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תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 )הוראת שעה מס' 2(, 
התש"ף-2020

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108  ,106 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984, אני מתקין תקנות אלה:

בתקופת תוקפן של תקנות אלה, יראו כאילו בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-21984 -  .1
אחרי תקנה 497ה בא:  )1(

497ה1. )א( בלי לגרוע מהאמור בתקנה 497ג, בעל דין או "הוראת שעה 
עורך דין המייצג בעל דין )להלן בתקנה זו - השולח( 
רשאי להמציא כתב בי–דין בתובענה מסוימת לבעל 
דין אחר או עורך דין המייצג אותו באותה תובענה 
שליחתו  באמצעות  הנמען(,   - זו  בתקנה  )להלן 

לכתובת דואר אלקטרוני שהיא אחת מאלה:

הנמען  שהגיש  בי–הדין  שבכתב  הכתובת   )1(
לבית המשפט באותה תובענה;

של  המשרדי  המכתבים  שבנייר  הכתובת   )2(
הנמען;

הכתובת  שבאתר האינטרנט של הנמען;  )3(

הכתובת שמסר לו הנמען.  )4(

יראו כתב בי–הדין שהומצא לפי תקנת משנה )א(  )ב( 
כאילו הומצא במסירה אישית לנמען ביום המשלוח, 
או  בכתב  המסמך  קבלת  את  אישר  שהנמען  ובלבד 
המסמך  קבלת  את  הנמען  אישר  טלפונית;  בהודעה 
של  תרשומת  השולח  יערוך  טלפונית,  בהודעה 
ההודעה הטלפונית שתכלול את פרטי כתב בי–הדין, 

זמן השיחה ושמו של האדם שמסר את האישור.

כתב  המצאת  )א(  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ג( 
בי–דין למדינה, לכל פרקליטות או מחלקה המפורטים 
בטור א' בתוספת השלישית תהיה רק לכתובת דואר 
לצדה,  ב'  בטור  כאמור  כך,  לשם  שיועדה  אלקטרוני 
פרטי  באמצעות  יהיה  בי–דין  כתב  קבלת  ואישור 

הקשר כאמור בטור ג' לצדם. 

אלקטרוני  בדואר  בי–דין  כתב  להמציא  המבקש  )ד( 
הדואר  כתובת  את  בי–הדין  בכתב  יציין  זו,  תקנה  לפי 
בי–דין  כתב  להמציא  ניתן  שבאמצעותה  האלקטרוני 

אליו. 

זו,  תקנה  לפי  בי–דין  כתב  המצאת  מועד  לעניין  )ה( 
תחול תקנה 497ג)ו(.

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התש"ף, עמ' 962.  2

הוראת שעה 
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תקנה זו לא תחול על כתב בי–הדין הראשון בתיק,  )ו( 
זולת אם היתה הסכמה אחרת בכתב של הנמען.  

תקנה זו לא תחול על מסמך הכולל מידע שאינו  )ז( 
;".A4 על דף בגודל

אחרי התוספת השנייה לתקנות העיקריות יבוא:  )2(

"תוספת שלישית
)תקנה 497ה1(

טור א'
המחלקה

טור ב'
כתובת הדואר האלקטרוני

טור ג' 
פרטי קשר לאישור קבלה

פרקליטות מחוז 
דרום אזרחי

Maz_EZ_BSHf@justice.gov.il073-3922419

073-3922421

פרקליטות מחוז תל 
אביב אזרחי

Ez_tel-aviv@justice.gov.il073-3924996

073-3924802

פרקליטות מחוז מרכז 
אזרחי

Mazkirut-merkaz-ezrahi@justice.gov.il073-3924971

פרקליטות מחוז 
חיפה אזרחי

Ez_haifa@justice.gov.il073-3921429

073-3921404

פרקליטות מחוז צפון 
אזרחי

Mazkirut-NZ-Ezrachi@justice.gov.il073-3922839

073-3922841

פרקליטות מחוז 
ירושלים אזרחי

Ez-jer@justice.gov.il073-3928032

073-3928012

המחלקה למשפט 
העבודה

Avoda-prak-medina@justice.gov.il073-3928128

073-3928129

המחלקה האזרחית 
בפרקליטות המדינה

Civil-dep@justice.gov.il073-3929611

073-3929612

מחלקת הבג"צים 
פרקליטות המדינה

HCJ-dep@justice.gov.il073-3925590

המחלקה 
הפיסקאלית

Fiscal-dep@justice.gov.il073-3925602

היחידה לאכיפה 
אזרחית

Maz_achifa_ez@justice.gov.il073-3928131

תוקפן של תקנות אלה עד יום ט"ז בטבת התשפ"א )31.12.2020(.   .2
כ"ח באב התש"ף )18 באוגוסט 2020(

