורך"יבוא"לשםשכירתשירותיוכנציג

אחראיאו";

בסעיף55א7,במקום"בעלרישיוןתמרוקים"יבוא"מישרשוםבמרשםהעוסקים )10(
בתמרוקים";

בסעיף55א8- )11(

בסעיףקטן)א(,במקום"בעלרישיוןתמרוקים"יבוא"מישרשוםבמרשם )א(
העוסקיםבתמרוקים";

בסעיףקטן)ב(,במקום"בעלהרישיון"יבוא"מישרשוםבמרשםהעוסקים )ב(
בתמרוקים"ובמקום"לאישור"יבוא"לרישום";

בסעיףקטן)ג(,במקום"בעלהרישיון"יבוא"המנהלהכללישלמישרשום )ג(
במרשםהעוסקיםבתמרוקים";

בסעיף55א9- )12(

בכותרתהשוליים,במקום"אישור"יבוא"רישום"; )א(

בסעיףקטן)א(- )ב(

ברישה,במקום"אישור"יבוא"רישום"; )1(

בפסקה)1(,במקום"האישורניתן"יבוא"הרישוםנעשה"; )2(

)2(,במקום"האישורניתן"יבוא"הרישוםנעשה"ובמקום בפסקה )3(
הסיפההחלבמילים"לפנינותןהאישור"יבוא"ידועבמועדהרישוםלא

היהנרשםהנציגהאחראיבמאגר";

בפסקה)3(,במקום"למתןהאישור"יבוא"לרישום"; )4(

בפסקה)4(,במקום"מהתנאיהאישור"יבוא"מתנאיהרישום"; )5(

רישיון "בעלי ובמקום "רישום" יבוא "אישור" במקום )ב(, קטן בסעיף )ג(
תמרוקיםמסוימים"יבוא"עוסקיםבתמרוקיםמסוימים";

בסעיףקטן)ג(,במקום"לבעלרישיוןהתמרוקים"יבוא"למישרשוםבמרשם )ד(
העוסקיםבתמרוקים";
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יבוא "האישור" במקום "רישום", יבוא "אישור" במקום )ד(, קטן בסעיף )ה(
"הרישום"ובמקום"לבעלרישיוןהתמרוקים"יבוא"למישרשוםבמרשםהעוסקים

בתמרוקים";

בסעיףקטן)ה(,במקום"אישור"יבוא"רישום"; )ו(

בסעיףקטן)ו(,במקום"אישור"יבוא"רישום",במקום"למתןאישור"יבוא )ז(
"לרישום"ובכלמקום,במקום"שהאישור"יבוא"שהרישום";

)ז(,במקום"אישור"יבוא"רישום"ובמקום"שאישורו"יבוא בסעיףקטן )ח(
"שרישומו";

בסעיף55א10- )13(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ותיקתמרוק"; )א(

האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )ב(

הנציג שיוודא בלי בישראל תמרוק בתמרוקים עוסק ישווק לא ")ב(
האחראי,שמונהלפיסעיף55א6,כיקיימיםלגביהתמרוקכללהמסמכים
והנתוניםהמעודכניםהמפורטיםלהלן,בעבריתאובאנגליתובלישנתן
לעוסקבתמרוקיםאישורבכתבעלקיומםשלהמסמכיםכאמור)בפרק

זה-תיקתמרוק(:

צילוםמכלצדדיהשלאריזתהתמרוקהחיצוניתוהפנימית, )1(
באופןשיאפשרזיהוישלהתמרוק;

דוחהערכתבטיחותשלהתמרוקכאמורבסעיףקטן)א(; )2(

תיאורכללישלשיטתהייצורשלהתמרוק; )3(

או א' הרביעית בתוספת המנוי בתקן עמידה על הצהרה )4(
בתקניםאובהנחיותמקצועיותבין־לאומייםאחריםשהמנהלמצא
שהםשוויערךלפחותלתקןהאמורופרסםבאתרהאינטרנטשל

משרדהבריאות)בסעיףזה-התקןהמנויבתוספתרביעיתא'(;

ביסוסראייתימקצועי)EvidenceBased(לטענותהשיווקיות )5(
המיוחסותלתמרוקבתוויתהתמרוק,בהתאםלהוראותשיקבעשר

הבריאות;

יצרןהתמרוקכיבתהליךהייצורכהגדרתובסעיף הצהרת )6(
על נתונים - נערכו ואם חיים, בבעלי ניסויים נערכו לא 55ח)ו(
או הבריאות שר שיקבע להוראות בהתאם שנערכו, הניסויים

בהתאםלדרישותחוקיותהיבואשלהאיחודהאירופיר";

תיקהתמרוקיהיהזמיןונגישלנציגהאחראיללאדיחויבאופן)ג( )1(
אלקטרוניאובעותקקשיחבכתובתובישראלכפישנמסרהבהודעה
בדברשיווקלפיסעיף55א11)א1()4(,עדתוםעשרשניםמיוםשיווק

האצווההאחרונהשלהתמרוקר

הנציגהאחראייוודאכיהתמרוקמיוצרבתנאיםהנדרשים )2(
לפיהוראותהתקןהמנויבתוספתרביעיתא',וכיהואבטוחלשימוש

ויעיללמטרהולטענותהשיווקיותהמיוחסותלובתוויתהתמרוקר

יבוא "האישור" במקום "רישום", יבוא "אישור" במקום )ד(, קטן בסעיף )ה(
"הרישום"ובמקום"לבעלרישיוןהתמרוקים"יבוא"למישרשוםבמרשםהעוסקים

בתמרוקים";

בסעיףקטן)ה(,במקום"אישור"יבוא"רישום"; )ו(

בסעיףקטן)ו(,במקום"אישור"יבוא"רישום",במקום"למתןאישור"יבוא )ז(
"לרישום"ובכלמקום,במקום"שהאישור"יבוא"שהרישום";

)ז(,במקום"אישור"יבוא"רישום"ובמקום"שאישורו"יבוא בסעיףקטן )ח(
"שרישומו";

בסעיף55א10- )13(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ותיקתמרוק"; )א(

האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )ב(

הנציג שיוודא בלי בישראל תמרוק בתמרוקים עוסק ישווק לא ")ב(
האחראי,שמונהלפיסעיף55א6,כיקיימיםלגביהתמרוקכללהמסמכים
והנתוניםהמעודכניםהמפורטיםלהלן,בעבריתאובאנגליתובלישנתן
לעוסקבתמרוקיםאישורבכתבעלקיומםשלהמסמכיםכאמור)בפרק

זה-תיקתמרוק(:

צילוםמכלצדדיהשלאריזתהתמרוקהחיצוניתוהפנימית, )1(
באופןשיאפשרזיהוישלהתמרוק;

דוחהערכתבטיחותשלהתמרוקכאמורבסעיףקטן)א(; )2(

תיאורכללישלשיטתהייצורשלהתמרוק; )3(

או א' הרביעית בתוספת המנוי בתקן עמידה על הצהרה )4(
בתקניםאובהנחיותמקצועיותבין־לאומייםאחריםשהמנהלמצא
שהםשוויערךלפחותלתקןהאמורופרסםבאתרהאינטרנטשל

משרדהבריאות)בסעיףזה-התקןהמנויבתוספתרביעיתא'(;

ביסוסראייתימקצועי)EvidenceBased(לטענותהשיווקיות )5(
המיוחסותלתמרוקבתוויתהתמרוק,בהתאםלהוראותשיקבעשר

הבריאות;

יצרןהתמרוקכיבתהליךהייצורכהגדרתובסעיף הצהרת )6(
על נתונים - נערכו ואם חיים, בבעלי ניסויים נערכו לא 55ח)ו(
או הבריאות שר שיקבע להוראות בהתאם שנערכו, הניסויים

בהתאםלדרישותחוקיותהיבואשלהאיחודהאירופיר";

תיקהתמרוקיהיהזמיןונגישלנציגהאחראיללאדיחויבאופן)ג( )1(
אלקטרוניאובעותקקשיחבכתובתובישראלכפישנמסרהבהודעה
בדברשיווקלפיסעיף55א11)א1()4(,עדתוםעשרשניםמיוםשיווק

האצווההאחרונהשלהתמרוקר

הנציגהאחראייוודאכיהתמרוקמיוצרבתנאיםהנדרשים )2(
לפיהוראותהתקןהמנויבתוספתרביעיתא',וכיהואבטוחלשימוש

ויעיללמטרהולטענותהשיווקיותהמיוחסותלובתוויתהתמרוקר
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תיקהתמרוקיהיהזמין,ללאדיחוי,לבדיקתהמנהללצורכיפיקוח )ד(
ובקרהעלהתמרוקלפיפקודהזו,בכתובתושלהנציגהאחראיבישראל

כפישנמסרהבהודעהבדברשיווקלפיסעיף55א11)א1()4(ר

תקנותלפיסעיףזהייקבעובשיםלבלדרישותחוקיותהיבואשל )ה(
האיחודהאירופיבענייניםהנדוניםבהןר";

בסעיף55א11- )14(

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"והכולכפישקבע"יבוא")בפרק )א(
זה-הודעהבדברשיווק(ר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

הודעהבדברשיווקתימסרבאופןמקווןותכלולאתכלאלה: ")א1(

שםיצרןהתמרוק; )1(

השםהמלאשלהתמרוקבעבריתובאנגלית; )2(

סוגהתמרוק; )3(

שםהנציגהאחראישלהתמרוק,כתובתוופרטיהקשרעימו; )4(

כתובותאתריהייצורשלהתמרוק; )5(

שמוהמקובלשלכלאחדמרכיביהתמרוק; )6(

צילוםמכלצדדיהשלאריזתהתמרוקהחיצוניתוהפנימית, )7(
באופןשיאפשרזיהוישלהתמרוק;

הפרטיםהמופיעיםבתוויתהתמרוקוצילוםאותמונהשלה; )8(

מידותהתמרוק; )9(

מטרתהשימוששלהתמרוקכפישהגדירהיצרן; )10(

הוראותהשימושבתמרוקכפישהגדירהיצרן; )11(

אוכלוסייתהיעדלשימושבתמרוקכפישהגדירהיצרן; )12(

מרקםהתמרוק; )13(

לענייןתמרוקיםהמכיליםרכיביננו-נתוניםופרטיםנוספים )14(
כפישיקבעשרהבריאותבתקנות,בשיםלבלדרישותחוקיותהיבוא

שלהאיחודהאירופיבענייןזה;

נתוניםופרטיםטכנייםנוספיםהנוגעיםלמצגהתמרוק,דרך )15(
השימושבווהרכבושקבעשרהבריאותבתקנותר

נמסרההודעהבדברשיווקלפיסעיףקטן)א1(,יונפקלנציגהאחראי )א2(
אישוראוטומטיעלקליטתההודעהבמערכתהמקוונת;אישורכאמור

ייחשבאישוריבואלענייןסעיף62)ג()2(לפקודתהמכס240ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א2(,אישורעלקליטתהודעהלענייןשיווק )א3(
תמרוקהמכילרכיביננושרכיבהננובולאנכללבנספחים3עד5לדרישות
חוקיותהיבואשלהאיחודהאירופי,יינתןבתוךשישהחודשיםמיוםהגשת
ההודעהעלשיווק,ואםדרשהמנהלהשלמתנתוניםאונתוניםנוספים

דינימדינתישראל,נוסחחדש3,עמ'39ר 240
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בקשרעםההודעה-בתוךשישהחודשיםממועדהשלמתהנתוניםאו
הנתוניםהנוספים;המנהלרשאילסרבלתתאישורעלקליטתהודעה

לענייןשיווקתמרוקכאמורבתוךהתקופההאמורהר";

בסעיףקטן)ב(,במקום"באישור"יבוא"בהמלצהשלועדתהחריגיםלפי )ג(
"לפי יבוא לשיווקם" רישיון "יידרש אחרי ובאישור", 55א12ג, סעיף הוראות
הוראותצוהפיקוחאוהוראותשייקבעולפיסעיףקטן)ב1("ובסופויבוא"ואולם

לאיידרשאישורועדתהחריגיםלענייןתמרוקשהתקייםלגביואחדמאלה:

דרישתהרישיוןלגביונובעתמהמלצותשלרשויותאסדרהבמדינה )1(
מוכרת,בענייןבטיחותםשלתמרוקיםאוחומריגלםהמשמשיםבתמרוקים,

יעילותםאואיכותם;

לוואי לתופעת גרם כי בו גלם חומר לגבי או לגביו קבע המנהל )2(
חמורה,כהגדרתהבתקנותהרוקחים)תכשירים(,התשמ"ו-2411986,ויכול

הואלקבועקביעהכאמורלתקופהקצובהר";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ד(

תמרוקים סוגי של לשיווקם רישיון יידרש כי הבריאות שר קבע ")ב1(
מסויימיםלפיהוראותסעיףקטן)ב(,רשאיהוא,באישורועדתהבריאות,
לקבועאתהתנאיםלמתןרישיוןכאמור;הוראותלפיסעיףקטןזהייקבעו
בשיםלבלכללים,להוראותולהוראותהמינהלשחלולענייןזהלפיצו
הפיקוחלפנייוםתחילתושלסימןזה,כנוסחובחוקהתכניתהכלכלית
)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,

התשפ"ב-2422021ר";

בסעיף55א12,בכלמקום,במקום"בעלרישיוןתמרוקים"או"בעלהרישיון"יבוא )15(
"מישרשוםבמרשםהעוסקיםבתמרוקים";

אחריסעיף55א12יבוא: )16(

מפיץתמרוקיםלאיפיץתמרוקאלאאםכןהתקיימוכל55א12אר"חובותמפיץ )א(
אלה:

55ב)ב()4( סעיפים לפי כנדרש מסומן התמרוק )1(
ו־55ז;

תאריךתפוגתושלהתמרוקלאחלף; )2(

תנאיהאחסנהוההובלהשלהתמרוקתואמים )3(
לתנאיםשנקבעולפיסעיף55ב)ב()3(ולתנאיםשסומנו

עלגביאריזתהתמרוקר

התמרוקים מפיצי פרטי את ישמור תמרוקים מפיץ )ב(
והמוכריםהקמעונאייםשלהםהעביראתהתמרוקואתפרטי
היבואנים,היצרניםאומפיציהתמרוקיםשמהםקיבלאת

התמרוק,לתקופהשלאתפחתמשבעשניםר

באחסון שעוסק מי - תמרוקים" "מפיץ זה, בסעיף )ג(
סיטונאי,הובלה,הפצהאומכרסיטונאישלתמרוקיםר

בקשרעםההודעה-בתוךשישהחודשיםממועדהשלמתהנתוניםאו
הנתוניםהנוספים;המנהלרשאילסרבלתתאישורעלקליטתהודעה

לענייןשיווקתמרוקכאמורבתוךהתקופההאמורהר";

בסעיףקטן)ב(,במקום"באישור"יבוא"בהמלצהשלועדתהחריגיםלפי )ג(
"לפי יבוא לשיווקם" רישיון "יידרש אחרי ובאישור", 55א12ג, סעיף הוראות
הוראותצוהפיקוחאוהוראותשייקבעולפיסעיףקטן)ב1("ובסופויבוא"ואולם

לאיידרשאישורועדתהחריגיםלענייןתמרוקשהתקייםלגביואחדמאלה:

דרישתהרישיוןלגביונובעתמהמלצותשלרשויותאסדרהבמדינה )1(
מוכרת,בענייןבטיחותםשלתמרוקיםאוחומריגלםהמשמשיםבתמרוקים,

יעילותםאואיכותם;



לוואי לתופעת גרם כי בו גלם חומר לגבי או לגביו קבע המנהל )2(
חמורה,כהגדרתהבתקנותהרוקחים)תכשירים(,התשמ"ו-2411986,ויכול

הואלקבועקביעהכאמורלתקופהקצובהר";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ד(

תמרוקים סוגי של לשיווקם רישיון יידרש כי הבריאות שר קבע ")ב1(
מסויימיםלפיהוראותסעיףקטן)ב(,רשאיהוא,באישורועדתהבריאות,
לקבועאתהתנאיםלמתןרישיוןכאמור;הוראותלפיסעיףקטןזהייקבעו
בשיםלבלכללים,להוראותולהוראותהמינהלשחלולענייןזהלפיצו
הפיקוחלפנייוםתחילתושלסימןזה,כנוסחובחוקהתכניתהכלכלית
)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,

התשפ"ב-2422021ר";

בסעיף55א12,בכלמקום,במקום"בעלרישיוןתמרוקים"או"בעלהרישיון"יבוא )15(
"מישרשוםבמרשםהעוסקיםבתמרוקים";

אחריסעיף55א12יבוא: )16(

מפיץתמרוקיםלאיפיץתמרוקאלאאםכןהתקיימוכל55א12אר"חובותמפיץ )א(
אלה:

55ב)ב()4( סעיפים לפי כנדרש מסומן התמרוק )1(
ו־55ז;

תאריךתפוגתושלהתמרוקלאחלף; )2(

תנאיהאחסנהוההובלהשלהתמרוקתואמים )3(
לתנאיםשנקבעולפיסעיף55ב)ב()3(ולתנאיםשסומנו

עלגביאריזתהתמרוקר

התמרוקים מפיצי פרטי את ישמור תמרוקים מפיץ )ב(
והמוכריםהקמעונאייםשלהםהעביראתהתמרוקואתפרטי
היבואנים,היצרניםאומפיציהתמרוקיםשמהםקיבלאת

התמרוק,לתקופהשלאתפחתמשבעשניםר

באחסון שעוסק מי - תמרוקים" "מפיץ זה, בסעיף )ג(
סיטונאי,הובלה,הפצהאומכרסיטונאישלתמרוקיםר

ק"תהתשמ"ו,עמ'706ר 241

ס"חהתשפ"ב,עמ'80ר 242
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איסורייחוס
סגולות

לאייחסאדםלתמרוקסגולהשלריפויהגוף,אחדמאיבריו55א12בר
מחלה,ריפוישלה,הקלהאו מניעת של או מערכותיו או
סיועבהתמודדותעימהאועםתסמיניהוכןלאייחסלתמרוק
מאפייניםאותכונותשאיןלו,בדרךשלסימוןאופרסום,אלא

אםכןהותרהדברלפיפקודהזור

ועדתהחריגיםלפיהוראותסעיף2יחלפקודתהיבוא55א12גרועדתהחריגים )א(
והיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-1979)להלן-פקודתהיבוא
לשר לתת ותפקידיה זו, פקודה לעניין גם תפעל והיצוא(,

הבריאותאתהמלצתהבענייניםאלה:

קביעתסוגיתמרוקיםמסוימיםשיידרשרישיון )1(
לשווקםלפיהוראותסעיף55א11)ב(;

גריעתסוגיתמרוקיםמהתוספתהרביעיתב'1ר )2(

הוראותסעיף2יחלפקודתהיבואוהיצואיחולולעניין )ב(
פעולתהשלועדתהחריגיםלפיפקודהזובשינוייםהמחויבים

ובשינוייםהמפורטיםבסעיפיםקטנים)ג(עד)טז(ר

המנהליכהןכחברהוועדהבמקוםהממונהעלהתקינהר )ג(

יהיו והתעשייה הכלכלה לשר הנתונות הסמכויות )ד(
נתונותלשרהבריאותר

קבלת לשם החריגים לוועדת יפנה הבריאות שר )ה(
יצורפו לפנייה )א(; קטן בסעיף כאמור בעניינים המלצתה
פרטיסוגיתמרוקיםמסוימיםשיידרשרישיוןלשיווקםאוסוגי
התמרוקיםשייגרעומהתוספתהרביעיתב'1,לפיהעניין,וכן
חוותדעתמאתהמנהלבדברנחיצותהקביעהאוהגריעה;
תחרות שיקולי לעניין התייחסות גם תכלול הדעת חוות

