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חוק מקורות אנרגיה )תיקון מס' 2(, התשפ"א-2020*

הוספתכותרת
פרקא'

בחוקמקורותאנרגיה,התש"ן-11989)להלן-החוקהעיקרי(,לפניסעיף1יבוא:1פ

"פרק א': הגדרות ומטרה".

בסעיף1לחוקהעיקרי-2פתיקוןסעיף1

ההגדרה"תקנות"-תימחק; )1(

בהגדרה"השר",המילה"והתשתית"-תימחק; )2(

בהגדרה"הממונה",במקוםהסיפההחלבמילים"והודעהעל"יבוא"לפיסעיף2ג"; )3(

אחריההגדרה"הממונה"יבוא: )4(

""מפקח"-מפקחשהוסמךלפיסעיף4פ"

הוספתכותרת
פרקב'

אחריסעיף2לחוקהעיקרייבוא:3פ

"פרק ב': התייעלות אנרגטית".

אחריסעיף2בלחוקהעיקרייבוא:4פהוספתסעיף2ג

השרימנהממונהלענייןחוקזהמקרבעובדימשרדופ2גפ"מינויהממונה )א(

הממונהרשאילאצולמסמכויותיולפיחוקזהלעובד )ב(
משרדהאנרגיה,למעטהסמכותלקבועהוראותלפיסעיף3ד)ג(,

לתתפטורלפיסעיף3ידולהטילעיצוםכספילפיפרקז'פ

הודעהעלמינויהממונהלפיסעיףקטן)א(ועלאצילת )ג(
סמכויותלפיסעיףקטן)ב(תפורסםברשומותפ"

בסעיף3)ד()1(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"לאהעביראחדמהשריםהאמוריםאתעמדתו5פתיקוןסעיף3
לענייןתקנותכאמורבסעיףזהבתוך45ימיםמיוםשפנהאליוהשרבעניין)בפסקהזו
-תקופתההתייעצות(,יראובתוםאותהתקופהכאילוקוימהחובתההתייעצותעמו
לפיפסקהזו,אלאאםכןביקשבתוךתקופתההתייעצותלהאריכהלגביו,ואםביקש
זאת-תוארךתקופתההתייעצותעמולתקופהאחתנוספתשלאתעלהעל30ימיםפ"פ

אחריסעיף3לחוקהעיקרייבוא:6פהוספתפרקג'

"פרק ג': הוראות לעניין נצילות אנרגטית ביבוא 
ובשיווק של מכשירים חשמליים

סימן א': הגדרות

בפרקזה-3אפהגדרות-פרקג'

"אבטיפוס",שלמכשירחשמלי-דגםבסיסלייצורהמכשיר
החשמלי;

"אישורהממונה"-כמשמעותובסעיף3ה;

"דירוגאנרגטי",שלמכשירחשמלי-הדירוגשלהמכשיר
הנצילות לרמת בהתאם האנרגטי במדרג החשמלי

האנרגטיתשלו;

התקבלבכנסתביוםי"דבכסלוהתשפ"א)30בנובמבר2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1347,מיוםו'באבהתש"ף)27ביולי2020(,עמ'580פ

ס"חהתש"ן,עמ'28;התשע"א,עמ'651פ 1
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"דרישתנצילותאנרגטית"-כמשמעותהלפיסעיף3ב)א()1(;

"חוקהתקנים"-חוקהתקנים,התשי"ג-21953;

"יבואן"-אדםהעוסקביבואמכשירחשמליבאופןמסחרי,
ביןדרךקבעוביןבאקראי;

"יצרן"-אדםהעוסקבייצורבישראלשלמכשירחשמלילשם
שיווקובישראל;

"מכוןהתקנים"-כמשמעותולפיחוקהתקנים;

"מעבדהבישראל"-מכוןהתקניםאומעבדהמאושרתלפי
סעיף12לחוקהתקנים;

"משווק"-אדםהעוסקבשיווקאובמכרשלמכשירחשמלי,
בישראל;

"תוויתדירוגאנרגטי"-כמשמעותהבסעיף3ח;

"תקנותנצילותאנרגטית"-תקנותלפיסעיף3בפ

סימן ב': תקנות נצילות אנרגטית

תחולהותקנות
נצילותאנרגטית

חשמליים3בפ מכשירים סוגי על יחולו זה פרק הוראות )א(
שיקבעהשר;קבעהשרכאמור,יקבעלגביכלאחדמסוגי
המכשיריםהחשמלייםהוראותבענייניםהמפורטיםבפסקאות
)1(עד)3(,וכןרשאיהואלקבועלגביכלאחדמהםהוראות

בענייןהמפורטבפסקה)4(:

דרישהשלפיההנצילותהאנרגטיתשלהמכשירים )1(
החשמלייםתעלהעלנצילותאנרגטיתמזעריתכפי

שתיקבע;

דרךהבדיקהלקביעתעמידתםשלהמכשירים )2(
החשמלייםבדרישתנצילותאנרגטית;

המדרגהאנרגטי-טווחהדירוגיםהאנרגטייםשל )3(
מכשירחשמלי;

המתכונתוהצורהשלתוויתדירוגאנרגטיפ )4(

תקנותלפיסעיףקטן)א(יותקנו- )ב(

מכשירים של מקביל יבוא יימנע שלא כך )1(
חשמליים;לענייןזה,"יבואמקביל"-יבואשלמכשיר
המכשיר את המייבא יבואן שאינו מי בידי חשמלי
החשמליבהתאםלהסכםעםהיצרןשלאותומכשיר;

את לצמצם באנרגיה, לחיסכון להביא במטרה )2(
השימושבחשמלולהפחיתזיהוםאוויר;

בשיםלבלנהוגבמדינותמפותחותעםשווקים )3(
במכשירים סחר חסמי לצמצם ולצורך משמעותיים

חשמלייםביןישראללמדינותהעולםפ

"דרישתנצילותאנרגטית"-כמשמעותהלפיסעיף3ב)א()1(;

"חוקהתקנים"-חוקהתקנים,התשי"ג-21953;

"יבואן"-אדםהעוסקביבואמכשירחשמליבאופןמסחרי,
ביןדרךקבעוביןבאקראי;

"יצרן"-אדםהעוסקבייצורבישראלשלמכשירחשמלילשם
שיווקובישראל;

"מכוןהתקנים"-כמשמעותולפיחוקהתקנים;

"מעבדהבישראל"-מכוןהתקניםאומעבדהמאושרתלפי
סעיף12לחוקהתקנים;

"משווק"-אדםהעוסקבשיווקאובמכרשלמכשירחשמלי,
בישראל;

"תוויתדירוגאנרגטי"-כמשמעותהבסעיף3ח;

"תקנותנצילותאנרגטית"-תקנותלפיסעיף3בפ

סימן ב': תקנות נצילות אנרגטית

תחולהותקנות
נצילותאנרגטית

חשמליים3בפ מכשירים סוגי על יחולו זה פרק הוראות )א(
שיקבעהשר;קבעהשרכאמור,יקבעלגביכלאחדמסוגי
המכשיריםהחשמלייםהוראותבענייניםהמפורטיםבפסקאות
)1(עד)3(,וכןרשאיהואלקבועלגביכלאחדמהםהוראות

בענייןהמפורטבפסקה)4(:

דרישהשלפיההנצילותהאנרגטיתשלהמכשירים )1(
החשמלייםתעלהעלנצילותאנרגטיתמזעריתכפי

שתיקבע;

דרךהבדיקהלקביעתעמידתםשלהמכשירים )2(
החשמלייםבדרישתנצילותאנרגטית;

המדרגהאנרגטי-טווחהדירוגיםהאנרגטייםשל )3(
מכשירחשמלי;

המתכונתוהצורהשלתוויתדירוגאנרגטיפ )4(

תקנותלפיסעיףקטן)א(יותקנו- )ב(

מכשירים של מקביל יבוא יימנע שלא כך )1(
חשמליים;לענייןזה,"יבואמקביל"-יבואשלמכשיר
המכשיר את המייבא יבואן שאינו מי בידי חשמלי
החשמליבהתאםלהסכםעםהיצרןשלאותומכשיר;

את לצמצם באנרגיה, לחיסכון להביא במטרה )2(
השימושבחשמלולהפחיתזיהוםאוויר;

בשיםלבלנהוגבמדינותמפותחותעםשווקים )3(
במכשירים סחר חסמי לצמצם ולצורך משמעותיים

חשמלייםביןישראללמדינותהעולםפ

ס"חהתשי"ג,עמ'30פ 2
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ו־)3(יותקנולאחר)ג( )א()1( תקנותלפיסעיףקטן )1(
התייעצותעםהשרלהגנתהסביבה;לאהעבירהשר
להגנתהסביבהאתעמדתולענייןתקנותכאמורבתוך
45ימיםמיוםשפנהאליוהשרבענייןזה,יחולוהוראות

סעיף3)ד()1(סיפהפ

לב בשים יותקנו )א()3( קטן סעיף לפי תקנות )2(
זה ובכלל מפותחות, במדינות הקבועות להוראות

מדינותהאיחודהאירופיפ

סימן ג': חובת עמידה בדרישת נצילות אנרגטית

חובתקבלת
אישורעלעמידה

בדרישתנצילות
אנרגטית

לאייבאיבואןמכשירחשמלי,לאיעביריבואןאויצרןלמשווק3גפ
מכשירחשמליולאישווקיבואןאויצרןמכשירחשמליאלא

אםכןבידואחדמאלה:

נצילות בדרישת עמידה על הצהרה פי על אישור )1(
אנרגטית,לפיהוראותסעיף3ד;

נצילות בדרישת עמידה על הממונה מאת אישור )2(
אנרגטית,לפיהוראותסעיף3הפ

אישורעלפי
הצהרה

יבואןאויצרןהמבקשאישורעלפיהצהרה)בפרקזה3דפ )א(
-מבקש(יגישלממונה,באופןמקוון,הצהרהשלפיה-