)חמ 3-1778-ת1(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

תוקף 
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 תקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים
)הצבת התכשיר ושילוט(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2)ג( ו–8 לחוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך 
ובמקומות ציבוריים, התשע"ח-12018  )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם שר החינוך ושר 
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 

הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
החייאה  מכשירי  והחזקת  ראשונה  עזרה  לימוד  חוק   - ראשונה"  עזרה  לימוד  "חוק 

וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר, התשס"א-22001;

מהסימנים  יותר  או  אחד  הכוללת  תגובה   - חיים"  מסכנת  אלרגית  לתגובה  "חשד 
האלה, המעלים חשש כי מדובר במצב מסכן חיים: קשיי נשימה, פריחה מגרדת, 

נפיחות בלוע ובאיברי גוף נוספים, איבוד הכרה וכדומה;

"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות, לרבות עובד משרד הבריאות שהמנהל 
הסמיכו לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

"מכשיר החייאה" - כהגדרתו בחוק לימוד עזרה ראשונה.

מחזיק במוסד חינוך יחזיק תכשיר אפינפרין, אחד לפחות, בכל מינון שמתאים לגילי   .2
התלמידים הלומדים באותו מוסד, וזאת בהתאם למינונים אלה:

במינון  מזרק   - ומטה  ב'  בכיתה  תלמידים  לומדים  שבהם  חינוך  במוסדות   )1( 
של 0.15 מ"ג;

במינון  מזרק   - ומעלה  ג'  בכיתה  תלמידים  לומדים  שבהם  חינוך  במוסדות   )2( 
של 0.3 מ"ג.

במוסד  ונגיש  מרכזי  במקום  האפינפרין  תכשיר  את  יציב  חינוך  במוסד  מחזיק  )א(   .3
ייעודיים  מגירה  או  ארון  בתוך  המוסד,  של  הפעילות  שעות  בכל  הזמין  החינוך, 
 160 על  יעלה  ולא  סנטימטרים  מ–140  יפחת  שלא  בגובה  בנקל,  לפתיחה  הניתנים 
סנטימטרים מגובה הרצפה, ובלבד שמקום האחסון מצוי הרחק מהישג ידם של ילדים.

ראשונה  עזרה  לימוד  לחוק  בהתאם  החייאה  מכשיר  החינוך  במוסד  הוחזק  )ב( 
ולהוראות לפיו, יוחזק תכשיר האפינפרין בתוך הארון הקבוע הייעודי לאחסון מכשיר 
במוסד  ונגיש  מרכזי  במקום  מצוי  בנקל,  לפתיחה  ניתן  שהארון  ובלבד  ההחייאה, 

החינוך והרחק מהישג ידם של ילדים. 

מחזיק במוסד חינוך יציב בסמוך למיקום תכשיר האפינפרין שלט המורה על הימצאות   .4
התכשיר; נוסח השלט יהיה לפי הנוסח הקבוע בתוספת.

מחזיק במוסד חינוך יציב שלט אשר מכוון אל מיקומו של תכשיר האפינפרין באמצעות   .5
המילים "מזרק אפינפרין" וציון מיקומו; השלט יוצב במקום בולט לעין בכניסה למוסד 

החינוך ובכל קומה בו.

מחזיק במוסד חינוך ידאג כי בשלט כאמור בתקנות 4 ו–5 יתקיימו כל אלה:  .6
הוא בגודל של 40 סנטימטרים על 40 סנטימטרים לפחות ועשוי חומר קשיח;  )1(

הוא מקובע למקומו באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה;  )2(

ס"ח התשע"ח, עמ' 851.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 518.  2

הגדרות 

מינון תכשיר 
אפינפרין 

מיקום תכשיר 
האפינפרין

שילוט 

שילוט מכוון 

הוראות נוספות 
לשילוט 
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היה השלט מוצב במקום חשוך - יותקנו סידורי הארה מתאימים, באופן שמלוא   )3(
תוכנו של השלט יואר;

המתאימה  ובשפה  וקריאות  ברורות  דפוס  באותיות  יהיה  השלט  על  הכיתוב   )4(
לאוכלוסייה הלומדת, דרך קבע, במוסד החינוך.

תכשיר אפינפרין המוחזק במוסד חינוכי יאוחסן בהתאם להוראות היצרן שלו. )א(   .7
מחזיק במוסד חינוך יוודא, בעת הצבת תכשיר אפינפרין במוסד החינוך, כי על  )ב( 

גבי אריזת התכשיר מסומן התאריך האחרון לשימוש.

