רשומות

קובץ התקנות
ד' בניסן התשע"ב

7102

 27במרס 2012
עמוד

צו מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי) (מס'  ,)2התשע"ב950 ���������2012-
תקנות שירות נתוני אשראי (תיקון) (חובת ביטוח) ,התשע"ב950 �����������������������������������������������������������������������2012-
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מתן יחס שונה בחוזה ביטוח) (הקמת ועדת תלונות),
התשע"ב951 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס'  ,)3התשע"ב952 ������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב952 ����������������������������2012-
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק) (תיקון) ,התשע"ב953 ��������������������������������������������������������������������2012-
צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס'  ,)2התשע"ב955 ���������������������������������������������������������2012-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון ,ייצורו והחסנתו) (תיקון) ,התשע"ב956 ��������������������������������2012-

צו מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול
מיסוי) (מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג,11963-
ובהמלצת הוועדה כהגדרתה בסעיף האמור ,מכריזה הממשלה לאמור:
מתחמי פינוי
ובינוי במסלול
מיסוי

 .1המתחמים האלה מוכרזים במסלול מיסוי כמפורט להלן:
מתחמים לפינוי לשם בינוי:
()1

ראשון לציון  -מתחם "סלע" :גוש  ,3930חלקה ;480

()2

רמת השרון  -מתחם "החלוץ" :גוש  ,6550חלקות  185עד ;187

( )3תל אביב  -מתחם "רקאנטי" :גוש  ,6628חלקות  814עד ;819
()4

תל אביב  -מתחם "טאגור" :גוש  ,6649חלקות  250 ,229ו– .251

מתחם לעיבוי הבנייה:
()5
תחילה ותוקף

.2

קרית אונו  -מתחם "זמיר" :גוש  ,6491חלקה  .114

תחילתו של צו זה ביום ט"ז בשבט התשע"ב ( 9בפברואר ( )2012להלן  -יום התחילה)
ותוקפו לשש שנים מיום התחילה ,אם לא בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן .

י"ז באדר התשע"ב ( 8במרס )2012
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

(חמ )3-3349

__________
1

ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשס"ב ,עמ'  ;220התשס"ז ,עמ'  ;429התשס"ח ,עמ' .202

תקנות שירות נתוני אשראי (תיקון) (חובת ביטוח) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  7ו–(52א) לחוק שירות נתוני אשראי ,התשס"ב2002-
(להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 66

.1

תיקון תקנה 69

 .2בתקנה  69לתקנות העיקריות -

1

בתקנה  66לתקנות שירות נתוני אשראי ,התשס"ד( 22004-להלן  -התקנות העיקריות),
אחרי פרט ( )3יבוא:
"( )4הפרטים המנויים בתקנה (69ג)(".)5
()1

במקום תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ג) הרשם יקבע את גובה הביטוח בכל עת לכל בעל רישיון ,לאחר שנתן לו
הזדמנות סבירה למסור את עמדתו ,ובהתחשב ,בין השאר ,בנתונים האלה:
( )1מספר הדוחות שבעל הרישיון מסר או שהוא מתכוון למסור ,לפי הגבוה
מביניהם;
()2

סוג או סוגי הרישיונות שבהם מחזיק או מבקש להחזיק בעל הרישיון;

()3

התקופה שבה החזיק בעל הרישיון ברישיון;

()4

ניסיונו המקצועי של בעל הרישיון;

__________
1
2
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ס"ח התשס"ב ,עמ'  ;104התשס"ז ,עמ' .415
ק"ת התשס"ד ,עמ'  ;422התשס"ו ,עמ' .770

קובץ התקנות  ,7102ד' בניסן התשע"ב27.3.2012 ,

( )5סכום הפיצויים או סכומים אחרים ששילם בעל הרישיון בקשר עם
אחריותו למי שנפגע עקב מעשה או מחדל של בעל הרישיון ,לרבות סכומים
ששולמו כאמור בגין תביעות שהתבררו בבית משפט ,וכמות הדרישות
לתשלום פיצויים כאמור שנמסרו לאותו בעל רישיון.
(ג   )1הרשם יבחן מזמן לזמן את הצורך לעדכן את גובה הביטוח הנדרש בהתאם
למפורט בתקנת משנה (ג) ,ולכל הפחות בתדירות של אחת ל– 5שנים".
()2

