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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק מקורות אנרגיה )תיקון מס' 2(, התש"ף-2020

הוספתכותרת
פרקא'

בחוקמקורותאנרגיה,התש"ן-989הה)להלן-החוקהעיקרי(,לפניסעיףהתבואהכותרת:הע

"פרק א': הגדרות ומטרה"

הוספתכותרת
פרקב'

לפניסעיף2אלחוקהעיקריתבואהכותרת:2ע

"פרק ב': התייעלות אנרגטית"

בסעיףצ)ד(לחוקהעיקרי,בפסקה)ה(,בסופהיבוא"לאהעביראחדמהשריםכאמורצעתיקוןסעיףצ
ימים 5ע בתוך זה בסעיף כאמור תקנות לעניין עמדתו את השרים( - זו )בפסקה
זו-תקופתההתייעצות(,יראובתוםאותה מיוםשפנהאליוהשרבעניין)בפסקה
זו,אלאאםכןביקשבתוך תקופהכאילוקוימהחובתההתייעצותעמולפיפסקה
תקופתההתייעצותלהאריךאתתקופתההתייעצותעמו;ביקשכאמור,תוארךתקופת

ההתייעצותעמוב–5עימיםנוספיםע"

אחריסעיףצלחוקהעיקרייבוא:עעהוספתפרקג'

אנרגיה, מקורות חוק את לחלק מוצע  סעיפים
התש"ן-989ה)להלן-החוק(,לפרקיםשכותרתם  ,5 ,2 ,1 

תשקףאתהאמורבהםע 7, 9 ו־12

סעיףצלחוק,שעניינוסמכותלהתקיןתקנות,  סעיף 3  
קובעבסעיףקטן)ד()ה(כיתקנותכאמורבסעיףזה 
יותקנולאחרהתייעצותעםהשרלהגנתהסביבהועםהשר
שהתקנותהאמורותהןבתחוםהאחריותשלמשרדועמוצע
לתקןאתהסעיףהקטןהאמורולקבועכיאםאחדמהשרים
כאמורלאיעביראתעמדתולענייןהתקנותכאמורבתוך
5עימיםמיוםשפנהאליושרהאנרגיה)להלן-השר(בעניין,
יראובתוםאותהתקופהכאילוקוימהחובתההתייעצות
עמולפיפסקהזו;ואולםאםביקשאחדמהשריםכאמור
בתוךתקופתההתייעצותלהאריךאתהתקופההאמורה,

תוארךתקופתההתייעצותעמוב–5עימיםנוספיםע

לפרק ג': הוראות לעניין נצילות אנרגטית ביבוא  סעיף 4 
ושיווק של מכשירים חשמליים כללי 

בחודשאוגוסטצה20מינהקבינטיוקרהמחיה 
האוצר ושר בנט נפתלי הכלכלה שר בראשות

יאירלפידועדהבין־משרדיתלהגברתהתחרותולהסרת
החסמיםבתחוםהיבוא,בראשותעמיתלנג,מנכ"למשרד
הכלכלה,וסגןהממונהעלהתקציביםבאוצר,יונתןרגב
)להלן-ועדתלנג(עהוועדההגישהאתהמלצותיהבחודש
נובמברעה20עבמסגרתעבודתהוועדהבוצעניתוחהשוואתי
שלשוקהיבואבישראללעומתשוקייבואמשמעותיים
בעולםעמדיוניהוועדהומהניתוחההשוואתיכאמורעולה
שעלאףשיעורהיבואהגבוהיחסיתבסךמוצריהצריכה,
בירוקרטי ועומס אסדרה בנטל בישראל השוק מאופיין
גבוהביחסלמדינותמתקדמות,המכבידיםעלהגורמים
העסקייםויוצריםחסםשלממשליבואעזאת,בשלחוסר

התאמהביןשיטתהיבואבישראללשיטתהיבואבמדינות
מפותחותאחרותשבהןיששווקיםמשמעותייםע

חוסרהתאמהזהכוללתקינהייחודיתלישראלבחלק
בנמלים עיכוב וכן הדוק טרום־יבוא פיקוח מהמוצרים,
לצורךבדיקתהמוצריםוהתאמתםלאישוריםהנדרשיםע
על והבירוקרטיה הרגולציה נטל את מכבידים אלה כל
ויוצרים במשק, העסקיים הגורמים שאר ועל היבואנים

חסמיםלכניסתיבואניםקטניםובינונייםלשוקהיבואע

בהתאםלאסדרההקיימת,בעתיבואמוצריחשמל
לראשונהלישראלמתבקשהיבואןלשלוחאתהמוצרים
למכוןהתקניםלביצועבדיקותלעמידהבתקניםהמחייבים
)תקניבטיחות,הספקוכיוצאבזה(,ונוסףעלבדיקותאלה
מבצעמכוןהתקניםבדיקתיעילותאנרגטיתעלפינוהל
שלמשרדהאנרגיהעעלבסיסתוצאותהבדיקהנשלחות
התוצאותלמשרדהאנרגיהומונפקאישורעמידהבדרישות

לפיהחוקוכןמונפקתתוויתבהתאםלאישורע

הליךזהשלבדיקתהמוצרוקבלתאישורטרום־יבוא
אורךזמןרב,משיתעלויותעליבואניםומהווהפעמים
רבותחסםבעבוריבואניםקטניםובינוניים,אשרמתקשים
עלויות )כגון מכך הנובעות העודפות בעלויות לעמוד
אחסון,מימון,ביטוח,כוחאדםהנדרשלטיפולבבירוקרטיה(ע
כמוכן,יבואמקבילאשרמבוססעלהזדמנויותעסקיות
מאבדמהרלוונטיותשלועקבמשךהזמןהנדרשליבוא
המוצרעעלויותאלהתורמותליוקרהמחיהבשנימישורים:

בסיכוי ופוגעות הענפית לריכוזיות תורמות הן )ה(
להיווצרותתחרותאשרעשויהלהוזילאתהמחיריםלצרכן;
ייקורהליךהיבואליבואניםהקיימיםמושתפעמים )2(

רבותעלהצרכןובאלידיביטויבמחירהסופילצרכןע

ס"חהתש"ן,עמ'28;התשע"א,עמ'ה65ע ה

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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"פרק ג': הוראות לעניין נצילות אנרגטית ביבוא ושיווק של מכשירים חשמליים

סימן א': הגדרות

בפרקזה-צאעהגדרות

"אבטיפוס",שלמכשירחשמלי-דגםבסיסלייצורהמכשיר
החשמלי;

"אישורהממונה"-כמשמעותובסעיףצד;

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

האנרגטיתשלו;

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

סימן א': הגדרות

בפרקזה-צאעהגדרות

"אבטיפוס",שלמכשירחשמלי-דגםבסיסלייצורהמכשיר
החשמלי;

"אישורהממונה"-כמשמעותובסעיףצד;

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

האנרגטיתשלו;

מכשירים של היבוא בחסמי להקלות להביא כדי
חשמליים,מוצעבהצעתחוקזולשנותאתדרכיהבדיקה
המקדימהשלדרישותהיעילותהאנרגטיתבהליךהיבוא
שלמוצריםאלהעזאת,בהגברתהפיקוחוהאכיפהבשלבים

המאוחריםיותרע

בתחום, היבואנים על להקל נועד המוצע ההסדר
המקבילים, והיבואנים הקטנים היבואנים על זה ובכלל
בסופו כך, התחרותע את ולהגביר כניסה חסמי לצמצם
מוצרים הצרכןהסופיצפויליהנותממגוון שלדבר,גם

ומהפחתתהמחיריםע

ההסדרהמוצעמתבססבמידהרבהעלמודלאסדרה
הנהוגבאירופה,תוךהתאמתולצורכיהשוקהישראלי,

וכוללבעיקרושלושהיסודות:

יבואן הצהרת - מקוונת הצהרה פי על אישור )ה(
עמידה על מקדים לאישור כחלופה מקוונת במערכת
בדרישותחוקיותהיבואעההצהרההיאלענייןעמידתדגם
בסיסשלהמכשירהחשמלי)להלן-אבטיפוס(בדרישות
חוקיותהיבואבתחוםצריכתהאנרגיההמרביתעכמוכן,
בהצהרהיתחייבהיבואןכיהואמסכיםלנטילתבדיקות
מדגמיותשלהמכשירהחשמלישהואמייבאלשםביצוע

הפיקוחוהבקרהשלמשרדהאנרגיה;

את ישמור היבואן מסמכים: שמירת - עקיבות )2(
המסמכיםהמעידיםעלעמידתהמכשירהחשמליבדרישות
חוקיותהיבואעזאת,בשיםלבשהמסמכיםאינםחוסמים

יבואמקביל)כדוגמתדרישתאישוריםמהיצרןבחו"ל(;

פיקוחבשווקים-אכיפה:כדילאכוףאתדרישות )צ(
הדיניםהחליםעלמוצריםחשמליים,יפעילהאגףלשימור
אנרגיהבמשרדהאנרגיהמערךפיקוחבשווקיםעלמוצרי
צריכהחשמלייםאשריהיהמבוסס,ביןהשאר,עלמודל
על נוסף המפותחותע במדינות כמקובל סיכונים, ניהול
כך,כדילתתכליאכיפהאפקטיבייםומתאימיםלאכיפה,
תיקבעבחוקסמכותמינהליתלהטילסנקציהכספיתמסוג

עיצומיםכספייםעלהפרהשלהוראותההסדרהמוצעע

ההסדרהמוצעיחולגםלענייןמכשיריםחשמליים
בישראלע לשםשיווקם בישראל יצרנים בידי המיוצרים

יחולו האנרגטית זאת,כדילהבטיחשדרישותהנצילות
גםעלמכשיריםחשמלייםהמיוצריםומשווקיםבישראל
ולארקעלכאלההמיובאיםלישראלעכךלפיהמוצע,גם
יצרןבישראליוכללפעוללפיהמסלולשלהגשתהצהרה
לאישור בהמתנה עיכובים לחסוך יוכל ובכך מקוונת,
הצהרה של במסלול לפעול היצרן יבחר אם הממונהע
תחולעליוחובתשמירתהמסמכים)עקיבות(המעידיםעל
האנרגטית הנצילות בדרישת המכשירהחשמלי עמידת
שלהמוצריםשייצרעכמוכן,הפיקוחיחולעלכללסוגי
המכשיריםהחשמלייםביןאםהםמיובאיםמחו"לובין

אםהםמיוצריםבישראלע

בהמשךלכך,מוצעלהסמיךאתהממונה,ביןהשאר,
חשמלי מכשיר שבו במקרה ליצרן, או ליבואן להורות
אנרגטית, נצילות בדרישת עומד אינו יובא או שיוצר
להודיעאולפרסםבכליהתקשורתכיהמכשירהחשמלי
אינועומדבדרישותהנצילותהאנרגטיתאולהפסיקאת

העברתהמוצריםמהיצרןלמשווקע

לצדהאמורלעיליודגשכייבואניםאויצרניםשירצו
להמשיךולייבאמכשיריםחשמלייםאולהעבירםלשיווק
האסדרה לפי להוראות בהתאם העניין, לפי בישראל,
הקיימתכיוםלפיהחוק,יוכלולבחורבקבלתאישורמוקדם

לכךמאתהממונהע

סימן א': הגדרות

מוצעלקבועהגדרותלמונחיםשוניםשנעשה  כללי
בהםשימושבפרקג'המוצע,ובכללזהלמונחים 

המפורטיםלהלן:

להגדרה "אב טיפוס", של מכשיר חשמלי-מוצעלהגדיר
אבטיפוסשלמכשירחשמלי,כדגםהבסיסלייצורהמכשיר
על אישור או הממונה אישור את לקבל כדי החשמליע
על יהיה המוצע, ההסדר להוראות בהתאם הצהרה פי
המבקשלהוכיחאולהצהיר,לפיהעניין,כיאבהטיפוסשל
המכשירהחשמלישלגביומתבקשהאישורעומדבדרישת
נצילותאנרגטיתכפישנקבעהבתקנותלפיסימןה')להלן

-תקנותנצילותאנרגטית(לגביאותוסוגמכשירחשמליע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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"דרישתנצילותאנרגטית"-כמשמעותהבסעיףציב)א()ה(;

"חוקהתקנים"-חוקהתקנים,התשי"ג-צ95ה2;

"יבואן"-אדםהעוסקביבואמכשירחשמליבאופןמסחרי,
ביןדרךקבעוביןבאקראי;

"יצרן"-אדםהעוסקבייצורבישראלשלמכשירחשמלילשם
שיווקובישראל;