המכשירהחשמלישלגביומתבקשהאישורעומד )1(
בדרישתנצילותאנרגטית;

הואמודעלהליכיםהעלוליםלהינקטנגדולפי )2(
הוראותכלדיןבשלהגשתהצהרהכוזבתאושגויה;

הואצירףהתחייבותכנדרשלפיסעיףקטן)ב()2(פ )3(

להצהרהיצרףהמבקשאתאלה: )ב(

נתוניםבענייןעמידתושלאבטיפוסשלהמכשיר )1(
החשמליבדרישתנצילותאנרגטית,ובכללזהנתונים
יוכל הממונה ושעליהם )ג( קטן סעיף לפי שנקבעו
של האנרגטי הדירוג בקביעת היתר, בין להסתמך,
המכשירהחשמלי;איןבהגשתהנתוניםהאמוריםכדי
לפטוראתהמבקשמאחריותולעמידתאבהטיפוסשל

המכשירהחשמליבדרישתהנצילותהאנרגטית;

התחייבותשלפיה- )2(

הואיעמידאתהמכשירהחשמלישלגביו )א(
מתבקשהאישורלבדיקהמדגמיתבידימפקח,
במחסןהיבואן,בנמלאובכלמקוםשבונמצא
המכשירהחשמליבטרםהפצתולמשווק,בלא
קבלתתמורה,והכולאםהמפקחיורהלולעשות

כןובאופןשיורהלו;
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הואיעביראתהמכשירהחשמלישלגביו )ב(
לשם בישראל למעבדה האישור מתבקש
בדיקתעמידתובדרישתנצילותאנרגטית,וכן
יישאבהוצאותהבדיקהויעביראתתוצאותיה
לו יורה המפקח אם והכול הממונה, לבחינת

לעשותכןובאופןשיורהלופ

הנתונים)ג( בדבר הוראות לקבוע רשאי הממונה )1(
שישלצרףלהצהרהלפיסעיףקטן)ב()1(לשםהוכחת
בדרישת חשמלי מכשיר של טיפוס אב של עמידתו

נצילותאנרגטיתפ

איןחובהלפרסםברשומותאתהוראותהממונה )2(
לפיפסקה)1(,אולםהממונהיפרסםברשומותהודעה
עלקביעתהוראותכאמורועלמועדתחילתן;הוראות
כאמורוכלשינויבהןיועמדולעיוןהציבורבמשרד
משרד של האינטרנט באתר ויפורסמו האנרגיה

האנרגיה,ורשאיהשרלקבועדרכיםנוספותלפרסומןפ

מבקששהגישהצהרהוהתחייבותלפיסעיףזהיקבל )ד(
במערכת ההצהרה קליטת על אוטומטית שיונפק אישור

המקוונת)בפרקזה-אישורעלפיהצהרה(פ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,היהלממונהחששכיאב )ה(
טיפוסשלמכשירחשמלישלגביוהוגשההצהרהאינועומד
בדרישתנצילותאנרגטית,רשאיהואלהורותכילאיונפק
אישורעלפיהצהרהוכייראואתההצהרהכבקשהלקבלת

אישורהממונהלפיסעיף3הפ

הוראתהממונהכאמורבסעיףקטן)ה(תינתןבהתבסס )ו(
עלניהולסיכוניםאועלמידעשבידיהממונהלגביהמבקש,
המכשירהחשמלישבנוגעאליומתבקשהאישור,יצרןהמכשיר
החשמליאוהמדינהשממנהמיובאהמכשירהחשמליאו
שבההואמיוצר,ובכללזהמידעשהתקבלממדינהאחרתאו

מארגוןבין־לאומיפ

יבואןאויצרןהמבקשלקבלאתאישורהממונה,יגיש3הפאישורהממונה )א(
לממונהבקשהמקוונתבהתאםלהוראותשנקבעולפיסעיף

קטן)ד()בסעיףזה-בקשהלממונה(פ

לבקשהלממונהיצרףהמבקשתוצאותבדיקהשבוצעה )ב(
המכשיר של הטיפוס שאב המעידות בישראל במעבדה

החשמליעומדבדרישתנצילותאנרגטיתפ

פי על מצא, אם זה סעיף לפי אישור ייתן הממונה )ג(
תוצאותהבדיקהשצורפולבקשהלממונה,כיאבהטיפוס

שלהמכשירהחשמליעומדבדרישתנצילותאנרגטיתפ

השררשאילקבועהוראותלענייןאופןהגשתבקשה )ד(
לממונהואופןמתןהאישורפ

הואיעביראתהמכשירהחשמלישלגביו )ב(
לשם בישראל למעבדה האישור מתבקש
בדיקתעמידתובדרישתנצילותאנרגטית,וכן
יישאבהוצאותהבדיקהויעביראתתוצאותיה
לו יורה המפקח אם והכול הממונה, לבחינת

לעשותכןובאופןשיורהלופ

הנתונים)ג( בדבר הוראות לקבוע רשאי הממונה )1(
שישלצרףלהצהרהלפיסעיףקטן)ב()1(לשםהוכחת
בדרישת חשמלי מכשיר של טיפוס אב של עמידתו

נצילותאנרגטיתפ

איןחובהלפרסםברשומותאתהוראותהממונה )2(
לפיפסקה)1(,אולםהממונהיפרסםברשומותהודעה
עלקביעתהוראותכאמורועלמועדתחילתן;הוראות
כאמורוכלשינויבהןיועמדולעיוןהציבורבמשרד
משרד של האינטרנט באתר ויפורסמו האנרגיה

האנרגיה,ורשאיהשרלקבועדרכיםנוספותלפרסומןפ

מבקששהגישהצהרהוהתחייבותלפיסעיףזהיקבל )ד(
במערכת ההצהרה קליטת על אוטומטית שיונפק אישור

המקוונת)בפרקזה-אישורעלפיהצהרה(פ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,היהלממונהחששכיאב )ה(
טיפוסשלמכשירחשמלישלגביוהוגשההצהרהאינועומד
בדרישתנצילותאנרגטית,רשאיהואלהורותכילאיונפק
אישורעלפיהצהרהוכייראואתההצהרהכבקשהלקבלת

אישורהממונהלפיסעיף3הפ

הוראתהממונהכאמורבסעיףקטן)ה(תינתןבהתבסס )ו(
עלניהולסיכוניםאועלמידעשבידיהממונהלגביהמבקש,
המכשירהחשמלישבנוגעאליומתבקשהאישור,יצרןהמכשיר
החשמליאוהמדינהשממנהמיובאהמכשירהחשמליאו
שבההואמיוצר,ובכללזהמידעשהתקבלממדינהאחרתאו

מארגוןבין־לאומיפ

יבואןאויצרןהמבקשלקבלאתאישורהממונה,יגיש3הפאישורהממונה )א(
לממונהבקשהמקוונתבהתאםלהוראותשנקבעולפיסעיף

קטן)ד()בסעיףזה-בקשהלממונה(פ

לבקשהלממונהיצרףהמבקשתוצאותבדיקהשבוצעה )ב(
המכשיר של הטיפוס שאב המעידות בישראל במעבדה

החשמליעומדבדרישתנצילותאנרגטיתפ

פי על מצא, אם זה סעיף לפי אישור ייתן הממונה )ג(
תוצאותהבדיקהשצורפולבקשהלממונה,כיאבהטיפוס

שלהמכשירהחשמליעומדבדרישתנצילותאנרגטיתפ

השררשאילקבועהוראותלענייןאופןהגשתבקשה )ד(
לממונהואופןמתןהאישורפ
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אישורעלפיהצהרהאואישורהממונהיינתןלתקופה3ופתוקףאישורים )א(
בכתב, מנומקת בהחלטה רשאי, הממונה אולם שנה, של
להאריךאתתוקףהאישורבשנהנוספתלפיבקשתהיבואן

אוהיצרןפ

השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילשנות )ב(
אתתקופתהתוקףשלאישוריםכאמורבסעיףקטן)א(ולקבוע

תקופותתוקףשונותלסוגימכשיריםחשמלייםפ

איסורהעברה,
שעבודאועיקול

שלאישורים

אישורעלפיהצהרהואישורהממונהאינםניתניםלהעברה,3זפ
לשעבודאולעיקול,אלאאםכןניתןלכךאישורמראשובכתב

מאתהממונהובהתאםלתנאיםשנקבעובאישורפ

צירוףתוויתדירוג
אנרגטילאישור

עלפיהצהרה
ולאישורהממונה

לאישורעלפיהצהרהולאישורהממונהתצורףתוויתשעליה3חפ
סימןהמשקףאתהדירוגהאנרגטישלאבהטיפוסשלהמכשיר
החשמלי;הדירוגהאנרגטיייקבעעלסמךהנתוניםשפורטו
לבקשה שצורפו הבדיקה תוצאות סמך על או בהצהרה

לממונה,לפיהענייןפ

חובתשמירת
מסמכים

יבואןאויצרןשקיבלאישורעלפיהצהרהאואישור3טפ )א(
המכשיר עמידת על המעידים מסמכים ישמור הממונה
שבע של לתקופה האנרגטית הנצילות בדרישת החשמלי

שניםלפחות,לרבותבדרךדיגיטליתפ

השררשאילקבועהוראותלענייןשמירתמסמכיםלפי )ב(
סעיףקטן)א(,לרבותלענייןאופןשמירתםוהיקףהמידעשיש

לשמורפ

סימן ד': חובות לעניין סימון הדירוג האנרגטי

חובתיבואןויצרן
להעבירלמשווק

תוויתדירוג
אנרגטי

יבואןאויצרןהמעבירמכשירחשמלילמשווקיעבירלמשווק3יפ
אתתוויתהדירוגהאנרגטיעםהמכשירהחשמליפ