מחזיק במוסד חינוך יבדוק, אחת לשלושה חודשים לפחות, כי טרם חלף התאריך  )ג( 
האחרון לשימוש המסומן על אריזת התכשיר וכי אריזתו סגורה כאמור בסעיף 2)ד( 
לחוק ויתעד בכתב את המועד האחרון שבו בדק את תכשיר האפינפרין כאמור ואת 

התאריך האחרון לשימוש בתכשיר האפינפרין שהיה במועד אותה בדיקה.

מחזיק במוסד חינוך יוודא כי תכשיר האפינפרין מוחלף באופן מיידי אם הדבר  )ד( 
נדרש בהתאם להוראות סעיף 2)א( לחוק.  

בעת חשד לתגובה אלרגית מסכנת חיים, ובהעדר הוראה רפואית אחרת ביחס לאדם   .8
שלגביו עולה חשד כאמור,  יש לפעול על פי סדר הפעולות הזה: 

יש להתקשר למוקד חירום למספר 101, ככל שהדבר מתאפשר בנסיבות העניין;  )1(

יש לגשת להביא את תכשיר האפינפרין או, אם אפשר, לבקש מאדם אחר להביאו;  )2(

יש לפעול על פי ההנחיות שנמסרות טלפונית על ידי המוקדן, ואם לא מתאפשר   )3(
המצורף  לצרכן  בעלון  המפורטות  ההנחיות  פי  על   - המוקד  עם  טלפוני  קשר  ליצור 

לתכשיר.

תוספת
)תקנה 4(

נוסח שלט שמוצב בסמוך לתכשיר אפינפרין יהיה כלהלן:

"מזרק אפינפרין

סדר הפעולות במקרה של חשד לאלרגיה מסכנת חיים ובהעדר הוראה רפואית אחרת ביחס 
לאדם שלגביו עולה החשד:

התקשר למוקד חירום, למספר 101, אם הדבר מתאפשר.  )1(

גש להביא את תכשיר האפינפרין או, אם אפשר, בקש מאדם אחר להביאו.  )2(

פעל על פי ההנחיות שנמסרות טלפונית על ידי המוקדן, ואם לא מתאפשר ליצור קשר   )3(
טלפוני עם המוקד - על פי הנחיות העלון לצרכן המצורף לתכשיר."

כ"ט באב התש"ף )19 באוגוסט 2020(
)חמ 3-5776(

ן י י ט ש ל ד א  ) ל א ו י ( י  ל ו י  
           שר הבריאות

תנאי החזקת 
תכשיר האפינפרין 

ובדיקת תקינותו

סדר הפעולות 
בעת חשד לתגובה 

אלרגית מסכנת 
חיים 
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תקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות( )תיקון(, 
התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב-11972 
)להלן - הפקודה(, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, 

ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 13)ב( לפקודה, אני מתקין תקנות אלה:

 - )להלן  התשמ"ז-31987  ואגרות(,  תעודות  )רישיונות,  האלחוטי  הטלגרף  בתקנות   .1
התקנות העיקריות(, בתקנה 17 -  

תשולם  הראשון,  הרבעון  תום  לאחר  הרשיון  "ניתן  במקום  )ב(,  משנה  בתקנת   )1(
תום  ועד  הרשיון  ניתן  שבו  הרבעון  תחילת  מיום  היחסית  התקופה  בעד  האגרה 
תקופתו" יבוא "ניתן או חודש הרישיון או הועדו והוקצו תדרים לאחר יום 1 בינואר, 
תשולם האגרה בעד התקופה היחסית מהיום שבו ניתן או חודש הרישיון או הועדו 

והוקצו תדרים ועד תום תקופתו";

בתקנת משנה )ב3( -   )2(

)א( ברישה, במקום "ובלבד שיתקיימו אלה:" יבוא "; על תשלום כאמור יחולו 
ההוראות האלה:";

)ב( אחרי פסקה )2( יבוא:

")3( הועדו והוקצו תדרים או ניתן או חודש רישיון במהלך רבעון, ישולם 
התשלום הרבעוני בעד אותו רבעון במועד לפי תקנת משנה )ב1(, באופן 
יחסי בעד התקופה מהיום שבו הועדו והוקצו התדרים או ניתן או חודש 

הרישיון ועד תום הרבעון;";

"תקנת יבוא  ו–)2("  )ב3()1(  משנה  "תקנת  במקום  )ב4(,  משנה  בתקנת    )3( 
משנה )ב3()1(, )2( או )3("; 

בתקנת משנה )ג( -   )4(

במקום "בעל רישיון, אשר שילם אגרה בשיעורים רבעוניים כאמור בתקנת  )א( 
אשר  )ב3(,  משנה  בתקנת  המנויים  הסוגים  מן  רישיון  "בעל  יבוא  )ב3("  משנה 