והפחתתיוקרהמחיהר

ועדתהחריגיםתעביראתהמלצתהבתוך60ימיםמיום )ו(
קבלתהפנייהותפרטבהחלטתהאתנימוקיה;לאהעבירה
ועדתהחריגיםאתהמלצתהבתקופההאמורהאוהודיעה
במהלכהכיאיןבכוונתהלדוןבפנייה,יראוכאילוהמליצה
לקבועסוגיתמרוקיםשיידרשרישיוןלשיווקםאולגרועסוגי

תמרוקיםמהתוספתהרביעיתב'1בהתאםלסעיףקטן)ז(ר

המליצהועדתהחריגיםלשרהבריאותלקבועאתסוגי )ז(
התמרוקיםשיידרשרישיוןלשיווקםאולגרועסוגיתמרוקים

מהתוספתהרביעיתב'1,רשאיהואלעשותכןר

המליצהועדתהחריגיםלשרהבריאותשלאלקבועאת )ח(
סוגיהתמרוקיםשיידרשרישיוןלשיווקםאושלאלגרועסוגי
תמרוקיםמהתוספתהרביעיתב'1,רשאיהואלפנותלממשלה

לקבלתאישורהלעשותכןר

אישורה קבלת לשם לממשלה הבריאות שר לפניית )ט(
או לשיווקם רישיון שיידרש התמרוקים סוגי את לקבוע
לגרועסוגיתמרוקיםמהתוספתהרביעיתב'1יצורפופרטי
סוגיהתמרוקיםכאמור,המלצתועדתהחריגיםועמדתהשר
המפרטתאתנימוקיושלאלאמץאתהמלצתועדתהחריגיםר
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)ח(, קטן בסעיף כאמור לממשלה, הבריאות שר פנה )י(
יודיעעלכךלוועדתהחריגים,ורשאיהואלקבועבצו,אשר
תוקפולאיעלהעלשלושהחודשיםממועדההודעהלוועדת
החריגים,אתסוגיהתמרוקיםשיידרשרישיוןלשיווקםאו
לגרועבצוסוגיתמרוקיםמהתוספתהרביעיתב'1)בסעיףזה
-צוזמני(ובלבדשלאיחולובאותהעתצולפיסעיףקטןזה

וצולפיסעיףקטן)טו(,לענייןסוגיתמרוקיםכאמורר

כאמור השר לפניית בנוגע החלטה תקבל הממשלה )יא(
בסעיףקטן)ח(בתוך21ימיםממועדפנייתהשרלממשלה,
ורשאיתהיאלהאריךאתהתקופהבשתיתקופותנוספות,
ובלבדשהתקופההנוספתהכוללתלאתעלהעל42ימים;
הממשלהתהיהרשאיתלהפעילאתסמכותהלפיסעיףזה

באמצעותועדתשרים,כפישתחליטר

התמרוקים סוגי את לקבוע שלא הממשלה החליטה )יב(
תמרוקים סוגי לגרוע שלא או לשיווקם רישיון שיידרש
מהתוספתהרביעיתב'1,וקבעהשרצוזמנילפיסעיףקטן
)י(והצועומדבתוקפובמועדקבלתהחלטתהממשלה,יבטל

השראתהצומוקדםככלהניתןר

לאהחליטההממשלהבתוךהתקופההקבועהבסעיף )יג(
התמרוקים סוגי לקביעת השר פניית את יראו )יא(, קטן
שיידרשרישיוןלשיווקםאולגריעתסוגיתמרוקיםמהתוספת
הרביעיתב'1כאילואושרהעלידה,אלאאםכןחזרבוהשר

מפנייתוטרםסיוםהתקופההאמורהר

הבריאות שר בקשת את לאשר הממשלה החליטה )יד(
בסעיף כאמור התקופה חלוף בשל השר פניית אושרה או

)יא(,רשאיהשר,באישורועדתהבריאות,לקבועבצו קטן
לגרוע או לשיווקם רישיון שיידרש התמרוקים סוגי את
הובא העניין; לפי מהתוספתהרביעיתב'1, תמרוקים סוגי
צולאישורועדתהבריאותוקבעהשרצוזמני,רשאיהוא
להאריךאתתוקפושלהצוהזמניכלעודלאהחליטהועדת

הבריאותאםלאשראתהצור

הבריאות,)טו( שר ראה זה, בסעיף האמור אף על )1(
מיידי חשש יש כי מהציבור, פנייה בעקבות לרבות
לפגיעהבבריאותהציבוראוכיקייםצורךחיוניאחר,
רשאיהואלקבועבצואתסוגיהתמרוקיםשיידרש
רישיוןלשיווקםאולגרועסוגיתמרוקיםמהתוספת
הרביעיתב'1,אףבלאקבלתהמלצתועדתהחריגים;
צוכאמוריהיהבתוקףלתקופהשלאתעלהעלשלושה

חודשיםר

ביקשהשרכיצושקבעלפיפסקה)1(יהיהבתוקף )2(
בהקדם יפנה חודשים שלושה על העולה לתקופה
כאמור פנייה על ויחולו החריגים, לוועדת האפשרי
הוראותסעיפיםקטנים)ד(עד)יד(,בשינוייםהמחויביםר

)ח(, קטן בסעיף כאמור לממשלה, הבריאות שר פנה )י(
יודיעעלכךלוועדתהחריגים,ורשאיהואלקבועבצו,אשר
תוקפולאיעלהעלשלושהחודשיםממועדההודעהלוועדת
החריגים,אתסוגיהתמרוקיםשיידרשרישיוןלשיווקםאו
לגרועבצוסוגיתמרוקיםמהתוספתהרביעיתב'1)בסעיףזה
-צוזמני(ובלבדשלאיחולובאותהעתצולפיסעיףקטןזה

וצולפיסעיףקטן)טו(,לענייןסוגיתמרוקיםכאמורר

כאמור השר לפניית בנוגע החלטה תקבל הממשלה )יא(
בסעיףקטן)ח(בתוך21ימיםממועדפנייתהשרלממשלה,
ורשאיתהיאלהאריךאתהתקופהבשתיתקופותנוספות,
ובלבדשהתקופההנוספתהכוללתלאתעלהעל42ימים;
הממשלהתהיהרשאיתלהפעילאתסמכותהלפיסעיףזה

באמצעותועדתשרים,כפישתחליטר

התמרוקים סוגי את לקבוע שלא הממשלה החליטה )יב(
תמרוקים סוגי לגרוע שלא או לשיווקם רישיון שיידרש
מהתוספתהרביעיתב'1,וקבעהשרצוזמנילפיסעיףקטן
)י(והצועומדבתוקפובמועדקבלתהחלטתהממשלה,יבטל

השראתהצומוקדםככלהניתןר

לאהחליטההממשלהבתוךהתקופההקבועהבסעיף )יג(
התמרוקים סוגי לקביעת השר פניית את יראו )יא(, קטן
שיידרשרישיוןלשיווקםאולגריעתסוגיתמרוקיםמהתוספת
הרביעיתב'1כאילואושרהעלידה,אלאאםכןחזרבוהשר

מפנייתוטרםסיוםהתקופההאמורהר

הבריאות שר בקשת את לאשר הממשלה החליטה )יד(
בסעיף כאמור התקופה חלוף בשל השר פניית אושרה או

)יא(,רשאיהשר,באישורועדתהבריאות,לקבועבצו קטן
לגרוע או לשיווקם רישיון שיידרש התמרוקים סוגי את
הובא העניין; לפי מהתוספתהרביעיתב'1, תמרוקים סוגי
צולאישורועדתהבריאותוקבעהשרצוזמני,רשאיהוא
להאריךאתתוקפושלהצוהזמניכלעודלאהחליטהועדת

הבריאותאםלאשראתהצור

הבריאות,)טו( שר ראה זה, בסעיף האמור אף על )1(
מיידי חשש יש כי מהציבור, פנייה בעקבות לרבות
לפגיעהבבריאותהציבוראוכיקייםצורךחיוניאחר,
רשאיהואלקבועבצואתסוגיהתמרוקיםשיידרש
רישיוןלשיווקםאולגרועסוגיתמרוקיםמהתוספת
הרביעיתב'1,אףבלאקבלתהמלצתועדתהחריגים;
צוכאמוריהיהבתוקףלתקופהשלאתעלהעלשלושה

חודשיםר

ביקשהשרכיצושקבעלפיפסקה)1(יהיהבתוקף )2(
בהקדם יפנה חודשים שלושה על העולה לתקופה
כאמור פנייה על ויחולו החריגים, לוועדת האפשרי
הוראותסעיפיםקטנים)ד(עד)יד(,בשינוייםהמחויביםר
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 סימן ג': יבוא מקביל של תמרוק על בסיס התאמה
לתמרוק ייחוס

יבואמקבילשל
תמרוקעלבסיס

התאמהלתמרוק
ייחוס

בתקנות55א12דר לקבוע רשאי הבריאות, ועדת באישור השר )א(
הוראותותנאיםליבואמקבילשלהתמרוקיםהמנוייםבתוספת
התאמה בסיס על רגישים, תמרוקים למעט ב'1, הרביעית
לתמרוקייחוס;בתקנותכאמורייקבעוהתנאיםהמפורטים
בסעיף55א12ה,כולםאוחלקם,לגביכללהתמרוקיםהמנויים
בתוספתהרביעיתב'1,ולאייקבעותנאיםנוספיםעליהם;
בסעיףזה,"יבואמקביל"-יבואשלתמרוקבידימישאינו
יבואןהמייבאאתהתמרוקבהתאםלהסדרעםהיצרןשל

אותותמרוקר

השררשאי- )ב(

ובאישור החריגים ועדת של בהמלצה לגרוע, )1(
ועדתהבריאות,בצו,תמרוקיםמהתוספתהרביעיתב'1;

ב'1; הרביעית לתוספת תמרוקים בצו, להוסיף, )2(
לוועדת תימסר כאמור תמרוקים הוספת על הודעה

הבריאותר

יבואמקבילשל
תמרוקעלבסיס
אישורהתאמה

לתמרוקייחוס

לאהתקיןהשרתקנותבהתאםלהוראותסעיף55א12ד55א12הר )א(
ז'בטבתהתשפ"ג)31בדצמבר2022(,רשאייבואן עדליום
תמרוק למעט ב'1, הרביעית המנויבתוספת תמרוק לייבא
רגיש,בלישקייםאתההוראותלפיסעיפים55א55,10א11,
55ג1ו־55ז1,ובלבדשניתןלואישורממעבדהמוכרתלפי
סעיףקטן)ב()בסימןזה-אישורהתאמה(והואהודיעעלכך

למנהללפיסעיףקטן)ג(ר

ימים, 21 בתוך התאמה אישור תיתן מוכרת מעבדה )ב(
ובלבדשהתקיימוכלאלה:

ובין הייחוס תמרוק בין זהות יש כי מצאה )1(
התמרוקהמיובאעלסמךדוגמאותשלתמרוקהייחוס

ושלהתמרוקהמיובא,לרבותתוויותיהם,בכלאלה:

שםיצרןהתמרוקושםהתמרוק; )א(

והן הרכיבים בשמות הן התמרוק, רכיבי )ב(
בסדרהופעתםבתווית;

לגביתמרוקייחוסשיוצרבמדינהממדינות )ג(
האיחודהאירופי-המדינהשבהיוצרתמרוק
בהתאם העניין, לפי הסחר, אזור או הייחוס
לתוויתתמרוקהייחוס;ואולם,בכפוףלהוראות
התמרוק בתווית צוין אם )ו(, קטן סעיף לפי
המיובאכיהואיוצרבאזורהסחרשלהאיחוד
האירופי)EU(יראואותוכזההלתמרוקהייחוס
מצוינת הייחוס תמרוק על אם אף זה לעניין

מדינהבאיחודהאירופי;
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לגביתמרוקייחוסשיוצרבמדינהשאינה )ד(
מדינהממדינותהאיחודהאירופי-כתובתאתר
הייצור,אזורהייצורומדינתהייצורשלתמרוק
בתווית למצוין בהתאם העניין, לפי הייחוס,

תמרוקהייחוס;

המרקםוהצבעשלהתמרוק; )ה(

סוגהאריזהוהוראותהשימושבתמרוק; )ו(

תקופתהשימושבתמרוקלאחרפתיחתו, )ז(
ככלשצוינהעלגביתמרוקהייחוסאואריזתו;

מטרתהשימושבתמרוק,ככלשצוינהעל )ח(
גביתמרוקהייחוסאואריזתו;

הוגשולהכלאלה- )2(

הצהרהולפיה- )א(

מספק התמרוק את רכש היבואן )1(
או האירופי האיחוד ממדינות במדינה
מקור( מדינת - זו )בפסקה בבריטניה
שעיקרעיסוקובשיווקתמרוקיםאומוצרי
צריכה;בהצהרהכאמוריצהירהיבואןעל
שםהספקוכתובתו;לענייןקביעתמדינות
נוספותכמדינתמקוריחולוהוראותסעיף

קטן)ז(;

יום לפני שהוגשה הצהרה לגבי )2(
)2024 בדצמבר 31( התשפ"ה בכסלו ל'
24 -התמרוקהמיובאיוצרלכלהיותר

חודשיםלפנירכישתו;

והאצווה לשימוש בטוח התמרוק )3(
שלאותותמרוקלאהורדהמהמדפיםאו

הוחזרהבאופןיזוםמשיווק;

ובין הייחוס תמרוק בין זהות יש )4(
התמרוקהמיובא;

אחדמאלה: )ב(

חשבוניתמכירהלקמעונאיבמדינת )1(
מקוראורכישהמקמעונאיבמדינתמקור;

תעודתמשלוחלקמעונאיבמדינת )2(
מקור;

אישורסחרחופשיבמדינתמקור; )3(

מסמךאחרשקבעהשר;לאייקבע )4(
או השגתו שלשם מסמך זו פסקה לפי
היבואן בין ישיר קשר נדרש בו שימוש
לביןיצרןהתמרוק,לרבותמסמךמהיצרן;

לגביתמרוקייחוסשיוצרבמדינהשאינה )ד(
מדינהממדינותהאיחודהאירופי-כתובתאתר
הייצור,אזורהייצורומדינתהייצורשלתמרוק
בתווית למצוין בהתאם העניין, לפי הייחוס,

תמרוקהייחוס;

המרקםוהצבעשלהתמרוק; )ה(

סוגהאריזהוהוראותהשימושבתמרוק; )ו(

תקופתהשימושבתמרוקלאחרפתיחתו, )ז(
ככלשצוינהעלגביתמרוקהייחוסאואריזתו;

מטרתהשימושבתמרוק,ככלשצוינהעל )ח(
גביתמרוקהייחוסאואריזתו;

הוגשולהכלאלה- )2(

הצהרהולפיה- )א(

מספק התמרוק את רכש היבואן )1(
או האירופי האיחוד ממדינות במדינה
מקור( מדינת - זו )בפסקה בבריטניה
שעיקרעיסוקובשיווקתמרוקיםאומוצרי
צריכה;בהצהרהכאמוריצהירהיבואןעל
שםהספקוכתובתו;לענייןקביעתמדינות
נוספותכמדינתמקוריחולוהוראותסעיף

קטן)ז(;

יום לפני שהוגשה הצהרה לגבי )2(
)2024 בדצמבר 31( התשפ"ה בכסלו ל'
24 -התמרוקהמיובאיוצרלכלהיותר

חודשיםלפנירכישתו;

והאצווה לשימוש בטוח התמרוק )3(
שלאותותמרוקלאהורדהמהמדפיםאו

הוחזרהבאופןיזוםמשיווק;

ובין הייחוס תמרוק בין זהות יש )4(
התמרוקהמיובא;

אחדמאלה: )ב(

חשבוניתמכירהלקמעונאיבמדינת )1(
מקוראורכישהמקמעונאיבמדינתמקור;

תעודתמשלוחלקמעונאיבמדינת )2(
מקור;

אישורסחרחופשיבמדינתמקור; )3(

מסמךאחרשקבעהשר;לאייקבע )4(
או השגתו שלשם מסמך זו פסקה לפי
היבואן בין ישיר קשר נדרש בו שימוש
לביןיצרןהתמרוק,לרבותמסמךמהיצרן;
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מצאהכימתקיימיםכלאלה,עלסמךתוצאות )3(
התקנים מכון שביצעו היבואן, לה שהגיש בדיקות
אומעבדהמוסמכתעלידיגוףהחברבארגוןהבין־

ILAC(לאומישלגופיהסמכתמעבדותוגופיפיקוח
וביום )- International Laboratory Cooperation

הגשתןטרםחלפהשנהמביצוען:

לגבולות בהתאם מיקרוביאלי, עומס )א(
;ISO17516שנקבעובתקן

שלילתהימצאותשמריםועובשיםבהתאם )ב(
;ISO17516לגבולותשנקבעובתקן

פתוגנים חיידקים הימצאות שלילת )ג(
Pseudomonasaeruginosa,Escherichiacoli,(
)Staphylococcus aureus, candida albicans

;ISO17516בהתאםלגבולותשנקבעובתקן

המיובא בתמרוק PH–ה בערך זהות )ד(
של הבדל יראו זה, לעניין הייחוס; ובתמרוק
התמרוק של PH–ה ערכי בין אחוזים עשרה
המיובאותמרוקהייחוסכערךPHזהה,ובלבד
שהערךכאמורבתמרוקהמיובאלאיפחתמ־5ר3

ולאיעלהעל6ר8;

בתמרוקיםהמכילים,עלפיתוויתהתמרוק )ה(
חומצהסליצילית-שלילתהימצאותחומצה
שנקבע הריכוז על העולה בריכוז סליצילית

בדרישותחוקיותהיבואבאיחודהאירופי;

ובתמרוק לציפורניים לק מסוג בתמרוק )ו(
המיועדעלפיתוויתהתמרוקלשימושבשיער

-שלילתנוכחותהחומרפורמלדהיד;

מכל או לחץ מכל שאריזתם בתמרוקים )ז(
אירוסול-בדיקתאטימותסגירה;

שלילת - אפטרשייב מסוג בתמרוק )ח(
הימצאותמתנולבריכוזהעולהעל2%ר0;

שלילת - איפור מוצר שהוא בתמרוק )ט(
הימצאותעופרתבריכוזהעולהעלPPM5ר

הודעהעלקבלתאישורהתאמהתוגשלמנהלבאופן )ג(
מקווןועםהגשתהיונפקליבואןאישוראוטומטיעלקליטת
ההודעהבמערכתהמקוונת;אישורעלקליטתהודעהייחשב

אישוריבואלענייןסעיף62)ג()2(לפקודתהמכסר

שהוגשו והפרטים המסמכים כל את ישמור יבואן )ד(
למעבדההמוכרתלשםקבלתאישורהתאמהואתאישור
ההתאמהשניתןלולפיסעיףקטן)ב(אצלהנציגהאחראי
משלוח שחרור מיום שנים מעשר תפחת שלא לתקופה

התמרוקיםהאחרוןשיובאלפיסעיףזהמהמכסר
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הוראותסעיף55א5)ב()2(עד)4(ו–)5א(לאיחולועלנציג )ה(
אחראישליבואןשמייבאתמרוקלפיהוראותסימןזהר

שרהבריאות,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי )ו(
שבסעיף )1()ג( פסקה של הסיפה הוראות כי בצו, לקבוע,

קטן)ב(החלבמילה"ואולם"לאיחולוהחלממועדקביעת
הצו;לאיותקןצוכאמוראלאבחלוףשישהחודשיםמיום
תחילתושלסימןזה,כנוסחובחוקהתכניתהכלכלית)תיקוני
2021 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה

ו־2022(,התשפ"ב-2021)בסעיףזה-יוםתחילתהסימן(ר

שרהבריאותרשאילקבועבצוכימדינתמקור)ז( )1(
)2()א(שבסעיףקטן)ב(תכלולגםאת כאמורבפסקה
כלהמדינותהמפורטותבתוספתרביעיתב';לאיותקן

צוכאמוראלאבחלוףשנהמיוםתחילתהסימןר

הודעהעלקביעתצוכאמורבפסקה)1(תימסר )2(
לוועדתהכלכלהשלהכנסתר

בתוםשנהמיוםתחילתהסימןידווחשרהבריאות )3(
לוועדתהכלכלהשלהכנסתעליישוםהוראותסעיף

קטןזהר

מעבדהמוכרתתפעללפיהוראותפרקזהולאתפעיל55א12ורמעבדהמוכרת )א(
סמכותהכרוכהבהפעלתשיקולדעתהנתונהלמנהלעלפי

דיןר

המנהלרשאילקבועכימעבדהמוכרתלאתהיהרשאית )ב(
לתתאישורהתאמה,לתקופהשיקבע,בהתקייםאחדמאלה:

ישנסיבותמיוחדותשבשלהןהמעבדההמוכרת )1(
אינהראויהלתתאישורהתאמה;

התעוררחשדלגבימהימנותאישוריההתאמה )2(
שנתנההמעבדההמוכרת;

התאגיד - תאגיד המוכרת המעבדה הייתה )3(
אונושאמשרהבוהורשעבעבירהשמפאתמהותה,
חומרתהאונסיבותיהאיןזהראוישהמעבדהתיתן
אישורהתאמה;לענייןזה,"נושאמשרהבתאגיד"-

כהגדרתובסעיף60א)ג(ר

המנהללאייתןהוראהכאמורבסעיףקטן)ב(אלאלאחר )ג(
שנתןלמעבדההמוכרתהזדמנותלטעוןאתטענותיה;ואולם,
מצאהמנהלכיישבהשהייתההוראהכדילפגועפגיעה
חמורהבבריאותהציבור,רשאיהואלתתהוראהכאמוראף
בלישנתןלמעבדההמוכרתהזדמנותלטעוןטענותיה,ובלבד
שייתןלמעבדההמוכרתהזדמנותלטעוןאתטענותיהבהקדם
האפשרילאחרמתןההוראהולאיאוחרמ־14ימיםממועד

מתןההוראהר

המנהלמוסמךלתתהוראותלמעבדותמוכרותלשם )ד(
פיקוחובקרהעלפעולתןלפיהוראותפרקזהר

הוראותסעיף55א5)ב()2(עד)4(ו–)5א(לאיחולועלנציג )ה(
אחראישליבואןשמייבאתמרוקלפיהוראותסימןזהר

שרהבריאות,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי )ו(
שבסעיף )1()ג( פסקה של הסיפה הוראות כי בצו, לקבוע,

קטן)ב(החלבמילה"ואולם"לאיחולוהחלממועדקביעת
הצו;לאיותקןצוכאמוראלאבחלוףשישהחודשיםמיום
תחילתושלסימןזה,כנוסחובחוקהתכניתהכלכלית)תיקוני
2021 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה

ו־2022(,התשפ"ב-2021)בסעיףזה-יוםתחילתהסימן(ר

שרהבריאותרשאילקבועבצוכימדינתמקור)ז( )1(
)2()א(שבסעיףקטן)ב(תכלולגםאת כאמורבפסקה
כלהמדינותהמפורטותבתוספתרביעיתב';לאיותקן

צוכאמוראלאבחלוףשנהמיוםתחילתהסימןר

הודעהעלקביעתצוכאמורבפסקה)1(תימסר )2(
לוועדתהכלכלהשלהכנסתר

בתוםשנהמיוםתחילתהסימןידווחשרהבריאות )3(
לוועדתהכלכלהשלהכנסתעליישוםהוראותסעיף

קטןזהר

מעבדהמוכרתתפעללפיהוראותפרקזהולאתפעיל55א12ורמעבדהמוכרת )א(
סמכותהכרוכהבהפעלתשיקולדעתהנתונהלמנהלעלפי

דיןר

המנהלרשאילקבועכימעבדהמוכרתלאתהיהרשאית )ב(
לתתאישורהתאמה,לתקופהשיקבע,בהתקייםאחדמאלה:

ישנסיבותמיוחדותשבשלהןהמעבדההמוכרת )1(
אינהראויהלתתאישורהתאמה;

התעוררחשדלגבימהימנותאישוריההתאמה )2(
שנתנההמעבדההמוכרת;

התאגיד - תאגיד המוכרת המעבדה הייתה )3(
אונושאמשרהבוהורשעבעבירהשמפאתמהותה,
חומרתהאונסיבותיהאיןזהראוישהמעבדהתיתן
אישורהתאמה;לענייןזה,"נושאמשרהבתאגיד"-

כהגדרתובסעיף60א)ג(ר

המנהללאייתןהוראהכאמורבסעיףקטן)ב(אלאלאחר )ג(
שנתןלמעבדההמוכרתהזדמנותלטעוןאתטענותיה;ואולם,
מצאהמנהלכיישבהשהייתההוראהכדילפגועפגיעה
חמורהבבריאותהציבור,רשאיהואלתתהוראהכאמוראף
בלישנתןלמעבדההמוכרתהזדמנותלטעוןטענותיה,ובלבד
שייתןלמעבדההמוכרתהזדמנותלטעוןאתטענותיהבהקדם
האפשרילאחרמתןההוראהולאיאוחרמ־14ימיםממועד

מתןההוראהר

המנהלמוסמךלתתהוראותלמעבדותמוכרותלשם )ד(
פיקוחובקרהעלפעולתןלפיהוראותפרקזהר
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ובודקים משרה נושאי מנהלים, עובדים, של דינם )ה(
במעבדהמוכרת,לענייןתפקידםלפיפרקזה,כדיןעובדי

המדינהלענייןחיקוקיםאלה:

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-2431979; )1(

פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק )2(
התשכ"ט-2441969;

חוקהעונשין,לענייןההוראותהנוגעותלעובדי )3(
הציבורר";

לפניסעיף55א13יבוא: )17(

"סימן ד': הוראות שונות";

בסעיף55א13- )18(

בסעיףקטן)ב()2()א(,ברישה,במקום"עלהאמצעיםשנקטלפיפסקה)1(, )א(
ואם"יבוא"אם";

בסעיףקטן)ב(,אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

)1(ו–)3(, יתעדאצלואתהאמצעיםוהפעולותשנקטלפיפסקאות )4("
וישמוראתהתיעודלתקופהשלעשרשניםלפחותממועדשנקטאת

האמצעיאוהפעולהכאמורר";

בסעיףקטן)ד(,במקום"רשאיהואלפעול"יבוא"רשאיהואלהורותלעוסק )ג(
בתמרוקיםלנקוטאמצעיםלפיסעיףקטן)ב()1(,אולתתלעוסקבתמרוקיםהוראות
בדברתיקוןליקוייםבתמרוקהמזיק,אםמצאכיישבתמרוקפגםהניתןלתיקון

באופןשאינומסכןאתבריאותהציבור,וכןרשאיהואלפעול";

בסעיף55ב1- )19(

בפסקה)1(,במקום"55א1"יבוא"55א1א"; )א(

בפסקה)2(,במקום"הגבלתרישיוןתמרוקים"יבוא"רישוםבמרשםהעוסקים )ב(
בתמרוקיםאוהגבלתרישוםכאמור";

בכלמקום,במקום"אישורנציגאחראי"יבוא"רישוםנציגאחראי"; )ג(

בסעיף55ג1- )20(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שרהבריאות,באישורועדתהבריאות, ")א1(
רשאילקבועמדינותשאינןמדינותמוכרותשיותרלייבאמהןתמרוקיםאף
אםאיןלגביהםתעודתשיווקחופשי,וכייידרשרישיוןליבואםולשיווקם
שלתמרוקיםממדינותאלהואתהתנאיםלמתןרישיוןכאמור;הוראות
לפיסעיףקטןזהייקבעובשיםלבלכללים,להוראותולהוראותהמינהל
שחלולענייןזהלפיצוהפיקוח,לרבותההוראותבענייןיבואןהמייבא
תמרוקשיוצרבעבורותחתשמואוסימנוהמסחרי,לפנייוםתחילתושל
סימןזה,כנוסחובחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניות

הכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"ב-2021ר";

בסעיףקטן)ו(,במקום"סעיפיםקטנים)ג("יבוא"סעיפיםקטנים)א(ו–)ג("; )ב(

ס"חהתש"ם,עמ'2ר 243

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ר 244
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אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )ג(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יבואןרשאילייבאתמרוקלישראלאף ")ו1(
אםאיןלותעודתשיווקחופשישלהתמרוק,ובלבדשישלואתכלאלה:

חשבוניתמכירהלקמעונאיבמדינהממדינותהאיחודהאירופי )1(
אומקמעונאיבמדינהכאמוראותעודתמשלוחלקמעונאיבמדינה

כאמוראומסמךאחרשיקבעהשר;

זהה מייבא שהוא התמרוק כי התמרוק יבואן של הצהרה )2(
לתמרוקשאליומתייחסהמסמךשצורףלהצהרתולפיפסקה)1(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יבואןהמייבאתמרוקשיוצרבעבורו )ו2(
תחתשמואוסימנוהמסחרי,רשאילייבאתמרוקאףאםאיןלותעודת
שיווקחופשי,אםישלוהצהרההחתומהבידייצרןהתמרוקובידיהרשות
הרכב, באותו מיוצר התמרוק שלפיה מוכרת, במדינה לכך המוסמכת
איכותותנאיםהנדרשיםלפיהתקןהמנויבתוספתהרביעיתא'אובתקנים
אובהנחיותמקצועיותבין־לאומייםאחריםשהמנהלמצאשהםשוויערך
לפחותלתקןהאמורופרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאותומשווק

במדינהמוכרתתחתשםאוסימןמסחריאחרר";

אחריסעיף55זיבוא: )21(

"הנגשתמידע
בדבררכיביתמרוק

שמות55ז1ר בדבר מידע כי יבטיח תמרוק של יבואן או יצרן
וכן מסוכן, חומר שהוא רכיב לגבי הרכיב כמות הרכיבים,
מידעקייםלגביאזהרותותופעותלוואישלהתמרוק,ולגבי
חומרבישום-גםשםהחומר,מספרהקודומידעבדברזהות
הספק,יהיהנגישבקלותלציבורבאמצעיםנאותים,כמפורט
בהוראותשיקבעהשרבשיםלבלהוראותדרישותחוקיות

היבואשלהאיחודהאירופיבענייןזהר";

בסעיף60- )22(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)6א(,לפני"בעלרישיוןתמרוקים"יבוא""מישרשוםבמרשם )1(
העוסקיםבתמרוקיםאו"ואחרי"בפרטיםשנכללובבקשה"יבוא"להירשם

במרשםהעוסקיםבתמרוקיםאו";

בפסקה)6ב(,במקום"55א10"יבוא"55א10)א("; )2(

בפסקה)6ג(,במקום"בעלרישיוןתמרוקים"יבוא"מישרשוםבמרשם )3(
העוסקיםבתמרוקים";

אחריפסקה)6ג(יבוא: )4(

התנאים שהתקיימו בלי תמרוק שהפיץ תמרוקים מפיץ ")6ד(
האמוריםבסעיף55א12א)א(,בניגודלהוראותאותוסעיף;";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

בפסקה)26א(,במקום"מי"יבוא"בעלרישיוןתמרוקים",במקום"בלי )1(
שישבידורישיוןתמרוקיםתקףאובניגודלהוראותלפיפקודהזואו"יבוא

"בניגוד"ובמקום"55א1)א("יבוא"55א1א)ב(";

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )ג(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יבואןרשאילייבאתמרוקלישראלאף ")ו1(
אםאיןלותעודתשיווקחופשישלהתמרוק,ובלבדשישלואתכלאלה:

חשבוניתמכירהלקמעונאיבמדינהממדינותהאיחודהאירופי )1(
אומקמעונאיבמדינהכאמוראותעודתמשלוחלקמעונאיבמדינה

כאמוראומסמךאחרשיקבעהשר;

זהה מייבא שהוא התמרוק כי התמרוק יבואן של הצהרה )2(
לתמרוקשאליומתייחסהמסמךשצורףלהצהרתולפיפסקה)1(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,יבואןהמייבאתמרוקשיוצרבעבורו )ו2(
תחתשמואוסימנוהמסחרי,רשאילייבאתמרוקאףאםאיןלותעודת
שיווקחופשי,אםישלוהצהרההחתומהבידייצרןהתמרוקובידיהרשות
הרכב, באותו מיוצר התמרוק שלפיה מוכרת, במדינה לכך המוסמכת
איכותותנאיםהנדרשיםלפיהתקןהמנויבתוספתהרביעיתא'אובתקנים
אובהנחיותמקצועיותבין־לאומייםאחריםשהמנהלמצאשהםשוויערך
לפחותלתקןהאמורופרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאותומשווק

במדינהמוכרתתחתשםאוסימןמסחריאחרר";

אחריסעיף55זיבוא: )21(

"הנגשתמידע
בדבררכיביתמרוק

שמות55ז1ר בדבר מידע כי יבטיח תמרוק של יבואן או יצרן
וכן מסוכן, חומר שהוא רכיב לגבי הרכיב כמות הרכיבים,
מידעקייםלגביאזהרותותופעותלוואישלהתמרוק,ולגבי
חומרבישום-גםשםהחומר,מספרהקודומידעבדברזהות
הספק,יהיהנגישבקלותלציבורבאמצעיםנאותים,כמפורט
בהוראותשיקבעהשרבשיםלבלהוראותדרישותחוקיות

היבואשלהאיחודהאירופיבענייןזהר";

בסעיף60- )22(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)6א(,לפני"בעלרישיוןתמרוקים"יבוא""מישרשוםבמרשם )1(
העוסקיםבתמרוקיםאו"ואחרי"בפרטיםשנכללובבקשה"יבוא"להירשם

במרשםהעוסקיםבתמרוקיםאו";

בפסקה)6ב(,במקום"55א10"יבוא"55א10)א("; )2(

בפסקה)6ג(,במקום"בעלרישיוןתמרוקים"יבוא"מישרשוםבמרשם )3(
העוסקיםבתמרוקים";

אחריפסקה)6ג(יבוא: )4(

התנאים שהתקיימו בלי תמרוק שהפיץ תמרוקים מפיץ ")6ד(
האמוריםבסעיף55א12א)א(,בניגודלהוראותאותוסעיף;";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

בפסקה)26א(,במקום"מי"יבוא"בעלרישיוןתמרוקים",במקום"בלי )1(
שישבידורישיוןתמרוקיםתקףאובניגודלהוראותלפיפקודהזואו"יבוא

"בניגוד"ובמקום"55א1)א("יבוא"55א1א)ב(";

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18 424

אחריפסקה)26א(יבוא: )2(

מישייצר,ייבא,ייצא,עסקבאחסוןסיטונאישלתמרוקאו ")26א1(
הפיצוואינורשוםבמרשםהעוסקיםבתמרוקים,בניגודלהוראות

לפיסעיף55א1)א(;";

אחריפסקה)26ב(יבוא: )3(

בלי בישראל תמרוק ששיווק תמרוק של יבואן או יצרן ")26ב1(
שקיבלמהנציגהאחראישלהתמרוקאישורבכתבעלקיומושל
בסעיף המפורטים והנתונים המסמכים את הכולל תמרוק תיק

55א10)ב()1(עד)5(,בניגודלהוראותסעיף55א10)ב(;";

שרשום "מי יבוא תמרוקים" רישיון "בעל במקום )26ד(, בפסקה )4(
במרשםהעוסקיםבתמרוקים";

אחריפסקה)26ד(יבוא: )5(

מישייחסלתמרוקסגולהשלריפויהגוף,אחדמאיבריו ")26ד1(
סיוע או הקלה שלה, ריפוי מחלה, מניעת של או מערכותיו או
בהתמודדותעימהאועםתסמיניה,בניגודלהוראותסעיף55א12ב;

המסמכים כל את האחראי הנציג אצל שמר שלא יבואן )26ד2(
והפרטיםשהוגשולמעבדההמוכרתלשםקבלתאישורהתאמה
ואתאישורההתאמהשניתןלו,בניגודלהוראותסעיף55א12ה)ד(ר";

פסקה)26ו(-תימחק; )6(

בפסקה)27(,אחרי"לפיסעיף55ב"יבוא"המנויותבחלקא'לתוספת )7(
רביעיתג'";

)29(,במקום"המנויותבתוספתרביעיתג'"יבוא"המנויות בפסקה )8(
בחלקב'לתוספתרביעיתג'";

בסעיף60ד- )ג(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)5(יבוא: )1(

התנאים שהתקיימו בלי תמרוק שהפיץ תמרוקים מפיץ )6("
האמוריםבסעיף55א12א)א(,בניגודלהוראותאותוסעיף;";

בסעיףקטן)ג1(- )2(

שרשום "מי תמרוקים"יבוא רישיון לפני"בעל ,)1( בפסקה )א(
במרשםהעוסקיםבתמרוקיםאו"ואחרי"בבקשה"יבוא"להירשם

במרשםהעוסקיםבתמרוקיםאו";

פסקאות)3(עד)5(-יימחקו; )ב(

)6(ו–)7(,במקום"בעלרישיוןתמרוקים"יבוא"מי בפסקאות )ג(
שרשוםבמרשםהעוסקיםבתמרוקים";

בפסקה)8(,במקום"55א10"יבוא"55א10)א("; )ד(

אחריפסקה)8(יבוא: )ה(

יצרןאויבואןשלתמרוקששיווקתמרוקבישראלבלי ")8א(
שקיבלמהנציגהאחראישלתמרוקאישורבכתבשלקיומו
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שלתיקתמרוקהכוללאתהמסמכיםוהנתוניםהמפורטים
)5(,בניגודלהוראותסעיף בסעיפיםקטנים55א10)ב()1(עד

55א10)ב(;";

בפסקאות)9(ו–)10(,במקום"בעלרישיוןתמרוקים"יבוא"מי )ו(
שרשוםבמרשםהעוסקיםבתמרוקים";

אחריפסקה)10(יבוא: )ז(

מישייחסלתמרוקסגולהשלריפויהגוף,אחדמאיבריו )11("
אומערכותיואושלמניעתמחלה,ריפוישלה,הקלהאוסיוע
בהתמודדותעימהאועםתסמיניה,בניגודלהוראותסעיף

55א12ב;

יבואןשלאשמראצלהנציגהאחראיאתכלהמסמכים )12(
אישור קבלת לשם המוכרת למעבדה שהוגשו והפרטים
התאמהואתאישורההתאמהשניתןלו,בניגודלהוראות

סעיף55א12ה)ד(ר";

בסעיףקטן)ג2(- )ד(

בפסקה)3(,המילים"אובלישתוכןההודעהעומדבהוראות )א(
שקבעשרהבריאות"-יימחקו;

בפסקה)4(,במקום"בעלרישיוןתמרוקים"יבוא"מישנרשם )ב(
במרשםהעוסקיםבתמרוקים";

פסקה)6(-תימחק; )ג(

בסעיף61)3א(,אחרי"תוספתרביעיתא'"יבוא"ואתתוספתרביעיתא'1"; )23(

אחריהתוספתהרביעיתא'יבוא: )24(

"תוספת רביעית א'1

)סעיף55א(

רכיבבלתימסיסאורכיבעמידמפניפירוקביולוגי,המיוצרבאופןמכווןכך
שאחדאויותרמהמדדיםהחיצונייםאוהמבנההפנימישלויהיהבטווחשל1