חובתמשווק
להציגדירוג

אנרגטי

משווקשקיבלתוויתדירוגאנרגטימיבואןאומיצרן3יאפ )א(
כאמורבסעיף3יידביקאויטביעאתהתוויתבמקוםבולט
יציג לא למכירה; המוצע החשמלי המכשיר גבי על לעין
משווקמכשירחשמליאלאאםכןמודבקתאומוטבעתעליו
תוויתכאמור;השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי

לקבועחובתהצגהשלהתוויתבמקומותנוספיםפ

לאיפרסםמשווקמכשירחשמלי,ובכללזהלאיציג )ב(
תמונהאוציורשלאבטיפוסשלמכשירחשמליאוחפץ
הנחזהכמכשירחשמלי,אלאאםכןצייןבפרסומתאתהדירוג

האנרגטישלהמכשירפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בשיווקמרחוקיציג)ג( )1(
משווקלצדתיאורהמכשירהחשמלי,במקוםתווית
המכשיר של האנרגטי הדירוג את האנרגטי, הדירוג

החשמליפ
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נוסףעלהוראותפסקה)1(,במסמךשמוסרמשווק )2(
יכלול הצרכן, הגנת לחוק 14ג)ב( סעיף לפי לצרכן

המשווקאתהדירוגהאנרגטישלהמכשירהחשמליפ

השררשאילקבוענתוניםנוספיםלענייןנצילות )3(
אנרגטיתשלמכשירחשמלישעלמשווקלהציגבשיווק

מרחוקלפיהוראותסעיףקטןזהפ

יראוהפרהשלהוראותסעיףקטןזהכהפרהשל )4(
לפי הצרכן, הגנת לחוק )ב( או 14ג)א( סעיף הוראות
העניין,ולממונהעלהגנתהצרכןוהסחרההוגןולמפקח
לפיחוקהגנתהצרכןיהיונתונות,לענייןאותההפרה,
כלהסמכויותשישלהםלפיפרקיםה'וה'1לאותוחוק;
סכוםהעיצוםהכספיבשלהפרתהוראותכאמוריהיה

הסכוםהנקובבסעיף22ג)א(לחוקהגנתהצרכןפ

בסעיףקטןזה- )5(

התשמ"א- הצרכן, הגנת חוק - הצרכן" הגנת "חוק
;31981

"שיווקמרחוק"-כהגדרתובסעיף14ג)ו(לחוקהגנת
הצרכןפ

סימן ה': סמכויות הממונה

מתןהוראותבשל
אי־עמידתמכשיר

חשמליבדרישת
נצילותאנרגטית

אובשלדירוג
אנרגטישגוי

הממונהרשאילהורותליבואןאוליצרןלפעולבהתאם3יבפ )א(
למפורטבפסקאותשלהלן,כולןאוחלקן,אםמצאכימכשיר
חשמלישייבאאושייצראינועומדבדרישתנצילותאנרגטית:

להודיעלציבור,ובכללזהלפרסםבכליהתקשורת, )1(
כפישיורהלוהממונה,כיהמכשירהחשמליאינועומד
בדרישתנצילותאנרגטית;בלילגרועמהאמור,הממונה
רשאילפרסםבכליהתקשורתכימכשירחשמליאינו

עומדבדרישתנצילותאנרגטית;

להפסיקלייבאאולהעבירלמשווק,לפיהעניין, )2(
אתהמכשירהחשמלי;

כפי מהמשווק החשמלי המכשיר את לאסוף )3(
שיורהלוהממונהפ

הורההממונהכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיהואלהורות )ב(
כאמור, הורה שלגביו החשמלי המכשיר של למשווק גם

להפסיקלשווקאולהציגלמכירהאתהמכשירהחשמליפ

מצאהממונהכיהדירוגהאנרגטישלמכשירחשמלי )ג(
כפישמופיעבתוויתהדירוגהאנרגטיהמתבססתעלהצהרת
היבואןאוהיצרןהואשגוי,אףשהואעומדבדרישתנצילות
אנרגטית,רשאיהואלהורותליבואןאוליצרןלהחליףאת
תוויתהדירוגהאנרגטישלהמכשירהחשמלי,וכןרשאיהוא

להורותליבואןאוליצרןעלכלאחדמאלה:

נוסףעלהוראותפסקה)1(,במסמךשמוסרמשווק )2(
יכלול הצרכן, הגנת לחוק 14ג)ב( סעיף לפי לצרכן

המשווקאתהדירוגהאנרגטישלהמכשירהחשמליפ

השררשאילקבוענתוניםנוספיםלענייןנצילות )3(
אנרגטיתשלמכשירחשמלישעלמשווקלהציגבשיווק

מרחוקלפיהוראותסעיףקטןזהפ

יראוהפרהשלהוראותסעיףקטןזהכהפרהשל )4(
לפי הצרכן, הגנת לחוק )ב( או 14ג)א( סעיף הוראות
העניין,ולממונהעלהגנתהצרכןוהסחרההוגןולמפקח
לפיחוקהגנתהצרכןיהיונתונות,לענייןאותההפרה,
כלהסמכויותשישלהםלפיפרקיםה'וה'1לאותוחוק;
סכוםהעיצוםהכספיבשלהפרתהוראותכאמוריהיה

הסכוםהנקובבסעיף22ג)א(לחוקהגנתהצרכןפ

בסעיףקטןזה- )5(

התשמ"א- הצרכן, הגנת חוק - הצרכן" הגנת "חוק
;31981

"שיווקמרחוק"-כהגדרתובסעיף14ג)ו(לחוקהגנת
הצרכןפ

סימן ה': סמכויות הממונה

מתןהוראותבשל
אי־עמידתמכשיר

חשמליבדרישת
נצילותאנרגטית

אובשלדירוג
אנרגטישגוי

הממונהרשאילהורותליבואןאוליצרןלפעולבהתאם3יבפ )א(
למפורטבפסקאותשלהלן,כולןאוחלקן,אםמצאכימכשיר
חשמלישייבאאושייצראינועומדבדרישתנצילותאנרגטית:

להודיעלציבור,ובכללזהלפרסםבכליהתקשורת, )1(
כפישיורהלוהממונה,כיהמכשירהחשמליאינועומד
בדרישתנצילותאנרגטית;בלילגרועמהאמור,הממונה
רשאילפרסםבכליהתקשורתכימכשירחשמליאינו

עומדבדרישתנצילותאנרגטית;

להפסיקלייבאאולהעבירלמשווק,לפיהעניין, )2(
אתהמכשירהחשמלי;

כפי מהמשווק החשמלי המכשיר את לאסוף )3(
שיורהלוהממונהפ

הורההממונהכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיהואלהורות )ב(
כאמור, הורה שלגביו החשמלי המכשיר של למשווק גם

להפסיקלשווקאולהציגלמכירהאתהמכשירהחשמליפ

מצאהממונהכיהדירוגהאנרגטישלמכשירחשמלי )ג(
כפישמופיעבתוויתהדירוגהאנרגטיהמתבססתעלהצהרת
היבואןאוהיצרןהואשגוי,אףשהואעומדבדרישתנצילות
אנרגטית,רשאיהואלהורותליבואןאוליצרןלהחליףאת
תוויתהדירוגהאנרגטישלהמכשירהחשמלי,וכןרשאיהוא

להורותליבואןאוליצרןעלכלאחדמאלה:

ס"חהתשמ"א,עמ'248פ 3
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להודיעלציבור,ובכללזהלפרסםבכליהתקשורת, )1(
כפישיורהלוהממונה,כיתוויתהדירוגהאנרגטישל

המכשירהחשמליהוחלפה;

להפסיקלייבאאולהפסיקלהעבירלמשווקאת )2(
המכשירהחשמליעדלהחלפתתוויתהדירוגהאנרגטי

כאמור;

המכשיר את מלשווק לחדול למשווק להודיע )3(
החשמליעדשתוויתהדירוגהאנרגטיתוחלף;קיבל
המכשיר את לשווק יפסיק כאמור, הודעה משווק

החשמליעדלהחלפתהתוויתפ

הוראותהממונהלפיסעיףזהיינתנובשיםלב,ביןהיתר, )ד(
לפערשביןהנתוניםכפישפורטובהצהרהלנתוניםשעלו

מתוצאותבדיקתהמכשירהחשמליבמעבדהבישראלפ

לאחר אלא זה סעיף לפי הוראה ייתן לא הממונה )ה(
שהודיעעלכך,בכתב,למישבכוונתולהורותלוכאמור,ונתן

לוהזדמנותלטעוןאתטענותיופ

הממונהרשאילקבועכייבואןאויצרןשהגישבקשה3יגפמפראמון )א(
לאישורעלפיהצהרהאולאישורהממונהעליסודמידע
כוזבאושגוי,לרבותבאמצעותהצהרהכוזבתאושגויהאו
נתוניםכוזביםאושגויים,הואמפראמון,לתקופהשיקבע
ושלאתעלהעלשנה;משךהתקופהייקבעבשיםלבלחומרת

ההפרהולנסיבותיהפ

הממונהלאיקבעכאמורבסעיףקטן)א(אלאלאחר )ב(
שהודיע,בהודעהמנומקתבכתב,למישנוכחלגביוכיהוא
מפראמון,עלכוונתולעשותכן,ונתןלוהזדמנותלטעוןאת

טענותיופ

מפראמוןלאיהיהרשאילקבלאישורעלפיהצהרה )ג(
בתקופהשבהחלהלגביוהקביעהכאמורבסעיףקטן)א(פ

בהתאם ערובה אמון ממפר לדרוש רשאי הממונה )ד(
להוראותשהשררשאילקבועלענייןדרישתערובהכאמור,
סכומה תנאיה, הערובה, סוג בדבר הוראות השאר ובין