לגביו שנקבע כפי - חשמלי מכשיר לגבי אנרגטי", "מדרג
בתקנותנצילותאנרגטיתלפיסעיףציב)א()ע(;

בתקנות שנקבע מסוג חשמלי מכשיר - חשמלי" "מכשיר
נצילותאנרגטית;

"מכוןהתקנים"-כמשמעותולפיחוקהתקנים;

"מעבדהבישראל"-מכוןהתקניםאומעבדהמאושרתלפי
סעיף2הלחוקהתקנים;

"משווק"-אדםהעוסקבשיווקאובמכרשלמכשירחשמלי,
בישראל;

"תוויתדירוגאנרגטי"-כמשמעותהבסעיףצו;

"תקנותנצילותאנרגטית"-תקנותלפיסעיףציבע

סימן ב': חובת עמידה בדרישת נצילות אנרגטית

חובתקבלתאישור
עלעמידהבדרישת

נצילותאנרגטית

לאייבאיבואןמכשירחשמליולאיעביריצרןלמשווקמכשירצבע
חשמלי,אלאאםכןבידואחדמאלה:

נצילות  ו"תקנות  אנרגטית"  נצילות  "דרישת  להגדרות 
אנרגטית"-אישורהממונהאואישורעלפיהצהרהיינתן
למבקש,בהתאםלהוראותסימןב'המוצע,אםהנצילות
האנרגטיתשלהמכשירהחשמלישלגביומתבקשהאישור
עומדתבדרישתנצילותאנרגטית,היינועולהעלנצילות
אנרגטיתמזעריתכפישתיקבעבתקנותנצילותאנרגטית
לפיסעיףציבהמוצעעדרישתהנצילותהאנרגטיתנועדה
להבטיחרמתנצילותאנרגטיתמזעריתלמכשירחשמלי
יבואם כדילמנועאת המוצע ג' מהסוגשעליוחלפרק

ושיווקםשלמכשיריםשאינםיעיליםאנרגטיתע

להגדרות "יבואן", "יצרן" ו"משווק" - לפיהמוצע,יבואן
הואאדםהעוסקביבואחשמלבאופןמסחרי,דרךקבע
אובאקראי,ולכןלאנכללובויבואאישי;יצרןהואאדם
העוסקבייצורבישראלשלמכשירחשמלילשםשיווקו
בישראל;משווקהואאדםהעוסקבשיווקאובמכרשל

מכשירחשמלי,בישראלע

סימן ב': חובת עמידה בדרישת נצילות אנרגטית

מטרתסימןב'המוצעהיאלחייביבואןאויצרן  כללי
נצילות בדרישת לעמוד חשמלי מכשיר של 
אנרגטיתלשםיבואשלהמכשירהחשמליאולשםהעברתו

למשווקע

נועדה אנרגטית נצילות בדרישת לעמוד החובה
להביאלחיסכוןבאנרגיהעלידיצמצוםהביקושלחשמלע
עשוי לחשמל בביקוש הצמצום החשמל, משק מבחינת
למתןאתהצורךלהקיםתחנותכוחחדשותאואתהצורך

להגביראתייצורהחשמלמתחנותכוחקיימותע

צמצוםהעלויותהכרוכותבהקמתמקורותייצורחשמל
חדשים,יביאלחיסכוןלמשקהאנרגיהובדרךזאתגםלכלכלה
הישראליתוהואאףעשוילהביאלתועלתבהיבטיסביבה
וביטחוןאנרגטיעהצמצוםבביקושלחשמלעקבשימושבמכשירי
חשמליעיליםמבחינהאנרגטיתיביאתועלתגםלצרכןהחשמל

ולמשקהביתהישראליבהורדתעלותצריכתהחשמלע

להביא עשוי לחשמל בביקוש הצמצום כן, כמו
מתחנותכוח חממה וגזי להפחתתפליטותזיהוםאוויר
השורפותדלקיםעההפחתהבפליטותזיהוםהאווירתועיל
לבריאותהציבורבארץ,והפחתהבגזיחממהעשויהלתרום
למאמץהגלובלילמניעתהתחממותכדורהארץולעמידה

במחויבויותהבין–לאומיותשלישראלע

לסעיף 3ב המוצע

מוצעלאפשרליבואןלייבאמכשירחשמליולהעבירו
המנויות מהדרישות בדרישה יעמוד אם למשווק

ס"חהתשי"ג,עמ'0צע 2
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נצילות בדרישת עמידה על הצהרה פי על אישור )ה(
פי על אישור זה- )בפרק צג סעיף הוראות לפי אנרגטית,

הצהרה(;

נצילות בדרישת עמידה על הממונה מאת אישור )2(
אנרגטית,לפיהוראותסעיףצד)בפרקזה-אישורהממונה(ע

אישורעלפי
הצהרה

)בפרקצגע הצהרה פי על אישור המבקש יצרן או יבואן )א(
השר, שקבע כפי מקוון באופן לממונה, יגיש מבקש( - זה
הצהרהולפיההמכשירהחשמלישלגביומתבקשהאישור

עומדבדרישתנצילותאנרגטיתע

בהצהרהלפיסעיףקטן)א(יצהירהיבואןאוהיצרן,נוסף )ב(
עלהאמורבאותוסעיףקטן,עלאלה:

כיהואמודעלמשמעותשלהגשתהצהרהכוזבת )ה(
אושגויה;

כיהואצירףהתחייבותכנדרשלפיסעיףקטן)ג()2(ע )2(

להצהרהיצרףהמבקשאתאלה: )ג(

נתוניםבענייןעמידתושלאבטיפוסשלהמכשיר )ה(
שנקבעו כפי אנרגטית, נצילות בדרישת החשמלי

בתקנותנצילותאנרגטיתלפיסעיףציב)א()צ(;

התחייבותולפיה- )2(

נצילות בדרישת עמידה על הצהרה פי על אישור )ה(
פי על אישור זה- )בפרק צג סעיף הוראות לפי אנרגטית,

הצהרה(;

נצילות בדרישת עמידה על הממונה מאת אישור )2(
אנרגטית,לפיהוראותסעיףצד)בפרקזה-אישורהממונה(ע

אישורעלפי
הצהרה

)בפרקצגע הצהרה פי על אישור המבקש יצרן או יבואן )א(
השר, שקבע כפי מקוון באופן לממונה, יגיש מבקש( - זה
הצהרהולפיההמכשירהחשמלישלגביומתבקשהאישור

עומדבדרישתנצילותאנרגטיתע

בהצהרהלפיסעיףקטן)א(יצהירהיבואןאוהיצרן,נוסף )ב(
עלהאמורבאותוסעיףקטן,עלאלה:

כיהואמודעלמשמעותשלהגשתהצהרהכוזבת )ה(
אושגויה;

כיהואצירףהתחייבותכנדרשלפיסעיףקטן)ג()2(ע )2(

להצהרהיצרףהמבקשאתאלה: )ג(

נתוניםבענייןעמידתושלאבטיפוסשלהמכשיר )ה(
שנקבעו כפי אנרגטית, נצילות בדרישת החשמלי

בתקנותנצילותאנרגטיתלפיסעיףציב)א()צ(;

התחייבותולפיה- )2(

בפסקאות)ה(או)2(עדרישותאלהנועדולאפשרליבואן
לפי כאמור, לפעול ניתן שבהם חלופיים מסלולים שני

בחירתו:

)ה(,הואקבלתאישור המסלולהראשון,המעוגןבפסקה
עלהגשתהצהרהעלעמידתהמכשירהחשמליבדרישת
)להלן- נצילותאנרגטית,לפיהוראותסעיףצגהמוצע

אישורעלפיהצהרה(ע

המסלולהשני,המעוגןבפסקה)2(,הואקבלתאישורמאת
נצילות בדרישת החשמלי המכשיר עמידת על הממונה
אישור - )להלן המוצע צד סעיף הוראות לפי אנרגטית,

הממונה(ע

לסעיף 3ג המוצע

בסעיףצגמוצעלקבועאתהדרךשלפיהיקבלמבקש,
דהיינויבואןאויצרן,אישורעלפיהצהרהע

בסעיףקטן)א(נדרשהמבקשלהגישהצהרהולפיה
המכשירהחשמליעומדבדרישותנצילותאנרגטיתכפי

שנקבעובתקנותלפיסעיףציב)א()ה(ע

סעיףקטן)ב(קובעאתמרכיביההצהרהעלפיסעיף
קטן)ב()ה(יצהירהיבואןאוהיצרןכיהואמודעלמשמעות
שלהגשתהצהרהכוזבתאושגויהעלפיסעיףקטן)ב()2(,על
היבואןאוהיצרןלצרףלהצהרתוהתחייבותכפישמפורט

בסעיףקטן)ג()2(ע

יצרף המבקש כי לקבוע מוצע )ג()ה( קטן בסעיף
להצהרתונתוניםלגביהמכשירהחשמלי,כפישייקבעו
בדיקת את המאפשרים ציב)א()צ(, סעיף לפי בתקנות
עמידתושלהמכשירהחשמליבדרישתנצילותאנרגטית
החלהלגביועמדוברבנתוניםמקצועייםטכנייםהעשויים
להשתנותמאבטיפוסלאבטיפוסשלאותוסוגמכשיר
חשמלי,וכןהעשוייםלהשתנותמזמןלזמן,ככלשהדגמים
ליצרן או ליבואן לאפשר כדי משתניםע והטכנולוגיות
חדשיםבפרק דגמים הצרכנים ולציבור למשווק להביא
חדישים ובעודם לשוק יציאתם לאחר בסמוך קצר, זמן
מבחינהטכנולוגית,מוצעבסעיףציב)ג(כיהתקנותבדבר
הנתוניםכאמורלאיפורסמוברשומות,ואולםהשריפרסם
באתרהאינטרנטשלמשרדהאנרגיהאתההוראותבדבר
לעיון יעמידן וכן כאמור להצהרה לצרף שיש הנתונים
הציבורבמשרדהאנרגיה,והודעהעלקביעתההוראות

כאמורועלמועדתחילתןתפורסםברשומותע

בסעיףקטן)ג()2(מוצעלפרטאתהתחייבותהיבואן
- פיהצהרה)להלן המבקשלקבלאישורעל אוהיצרן
להעמיד המבקש מתחייב )2()א(, פסקה לפי המבקש(ע
אתהמכשירהחשמלישלגביומתבקשהאישורלבדיקה
מדגמיתבידימפקח,במחסןהיבואן,בנמלאובכלמקום
שבומצויהמכשירהחשמליבטרםהפצתולמשווק,בלא
קבלתתמורה,אםהדבריתבקשעלידימפקחובאופןשיורה
לועלפיפסקה)2()ב(,מתחייבהמבקשכייסכיםלהעביראת
המכשירהחשמליכאמורלמעבדהבישראלכהגדרתהלפי
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הואמסכיםלהעמידאתהמכשירהחשמלי )א(
שלגביומתבקשהאישורלבדיקהמדגמיתבידי
מפקח,במחסןהיבואן,בנמלאובכלמקוםשבו
מצויהמכשירהחשמליבטרםהפצתולמשווק,
בלאקבלתתמורה,ככלשהדבריתבקשעלידי

מפקחובאופןשיורהלו;

הואמסכיםלהעביראתהמכשירהחשמלי )ב(
בישראל למעבדה האישור מתבקש שלגביו
לצורךבדיקתעמידתובדרישתנצילותאנרגטית,
את ולהעביר הבדיקה בהוצאות לשאת וכן
תוצאותיהלבחינתהממונה,ככלשהדבריתבקש

עלידימפקחובאופןשיורהלוע

המבקשרשאילצרףלהצהרתוגםתוצאותשלבדיקת )ד(
מעבדהלגבינצילותאנרגטיתשלאבהטיפוסשלהמכשיר

החשמליע

מבקששהגישהצהרהוהתחייבותלפיסעיףזהיקבל )ה(
אישורעלקליטתההצהרהבמערכתהמקוונת,אשריונפק

באופןאוטומטי)בפרקזה-אישורעלפיהצהרה(ע

עלאףהוראותסעיףקטן)ה(,היהלממונהחששכימכשיר )ו(
חשמלישלגביוהוגשההצהרהאינועומדבדרישתנצילותאנרגטית,
רשאיהואלהורותכילאיונפקאישורעלפיהצהרהוכייראואת

ההצהרהכבקשהלקבלתאישורהממונהלפיסעיףצדע

הוראתהממונהכאמורבסעיףקטן)ו(תינתןבהתבסס )ז(
עלניהולסיכוניםאועלמידעשבידיהממונהלגביהמבקש,
לגביהמכשירהחשמלישלגביומתבקשהאישור,לגבייצרן
המכשירהחשמליכאמוראולגביהמדינהשממנהמיובא
מידע זה ובכלל מיוצר, הוא שבה או החשמלי המכשיר