במקום תקנת משנה (ד) יבוא:
"(ד) ערך בעל הרישיון ביטוח כאמור בתקנת משנה (ג) ,יפקיד גם ערבות בנקאית
או ערובה אחרת ,שקבע הרשם ,לכיסוי חבותו של בעל הרישיון כלפי מי שנפגע
עקב מעשה או מחדל של בעל הרישיון במקרים שהביטוח אינו מכסה ,בסכום
שיקבע הרשם בשים לב לגובה הביטוח שקבע כאמור בתקנת משנה (ג) ,ובהתאם
לשיקולים המפורטים בה; על ערבות זו תחול תקנה (68ב)( ,ג) ו–(ה) ,בשינויים
המחויבים".

כ"ג בשבט התשע"ב ( 16בפברואר )2012
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-3200

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מתן יחס שונה בחוזה ביטוח)
(הקמת ועדת תלונות) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 19לה(ו)(()3ב) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח( 11998-להלן  -החוק) ,באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנות אלה -

הגדרות

"ועדת תלונות"  -כמשמעותה בסעיף 19לה(ו) לחוק;
"יושב ראש הוועדה"   -כמשמעותו בסעיף 19לה(ו)(()3א)( )1לחוק.
.2

(א) מצא יושב ראש הוועדה שמתלונן רשאי להעביר את תלונתו להכרעת ועדת דרכי המינוי
התלונות לפי סעיף 19לה(ו)( )2לחוק ,ימנה את שאר חברי הוועדה ,אחד מתוך רשימה של חברי ועדת
התלונות

של מומחים בסוגים שונים של מוגבלות שקבע שר המשפטים לפי סעיף 19לה(ו)(()3א)()3
לחוק ,ואחד מתוך רשימה של אקטוארים המתמחים בסוגים שונים של ביטוח שקבע שר
האוצר לפי סעיף 19לה(ו)(()3א)( )2לחוק;
(ב) במינוי חברי הוועדה יביא יושב ראש הוועדה בחשבון את סוג המוגבלות של
המתלונן; תחום התמחותו של המומחה או האקטואר ,לפי העניין; זמינותו ושיקולי
יעילות נוספים .
.3

ועדת תלונות לא תהיה קשורה בדיני הראיות ,והיא תפעל בדרך הנראית לה סדרי דין וראיות

(א)
צודקת ומועילה ביותר בנסיבות העניין ,כאמור בסעיף 19לה(ו)(()3ב)( )2לחוק .

(ב) החלטת ועדת התלונות תינתן ברוב דעות ,ולאחר שניתנה הזדמנות למתלונן,
לנילון ,לנציב ולארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות להשמיע
את טענותיהם ,כאמור בסעיף 19לה(ו)( )7לחוק.
__________
1

ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;152התשס"ה ,עמ' .288
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חוברת הנמקה

.4

שכר

.5

(א) החלטת ועדת תלונות תינתן בכתב ותהיה מנומקת וכן יצוין בה שמי שרואה את
עצמו מקופח מהחלטת ועדת התלונות רשאי לערער לבית המשפט המחוזי בתוך 45
ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה.
(ב) החלטת ועדת תלונות תימסר לידי מי שהיה צד להליך ,או תישלח אליו בדואר
רשום.
יושב ראש הוועדה וחבר בוועדת תלונות ,כמשמעותו בסעיף 19לה(ו)( )3לחוק יהיו זכאים
לשכר בעד השתתפותם בישיבה של ועדת תלונות ,הכל בהתאם לנהלים ,לתעריפים
ולאופני העדכון שנקבעו בהוראת תכ"ם " 13.1.7תשלום לחברי ועדות ציבוריות" של
החשב הכללי ,כפי שיעודכן מזמן לזמן ,או יוחלף באחר.

