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תקנות מקורות אנרגיה )ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה(, 
התשע"ט-2018

החוק(,   - )להלן  התש"ן-11989  אנרגיה,  מקורות  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין  אני  הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת  ובאישור  הסביבה  להגנת  השר  עם  בהתייעצות 

תקנות אלה:

בתקנות אלה -   .1
"גוף התעדה" - גוף שה–IAF הסמיך לאשר עמידה בתקן;

באתר  מפורסם  שלו  שעותק  ובמוסדות  במפעלים  סקר  לביצוע  המפרט   - "המפרט" 
;www.energy.gov.il :האינטרנט של משרד האנרגיה שכתובתו

"כדאיות כלכלית" -  יחס בין עלות ההשקעה המשוערת בשקלים חדשים ליישום 
ממנה,  הצפוי  השנתי  החיסכון  שווי  הערכת  לבין  אנרגיה  לשימור  המלצה 
מתורגם לשקלים חדשים, המצביע על כך שתקופת החזר עלות ההשקעה, בהיוון 

של ריבית הפריים במשק במועד ביצוע הסקר, אינה עולה על שלוש שנים; 

"צרכן אנרגיה" - צרכן אנרגיה שסך כל צריכת האנרגיה השנתית הכוללת בכל חצריו 
עולה על  1,250 טון שווה ערך נפט בדלקים או בחשמל, בחישוב צריכת החשמל 

לפי 210 גרם שווה ערך נפט לקילוואט שעה;

"סקר" - סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה הכולל המלצות לשימור אנרגיה;

"צוות בין–משרדי" - כמשמעותו בתקנה 7;

"שווה ערך נפט"  - האנרגיה המתקבלת משריפת קילוגרם אחד של נפט והיא שוות 
ערך  ל–10,000 קילו-קלוריות;

"תכנית סקר" - תכנית לביצוע סקר לפי תקנה 2;

התקינה  ארגון  שקבע  אנרגיה  ניהול  למערכות  בין–לאומי  תקן   ,ISO 50001  - "תקן" 
הבין–לאומי International Organization for Standardization המופקד לעיון 

הציבור במכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42, תל אביב.

"International Accreditation Forum( - "IAF(, גוף בין–לאומי המסמיך גוף התעדה 
לאשר עמידה בתקן.

המפרט,  בסיס  על  סקר,  לביצוע  תכנית  הממונה  לאישור  יגיש  אנרגיה  )א( צרכן   .2
בתדירות לפי תקנה 4. 

לו,  שיורה  כפי  הסקר,  תכנית  את  לתקן  אנרגיה  מצרכן  לדרוש  רשאי  )ב( הממונה 
בתוך 30 ימי עבודה מיום הגשתה, ותכנית הסקר תתוקן בתוך 30 ימי עבודה, מיום 

קבלת דרישה לתיקון כאמור.

)ג( הממונה יאשר תכנית סקר בתוך 30 ימי עבודה מיום שהוגשה לו, ואם נדרשו 
תיקונים בתוך 15 ימים מיום שהוגשה לו תכנית סקר מתוקנת.  

)א( צרכן אנרגיה יגיש לממונה סקר, לפי תכנית הסקר שאושרה, בתוך שנה מיום   .3
מתן האישור לתכנית הסקר.

)ב( הממונה רשאי לדרוש מצרכן אנרגיה לתקן את הסקר, בתוך 60 ימי עבודה מיום 
שהוגש לו הסקר, והסקר יתוקן בתוך 60 ימי עבודה מיום קבלת דרישה לתיקון כאמור.

תכנית לביצוע סקר

הגשת סקר, תיקונו 
ואישורו 

ס"ח התש"ן, עמ' 28; התשע"א, עמ' 651.  1

הגדרות
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)ג( הממונה יחליט בדבר אישור הסקר או דרישה לביצוע תיקונים בו בתוך 90 ימי 
עבודה מיום שהוגש לו, ואם נדרשו תיקונים, בתוך 30 ימי עבודה מיום שהוגש לו 

הסקר המתוקן.