שהתקבלממדינהאחרתאומארגוןבין־לאומיע

סעיףצא,לצורךבדיקתעמידתובדרישתנצילותאנרגטיתע
כמוכן,היבואןמתחייבכייסכיםלשאתבהוצאותהבדיקה
ולהעביראתתוצאותיהלבחינתהממונה,אםהדבריתבקש

עלידימפקחובאופןשיורהלוע

גם להצהרתו לצרף למבקש מאפשר )ד( קטן סעיף
תוצאותשלבדיקתמעבדהלגבינצילותאנרגטיתשלאב
טיפוסשלהמכשירהחשמליעאבטיפוסמוגדר,כאמורלעיל

בסעיףצא,כדגםבסיסלייצורהמכשירהחשמליע

הצהרה שהגיש יצרן או יבואן )ה(, קטן סעיף לפי
והתחייבותכנדרשלפיסעיףצג,יקבלאישורעלקליטת
אשר האנרגיה, משרד של המקוונת במערכת ההצהרה
יונפקבאופןאוטומטיעאםהמערכתהמקוונתאינהתקינה
בשלתקלהזמנית,יינתןהאישורבהקדםהאפשרילאחר

שהמערכתתתוקןע

לא כי להורות הממונה את מסמיך )ו( קטן סעיף
יונפקאישורעלפיהצהרהאםהיהלוחששכיהמכשיר
בדרישת עומד אינו הצהרה הוגשה שלגביו החשמלי
נצילותאנרגטיתבהתאםלתקנותנצילותאנרגטיתעסעיף
קטן)ז(מסייגאתשיקולהדעתשלהממונהבמתןהוראה
לפיסעיףקטן)ו(וקובעכיהיאתינתןבהתבססעלניהול
סיכוניםאועלמידעשבידיולגביהמבקש,לגביהמכשיר
המכשיר יצרן לגבי האישור, מתבקש שלגביו החשמלי
החשמלי)כגוןיצרןשלגביונמצאהבעיהבאמינותהנתונים
שפרסםבענייןהמוצר(אולגביהמדינהשממנהמיובא
המכשירהחשמליאושבההואמיוצר,ובכללזהמידע

שהתקבלממדינהאחרתאומארגוןבין־לאומיע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר



585 הצעותחוקהממשלה-7עצה,ו'באבהתש"ף,2020ע7ע27

יבואןאויצרןהמבקשאישורעמידהבדרישתנצילותצדעאישורהממונה )א(
אנרגטית,מאתהממונה)בחוקזה-אישורהממונה(,יגיש
לממונהבקשהלכךבאופןמקווןובהתאםלהוראותלפיסעיף

קטן)ד()בסעיףזה-בקשהלממונה(ע

בדיקה של תוצאות המבקש יצרף לממונה לבקשה )ב(
שבוצעהבמעבדהבישראלהמעידותעלכךשאבהטיפוס

שלהמכשירהחשמליעומדבדרישתנצילותאנרגטיתע

הממונהייתןאישורלפיסעיףזהאםמצאכיעלפי )ג(
תוצאותהבדיקהשצורפולבקשהלממונה,אבהטיפוסשל

המכשירהחשמליעומדבדרישתנצילותאנרגטיתע

השררשאילקבועהוראותלענייןאופןהגשתבקשה )ד(
לממונהולענייןאופןמתןהאישורע

תוקףאישורים
ואיסורהעברה,

שעבודאועיקול

אישורעלפיהצהרהאואישורהממונהיינתןלתקופהצהע )א(
קצובהכפישיורההממונה;השררשאילקבועאתתקופות
התוקףשלאישוריםכאמור,ורשאיהואלקבועתקופותתוקף

שונותלסוגיםשלמכשיריםחשמלייםע

ניתן אינו הממונה אישור או הצהרה פי על אישור )ב(
להעברה,לשעבודאולעיקול,אלאאםכןניתןלכךאישור
שנקבעו לתנאים ובהתאם הממונה מאת ובכתב מראש

באישורע

צירוףתוויתדירוג
אנרגטילאישור

עלפיהצהרה
ולאישורהממונה

לאישורעלפיהצהרהולאישורהממונהתצורףתוויתשעליהצוע
סימןהמשקףאתהדירוגהאנרגטישלאבהטיפוסשלהמכשיר
החשמלי)בפרקזה-תוויתדירוגאנרגטי(;הדירוגהאנרגטי
ייקבעעלסמךהנתוניםשפורטובהצהרהאועלסמךתוצאות

הבדיקהכפישצורפולבקשהלממונה,לפיהענייןע

יבואןאויצרןהמבקשאישורעמידהבדרישתנצילותצדעאישורהממונה )א(
אנרגטית,מאתהממונה)בחוקזה-אישורהממונה(,יגיש
לממונהבקשהלכךבאופןמקווןובהתאםלהוראותלפיסעיף

קטן)ד()בסעיףזה-בקשהלממונה(ע

בדיקה של תוצאות המבקש יצרף לממונה לבקשה )ב(
שבוצעהבמעבדהבישראלהמעידותעלכךשאבהטיפוס

שלהמכשירהחשמליעומדבדרישתנצילותאנרגטיתע

הממונהייתןאישורלפיסעיףזהאםמצאכיעלפי )ג(
תוצאותהבדיקהשצורפולבקשהלממונה,אבהטיפוסשל

המכשירהחשמליעומדבדרישתנצילותאנרגטיתע

השררשאילקבועהוראותלענייןאופןהגשתבקשה )ד(
לממונהולענייןאופןמתןהאישורע

תוקףאישורים
ואיסורהעברה,

שעבודאועיקול

אישורעלפיהצהרהאואישורהממונהיינתןלתקופהצהע )א(
קצובהכפישיורההממונה;השררשאילקבועאתתקופות
התוקףשלאישוריםכאמור,ורשאיהואלקבועתקופותתוקף

שונותלסוגיםשלמכשיריםחשמלייםע

ניתן אינו הממונה אישור או הצהרה פי על אישור )ב(
להעברה,לשעבודאולעיקול,אלאאםכןניתןלכךאישור
שנקבעו לתנאים ובהתאם הממונה מאת ובכתב מראש

באישורע

צירוףתוויתדירוג
אנרגטילאישור

עלפיהצהרה
ולאישורהממונה

לאישורעלפיהצהרהולאישורהממונהתצורףתוויתשעליהצוע
סימןהמשקףאתהדירוגהאנרגטישלאבהטיפוסשלהמכשיר
החשמלי)בפרקזה-תוויתדירוגאנרגטי(;הדירוגהאנרגטי
ייקבעעלסמךהנתוניםשפורטובהצהרהאועלסמךתוצאות

הבדיקהכפישצורפולבקשהלממונה,לפיהענייןע



לסעיף 3ד המוצע

בסעיףזהמוצעלקבועאתההליךשלפיויקבליבואן
בדרישת לעמידה באשר הממונה מאת אישור יצרן או

נצילותאנרגטיתע

סעיףקטן)א(קובעכיהבקשהתוגשלממונהבאופן
מקוון,וזאתבהתאםלהוראותשיקבעהשרלפיסעיףקטן)ד(ע

לבקשתו המבקש יצרף )ב(, קטן לסעיף בהתאם
תוצאותשלבדיקהשבוצעהבמעבדהבישראלהמעידות
עלכךשאבטיפוסשלהמכשירהחשמליעומדבדרישת

נצילותאנרגטיתע

סעיףקטן)ג(קובעכיהממונהייתןאישורלפיסעיף
זהאםמצאכיעלפיתוצאותהבדיקהשצורפולבקשה

המכשירהחשמליעומדבדרישתנצילותאנרגטיתע

בדיקה בסיס על ניתן הממונה שאישור מכיוון
שבוצעהבמעבדהבישראלולאעלבסיסהצהרה,הפעלת
סמכויותהפיקוחלפיפרקד'בנוסחוהמוצעתתחשבברמת
הבדיקהשנעשתהבשלבהמקדים)ראוסעיף5גהמוצע

בסעיף6להצעתהחוק(ע

לסעיף 3ה המוצע

או הצהרה פי על אישור כי מוצע )א( קטן בסעיף
אישורהממונהיינתןלתקופהקצובהכפישיורההממונהע
השררשאילקבועבתקנותאתתקופתהתוקףשלאישור
כאמור,ורשאיהואלקבועתקופותתוקףשונותלסוגיםשל

מכשיריםחשמלייםע

או הצהרה פי על אישור כי מוצע )ב( קטן בסעיף
אישורהממונהאינוניתןלהעברה,לשעבודאולעיקול
אלאאםכןניתןלכךאישורמראשובכתבמאתהממונה

ובהתאםלתנאיםשנקבעובאישורע

לסעיף 3ו המוצע

מוצעכילאישורעלפיהצהרהולאישורהממונה
תצורףתוויתהדירוגהאנרגטישתישאסימןהמשקףאת
הדירוגהאנרגטיעלסמךהנתוניםשפורטובהצהרהאועל
סמךתוצאותהבדיקהכפישצורפולבקשהלמתןאישור
הממונה,לפיהענייןעהוראותלענייןחובתיבואןאויצרן
להעבירלמשווקאתתוויתהדירוגהאנרגטינקבעובסימן

ג'המוצעע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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חובתשמירת
מסמכים

יבואןאויצרןשקיבלאישורעלפיהצהרהאואישורצזע )א(
הממונהישמור,לרבותבדרךדיגיטלית,מסמכיםהמעידיםעל

עמידתהמכשירהחשמליבדרישתהנצילותהאנרגטיתע

השררשאילקבועהוראותלענייןשמירתמסמכיםלפי )ב(
סעיףקטן)א(,לרבותלענייןאופןשמירתם,היקףהמידעשיש

לשמורוהתקופההמזעריתלשמירתםע

סימן ג': חובות לעניין סימון הדירוג האנרגטי

חובתיבואןויצרן
להעבירלמשווק

תוויתדירוג
אנרגטי

יבואןאויצרןהמעבירמכשירחשמלילמשווקיעבירלמשווק,צחע
יחדעםהמכשירהחשמלי,גםאתתוויתהדירוגהאנרגטיע

חובתמשווק
להציגתוויתדירוג

אנרגטי

משווקיציגמכשירחשמלי,תמונהאוציורשלאבצטע  )א(
טיפוסשלמכשירחשמליאוחפץהנחזהכמכשירחשמלי,רק
אםהודבקהבמקוםבולטלעיןעלגביהמכשירהחשמליאו

במיקוםאחרכפישקבעהשר,תוויתהדירוגהאנרגטיע

מרחוקרשאי )א(,בשיווק סעיףקטן עלאףהוראות  )ב(
משווקלהציגלצדתיאורהמכשירהחשמלי,במקוםתווית
הדירוגהאנרגטי,אתהדירוגהאנרגטישלהמכשירהחשמלי;
השררשאילקבוענתוניםנוספיםשעלמשווקלהציגבשיווק
מרחוקלפיהוראותסעיףקטןזה;לענייןזה,"שיווקמרחוק"

-כהגדרתובסעיףעהגלחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-ה98הצע

המוצע לסעיף 3ז 

בסעיףקטן)א(מוצעכייבואןאויצרןשקיבלאישור
בדרך לרבות ישמור, הממונה אישור או הצהרה פי על
דיגיטלית,מסמכיםהמעידיםעלעמידתהמכשירהחשמלי

בדרישתנצילותאנרגטיתע

)ב(,מוצעלקבועכיהשררשאילקבוע בסעיףקטן
)א(, קטן בסעיף כאמור מסמכים שמירת לעניין הוראות
שמירתם,היקףהמידעשישלשמור לרבותלענייןאופן

והתקופההמזעריתלשמירתםע

סימן ג': חובות לעניין סימון הדירוג האנרגטי

כדילהביאלהעלאתמודעותהציבורכיהשימוש  כללי
במכשיריחשמליעיליםמבחינהאנרגטיתיביא 
לחיסכוןכספיבמשקהאנרגיהובמשקהביתי,חשובלהביא
לידיעתוכילמכשיריחשמלרמותנצילותאנרגטיותשונותע
רמותאלהונתוניםאחריםהנוגעיםלצריכתהחשמלשל
המכשירהחשמלי,משפיעיםישירותעלצריכתהחשמל
שלוועלעלותהפעלתועמשוםכך,נקבעובסימןזההוראות
לענייןסימוןהדירוגהאנרגטישלהמכשירהחשמלי,לשם
הסברהלצרכןמכשיריהחשמלוכדישיוכללקחתזאת
בחשבוןבבחירותיוהצרכניותעבמרכזהוראותאלהעומדת
החובההמוטלתעליבואןאועליצרןלהעבירלמשווק,יחד
עםהמכשירהחשמלי,אתתוויתהדירוגהאנרגטישקיבל
בהתאםלהוראותסעיףצועכמוכן,החובהלהציגאתתווית
הדירוגהאנרגטיהמוטלתעלהמשווקבהתאםלהוראות