כ"ב באלול התשע"א ( 21בספטמבר )2011
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-4103

תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס'  ,)3התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  34ו– 145לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ,11975-ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 9א

 .1בתקנה 9א(א) לתקנות מס ערך מוסף ,התשל"ו ,21976-ברישה ,אחרי " "5יבוא "."8
כ' באדר התשע"ב ( 14במרס )2012
(חמ )3-236

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________

  ס"ח התשל"ו ,עמ' .52
   ק"ת התשל"ו ,עמ'  ;1590התשל"ז ,עמ'  ;1162התשס"ט ,עמ'  ;138התשע"א ,עמ'  ;436התשע"ב ,עמ' 47
ועמ' .764

1
2

תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון מס' )2
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א-
 ,11971אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

.1

תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג באדר התשע"ב ( 17במרס .)2012

בתקנה  2לתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) ,התשס"ד-
 ,22004במקום "שבע שנים ותשעה חודשים" יבוא "שמונה שנים".

כ"ח באדר התשע"ב ( 22במרס )2012
(חמ )3-244

יעקב מרגי
השר לשירותי דת

__________
1
2
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  ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ'  ;143י"פ התשס"ד ,עמ'  ;1642התשס"ח ,עמ' .1820
  ק"ת התשס"ד ,עמ'  704ועמ'  ;928התשס"ו ,עמ'  ;822התשס"ז ,עמ'  ,608עמ'  855ועמ'  ;1094התשס"ח ,עמ'
 ;214התשס"ט ,עמ'  ;1081התש"ע ,עמ'  ,46עמ'  ,276עמ'  ,334עמ'  ,952עמ'  1194ועמ'  ;1629התשע"א ,עמ'
 ,276עמ'  ,805עמ'  1062ועמ'  ;1378התשע"ב ,עמ' .313

קובץ התקנות  ,7102ד' בניסן התשע"ב27.3.2012 ,

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20ד(א)( )1ו–( )2לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק),
וסעיף 10א לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח ,21968-בהתייעצות עם שר הבריאות ועם מועצת
הרשות הממשלתית למים ולביוב ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
.1

3
בכל מקום בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק) ,התשס"ו( 2006-להלן  -שינוי מונח

התקנות העיקריות) ,במקום "נציב המים" יבוא "מנהל רשות המים" ,ושינויי הצורה
הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה.
 .2בתקנה  2לתקנות העיקריות -
()1

תיקון תקנה 2

במקום ההגדרה "בודק מוסמך" יבוא:
""בודק מוסמך"  -כמשמעותו בתקנה 4א;";

()2

במקום ההגדרה "דליפה" יבוא   :
""דליפה"  -שחרור של דלק מקו דלק לסביבה לרבות לקרקע או למקור מים;";

()3

במקום ההגדרה "נציב המים" יבוא:
""מנהל רשות המים"  -מנהל הרשות הממשלתית שמונה לפי סעיף 124יט לחוק".

 .3אחרי תקנה  4לתקנות העיקריות יבוא:
"בודק מוסמך

הוספת תקנה 4א

4א(  .א) בודק מוסמך הוא אדם שעמד בבחינה של המכון
האמריקני לדלק (בתקנות אלה American Petroleum -
 Instituteאו  ,)APIאו בבחינה שוות ערך להנחת דעתו
של הממונה ,ובידו תעודה בת–תוקף המעידה על כך ,והכל
בהתאם להוראות תקנה זו.
(ב) בודק מוסמך שעמד בבחינה שוות ערך לבחינה של
ה– ,APIכאמור בתקנת משנה (א) ,יידרש -
( )1להוכיח ,אחת לשלוש שנים ממועד הבחינה ,כי
הוא עומד בדרישות ניסיון התואמות לתקן ,API 570
להנחת דעתו של הממונה;
( )2לעמוד ,אחת לשש שנים ,בבחינה תקופתית שוות
ערך לבחינה התקופתית של ה–,)re-certification( API
להנחת דעתו של הממונה ,ולהציג תעודה בת–תוקף על
כך.
(ג) בודק מוסמך שעמד בבחינה של ה– APIלפי תקנת
משנה (א) ,יידרש לעמוד בדרישות ניסיון ובחינות התואמות
לתקן .API 570
(ד) בודק מוסמך יפעל לפי הנחיות ,הוראות ותנאים שקבע
הממונה לעניין בדיקת תקינות.

