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תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף(
)תיקון(, התש"ף-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36)א( ו–65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-11961, 
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף(,   .1
התשל"ג-21973, בהגדרה "שווי של נזק עקיף" -

בפסקה )2(, אחרי פסקת משנה )ג( יבוא:  )1(

")ד( באולם שמחות, בגן אירועים או במוסד תרבות ופנאי -

לגבי נזק שנגרם עקב ביטול של אירוע או פעילות בחצרם בשל הגבלה   )1(
שהטיל פיקוד העורף - הנזק הממשי בשל הביטול;

לגבי נזק אחר - הנזק הממשי, ובלבד שהנזק נגרם עקב הפסקת פעילות   )2(
של למעלה מ־24 שעות;

ציבורי  עינוג  של  רישיון  בעל  עסק   - ופנאי"  תרבות  "מוסד  זו,  פסקה  לעניין 
כהגדרתו בסעיף 3)ב( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-31968";

)ה( בבתי אוכל -

לגבי נזק שמקורו בחומרי גלם שהתקלקלו - הנזק הממשי; )א( 

לגבי נזק אחר - הנזק הממשי, ובלבד שהנזק נגרם עקב הפסקת פעילות  )ב( 
של למעלה מ–24 שעות;

ו–4.8  4.6ה  4.2ב,  4.2א,  בסעיפים  כמשמעותם   - אוכל"  "בתי  זו,  פסקה  לעניין 
לתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג-42013";

בפסקה )5(, בסופה יבוא:  )2(

""הפסקת פעילות" - הפסקת פעילות מלאה שנגרמה עקב הגבלה שהטיל פיקוד 
העורף;".

יום   - )להלן   )2018 במאי   1( התשע"ח  באייר  ט"ז  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
התחילה(, והן יחולו לגבי נזק עקיף שנגרם מיום התחילה ואילך. 

ד' בכסלו התש"ף )2 בדצמבר 2019(
)חמ 3-206-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"א, עמ' 100.  1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1682; התשע"ט, עמ' 1884.  2
ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ח, עמ' 778.  3

ק"ת התשע"ג, עמ' 821.  4

תיקון תקנה 1 
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כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק 
שירות חיוני( )תיקון מס' 3(, התש"ף-2019

התשנ"ו-11996,  החשמל,  משק  לחוק  ו–33   )2(30 17)ד(,  סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
קובעת רשות החשמל את הכללים האלה:

בכללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות   .1
באמת מידה,  אמות  בספר  העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התשע"ח-22018   חיוני(, 

מידה 13 -

בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

סימןפרק
אמת 
תחילהמידה

מועד 
סטטוסהחלטהישיבההחלטה

מאושר";28.6.1854413"

אחרי סעיף )א( יבוא:  )2(

")א1( גביית תעריף מערכתי 

אינו  אשר  הצרכנות  במקום  ממיתקן  חשמל  הצורך  מצרכן  יגבה  המחלק 
בלוח  לקבוע  בהתאם  מערכתי  תעריף  חשמל,  צריכת  בתעריף  מחויב 

תעריפים 1-8.1."

באמת מידה 35א לספר אמות המידה בכללים העיקריים -  .2
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

סימןפרק
אמת 
תחילהמידה

מועד 
סטטוסהחלטהישיבההחלטה

מאושר";28.6.1854410"

בסעיף )ג( -  )2(

בכותרת הסעיף, אחרי "הגדלת חיבור" יבוא "ושינוי במיקום חיבור";  )א( 

בסופו יבוא: )ב( 

בלוחות כקבוע  יהיה  קיים  חיבור  מיקום  שינוי  בעד   ")3( תשלום 
תעריפים 4.4 "עבודות על חשבון אחרים", בהתאם לעבודות שיבוצעו, והוא 
"התחברות   4.3 תעריפים  בלוחות  כקבוע  חדש  חיבור  עלות  על  יעלה  לא 

לרשת ההספקה - מתח נמוך."

על אף האמור בסעיף קטן )3(, תשלום בעד שינוי מיקום חיבור קיים   )4(
באמצעות  לחיבור  מונים,  פילר  באמצעות  הצרכנות  למקום  מחובר  שלא 
לצרכן  חיבור  "תעריף   1-4.3 תעריפים   בלוח  כקבוע  יהיה  מונים,  פילר 

המחובר באמצעות פילר מונים.

לתשלום בעבור שינוי מיקום חיבור קיים יגבה ספק שירות חיוני, נוסף   )5(
על התשלום לפי סעיף )3( או )4(, לפי העניין,  תשלום בעד פירוק חיבור 

בהתאם ללוחות תעריפים 4.4 "עבודות על חשבון אחרים."

תיקון אמת מידה 13

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ח, עמ' 924.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 1177; התש"ף, עמ' 124.  2

 תיקון אמת
מידה 35א 
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באמת מידה 35יא לספר אמות המידה בכללים העיקריים  -  .3
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

סימןפרק
אמת 
תחילהמידה

מועד 
סטטוסהחלטהישיבההחלטה

מאושר";28.6.1854410"

בסעיף )א(,  בסופו יבוא:  )2(

")4( תשלום בעבור שינוי מיקום חיבור קיים יהיה כקבוע בלוחות תעריפים 4.4 
"עבודות על חשבון אחרים", בהתאם לעבודות שיבוצעו."

באמת מידה 35יב לספר אמות המידה בכללים העיקריים -   .4
בטבלה שבראשה, בסופה יבוא:  )1(

סימןפרק
אמת 
תחילהמידה

מועד 
סטטוסהחלטהישיבההחלטה

מאושר";28.6.1854410"

בסעיף )ד()1(, במקום "כקבוע בלוח תעריפים מספר 1-4.3 לבתים צמודי קרקע, לוח   )2(
תעריפים 2-4.3 לבנייני קומות למגורים, או לוח תעריפים 3-4.3 למבנים תעשייתיים 

ומסחריים, בהתאם לייעוד הבניין" יבוא "כקבוע בלוח תעריפים מספר 1-4.2".

"זמינות  בהגדרה  העיקריים,  בכללים  המידה  אמות  לספר   83 מידה  באמת   .5
 ."Ʃ"  אקוויוולנטית", אחרי "הספק זמין חצי שעתי בפועל" יבוא

תחילתו של סעיף 1 ביום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(.  .6
ג' בכסלו התש"ף )1 בדצמבר 2019(

)חמ 3-3178-ת2(

ת ל י א ף  ס א  
יושב ראש רשות החשמל  

 תיקון אמת
מידה 35יא 
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מידה 35יב 
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