עד100ננומטר";

בתוספתרביעיתב',בכותרת,במקום"סעיפים55א4)ג()2(ו־55ג1)א("יבוא"סעיף )25(
55ג1)א(";

אחריהתוספתהרביעיתב'יבוא: )26(

"תוספת רביעית ב'1
)סעיפים55א12ג,55א12דו־55א12ה(

אפטרשייב; )1(

דאודורנטרול־אוןללאאלומיניום; )2(

דאודורנטסטיקללאאלומיניום; )3(

פודרהדחוסה; )4(

סומקדחוס; )5(

שלתיקתמרוקהכוללאתהמסמכיםוהנתוניםהמפורטים
)5(,בניגודלהוראותסעיף בסעיפיםקטנים55א10)ב()1(עד

55א10)ב(;";

בפסקאות)9(ו–)10(,במקום"בעלרישיוןתמרוקים"יבוא"מי )ו(
שרשוםבמרשםהעוסקיםבתמרוקים";

אחריפסקה)10(יבוא: )ז(

מישייחסלתמרוקסגולהשלריפויהגוף,אחדמאיבריו )11("
אומערכותיואושלמניעתמחלה,ריפוישלה,הקלהאוסיוע
בהתמודדותעימהאועםתסמיניה,בניגודלהוראותסעיף

55א12ב;

יבואןשלאשמראצלהנציגהאחראיאתכלהמסמכים )12(
אישור קבלת לשם המוכרת למעבדה שהוגשו והפרטים
התאמהואתאישורההתאמהשניתןלו,בניגודלהוראות

סעיף55א12ה)ד(ר";

בסעיףקטן)ג2(- )ד(

בפסקה)3(,המילים"אובלישתוכןההודעהעומדבהוראות )א(
שקבעשרהבריאות"-יימחקו;

בפסקה)4(,במקום"בעלרישיוןתמרוקים"יבוא"מישנרשם )ב(
במרשםהעוסקיםבתמרוקים";

פסקה)6(-תימחק; )ג(

בסעיף61)3א(,אחרי"תוספתרביעיתא'"יבוא"ואתתוספתרביעיתא'1"; )23(

אחריהתוספתהרביעיתא'יבוא: )24(

"תוספת רביעית א'1

)סעיף55א(

רכיבבלתימסיסאורכיבעמידמפניפירוקביולוגי,המיוצרבאופןמכווןכך
שאחדאויותרמהמדדיםהחיצונייםאוהמבנההפנימישלויהיהבטווחשל1

עד100ננומטר";

בתוספתרביעיתב',בכותרת,במקום"סעיפים55א4)ג()2(ו־55ג1)א("יבוא"סעיף )25(
55ג1)א(";

אחריהתוספתהרביעיתב'יבוא: )26(

"תוספת רביעית ב'1
)סעיפים55א12ג,55א12דו־55א12ה(

אפטרשייב; )1(

דאודורנטרול־אוןללאאלומיניום; )2(

דאודורנטסטיקללאאלומיניום; )3(

פודרהדחוסה; )4(

סומקדחוס; )5(
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שימרדחוס; )6(

קרםרגלייםלאחומצהסליצילית; )7(

לקלציפורניים)שאינוג'ל(; )8(

שעווהלרגליים; )9(

שמפו; )10(

מרכךשיער; )11(

סבוןגוף; )12(

קרםגוף; )13(

קרםידיים; )14(

קרםלשיערר"; )15(

בתוספתרביעיתה',פרטים)2(עד)4(-יימחקור )27(

פקודתהרוקחים
-תחילה,הוראות

מעברושמירת
תוקףצוהפיקוח

עלתמרוקים

בסעיףזה-105ר )א(

"יוםהתחילה"-יוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(אומועדמאוחריותרשנקבע
בצולפיסעיףקטן)ב(;

"המנהל"ו"תעודתשיווקחופשי"-כהגדרתםבסעיפים1ו־55ג1לפקודתהרוקחים,
בהתאמה;

"צוהפיקוחעלתמרוקים"-צופיקוח,כהגדרתובסעיף55אלפקודתהרוקחים,כנוסחה
בחוקזהר

תחילתןשלהוראותפקודתהרוקחיםכנוסחןבחוקזהביוםהתחילה;שרהבריאות )ב(
רשאי,בצו,באישורועדתהבריאותשלהכנסת,ואםלאהוקמה-ועדתהעבודה,
הרווחהוהבריאותשלהכנסת)בסעיףזה-ועדתהבריאות(,לדחותאתיוםהתחילה
הושלמה לא כי שוכנע אם חודשים תשעה על תעלה שלא נוספת אחת בתקופה
ההיערכותהנדרשתלהפעלתסמכויותהאכיפההתומכותבהוראותפקודתהרוקחים

כנוסחהבחוקזהר

הוראותסעיפים55א5עד55א55,11ג1ו־55ז1לפקודתהרוקחים,כנוסחםבחוקזה, )ג(
לאיחולועלתמרוקשערביוםהתחילההיהלגביורישיוןלתמרוקפלונילפיצוהפיקוח
עלתמרוקיםאושערביוםביטולושלצוהפיקוחעלתמרוקיםלפיסעיףקטן)ה(היה

לגביורישיוןכאמורויראואותוכאילוהתקיימולגביוהוראותהסעיפיםהאמוריםר

הוראותסעיף55א1לפקודתהרוקחים,כנוסחובחוקזה,לאיחולועלמישמייצר, )ד(
מייבא,מייצא,עוסקבאחסוןסיטונאישלתמרוקאומפיצו,שערביוםהתחילההיהלו

רישיוןתמרוקיםכללילפיצוהפיקוח,עדתוםתקופתתוקפושלהרישיוןהאמורר

צוהפיקוחעלתמרוקיםיעמודבתוקפולתקופהשלאתפחתמארבעשנים)ה( )1(
מיוםהתחילהכלעודלאנכנסולתוקפןתקנותלפיסעיפים55ג1)א1(ו–)ז(לפקודת
הרוקחים,כנוסחםבחוקזה,הקובעותאתהתנאיםליבואולשיווקתמרוקאףאם
איןליבואןתעודתשיווקחופשיואתהתנאיםליבואמקביל,ויראואותו,החל
מיוםהתחילה,כאילוהותקןמכוחהסעיפיםהאמורים,ומכוחסעיף55א11)ב(

ו–)ב1(לפקודתהרוקחים,כנוסחםבחוקזהר

צוהפיקוחעלתמרוקיםלאיבוטלכלעודלאהותקנותקנותלפיהסעיפים )2(
האמוריםבפסקה)1(בענייניםהאמוריםבאותהפסקהר
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בתקופתתוקפושלצוהפיקוחעלתמרוקיםיהיההמנהלרשאילתתרישיון )3(
תמרוקיםלפיצוהפיקוחולפיתנאיואףבלישמבקשהרישיוןעמדבהוראות
לפיסעיפים55א4עד55א55,12ב)א(,55ב)ב()1(,ו–)3(עד)5(,55ג1ו־55ז1לפקודת

הרוקחיםכנוסחםבחוקזהוהוראותסעיפיםאלהלאיחולועלמבקשהרישיוןר

ו–)ז(לפקודתהרוקחים,כנוסחובחוקזה, 55ג1)א1( תקנותראשונותלפיסעיף )ו(
הקובעותאתהתנאיםליבואושיווקתמרוקאףאםאיןלותעודתשיווקחופשיואת
התנאיםליבואמקביל,יובאולאישורועדתהבריאותלאיאוחרמתוםארבעשניםמיום

התחילהר

הוראותמינהלותנאיםלמתןרישיונותלפיצוהפיקוחעלתמרוקיםהנוגעים )ז(
לשימושבחומרים,לרבותחומריגלםוחומריםמסוכניםבתמרוקשיהיובתוקףערב
יוםהתחילה,ימשיכולחולוינהגולפיהםעדשיותקנובמקומםהוראותוהגבלותלפי

סעיף55ב)ב()2(לפקודתהרוקחיםר

מעבדות להסמכת הרשות תסמיך )2022 ביולי 1( התשפ"ב בתמוז ב' יום עד )ח(
לפחותשלושמעבדותכמעבדותמוכרות,בהתאםלהגדרה"מעבדהמוכרת"בסעיף
55אלפקודתהרוקחים,כנוסחהבחוקזה,מתוךהמעבדותשביקשולקבלהכרהכאמור,

ועמדובתנאיםלקבלתההכרהר

עדיוםתחילתןשלהוראותלפיסעיף55א10)א(לפקודתהרוקחים,כנוסחובחוק )ט(
האמור, בסעיף הנדרשים הבטיחות ודוח המקצועית הבטיחות הערכת ייערכו זה,
האירופי, באיחוד היבוא חוקיות בדרישות הקבועות זה בעניין להוראות בהתאם

כמשמעותןבסעיף55אלפקודתהרוקחיםכנוסחובחוקזהר

עדתוםשנהמיוםהתחילה,יוסיףשרהבריאות,בצו,לתוספתהרביעיתב'1 )י(
לפקודתהרוקחים,כנוסחהבחוקזה,מכוחסמכותובסעיף55א12ד)ב(לפקודתהרוקחים,
כנוסחובחוקזה,תמרוקיםנוספיםמסוגאיפור,מוצריגילוחודאודורנטיםמסוגיםשונים,
ויבחןאתהאפשרותלהוסיףלתוספתהאמורהתמרוקיםלשימושבחללהפה;השר
יפרסםלציבוראתהחלטתובתוםהבחינהכאמור,וכןימסורעלכךהודעהלוועדת

הבריאותשלהכנסת,ואםלאהוקמה-לוועדתהעבודה,הרווחהוהבריאותר

שרהבריאותושרהאוצרידווחולוועדתהכלכלהשלהכנסת,אחתלשישה )יא(
חודשים,החלמחודשמאי2021ועדתוםשישהחודשיםממועדהתקנתהתקנותלפי
סעיףקטן)ו(,עלההיערכותליישוםהוראותפקודתהרוקחיםכנוסחהבחוקזהועל

יישומן,ובכללזהעלסוגיהתמרוקיםשיוצרואויובאועלפיההוראותהאמורותר

סימן ה': מזון

תיקוןחוקהגנה
עלבריאותהציבור

)מזון(-מס'3

בחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-2452015)בסימןזה-חוקהגנהעל106ר
בריאותהציבור)מזון((-

בסעיף2- )1(

אחריההגדרה"אישורמוקדםליבוא"יבוא: )א(

""אישורסחרחופשי"-אישורשמאפשרסחרחופשיבמזוןבמדינהשבה
נמכרהמזון)freesalecertificate(,שנתןגורםהמוסמךלתתאישור

כאמורבאותהמדינה,אףאםכינויושונה;";

בתקופתתוקפושלצוהפיקוחעלתמרוקיםיהיההמנהלרשאילתתרישיון )3(
תמרוקיםלפיצוהפיקוחולפיתנאיואףבלישמבקשהרישיוןעמדבהוראות
לפיסעיפים55א4עד55א55,12ב)א(,55ב)ב()1(,ו–)3(עד)5(,55ג1ו־55ז1לפקודת

הרוקחיםכנוסחםבחוקזהוהוראותסעיפיםאלהלאיחולועלמבקשהרישיוןר

ו–)ז(לפקודתהרוקחים,כנוסחובחוקזה, 55ג1)א1( תקנותראשונותלפיסעיף )ו(
הקובעותאתהתנאיםליבואושיווקתמרוקאףאםאיןלותעודתשיווקחופשיואת
התנאיםליבואמקביל,יובאולאישורועדתהבריאותלאיאוחרמתוםארבעשניםמיום

התחילהר

הוראותמינהלותנאיםלמתןרישיונותלפיצוהפיקוחעלתמרוקיםהנוגעים )ז(
לשימושבחומרים,לרבותחומריגלםוחומריםמסוכניםבתמרוקשיהיובתוקףערב
יוםהתחילה,ימשיכולחולוינהגולפיהםעדשיותקנובמקומםהוראותוהגבלותלפי

סעיף55ב)ב()2(לפקודתהרוקחיםר

מעבדות להסמכת הרשות תסמיך )2022 ביולי 1( התשפ"ב בתמוז ב' יום עד )ח(
לפחותשלושמעבדותכמעבדותמוכרות,בהתאםלהגדרה"מעבדהמוכרת"בסעיף
55אלפקודתהרוקחים,כנוסחהבחוקזה,מתוךהמעבדותשביקשולקבלהכרהכאמור,

ועמדובתנאיםלקבלתההכרהר

עדיוםתחילתןשלהוראותלפיסעיף55א10)א(לפקודתהרוקחים,כנוסחובחוק )ט(
האמור, בסעיף הנדרשים הבטיחות ודוח המקצועית הבטיחות הערכת ייערכו זה,
האירופי, באיחוד היבוא חוקיות בדרישות הקבועות זה בעניין להוראות בהתאם

כמשמעותןבסעיף55אלפקודתהרוקחיםכנוסחובחוקזהר

עדתוםשנהמיוםהתחילה,יוסיףשרהבריאות,בצו,לתוספתהרביעיתב'1 )י(
לפקודתהרוקחים,כנוסחהבחוקזה,מכוחסמכותובסעיף55א12ד)ב(לפקודתהרוקחים,
כנוסחובחוקזה,תמרוקיםנוספיםמסוגאיפור,מוצריגילוחודאודורנטיםמסוגיםשונים,
ויבחןאתהאפשרותלהוסיףלתוספתהאמורהתמרוקיםלשימושבחללהפה;השר
יפרסםלציבוראתהחלטתובתוםהבחינהכאמור,וכןימסורעלכךהודעהלוועדת

הבריאותשלהכנסת,ואםלאהוקמה-לוועדתהעבודה,הרווחהוהבריאותר

שרהבריאותושרהאוצרידווחולוועדתהכלכלהשלהכנסת,אחתלשישה )יא(
חודשים,החלמחודשמאי2021ועדתוםשישהחודשיםממועדהתקנתהתקנותלפי
סעיףקטן)ו(,עלההיערכותליישוםהוראותפקודתהרוקחיםכנוסחהבחוקזהועל

יישומן,ובכללזהעלסוגיהתמרוקיםשיוצרואויובאועלפיההוראותהאמורותר

סימן ה': מזון

בחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-2452015)בסימןזה-חוקהגנהעל106ר
בריאותהציבור)מזון((-

תיקוןחוקהגנה
עלבריאותהציבור

)מזון(-מס'3

בסעיף2- )1(

אחריההגדרה"אישורמוקדםליבוא"יבוא: )א(

""אישורסחרחופשי"-אישורשמאפשרסחרחופשיבמזוןבמדינהשבה
נמכרהמזון)freesalecertificate(,שנתןגורםהמוסמךלתתאישור

כאמורבאותהמדינה,אףאםכינויושונה;";

דינימדינתישראל,נוסחחדש36,עמ'749;ס"חהתשע"ח,עמ'278ר 245

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18 428

אחריההגדרה"אישורקבלתהצהרה"יבוא: )ב(

""אישורקבלתהצהרהמאתיבואןנאות"-אישורמקווןלפיסעיף79העל
קבלתהצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופי;";

אחריההגדרה"אתרהאינטרנט"יבוא: )ג(

""הוראותהאיחודהאירופי"-הוראותמחייבותהחלותבאיחודהאירופי
המנויותבטורא'בתוספתהשנייהא';";

אחריההגדרה"הוראותיצרן"יבוא: )ד(

""ההוראותהמאומצות"-כמשמעותןבסעיף3א)א(;";

אחריההגדרה"הוועדה"יבוא: )ה(

""ועדתהחריגים"-ועדתהחריגיםשהוקמהלפיסעיף2יחלפקודתהיבוא
והיצוא,ופועלתבהתאםלהוראותלפיסעיף313א;";

בהגדרה"חקיקתהמזון",אחריפסקה)1(יבוא: )ו(

ההוראותהמאומצות;"; ")1א(

אחריההגדרה"יבואן"יבוא: )ז(

""יבואןנאות"-יבואןהרשוםבמרשםהיבואניםהנאותיםכאמורבסעיף
115)ב(;";

אחריההגדרה"מזון"יבוא: )ח(

""מזוןבמסלולהאירופי"-מזוןהמיובאלפיהוראותסעיף54א,ואינומנוי
בתוספתהשתיםעשרה;";

בהגדרה"תקניםבין־לאומייםמקובלים",ברישה,במקום"בתהליכיהייצור" )ט(
יבוא"בתהליכיהייצור,היבוא";

בסעיף3,אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )2(

ו–)4(לענייןרמות 5)א()3( סמכותשרהבריאותלפיסעיףזהולפיסעיף ")ו(
מרביותמותרותשלשאריותחומריהדברהבמזון,מזהמיםביולוגייםבמזון,
מזהמיםכימייםבמזוןורמותמרביותשלשאריותתרכובותכספית,ובכללזה
לענייןתקנותוצוויםשרואיםאותםלפיסעיף325כאילוהותקנולפיחוקזה,
בנושאיםשלגביהםהוחלוהוראותבטורא'לתוספתהשנייהא',תחולרקלעניין
מזוןשהוחרגלפיטורג'באותהתוספתאולענייןהתנאיםוההחרגותהקבועים

בטורב'לתוספתהאמורהר";

אחריסעיף3יבוא: )3(

"החלתהוראות
האיחודהאירופי

בתנאים3אר בישראל יחולו האירופי האיחוד הוראות )א(
א' השנייה בתוספת ב' בטור לגביהן הקבועים ובהחרגות
ובהחרגותלענייןסוגימזוןהקבועותלגביהןבטורג'בתוספת
האמורה,וכןבעדכוניםלהוראותכאמורשנקבעובצולפי

סעיףקטן)ד()1(או)ט()בחוקזה-ההוראותהמאומצות(ר
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יהיה האירופי האיחוד הוראות של המחייב הנוסח )ב(
הנוסחבשפההאנגלית;הנוסחבשפההאנגליתוכןתרגומו
באופן האינטרנט באתר הציבור לעיון יועמדו לעברית
החלתן מועד אחר למעקב ונגישות תיעוד גם שיאפשר
בישראל,לרבותמועדהחלתכלעדכוןשלהן;בפרסוםכאמור
יפורטוגםהתנאיםוההחרגותלהוראותהאיחודהאירופי

הקבועיםלגביהןבטורב'אובטורג'לתוספתהשנייהא'ר

תוקנוהוראותהאיחודהאירופי)בסעיףזה-השינוי(, )ג(
יפרסםהשרבאתרהאינטרנטהודעהעלהשינויואתהדרך
להגשתהערותלגביהחלתובישראל,לרבותהמועדלהגשת
הערותאלהשיהיה14ימיםממועדפרסוםההודעה;ההודעה

תכלולהפניהלנוסחהשינויבשפההאנגליתואתעיקריור

סעיף)ד( לפי הציבור הערות לקבלת המועד חלף )1(
)ג(,יקבעהשרצובדברהחלתהשינויבישראל קטן
)בסעיףזה-העדכון(בציוןהמועדלכניסתהעדכון
לתוקף;תרגוםלעבריתשלנוסחהשינוייפורסםבאתר

האינטרנטלאיאוחרממועדפרסוםהצור

מועדהכניסהלתוקףשלהעדכוןיהיהבמועד )2(
פרסום יום לפני לא אך השינוי, של לתוקף כניסתו
השר שקבע יותר מאוחר במועד או ברשומות, הצו
בצוכאמור,לגביהשינויאוחלקממנו,לשםהקלהעם
העוסקיםבמזוןאולשםהיערכותמעבדהבישראל,
ובלבדשמועדמאוחרכאמורייקבעלאיאוחרמשישה
חודשיםממועדכניסתולתוקףשלהשינויאוממועד
פרסוםהצוברשומות,לפיהמאוחר,ולענייןהוראות