מיום  שנים   4.5 בתום  חדשה  סקר  תכנית  הממונה  לאישור  יגיש  אנרגיה  צרכן  )א(    .4
אישור הסקר הקודם לפי תקנה 3.

)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א(, צרכן אנרגיה שיגיש לממונה בתום 4.5 שנים 
בכל  התעדה,  מגוף  בתקן  עמידה  בדבר  בר–תוקף  אישור  הקודם  הסקר  אישור  מיום 
אחת משלוש השנים שקדמו למועד שבו חלה החובה להגיש תכנית סקר חדשה, יגיש 

לאישור הממונה תכנית סקר חדשה בתום שש שנים מיום אישור הסקר הקודם.

כדאיות  בעלות  אנרגיה  לשימור  המלצות  בסקר  יכלול  להלן  המפורט  אנרגיה  צרכן   .5
כלכלית:

צרכן אנרגיה שהוא גוף מבוקר לפי סעיפים 9)1( )2(, )4( ו–)5( לחוק מבקר המדינה,   )1(
התשי"ח-21958;

התקציב,  יסודות  לחוק   32 בסעיף  כהגדרתו  נתמך  גוף  שהוא  אנרגיה  צרכן   )2(
התשמ"ה-31985 , ש–80% לפחות מהכנסותיו הם מתקציב המדינה.

בעלת  אנרגיה  לשימור  המלצה  ביישום  חייב   5 בתקנה  המנוי  אנרגיה  )א( צרכן     .6
כדאיות כלכלית הכלולה בסקר שאושר לו בתוך שלוש שנים מיום אישור הסקר.

)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א(, ראה צרכן אנרגיה בבואו ליישם המלצה בעלת 
שחלפה  בתקופה  הנסיבות  השתנו  כי  לו  שאושר  בסקר  הכלולה  כלכלית  כדאיות 
מאז אישור הסקר, מבחינה כלכלית או טכנולוגית, רשאי הוא להגיש בקשה לממונה 

לביטול ההמלצה או לדחיית המועד ליישומה; בקשה כאמור תכלול אחד מאלה:

בר– אינו  או  כלכלית,  כדאיות  חסר  ההמלצה  יישום  כי  המראה  )1( תחשיב 
ביצוע עקב שינויים או קשיים כלכליים או טכנולוגיים; 

)2( המלצה חליפית להתייעלות אנרגטית הנתמכת בתחשיב המראה כי יישום 
ההמלצה הוא בר–ביצוע בהתחשב בשינויים כלכליים או טכנולוגיים.

)ג( הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה )ב(, היא תועבר לצוות הבין–משרדי שיבחן 
תימסר  ההחלטה  בתנאים;  לאשרה  או  לדחותה  לאשרה,  אם  ויחליט  הבקשה  את 
למבקש בתוך 60 ימים מיום הגשת הבקשה; לא נתן הצוות הבין–משרדי את החלטתו 
לשימור  ההמלצה  יישום  מחובת  פטור  האנרגיה  צרכן  האמורה,  התקופה  תום  עד 

אנרגיה שלגביה הוגשה הבקשה.

)ד( צרכן אנרגיה המנוי בתקנה 5 יגיש לממונה נתונים בדבר היקף החיסכון באנרגיה 
האישור  קבלת  מיום  שנים  שלוש  בתום  שבסקר  ההמלצה  יישום  בעקבות  שהושג 

לסקר או בתום שנה מיום תחילת יישום ההמלצה, לפי המאוחר.

בצוות בין–משרדי יהיו 5 חברים, כמפורט להלן:  .7
)1( הממונה והוא יהיה יושב ראש הצוות;

)2( שני נציגים, עובדי משרד האנרגיה שימנה השר;

)3( נציג אחד, עובד משרד האוצר שימנה שר האוצר; 

)4( נציג אחד, עובד המשרד להגנת הסביבה שימנה השר להגנת הסביבה.