סעיףצט,נועדהלאפשרלצרכןגישהנוחהלתוויתהאמורה
מבחינה ביותר היעיל המכשיר את לבחור שיוכל כדי

אנרגטיתע

לסעיף 3ח המוצע

צחמוצעכייבואןאויצרןהמעבירמכשיר בסעיף
חשמלילמשווקיעבירלמשווק,יחדעםהמכשירהחשמלי,

גםאתתוויתהדירוגהאנרגטישלהמכשירע

לסעיף 3ט המוצע

בסעיףקטן)א(,מוצעכימשווקיציגמכשירחשמלי,
תמונהאוציורשלאבטיפוסשלמכשירחשמלי,אוחפץ
הנחזהכמכשירחשמלי,רקאםהודבקהבמקוםבולטלעין
שקבע כפי אחר במיקום או החשמלי המכשיר גבי על
השר,תוויתהדירוגהאנרגטיעכוונתסעיףזההיאלהביא
לכךשבמקומותשיווקלמטרתמסחרקמעונאי,כגוןחנויות
אואולמותתצוגההפתוחיםלציבורהרחב,תוויתהדירוג
האנרגטיתהיהנגישהוברורהלצרכןכדישיוכללהשוות
ביןהדירוגהאנרגטישלהמכשיריםהחשמלייםהשונים

לצורךקבלתהחלטהאיזהמכשירהואמעונייןלרכושע

כהגדרתו מרחוק בשיווק כי מוצע )ב(, קטן בסעיף
במקום התשמ"א-ה98ה, הצרכן, הגנת לחוק עהג בסעיף
כמהפריטי האנרגטיהכוללת הדירוג תווית את להציג
מידע,המשווקיהיהרשאילהציגרקאתהדירוגהאנרגטי

שלהמכשירהחשמליע

ס"חהתשמ"א,עמ'8ע2ע צ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות



587 הצעותחוקהממשלה-7עצה,ו'באבהתש"ף,2020ע7ע27

סימן ד': סמכויות הממונה

מתןהוראותבשל
אי–עמידתמכשיר

חשמליבדרישת
נצילותאנרגטית

אובשלדירוג
אנרגטישגוי

הממונהרשאילהורותליבואןאוליצרןלפעולבהתאםציע )א(
למפורטבפסקאותשלהלן,כולןאוחלקן,אםמצאכימכשיר
חשמלישייבאאושייצר,לפיהעניין,אינועומדבדרישת

נצילותאנרגטית:

להודיעאולפרסםבכליהתקשורת,כפישיורה )ה(
לוהממונה,כיהמכשירהחשמליאינועומדבדרישת
נצילותאנרגטית;בלילגרועמהאמורבפסקהזו,רשאי
הממונהלפרסםבכליהתקשורתכימכשירחשמליאינו

עומדבדרישתנצילותאנרגטית;

להפסיקלייבאאולהעבירלמשווק,לפיהעניין, )2(
אתהמכשירהחשמלי;

המשווק מידי החשמלי המכשיר את לאסוף )צ(
ולהעבירולמקוםאחר,הכולכפישיורההממונהע

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

להפסיקלשווקאולהציגאתהמכשירהחשמליע

מצאהממונהכיהדירוגהאנרגטישלמכשירחשמלי )ג(
כפישמופיעבתוויתהדירוגהאנרגטיהמתבססתעלהצהרת
עומד שהוא אף שגוי, הוא העניין, לפי היצרן, או היבואן
בדרישתנצילותאנרגטית,רשאיהואלהורותליבואןאוליצרן
להחליףאתתוויתהדירוגהאנרגטישלהמכשירהחשמליוכן

רשאיהואלהורותליבואןאוליצרןעלכלאחדמאלה:

סימן ד': סמכויות הממונה

מתןהוראותבשל
אי–עמידתמכשיר

חשמליבדרישת
נצילותאנרגטית

אובשלדירוג
אנרגטישגוי

הממונהרשאילהורותליבואןאוליצרןלפעולבהתאםציע )א(
למפורטבפסקאותשלהלן,כולןאוחלקן,אםמצאכימכשיר
חשמלישייבאאושייצר,לפיהעניין,אינועומדבדרישת

נצילותאנרגטית:

להודיעאולפרסםבכליהתקשורת,כפישיורה )ה(
לוהממונה,כיהמכשירהחשמליאינועומדבדרישת
נצילותאנרגטית;בלילגרועמהאמורבפסקהזו,רשאי
הממונהלפרסםבכליהתקשורתכימכשירחשמליאינו

עומדבדרישתנצילותאנרגטית;

להפסיקלייבאאולהעבירלמשווק,לפיהעניין, )2(
אתהמכשירהחשמלי;

המשווק מידי החשמלי המכשיר את לאסוף )צ(
ולהעבירולמקוםאחר,הכולכפישיורההממונהע

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

להפסיקלשווקאולהציגאתהמכשירהחשמליע

מצאהממונהכיהדירוגהאנרגטישלמכשירחשמלי )ג(
כפישמופיעבתוויתהדירוגהאנרגטיהמתבססתעלהצהרת
עומד שהוא אף שגוי, הוא העניין, לפי היצרן, או היבואן
בדרישתנצילותאנרגטית,רשאיהואלהורותליבואןאוליצרן
להחליףאתתוויתהדירוגהאנרגטישלהמכשירהחשמליוכן

רשאיהואלהורותליבואןאוליצרןעלכלאחדמאלה:

סימן ד': סמכויות הממונה

החשמל מכשירי עמידת של החשיבות בשל  כללי
האנרגטי ובדירוג אנרגטית נצילות בדרישת 
האנרגיה,ניתנותלממונה ומשק צרכןהחשמל מבחינת
לפי למשווק, או ליצרן ליבואן, הוראות לתת סמכויות
העניין,שנועדולמזערגרימתנזקלצרכןולמשקהאנרגיה
כתוצאהמאי–עמידהבדרישותכאמורולצמצםאתהסיכוי

לגרימתנזקכזהבעתידע

לסעיף 3י המוצע

סעיפיםקטנים)א(ו–)ב(מתייחסיםלמצבשלפיוהממונה
מצאכימכשירחשמליאינועומדבדרישתנצילותאנרגטיתע

בסעיףקטן)א()ה(מוצעלהסמיךאתהממונהלהורות
בכלי לפרסם החשמלי המכשיר של ליצרן או ליבואן
התקשורת,עלחשבונו,כיהמכשירהחשמליאינועומד
בדרישתנצילותאנרגטיתעכמוכן,רשאיהממונהלפרסם
בדרישת עומד אינו חשמלי מכשיר כי התקשורת בכלי

הנצילותהאנרגטיתע

בסעיףקטן)א()2(מוצעלהסמיךאתהממונהלהורות
ליצרןאוליבואןלהפסיקלייבאאולהעבירלמשווק,לפי

העניין,אתהמכשירהחשמליע

הממונה את להסמיך מוצע )א()צ( קטן בסעיף
להורותליבואןאוליצרןלאסוףאתהמכשירהחשמלי
מידיהמשווקולהעבירולמקוםאחר,הכולכפישיורה

הממונהע

בסעיףקטן)ב(,מוצעלקבועכיבמקרהשבוהממונה
נתןהוראהליבואןאוליצרןבהתאםלסעיףקטן)א(,הוא
את להציג או לשווק להפסיק למשווק יוכלגםלהורות

המכשירהחשמליע

הממונה מצא שלפיו למצב מתייחס )ג( קטן סעיף
כיהדירוגהאנרגטישלהמכשירהחשמליכפישמופיע
בתוויתהדירוגהאנרגטי)המתבססתעלהצהרתהיבואןאו
היצרן(הואשגוי,וזאתאףעלפישהמכשירהחשמליעומד

בדרישתנצילותאנרגטיתעבמקרהכזהרשאיהממונה:

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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להודיעאולפרסםבכליהתקשורת,כפישיורה )ה(
לוהממונה,בדברהחלפתתוויתהדירוגהאנרגטישל

המכשירהחשמלי;

להפסיקלייבאאולהעבירלמשווק,לפיהעניין, )2(
הדירוג תווית להחלפת עד החשמלי, המכשיר את

האנרגטיכאמורע

הוראותהממונהלפיסעיףזהיינתנובשיםלבלנסיבות )ד(
העניין,ובכללזהלפערשביןהנתוניםכפישפורטובהצהרה
החשמלי המכשיר בדיקת מתוצאות שעלו הנתונים לבין

במעבדהבישראלע

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

לוהזדמנותלטעוןאתטענותיוע

הממונהרשאילקבועכייבואןאויצרןשהגישבקשהציאעמפראמון )א(
לאישורעלפיהצהרהאולאישורהממונה,עליסודמידע
כוזבאושגוי,לרבותבאמצעותהצהרהכוזבתאושגויהאו
נתוניםכוזביםאושגויים,הואמפראמון,לתקופהשקבע

ושלאתעלהעלשנהע

הממונהלאיקבעכאמורבסעיףקטן)א(אלאלאחר )ב(
שהודיעעלכך,בכתב,למישבכוונתולקבועלגביוכיהוא

מפראמון,ונתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיוע

מפראמוןלאיהיהרשאילקבלאישורעלפיהצהרה )ג(
בתקופהשבהחלהלגביוהקביעהכאמורבסעיףקטן)א(ע

השררשאילקבועהוראותלענייןדרישתערובהממפר )ד(
אמון,וביןהשאר,הוראותבדברסוגהערובה,תנאיה,סכומה

וחילוטהע

בכלי להודיעאולפרסם ליצרן להורותליבואןאו )ה(
התקשורת,כפישיורהלוהממונה,בדברהחלפתתווית

הדירוגהאנרגטיתשלהמכשירהחשמלי;

להורותליבואןאוליצרןלהפסיקלייבאאולהעביר )2(
למשווק,לפיהעניין,אתהמכשירהחשמליעדלהחלפת

תוויתהדירוגהאנרגטיכאמורע

לפיסעיפיםקטנים)ד(ו–)ה(הוראותהממונהיינתנו
בשיםלבלנסיבותהעניין,כגוןמידתהפערביןהנתונים
כפישהצהירעליהםהיבואןאוהיצרןלביןתוצאותבדיקת
הממונה הוראות בישראלע במעבדה החשמלי המכשיר
יינתנולאחרשהודיעעלכךבכתבלמישבכוונתולהורות

לוכאמורונתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיוע

לסעיף 3יא המוצע

הממונה ואישור הצהרה פי על שהאישור היות
ניתניםעלבסיסאמוןבגורםהמפוקח,מוצעבסעיףקטן)א(
להסמיךאתהממונהלקבועכייבואןאויצרןשהגישאת

בקשתולאישורכאמורעליסודמידעכוזבאושגוי,לרבות
באמצעותהצהרהכוזבתאושגויהאונתוניםכוזביםאו
זותהיהלתקופהשלא שגויים,הואמפראמוןעהצהרה

תעלהעלשנהע

יקבע לא הממונה כי לקבוע מוצע )ב( קטן בסעיף
שיבואןאויצרןהואמפראמוןאלאלאחרשהודיעעלכך,
בכתב,למישבכוונתולקבועלגביוכיהואמפראמוןונתן

לוהזדמנותלטעוןאתטענותיוע

)ג(מוצעלקבועכימפראמוןלאיהיה בסעיףקטן
רשאילפנותלקבלתאישורעלפיהצהרהבתקופהשבה
הואמפראמוןכאמורבסעיףקטן)א(,וזאתהיותשמסלול

זההואמסלולהמבוססעלאמוןרבבגורםהמפוקחע

בסעיףקטן)ד(מוצעלהסמיךאתהשרלקבועהוראות
לענייןדרישתערובהממפראמון,וביןשאר,הוראותבדבר

סוגהערובה,תנאיה,סכומהוחילוטהע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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סימן ה': תקנות נצילות אנרגטית