בדברסימוןמזון-לאיאוחרמשנהמאותומועדר

בצוכאמורבפסקה)1(רשאיהשר- )3(

לקבועמועדיםשוניםלענייןכניסהלתוקף )א(
שלהעדכוןלגביייצור,יבואאומכירהשלמזון;

יהיה אפשר שבה מעבר תקופת לקבוע )ב(
להמשיךלשווקמוצריםשיובאואויוצרולפני

כניסתהעדכוןלתוקףר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,החליטהשרשלאלהחיל )ה(
אתהשינוי,כולואוחלקו,אולהחילובתנאים,יפנהלקבלת
המלצתועדתהחריגיםלפיסעיף313א,ואםהמליצהועדת
החריגיםלתמוךבהחלטתהשריקבעהשרבצואתהחרגת
השינוי,כולואוחלקו,אואתהתנאיםשבהםיחולהשינוי,

לפיהענייןר

השררשאי,בצו- )ו(

מחייבת הוראה המאומצות להוראות להוסיף )1(
יחולו, זו פסקה לפי צו על האירופי; באיחוד החלה
בשינוייםהמחויבים,הוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ה(;

יהיה האירופי האיחוד הוראות של המחייב הנוסח )ב(
הנוסחבשפההאנגלית;הנוסחבשפההאנגליתוכןתרגומו
באופן האינטרנט באתר הציבור לעיון יועמדו לעברית
החלתן מועד אחר למעקב ונגישות תיעוד גם שיאפשר
בישראל,לרבותמועדהחלתכלעדכוןשלהן;בפרסוםכאמור
יפורטוגםהתנאיםוההחרגותלהוראותהאיחודהאירופי

הקבועיםלגביהןבטורב'אובטורג'לתוספתהשנייהא'ר

תוקנוהוראותהאיחודהאירופי)בסעיףזה-השינוי(, )ג(
יפרסםהשרבאתרהאינטרנטהודעהעלהשינויואתהדרך
להגשתהערותלגביהחלתובישראל,לרבותהמועדלהגשת
הערותאלהשיהיה14ימיםממועדפרסוםההודעה;ההודעה

תכלולהפניהלנוסחהשינויבשפההאנגליתואתעיקריור

סעיף)ד( לפי הציבור הערות לקבלת המועד חלף )1(
)ג(,יקבעהשרצובדברהחלתהשינויבישראל קטן
)בסעיףזה-העדכון(בציוןהמועדלכניסתהעדכון
לתוקף;תרגוםלעבריתשלנוסחהשינוייפורסםבאתר

האינטרנטלאיאוחרממועדפרסוםהצור

מועדהכניסהלתוקףשלהעדכוןיהיהבמועד )2(
פרסום יום לפני לא אך השינוי, של לתוקף כניסתו
השר שקבע יותר מאוחר במועד או ברשומות, הצו
בצוכאמור,לגביהשינויאוחלקממנו,לשםהקלהעם
העוסקיםבמזוןאולשםהיערכותמעבדהבישראל,
ובלבדשמועדמאוחרכאמורייקבעלאיאוחרמשישה
חודשיםממועדכניסתולתוקףשלהשינויאוממועד
פרסוםהצוברשומות,לפיהמאוחר,ולענייןהוראות

בדברסימוןמזון-לאיאוחרמשנהמאותומועדר

בצוכאמורבפסקה)1(רשאיהשר- )3(

לקבועמועדיםשוניםלענייןכניסהלתוקף )א(
שלהעדכוןלגביייצור,יבואאומכירהשלמזון;

יהיה אפשר שבה מעבר תקופת לקבוע )ב(
להמשיךלשווקמוצריםשיובאואויוצרולפני

כניסתהעדכוןלתוקףר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,החליטהשרשלאלהחיל )ה(
אתהשינוי,כולואוחלקו,אולהחילובתנאים,יפנהלקבלת
המלצתועדתהחריגיםלפיסעיף313א,ואםהמליצהועדת
החריגיםלתמוךבהחלטתהשריקבעהשרבצואתהחרגת
השינוי,כולואוחלקו,אואתהתנאיםשבהםיחולהשינוי,

לפיהענייןר

השררשאי,בצו- )ו(

מחייבת הוראה המאומצות להוראות להוסיף )1(
יחולו, זו פסקה לפי צו על האירופי; באיחוד החלה
בשינוייםהמחויבים,הוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ה(;
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המאומצות, להוראות והחרגות תנאים לקבוע )2(
בטורב'אובטורג'לתוספתהשנייהא',לאחרקבלת

המלצתועדתהחריגיםלפיסעיף313אר

צולפיסעיפיםקטנים)ה(,)ו(,)ח(או)ט()1(או)2(,המחיל )ז(
בישראלהוראהמחייבתהחלהבאיחודהאירופיאומחיל
אותהבתנאיםאובהחרגותאוהמשנההוראהמההוראות
המאומצותאוהקובעאומשנהתנאיאוהחרגה,והכולבאופן
המשנהאתטורא',טורב'אוטורג'לתוספתהשנייהא',טעון
גםאישורהוועדההמשותפת,ובצוכאמורתתוקןבהתאם
התוספתהשנייהא'כאמורבהוראותסעיף313;בסעיףזה,
"הוועדההמשותפת"-ועדהמשותפתלוועדתהבריאותשל
הכנסת,ואםלאהוקמה-לוועדתהעבודההרווחהוהבריאות

שלהכנסת,ולוועדתהכלכלהשלהכנסתר

צולתיקוןהתוספתהשנייהא'הנוגעלפרטים1)ח( )1(
עד4באותהתוספת,לגבימזוןשהואבשרגולמי,חלב
גולמי,דבשאוביציםטריותבקליפתן,אוהנוגעלפרט4
לגביפירותטרייםאוירקותטרייםוצוהמחילבישראל
הוראהמחייבתהחלהבאיחודהאירופיבענייןשאריות
תכשיריםכימייםלשימושעלבעליחייםובמיתקנים
לבעליחייםאושאריותתרופותוטרינריות,כךשתחול
טריות ביצים או דבש גולמי, חלב גולמי, בשר על
ופיתוח החקלאות שר הסכמת גם טעונים בקליפתן,
שר או השר לבקשת רשאי, הממשלה ראש הכפר;
כאמור תיקון בצו, לקבוע, הכפר, ופיתוח החקלאות
)ז(, עד )א( קטנים סעיפים הוראות זה צו על ויחולו

בשינוייםהמחויביםר

צוהמחילבישראלהוראהמחייבתהחלהבאיחוד )2(
האירופיבענייןסימוןמזון,כךשתחולעלבשרגולמי
שר עם התייעצות גם טעון בקליפתן, טריות וביצים

החקלאותופיתוחהכפרר

)1( ראשהממשלהרשאילתתצוכמפורטבפסקאות )ט(
עד)3(להלןלגבישינויבהוראותהמאומצותבנושאכאמור
בסעיףקטן)ח()1(,ובלבדששרהחקלאותופיתוחהכפרביקש
זאתבתוךשלושהחודשיםממועדמתןהצוכאמורבפסקה)1(
או)2(,אובתוךשישהחודשיםממועדפרסוםהשינויכאמור

בפסקה)3(להערותהציבור,לפיהעניין:

לבטלצושנתןהשרלפיהוראותסעיףקטן)ד(; )1(

לקבועתנאיםאוהחרגותלגביצושנתןהשרלפי )2(
הוראותסעיףקטן)ד(;

אםהשרהחליטעלאי־החלתשינוילפיהוראות )3(
סעיףקטן)ה(-לתתצולעדכוןלגביהשינויהאמור;
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עלצושלראשהממשלהלפיסעיףקטןזהיחולוהוראות
סעיפיםקטנים)א(עד)ז(,בשינוייםהמחויבים,לפיהענייןר

ובין המאומצות, ההוראות בין סתירה של במקרה )י(
אוחומריםהבאיםעימו מזון החלעל רשמי תקן הוראות
במגעאותקנותלפיחוקזה,בנושאיםהמפורטיםבסעיף3)ד(,

יגברוההוראותהמאומצותר

לאייקבעועבירות,עונשיםאוהפרותשניתןלהטיל )יא(
יוטלו ולא המאומצות ההוראות בשל כספי עיצום עליהן
הוראה שהפר מי על כספי עיצום או פלילית אחריות

מההוראותהמאומצותר";

אחריסעיף4יבוא: )4(

"ייצור,יבואאו
מכירהשלמזון

בניגודלהוראות
המאומצות

לחיקוק4אר בניגוד מזון ימכור או ייבא ייצר, לא במזון עוסק
כן אם אלא המזון", "חקיקת להגדרה )1א( בפסקה המנוי

נקבעבמפורשאחרתבחיקוקכאמורר";

בסעיף5,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )5(

איןבהוראותסעיףקטן)א()3(ו–)4(כדילמנועייצור,יבואאושיווקעלפי ")ג(
ההוראותהמאומצותר";

בסעיף9)א(,בהגדרות"בשרטרי"ו"בשרמיושן",במקום"מאפסמעלותצלסיוס" )6(
יבוא"ממעלתצלסיוסאחתמתחתלאפס";

בסעיף12)ג(- )7(

במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

מזון בטיחות תכנית לגביו מיושמת או נאות ייצור אישור בידיו )1("
בבקרהעצמיתלפיסעיף41)ב(;";

בפסקה)2(,בסופהיבוא"אושישלונוהללהארכתחיימדףבמסגרתיישום )ב(
תכניתבטיחותמזוןבבקרהעצמיתכאמורבפסקה)1(;";

פסקה)3(-תימחק; )ג(

בסעיף15)א()2(,אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )8(

הוראותסימוןלפיההוראותהמאומצות;"; ")ד(

בסעיף22)א(,במקום"שנקבעה"יבוא"שיש"; )9(

בסעיף34)א(,אחריפסקה)7(יבוא: )10(

היצרןאינומקייםאתהתחייבותוליישםאתתכניתבטיחותהמזוןבבקרה )8("
עצמיתכאמורבסעיף41)ב(ר";

במקוםסעיף41יבוא: )11(

"החובהלקבל
אישורייצורנאות

בלילגרועמחובתולקבלרישיוןייצור,יצרןשלמזוןלא41ר )א(
ייצרמזוןאלאאםכןישבידיואישורייצורנאותמאתמנהל

שירותהמזוןר

עלצושלראשהממשלהלפיסעיףקטןזהיחולוהוראות
סעיפיםקטנים)א(עד)ז(,בשינוייםהמחויבים,לפיהענייןר

ובין המאומצות, ההוראות בין סתירה של במקרה )י(
אוחומריםהבאיםעימו מזון על החל רשמי תקן הוראות
במגעאותקנותלפיחוקזה,בנושאיםהמפורטיםבסעיף3)ד(,

יגברוההוראותהמאומצותר

לאייקבעועבירות,עונשיםאוהפרותשניתןלהטיל )יא(
יוטלו ולא המאומצות ההוראות בשל כספי עיצום עליהן
הוראה שהפר מי על כספי עיצום או פלילית אחריות

מההוראותהמאומצותר";

אחריסעיף4יבוא: )4(

"ייצור,יבואאו
מכירהשלמזון

בניגודלהוראות
המאומצות

לחיקוק4אר בניגוד מזון ימכור או ייבא ייצר, לא במזון עוסק
כן אם אלא המזון", "חקיקת להגדרה )1א( בפסקה המנוי

נקבעבמפורשאחרתבחיקוקכאמורר";

בסעיף5,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )5(

איןבהוראותסעיףקטן)א()3(ו–)4(כדילמנועייצור,יבואאושיווקעלפי ")ג(
ההוראותהמאומצותר";

בסעיף9)א(,בהגדרות"בשרטרי"ו"בשרמיושן",במקום"מאפסמעלותצלסיוס" )6(
יבוא"ממעלתצלסיוסאחתמתחתלאפס";

בסעיף12)ג(- )7(

במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

מזון בטיחות תכנית לגביו מיושמת או נאות ייצור אישור בידיו )1("
בבקרהעצמיתלפיסעיף41)ב(;";

בפסקה)2(,בסופהיבוא"אושישלונוהללהארכתחיימדףבמסגרתיישום )ב(
תכניתבטיחותמזוןבבקרהעצמיתכאמורבפסקה)1(;";

פסקה)3(-תימחק; )ג(

בסעיף15)א()2(,אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )8(

הוראותסימוןלפיההוראותהמאומצות;"; ")ד(

בסעיף22)א(,במקום"שנקבעה"יבוא"שיש"; )9(

בסעיף34)א(,אחריפסקה)7(יבוא: )10(

היצרןאינומקייםאתהתחייבותוליישםאתתכניתבטיחותהמזוןבבקרה )8("
עצמיתכאמורבסעיף41)ב(ר";

במקוםסעיף41יבוא: )11(

"החובהלקבל
אישורייצורנאות

בלילגרועמחובתולקבלרישיוןייצור,יצרןשלמזוןלא41ר )א(
ייצרמזוןאלאאםכןישבידיואישורייצורנאותמאתמנהל

שירותהמזוןר
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מפעללייצורמזון)ב( )1(
אינוחייבבאישורייצורנאותלגבימזוןשאינומנוי
אםהמנהלמצאשמיושמת עשרה, האחת בתוספת
לגביותכניתבטיחותמזוןבבקרהעצמיתלפיהוראות

סעיףקטןזהומסרלואישורעלכךר

בקשהלקבלתאישורבדבריישוםתכניתבטיחות )2(
ללשכת תוגש )1( פסקה לפי עצמית בבקרה מזון
הייצור אתר נמצא שבו במחוז המחוזית הבריאות

שבעבורוהתבקשהאישור,בצירוףכלאלה:

על המבוססת המזון בטיחות תכנית )א(
HACCP)HazardAnalysisCriticalעקרונות
שהוא מסוים מזון סוג לכל )Control Points
מייצר,הכוללתנהליםלזיהויוהערכתהסיכונים
אמצעי האמור, המזון ייצור לתהליך הנוגעים
סקר הייצור, בתהליך קריטיות לנקודות בקרה
סיכוניםובוהתייחסותלהרכבהמזון,בטיחותו,
סימונו,תנאיהובלתו,אחסונוומכירתו,להבטחת
עקיבותולנקיטתפעולותלתיקוןליקוייםומניעת
בקרת לתהליכי בהתאם והכול הישנותם,
איכותובטיחותהקבועיםבתקניםבין־לאומיים

מקובלים;

התחייבותשלפיההואמיישםאתתכנית )ב(
בטיחותהמזוןכאמורבפסקתמשנה)א(בעבור

מזוןהמיוצרבאתרהייצורר

הוגשהבקשהלאישורבדבריישוםתכניתבטיחות )3(
מזוןבבקרהעצמיתכאמורבפסקה)2(,יחליטהמנהל
בבקשהבתוך30ימים;לאהחליטהמנהלבבקשהבתוך
התקופההאמורהיראואתהיצרןכאילוניתןלואישור

כאמורבפסקה)1(ר

מנהלשירותהמזוןיפרסםבאתרהאינטרנטרשימות )ג(
שלבעליאישורייצורנאותובעליהיתרלסימוןבסמלתנאי
ייצורנאותיםושלבעליאישורבדבריישוםתכניתבטיחות

מזוןובקרהעצמיתר";

בסעיף42,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )12(

השריקבעתקנותלענייןבקרהופיקוחעלהגופיםכאמורבסעיףקטן)ב()1(, ")ג(
בהתאםלאסדרהשלהאיחודהאירופיר";

בסעיף49,בסופויבוא: )13(

תנאיםלקבלתאישורייצורנאות,הגשתבקשהלאישורייצורנאותאו )5("
לחידושו,לרבותלענייןדרךהגשתהבקשה,המסמכיםשישלצרףלה,אופן
הטיפולבה,כלליםותנאיםלענייןביטולהאישורודרךביטולווהוראותשיחולו
בעתביטולהאישוראוהתלייתווכןלענייןהוראותהנוגעותלבקרהופיקוחעל

ייצורועלמכירהשלהמזוןשיוצרבידימישישלואישורייצורנאותר";
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בסעיף52)א(,במקום"שנקבעלפיסעיף41כיייצורוטעוןאישורייצורנאות"יבוא )14(
"שנקבעבתוספתהאחתעשרה";

אחריסעיף54יבוא: )15(

"יבואמזוןבמסלול
האירופי

יבואןנאותרשאילייבאמזון,למעטמזוןהמנויבתוספת54אר )א(
לפי ,54 או 53 סעיפים הוראות לפי שלא עשרה, השתים
העניין,ובלבדשישבידיואישורקבלתהצהרהמאתיבואן
נאותבדבריבואמזוןבמסלולהאירופילפיסימןד'1והוא
במסלול מזון לעניין להוראות בהתאם המזון את מייבא

האירופישבפרקזהר

יבואןנאותהמייבאמזוןבמסלולהאירופיחייבלבצע )ב(
אתכלאלה,לגביהמזוןהאמור:

עצמית ובטיחות איכות בקרת תהליכי לקיים )1(
במדינות מקובלים בין־לאומיים לתקנים בהתאם

מפותחות;

לשמורבדרךדיגיטליתתיקמוצרלגביכלמשלוח )2(
ממועד שנים משבע תפחת שלא לתקופה מזון, של
השחרורשלהמשלוחהאחרוןשלאותומזון;לעניין
זה,"תיקמוצר"-המסמכיםוהפרטיםהנדרשיםלפי

סעיפים79ד,84וסימןו'לפרקזה;

העוסקים של רשימה דיגיטלית בדרך לשמור )3(
במזוןשאליהםהעביראתהמזוןישירות,לתקופהשלא

תפחתמשבעשנים;

לנזק חשש או נזק בדבר שקיבל תלונות לתעד )4(
לבריאותאדםממזוןבמסלולהאירופישייבאולשמור
אתהתיעודבדרךדיגיטליתלתקופהשלאתפחתמשבע

שניםממועדקבלתהתלונה;

לשמורתיעודבדרךדיגיטליתבכלהנוגעלביצוע )5(
חובותיולפיסעיף164לענייןמזוןמזיק,לתקופהשלא

תפחתמשבעשנים;

המזון, שירות למנהל דיחוי בלא להודיע )6(
באמצעותאתרהאינטרנט,עלכלמקרהכאמורבסעיף
הוראות לפי הנדרשות הפעולות את ולנקוט 164)ב(,
סימןג'לפרקז'לענייןמניעתסכנהלבריאותהציבור

מהמזוןר";

בסעיף58- )16(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)1(,במקום"אישורלפיסעיף84)א()4("יבוא"אישורלפיסעיף )1(
84)א()4(,הצהרהבדבריבואמזוןבמסלולאירופילפיסעיף79אומסמכים

לפיסעיפים79דו־84)ב1(";

אחריפסקה)2(יבוא: )2(

הואהפרחובהמהחובותהחלותעליולפיסעיף54א)ב(;"; ")2א(

בסעיף52)א(,במקום"שנקבעלפיסעיף41כיייצורוטעוןאישורייצורנאות"יבוא )14(
"שנקבעבתוספתהאחתעשרה";

אחריסעיף54יבוא: )15(

"יבואמזוןבמסלול
האירופי

יבואןנאותרשאילייבאמזון,למעטמזוןהמנויבתוספת54אר )א(
לפי ,54 או 53 סעיפים הוראות לפי שלא עשרה, השתים
העניין,ובלבדשישבידיואישורקבלתהצהרהמאתיבואן
נאותבדבריבואמזוןבמסלולהאירופילפיסימןד'1והוא
במסלול מזון לעניין להוראות בהתאם המזון את מייבא