 הגשת תכנית
סקר חדשה  

המלצות בעלות 
כדאיות כלכלית 

יישום המלצה  
בעלת כדאיות 

כלכלית 

ס"ח התשי"ח, עמ' 92.  2

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.  3

צוות בין–משרדי
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תקנות מקורות אנרגיה )ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה(, התשנ"ג-41993     .8
)להלן - התקנות הקודמות( - בטלות. 

תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן. )א(   .9
תקנה 2)ב( לתקנות הקודמות תמשיך לחול על צרכן אנרגיה לגבי תכנית שאישר  )ב( 

הממונה לפי תקנה 2)א( לתקנות הקודמות ערב תחילתן של תקנות אלה.

תקנה 4 תחול על  צרכן אנרגיה שביצע סקר לפי התקנות הקודמות, בתום תקופת  )ג( 
הסקר שביצע. 

י"ג בכסלו התשע"ט )21 בנובמבר 2018(
)חמ 3-2301(

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י  
שר האנרגיה  

צו התכנון והבנייה )פטור מתכנית ומהיתר להקמת מיתקני מערכת 
ההתרעה הארצית מפני רעידות אדמה( )הוראת שעה( )תיקון(, 

התשע"ט-2018
לאחר  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  266ה)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עם  התייעצות  ולאחר  לאומית  ודחיפות  חשיבות  בעל  במיזם  שמדובר  שהשתכנעתי 

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מצווה לאמור:

בצו התכנון והבנייה )פטור מתכנית ומהיתר להקמת מיתקני מערכת ההתרעה הארצית   .1
מפני רעידות אדמה( )הוראת שעה(, התשע"ו-22016 , סעיף 3 שכותרתו "תוקף" צריך 

להיות מסומן "4", ובו, במקום "שלוש שנים" יבוא "שש שנים". 

כ"ו בחשוון התשע"ט )4 בנובמבר 2018(
)חמ 3-5117(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו חינוך מיוחד )החלה הדרגתית של תיקון מספר 11 לחוק חינוך מיוחד(, 
התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק חינוך מיוחד )תיקון מס' 11(, התשע"ח-12018, אני 
מצווה כאמור:

ברשויות  התלמידים  על  יחול  התשע"ח-2018,   ,)11 מס'  )תיקון  מיוחד  חינוך  חוק   .1
המקומיות האלה החל בשנת הלימודים התש"ף: 