שילם אגרה לפי תקנת משנה )ב( או )ב3(";

אחרי "שבו הודיע למנהל כאמור" יבוא ", או יהיה זכאי להחזרת האגרה  )ב( 
ששילם בעד התקופה שלאחר הרבעון שבו הודיע למנהל כאמור, לפי העניין;";

בסופה יבוא:  )ג( 

"; ניתנה ההודעה ביחס לרישיון מן הסוג המפורט בפרט 1 בחלק ג' בתוספת 
שלאחר  התקופה  בעד  האגרה  ביתרת  הרישיון  בעל  יחויב  לא  הראשונה, 
ששילם  האגרה  להחזרת  זכאי  יהיה  או  כאמור,  למנהל  הודיע  שבו  היום 
העניין;  לפי  כאמור,  למנהל  הודיע  שבו  יום  אותו  שלאחר  התקופה  בעד 
סכום האגרה שיוחזר לפי תקנת משנה זו יעוגל לפי הוראות תקנה 21)ב(, 

בשינויים המחויבים.";

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505; התשע"ח, עמ' 459.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.  2
ק"ת התשמ"ז, עמ' 915; התשע"ו, עמ' 518.  3
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בסופה יבוא:  )5(

")ו( החזר אגרה לבעל רישיון לפי תקנת משנה )ג( יתבצע בתוך 90 ימים ממועד 
ההודעה של בעל הרישיון לפי תקנת המשנה האמורה או יקוזז מתשלום האגרה 
החזר  בדבר  להחליט  רשאי  המנהל  ואולם  העניין;  לפי  הרישיון,  בעל  של  הבא 

חלף קיזוז כאמור, בהחלטה מנומקת בכתב."

בתקנה 18 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:   .2
")ג( על אף האמור בתקנת משנה )ב(, בעל רישיון מן הסוגים המנויים בתקנה 17)ב3( 
שפג תוקף רישיונו לפני תום תקופתו כאמור בתקנה 6)ד()3(, יהיה זכאי להחזרת האגרה 

ששילם בעד התקופה שמיום שפג תוקף רישיונו כאמור, לפי הוראות תקנה 17)ג(." 

לגבי בעל רישיון מן הסוג המפורט בפרט 1 בחלק ג' בתוספת הראשונה, תחילתן  )א(   .3
של תקנות 17)ב( לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1)1( לתקנות אלה, 17)ב3( לתקנות 
כתיקונה  העיקריות  לתקנות  17)ב4(  אלה,  לתקנות   )2(1 בתקנה  כתיקונה  העיקריות 
בתקנה 1)3( לתקנות אלה, 17)ג( לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 1)4()ג( לתקנות 
כנוסחה  ו–18)ג(  אלה  לתקנות   )5(1 בתקנה  כנוסחה  העיקריות  לתקנות  17)ו(  אלה, 

בתקנה 2 לתקנות אלה, ביום ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020(.

)ב( למעט לגבי בעל רישיון מן הסוג המפורט בפרט 1 בחלק ג' בתוספת הראשונה, 
 - אלה  לתקנות   )1(1 בתקנה  כתיקונה  העיקריות  לתקנות  17)ב(  תקנה  של  תחילתה 

ביום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(.

בחלק  ו–6   5 ובפרטים  ז',  ו',  ב',  בחלקים  המפורטים  מהסוגים  רישיון  בעל  )ג( לגבי 
כתיקונה  העיקריות  לתקנות  17)ב3(  תקנה  של  תחילתה  הראשונה,  שבתוספת   ח' 
 )3(1 בתקנה  כתיקונה  העיקריות  לתקנות  17)ב4(  ותקנה  אלה  לתקנות   )2(1 בתקנה 

לתקנות אלה, ביום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(.

)ד( לגבי בעל רישיון מן הסוג המפורט בחלקים ב' ו–ו' בתוספת הראשונה,  תחילתן 
של תקנות 17)ג( לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 1)4( לתקנות אלה, 17)ו( לתקנות 
כנוסחה  העיקריות  לתקנות  ו–18)ג(  אלה  לתקנות   )5(1 בתקנה  כתיקונה  העיקריות 

בתקנה 2 לתקנות אלה, ביום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(.