תקנותנצילות
אנרגטית

חשמלייםציבע מכשירים של סוגים לקבוע רשאי השר )א(
שהוראותפרקזהיחולועליהם;קבעכאמור,יקבעלגביכל
אחדמסוגיהמכשיריםהחשמלייםכאמורהוראותבעניינים
המפורטיםבפסקאות)ה(עד)ע(וכןרשאיהואלקבועלגביכל

אחדמהםהוראותבענייןהמפורטבפסקה)5(:

דרישהשלפיההנצילותהאנרגטיתשלהםתעלה )ה(
עלנצילותאנרגטיתמזעריתכפישתיקבע)בפרקזה-

דרישתנצילותאנרגטית(;

דרךהבדיקהלקביעתעמידתםבדרישתנצילות )2(
אנרגטית;

צג)ג()ה( סעיף לפי להצהרה לצרף שיש נתונים )צ(
המכשיר של הטיפוס אב של עמידתו הוכחת לשם

החשמליבדרישתנצילותאנרגטית;

המדרגהאנרגטי; )ע(

מתכונתהוצורתהשלתוויתדירוגאנרגטיע )5(

תקנותלפיסעיףקטן)א(ייקבעובאופןשלאימנעיבוא )ב(
שלמכשיריםחשמלייםבידייבואןשאינויבואןישיר,ובשים
משמעותיים שווקים בעלות מפותחות במדינות לנהוג לב
ולמטרהלצמצםחסמיםביןישראללמדינותהעולםבנוגע
לסחרבמכשיריםחשמליים;לענייןזה,"יבואןישיר"-יבואן
המייבאמכשירחשמליבהתאםלהסכםעםהיצרןשלאותו

מכשירע

סימן ה': תקנות נצילות אנרגטית

תקנותנצילות
אנרגטית

חשמלייםציבע מכשירים של סוגים לקבוע רשאי השר )א(
שהוראותפרקזהיחולועליהם;קבעכאמור,יקבעלגביכל
אחדמסוגיהמכשיריםהחשמלייםכאמורהוראותבעניינים
המפורטיםבפסקאות)ה(עד)ע(וכןרשאיהואלקבועלגביכל

אחדמהםהוראותבענייןהמפורטבפסקה)5(:

דרישהשלפיההנצילותהאנרגטיתשלהםתעלה )ה(
עלנצילותאנרגטיתמזעריתכפישתיקבע)בפרקזה-

דרישתנצילותאנרגטית(;

דרךהבדיקהלקביעתעמידתםבדרישתנצילות )2(
אנרגטית;

צג)ג()ה( סעיף לפי להצהרה לצרף שיש נתונים )צ(
המכשיר של הטיפוס אב של עמידתו הוכחת לשם

החשמליבדרישתנצילותאנרגטית;

המדרגהאנרגטי; )ע(

מתכונתהוצורתהשלתוויתדירוגאנרגטיע )5(

תקנותלפיסעיףקטן)א(ייקבעובאופןשלאימנעיבוא )ב(
שלמכשיריםחשמלייםבידייבואןשאינויבואןישיר,ובשים
משמעותיים שווקים בעלות מפותחות במדינות לנהוג לב
ולמטרהלצמצםחסמיםביןישראללמדינותהעולםבנוגע
לסחרבמכשיריםחשמליים;לענייןזה,"יבואןישיר"-יבואן
המייבאמכשירחשמליבהתאםלהסכםעםהיצרןשלאותו

מכשירע

סימן ה': תקנות נצילות אנרגטית

מטרתסימןזההיאלהסמיךאתהשרלקבועאת  כללי  
יחול שעליהם החשמליים המכשירים סוגי 
ההסדרהמוצעבפרקג',וכןהוראותפרטניותבענייןדרישת
הנצילותהאנרגטיתשלכלסוגשלמכשירחשמלי,דרך
הבדיקה,המדרגהאנרגטיומתכונתהוצורתהשלתווית

הדירוגהאנרגטיע

לסעיף 3יב המוצע

בסעיףקטן)א(מוצעלהסמיךאתהשרלקבועאתסוגי
מכשיריהחשמלשלגביהםיחולוהוראותפרקג'המוצעע
קבעהשרכאמור,יקבעלגביכלאחדמסוגיהמכשירים
החשמלייםשההסדרהמוצעחלעליהםהוראותבנושאים
וכן להלן, שיפורטו )ע(כפי )ה(עד המפורטיםבפסקאות
)5(לגבימתכונתה רשאיהואלקבועהוראותלפיפסקה

וצורתהשלתוויתהדירוגהאנרגטיע

)ה(מוצעלהסמיךאתהשרלקבועדרישה בפסקה
חשמליים מכשירים של האנרגטית הנצילות שלפיה
שלגביהםחלההסדרהמוצעתעלהעלהנצילותהאנרגטית
זונועדהלהבטיחרמת המזערית,כפישתיקבעעדרישה

נצילותאנרגטיתמינימליתלמכשיריםחשמלייםכדילמנוע
אתיבואםושיווקםשלמכשיריםשאינםיעיליםאנרגטיתע

)2(מוצעלהסמיךאתהשרלקבועאתדרך בפסקה
החשמליים המכשירים של עמידתם לקביעת הבדיקה

בדרישתנצילותאנרגטיתע

מהם לקבוע השר את להסמיך מוצע )צ( בפסקה
הנתוניםלגביהמכשירהחשמלישישלצרףלהצהרה,לשם

קבלתאישורעלפיהצהרהלפיסעיףצגהמוצעע

בפסקה)ע(מוצעלהסמיךאתהשרלקבועאתהמדרג
האנרגטישלהמכשירהחשמליע

את לקבוע השר את להסמיך מוצע )5( בפסקה
מתכונתהוצורתהשלתוויתדירוגאנרגטיע

סעיף לפי תקנות כי לקבוע מוצע )ב( קטן בסעיף
מכשירים של יבוא ימנע שלא באופן ייקבעו )א( קטן
חשמלייםבידייבואןשאינויבואןישירכהגדרתובסעיף
קטןזה,למשלבאופןשלאיידרשקשרישירשלהיבואן

עםיצרןהמכשירהחשמלילשםעמידהבדרישותהיבואע

הנתוניםבענייןעמידתושלאבטיפוסשלהמכשיר
החשמליבדרישותנצילותאנרגטית)כגוןביחסלצריכת

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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תקנותלפיסעיףקטן)א()צ(איןחובהלפרסמןברשומות, )ג(
ואולםהשריפרסםברשומותהודעהעלקביעתתקנותכאמור
יועמדו בהן שינוי וכל כאמור תקנות תחילתן; מועד ועל
לעיוןהציבורבמשרדהאנרגיהויפורסמובאתרהאינטרנטשל
משרדהאנרגיה,ורשאיהשרלקבועדרכיםנוספותלפרסומןע

סימן ו': פטור

רשאיציגעפטור שבהתקיימם נסיבות או מקרים לקבוע רשאי השר
הממונה,בהחלטהמנומקתבכתב,לתתפטורמההוראותלפי

פרקזה,כולןאוחלקןע"

הוספתכותרת
פרקד'

לפניסעיףעלחוקהעיקריתבואהכותרת:5ע

"פרק ד': פיקוח"

החלפתסעיפים
עו–5

במקוםסעיפיםעו־5לחוקהעיקרייבוא:6ע

החשמלשלהמכשירהחשמלי(,אשרלגביהםיצהיריבואן
אויצרןלפיסעיףצב)ג()ה(עשוייםלהשתנותביןאבטיפוס
לאבטיפוסשלאותוסוגמכשירחשמלי,וכןלהשתנות
כדי משתניםע והטכנולוגיות שהדגמים ככל לזמן, מזמן
לאפשרליבואןאוליצרןלהביאלמשווקולציבורהצרכנים
דגמיםחדשיםבפרקזמןקצר,בסמוךלאחריציאתםלשוק
ובעודםחדישיםמבחינהטכנולוגית,מוצעבסעיףקטן)ג(
לקבועכינתוניםכאמוראינםטעוניםפרסוםברשומות,
ואולםהשריפרסמםבאתרהאינטרנטשלמשרדהאנרגיה
ויעמידםלעיוןהציבורבמשרדהאנרגיה,וכןיפרסםהודעה
ברשומותעלקביעתהתקנותלפיסעיףקטןזהועלמועד

תחילתןע

יובהרכיהתקנותבענייןדרישתנצילותאנרגטיתשיש
לעמודבהלצורךקבלתאישורעלפיהצהרה,אופןבדיקת
המכשיר של האנרגטי המדרג וכן האנרגטית הנצילות

החשמלי,יפורסמוברשומותע

סימן ו': פטור

לסעיף 3יג המוצע

נסיבות או מקרים לקבוע השר את להסמיך מוצע
שבהתקיימםרשאיהממונה,בהחלטהמנומקתבכתב,לתת
פטורמההוראותלפיפרקזה,כולואוחלקו,כגוןבמקרה
שלבקשהליבואמספרמוגבלשלמכשיריחשמללצורך

בדיקתרמתהביקושלמוצרבשווקיםע

קובעים היום כנוסחם לחוק ו–5 ע סעיפים  סעיף 6
לאמור: כללי

"סמכויות לדרוש ידיעות ומסמכים

כדילהבטיחביצועןשלהתקנותאואםהתעורר )א( עע
חשדלעבירהעלהוראהלפיהתקנותרשאיהממונהאו
מישהואהסמיךלכךבכתב,לדרושמעוסקבאנרגיהאו
מצרכןאנרגיהכלידיעהאומסמךהנוגעיםלעסקיהםאו
לעיסוקםלרבותדו"ח,פנקס,חשבוןותעודהאומסמך

ביצוע את להקל או להבטיח כדי בהם שיש אחר,
הוראותהתקנותאוכדילהוכיחאתביצועהעבירה;

בחוק כהגדרתו פלט לרבות - "מסמך" זה, בחוק
המחשבים,התשנ"ה-995הע

הממונהיחזירמסמךשנמסרלולמישממנונלקח )ב(
לאיאוחרמתוםששהחדשיםמיוםשנמסרלוהמסמך,
אלאאםכןהוגשכתבאישוםבמשפטשבוהמסמךעשוי
לשמשראיה;שופטשלביתמשפטשלוםרשאי,לבקשת
הממונהאובאכוחהיועץהמשפטילממשלהולאחר
נאותה הזדמנות המסמך נלקח שממנו למי שניתנה
בתנאים זו תקופה להאריך טענותיו, את להשמיע

שיקבעע

ביקשמישממנונלקחמסמךלקבלהעתקצילומי )ג(
שלהמסמך,ימסורלוהממונההעתקכאמורלאיאוחר
מאשרתוךשלושהחדשיםמיוםשנלקחהמסמךאותוך

חודשמיוםהבקשה,לפיהמאוחריותרע

ביקורת ותפיסה

הוא אם רשאי, בכתב לכך הסמיך שהשר מי )א( 5ע
של ביצוען את להבטיח כדי דרוש שהדבר משוכנע
להיכנס הוראותיהן, על עבירה למנוע או התקנות
בכלעתסבירהלמקוםשאינומשמשלמגוריםולערוךבו
מסמכים לבדוק התקנות, הוראות מילוי על ביקורת
ולתפוסמסמךשישלויסודסבירלהניחשהואדרוש
לצורךחקירהעלביצועהעבירהעלהוראותהתקנותע

עלחיפושלפיסעיףקטן)א(יחולוהוראותסעיפים )ב(
26עד29לפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(]נוסח

חדש[,התשכ"ט-969הע

הוראותסעיףע)ב(יחולולגבימסמךשנתפסלפי )ג(
הוראותסעיףזהע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאייכנסמישהשר )ד(
הסמיךלכךבכתבלמקוםהמוחזקעלידיצרכןאנרגיה

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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השררשאילמנות,מביןעובדימשרדו,מפקחיםשיהיונתונותעע"הסמכתמפקחים
להםהסמכויותלפיסעיף5א,כולןאוחלקן,לשםפיקוחעל

ביצועההוראותלפיחוקזה)בחוקזה-מפקחים(ע

תנאיםלהסמכת
מפקח

למפקחימונהמישמתקיימיםבוכלאלה:5ע

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו )ה(
נסיבותיההואאינוראוי,לדעתהשר,להיותמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיו )2(
נתונותלולפיחוקזה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורההשרע )צ(

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,רשאימפקח-5אעסמכויותפיקוח

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )ה(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

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

כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-995הע;

לערוךמדידותאוליטולדגימותשלמכשירחשמלי, )צ(
וכןלמסוראתהמדידותוהדגימותלמעבדה,לשמוראותןאו

לנהוגבהןבדרךאחרת;

נייח, כשהוא תחבורה לכלי לרבות למקום, להיכנס )ע(
ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגורים,אלאעלפיצו