וחילוטהפ

סימן ו': פטור

השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבועמקרים3ידפפטור
אונסיבותשבהתקיימםרשאיהממונה,בהחלטהמנומקת
בכתב,לתתפטורליבואןאוליצרן,לפיבקשתו,מההוראות

לפיפרקזה,כולןאוחלקןפ"

הוספתכותרת
פרקד'

לפניסעיף4לחוקהעיקרייבוא:7פ

"פרק ד': פיקוח".
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החלפתסעיף4
והוספתסעיפים

4אעד4ד

במקוםסעיף4לחוקהעיקרייבוא:8פ

השררשאילהסמיך,מקרבעובדימשרדו,מפקחשיהיו4פ"הסמכתמפקחים )א(
נתונותלוהסמכויותלפיפרקזה,כולןאוחלקן,לשםפיקוח

עלביצועההוראותלפיחוקזהפ

הודעהעלהסמכתמפקחכאמורבסעיףקטן)א(תפורסם )ב(
ברשומותוכןבאתרהאינטרנטשלמשרדהאנרגיהפ

תנאיםלהסמכת
מפקח

4)א(אלאאםכןמתקיימיםבו4אפ לאיוסמךמפקחלפיסעיף
כלאלה:

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו )1(
נסיבותיההואאינוראוי,לדעתהשר,לשמשמפקחאולא

הוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיו )2(
נתונותלולפיחוקזהכפישהורההשר,וכןהכשרהמתאימה

בנושאיםהנוגעיםלחוקזהכפישהורההממונה;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורההשרפ )3(

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזהרשאימפקח-4בפסמכויותפיקוח

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )1(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאו )2(
מסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצועןשלהוראותחוק
זו,"מסמך"-לרבותפלט זהאולהקלאתביצוען;בפסקה

כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-41995;

לערוךבדיקותאומדידותאוליטולדגימותשל)3( )א(
והדגימות המדידות את למסור וכן חשמל, מכשירי
לשמור למעבדה, מסירתן על להורות או למעבדה
אותןאולנהוגבהןבדרךאחרתלתכליתשלשמןניטלו

הדגימות,והכולבכפוףלהוראותפסקהזופ

מכשירחשמלישניטללפיפסקתמשנה)א(יישמר )ב(
לתקופההנדרשתלביצועהבדיקה,אךהיאלאתעלה
על90ימים;בתוםהתקופהיודיעמפקחלמישהמכשיר
ניטלממנואולבעליוכיבאפשרותולקבלאתהמכשיר

בחזרהממקוםכפישיודיעלופ

עלאףהאמורבפסקתמשנה)ב(,מפקחלאיחויב )ג(
להחזירמכשירחשמלילידימישהמכשירניטלממנו,
אםהמכשיראינועומדבהוראותכלדיןלפיבדיקת
המעבדהאואםמצבושלהמכשירלאחרהבדיקהאינו
מאפשרלהשתמשבולמטרהשלשמהיוצר;במקרים
כאמוררשאימפקחלשמוראתהמכשיר,להשמידואו
לנהוגבובדרךאחרת,בכפוףלהוראותפסקתמשנה)ד(פ

החלפתסעיף4במקוםסעיף4לחוקהעיקרייבוא:8פ
והוספתסעיפים

4אעד4ד השררשאילהסמיך,מקרבעובדימשרדו,מפקחשיהיו4פ"הסמכתמפקחים )א(
נתונותלוהסמכויותלפיפרקזה,כולןאוחלקן,לשםפיקוח

עלביצועההוראותלפיחוקזהפ

הודעהעלהסמכתמפקחכאמורבסעיףקטן)א(תפורסם )ב(
ברשומותוכןבאתרהאינטרנטשלמשרדהאנרגיהפ

תנאיםלהסמכת
מפקח

4)א(אלאאםכןמתקיימיםבו4אפ לאיוסמךמפקחלפיסעיף
כלאלה:

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו )1(
נסיבותיההואאינוראוי,לדעתהשר,לשמשמפקחאולא

הוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיו )2(
נתונותלולפיחוקזהכפישהורההשר,וכןהכשרהמתאימה

בנושאיםהנוגעיםלחוקזהכפישהורההממונה;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורההשרפ )3(

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזהרשאימפקח-4בפסמכויותפיקוח

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )1(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאו )2(
מסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצועןשלהוראותחוק
זו,"מסמך"-לרבותפלט זהאולהקלאתביצוען;בפסקה

כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-41995;

לערוךבדיקותאומדידותאוליטולדגימותשל)3( )א(
והדגימות המדידות את למסור וכן חשמל, מכשירי
לשמור למעבדה, מסירתן על להורות או למעבדה
אותןאולנהוגבהןבדרךאחרתלתכליתשלשמהיטלו

הדגימות,והכולבכפוףלהוראותפסקהזופ

מכשירחשמלישניטללפיפסקתמשנה)א(יישמר )ב(
לתקופההנדרשתלביצועהבדיקה,אךהיאלאתעלה
על90ימים;בתוםהתקופהיודיעמפקחלמישהמכשיר
ניטלממנואולבעליוכיבאפשרותולקבלאתהמכשיר

בחזרהממקוםכפישיודיעלופ

עלאףהאמורבפסקתמשנה)ב(,מפקחלאיחויב )ג(
להחזירמכשירחשמלילידימישהמכשירניטלממנו,
אםהמכשיראינועומדבהוראותכלדיןלפיבדיקת
המעבדהאואםמצבושלהמכשירלאחרהבדיקהאינו
מאפשרלהשתמשבולמטרהשלשמהיוצר;במקרים
כאמוררשאימפקחלשמוראתהמכשיר,להשמידואו
לנהוגבובדרךאחרת,בכפוףלהוראותפסקתמשנה)ד(פ

ס"חהתשנ"ה,עמ'366פ 4
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מישניטלממנומכשירחשמליורואהאתעצמו )ד(
נפגעמהחלטתמפקחשלאלהשיבלידיואתהמכשיר
כאמור דין כל בהוראות המכשיר אי־עמידת בשל
לפני ההחלטה על להשיג רשאי )ג(, משנה בפסקת
הממונה,בתוךשלושיםימיםמהמועדשבונמסרהלו;

נייח, כשהוא תחבורה לכלי לרבות למקום, להיכנס )4(
ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםאלאעלפיצו

שלביתמשפטפ

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיחוקזה,4גפזיהוימפקח
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידו )2(
ועלסמכויותיושלמפקחואותהיציגלפידרישהפ

פיקוחבנוגע
למכשירחשמלי

שניתןלגביואישור
הממונה

ניתןלגבימכשירחשמליאישורהממונהלפיסעיף3ה,4דפ )א(
בכך בהתחשב זה פרק לפי פיקוח סמכויות לגביו יופעלו
אנרגטית נצילות בדיקת בסיס על ניתן הממונה שאישור
שבוצעהבמעבדהבישראלולאעלבסיסהצהרתיבואןאו

יצרןלפיסעיף3דפ

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמסמכותפיקוחואכיפה )ב(
הנתונהלגוףהמוסמךלכךלפיכלדיןפ"

בסעיף5לחוקהעיקרי-9פתיקוןסעיף5

במקוםכותרתהשולייםיבוא"סמכויותפיקוחכלפיצרכןאנרגיהביטחוני"; )1(

סעיפיםקטנים)א(עד)ג(-בטלים; )2(

בסעיףקטן)ד(,במקום"בסעיףקטן)א("יבוא"בסעיף4ב"ובמקום"מישהשרהסמיך )3(
לכךבכתב"יבוא"מפקח";

בסעיףקטן)ה(,במקום"מישהוסמךכאמורבסעיףקטן)א("יבוא"מפקח"פ )4(

הוספתכותרת
פרקה'

אחריסעיף5לחוקהעיקרייבוא:10פ

"פרק ה': הוראות כלליות".

בסעיף6לחוקהעיקרי-11פתיקוןסעיף6

בסעיףקטן)א(,במקום"מישהוסמךלפיסעיפים4או5"יבוא"מפקח"; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"ומישהוסמךלפיסעיפים4או5"יבוא"ומפקח"ובמקום )2(
"התשתיותהלאומיות"יבוא"האנרגיה"פ

בסעיף7לחוקהעיקרי,אחרי"התקנות"יבוא"לפיחוקזה"פ12פתיקוןסעיף7

הוספתכותרת
פרקו'

אחריסעיף8יבוא:13פ

"פרק ו': עונשין".