האירופישבפרקזהר

יבואןנאותהמייבאמזוןבמסלולהאירופיחייבלבצע )ב(
אתכלאלה,לגביהמזוןהאמור:

עצמית ובטיחות איכות בקרת תהליכי לקיים )1(
במדינות מקובלים בין־לאומיים לתקנים בהתאם

מפותחות;

לשמורבדרךדיגיטליתתיקמוצרלגביכלמשלוח )2(
ממועד שנים משבע תפחת שלא לתקופה מזון, של
השחרורשלהמשלוחהאחרוןשלאותומזון;לעניין
זה,"תיקמוצר"-המסמכיםוהפרטיםהנדרשיםלפי

סעיפים79ד,84וסימןו'לפרקזה;

העוסקים של רשימה דיגיטלית בדרך לשמור )3(
במזוןשאליהםהעביראתהמזוןישירות,לתקופהשלא

תפחתמשבעשנים;

לנזק חשש או נזק בדבר שקיבל תלונות לתעד )4(
לבריאותאדםממזוןבמסלולהאירופישייבאולשמור
אתהתיעודבדרךדיגיטליתלתקופהשלאתפחתמשבע

שניםממועדקבלתהתלונה;

לשמורתיעודבדרךדיגיטליתבכלהנוגעלביצוע )5(
חובותיולפיסעיף164לענייןמזוןמזיק,לתקופהשלא

תפחתמשבעשנים;

המזון, שירות למנהל דיחוי בלא להודיע )6(
באמצעותאתרהאינטרנט,עלכלמקרהכאמורבסעיף
הוראות לפי הנדרשות הפעולות את ולנקוט 164)ב(,
סימןג'לפרקז'לענייןמניעתסכנהלבריאותהציבור

מהמזוןר";

בסעיף58- )16(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)1(,במקום"אישורלפיסעיף84)א()4("יבוא"אישורלפיסעיף )1(
84)א()4(,הצהרהבדבריבואמזוןבמסלולאירופילפיסעיף79אומסמכים

לפיסעיפים79דו־84)ב1(";

אחריפסקה)2(יבוא: )2(

הואהפרחובהמהחובותהחלותעליולפיסעיף54א)ב(;"; ")2א(
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אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

קבעמנהלשירותהמזוןכימישמייבאמזוןאומבקשלייבאמזון ")ב1(
הואמפראמון,יפרסםהודעהעלכךבאתרהאינטרנטר";

בסעיף67)א(,במקום"לארבע"יבוא"לשש"; )17(

אחריסעיף79יבוא: )18(

"סימן ד'1: הצהרה בדבר יבוא מזון במסלול האירופי

הגשתהצהרה
בדבריבואמזון

במסלולהאירופי

האירופי79אר במסלול מזון לייבא שבכוונתו נאות יבואן )א(
מסויםיגישלרשםהצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופי

לפיהוראותסימןזהר

תוגש האירופי במסלול מזון יבוא בדבר הצהרה )ב(
79ג להוראותסעיפים האינטרנט,בהתאם באמצעותאתר

ו־79דר

התנאילאישור
קבלתהצהרה

מאתיבואןנאות

לאיונפקאישורקבלתהצהרהמאתיבואןנאותלמזוןבמסלול79בר
האירופישאינועומדבדרישותלפיחקיקתהמזוןר

הפרטיםהכלולים
בהצהרה

את79גר תכלול האירופי במסלול מזון יבוא בדבר ההצהרה
הפרטיםהמנוייםבסעיף76)1(עד)5(ר

המסמכיםשיצורפו
להצהרה

להצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופייצרףהיבואןאת79דר
כלאלה:

התחייבותשלהיבואןבנוסחשבתוספתהשלישיתא'; )1(

הפעולותהנדרשות את מבצע היבואן כי התחייבות )2(
כמפורטבסעיף54א)ב(;

אחדאויותרמהמסמכיםהמפורטיםבפסקאות)1(,)2(,)3( )3(
)5(שבסעיף97,אולםהגורםהמוסמךלענייןהמסמכים או
האמורים,ובכללזהלענייןאישורסחרחופשי,יהיההגורם

המוסמךבמדינהבאיחודהאירופי;

אחדמאלהלגביהמזון: )4(

חשבוניתמכירהלקמעונאיאירופיאומקמעונאי )א(
אירופי;

תעודתמשלוחלקמעונאיאירופי; )ב(

אישורסחרחופשישנתןגורםמוסמךבמדינה )ג(
באיחודהאירופי;

לענייןמישצירףלפיפסקה)3(מסמךמהמסמכים )ד(
)3(-הצהרתיצרןהמזוןעל כאמורבסעיף97)1(עד
עמידתהמזוןבדרישותהאסדרהשלהאיחודהאירופי;

כלמסמךנוסףשקבעהשרבצובהמלצתועדתהחריגים )5(
לפיסעיף313אר

קבלתאישור
הצהרהמקווןמאת

יבואןנאות

מסריבואןנאותהצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופי79הר
לפיסעיף79א,ושילםאגרהכמפורטבתוספתהעשירית,יקבל

באופןמקווןאישורקבלתהצהרהמאתיבואןנאותר
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תחולתההצהרה
בדבריבואמזון

במסלולהאירופי

הצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופילפיסעיף79א79ור )א(
תחולעלכלהמשלוחיםשלהמזוןהמסויםשבהצהרה,מיום
מתןאישורקבלתההצהרהואילך,ובלבדשלאהשתנהאחד

מאלה:

פרטמהפרטיםלפיסעיף79גשמסרהיבואןהנאות )1(
בהצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופי,למעטפרט

לפיסעיף76)4(;

הוגשה שבו במועד שהיה כפי המזון הרכב )2(
ההצהרה;לענייןזה,"הרכבהמזון"-לפימסמךחתום

עלידייצרןהמזוןבדברהרכבהמזוןר

בהתקייםאחדמאלה,יגישיבואןהצהרהחדשהלפי )ב(
הוראותסעיף79א:

)2( או )1( בפסקאות כאמור מהפרטים אחד )1(
שבסעיףקטן)א(השתנה,למעטפרטלפיסעיף76)4(;
השתנהפרטלפיסעיף76)4(,ימסורהיבואןלרשםדיווח

עלהשינויבדרךהאמורהבסעיף175;

המסוים המזון של משלוח ייבא לא היבואן )2(
שבהצהרהמזהשנתייםלפחותר";

בסעיף83- )19(

ברישה,במקום"בסמוךלהגעתמשלוחמזוןלישראל,ולאמוקדםמיום )א(
העבודההקודםליוםשבוהגיעמשלוחהמזוןלישראל"יבוא"לאחריציאתושל

משלוחהמזוןמהמדינהשממנהיובא,לישראל";

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

לגבימזוןבמסלולהאירופי-ישבידיואישורקבלתהצהרהמאת )3("
יבואןנאותשקיבללענייןאותומזוןלפניהגשתהבקשהר";

בסעיף84,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )20(

בקשהלקבלתתעודתשחרורלמזוןבמסלולהאירופיתכלולאתהפרטים ")ב1(
והמסמכיםהאלה:

פרטיתעודתהרישוםשלמגישהבקשהכיבואןנאות; )1(

פרטימשלוחהמזון,ובכללזהפרטיחשבוןהמשלוח,נמלההגעה )2(
וכליהתחבורהשבויגיעהמשלוח;

מספראישורקבלתההצהרהמאתיבואןנאותבדברמזוןבמסלול )3(
האירופיופרטיםבדברהמזוןשבמשלוח;

אישורכיהמזוןשבמשלוחנכללבהצהרהשפרטיאישורקבלתה )4(
נמסרולפיפסקה)3(וכיהאמורבהצהרהנכוןלגביהמזוןשבמשלוחבמועד

הגעתהמשלוח;

הפרטיםוהמסמכיםהמפורטיםבתוספתהשלישיתב'ר"; )5(

בסעיף85- )21(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ולמזוןבמסלולהאירופי"; )א(

ברישה,אחרי"רגיל"יבוא"אולמשלוחמזוןבמסלולהאירופי,לפיהעניין,"; )ב(

תחולתההצהרה
בדבריבואמזון

במסלולהאירופי

הצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופילפיסעיף79א79ור )א(
תחולעלכלהמשלוחיםשלהמזוןהמסויםשבהצהרה,מיום
מתןאישורקבלתההצהרהואילך,ובלבדשלאהשתנהאחד

מאלה:

פרטמהפרטיםלפיסעיף79גשמסרהיבואןהנאות )1(
בהצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופי,למעטפרט

לפיסעיף76)4(;

הוגשה שבו במועד שהיה כפי המזון הרכב )2(
ההצהרה;לענייןזה,"הרכבהמזון"-לפימסמךחתום

עלידייצרןהמזוןבדברהרכבהמזוןר

בהתקייםאחדמאלה,יגישיבואןהצהרהחדשהלפי )ב(
הוראותסעיף79א:

)2( או )1( בפסקאות כאמור מהפרטים אחד )1(
שבסעיףקטן)א(השתנה,למעטפרטלפיסעיף76)4(;
השתנהפרטלפיסעיף76)4(,ימסורהיבואןלרשםדיווח

עלהשינויבדרךהאמורהבסעיף175;

המסוים המזון של משלוח ייבא לא היבואן )2(
שבהצהרהמזהשנתייםלפחותר";

בסעיף83- )19(

ברישה,במקום"בסמוךלהגעתמשלוחמזוןלישראל,ולאמוקדםמיום )א(
העבודההקודםליוםשבוהגיעמשלוחהמזוןלישראל"יבוא"לאחריציאתושל

משלוחהמזוןמהמדינהשממנהיובא,לישראל";

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

לגבימזוןבמסלולהאירופי-ישבידיואישורקבלתהצהרהמאת )3("
יבואןנאותשקיבללענייןאותומזוןלפניהגשתהבקשהר";

בסעיף84,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )20(

בקשהלקבלתתעודתשחרורלמזוןבמסלולהאירופיתכלולאתהפרטים ")ב1(
והמסמכיםהאלה:

פרטיתעודתהרישוםשלמגישהבקשהכיבואןנאות; )1(

פרטימשלוחהמזון,ובכללזהפרטיחשבוןהמשלוח,נמלההגעה )2(
וכליהתחבורהשבויגיעהמשלוח;

מספראישורקבלתההצהרהמאתיבואןנאותבדברמזוןבמסלול )3(
האירופיופרטיםבדברהמזוןשבמשלוח;

אישורכיהמזוןשבמשלוחנכללבהצהרהשפרטיאישורקבלתה )4(
נמסרולפיפסקה)3(וכיהאמורבהצהרהנכוןלגביהמזוןשבמשלוחבמועד

הגעתהמשלוח;

הפרטיםוהמסמכיםהמפורטיםבתוספתהשלישיתב'ר"; )5(

בסעיף85- )21(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ולמזוןבמסלולהאירופי"; )א(

ברישה,אחרי"רגיל"יבוא"אולמשלוחמזוןבמסלולהאירופי,לפיהעניין,"; )ב(
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בסעיף86)א(,במקוםפסקה)1(יבוא: )22(

המשלוח,כולואוחלקו,כוללמזוןרגיששאינומזוןבמסלולהאירופי;"; )1("

בסעיף89,במקום"64)ב(ו־75"יבוא"64)ב(,75ו־79ב"; )23(

בסעיף90)א(- )24(

שיובאבמסלולהאירופי- רגיל "ולענייןמזון יבוא בסופה ,)1( בפסקה )א(
הוראותסעיף15;";

בפסקה)2(,אחרי"רגיש"יבוא"ובכללזהמזוןרגיששיובאבמסלולהאירופי"; )ב(

בסעיף94,האמורבויסומן")א(",ואחריויבוא: )25(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לענייןשמירתמסמכיםבנוגעלמזוןבמסלול ")ב(
האירופייחולוהוראותסעיף54א)ב(,בתקופההאמורהבאותוסעיףר";

בסעיף96)ד(,אחרי"יבואןשלמזוןרגיל"יבוא"אומזוןבמסלולהאירופי"; )26(

בסעיף97- )27(

במקוםפסקה)2(יבוא: )א(

אישורסחרחופשי;"; )2("

בפסקה)3(,בסופהיבוא"אףאםכינויהשונה;"; )ב(

פסקה)4(-תימחק; )ג(

בסעיף100)4(,במקום"מזוןרגיל"יבוא"מזוןרגיל,אישורקבלתהצהרהמאתיבואן )28(
נאות";

בסעיף114)א(,אחריפסקה)3(יבוא: )29(

הופרותנאיםאוהתחייבויותשנכלליםבהתחייבותשנתןהיבואןלפיסעיף )4("
79ד)1(ו–)2(אובאישורלפיסעיף84)ב1()4(ר";

בכותרתסימןח',במקום"אישוריבואנאות"יבוא"רישוםכיבואןנאות"; )30(

במקוםסעיף115יבוא: )31(

מנהלשירותהמזוןאומישהואהסמיכולכך)בסעיףזה115ר"רישוםיבואןנאות )א(
-מנהלשירותהמזון(ירשוםיבואןרשוםכיבואןנאותויחדש
רישוםשליבואןרשוםכיבואןנאותאםמצאשהיבואןהגיש

לואתכלאלה:

תכניתבקרתאיכותובטיחותשהיבואןהרשום )1(
לייבא, מבקש שהוא מסוים מזון סוג לכל מקיים,
הכוללתנהליםוסקרסיכוניםובוהתייחסותלמערכת
האיכותשלהיצרן,להרכבהמזון,לבטיחותו,לסימונו,
לתנאיהובלתו,לאחסונוולמכירתו,להבטחתעקיבות
הישנותם, ומניעת ליקויים לתיקון פעולות ולנקיטת
ובטיחות איכות בקרת לתהליכי בהתאם והכול

הקבועיםבתקניםבין־לאומייםמקובלים;

התחייבותשלפיההואיישםאתהתכניתכאמור )2(
בפסקה)1(בעבורכלמשלוחשלמזוןשהואמייבאר
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מנהלשירותהמזוןינהלמרשםיבואניםנאותיםלפי )ב(
סעיףזה)בסעיףזה-המרשם(ויפרסמובאתרהאינטרנט;
רשםמנהלשירותהמזוןיבואןבמרשםכאמור,ייתןלותעודת

רישוםכיבואןנאותר

החלטתמנהלשירותהמזוןתינתןבתוךעשרהימים )ג(
מהמועדשבוהוגשההבקשהבצירוףכלהמסמכיםהנדרשים
האמורה, בתקופה ההחלטה ניתנה לא )א(; קטן סעיף לפי
יירשםהיבואןכיבואןנאותבמרשםותינתןלותעודתרישום

כיבואןנאותר

הוראותסעיפים112עד114יחולולענייןתעודתרישום )ד(
כיבואןנאות,בשינוייםהמחויביםובשינויזה:במקום"הרשם"

יקראו"מנהלשירותהמזוןאומישהואהסמיכו"ר";

בסעיף116- )32(

ברישה,אחרי"ליבואמזון"יבוא"אולםתקנותכאמורהחלותעליבואןנאות )א(
המייבאמזוןבמסלולהאירופייותקנובאישורועדהמשותפתלוועדתהבריאות
שלהכנסת,ואםלאהוקמה-ועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,

ולוועדתהכלכלהשלהכנסת)בסעיףזה-הוועדההמשותפת(";

אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

מסמכיםשעליבואןלצרףלהצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופי ")3א(
79ד)4(,המעידיםעלשיווקהמזוןבמדינהממדינותהאיחוד לפיסעיף

האירופי;";

פסקה)12(-תימחק; )ג(

בסעיף159)א(,המילים"בתקופהכאמורבסעיף160"-יימחקו; )33(

סעיף160-בטל; )34(

בסעיף164)ז(,בסופויבוא"אולםעליבואןשלמזוןבמסלולהאירופייחולוהוראות )35(
סעיף54א)ב()4(לענייןמזוןבמסלולהאירופישייבאר";

בסעיף177,בהגדרה""יצרן","יצרןשלמוצרבשר"",בפסקה)4(שבה,הסיפההחל )36(
במילה"בתקופה"-תימחק;

בסעיף256- )37(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)12(יבוא: )א(

לאשומרבדרךדיגיטליתתיקמוצר,רשימתעוסקיםבמזון,תיעוד ")12א(
להוראות בניגוד ,164 סעיף לפי חובותיו ביצוע של תיעוד או תלונות

סעיף54א)ב()2(,)3(,)4(או)5(;";

והפרטים המסמכים את מגיש שלא האירופי במסלול יבואן )12ב(
המפורטיםבתוספתהשלישיתב'במסגרתהבקשהלקבלתתעודתשחרור,

בניגודלהוראותסעיף84)ב1(;";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

בפסקה)16(,במקום"שנקבעה"יבוא"שיש"; )1(

אחריפסקה)24(יבוא: )2(

מייבאמזוןבמסלולהאירופיבלישהואיבואןנאות,בניגוד ")24א(
להוראותסעיף54א)א(;

מנהלשירותהמזוןינהלמרשםיבואניםנאותיםלפי )ב(
סעיףזה)בסעיףזה-המרשם(ויפרסמובאתרהאינטרנט;
רשםמנהלשירותהמזוןיבואןבמרשםכאמור,ייתןלותעודת

רישוםכיבואןנאותר

החלטתמנהלשירותהמזוןתינתןבתוךעשרהימים )ג(
מהמועדשבוהוגשההבקשהבצירוףכלהמסמכיםהנדרשים
האמורה, בתקופה ההחלטה ניתנה לא )א(; קטן סעיף לפי
יירשםהיבואןכיבואןנאותבמרשםותינתןלותעודתרישום

כיבואןנאותר

הוראותסעיפים112עד114יחולולענייןתעודתרישום )ד(
כיבואןנאות,בשינוייםהמחויביםובשינויזה:במקום"הרשם"

יקראו"מנהלשירותהמזוןאומישהואהסמיכו"ר";

בסעיף116- )32(

ברישה,אחרי"ליבואמזון"יבוא"אולםתקנותכאמורהחלותעליבואןנאות )א(
המייבאמזוןבמסלולהאירופייותקנובאישורועדהמשותפתלוועדתהבריאות
שלהכנסת,ואםלאהוקמה-ועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,

ולוועדתהכלכלהשלהכנסת)בסעיףזה-הוועדההמשותפת(";

אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

מסמכיםשעליבואןלצרףלהצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופי ")3א(
79ד)4(,המעידיםעלשיווקהמזוןבמדינהממדינותהאיחוד לפיסעיף

האירופי;";

פסקה)12(-תימחק; )ג(

בסעיף159)א(,המילים"בתקופהכאמורבסעיף160"-יימחקו; )33(

סעיף160-בטל; )34(

בסעיף164)ז(,בסופויבוא"אולםעליבואןשלמזוןבמסלולהאירופייחולוהוראות )35(
סעיף54א)ב()4(לענייןמזוןבמסלולהאירופישייבאר";

בסעיף177,בהגדרה""יצרן","יצרןשלמוצרבשר"",בפסקה)4(שבה,הסיפההחל )36(
במילה"בתקופה"-תימחק;

בסעיף256- )37(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)12(יבוא: )א(

לאשומרבדרךדיגיטליתתיקמוצר,רשימתעוסקיםבמזון,תיעוד ")12א(
להוראות בניגוד ,164 סעיף לפי חובותיו ביצוע של תיעוד או תלונות

סעיף54א)ב()2(,)3(,)4(או)5(;";

והפרטים המסמכים את מגיש שלא האירופי במסלול יבואן )12ב(
המפורטיםבתוספתהשלישיתב'במסגרתהבקשהלקבלתתעודתשחרור,