כ"ט באב התש"ף )19 באוגוסט 2020(
)חמ 3-411-ת1(

ל ד נ ה ז  ע ו י  
           שר התקשורת

צו הגז )בטיחות ורישוי( )אירוע גפ"מ(, התש"ף-2020

 - )להלן  התשמ"ט-11989  ורישוי(,  )בטיחות  הגז  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 30)ג( לחוק, אני מצווה לאמור: 

בצו זה -   .1
"אירוע גז" - דליפה לא מבוקרת של  גפ"מ ממיתקן גז או ממכלית גז, וכן שריפה של 

מיתקן הגז או התמוטטות של מבנה על המיתקן;

"בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ"מ" - מתקין גפ"מ רמה 1, מתקין גפ"מ רמה 2, מתכנן 
גפ"מ או מתכנן גפ"מ בכיר, לפי העניין;

תיקון תקנה 18 

תחילה 

הגדרות 

ס"ח התשמ"ט, עמ' 108; התשע"ו, עמ' 61.  1
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"גוף הצלה" - כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א-21971;

"גפ"מ" - גז פחמימני מעובה;

"חוק התקנים" - חוק התקנים, התשי"ג-31953;

"המנהל" - מי שמונה לפי סעיף 3)ב( לחוק למנהל לענייני גפ"מ;

"מכל גז" - מכל גפ"מ מיטלטל או מכל גפ"מ נייח, לפי העניין;

"מכל גפ"מ מיטלטל" - כלי קיבול  המיועד לאחסון גפ"מ ושאינו מיועד למילוי באתר 
ההתקנה, אשר חל עליו תקן 70; 

"מכל גפ"מ נייח" - כלי קיבול המיועד לאחסון גפ"מ ולמילוי באתר ההתקנה, אשר 
חל עליו תקן 158;

"מכל מחנאות" - כלי קיבול המיועד לאחסון גפ"מ בתכולה של עד 12 ליטרים, אשר 
חל עליו תקן 70 או תקן 844;

"מכל שלא למילוי חוזר" - כלי קיבול מיטלטל המיועד לאחסון גפ"מ, אשר חל עליו 
תקן 844; 

"מכלית גז" - רכב המוביל גפ"מ;

או  גפ"מ  של  שריפה  מתבצעת  שבהם  מכונה  או  מכשיר  כל   - גפ"מ"  צורך  "מכשיר 
נעשה שימוש בגפ"מ בתהליך ייצור, ובלבד שהגפ"מ אינו משמש כחומר זינה 

בתהליך ייצור כימי;

"מפקח בטיחות" - מתכנן גפ"מ בכיר או מתכנן גפ"מ, שהוא אחד מאלה: 

משמש אחראי על הבטיחות אצל ספק הגז;  )1(

מי שאחראי על הבטיחות אצל ספק הגז הסמיכו באישור המנהל הכללי של   )2(
ספק הגז;

"מעבדה מאושרת" - כמשמעותה בסעיף 12)א( לחוק התקנים;

"מערכת גז מרכזית" - מערכת להספקת גז שבאמצעותה מסופק גז לשני צרכני גז או יותר;

"2 רמה  גפ"מ  "מתקין   ,"1 רמה  גפ"מ  "מתקין  בכיר",  גפ"מ  "מתכנן  גפ"מ",   "מתכנן 
- כמשמעותם  בתקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ;

)רישוי  ורישוי(  )בטיחות  הגז  תקנות   - גפ"מ"  בעבודות  העוסקים  רישוי  "תקנות 
העוסקים בעבודות גפ"מ(, התשס"ו-42006;

"תקן רשמי" - תקן שהוכרז עליו כעל תקן ישראלי רשמי, כתוקפו מזמן לזמן לפי חוק 
התקנים, שעותק שלו מצוי באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי;

"תקן 70" - התקן הרשמי ת"י 70 - "מכלים מיטלטלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים 
מעובים )גפ"מ( , על חלקיו";

)גפ"מ(",  "תקן 158" - התקן הרשמי ת"י 158 - "מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים 
על חלקיו;

"תקן 844" - התקן הרשמי ת"י 844 - "מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה 
)גפ"מ(".

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.  2

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ו, עמ' 82.  3
ק"ת התשס"ו, עמ' 735.  4
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ספק גז יפעיל, בעצמו או באמצעות אחר, מוקד חירום טלפוני, במשך 24 שעות  )א(   .2
ביממה, כל ימות השנה, שייתן בתוך שתי דקות מענה אנושי לקריאה הנוגעת לאירוע 

גז או חשש לאירוע כאמור )להלן - קריאה(.

ספק גז יפרסם את פרטי מוקד החירום בחשבון הגז וכן במקום בולט על מכל הגז  )ב( 
או בסמוך לו, למעט מכל מחנאות, ובמערכת גז מרכזית- גם בסמוך לברז ראשי קומתי; 
נוסף על כך, ספק גז שיש לו אתר אינטרנט, יפרסם את פרטי מוקד החירום במקום בולט 

בעמוד הראשי של האתר שלו.