בסעיף9לחוקהעיקרי-14פתיקוןסעיף9

בסעיףקטן)א(,אחרי"הוראהשנקבעהבתקנות"יבוא"למעטהוראהשנקבעה )1(
בתקנותנצילותאנרגטיתלפיפרקג'אובתקנותהמפורטותבחלקא'לתוספתהראשונה"

ובמקום"בסעיף61)א()3("יבוא"בסעיף61)א()1(";
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במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

נושאמשרהבתאגידחייבלפקחולעשותכלשניתןלמניעתביצוע")ב( )1(
עבירהלפיסעיףקטן)א(בידיהתאגידאובידיעובדמעובדיו;המפר

הוראהזו,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשיןפ

נעברהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(עלידיתאגידאועלידיעובד )2(
מעובדיו,חזקההיאכינושאמשרהבתאגידהפראתחובתוכאמור,אלא

אםכןהוכיחכיעשהכלשניתןכדילמלאאתחובתופ

בסעיףקטןזה,"נושאמשרהבתאגיד"-מנהלפעילבתאגיד,שותף )3(
למעטשותףמוגבל,אובעלתפקידאחרבתאגידהאחראימטעםהתאגיד

עלהתחוםשבונעברההעבירהפ"

הוספתפרקז'
וכותרתפרקח'

אחריסעיף9לחוקהעיקרייבוא:15פ

"פרק ז': עיצום כספי

מישהפרהוראהמהוראותחוקזהאולפיוכמפורטבטור9אפעיצוםכספי
א'לחלקב'בתוספתהראשונה,רשאיהממונהלהטילעליו
עיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםהנקובבטורב'לצד

אותההוראהפ

הודעהעלכוונת
חיוב

הוראה9בפ הפר אדם כי להניח סביר לממונהיסוד היה )א(
מההוראותלפיחוקזהכאמורבסעיף9א)בפרקזה-המפר(,
ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותוסעיף,ימסור
למפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה

-הודעהעלכוונתחיוב(פ

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(המהווה )1(
אתההפרהומועדביצועו;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )3(
לפיהוראותסעיף9ג;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף9ה

ושיעורהתוספתפ

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף9גפזכותטיעון
9ב,רשאילטעוןאתטענותיולפניהממונה,בכתבאובעל
פהלפיהחלטתהממונה,לענייןהכוונהלהטילעליועיצום
כספיולענייןסכומו,בתוך45ימיםממועדמסירתההודעה,
ורשאיהממונהלהאריךאתהתקופההאמורהבתקופהנוספת

שלאתעלהעל45ימיםפ

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

שנטענו9דפ הטענות את ששקל לאחר יחליט, הממונה )א(
לפיסעיף9ג,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף9ופ

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

נושאמשרהבתאגידחייבלפקחולעשותכלשניתןלמניעתביצוע")ב( )1(
עבירהלפיסעיףקטן)א(בידיהתאגידאובידיעובדמעובדיו;המפר

הוראהזו,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשיןפ

נעברהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(עלידיתאגידאועלידיעובד )2(
מעובדיו,חזקההיאכינושאמשרהבתאגידהפראתחובתוכאמור,אלא

אםכןהוכיחכיעשהכלשניתןכדילמלאאתחובתופ

בסעיףקטןזה,"נושאמשרהבתאגיד"-מנהלפעילבתאגיד,שותף )3(
למעטשותףמוגבל,אובעלתפקידאחרבתאגידהאחראימטעםהתאגיד

עלהתחוםשבונעברההעבירהפ"

הוספתפרקז'אחריסעיף9לחוקהעיקרייבוא:15פ
וכותרתפרקח'

"פרק ז': עיצום כספי

מישהפרהוראהמהוראותחוקזהאולפיוכמפורטבטור9אפעיצוםכספי
א'לחלקב'בתוספתהראשונה,רשאיהממונהלהטילעליו
עיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםהנקובבטורב'לצד

אותההוראהפ

הודעהעלכוונת
חיוב

הוראה9בפ הפר אדם כי להניח סביר לממונהיסוד היה )א(
מההוראותלפיחוקזהכאמורבסעיף9א)בפרקזה-המפר(,
ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותוסעיף,ימסור
למפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה

-הודעהעלכוונתחיוב(פ

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(המהווה )1(
אתההפרהומועדביצועו;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )3(
לפיהוראותסעיף9ג;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף9ה

ושיעורהתוספתפ

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף9גפזכותטיעון
9ב,רשאילטעוןאתטענותיולפניהממונה,בכתבאובעל
פהלפיהחלטתהממונה,לענייןהכוונהלהטילעליועיצום
כספיולענייןסכומו,בתוך45ימיםממועדמסירתההודעה,
ורשאיהממונהלהאריךאתהתקופההאמורהבתקופהנוספת

שלאתעלהעל45ימיםפ

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

שנטענו9דפ הטענות את ששקל לאחר יחליט, הממונה )א(
לפיסעיף9ג,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף9ופ



ספרהחוקים2873,ט"זבכסלוהתשפ"א,2020פ12פ2 118

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה, )1(
בכתב,לשלםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה-דרישת
תשלום(,ובהיציין,ביןהשאר,אתסכוםהעיצוםהכספי

המעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבפ

בדרישתהתשלוםאובהודעהלפיסעיףקטן)ב(יפרט )ג(
המנהלאתנימוקיהחלטתופ

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף9גבתוך )ד(
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונת
חיובבתוםאותהתקופהכדרישתתשלוםשנמסרהלמפר

במועדהאמורפ

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה9הפ )א(
נמשכת שבו מלא חודש לכל שלו העשרים החלק הפרה

ההפרהפ

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרה
כאמור זה חוק לפי מההוראות הוראה הפרת - חוזרת"
בסעיף9אבתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראה

שבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשעפ

הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך9ופסכומיםמופחתים )א(
במקרים, אלא הראשונה בתוספת הקבועים מהסכומים
השנייה בתוספת המפורטים לשיקולים ובהתאם בנסיבות

ובשיעוריםהקבועיםבהפ

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהכלכלה )ב(
שלהכנסת,רשאילשנותאתהתוספתהשנייהפ

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת9זפ )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
הממונהכאמורבסעיף9ד)ד(-ביוםמסירתההודעהעלכוונת
חיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף9יבועוכבתשלומושל
העיצוםהכספיבידיהממונהאוביתהמשפט-יהיההעיצום

הכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטהבערעורפ

הראשונה בתוספת המנויים הכספי העיצום סכומי )ב(
יום - זה קטן )בסעיף שנה בכל בינואר 1 ביום יתעדכנו
העדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכון
לעומתהמדדשהיהידועביום1בינוארשלהשנההקודמת;
הסכומיםיעוגלולסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקלים
חדשים;עדכוןראשוןלפיסעיףקטןזהיהיהביוםכ"חבטבת
התשפ"ב)1בינואר2022(;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחירים

לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהפ



119 ספרהחוקים2873,ט"זבכסלוהתשפ"א,2020פ12פ2

הממונהיפרסםברשומותובאתרהאינטרנטשלמשרד )ג(
האנרגיההודעהעלסכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםלפי

סעיףקטן)ב(פ

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך45ימיםמיוםמסירת9חפ
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף9דפ

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום9טפ על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-51961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומופ

חוק9יפגבייה יחול גבייתו ועל המדינה, לאוצר ייגבה כספי עיצום
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-61995פ

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפי9יאפ
חוקזהכאמורבסעיף9אושלהוראהמההוראותלפיחוק

אחרלאיוטליותרמעיצוםכספיאחדפ

עלהחלטהסופיתשלהממונהלפיפרקזהניתןלערער9יבפערעור )א(
השלום; משפט בית נשיא יושב שבו השלום משפט לבית
ערעורכאמוריוגשבתוך45ימיםמיוםשנמסרהלמפרהודעה

עלההחלטהפ

את לעכב כדי )א( קטן סעיף לפי ערעור בהגשת אין )ב(
תשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכיםלכךהממונהאו

שביתהמשפטהורהעלכךפ

החליטביתהמשפטלקבלערעורשהוגשלפיסעיףקטן )ג(
)א(לאחרששולםהעיצוםהכספי,והורהעלהחזרתסכום
העיצוםהכספיששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספי,יוחזר
הסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחתבתוספתהפרשי

הצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתופ

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר9יגפפרסום )א(
שלהלן,בדרך הפרטים את האנרגיה משרד האינטרנטשל
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלהמפרהנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידפ )6(

הממונהיפרסםברשומותובאתרהאינטרנטשלמשרד )ג(
האנרגיההודעהעלסכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםלפי

סעיףקטן)ב(פ

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך45ימיםמיוםמסירת9חפ
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף9דפ

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום9טפ על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-51961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומופ

חוק9יפגבייה יחול גבייתו ועל המדינה, לאוצר ייגבה כספי עיצום
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-61995פ

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפי9יאפ
חוקזהכאמורבסעיף9אושלהוראהמההוראותלפיחוק

אחרלאיוטליותרמעיצוםכספיאחדפ

עלהחלטהסופיתשלהממונהלפיפרקזהניתןלערער9יבפערעור )א(
השלום; משפט בית נשיא יושב שבו השלום משפט לבית
ערעורכאמוריוגשבתוך45ימיםמיוםשנמסרהלמפרהודעה

עלההחלטהפ

את לעכב כדי )א( קטן סעיף לפי ערעור בהגשת אין )ב(
תשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכיםלכךהממונהאו

שביתהמשפטהורהעלכךפ

החליטביתהמשפטלקבלערעורשהוגשלפיסעיףקטן )ג(
)א(לאחרששולםהעיצוםהכספי,והורהעלהחזרתסכום
העיצוםהכספיששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספי,יוחזר
הסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחתבתוספתהפרשי

הצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתופ

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר9יגפפרסום )א(
שלהלן,בדרך הפרטים את האנרגיה משרד האינטרנטשל
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלהמפרהנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידפ )6(

ס"חהתשכ"א,עמ'192פ 5

ס"חהתשנ"ה,עמ'170פ 6
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הוגשערעורלפיסעיף9יב,יפרסםהממונהבפרסוםלפי )ב(
סעיףקטן)א(גםאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיופ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()6(,הממונהרשאילפרסם )ג(
אתשמושלמפרשהואיחיד,אםסברשהדברנחוץלצורך
אזהרתהציבור,לאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו
לענייןזה;ההזדמנותלטעוןטענותלפיסעיףקטןזהיכול
ובלבד 9ג, סעיף לפי הטיעון זכות במסגרת למפר שתינתן
שהממונההודיעלמפרעלכוונתולפרסםאתשמו,בהודעה

עלכוונתחיובלפיסעיף9בפ

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטים )ד(
לפי מלמסור מנועה ציבורית שרשות מידע בגדר שהם
סעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-71998,וכןרשאיהוא
שלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזהשהםבגדרמידעשרשות

ציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורפ

על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ה(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי
שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתיים;בפרסוםכאמוריישם
הממונהאמצעיםטכנולוגייםנאותיםומתקדמיםכדילמנוע,
ככלהאפשר,אתהעיוןבפרטיםשפורסמובאתרהאינטרנטשל
משרדהאנרגיהבתוםתקופתהפרסום,ובלבדשישאמצעים