בניגודלהוראותסעיף84)ב1(;";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

בפסקה)16(,במקום"שנקבעה"יבוא"שיש"; )1(

אחריפסקה)24(יבוא: )2(

מייבאמזוןבמסלולהאירופיבלישהואיבואןנאות,בניגוד ")24א(
להוראותסעיף54א)א(;
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קבלתהצהרה אישור בלא האירופי במסלול מייבאמזון )24ב(
מאתיבואןנאותבדבריבואמזוןבמסלולהאירופי,בניגודלהוראות

סעיף54א)א(;";

בפסקה)27(- )3(

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )א(

לפי האירופי במסלול מזון יבוא בדבר בהצהרה ")ב1(
סעיף79ג;";

אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )ב(

ו–)5(בהתחייבותשלהיבואןבתוספת )3( בסעיפים ")ג1(
השלישיתא'כאמורבסעיף79ד)1(אובמסמכיםהמפורטים

בסעיף79ד)3(ו–)4()א(עד)ג(;";

בפסקתמשנה)ד(,אחרי"84"יבוא"למעטהפרטיםוהמסמכים )ג(
המפורטיםבתוספתהשלישיתב'";

בסעיף261,אחריפסקה)11(יבוא: )38(

לאשומרבדרךדיגיטליתתיקמוצר,רשימתעוסקיםבמזון,תיעודתלונות ")11א(
אותיעודשלביצועחובותיולפיסעיף164,בניגודלהוראותסעיף54א)ב()2(,)3(,)4(

או)5(;";

יבואןבמסלולהאירופישלאמגישאתהמסמכיםוהפרטיםהמפורטים )11ב(
בתוספתהשלישיתב'במסגרתהבקשהלקבלתתעודתשחרור,בניגודלהוראות

סעיף84)ב1(;";

בסעיף262- )39(

בפסקה)14(,במקום"שנקבעה"יבוא"שיש"; )א(

אחריפסקה)22(יבוא: )ב(

בניגוד נאות יבואן שהוא בלי האירופי במסלול מזון מייבא ")22א(
להוראותסעיף54א)א(;";

מייבאמזוןבמסלולהאירופיבלאאישורקבלתהצהרהמאתיבואן )22ב(
נאותבדבריבואמזוןבמסלולהאירופי,בניגודלהוראותסעיף54א)א(;";

בפסקה)23(- )ג(

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )1(

בהצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופילפיסעיף79ג;"; ")ב1(

אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )2(

בסעיפים)3(ו–)5(בהתחייבותשלהיבואןבתוספתהשלישיתא' ")ג1(
כאמורבסעיף79ד)1(אובמסמכיםהמפורטיםבסעיף79ד)3(ו–)4()א(

עד)ג(;";

והמסמכים הפרטים "למעט יבוא "84" אחרי )ד(, משנה בפסקת )3(
המפורטיםבתוספתהשלישיתב'";

בסעיף313,האמורבויסומן")א(",ואחריויבוא: )40(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לענייןשינויהתוספתהשלישיתא',התוספת ")ב(
השלישיתב'והתוספתהשתיםעשרהיחולוהוראותאלה:
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השינויטעוןאישורהוועדההמשותפתבמקוםהוועדהכאמורבסעיף )1(
קטן)א(;

השינויטעוןגםקבלתהמלצתועדתהחריגיםלפיסעיף313אר )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,עלשינויהתוספתהשנייהא'יחולוהוראות )ג(
סעיף3א;שינויכאמורטעוןאישורהוועדההמשותפתבמקוםהוועדהכאמור
בסעיףקטן)א(,והוספתתנאיםאוהחרגותלטורב'אולטורג'באותהתוספת

טעונהגםקבלתהמלצתועדתהחריגיםלפיסעיף313אר

בסעיףזה,"הוועדההמשותפת"-ועדהמשותפתלוועדתהבריאותשל )ד(
והבריאותשלהכנסת, הרווחה לוועדתהעבודה הוקמה- הכנסת,ואםלא

ולוועדתהכלכלהשלהכנסתר";

אחריסעיף313יבוא: )41(

ועדתהחריגיםלפיהוראותסעיף2יחלפקודתהיבוא313אר"ועדתהחריגים )א(
את לתתלשר חוקזה,ותפקידה לעניין גם תפעל והיצוא

המלצתהבענייניםאלה)בסעיףזה-הפעולות(:

בהוראות  שחל שינוי של עדכון אי־החלת )1(
או בתנאים החלתו או חלקו, או כולו המאומצות,
בהחרגותכאמורבסעיף3א,ותיקוןהתוספתהשנייה

א'בהתאםלכךלפיהוראותסעיף313;

הוספהשלתנאיםאוהחרגותלטורב'אולטורג' )2(
לתוספתהשנייהא'לפיהוראותסעיף313;

דרישתצירוףמסמךנוסףלהצהרהבדבריבוא )3(
מזוןבמסלולהאירופי,בהתאםלהוראותסעיף79ד)5(;

שינויהתוספתהשלישיתא',התוספתהשלישית )4(
ב'והתוספתהשתיםעשרהר

הוראותסעיף2יחלפקודתהיבואוהיצוא,יחולולעניין )ב(
פעולתהשלועדתהחריגיםלפיחוקזהבשינוייםהמחויבים

ובשינוייםהמפורטיםבסעיףזהר

משרד עובד או הבריאות משרד של הכללי המנהל )ג(
הבריאותשהואימנהלענייןזהיכהןכחברהוועדהבמקום

הממונהעלהתקינהר

יהיו והתעשייה הכלכלה לשר הנתונות הסמכויות )ד(
נתונותלשרר

השריפנהלוועדתהחריגיםלשםקבלתהמלצתהבעניין )ה(
הפעולות;לפנייהיצורפופרטיהמסמךשהשרמבקשלהוסיף
להצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופי,התיקוןבאותה
לאי־החלת פירוטהנימוקים מבקשלקבוע, שהשר תוספת
עדכוןשלהשינוישחללגביההוראותהמאומצות,כולואו
3א, בסעיף חלקו,אוהחלתובתנאיםאובהחרגותכאמור
בצירוףנוסחהשינוי,לפיהעניין,וכןחוותדעתמאתהמנהל

השינויטעוןאישורהוועדההמשותפתבמקוםהוועדהכאמורבסעיף )1(
קטן)א(;

השינויטעוןגםקבלתהמלצתועדתהחריגיםלפיסעיף313אר )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,עלשינויהתוספתהשנייהא'יחולוהוראות )ג(
סעיף3א;שינויכאמורטעוןאישורהוועדההמשותפתבמקוםהוועדהכאמור
בסעיףקטן)א(,והוספתתנאיםאוהחרגותלטורב'אולטורג'באותהתוספת

טעונהגםקבלתהמלצתועדתהחריגיםלפיסעיף313אר

בסעיףזה,"הוועדההמשותפת"-ועדהמשותפתלוועדתהבריאותשל )ד(
והבריאותשלהכנסת, הרווחה לוועדתהעבודה הוקמה- הכנסת,ואםלא

ולוועדתהכלכלהשלהכנסתר";

אחריסעיף313יבוא: )41(

ועדתהחריגיםלפיהוראותסעיף2יחלפקודתהיבוא313אר"ועדתהחריגים )א(
את לתתלשר חוקזה,ותפקידה לעניין גם תפעל והיצוא

המלצתהבענייניםאלה)בסעיףזה-הפעולות(:

בהוראות  שחל שינוי של עדכון אי־החלת )1(
או בתנאים החלתו או חלקו, או כולו המאומצות,
בהחרגותכאמורבסעיף3א,ותיקוןהתוספתהשנייה

א'בהתאםלכךלפיהוראותסעיף313;

הוספהשלתנאיםאוהחרגותלטורב'אולטורג' )2(
לתוספתהשנייהא'לפיהוראותסעיף313;

דרישתצירוףמסמךנוסףלהצהרהבדבריבוא )3(
מזוןבמסלולהאירופי,בהתאםלהוראותסעיף79ד)5(;

שינויהתוספתהשלישיתא',התוספתהשלישית )4(
ב'והתוספתהשתיםעשרהר

הוראותסעיף2יחלפקודתהיבואוהיצוא,יחולולעניין )ב(
פעולתהשלועדתהחריגיםלפיחוקזהבשינוייםהמחויבים

ובשינוייםהמפורטיםבסעיףזהר

משרד עובד או הבריאות משרד של הכללי המנהל )ג(
הבריאותשהואימנהלענייןזהיכהןכחברהוועדהבמקום

הממונהעלהתקינהר

יהיו והתעשייה הכלכלה לשר הנתונות הסמכויות )ד(
נתונותלשרר

השריפנהלוועדתהחריגיםלשםקבלתהמלצתהבעניין )ה(
הפעולות;לפנייהיצורפופרטיהמסמךשהשרמבקשלהוסיף
להצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופי,התיקוןבאותה
לאי־החלת פירוטהנימוקים שהשרמבקשלקבוע, תוספת
עדכוןשלהשינוישחללגביההוראותהמאומצות,כולואו
3א, בסעיף חלקו,אוהחלתובתנאיםאובהחרגותכאמור
בצירוףנוסחהשינוי,לפיהעניין,וכןחוותדעתמאתהמנהל
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הכללישלמשרדהבריאותבדברקיומושלחששלפגיעה
בבריאותהציבור,אובאיכותהסביבהובהגנתהצרכן;חוות
הדעתתכלולגםהתייחסותלשיקוליתחרותוהפחתתיוקר

המחיהר

60 בתוך לשר המלצתה את תעביר החריגים ועדת )ו(
ימיםמיוםקבלתהפנייהותפרטבהחלטתהאתנימוקיה;לא
העבירהועדתהחריגיםאתהמלצתהבתקופההאמורהאו
הודיעהבמהלכהכיאיןבכוונתהלדוןבפנייה,יראוכאילו

המליצהעלהפעולותבהתאםלפנייתהשרר

המליצהועדתהחריגיםלשרעלהפעולות,רשאיהשר )ז(
לעשותכן,בהתאםלהוראותחוקזהר

המליצהועדתהחריגיםלשרבניגודלפעולות,רשאי )ח(
הואלפנותלממשלהלקבלתאישורהלפעולותר

לפנייתהשרלממשלהלשםקבלתאישורהלפעולות )ט(
יצורפופרטיהמסמךשהשרמבקשלהוסיףלהצהרהבדבר
יבואמזוןבמסלולהאירופי,התיקוןבאותהתוספתשהשר
מבקשלקבוע,פירוטהנימוקיםלאי־החלתעדכוןשלהשינוי
שחללגביההוראותהמאומצות,כולואוחלקו,אוהחלתו
בתנאיםאובהחרגותכאמורבסעיף3א,בצירוףנוסחהשינוי,
לפיהעניין,וכןהמלצתועדתהחריגיםועמדתהשרהמפרטת

אתנימוקיושלאלאמץאתהמלצתועדתהחריגיםר

כך על יודיע )ח(, קטן סעיף לפי לממשלה השר פנה )י(
לוועדתהחריגים,ורשאיהואלקבועבצו,אשרתוקפולא
יעלהעלשלושהחודשיםממועדמסירתההודעהלוועדת
החריגים,אתהמסמךהנוסףשישלצרףלהצהרהבדבריבוא
מזוןבמסלולהאירופיאולתתצושתוקפוכאמורלהחלת
שינויבאופןחלקיאובתנאיםוהחרגותאולתקןאתהתוספת
השנייהא',התוספתהשלישיתא',התוספתהשלישיתב'או
התוספתהשתיםעשרה,לפיהעניין)בסעיףזה-צוזמני(,
ובלבדשלאיחולובאותהעתולאותוענייןצולפיסעיףקטן

זהוצושניתןלפיסעיףקטן)טו(ר

כאמור השר לפניית בנוגע החלטה תקבל הממשלה )יא(
בסעיףקטן)ח(בתוך21ימיםממועדפנייתהשרלממשלה,
ורשאיתהיאלהאריךאתהתקופהבתקופותנוספות,ובלבד
שהתקופההנוספתהכוללתלאתעלהעל42ימים;הממשלה
תהיהרשאיתלהפעילאתסמכותהלפיסעיףזהבאמצעות

ועדתשרים,כפישתחליטר

החליטההממשלהשלאלאשראתפנייתהשרוקבע )יב(
)י(,והצועומדבתוקפובמועד השרצוזמנילפיסעיףקטן
קבלתהחלטתהממשלה,יבטלהשראתהצומוקדםככל

הניתןר
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לאהחליטההממשלהבתוךהתקופההקבועהבסעיף )יג(
קטן)יא(,יראואתפנייתהשרלענייןהפעולותכאילואושרה
עלידה,אלאאםכןחזרבוהשרמפנייתולפיסעיףקטן)ח(

טרםסיוםהתקופההאמורהר

החליטההממשלהלאשראתפנייתהשראואושרה )יד(
פנייתהשרבשלחלוףהתקופההקבועהבסעיףקטן)יא(,רשאי
השרלקבוע,בצו,אתהמסמךהנוסףשישלצרףלהצהרה
הוועדה באישור או האירופי במסלול מזון יבוא בדבר
3א)ח(,לתתצולהחלת המשותפתובכפוףלהוראותסעיף
שינויבאופןחלקיאובתנאיםוהחרגותאולתקןאתהתוספת
השנייהא',התוספתהשלישיתא',התוספתהשלישיתב'או
התוספתהשתיםעשרה,לפיהעניין;הובאצוכאמורלאישור
הוועדההמשותפתוקבעהשרצוזמני,רשאיהואלהאריךאת
תוקפושלהצוהזמניכלעודלאהחליטההוועדההמשותפת

אםלאשראתהצור

עלאףהאמורבסעיףזה,ראההשר,לרבותבעקבות)טו( )1(
פנייהמהציבור,כיישחששמיידילפגיעהבבריאות
הציבוראובבטיחותהציבוראוכיקייםצורךחיוני
אחר,רשאיהואלקבועבצואתהמסמךהנוסףשיש
לצרףלהצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופיאו
לתתצולהחלתשינויבאופןחלקיאובתנאיםוהחרגות
אולתקןאתהתוספתהשנייהא',התוספתהשלישית
א',התוספתהשלישיתב'אוהתוספתהשתיםעשרה,
אףבלאקבלתהמלצתועדתהחריגים;צוכאמוריהיה

בתוקףלתקופהשלאתעלהעלשלושהחודשיםר

ביקשהשרכיצושקבעלפיפסקה)1(יהיהבתוקף )2(
בהקדם יפנה חודשים, שלושה על העולה לתקופה
כאמור פנייה על ויחולו החריגים, לוועדת האפשרי
הוראותסעיפיםקטנים)ה(עד)יד(,בשינוייםהמחויביםר

בסעיףזה- )טז(

"הוועדההמשותפת"-ועדהמשותפתלוועדתהבריאותשל
הכנסת,ואםלאהוקמה-לוועדתהעבודההרווחה

והבריאותשלהכנסת,ולוועדתהכלכלהשלהכנסת;

"השר"-שרהבריאות,ולענייןצולפיסעיף3א)ח(או)ט(-גם
ראשהממשלהר

ביטולהכרזת
רשמיותשלתקנים

בנושאמזון

הכלכלה313בר שר התקנים, לחוק ג' בפרק האמור אף על )א(
והתעשייהיכריז,באכרזהשתפורסםברשומות,עלביטול
הרשמיותלגביהתקניםהרשמייםבתחוםהמזון,למעטלגבי

אלה:

ת"י1145; )1(

תקןאוחלקממנו,שהמנהלהכללישלמשרד )2(
הבריאות)להלן-המנהל(,באישורהוועדהלבחינת
1( התשפ"ג בתשרי ו' יום עד לו הודיע מזון, תקני

לאהחליטההממשלהבתוךהתקופההקבועהבסעיף )יג(
קטן)יא(,יראואתפנייתהשרלענייןהפעולותכאילואושרה
עלידה,אלאאםכןחזרבוהשרמפנייתולפיסעיףקטן)ח(

טרםסיוםהתקופההאמורהר

החליטההממשלהלאשראתפנייתהשראואושרה )יד(
פנייתהשרבשלחלוףהתקופההקבועהבסעיףקטן)יא(,רשאי
השרלקבוע,בצו,אתהמסמךהנוסףשישלצרףלהצהרה
הוועדה באישור או האירופי במסלול מזון יבוא בדבר
3א)ח(,לתתצולהחלת המשותפתובכפוףלהוראותסעיף
שינויבאופןחלקיאובתנאיםוהחרגותאולתקןאתהתוספת
השנייהא',התוספתהשלישיתא',התוספתהשלישיתב'או
התוספתהשתיםעשרה,לפיהעניין;הובאצוכאמורלאישור
הוועדההמשותפתוקבעהשרצוזמני,רשאיהואלהאריךאת
תוקפושלהצוהזמניכלעודלאהחליטההוועדההמשותפת

אםלאשראתהצור

עלאףהאמורבסעיףזה,ראההשר,לרבותבעקבות)טו( )1(
פנייהמהציבור,כיישחששמיידילפגיעהבבריאות
הציבוראובבטיחותהציבוראוכיקייםצורךחיוני
אחר,רשאיהואלקבועבצואתהמסמךהנוסףשיש
לצרףלהצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופיאו
לתתצולהחלתשינויבאופןחלקיאובתנאיםוהחרגות
אולתקןאתהתוספתהשנייהא',התוספתהשלישית
א',התוספתהשלישיתב'אוהתוספתהשתיםעשרה,
אףבלאקבלתהמלצתועדתהחריגים;צוכאמוריהיה

בתוקףלתקופהשלאתעלהעלשלושהחודשיםר

ביקשהשרכיצושקבעלפיפסקה)1(יהיהבתוקף )2(
בהקדם יפנה חודשים, שלושה על העולה לתקופה
כאמור פנייה על ויחולו החריגים, לוועדת האפשרי
הוראותסעיפיםקטנים)ה(עד)יד(,בשינוייםהמחויביםר

בסעיףזה- )טז(

"הוועדההמשותפת"-ועדהמשותפתלוועדתהבריאותשל
הכנסת,ואםלאהוקמה-לוועדתהעבודההרווחה

והבריאותשלהכנסת,ולוועדתהכלכלהשלהכנסת;

"השר"-שרהבריאות,ולענייןצולפיסעיף3א)ח(או)ט(-גם
ראשהממשלהר

ביטולהכרזת
רשמיותשלתקנים

בנושאמזון

הכלכלה313בר שר התקנים, לחוק ג' בפרק האמור אף על )א(
והתעשייהיכריז,באכרזהשתפורסםברשומות,עלביטול
הרשמיותלגביהתקניםהרשמייםבתחוםהמזון,למעטלגבי

אלה:

ת"י1145; )1(

תקןאוחלקממנו,שהמנהלהכללישלמשרד )2(
הבריאות)להלן-המנהל(,באישורהוועדהלבחינת
1( התשפ"ג בתשרי ו' יום עד לו הודיע מזון, תקני
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הרשמיות הכרזת את איןלבטל 2022(כי באוקטובר
שלו,מנימוקיםשלבריאותהציבור,ובשלאחדמאלה:

בהוראות מוסדרות אינן הוראותיו )א(
המאומצות;

הוראותיוחלותעלסוגמזוןאועלנושא )ב(
שההוראותהמאומצותאינןחלותעליו;

הוראותיוחלותלענייןכלסוגיהמזון; )ג(

בהתחשבבנהוגבמדינותמפותחותר )ד(

לאניתנההחלטהשלהוועדהלבחינתתקנימזוןבתוך90 )ב(
ימיםממועדפנייתהמנהלאליהכאמורבסעיףקטן)א(,יראו