ספק גז יעסיק בעלי רישיונות לעיסוק בעבודות גפ"מ אשר יהיו ערוכים להגיע  )א(   .3
לו  מספק  הגז  שספק  גז  למיתקן  או  הגז  ספק  שבשימוש  גז  מכלית  לכל  דיחוי  בלא 
גז, שהתקבלה לגביהם קריאה, בין שהוא מספק לו גז בעצמו ובין באמצעות מורשה 
מטעמו, לפי העניין; נוסף על כך, ספק גז רשאי להכשיר אנשים מטעמו שאינם בעלי 
גז  למיתקן  דיחוי  בלא  להגיע  ערוכים  יהיו  אשר  גפ"מ,  בעבודות  לעיסוק  רישיונות 
כאמור  הכשרה  למיתקן;  הגז  הספקת  את  ולהפסיק  כאמור  גז  לו  מספק  הגז  שספק 
בסעיף קטן זה תיעשה על פי תכנית של ספק הגז, שיאשר המנהל; ספק הגז ימסור למי 

שעבר את ההכשרה מסמך בכתב המעיד על ההכשרה. 

התקבלה קריאה כאמור בסעיף 2, מקבל הקריאה יעבירה בלא דיחוי לבעל רישיון  )ב( 
לעיסוק בעבודת גפ"מ, ואם אין בעל רישיון היכול להגיע בלא דיחוי למקום שהתקבלה 
לגביו קריאה - לבעל הכשרה כאמור בסעיף קטן )א(; מי שקיבל את הקריאה יאשר כי 

קיבל אותה וכי יפעל כאמור בסעיף קטן )ג(.

בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ"מ, או בעל הכשרה כאמור בסעיף קטן )א(, יגיע  )ג( 
בלא דיחוי למקום שהתקבלה לגביו קריאה, יפסיק את דליפת הגז ממכלית הגז או 
את הספקת הגז הראשית למיתקן הגז שהתקבלה לגביו קריאה, לפי העניין, ולאחר 
מכן יודיע על האירוע למפקח הבטיחות; בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ"מ או בעל 
הכשרה כאמור שהגיע למקום שהתקבלה לגביו קריאה, יפסיק את הספקת הגז למיתקן 
הגז כאמור בסעיף קטן זה גם אם התברר לו כי ספק הגז שאצלו התקבלה הקריאה אינו 
מספק גז למיתקן, ויודיע על האירוע בלא דיחוי למוקד החירום של ספק הגז שמיתקן 

הגז מסומן בסימונו. 

על אף האמור בסעיף קטן )ג(, בעל רישיון לעיסוק בעבודת גפ"מ פטור מהפסקת  )ד( 
הספקת הגז למיתקן לפי סעיף קטן )ג(, אם התברר לו כי התקיים אחד מאלה: 

לא מדובר באירוע גז;  )1(

מדובר באירוע שבו דלף גפ"מ ממכל גפ"מ מיטלטל או מאבזר המחובר למכל   )2(
כאמור, ובלבד שהפסיק את הספקת הגז מהמכל;

את  שהפסיק  ובלבד  הגז,  מיתקן  של  מחלק  גפ"מ  דלף  שבו  באירוע  מדובר   )3(
הספקת הגז לאותו חלק של מיתקן הגז.

נסיבות  בשל  הגז  הספקת  את  הפסיק  שלא  גפ"מ  בעבודת  לעיסוק  רישיון  בעל  )ה( 
כאמור בסעיף קטן )ד( יתעד בכתב את הנסיבות מיד בתום הטיפול הראשוני באירוע, 

ויעביר את התיעוד לספק הגז שמעסיק אותו.

באירוע גז שיש בו נפגעים או נזק לרכוש, לא יערוך אדם שינוי במקום האירוע,  )ו( 
לא ייטול דבר ממקום האירוע ולא ינקוט כל פעולה, פרט להפסקת הספקת הגז למיתקן 
הגז ופרט לפעולה הנדרשת לשם שמירה על שלום הציבור; כל פעולה שנעשית במקום 
האירוע בידי ספק הגז או אדם מטעמו, תתועד בכתב בידי מבצעה מיד בתום הטיפול 

הראשוני באירוע.

מוקד חירום 

טיפול ראשוני 
באירוע גז
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נכח במקום אירוע גז גורם מטעם גוף הצלה, משטרת ישראל  או משרד האנרגיה,  )ז( 
לא תינקט כל פעולה שהיא בלי שתואמה עם גורם כאמור.

הוראות סעיף זה לא יחולו על ספק גז העוסק בשיווק מכלים שלא למילוי חוזר  )ח( 
בלבד.