מקובליםלמניעתהעיוןכאמורפ

הפרטים לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי השר )ו(
האמוריםבסעיףזהפ

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספילפיפרקזהלאיגרעמאחריותו9ידפ )א(
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוק

זההמהווהעבירהפ

שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלהפרה )ב(
המהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתב
אישוםבשלאותההפרהאלאאםכןהתגלועובדותחדשות

המצדיקותזאתפ

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,לאינקוטנגדוהממונההליכיםלפי
פרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבהאישוםבנסיבות
האמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספי,
יוחזרלוהסכוםששולםבתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיום

תשלוםהסכוםעדיוםהחזרתופ

שינויהתוספת
הראשונה

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהכלכלהשל9טופ
הכנסת,רשאילשנותאתהתוספתהראשונה,ובלבדשסכומי
העיצוםהכספיכמפורטבטורב'לתוספתהאמורהלאיעלו

עלסכומיםאלה,לפיהעניין:

ס"חהתשנ"ח,עמ'226פ 7
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250,000שקליםחדשים-לענייןהפרותשלהוראות )1(
החוק;

100,000שקליםחדשים-לענייןהפרותשלהוראות )2(
התקנותפ

פרק ח': הוראות שונות".
אחריסעיף14לחוקהעיקרייבוא:16פהוספתסעיף14א

איןבהוראותלפיחוקזהכדילגרועמהוראותלפיכלדיןפ"14אפ"שמירתדינים

הוספתתוספת
ראשונהותוספת

שנייה

אחריסעיף15לחוקהעיקרייבוא:17פ

"תוספת ראשונה

)סעיפים9,9או־9טו(

חלק א'

בתוספתזו-

"תקנותדודיהקיטור"-תקנותמקורותאנרגיה)שיפורנצילותהבעירהבדודיקיטור
המוסקיםבדלק(,התשס"ד-82004;

"תקנותדירוגאנרגטיליחידתדיור"-תקנותמקורותאנרגיה)הצגתדירוגאנרגטי
ליחידתדיור(,התש"ף-92020;

"תקנותיחידתקירורמים"-תקנותמקורותאנרגיה)יעילותאנרגטיתמזעריתומדידה
תקופתיתשליחידתקירורמים(,התשע"ג-102013;

"תקנותיחידתקירורמיםחדשה"-תקנותמקורותאנרגיה)יעילותאנרגטיתמזערית
ליחידתקירורמיםחדשה(,התשע"ג-112013;

"תקנותהמחממים"-תקנותמקורותאנרגיה)בדיקתנצילותהבעירהבמחממיםמוסקים
בדלקנוזליאובגז(,התשס"ד-122004;

"תקנותמיתקניהשאיבה"-תקנותמקורותאנרגיה)בדיקתנצילותאנרגטיתבמיתקני
שאיבה(,התשס"ד-132004;

"תקנותהממירים"-תקנותמקורותאנרגיה)הספקחשמלימרביבמצבהמתנהפעיל
שלממיראפיקיםספרתילקליטתשידוריטלוויזיה(,התשע"ה-142015;

"תקנותמנועיהשראהחשמליים"-תקנותמקורותאנרגיה)נצילותאנרגיהשלמנועי
השראהחשמליים(,התשס"ד-152004;

"תקנותהסקרים"-תקנותמקורותאנרגיה)ביצועסקרלאיתורפוטנציאללשימור
אנרגיה(,התשע"ט-162018;

"תקנותפיקוחעלצריכתהאנרגיה"-תקנותמקורותאנרגיה)פיקוחעליעילותצריכת
אנרגיה(,התשנ"ד-171993פ

250,000שקליםחדשים-לענייןהפרותשלהוראות )1(
החוק;

100,000שקליםחדשים-לענייןהפרותשלהוראות )2(
התקנותפ

פרק ח': הוראות שונות".

הוספתסעיף14אאחריסעיף14לחוקהעיקרייבוא:16פ

איןבהוראותלפיחוקזהכדילגרועמהוראותלפיכלדיןפ"14אפ"שמירתדינים

הוספתתוספתאחריסעיף15לחוקהעיקרייבוא:17פ
ראשונהותוספת

שנייה "תוספת ראשונה

)סעיפים9,9או־9טו(

חלק א'

בתוספתזו-

"תקנותדודיהקיטור"-תקנותמקורותאנרגיה)שיפורנצילותהבעירהבדודיקיטור
המוסקיםבדלק(,התשס"ד-82004;

"תקנותדירוגאנרגטיליחידתדיור"-תקנותמקורותאנרגיה)הצגתדירוגאנרגטי
ליחידתדיור(,התש"ף-92020;

"תקנותיחידתקירורמים"-תקנותמקורותאנרגיה)יעילותאנרגטיתמזעריתומדידה
תקופתיתשליחידתקירורמים(,התשע"ג-102013;

"תקנותיחידתקירורמיםחדשה"-תקנותמקורותאנרגיה)יעילותאנרגטיתמזערית
ליחידתקירורמיםחדשה(,התשע"ג-112013;

"תקנותהמחממים"-תקנותמקורותאנרגיה)בדיקתנצילותהבעירהבמחממיםמוסקים
בדלקנוזליאובגז(,התשס"ד-122004;

"תקנותמיתקניהשאיבה"-תקנותמקורותאנרגיה)בדיקתנצילותאנרגטיתבמיתקני
שאיבה(,התשס"ד-132004;

"תקנותהממירים"-תקנותמקורותאנרגיה)הספקחשמלימרביבמצבהמתנהפעיל
שלממיראפיקיםספרתילקליטתשידוריטלוויזיה(,התשע"ה-142015;

"תקנותמנועיהשראהחשמליים"-תקנותמקורותאנרגיה)נצילותאנרגיהשלמנועי
השראהחשמליים(,התשס"ד-152004;

"תקנותהסקרים"-תקנותמקורותאנרגיה)ביצועסקרלאיתורפוטנציאללשימור
אנרגיה(,התשע"ט-162018;

"תקנותפיקוחעלצריכתהאנרגיה"-תקנותמקורותאנרגיה)פיקוחעליעילותצריכת
אנרגיה(,התשנ"ד-171993פ

ק"תהתשס"ד,עמ'799פ 8

ק"תהתש"ף,עמ'1842פ 9

ק"תהתשע"ג,עמ'900פ 10

ק"תהתשע"ג,עמ'878פ 11

ק"תהתשס"ד,עמ'136פ 12

ק"תהתשס"ד,עמ'796פ 13

ק"תהתשע"ה,עמ'834פ 14

ק"תהתשס"ד,עמ'245פ 15

ק"תהתשע"ט,עמ'1474פ 16

ק"תהתשנ"ד,עמ'10פ 17
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חלק ב'

טורא'
ההוראה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

תאגידיחיד

הוראות בחוק

יבואןשייבאמכשירחשמליבלישבידואישור )1(
עלפיהצהרהאואישורהממונה,בניגודלהוראות

סעיף3ג

80,000160,000

יבואןאויצרןשהעבירמכשירחשמלילמשווק )2(
עלפי אישור שבידו אושיווקמכשירחשמליבלי
הצהרהאואישורהממונה,בניגודלהוראותסעיף3ג

80,000160,000

יבואןאויצרןשמסרפרטיםלאנכוניםבהצהרה )3(
שמסרלפיסעיף3דאובמסמכיםשמסרלפיהסעיף

האמור

80,000160,000

יבואןאויצרןשהעבירמכשירחשמלילמשווק )4(
ולאהעבירלמשווקאתתוויתהדירוגהאנרגטיעם

המכשירהחשמלי,בניגודלהוראותסעיף3י

80,000160,000

הוראת את קיים שלא משווק או יצרן יבואן, )5(
הממונהשניתנהלולפיסעיף3יב

80,000160,000

בניגוד מסמכים, שמר שלא יצרן או יבואן )6(
להוראותלפיסעיף3ט

25,00050,000

משווקשהציגמכשירחשמליללאתוויתדירוג )7(
אנרגטיעלגביהמכשיר,בניגודלהוראותסעיף3יא)א(

15,00025,000

משווקשפרסםמכשירחשמלי,ובכללזההציג )8(
חשמלי מכשיר של טיפוס אב של ציור או תמונה
אוחפץהנחזהכמכשירחשמלי,ולאצייןבפרסומת
אתהדירוגהאנרגטישלהמכשיר,בניגודלהוראות

סעיף3יא)ב(

15,00025,000

הוראות בתקנות

תקנותדודיקיטור

בדיקת לעריכת דאג שלא קיטור דוד בעל )1(
בניגוד בוחן, בידי קיטור דוד של בעירה נצילות

לתקנה2)א(לתקנותדודיהקיטור

3,00015,000

לשיפור אמצעים נקט שלא קיטור דוד בעל )2(
חוזרת בדיקה לעריכת דאג ולא הבעירה נצילות
שלנצילותבעירהשלדודקיטורבידיבוחן,בניגוד

לתקנה4)א(לתקנותדודיהקיטור

3,00015,000

לאחר קיטור דוד שהפעיל קיטור דוד בעל )3(
היא שנצילותו בלי חוזרת, בדיקה בו שנערכה
בניגוד הקיטור, דודי לתקנות 3 בתקנה כמפורט

לתקנה4)ב(לאותןתקנות

3,00015,000
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טורא'
ההוראה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

תאגידיחיד

תקנותדירוגאנרגטיליחידתדיור

יחידת של אנרגטי דירוג לקונה שהציג מוכר )4(
דיוראושהעביראתהדירוגהאנרגטילמתווך,בניגוד
לתקנה2)א(לתקנותהצגתדירוגאנרגטיליחידתדיור

15,00025,000

דיור, יחידת של אנרגטי דירוג שהציג מתווך )5(
אנרגטי דירוג הצגת לתקנות 2)ב( לתקנה בניגוד