אבו סנאן
איכסאל
אלבטוף
אעבלין

בוסתאן אלמרג'
בועיינה נוג'ידאת

בוקעאתא
ביר אלמכסור

בית ג'ן
בית זרזיר
בית שאן

בסמת טבעון
בענה

ג'דיידה מכר
ג'וליס

גולן

ביטול

תחילה והוראות 
מעבר 

 תיקון טעות
ותיקון סעיף 4 

ק"ת התשנ"ג, עמ' 1099; התשס"ד, עמ' 243.  4

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

ק"ת התשע"ו, עמ' 772.  2

ס"ח התשע"ח, עמ' 762.  1

החלה הדרגתית
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גוש חלב
דבוריה

דיר אלאסד
דיר חנא
הגלבוע

הגליל העליון
חורפיש 

חצור הגלילית
טבריה

טובא זנגריה
טורעאן

טמרה
יבנאל

ינוח ג'ת
יסוד המעלה

יפיע
יקנעם עילית

ירכא
כאבול

כאוכב אבו אלהיג'א
כסרא סמיע

כעביה-טבאש-חג'אג'רה
כפר ורדים
כפר יאסיף

כפר כנא
כפר מנדא

כפר קמא
כפר תבור

כרמיאל
מבואות החרמון

מג'ד אלכרום
מג'דל שאמס
מגדל העמק

מגדל
מגידו

מזרעה
מטה אשר

מטולה

מסעדה
מע'אר

מעיליא
מעלה יוסף

מעלות תרשיחא
מרום הגליל

משגב
משהד
נהריה

נחף
נצרת

נצרת עילית
סאג'ור
סח'נין

ע'ג'ר
עילבון
עילוט

עין מאהל
עין קניה

עכו
עמק הירדן

עמק המעיינות 
עמק יזרעאל

עפולה
עראבה
פסוטה

פקיעין-בוקייעה
צפת

קצרין
קריית שמונה

ראמה
ראש פינה

ריינה
רמת ישי

שבלי
שלומי

שעב
שפרעם

כ"ח בחשוון התשע"ט )6 בנובמבר 2018(
)חמ 3-5757(

ט נ ב י  תל פ נ  
שר החינוך  
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תקנות התקנים )הפחתה של סכומי עיצום כספי(, התשע"ט-2018

החוק(,   - )להלן  התשי"ג-11953  התקנים,  לחוק  16ז)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהסכמת שרת המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנות אלה -   .1
"אישור" - כל אחד מאלה:

רואה  שנתן  אישור  מבקר,  חשבון  רואה  במינוי  דין,  לפי  חייב,  המפר  אם   )1(
חשבון המבקר שמונה כאמור, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים; 

לעניין אגודה שיתופית, אישור לפי פסקה )1( או  אישור של מי שביקר את   )2(
חשבונותיה לפי פקודת האגודות השיתופיות2;

לעניין מי שאינו כאמור בפסקאות )1( או )2( -  אישור שנתן רואה חשבון או   )3(
אישור שנתן יועץ מס מייצג כי נתון פלוני תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת 

פעולת הייצוג של יועץ המס;

"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-31999;

"חוק מס ערך מוסף" - חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-41975;

מס,  יועצי  ידי  על  בייצוג  העיסוק  הסדרת  בחוק  כהגדרתו    - מייצג"  מס  "יועץ 
התשס"ה-52005;  

"מחזור עסקאות" - מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו  בחוק מס ערך מוסף;

"ממונה" - הממונה על התקינה;

"מפר" -  כמשמעותו בסעיף 16ג לחוק; 

"עוסק" - לרבות מעבדה מאושרת;

"רואה חשבון מבקר" - כמשמעותו בפרק חמישי לחוק החברות.

אם  שלהלן,  בשיעורים  הכספי,  העיצום  סכום  את  למפר  להפחית  רשאי  הממונה   .2
התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה: 

המפר לא הפר כל הוראה מהוראות החוק או לפיו בשלוש השנים שקדמו   )1(
להפרה )להלן - הפרה ראשונה(  - 20 אחוזים; לא הפר את אותה הוראה בשלוש 

השנים שקדמו להפרה - 10 אחוזים;

המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לממונה - 30 אחוזים;   )2(

המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו   )3(
של הממונה - 20 אחוזים.

ראה הממונה לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות    .3
שלא  המצדיקות  קשות  אישיות  נסיבות  שהתקיימו  או  הכספי  העיצום  של  הפחתה 
הכספי  העיצום  סכום  את  למפר  להפחית  הוא  רשאי  המפר,  עם  הדין  את  למצות 

בשיעור של 35 אחוזים. 

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1

חוקי א"י, כרך א', עמ' 360.  2
ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.  3

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ד, עמ' 278.  4
ס"ח התשס"ה, עמ' 114.  5

הגדרות

הפחתת סכומי 
העיצום הכספי 

הפחתה בשל 
נסיבות אישיות 
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התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנות 2 ו–3, רשאי הממונה להפחית למפר    .4
ובלבד  במצטבר,  נסיבות  אותן  לצד  המנויים  השיעורים  את  הכספי  העיצום  מסכום 
ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 90 אחוזים מסכום העיצום הכספי הקבוע 
זו  היתה  אם  ממנו,  אחוזים   85 ועל  ראשונה,  הפרה  זו  היתה  אם  הפרה  אותה  בשל 

הפרה שאיננה הפרה ראשונה.