חידוש הספקת הגז למיתקן גז שאירע בו אירוע גז ייעשה בהקדם האפשרי, על פי  )א(   .4
נוהל כתוב של ספק הגז שאישר  המנהל, ובאישור בכתב של מפקח הבטיחות או בעל 

רישיון מתקין גפ"מ רמה 2 שמפקח הבטיחות הסמיך לכך. 

באירוע שבו דלף גפ"מ באופן לא מבוקר ממיתקן גז, למעט דליפה ממכשיר כאמור  )ב( 
בסעיף קטן )ג( או ממכל גפ"מ מיטלטל או מאבזר המחובר למכל כאמור, לשם חידוש 

הספקת הגז למיתקן יידרשו, נוסף על האמור בסעיף קטן )א( - 

באירוע שבו אין נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש - אישור בכתב בדבר התאמת   )1(
המיתקן לתקן 158 חלק 4 לצורך חידוש הספקת הגז למיתקן, מאת בעל רישיון 
 9 תקנה  לפי  כאמור  התאמה  בדיקת  לבצע  המורשה  גפ"מ  בעבודות  לעיסוק 

לתקנות רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ;

באירוע שבו יש נפגעים או נגרם נזק לרכוש - תעודת בדיקה בדבר התאמת   )2(
או  מאושרת,  מעבדה  מאת  התקנים,  לחוק  12)א(  סעיף  לפי   158 לתקן  המיתקן 
אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן 158 חלק 4 לצורך חידוש הספקת הגז 
למיתקן מאת מתכנן גפ"מ בכיר שאינו עובד של ספק הגז ושלא תכנן את המיתקן 

או פיקח על התקנתו.

באירוע שבו דלף גפ"מ באופן לא מבוקר ממכשיר צורך גפ"מ, לשם חידוש הספקת  )ג( 
תקינות   בדבר  בכתב  באישור  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  על  נוסף  יידרש,  למכשיר  הגז 
העוסקים  רישוי  תקנות  לפי  כאמור  מכשיר  לתחזק  שמורשה  מי  מאת  המכשיר, 

בעבודות גפ"מ.

באירוע גז שיש בו נפגעים או נזק לרכוש, רשאי המנהל, אם ראה צורך בכך לשם  )ד( 
לפי  הגז  הספקת  לחידוש  כתנאי  נוספים  מסמכים  לדרוש  המיתקן,  בטיחות  בדיקת 

סעיף זה.

הוראות סעיף זה לא יחולו על ספק גז העוסק בשיווק מכלים שלא למילוי חוזר  )ה( 
בלבד.

ספק גז ידווח לעובד משרד האנרגיה על אירוע גז שיש בו נפגעים או נזק לרכוש  )א(   .5
עם  מיד  האנרגיה,  משרד  או   ישראל  משטרת  הצלה,  גוף  מטעם  גורם  בו  שנכח  או 
היוודע לו הדבר; דיווח כאמור יימסר באופן טלפוני, למספר הטלפון של עובד משרד 

האנרגיה שיועבר לספקי הגז, ואם לא היה מענה טלפוני - בדרך אלקטרונית.

גז  אירוע  מיום  ימים   10 בתוך  אלקטרוני,  באופן  לרבות  למנהל,  ימסור  גז  ספק  )ב( 
לו  שהורה  במתכונת  כאמור,  אירוע  על  ומפורט  מלא  דוח  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור 

המנהל; דוח כאמור יכלול תיעוד כאמור בסעיף 3)ו(.

ספק גז ימסור למנהל בתחילת כל רבעון, עד ליום החמישה עשר בחודש הראשון  )ג( 
של הרבעון, דוח במתכונת שהורה לו המנהל, ובו פירוט של כל אירועי הגז שאירעו 
 15( התשפ"ב  ט' בחשוון  ליום  עד  כאמור  ראשון  ימסור דיווח  הספק  ברבעון הקודם; 

באוקטובר 2021(. 

המנהל רשאי לדרוש מספק הגז הבהרות בנוגע לדוח כאמור בסעיף זה. )ד( 

חידוש הספקת גז 
לאחר אירוע גז 

דיווח על אירוע גז
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ספק גז חייב לשמור את האישורים הנדרשים לפי צו זה ותיעוד של הקריאות הנוגעות   .6
לאירועי גז ושל נסיבות אי–הפסקת הספקת גז לפי סעיף 3)ה(, לתקופה של שבע שנים 

לפחות.

תחילתו של צו זה שמונה חודשים מיום פרסומו.   .7
ג' באלול התש"ף )23 באוגוסט 2020(

)חמ 3-5228(

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י  
           שר האנרגיה

צו המועצות המקומיות )קדימה-צורן, תיקון(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מכריז לאמור: 

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950, במקום פרט )צח( יבוא:  .1
")צח( המועצה המקומית קדימה - צורן.