ליחידתדיור

15,00025,000

מוכרשהציגדירוגאנרגטיליחידתדיורלקונים )6(
בלישהעבירלממונהאתהנתוניםשעלבסיסםקבעה
המעבדהאתהדירוגהאנרגטישלאותהיחידתדיור,
במערכת, הנתונים קליטת על מקוון אישור וקיבל
בניגודלתקנה3לתקנותהצגתדירוגאנרגטיליחידת

דיור

3,00015,000

תקנותיחידתקירורמים

בעליםשליחידתקירורמיםשלאערךבדיקת )7(
יעילותאנרגטיתשליחידתקירורמים,בניגודלתקנה

2לתקנותיחידתקירורמים

3,00015,000

את נקט שלא מים קירור יחידת של בעלים )8(
האנרגטית היעילות לשיפור הדרושים האמצעים
ולאערךבדיקהחוזרתשליחידתקירורמים,בניגוד

לתקנה4)א(לתקנותיחידתקירורמים

3,00015,000

השבית שלא מים קירור יחידת של בעלים )9(
או חוזרת בדיקה לה בוצעה שלא קירור יחידת
שממצאיהבדיקההחוזרתמצביעיםעלכךשהיאלא
יעילהמבחינהאנרגטית,אושהפעילאותהמחדש
לאחרשנערכהבהבדיקהחוזרתבלישחדלהלהיות
יחידתקירורמיםלאיעילהמבחינהאנרגטית,בניגוד

לתקנה4)ב(לתקנותיחידתקירורמים

3,00015,000

תקנותיחידתקירורמיםחדשה

או מכר בישראל, לשימוש ייצר שייבא, מי )10(
שהממונה בלא חדשה מים קירור יחידת שיווק
כי לו שהוגשה מקצועית דעת חוות פי על שוכנע
אותהיחידהעומדתבדרישותהיעילותהאנרגטית
המזערית,בניגודלתקנה2)א(לתקנותיחידתקירור

מיםחדשה

3,00015,000

תקנותיחידתהמחממים

בעלמחמםשלאדאגלעריכתבדיקתנצילות )11(
2)א( לתקנה בניגוד בוחן, בידי מחמם של בעירה

לתקנותהמחממים

3,00015,000

טורא'
ההוראה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

תאגידיחיד

תקנותדירוגאנרגטיליחידתדיור

יחידת של אנרגטי דירוג לקונה שהציג מוכר )4(
דיוראושהעביראתהדירוגהאנרגטילמתווך,בניגוד
לתקנה2)א(לתקנותהצגתדירוגאנרגטיליחידתדיור

15,00025,000

דיור, יחידת של אנרגטי דירוג שהציג מתווך )5(
אנרגטי דירוג הצגת לתקנות 2)ב( לתקנה בניגוד

ליחידתדיור

15,00025,000

מוכרשהציגדירוגאנרגטיליחידתדיורלקונים )6(
בלישהעבירלממונהאתהנתוניםשעלבסיסםקבעה
המעבדהאתהדירוגהאנרגטישלאותהיחידתדיור,
במערכת, הנתונים קליטת על מקוון אישור וקיבל
בניגודלתקנה3לתקנותהצגתדירוגאנרגטיליחידת

דיור

3,00015,000

תקנותיחידתקירורמים

בעליםשליחידתקירורמיםשלאערךבדיקת )7(
יעילותאנרגטיתשליחידתקירורמים,בניגודלתקנה

2לתקנותיחידתקירורמים

3,00015,000

את נקט שלא מים קירור יחידת של בעלים )8(
האנרגטית היעילות לשיפור הדרושים האמצעים
ולאערךבדיקהחוזרתשליחידתקירורמים,בניגוד

לתקנה4)א(לתקנותיחידתקירורמים

3,00015,000

השבית שלא מים קירור יחידת של בעלים )9(
או חוזרת בדיקה לה בוצעה שלא קירור יחידת
שממצאיהבדיקההחוזרתמצביעיםעלכךשהיאלא
יעילהמבחינהאנרגטית,אושהפעילאותהמחדש
לאחרשנערכהבהבדיקהחוזרתבלישחדלהלהיות
יחידתקירורמיםלאיעילהמבחינהאנרגטית,בניגוד

לתקנה4)ב(לתקנותיחידתקירורמים

3,00015,000

תקנותיחידתקירורמיםחדשה

או מכר בישראל, לשימוש ייצר שייבא, מי )10(
שהממונה בלא חדשה מים קירור יחידת שיווק
כי לו שהוגשה מקצועית דעת חוות פי על שוכנע
אותהיחידהעומדתבדרישותהיעילותהאנרגטית
המזערית,בניגודלתקנה2)א(לתקנותיחידתקירור

מיםחדשה

3,00015,000

תקנותיחידתהמחממים

בעלמחמםשלאדאגלעריכתבדיקתנצילות )11(
2)א( לתקנה בניגוד בוחן, בידי מחמם של בעירה

לתקנותהמחממים

3,00015,000
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טורא'
ההוראה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

תאגידיחיד

בעלמחמםשלאשיפראתהנצילותולאדאג )12(
לעריכתבדיקהחוזרתבידיבוחן,בניגודלתקנה2)ה(

לתקנותהמחממים

3,00015,000

תקנותהממירים

לשימוש ייצר עיסוקו, בדרך שייבא מי )13(
בישראל,מכראושיווקממירספרתי,בניגודלהוראות

תקנה2)א(לתקנותהממירים

3,00015,000

יבואן,יצרן,מוכראומשווקשלממירספרתי )14(
שלאשמראתתעודתהבדיקה,בניגודלתקנה2)ב(

לתקנותהממירים

3,00015,000

יצרןאויבואןשלממירספרתישלאמסרמידע )15(
עלההספקהחשמלישלהממירלפידרישתהממונה,

בניגודלתקנה3לתקנותהממירים

3,00015,000

תקנותמנועיהשראהחשמליים

מכר או ייצר אישי, יבוא שאינו ביבוא ייבא )16(
מנועהשראהחשמלי,בניגודלתקנה2לתקנותמנועי
השראהחשמליים;לענייןזה,"יבואאישי"-יבוא
שלטוביןעלידייחידשאינומיועדלצורכיאספקה,
פעילות של במסגרת ואינו שירותים מתן או ייצור
סבירה בכמות מיובאים שהטובין ובלבד מסחרית,

לשימושוהאישיאוהמשפחתישלאותויחיד

3,00015,000

תקנותמיתקניהשאיבה

בעלמיתקןשאיבהשלאדאגלעריכתבדיקת )17(
נצילותשלמיתקןהשאיבה,בניגודלתקנה3לתקנות

מיתקניהשאיבה

3,00015,000

שאיבה מיתקן שהפעיל שאיבה מיתקן בעל )18(
לאחרשנערכהבובדיקהחוזרת,בלישנצילותוהיא
כמפורטבתקנה2לתקנותמיתקניהשאיבה,בניגוד

לתקנה4)ב(לאותןתקנות

3,00015,000

תקנותהסקרים

תכנית לממונה הגיש שלא אנרגיה צרכן )19(
לביצועסקר,בניגודלתקנה2)א(לתקנותהסקרים

25,00050,000

צרכןאנרגיהשלאתיקןתכניתסקרבתוך30 )20(
ימיעבודה,בניגודלתקנה2)ב(לתקנותהסקרים

10,00010,000

סקר לממונה הגיש שלא אנרגיה צרכן )21(
בניגוד שנה, בתוך שאושרה הסקר תכנית לפי

לתקנה3)א(לתקנותהסקרים

25,00050,00
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טורא'
ההוראה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

תאגידיחיד

ימי 60 בתוך סקר תיקן שלא אנרגיה צרכן )22(
עבודה,בניגודלתקנה3)ב(לתקנותהסקרים

10,00010,000

צרכןאנרגיהשלאהגישלממונהתכניתסקר )23(
חדשה,בניגודלתקנה4לתקנותהסקרים

10,00010,000

צרכןאנרגיהשלאכללבסקרהמלצותלשימור )24(
5 לתקנה בניגוד כלכלית, כדאיות בעלות אנרגיה

לתקנותהסקרים

10,00010,000

לשימור המלצה יישם שלא אנרגיה צרכן )25(
שנים שלוש בתוך כלכלית כדאיות בעלת אנרגיה
לתקנות 6)א( לתקנה בניגוד הסקר, אישור מיום

הסקרים

10,00010,000

נתונים, לממונה הגיש שלא אנרגיה צרכן )26(
בניגודלתקנה6)ד(לתקנותהסקרים

25,00050,000

תקנותפיקוחעלצריכתהאנרגיה

מפעלצרכןשלאמינהאחראילקידוםהצריכה )27(
היעילהשלאנרגיהאושמינהאחראיכאמורשאינו
עומדבדרישותהקבועותבתקנה2לתקנותפיקוחעל

צריכתהאנרגיה,בניגודלתקנההאמורה

3,00010,000

מפעלצרכןשלאהגישדוחעלצריכתאנרגיה )28(
שנתית,בניגודלתקנה4)א(לתקנותפיקוחעלצריכת

האנרגיה

3,00010,000

תוספת שנייה
)סעיף9ו(

סכומים מופחתים לעניין עיצום כספי

הגדרות-תוספת
שנייה

בתוספתזו-1פ

"אישור"-כלאחדמאלה:

חשבון רואה במינוי דין, לפי חייב, המפר אם )1(
מבקר-אישורשנתןרואהחשבוןמבקרשמונהכאמור

המבקראתהדוחותהכספייםהשנתיים;

אישורשנתןרואהחשבוןאואישורשנתןיועץ )2(
מסמייצגכינתוןפלוניתואםלאמורבמסמךשהוגש

במסגרתפעולתהייצוגשליועץהמס;