מצא הממונה שסכום העיצום הכספי עולה על 5% ממחזור העסקאות של המפר,   )א(   .5
רשאי הוא להפחית את הסכום ל–5% ממחזור העסקאות שלו. 

תקנת משנה )א( תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2 ו–3 ובין  )ב( 
אם לאו. 

מפר המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי תקנה זו, יגיש לממונה אישור,  )ג( 
לעניין גובה מחזור העסקאות שלו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה 

להטיל עליו עיצום כספי.

כ' בכסלו התשע"ט )28 בנובמבר 2018(
)חמ 3-4916(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי( )תיקון(, 
התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 51)ד( ו–126)א( לחוק הדואר, התשמ"ו-11986, אני מתקין 
תקנות אלה:

בתקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי(, התשס"ו-22006, בתוספת,   .1
בפרט 1)א(, במקום "9.94" יבוא "10.06".

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .2
כ"ד בכסלו התשע"ט )2 בדצמבר 2018(

)חמ 3-1961-ת1(

א ר ק ב  ו י א  
שר התקשורת  

תקנות בנק הדואר )שירותים בבנק הדואר( )תיקון(, התשע"ט-2018 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 88י)3( לחוק הדואר, התשמ"ו-11986,  בהסכמת שר האוצר, 
אני מתקין תקנות אלה:

במקום   ,2 בתקנה  התשל"ה-21974,  הדואר(,  בבנק  )שירותים  הדואר  בנק  בתקנות   .1
"שמונה-עשרה" יבוא "שש-עשרה".

כ"ד בכסלו התשע"ט )2 בדצמבר 2018(
)חמ 3-47-ת1(

א ר ק ב  ו י א  
שר התקשורת  

 הפחתה בשל
כמה נסיבות 

תיקון התוספת

תיקון תקנה 2

הפחתה בשל 
התחשבות במחזור 

עסקאות  

ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשס"ד, עמ' 71.  1

ק"ת התשס"ו, עמ' 561; התשע"ח, עמ' 849.  2

ס"ח התשע"ב, עמ' 566.  1

ק"ת התשל"ה, עמ' 157.  2
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הודעת הגנת חיית הבר )אגרת היתר סחר(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנה 12ג)ג( לתקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו-11976 )להלן - 
התקנות(, ועקב שינוי המדד כאמור בתקנה 12ג)ב( לתקנות, אני מודיע לאמור:  

הוא  לתקנות  12ג)א(  תקנה  נוסח   ,)2018 בנובמבר   16( התשע"ט  בכסלו  ח'  מיום   .1
כלהלן: 

")א( בעד מתן היתר -  

לסחר שעניינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 1 לאמנה,   )1(
ישלם המבקש אגרה בשיעור של 360 שקלים חדשים;

לסחר שעניינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 2 לאמנה,   )2(
ישלם המבקש אגרה בשיעור של 180 שקלים חדשים;

לסחר שעניינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה,   )3(
ישלם המבקש אגרה בשיעור של 91 שקלים חדשים;

לסחר שאיננו יבוא או יצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של 902 שקלים   )4(
חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהיה פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור 

השנתי שלו בסחר כאמור, אינו עולה על סך של 7,160 שקלים חדשים לשנה;

לשנה,  חדשים  שקלים   272 בסך  אגרה  המבקש  ישלם  בר  חיית  להחזקת   )5(
ואולם מי שמחזיק בפחות מ–5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר, 

יהיה פטור מתשלום אגרה כאמור."

כ' בכסלו התשע"ט )28 בנובמבר 2018(
)חמ 3-524-ת1(

ן י י ט ש ד ל ו ג ל  ו א ש  
מנהל הרשות לשמירת הטבע  

והגנים הלאומיים  

עדכון אגרות

ק"ת התשל"ו, עמ' 2631; התשע"ד, עמ' 1478.  1
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