שלביתמשפטע

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיחוקזה,5בעזיהוימפקח
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

השררשאילמנות,מביןעובדימשרדו,מפקחיםשיהיונתונותעע"הסמכתמפקחים
להםהסמכויותלפיסעיף5א,כולןאוחלקן,לשםפיקוחעל

ביצועההוראותלפיחוקזה)בחוקזה-מפקחים(ע

תנאיםלהסמכת
מפקח

למפקחימונהמישמתקיימיםבוכלאלה:5ע

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו )ה(
נסיבותיההואאינוראוי,לדעתהשר,להיותמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיו )2(
נתונותלולפיחוקזה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורההשרע )צ(

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,רשאימפקח-5אעסמכויותפיקוח

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )ה(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

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

כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-995הע;

לערוךמדידותאוליטולדגימותשלמכשירחשמלי, )צ(
וכןלמסוראתהמדידותוהדגימותלמעבדה,לשמוראותןאו

לנהוגבהןבדרךאחרת;

נייח, כשהוא תחבורה לכלי לרבות למקום, להיכנס )ע(
ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגורים,אלאעלפיצו

שלביתמשפטע

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיחוקזה,5בעזיהוימפקח
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

ביטחוני,כלעודמתרחשותבאותומקוםובעתהכניסה
פעילותמבצעיתאופעילותעוינתע

מישהוסמךכאמורבסעיףקטן)א(לאיעשהשימוש )ה(
בסמכויותיולפיסעיףזהכלפיצרכןאנרגיהביטחוני,

אלאאםכןהואבעלהתאמהביטחוניתמתאימה;בסעיף
קטןזה,"התאמהביטחונית"-כמשמעותהבסעיף5ה

לחוקשירותהביטחוןהכללי,התשס"ב-2002ע"

ולהוסיף האמורים הסעיפים את להחליף מוצע
אחריהםעודסעיפים,כמפורטלהלן:

לסעיף 4 המוצע

משרדו מעובדי למנות השר את להסמיך מוצע
מפקחיםשיהיונתונותלהםהסמכויותלפיסעיף5א,כולן

אוחלקן,לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיהחוקע

לסעיף 5 המוצע

מוצעלקבועהוראותהמסדירותאתדרךהמינוישל
לעמוד יידרש מפקח האנרגיהע משרד מעובדי מפקחים

בעבירה הרשעה העדר ובהם שונים, כשירות בתנאי
ראוי, הוא אין נסיבותיה או חומרתה מהותה, שמפאת
לדעתהשר,להיותמפקחותנאיכשירותנוספיםאםהורה
השרוכןהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונות

לולפיהחוק,שעליההורההשרע

לסעיף 5א המוצע

מוצעלהסמיךמפקחשהוסמךלפיהוראותסעיףע
המוצעבסמכויותשתכליתןלהבטיחאתקיוםההוראות
לפיהחוקעבכללזה,מוצעלהסמיךמפקחלדרושמכלאדם
להזדהותלפניו,לדרושידיעותומסמכים,ולערוךבדיקות
ומדידותשלמכשירחשמליעכמוכן,מוצעלהקנותלמפקח
סמכותכניסהלמקום,לרבותלכליתחבורהכשהואנייח,
ובלבדשאותומקוםאינומשמשלמגוריםבלבדעכניסהלמקום
המשמשלמגוריםבלבדתיעשהרקעלפיצושלביתמשפטע

לסעיף 5ב המוצע

מפקח כי עדכנית, בחקיקה כמקובל לקבוע, מוצע
לאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלו,אלאבעתמילוי

ס"חהתשנ"ה,עמ'66צע ע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )ה(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידו )2(
ועלסמכויותיושלמפקחואותהיציגלפידרישהע

הקלהבפיקוח
בנוגעלמכשיר
חשמלישניתן

לגביואישור
הממונה

ניתןלגבימכשירחשמליאישורהממונהלפיסעיףצד,5גע )א(
יופעלולגביוסמכויותפיקוחלפיפרקזהבאופןמקלותוך
התחשבותבכךשאישורהממונהניתןעלבסיסבדיקתנצילות
אנרגטיתשבוצעהבמעבדהבישראלולאעלבסיסהצהרת

יבואןאויצרןלפיסעיףצבע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמסמכותפיקוחואכיפה )ב(
הנתונהלגוףהמוסמךלכךלפיכלדיןע"

הוספתכותרת
פרקה'

לפניסעיף6לחוקהעיקריתבואהכותרת:7ע

"פרק ה': הוראות כלליות"

בסעיף6לחוקהעיקרי-8עתיקוןסעיף6

בסעיףקטן)א(,במקום"מישהוסמךלפיסעיפיםעאו5"יבוא"מפקח"; )ה(

בסעיףקטן)ב(,במקום"ומישהוסמךלפיסעיפיםעאו5"יבוא"ומפקח"ע )2(

הוספתכותרת
פרקו'

אחריסעיף8תבואהכותרת:9ע

"פרק ו': עונשין"

בסעיף9)א(לחוקהעיקרי,אחרי"הוראהשנקבעהבתקנות"יבוא"למעטהוראהשנקבעה0העתיקוןסעיף9
בתקנותנצילותאנרגטיתלפיסימןג'בפרקג'אובתקנותהמפורטותבתוספת"ע

תפקידו,כשהואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואת
תפקידווישבידותעודהחתומהבידיהשרהמעידהעל
דרישהע לפי יציג ואותה החוק לפי וסמכויותיו תפקידו
מקורהשלחובתהזיהויבעקרוןהיסודשלפיובמפגששל
האזרחעםהרשות,לאזרחישזכותלדעתשהעומדמולו
הואבעלסמכותוכןלדעתמההיקףהסמכויותהנתונות
לאותוגורםשלטוניעלפידיןענוסףעלכך,קיימתחשיבות

בזיהוישמישלהגורםמפעילהסמכותע

לסעיף 5ג המוצע

שהפעלת לקבוע מוצע ו–)ב( )א( קטנים בסעיפים
סמכויותהפיקוחבנוגעלמכשירחשמלישלגביוניתןאישור
הממונהתיעשהבהתחשבבכךשהאישורניתןעלבסיס
בדיקתנצילותאנרגטיתבמעבדהבישראלולאעלבסיס

הצהרהבלבדע

לפיסעיףצדהמוצע,אישורהממונהניתןלגבימכשיר
חשמלישרמתהנצילותהאנרגטיתשלונבדקהבמעבדה
בישראלעתוצאותהבדיקהמצורפותלבקשתהיבואןאו
היצרן,לפיהעניין,ואישורהממונהיינתןרקאםמצאכי
עלפיתוצאתהבדיקה,המכשירעומדבדרישותהנצילות
האנרגטיתעזאת,לעומתמכשירחשמלישניתןלגביואישור

עלפיהצהרה,שבמקרהזהמסתמכיםעלהצהרתהיבואן
כיהמכשיראכןעומדבדרישותע

ומדיניות הדעת שיקול הבניית במסגרת לפיכך,
הפיקוחישמקוםלהקלבפיקוחעלמכשיריםשלגביהם

ניתןאישורהממונהע

יודגששאיןבסעיףהמוצעכדילגרועמסמכותפיקוח
ואכיפההנתונהלגוףהמוסמךלכךלפיכלדיןע

הרחבה הפלילית העבירה את לצמצם מוצע  סעיף 10
כי ולקבוע לחוק 9)א( בסעיף כעת הקבועה 
העבירההפליליתלאתחולעלהפרהשלהוראהשנקבעה
בתקנותנצילותאנרגטיתלפיסימןג'בפרקג'אושלהוראה
המוחרגות התקנות הוראות אכיפת בתוספתע המנויה
כאמורתתבצעמעתהואילךדרךהטלתעיצומיםכספיים,
האיסור את עליהן ולהחיל להמשיך הצדקה אין ולכן
9לחוקואתהקנסותהמינהליים הפליליהקבועבסעיף
המוטליםמכוחאיסורזהעלמעןהסרספקיובהר,כילאיוטל
קנסמינהליעלהפרהשניתןלהטילבשלהעיצוםכספילפי
חוקזהוייערךתיקוןלתקנותהעבירותהמינהליות)קנס
מינהלי-מקורותאנרגיה(,התשס"ה-ע200)להלן-תקנות
העבירותהמינהליות(שיבטלאתהאפשרותלהטילקנסות

מינהלייםעלהפרתתקנותאלהע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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אחריסעיף9לחוקהעיקרייבוא:ההעהוספתפרקז'

"פרק ז': עיצום כספי

מישהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורטלהלן,9אעעיצוםכספי )א(
רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,
בסכוםשל80,000שקליםחדשים,ואםהואתאגיד-בסכום

של60,000השקליםחדשים:

יבואןשייבאמכשירחשמליבלישבידואישורעל )ה(
פיהצהרהאואישורהממונה,בניגודלהוראותסעיף

צב;

יצרןשהעבירמכשירחשמלילמשווק,בלישבידו )2(
בניגוד הממונה, אישור או הצהרה פי על אישור

להוראותסעיףצב;

הוספתפרקז'אחריסעיף9לחוקהעיקרייבוא:ההע

"פרק ז': עיצום כספי

מישהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורטלהלן,9אעעיצוםכספי )א(
רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,
בסכוםשל80,000שקליםחדשים,ואםהואתאגיד-בסכום

של60,000השקליםחדשים:

יבואןשייבאמכשירחשמליבלישבידואישורעל )ה(
פיהצהרהאואישורהממונה,בניגודלהוראותסעיף

צב;

יצרןשהעבירמכשירחשמלילמשווק,בלישבידו )2(
בניגוד הממונה, אישור או הצהרה פי על אישור

להוראותסעיףצב;

לפרק ז': עיצום כספי סעיף 11

מוצעלהוסיףלחוקאתפרקז'לחוקשכותרתו  כללי
לפקודה להוסיף ובמסגרתו כספי" "עיצום 

הוראותהמסדירותאתהסמכותלהטילעיצוםכספיע

אכיפה במנגנוני השימוש גובר האחרונות בשנים
מינהליים,ובראשםהטלתעיצוםכספי,ככליםחלופיים
שימוש נעשה ארוכות שנים במשך הפליליע למשפט
באכיפההפליליתגםלהפרותשלהוראותחוקרגולטוריות,
שכןההפרותהוגדרוכעבירותפליליות)המסווגותבעולם
דיניהעונשיןכעבירותשהןmalaprohibita,קרי:עבירות
הסדר(עעםהשניםגברההתפיסהכימנגנוןשלאכיפה
מינהלית,קריהטלתסנקציותבידירשותמינהליתולא
בידיביתמשפט,מתאיםיותרלטיפולבהפרותשלהוראות

חוקרגולטוריותע

האכיפה לעומת המינהלית, האכיפה של יתרונה
תגובה המאפשרת הפעלתה ביעילות טמון הפלילית,
מהירהלהפרהומסייעתבכךלהחזיראתהמפוקחלמשטר
ציותעלכןההפרותשבשלהןמופעלתאכיפהמינהליתהןרק
הפרותשקל,פשוטוברורלהיווכחבקיומןנוכחמקצועיותו
שלהגורםהמאסדרשלהתחום,והיכרותואתההוראות
המחייבותאתהפועליםבתחוםשעליוהואאמוןעהפרות
אלהאינןמחייבותבירורעובדתימורכב,ויתרעלכן-אינן
דורשותבירורשליסודנפשישאינורלוונטיבענייןשל

הוכחתהפרתההוראותהרגולטוריותע

נוסףעלכך,הטלתהסנקציההמינהלית-העיצום
הסנקציה הפליליתע הסנקציה מהטלת שונה הכספי,
המינהליתהיאסנקציהכספיתואילוהסנקציההפלילית
יכולהלהטילגםמגבלותעלהחירות)דוגמתעונשמאסר(ע
הסנקציההמינהליתאינהמלווהבקלוןהחברתיהמלווה
הרשעהבפליליםואינהגוררתאחריהרישוםפליליעלכן
מוצעלקבועכיהפרהשלהוראהלפיהחוקהמנויהבסעיף

9אאובתוספתתגרורהטלהשלעיצוםכספיע

לסעיף 9א המוצע

כפישעולהמההגדרותשלהמונחים"יבואן","יצרן"
ו"משווק"בסעיףצאהמוצע,סנקציהמינהליתתוטלרקעל
מישעוסקבייצור,יבואאושיווקדרךקבע,במסגרתעיסוק,