"יועץמסמייצג"-כהגדרתובחוקהסדרתהעיסוקבייצוגעל
ידייועצימס,התשס"ה-182005;

"מחזורעסקאות"-מחזורעסקאותשלעוסקכהגדרתובחוק
מסערךמוסף,התשל"ו-191975;

טורא'
ההוראה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

תאגידיחיד

ימי 60 בתוך סקר תיקן שלא אנרגיה צרכן )22(
עבודה,בניגודלתקנה3)ב(לתקנותהסקרים

10,00010,000

צרכןאנרגיהשלאהגישלממונהתכניתסקר )23(
חדשה,בניגודלתקנה4לתקנותהסקרים

10,00010,000

צרכןאנרגיהשלאכללבסקרהמלצותלשימור )24(
5 לתקנה בניגוד כלכלית, כדאיות בעלות אנרגיה

לתקנותהסקרים

10,00010,000

לשימור המלצה יישם שלא אנרגיה צרכן )25(
שנים שלוש בתוך כלכלית כדאיות בעלת אנרגיה
לתקנות 6)א( לתקנה בניגוד הסקר, אישור מיום

הסקרים

10,00010,000

נתונים, לממונה הגיש שלא אנרגיה צרכן )26(
בניגודלתקנה6)ד(לתקנותהסקרים

25,00050,000

תקנותפיקוחעלצריכתהאנרגיה

מפעלצרכןשלאמינהאחראילקידוםהצריכה )27(
היעילהשלאנרגיהאושמינהאחראיכאמורשאינו
עומדבדרישותהקבועותבתקנה2לתקנותפיקוחעל

צריכתהאנרגיה,בניגודלתקנההאמורה

3,00010,000

מפעלצרכןשלאהגישדוחעלצריכתאנרגיה )28(
שנתית,בניגודלתקנה4)א(לתקנותפיקוחעלצריכת

האנרגיה

3,00010,000

תוספת שנייה
)סעיף9ו(

סכומים מופחתים לעניין עיצום כספי

הגדרות-תוספת
שנייה

בתוספתזו-1פ

"אישור"-כלאחדמאלה:

חשבון רואה במינוי דין, לפי חייב, המפר אם )1(
מבקר-אישורשנתןרואהחשבוןמבקרשמונהכאמור,

המבקראתהדוחותהכספייםהשנתיים;

אישורשנתןרואהחשבוןאואישורשנתןיועץ )2(
מסמייצגכינתוןפלוניתואםלאמורבמסמךשהוגש

במסגרתפעולתהייצוגשליועץהמס;

"יועץמסמייצג"-כהגדרתובחוקהסדרתהעיסוקבייצוגעל
ידייועצימס,התשס"ה-182005;

"מחזורעסקאות"-מחזורעסקאותשלעוסקכהגדרתובחוק
מסערךמוסף,התשל"ו-191975;

ס"חהתשס"ה,עמ'114פ 18

ס"חהתשל"ו,עמ'52פ 19
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"רואהחשבוןמבקר"-כהגדרתובחוקהחברות,התשנ"ט-
201999פ

הפחתתסכומי
העיצוםהכספי

הכספי,2פ העיצום סכום את למפר להפחית רשאי הממונה
בשיעוריםשלהלן,אםהתקיימהאחתאויותרמנסיבותאלה:

המפרלאהפרכלהוראהמהוראותחוקזהאולפיו )1(
20%;לאהפראתאותה בחמשהשניםשקדמולהפרה-

הוראהבשלושהשניםשקדמולהפרה-10%;

מפרהפסיקאתההפרהמיוזמתוודיווחעליהלממונה )2(
;30%-

המפרנקטפעולותלמניעתהישנותההפרהולהקטנת )3(
הנזק,להנחתדעתושלהממונה-30%פ

הפחתהבשל
נסיבותאישיות

ראההממונה,לגבימפרשהואיחיד,שההפרהנגרמהבשל3פ
נסיבותאישיותהמצדיקותהפחתהשלהעיצוםהכספיאו
שהתקיימונסיבותאישיותקשותהמצדיקותשלאלמצותאת
הדיןעםהמפר,רשאיהואלהפחיתלמפראתסכוםהעיצום

הכספיבשיעורשל20%פ

הפחתהבשל
כמהנסיבות

התקיימולגבימפרכמהנסיבותכאמורבסעיפים2ו־3,רשאי4פ
הממונהלהפחיתלמפרמסכוםהעיצוםהכספיאתהשיעורים
המנוייםלצדאותןנסיבותבמצטבר,ובלבדששיעורההפחתה
לאיעלהעל80%מסכוםהעיצוםהכספיהקבועבשלאותה
הפרהאםהייתהזוהפרהראשונה,ועל70%ממנואםהייתה

זוהפרהשאינההפרהראשונהפ

הפחתהבשל
התחשבותבמחזור

עסקאות

55%פ על עולה הכספי העיצום שסכום הממונה מצא )א(
ממחזורהעסקאותשלהמפר,רשאיהואלהפחיתאתהסכום

ל־5%ממחזורהעסקאותשלופ

לפי הכספי העיצום שסכום בין יחול )א( קטן סעיף )ב(
סעיפים2ו־3הופחתוביןשלאהופחתפ

לפי הכספי העיצום סכום של הפחתה המבקש מפר )ג(
סעיףזה,יגישלממונהאישורלענייןגובהמחזורהעסקאות

שלובתוך45ימיםממועדמסירתההודעהעלכוונתחיובפ"

תיקוןחוק
התכניתהכלכלית

)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניות
הכלכליתלשנות

התקציב2017
ו־2018(-מס'3

בחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב18פ
2017ו־2018(,התשע"ז-212016,בסעיף18המתקןאתהתוספתהשלישיתלחוקהתכנון

והבנייה,התשכ"ה-221965,ברישה,במקום"ארבעשנים"יבוא"תשעשנים"פ

הוראותמעבר
לענייןמינויים

הממונהשמונהלפיהוראותסעיף1לחוקהעיקריכנוסחוערבתחילתושלחוק19פ )א(
זה,יראואותוכמישמונהלפיסעיף2גלחוקהעיקריכנוסחובחוקזהפ

ס"חהתשנ"ט,עמ'189פ 20

ס"חהתשע"ז,עמ'49;התשע"ח,עמ'497פ 21

ס"חהתשכ"ה,עמ'307פ 22
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מיששרהאנרגיהאוהממונההסמיכובכתבבהתאםלהוראותסעיפים4ו־5לחוק )ב(
העיקריכנוסחוערבתחילתושלחוקזה,והסמכתובתוקףערביוםתחילתושלחוקזה,
יראואותוכמפקחשהוסמךלפיפרקד'לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה;הממונהיפרסם
הודעהבאתרהאינטרנטשלמשרדהאנרגיהעלפרטיהםשלמישהוסמכוכאמורוחלות

עליהםהוראותסעיףקטןזהפ

הוראותמעבר
לענייןהתקנות

הקיימות

הותקנותקנותלפיסעיף3בלחוקהעיקריכנוסחובחוקזהשלפיהןהוראותפרק20פ )א(
ג'לחוקהעיקרייחולולגבימכשירחשמלימסוים)להלן-התקנותהחדשות(,יהיו
התקנותלפיסעיף3לחוקהעיקרישהיובתוקףלענייןאותומכשירחשמליערבתחילתן
שלהתקנותהחדשות)להלן-התקנותהקיימות(בטלותממועדתחילתןשלהתקנות

החדשותפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,אישוריםותוויותלגביאבטיפוסשלמכשירחשמלי )ב(
שניתנומכוחהתקנותהקיימותוהיובתוקףערבתחילתןשלהתקנותהחדשות,ימשיכו
להיותבתוקףעדלמועדשבויינתנואישוראותווית,לפיהעניין,לגביאותואבטיפוס
לפיהוראותהחוקהעיקריכנוסחובחוקזהאועדלמועדפקיעתתוקפםשלהאישור

אוהתוויתשניתנולפיהתקנותהקיימות,לפיהמוקדםפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ ני י י ט ש  ל וב י
שרהאנרגיה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

מיששרהאנרגיהאוהממונההסמיכובכתבבהתאםלהוראותסעיפים4ו־5לחוק )ב(
העיקריכנוסחוערבתחילתושלחוקזה,והסמכתובתוקףערביוםתחילתושלחוקזה,
יראואותוכמפקחשהוסמךלפיפרקד'לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה;הממונהיפרסם
הודעהבאתרהאינטרנטשלמשרדהאנרגיהעלפרטיהםשלמישהוסמכוכאמורוחלות

עליהםהוראותסעיףקטןזהפ

הותקנותקנותלפיסעיף3בלחוקהעיקריכנוסחובחוקזהשלפיהןהוראותפרק20פ )א(
ג'לחוקהעיקרייחולולגבימכשירחשמלימסוים)להלן-התקנותהחדשות(,יהיו
התקנותלפיסעיף3לחוקהעיקרישהיובתוקףלענייןאותומכשירחשמליערבתחילתן
שלהתקנותהחדשות)להלן-התקנותהקיימות(בטלותממועדתחילתןשלהתקנות

החדשותפ

הוראותמעבר
לענייןהתקנות

הקיימות

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,אישוריםותוויותלגביאבטיפוסשלמכשירחשמלי )ב(
שניתנומכוחהתקנותהקיימותוהיובתוקףערבתחילתןשלהתקנותהחדשות,ימשיכו
להיותבתוקףעדלמועדשבויינתנואישוראותווית,לפיהעניין,לגביאותואבטיפוס
לפיהוראותהחוקהעיקריכנוסחובחוקזהאועדלמועדפקיעתתוקפםשלהאישור

אוהתוויתשניתנולפיהתקנותהקיימות,לפיהמוקדםפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ ני י י ט ש  ל וב י
שרהאנרגיה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת
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