__________
1
2
3

  ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
  ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשנ"ח ,עמ' .329
  ק"ת התשס"ו ,עמ' .592
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(ה) דרישות ניסיון כאמור בתקנת משנה (ב) ,דרישות ניסיון
ובחינות כאמור בתקנת משנה (ג) וכן הנחיות ,הוראות ותנאים
כאמור בתקנת משנה (ד) ,יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד
ויופקדו לעיון הציבור ,בלא תשלום ,בלשכות המחוזיות של
המשרד".
תיקון תקנה 9

 .4בתקנה  9לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב) קיים חשש סביר לדליפה לדעת הממונה ,יבצע מפעיל ,לאחר שקיבל הודעה על
כך מהממונה -
( )1בדיקת תקינות; נמצא קו הדלק לא אטום יפעל לפי תקנה ;8
( )2סקר בקרקע לאיתור נוכחות מזהמים שמקורם בדלק ,כדי לבדוק אם זוהמה
הקרקע ולקבוע את גבולות הזיהום ואת עומקו ,וידווח על תוצאותיו לממונה
ולמנהל רשות המים".

תיקון תקנה 10

 .5בתקנה  10לתקנות העיקריות -
( )1במקום כותרת השוליים יבוא "דיווח על דליפה ובדיקת תקינות";
()2

אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ד) נדרש מפעיל לבצע בדיקת תקינות לפי תקנות אלה ,ימסור לממונה הודעה
על כך בכתב  14ימים לפני מועד ביצועה; הודעה כאמור תישלח בדואר רשום
או תימסר במסירה ידנית ,שאם לא כן יראו אותה כאילו לא נשלחה או נמסרה,
לפי העניין; לא הודיע מפעיל כאמור ,יראו אותו כאילו לא ביצע בדיקת תקינות;
הממונה או מי מטעמו רשאי להיות נוכח במהלך הבדיקה .
(ה) מפעיל ימסור לממונה את תוצאות בדיקת התקינות בתוך  14ימים ממועד
סיומה; הממונה רשאי לקבל מהמפעיל נתונים נוספים הקשורים לביצוע הבדיקה
ולדרוש מהמפעיל לבצע תיקונים בבדיקה ובקו הדלק ,לרבות בדיקה חוזרת".

הוספת תקנות
10א ו10-ב

 .6אחרי תקנה  10לתקנות העיקריות יבוא:
"טיפול בזיהום

10א( .א) בלי לגרוע מהוראות תקנה  ,9זוהמה קרקע עקב דליפה,
יפעל המפעיל לאלתר לסילוק הדלק שנקווה בקרקע ,וכן
יטפל בקרקע המזוהמת על פי שיטה לפי תקנת משנה (ב),
לאחר שערך סקר כאמור בתקנה (9ב)( ,)2ויערוך דיגום בקרקע
כדי לוודא שסולק כל הזיהום להנחת דעתו של הממונה.
(ב) מפעיל יטפל בקרקע שזוהמה באחת משיטות אלה:
( )1סילוק מיידי של הקרקע שזוהמה לאתר פסולת או
לצורך מיחזור של הפסולת או שימוש חוזר בה ,על פי
הוראות כל דין;
()2

טיפול ביולוגי בקרקע;

( )3שיטה אחרת ,במקרה שהאמור בפסקאות ( )1ו–()2
אינו ישים.
(ג) שיטת הטיפול בקרקע המזוהמת וביצוע דיגום בקרקע
לאחר טיפול כאמור ,בהתאם להוראות תקנה זו ,מותנים
באישור מראש של הממונה.
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(ד) הממונה יפעיל את סמכויותיו לפי תקנה זו בהתאם
לנוהל לשיתוף פעולה המוסכם על רשות המים והמשרד
להגנת הסביבה ,ובכלל זה שינויים מוסכמים שישולבו בו
מזמן לזמן.
הוראות לעניין סקר
ודיגום בקרקע