תאריך הקמתה: ז' באב התשס"ג )5 באוגוסט 2003(.

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע:

גושים 7814, 7815, 7882, 7937, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8853, 
8855, 8945, 8946 - בשלמותם;

גוש 7816 - חלק מחלקה 27 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה 
ביד שר הפנים ביום ה' באב התש"ף )26 ביולי 2020(, שהעתקים ממנה מופקדים 
ובמשרדי  רמלה,  המרכז,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד 

המועצה המקומית קדימה - צורן )להלן - המפה(;

גוש 7880 - חלקות 28 עד 124, 129 עד 133, 135 עד 148, 150 עד 155 וחלק מחלקות 21, 
23, 134, 149 כמסומן במפה;

גוש 7883 - חלקות 34 עד 138, 140 וחלק מחלקות 28, 142, 153, 156 עד 160 כמסומן 
במפה;

גוש 7884 - חלק מחלקות 17, 19, 26, 33, 36 כמסומן במפה;

גוש 7936 - חלק מחלקות 20, 37 עד 40, 52, 53 כמסומן במפה;

גוש 8000 - חלקות 19, 23 עד 25 וחלק מחלקות 14, 16, 18, 22 כמסומן במפה;

גוש 8001 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;

גוש 8003 - חלק מחלקות 31, 32 כמסומן במפה;

גוש 8009 - פרט לחלקות 71, 73;

גוש 8010 - חלקה 1 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 8016 - חלקה 228;

גוש 8017 - חלקות 18 עד 25, 28;

גוש 8559 - חלקה 25 וחלק מחלקות 23, 26, 27 כמסומן במפה;

חובת תיעוד 

תחילה  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 413; התשע"ז, עמ' 254.  2

החלפת פרט 
)צח( בתוספת 

הראשונה 
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גוש 8560 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;

גוש 8852 - פרט לחלק מחלקות 29, 48, 49, 68, 72, 75, 77, 79, 80, 91 כמסומן במפה;

גוש 8854 - פרט לחלק מחלקה 86 כמסומן במפה;

גוש 8947 - פרט לחלק מחלקה 42 כמסומן במפה;

גוש 9047 - חלקות 10 עד 13, 28 וחלק מחלקות 9, 15, 16, 27 כמסומן במפה;

גוש 9048 - חלקות 43 עד 46 וחלק מחלקות 47, 55 כמסומן במפה;

גוש 9224 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה."

ה' באב התש"ף )26 ביולי 2020(
)חמ 3-269-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
           שר הפנים

צו הביטוח הלאומי )סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים( )תיקון(, התש"ף-2020

התשנ"ה-11995  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק   6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועדת  ובאישור  לחוק   12 סעיף  לפי  המוסד  במועצת  שנועצתי  ולאחר  החוק(,   - )להלן 

העבודה הרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

מעבידים(,  וקביעת  מבוטחים  )סיווג  הלאומי  הביטוח  לצו  הראשונה  בתוספת     .1
התשל"ב-21972 -

בכלי-רכב  תיירים  המדריך  דרך  מורה  "למעט  המילים  א',  בטור   ,7 בפרט   )1(
שבבעלותו" - יימחקו;

אחרי פרט 14 יבוא:  )2(

טור א'
סוגי העבודה

טור ב'
תנאי העבודה

טור ג'
המעביד

איש צוות מקצועי, "15.
הנמנה עם עובדי 
הצוות הטכני  או 
האמנותי בהפקה 

קולית או חזותית  

נערך  בכתב  העבודה  הסכם 
שנה   רבע  של  לתקופה  מראש 
לפחות או לסדרה של חמישה 
ובהופעות  לפחות;  הפקה  ימי 
 - ציבוריים  תקשורת  באמצעי 
6)א(  בסעיף  האמור  חל  כשלא 
- הסכם העבודה בכתב נערך 
מראש לסדרה של שלושה ימי 

הפקה בחודש לפחות

החייב בתשלום 
גמול העבודה 

לפי ההסכם"

תחילתו של  צו זה ביום י"ב באלול התש"ף )1 בספטמבר 2020( )להלן - יום התחילה(,    .2
והוא יחול גם על הסכם שנכרת לפני יום התחילה. 

ד' באלול התש"ף )24 באוגוסט 2020(
)חמ 3-1337-ת1(

י ל ו מ ש ק  י צ י א  
שר העבודה הרווחה      

והשירותים החברתיים      

תיקון התוספת 
הראשונה 

תחילה ותחולה 

סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 4.86 שקלים חדשים   

ס"ח התשנ"ה, עמ' 207.  1

ק"ת התשל"ב, עמ' 1573; התשע"ח, עמ' 1060.  2
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