כאילואישרההוועדהאתהודעתהמנהלר

ביטולההכרזהלפיסעיףזהאינוטעוןהליךנוסף,ובכלל )ג(
זההליךלפיסעיף8לחוקהתקניםר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמסמכויותשרהכלכלה )ד(
והתעשייהלפיחוקהתקניםר

בסעיףזה,"הוועדהלבחינתתקנימזון"-ועדהשחבריה )ה(
במשרד התקינה על והממונה החריגים ועדת חברי הם

הכלכלהוהתעשייהר";

בסעיף318,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )42(

סוף עד המשותפת לוועדה ידווחו הכפר ופיתוח החקלאות ושר השר ")ג(
חודשיוני2022,ועדסוףחודשדצמבר2022,עלפעולותיהםלהסדרתתחום
שאריותחומריהדברהבהתאםלדרישותהאיחודהאירופיותחוםהמזהמים
הכימייםוהביולוגייםבהתאםלדרישותהנהוגותבמדינותמפותחותלגביסוגי
מזוןשנקבעובטורג'שלהתוספתהשנייהא';בסעיףזה,"הוועדההמשותפת"-
ועדהמשותפתלוועדתהבריאותשלהכנסת,ואםלאהוקמה-לוועדתהעבודה

הרווחהוהבריאותשלהכנסת,ולוועדתהכלכלהשלהכנסתר

השרושרהכלכלהוהתעשייהידווחולוועדההמשותפתעדסוףחודש )ד(
פברואר2023עלתקניהמזוןשרשמיותםלאבוטלהלפיהוראותסעיף313בר

השרידווחלוועדההמשותפתב־1בינוארבכלשנה,עדלשנת2026,על )ה(
הפעלתעיצומיםכספיםלפיחוקזה,בשנהשקדמהלהר

השרידווחלוועדההמשותפתעדסוףחודשאוקטובר2022עלההיערכות )ו(
ליישוםהוראותחוקזהבענייןיבואמזוןבמסלולהאירופיר";

בסעיף321- )43(

בסעיףקטן)ד(,במקום"תוםשלוששניםמיוםתחילתושלחוקזה"יבוא )א(
"יוםי"אבתמוזהתשפ"ג)30ביוני2023("ובמקום"בתקופותנוספותשלשישה

חודשיםכלאחת"יבוא"בתקופותנוספותשלאיעלועל12חודשיםכלאחת";

בסעיףקטן)ו(,במקום"תוםשלוששניםמיוםתחילתושלחוקזה"יבוא )ב(
"יוםי"אבתמוזהתשפ"ג)30ביוני2023("ובמקום"בתקופותנוספותשלשישה

חודשיםכלאחת"יבוא"בתקופותנוספותשלאיעלועל12חודשיםכלאחת";

אחריהתוספתהשנייהיבוא: )44(
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"תוספת שנייה א'
)סעיף3א(

הוראות האיחוד האירופי המאומצות בישראל

טורא'
הוראותהאיחודהאירופי

טורב'
תנאיםוהחרגותלהוראות

טורג'
סוגמזוןמוחרגמההוראות

ד ו ח י א ה  ת ו נ ק ת  )1 (
1881/2006בעניין האירופי
EC(מזהמיםכימייםבמזון
Regulation 1881/2006
SettingMaximumLevels
Ofcertaincontaminants

)infoodstuffs

סעיפים7עד9לתקנות )1(
האיחודהאירופי1881/2006

לאיחולו

לא התקנות הוראות
יחולועלבשרגולמי,חלב
טריות ביצים דבש, גולמי,

בקליפתן

תקנתהאיחודהאירופי )2(
המתקנת EU 73/2018
השנייה התוספות את
ת ו נ ק ת ב  ת י ש י ל ש ה ו
האיחודהאירופי396/2005
של מרביות רמות בעניין
כספית תרכובות שאריות
Commissionregulation(
EU 73/2018 Amending
Annexes II and III to
Regulation 396/2005 of
theEuropeanParliament
and of the Council
as regards maximum
r e sid u e  level s  fo r
mercury compounds in

)oroncertainproducts

אין יחולו)2( לא התקנה הוראות
חלב גולמי, בשר על
טריות ביצים דבש, גולמי,

בקליפתן

תקנותהאיחודהאירופי )3(
2073/2005בענייןמזהמים
EC ( במזון ביולוגיים
Regulation2073/2005on
MicrobiologicalCriteria

)forFoodstuffs

ד ו ח י א ה  ת ו נ ק ת  )3 (
לא 2073/2005 האירופי
יחולולענייןמחוללימחלה

מסוגליסטריהוסלמונלה

לא התקנות הוראות
יחולועלבשרגולמי,חלב
טריות ביצים דבש, גולמי,

בקליפתן

"תוספת שנייה א'
)סעיף3א(

הוראות האיחוד האירופי המאומצות בישראל

טורא'
הוראותהאיחודהאירופי

טורב'
תנאיםוהחרגותלהוראות

טורג'
סוגמזוןמוחרגמההוראות

ד ו ח י א ה  ת ו נ ק ת  )1 (
1881/2006בעניין האירופי
EC(מזהמיםכימייםבמזון
Regulation 1881/2006
SettingMaximumLevels
Ofcertaincontaminants

)infoodstuffs

סעיפים7עד9לתקנות )1(
האיחודהאירופי1881/2006

לאיחולו

לא התקנות הוראות
יחולועלבשרגולמי,חלב
טריות ביצים דבש, גולמי,

בקליפתן

תקנתהאיחודהאירופי )2(
המתקנת EU 73/2018
השנייה התוספות את
ת ו נ ק ת ב  ת י ש י ל ש ה ו
האיחודהאירופי396/2005
של מרביות רמות בעניין
כספית תרכובות שאריות
Commissionregulation(
EU 73/2018 Amending
Annexes II and III to
Regulation 396/2005 of
theEuropeanParliament
and of the Council
as regards maximum
r e sid u e  level s  fo r
mercury compounds in

)oroncertainproducts

אין יחולו)2( לא התקנה הוראות
חלב גולמי, בשר על
טריות ביצים דבש, גולמי,

בקליפתן

תקנותהאיחודהאירופי )3(
2073/2005בענייןמזהמים
EC ( במזון ביולוגיים
Regulation2073/2005on
MicrobiologicalCriteria

)forFoodstuffs

ד ו ח י א ה  ת ו נ ק ת  )3 (
לא 2073/2005 האירופי
יחולולענייןמחוללימחלה

מסוגליסטריהוסלמונלה

לא התקנות הוראות
יחולועלבשרגולמי,חלב
טריות ביצים דבש, גולמי,

בקליפתן
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טורא'
הוראותהאיחודהאירופי

טורב'
תנאיםוהחרגותלהוראות

טורג'
סוגמזוןמוחרגמההוראות

תקנותהאיחודהאירופי )4(
מרביות רמות לעניין EU
שלשאריותחומריהדברה

)EC(oNEC(396/2005
on maximum residue
levels of pesticides in
or on food and feed of
plantandanimalorigin
and amending Council
)Directive 91/414/EEC
-סעיפים19,18ו–20,וכן
שאריות לעניין II תוספת
, רות מות  ליות מקסימ
תוספתIII-לענייןשאריות
מקסימליותמותרותזמניות
ותוספתVלענייןשאריות
רות ות מ  יות ל ימ ס ק מ
לחומריםשלהםלאנקבעה

)defaultvalues(רמה

אין הוראותהתקנותלאיחולו)4(
ירקות טריים, פירות על
חלב גולמי, בשר טריים,
טריות ביצים דבש, גולמי,

בקליפתן";

אחריהתוספתהשלישיתיבוא: )45(

"תוספת שלישית א'
)סעיף79ד)1((

התחייבות היבואן הנלווית להצהרה בדבר יבוא מזון במסלול האירופי

אניהחתוםמטה,לאחרשמילאתיאתכלהפרטיםהנדרשיםלפיסעיף79גלחוקהגנה
עלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-2015)להלן-החוק(,מתחייבבזהכי-

הפרטיםשמסרתיבהצהרהבדבריבואמזוןבמסלולהאירופיוהמסמכים )1(
המצורפיםלהצהרהנכונים,והםחליםלגביכלהמשלוחיםהעתידייםשלהמזון

במסלולהאירופיהמסויםשבהצהרה;

כלמשלוחעתידישלהמזוןנושאההצהרהיעמודבדרישותחקיקתהמזון, )2(
בעתכניסתולישראל,ובכפוףלהוראותסעיף90לחוק;

ישליקשרעםיצרןהמזון,באופןישיראובאמצעותספקשלוישקשרישיר )3(
עםיצרןהמזון;

אניאבצעאתהפעולותהנדרשותמיבואןמזוןבמסלולהאירופיכמפורט )4(
בסעיף54א)ב(לחוק;

קיבלתימיצרןהמזוןאומהספקשסיפקאתהמזוןהתחייבותלעדכןאותי )5(
במקרהשייוודעלועלהודעהלציבורעלפגםבמזון)Recall(אועלהוראהעל

הוצאתהמזוןמדרכיהשיווקבדרךשלהחזרהיזומה)Withdrawal(ר

מספררישוםיבואןנאותררררררררררררררררררררררררררררררררררתאריךררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר
ררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר

חתימהוחותמתהיבואן
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"תוספת שלישית א'
)סעיף84)ב1()5((

מסמרים ופרטים נוספים בבקשה לקבלת תעודת שחרור למזון במסלול האירופי

;)Invoice(חשבוןמכר )1(

;)Packinglist(רשימתמטען )2(

;)BillofLading(שטרמטען )3(

תוצאות או המזון יצרן של 96)ה(, בסעיף כמשמעותו ,)Specification( מפרט )4(
כי המעידים שבמשלוח, מסוים מזון כל בעבור בסעיףהאמור, כמשמעותה בדיקה,

המזוןתואםלדרישותלפיחקיקתהמזון;

לגבימזוןשנדרשלהובילובטמפרטורהמוגדרתאומבוקרת-גרףהטמפרטורה )5(
בהובלה;

לגבימוצריחלב-מסמךמהיצרןהמעידעלתהליךהפסטורשלהמוצרותעודה )6(
;)VeterinaryCertificate(וטרינרית

;)VeterinaryCertificate(לגבידבשומוצריו-תעודהוטרינרית )7(

Veterinary( וטרינרית תעודה - קולגן או ג'לטין המכילים מוצרים לגבי )8(
;)Certificate

לגביפטריותאותערובותיהןכוללמוצריםשבהםפטרייההיארכיבעיקרי- )9(
נדרשלצייןבמפרטאתהשםהמדעישלהפטרייהשבמזון;

לגבימיקרואורגניזמיםלשימושבתעשייתהמזוןאוכמוצרמוגמר-השםהמדעי )10(
המלאשלהמיקרואורגניזמים;

לגבישימורימזוןבעליחומציותנמוכה5רPH<4-כלאלה: )11(

CertificateofThermalTreatmentof( תעודהעלטיפולעיבודתרמי )א(
)LowAcidCannedFood

סימוןקודיצרן; )ב(

תעודתבדיקתכושרהשתמרותר"; )ג(

בתוספתהעשירית- )46(

יבואן רישום לתעודת בבקשה "או לחידושו"יבוא "או אחרי ,)2( בפרט )א(
נאותאולחידושהרישום";

אחריפרט)3א(יבוא: )ב(

תשולם האירופי במסלול מזון יבוא בדבר הצהרה מסירת בעד ")3ב(
אגרהבסך384שקליםחדשים;";

בפרט)4(- )ג(

ברישה,אחרי"סוגיהמזוןשבו"יבוא"לרבותמזוןבמסלולהאירופי"; )1(

בפסקה)ב(,אחריפסקתמשנה)16(יבוא: )2(

כולל ופעוטות תינוקות של לצריכה המיועדים מזונות )17("
תרכובותמזוןומזונותמשלימיםהמסומניםבייעודכאמור;";

אחריהתוספתהעשיריתיבוא: )47(

"תוספת שלישית א'
)סעיף84)ב1()5((

מסמרים ופרטים נוספים בבקשה לקבלת תעודת שחרור למזון במסלול האירופי

;)Invoice(חשבוןמכר )1(

;)Packinglist(רשימתמטען )2(

;)BillofLading(שטרמטען )3(

תוצאות או המזון יצרן של 96)ה(, בסעיף כמשמעותו ,)Specification( מפרט )4(
כי המעידים שבמשלוח, מסוים מזון כל בעבור בסעיףהאמור, כמשמעותה בדיקה,

המזוןתואםלדרישותלפיחקיקתהמזון;

לגבימזוןשנדרשלהובילובטמפרטורהמוגדרתאומבוקרת-גרףהטמפרטורה )5(
בהובלה;

לגבימוצריחלב-מסמךמהיצרןהמעידעלתהליךהפסטורשלהמוצרותעודה )6(
;)VeterinaryCertificate(וטרינרית

;)VeterinaryCertificate(לגבידבשומוצריו-תעודהוטרינרית )7(

Veterinary( וטרינרית תעודה - קולגן או ג'לטין המכילים מוצרים לגבי )8(
;)Certificate

לגביפטריותאותערובותיהןכוללמוצריםשבהםפטרייההיארכיבעיקרי- )9(
נדרשלצייןבמפרטאתהשםהמדעישלהפטרייהשבמזון;

לגבימיקרואורגניזמיםלשימושבתעשייתהמזוןאוכמוצרמוגמר-השםהמדעי )10(
המלאשלהמיקרואורגניזמים;

לגבישימורימזוןבעליחומציותנמוכה5רPH<4-כלאלה: )11(

CertificateofThermalTreatmentof( תעודהעלטיפולעיבודתרמי )א(
)LowAcidCannedFood

סימוןקודיצרן; )ב(

תעודתבדיקתכושרהשתמרותר"; )ג(

בתוספתהעשירית- )46(

יבואן רישום לתעודת בבקשה "או לחידושו"יבוא "או אחרי ,)2( בפרט )א(
נאותאולחידושהרישום";

אחריפרט)3א(יבוא: )ב(

תשולם האירופי במסלול מזון יבוא בדבר הצהרה מסירת בעד ")3ב(
אגרהבסך384שקליםחדשים;";

בפרט)4(- )ג(

ברישה,אחרי"סוגיהמזוןשבו"יבוא"לרבותמזוןבמסלולהאירופי"; )1(

בפסקה)ב(,אחריפסקתמשנה)16(יבוא: )2(

כולל ופעוטות תינוקות של לצריכה המיועדים מזונות )17("
תרכובותמזוןומזונותמשלימיםהמסומניםבייעודכאמור;";

אחריהתוספתהעשיריתיבוא: )47(
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"תוספת אחת עשרה

)סעיפים41ו–52(

מזון המחייב אישור ייצור נאות

מזוןחדש; )1(

מזוןייעודי; )2(

מזון תרכובות כולל ופעוטות, תינוקות של לצריכה המיועדים מזונות )3(
ומזונותמשלימיםהמסומניםבייעודכאמור;

תוסףתזונה; )4(

מזוןהמסומן"ללאגלוטן"ר )5(

תוספת שתים עשרה
)סעיפים49או–54א)א((

מזון שאסור ביבוא במסלול האירופי

מזוןייעודי; )1(

תוסףתזונה; )2(

מזון תרכובות כולל ופעוטות, תינוקות של לצריכה המיועדים מזונות )3(
ומזונותמשלימיםהמסומניםבייעודכאמור;

בשרומוצריו; )4(

דגיםומוצרידגיםכוללרכיכות,סרטניםובעליחייםמקבוצתהאכינודרמים; )5(

ביציםומוצריביצים; )6(

משקאותמשכרים; )7(

מוצריחלבמחלבלאמפוסטר; )8(

עליצמחהגתר" )9(

תיקוןחוקהגנת
הצומח-מס'4

בחוקהגנתהצומח,התשט"ז-2461956,בסעיף2,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:107ר

רמות לעניין ,7 סעיף ולפי זה סעיף לפי הכפר ופיתוח החקלאות שר סמכות ")ב(
מרביותמותרותשלשאריותחומריהדברהבמזוןבנושאיםשלגביהםהוחלוהוראות
)מזון(,התשע"ו-2015, לתוספתהשנייהא'לחוקהגנהעלבריאותהציבור בטורא'
תחולרקלענייןמזוןשהוחרגלפיטורג'באותהתוספתאולענייןהתנאיםוההחרגות

הקבועיםבטורב'לתוספתהאמורהר"

תיקוןחוקקביעת
מועדכניסה

לתוקףשלהוראות
סימוןמזוןארוז

מראש-מס'2

בחוקקביעתמועדכניסהלתוקףשלהוראותסימוןמזוןארוזמראש,התשע"ה-108,2472014ר
בסעיף2)א(,אחריפסקה)2(יבוא:

אםהוראתהסימוןנקבעהבהוראהמחייבתהחלהבאיחודהאירופישהוחלה )3("
בישראללפיסעיף3אלחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-2015ר"

סימןה'-תחילה
והוראותמעבר

הבריאות,109ר שר ;)2023 בינואר 1( התשפ"ג בטבת ח' ביום זה סימן של תחילתו )א(
אחת בתקופה האמור המועד את בצו לדחות רשאי המשותפת, הוועדה באישור
נוספתשלאתעלהעלתשעהחודשים,אםשוכנעכילאהושלמהההיערכותהנדרשת

ס"חהתשט"ז,עמ'79;התשמ"ב,עמ'204ר 246

ס"חהתשע"ה,עמ'120;התשפ"ב,עמ'148ר 247
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להפעלתסמכויותהאכיפהלפיהוראותחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(כנוסחו
של הבריאות לוועדת משותפת ועדה המשותפת"- "הוועדה זה, בסעיף זה; בחוק
הכנסת,ואםלאהוקמה-לוועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,ולוועדת

הכלכלהשלהכנסתר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

בריאות על הגנה לחוק ו–52 ,41 ,34 22)א(, 12)ג(, סעיפים של תחילתם )1(
הציבור)מזון(,כנוסחםבחוקזה,ביוםי"חבאבהתשפ"ו)1באוגוסט2026(;

על הגנה לחוק ו–321 318 ,177 ,160 ,159 ,83 9)א(, סעיפים של תחילתם )2(
בריאותהציבור)מזון(,כנוסחובחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזה;

תחילתושלסעיף67לחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,כנוסחובחוק )3(
זה,ביוםכ"הבתשריהתשפ"ב)1באוקטובר2021(,והואיחולעלבקשותלאישור
מוקדםליבואאובקשותלחידושאישורמוקדםליבואשהוגשובאותומועד

אולאחריו;

תחילתושלסעיף115לחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,כנוסחובחוק )4(
זה,ביוםב'בתמוזהתשפ"ב)1ביולי2022(,ואםנדחהמועדהתחילהכאמור

בסעיףקטן)א(-ביוםח'באדרהתשפ"ג)1במרס2023(;

תחילתושלסעיף313בלחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,כנוסחובחוק )5(
זה,ביוםפרסומושלחוקזה;ואולםהכרזהשלשרהכלכלהוהתעשייהעלביטול
הכרזתרשמיותשלתקניםלפיהסעיףהאמורלאתיכנסלתוקפהלפנימועד
התחילההאמורבסעיףקטן)א(;איןבהוראותפסקהזוכדילגרועמסמכויותיו

שלשרהכלכלהוהתעשייהלפיחוקהתקנים,התשי"ג-1953ר

זה, בחוק כנוסחו )מזון(, הציבור בריאות על הגנה לחוק 3א)א( סעיף הוראות )ג(
לאיחולועלמזוןשיוצרבישראלאויובאאליהלפנימועדהתחילההאמורבסעיף
קטן)א(,ולענייןזהיראואתיוםמתןתעודתהשחרורמתחנתהסגרכמועדיבואהמזוןר

פרק כ': תחילה
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