10ב .סקר בקרקע לפי תקנה (9ב)( )2ודיגום בקרקע לאחר סילוק
הזיהום לפי תקנה 10א(א) ,יבוצעו על ידי מי שמתקיימים בו
כל אלה:
( )1הרשות הלאומית להסמכת מעבדות שהוקמה לפי
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ,התשנ"ז,41997-
הסמיכה אותו לביצוע הפעולות האמורות ,בהתאם להוראות
החוק האמור;
(    )2המנהל הכללי של המשרד או מי שהוא הסמיך
לכך ,הכיר בו לצורך ביצוע אותן פעולות ,בהתאם לאמות
מידה שהורה המנהל הכללי ופורסמו באתר האינטרנט של
המשרד".

 .7תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן (להלן  -יום התחילה).

תחילה

 .8הוראות תקנות אלה לא יחולו על כל אחד מאלה:

הוראות מעבר

()1

בודק מוסמך כהגדרתו בתקנה  2לתקנות העיקריות ,כנוסחן ערב יום התחילה;

( )2מי שעבר בהצלחה ,לפני יום התחילה ,בחינה המוכרת על ידי המכון האמריקני
לדלק ( )APIויש בידו תעודה בת–תוקף המעידה על כך;
( )3מי שעבר בהצלחה ,לפני יום התחילה ,הכשרה ,לרבות בחינה ,מטעם משרד
התעשייה המסחר והתעסוקה; ואולם הוא יידרש לעמוד בבחינה תקופתית שוות ערך
לבחינה התקופתית של ה– ,)re-certification( APIאחת לשש שנים ,וכן להוכיח,
אחת לשלוש שנים ממועד הבחינה האמורה ,כי הוא עומד בדרישות ניסיון התואמות
לתקן  ,API 570הכל להנחת דעתו של הממונה כהגדרתו בתקנה  2לתקנות העיקריות;
הבחינה התקופתית הראשונה תיערך בתום שנה מיום התחילה; דרישות הניסיון
כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ויופקדו לעיון הציבור,
בלא תשלום ,בלשכות המחוזיות של המשרד.
כ' בטבת התשע"ב ( 15בינואר )2012
(חמ )3-2741

גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

__________
   4ס"ח התשנ"ז ,עמ' .156

צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (16א)( )1לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני מצווה לאמור:
.1

השיעור המרבי של מתנול בבנזין לפי תקן ישראלי ת"י  90חלק  - 2בנזין לרכב מנועי :פטור מדרישות
בנזין נטול עופרת ,2לא יחול על בנזין המשמש לצורך ניסוי שימוש בתערובת דלק תקן רשמי

להפעלת כלי רכב ,המתבצע באישור ובפיקוח של מינהל הדלק במשרד האנרגיה והמים
__________

   1ס"ח התשי"ג ,עמ' .30
   2י"פ התשע"א ,עמ' .1410
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ושל אגף הרכב במשרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ,עד לכמות
מרבית שלא תעלה על  155קילו ליטר דלק ובלבד ששיעור המתנול בבנזין לא יעלה על
 15אחוזים.
תחילה ותוקף

 .2תחילתו של צו זה ביום ט' בניסן התשע"ב ( 1באפריל  )2012ותוקפו למשך שנה.
כ"ב בשבט התשע"ב ( 15בפברואר )2012
(חמ -3-95ת)2

שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון ,ייצורו והחסנתו) (תיקון),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח ,11957-אני
מצווה לאמור:
תיקון סעיף 1

.1

בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון ,ייצורו ואחסנתו) ,התשכ"א-
 ,21960בהגדרה "המנהל" ,בפסקה (ג) ,במקום פסקת משנה ( )8יבוא:
"()8

רופא אזורי ,לשכת בריאות אזורית ,אשקלון".

ה' באדר התשע"ב ( 28בפברואר )2012
(חמ )3-397

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

__________
1
2
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  ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
  ק"ת התשכ"א ,עמ' .590
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