ולאכפעולהאקראיתאוחד־פעמיתע

הסכומיםהמפורטיםבסעיףזהניתניםלהפחתהנוכח
סמכותושלשרהאנרגיהבהסכמתשרהמשפטיםלקבוע
תקנותלענייןהפחתהשלהעיצוםהכספי,לפיהוראות

סעיף9והמוצעע

תכלית היא המינהלית הסנקציה של תכליתה
של הפרות ביצוע כי מניחה היא הרתעתית-מניעתיתע
עבירותהסדרנעשהמתוךשיקוליםתועלתנייםשלהמפר,
שסבור,למשל,שאי־קיוםההוראהעשוילחסוךלוהוצאותע
מסיבהזוגובההסכוםשלהעיצוםהכספינועדלמנועאת
התמריץהכלכלילהפראתהחוק,קרילנטרלאתקיומהשל
"ההפרההיעילה"עעםזאת,גובההסכוםשלהעיצוםהכספי
צריךלהיותמידתיולאלסכןאתהמשךפעילותוהכלכלית
החזרת היא המינהלית הסנקציה מטרת שכן המפר, של
המפוקחלמשטרציותולאלגרוםבפועללהפסקתפעילותוע

בסעיףקטן)א(מוצעלקבועכיהממונהיהיהרשאי
להטילעיצוםכספיבשלההפרותכאמורבסעיפיםקטנים
)א(עד)ג(אובשלהפרתההוראותהמנויותבתוספתלפי
סעיףקטן)ד(,בסכומיםהמפורטיםבסעיף9א)א(עד)ג(או

בתוספת,לפיהענייןע

סכומי לצורךקביעתסכומיהעיצוםהכספינבחנו
העיצומיםהכספייםהקיימיםבחקיקותשונות)חוקהגנה
עלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-5ה20;פקודתהרוקחים
]נוסחחדש[,התשמ"א-ה98ה,חוקהתקנים,התשי"ג-צ95ה,
התשל"ב-972ה חדש[, ]נוסח האלחוטי הטלגרף ופקודת
שונה היבוא משטר שבהן הטלגרף(, פקודת - )להלן
בהתאם הצהרה פי על לאישור טרום־יבוא מאישור
לשלושתהעקרונותהמוזכריםלעיל)הצהרתיבואן,עקיבות

באמצעותשמירתמסמכיםופיקוחבשווקים(ע
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יבואןאויצרןשמסרפרטיםלאנכוניםבהצהרה )צ(
אובתצהירשמסרלפיסעיףצגאובמסמכיםשמסרלפי

הסעיףהאמור;

הוראת את קיים שלא משווק, או יצרן יבואן, )ע(
הממונהשניתנהלולפיסעיףציע

יבואןאויצרןשלאשמרמסמכיםבניגודלהוראותלפי )ב(
סעיףצז,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראות
פרקזה,בסכוםשל25,000שקליםחדשים,ואםהואתאגיד

-בסכוםשל50,000שקליםחדשיםע

משווקשהציגמכשירחשמלי,תמונהאוציורשלאב )ג(
טיפוסשלמכשירחשמליאוחפץהנחזהכמכשירחשמלי,
בניגודלהוראותסעיףצט,רשאיהממונהלהטילעליועיצום
כספילפיהוראותפרקזה,בסכוםשל5,000השקליםחדשים,

ואםהואתאגיד-בסכוםשל25,000שקליםחדשיםע

מישהפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורטבטור )ד(
א'לתוספת,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספיבסכום

הנקובבטורב'לצדאותההוראהע

הודעהעלכוונת
חיוב

הוראה9בע הפר אדם כי להניח סביר לממונהיסוד היה )א(
מההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף9א)בפרקזה-המפר(,
ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותוסעיף,ימסור
למפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה

-הודעהעלכוונתחיוב(ע

עלבסיסבחינהזוגובשמדרגהעיצומיםהקבועבחוק
המוצעכלהלן:

ליחיד חדשים שקלים 80,000( גבוה כספי עיצום -
ו־60,000השקליםחדשיםלתאגיד(בשליבואמכשירים
חשמלייםאוהעברתםלמשווקבלאאישורהממונהאו
אישורעלפיהצהרה;מסירתפרטיםלאנכוניםבהצהרהאו
בתצהירלפיסעיףצגהמוצע;אואי–קיוםהוראותהממונה

לפיסעיףציע

ליחיד חדשים שקלים 25,000( בינוני כספי עיצום -
בניגוד מסמכים אי–שמירת בשל לתאגיד( ו־50,000

להוראותסעיףצז;

ליחיד חדשים שקלים )5,000ה נמוך כספי עיצום -
מכשיר הצגת בשל לתאגיד( חדשים שקלים ו־25,000
חשמליאוחפץהנחזהכמכשירחשמליבליהדבקתתווית

דירוגאנרגטיע

סכוםהעיצוםהכספיהגבוההתבססעלסכוםהעיצום
הכספיהקייםבסעיף6ה)א(לפקודתהטלגרף)70,000שקלים
חדשיםליחידו־0,000עהשקליםחדשיםלתאגיד(,אךנקבע
שבהם מקרים לריבוי הסבירות בשל יותר גבוה כסכום
יבואןשלמוצריםחשמלייםמייבאמוצריםכאמורבשווי

הגבוהמזהשליבואןהמייבאציודאלחוטיע

בסעיףקטן)ד(מוצעלקבועכיהממונהרשאילהטיל
החוק לפי מההוראות הוראה הפרת על כספי עיצום
המפורטותבטורא'בתוספתלחוק,בסכוםהנקובבטורב'
לצדןעההפרותהמפורטותבתוספתוגובההעיצוםהכספי
שנקבעלגביהןנקבעובהתאםלהוראותהתקנותשבשל
תקנות לפי מינהליים קנסות כיום להטיל ניתן הפרתן

העבירותהמינהליותע

אנרגיה מקורות תקנות של הוספתן הליך כי יצוין
יחידת של תקופתית ומדידה מזערית אנרגטית )יעילות
קירורמים(,התשע"ג-צה20,ותקנותמקורותאנרגיה)יעילות
אנרגטיתמזעריתליחידתקירורמיםחדשה(המפורטות
בפרטים)עה(עד)7ה(בטורא'לתוספתהמוצעת,לרשימת
העבירותהמינהליותלפיתקנותהעבירותהמינהליות,

טרםהושלםבמועדחקיקתהצעתחוקזוע

יתוקנו ההסדרהמוצע חקיקת לעיל,לאחר כאמור
קנסות יוטלו שלא כך המינהליות העבירות תקנות
מינהלייםעלהפרתההוראותהמנויותבתוספתהמוצעתע

לסעיפים 9ב עד 9ד

בסעיפיםאלהמוצעלקבועאתאופןהפעלתהסמכות
ההוראות הן המוצעות ההוראות כספיע עיצום להטיל
המקובלותבהסדריהחקיקההכולליםכברהיוםסמכות
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בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווה )ה(
אתההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )צ(
לפיהוראותסעיף9ג;

בשל הסמכותלהוסיףעלסכוםעיצוםהכספי )ע(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף5ז,

ושיעורהתוספתע

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף9געזכותטיעון
9ברשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,לפניהממונה,לעניין
הכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך0צימים
ממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונהלהאריךאתהתקופה

האמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל0צימיםע

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

שנטענו9דע הטענות את ששקל לאחר יחליט, הממונה )א(
לפיסעיף9ג,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף9וע

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

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

המעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווה )ה(
אתההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )צ(
לפיהוראותסעיף9ג;

בשל הסמכותלהוסיףעלסכוםעיצוםהכספי )ע(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף5ז,

ושיעורהתוספתע

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף9געזכותטיעון
9ברשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,לפניהממונה,לעניין
הכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך0צימים
ממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונהלהאריךאתהתקופה

האמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל0צימיםע

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

שנטענו9דע הטענות את ששקל לאחר יחליט, הממונה )א(
לפיסעיף9ג,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף9וע

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

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

המעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבע



זועהוראותמפורטותאלהנועדולהבטיחזכויותבסיסיות
שלמפרבמסגרתהליךמינהליראוי,הפעלהשוויוניתשל

הסמכותביחסלמפריםושקיפותשלפעולתהרשותע

השלבהראשוןבהפעלתהסמכותכלפימפוקחשיש
לגביותשתיתראייתיתהמעידהעליסודסבירלהניחכי
בוצעהעלידוהפרהשלהוראותהחוקהואשליחתהודעה
עלכוונהלהטילעיצוםכספילפיסעיף9בהמוצע)להלן-
הודעהעלכוונתחיוב(עהודעהזומבהירהלמפרכילממונה
ישתשתיתראייתיתמבוססתהמעידהעלביצועהפרהעל
ידועעודמבהירהההודעהמהוסכוםהעיצוםהכספיהצפוי
להיותמוטלעלהמפרבשלביצועההפרההאמורה,כפי

שמשתקפתמהתשתיתהראייתיתשלפניהממונהע

בסעיף9גהמוצעמעוגנתזכותהטיעוןשלהמפרלפני
הרשות,כמקובלבהליךמינהליע

מוצעכימפריוכללטעוןאתטענותיולפניהממונה
בתוך0צימיםמיוםשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיוב,

והממונהרשאילהאריךאתהתקופההאמורהבתקופה
נוספתשלאתעלהעל0צימיםעלמפרישזכותלטעוןאת
טענותיובכתב,ואולםלממונהשמורההזכותלהיענות

לבקשתמפרלטעוןאתטענותיובעלפהלפניהממונהע

בסעיף9דמוצעלקבועכירקלאחרששקלהממונה
אתטענותהמפריחליטאםישלהטילעיצוםכספיומה
גובהועאםהממונהיחליטכילאהתגלועובדותחדשות
שעליה הראשונית התשתית את המשנות או הסותרות
נסמךכיאכןבוצעההפרה,יטילעלהמפרעיצוםכספיע
סכוםהעיצוםהכספייהיהכפישצויןבהודעהעלכוונת
חיוב,אובסכוםמופחתאםהמפרהביאלפניהממונהעדות
לקיוםנסיבותשבשלהןיכולהממונהלהפעילאתסמכותו

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספיע

תהפוך טענותיו, את לטעון שלא בחר המפר אם
ההודעההראשוניתעלכוונתחיובלסופית)קרי:ל"דרישת
תשלום"(,בחלוף0צימיםמהמסירהלמפרויהיהעלהמפר

לשלםאתסכוםהעיצוםהכספיהמצויןבהע
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בדרישתהתשלוםאובהודעה,לפיסעיףקטן)ב(,יפרט )ג(
המנהלאתנימוקיהחלטתוע

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף9ג,בתוך )ד(
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונת
חיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרהלמפר

במועדהאמורע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה9הע )א(
הפרה,החלקהחמישיםשלולכלחודששבונמשכתההפרהע

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרה
חוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוקזהכאמורבסעיף
9א,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלה

הוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשעע

הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך9ועסכומיםמופחתים )א(
סעיף הוראות לפי אלא זה פרק לפי הקבועים מהסכומים

קטן)ב(ע

מקרים, לקבוע רשאי המשפטים, שר בהסכמת השר, )ב(
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספי
בסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםלפיפרקזהובשיעורים

שיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת9זע )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
הממונהכאמורבסעיף9ד)ד(-ביוםמסירתההודעהעלכוונת
חיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף9יבועוכבתשלומושל
העיצוםהכספיבידיהממונהאוביתהמשפט-יהיההעיצום

הכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטהבערעורע

לסעיף 9ה המוצע

מוצעלקבועשבמקרהשלהפרהנמשכתייווסףעל
העיצוםהכספיהקבועלאותההפרהתוספתשלהחלק
החמישיםשלולכלחודששבונמשכתההפרהעהסכום
שייווסףלעיצוםהכספיבשלהפרהנמשכתנועדלגרום
למפרההוראהלפעולבדחיפותכדילתקןאתההפרהעכמו
כןמוצעלקבועכיבהפרהחוזרתתיווסףעלהעיצוםהכספי
הקבועלאותההפרהתוספתבסכוםהשווהלעיצוםהכספי
כאמורעלענייןזה,הפרהחוזרתמוגדרתכהפרתהוראהלפי
חוקזהבתוךשנתייםמההפרההקודמתשלאותההוראה

שבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשעע

לסעיף 9ו המוצע

מוצעלקבועשהממונהלאיהיהרשאילהטילעיצום
זה, פרק לפי הקבועים מהסכומים הנמוך בסכום כספי
השר, ידי על שייקבעו ושיקולים נסיבות במקרים, אלא

בהסכמתשרהמשפטים,שבשלהםיהיהניתןלהטילעיצום
כספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרקזהובשיעור

שייקבעע

לסעיף 9ז המוצע

בנוגע עדכון הוראות לקבוע מוצע )א( קטן בסעיף
ובתוספת 9א בסעיף הקבועים הכספי העיצום לסכומי
לחוק,שיבהירומהוהסכוםשישלשלםבשלפערזמנים
או התשלום, דרישת ובין חיוב כוונת על ההודעה בין
יהיה הכספי העיצום לביתהמשפטע במקרהשלערעור
לפיהסכוםהמעודכןבמועדמסירתדרישתהתשלום,ולגבי
מפרשבחרשלאלטעוןאתטענותיולפניהמנהל-הסכום
המעודכןביוםמסירתההודעהעלכוונתהחיובעכמוכן,
במקריםשבהםהוגשערעורלביתהמשפט,וביתהמשפט
הורהעלעיכובתשלומושלהעיצוםהכספי,יהיהסכום

העיצוםהכספיהסכוםהמעודכןביוםההחלטהבערעורע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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ה 9איתעדכנוביום סכומיהעיצוםהכספילפיסעיף )ב(
בהתאם העדכון(, יום - זה קטן )בסעיף שנה בכל בינואר
לשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיה
ידועביוםהבינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגל
לסכוםהקרובשהואמכפלהשל0השקליםחדשים;לענייןזה,
"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקהע

הממונהיפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצום )ג(
הכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ע

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך0צימיםמיוםמסירת9חע
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף9דע

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום9טע על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-ה96ה5)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומוע

חוק9יעגבייה יחול גבייתו ועל המדינה, לאוצר ייגבה כספי עיצום
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-995ה6ע

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפי9יאע
חוקזההמנויותבסעיף9אושלהוראהמההוראותלפיחוק

אחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע

עלהחלטהסופיתשלהממונהלפיפרקזהניתןלערער9יבעערעור )א(
השלום; משפט בית נשיא יושב שבו השלום משפט לבית
ערעורכאמוריוגשבתוך0צימיםמיוםשנמסרהלמפרהודעה

עלההחלטהע

ה 9איתעדכנוביום סכומיהעיצוםהכספילפיסעיף )ב(
בהתאם העדכון(, יום - זה קטן )בסעיף שנה בכל בינואר
לשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיה
ידועביוםהבינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגל
לסכוםהקרובשהואמכפלהשל0השקליםחדשים;לענייןזה,
"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקהע

הממונהיפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצום )ג(
הכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ע

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך0צימיםמיוםמסירת9חע
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף9דע

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום9טע על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-ה96ה5)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומוע

חוק9יעגבייה יחול גבייתו ועל המדינה, לאוצר ייגבה כספי עיצום
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-995ה6ע

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפי9יאע
חוקזההמנויותבסעיף9אושלהוראהמההוראותלפיחוק

אחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע

עלהחלטהסופיתשלהממונהלפיפרקזהניתןלערער9יבעערעור )א(
השלום; משפט בית נשיא יושב שבו השלום משפט לבית
ערעורכאמוריוגשבתוך0צימיםמיוםשנמסרהלמפרהודעה

עלההחלטהע

בסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(מוצעלקבועמנגנוןעדכון
בכל בינואר ה ביום שיתעדכנו הכספי העיצום לסכומי
לשיעור בהתאם העדכון", "יום ייקרא זה בסעיף שנה,
שינוימדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית
שהיה המדד לעומת העדכון ביום הידוע לסטטיסטיקה
העיצום סכום הקודמתע השנה של בינואר ביוםה ידוע
הכספייעוגללסכוםהקרובלמכפלהשל0השקליםחדשיםע
הממונהיפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצוםהכספי

המעודכניםלפיהמנגנוןכאמורע

לסעיפים 9ח עד 9י המוצעים

מוצעלקבועכיעלהמפרלשלםאתהעיצוםהכספי
בתוך0צימיםמיוםמסירתדרישתהתשלוםעכמוכןמוצע
לקבועכיבמקרהשבולאשולםעיצוםכספיבמועד,ייווספו
עליו,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-ה96ה,עדלתשלומוע
עודמוצעלקבועכיעיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינהועל
גבייתויחולחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,

התשנ"ה-995הע

לסעיף 9יא המוצע

לעתיםמעשהאחדשלהמפריכוללהוותהפרהשל
כמההוראותבחוקזהאושלהוראהנוספתבחוקאחר,שגם
בשלהפרתןניתןלהטילעיצוםכספיעלנוכחזאת,מוצע
לקבועכיעלמעשהאחדשמהווההפרההןלפיהוראות
חוקזהוהןלפיהוראותחוקאחר,ניתןלהטילרקעיצום
זומגלמתאתהמחויבותשלהרשות כספיאחדעהוראה
המינהליתשלאלהטילסנקציותבמידההעולהעלהנדרשע
כך,אםהמפרקיבלמהממונההודעהעלכוונתחיובלגבי
מעשהשבשלוכברשילםעיצוםכספי,יוכללטעוןבמסגרת
זכותהטיעוןכיאיןלהטילעליועיצוםכספינוסףמכוח

הוראהזוע

לסעיף 9יב המוצע

מוצעלקבועכיעלכלהחלטהסופיתשלהממונה
לפיפרקזה,יהיהניתןלהגישערעורלביתמשפטהשלום
להבהיר מוצע עוד שלוםע משפט בית נשיא יושב שבו
כיעיכובהחלטהשלהממונהבמקרהשלהגשתערעור,
המשפט בית של או הממונה של דעתו לשיקול נתונה

ס"חהתשכ"א,עמ'92הע 5

ס"חהתשנ"ה,עמ'70הע 6

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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את לעכב כדי )א( קטן סעיף לפי ערעור בהגשת אין )ב(
תשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכיםלכךהממונהאו

שביתהמשפטהורהעלכךע

סעיף לפי שהוגש ערעור לקבל המשפט בית החליט )ג(
קטן)א(,לאחרששולםהעיצוםהכספיוהורהעלהחזרתסכום
העיצוםהכספיששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספי,יוחזר
הסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחתבתוספתהפרשי

הצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר9יגעפרסום )א(
שלהלן,בדרך הפרטים את האנרגיה משרד האינטרנטשל
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )ה(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )צ(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )ע(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידע )6(

הוגשערעורלפיסעיף9יביפרסםהממונה,בפרסוםלפי )ב(
סעיףקטן)א(,גםאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיוע

עלאףהוראותסעיףקטן)א()6(,רשאיהממונהלפרסם )ג(
אתשמושלמפרשהואיחיד,אםסברשהדברנחוץלצורך

אזהרתהציבורע

שאליוהוגשהערעורעכמוכןמוצעלקבועכיאםהתקבל
הערעור,סכוםהכסףשיוחזרלמפריהיהבתוספתהפרשי
הצמדהוריבית,כדילמנועפגיעהכלכליתבמפרשטענותיו

נמצאומוצדקותע

לסעיף 9יג המוצע

מוצעלחייבאתהממונהלפרסםאתהחלטותיובדבר
הטלתעיצוםכספיבאתרמשרדהאנרגיה,והשרגםרשאי
לקבועדרכיםנוספותלפרסוםעתכליתחובתהפרסוםהיא
הבטחתשקיפותביחסלהפעלתשיקולדעתושלהממונה,
אשרבידיומסורהסמכותרבתעוצמהעבאמצעותהפרסום
מובטחתבקרהציבוריתעלכךשהשימושבסמכותלהטיל

חלה לפרסם החובה וענייניע שוויוני הוא כספי עיצום
סכומי הכספיים, העיצומים הטלת בדבר ההחלטות על
העיצומיםהכספייםשהוטלווהמקריםוהשיעוריםשבהם
הםהופחתועמידעזהיאפשרבחינהרוחביתמושכלתשל
הטלתהעיצומיםהכספייםויאפשרלמפרלדעתכיהעיצום
הכספיהמוטלבמקרהשלותואםאתהמדיניותהכללית

הנוגעתלהפעלתהסמכותהאמורהע

אםמדוברבמפוקחיםשהםיחידים,ככלללאיפורסמו
שמותיהםעפרסוםהשםמהווהפגיעהבפרטיות,ואםניתן
שכך ראוי - בפרטיות פגיעה בלא הפרסום את להשיג
ייעשהעיחדעםזאת,ככלשנדרשלהזהיראתהציבורמפני

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ע 7

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטים )ד(
לפי מלמסור מנועה ציבורית שרשות מידע שהםבגדר
סעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-998ה7,וכןרשאיהוא
שלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשות

ציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ה(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםע

הפרטים לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי השר )ו(
האמוריםבסעיףזהע

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספי,לפיפרקזהלאיגרעמאחריותו9ידע )א(
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוק

זההמהווהעבירהע

שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלהפרה )ב(
המהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתב
אישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשות,

המצדיקותזאתע

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

תשלוםהסכום,עדיוםהחזרתוע

על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ה(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםע

הפרטים לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי השר )ו(
האמוריםבסעיףזהע

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספי,לפיפרקזהלאיגרעמאחריותו9ידע )א(
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוק

זההמהווהעבירהע

שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלהפרה )ב(
המהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתב
אישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשות,

המצדיקותזאתע

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

תשלוםהסכום,עדיוםהחזרתוע

את9טועשינויהתוספת לשנות רשאי המשפטים, שר בהסכמת השר, )א(
ב' בטור כמפורט הכספי העיצום שסכום ובלבד התוספת,

לתוספתלאיעלהעל00,000השקליםחדשיםע"

הוספתכותרתלפניסעיף0הלחוקהעיקריתבואהכותרת:2הע
פרקח'

"פרק ח': שונות"

התנהלותשלמפרמסוים,אףעלפישמדוברביחיד,יהיה
ניתןלפרסםאתשמועפרסוםבענייןעיצוםכספישהוטלעל
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטלעליחידלתקופהשלשנתייםע

למגבלות כפופה הפרסום חובת כי להבהיר מוצע
המנויותבסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-998הע
עודמוצעלהבהירכיהמנהלרשאישלאלפרסםפרטים
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבתלמסורלפי

סעיף9)ב(לחוקהאמור,כדוגמתמידעשהואסודמסחריע

לסעיף 9יד המוצע

מוצעלקבועכיתשלוםעיצוםכספילפיחוקזה,לא
יגרעמאחריותוהפליליתשלאדם,אםהפרתההוראה
בחוקמהווהגםעבירהפליליתלפיכלדיןעואולםמוצע
מינהלית אכיפה במקביל לנקוט ניתן לא כי להבהיר
ואכיפהפלילית,כךשעלהממונהלהחליטבאיזהמסלול
הואבוחרעעלכן,אםהוגשנגדהמפוקחכתבאישוםבשל

מעשההמהווהגםהפרה,לאינקוטנגדוהממונההליכי
אכיפהמינהליתעבאופןדומה,אםהחלהליךמינהלינגד
המפוקח,לאיוגשנגדוכתבאישוםאלאאםכןהתגלו
אם כי להבהיר מוצע זאתע המצדיקות חדשות עובדות
המפרשילםעיצוםכספייוחזרלוהסכוםששילםכעיצום
כספיבתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועד

יוםהחזרתוע

לסעיף 9טו המוצע

מוצעלהסמיךאתהשר,בהסכמתשרהמשפטים-
לשנותאתהתוספתהמוצעת,כמוכן,מוצעלקבועכיסכום
העיצוםהכספילפיטורב'לתוספתלאיעלהעל00,000ה
שקליםחדשיםעההפרותהמופיעותבתוספתוגובההעיצום
הכספישנקבעלגביהןנקבעובהתאםלעבירותשהיהנהוג
בדברי כאמור מינהלייםע קנסות היום עד עליהן להטיל
ההסברלסעיף9)א(המוצעבסעיף0הלעיל,לאחרחקיקת
החוקהמוצעיבוטלוההפרותהמנויותבתוספתמרשימת

העבירותלפיתקנותהעבירותהמינהליותע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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את9טועשינויהתוספת לשנות רשאי המשפטים, שר בהסכמת השר, )א(
ב' בטור כמפורט הכספי העיצום שסכום ובלבד התוספת,

לתוספתלאיעלהעל00,000השקליםחדשיםע"

הוספתכותרת
פרקח'

לפניסעיף0הלחוקהעיקריתבואהכותרת:2הע

"פרק ח': שונות"

אחריסעיף5הלחוקהעיקרייבוא:צהעהוספתתוספת

"תוספת

)סעיפים9א)ד(ו–9טו(

בתוספתזו-

"תקנותדודיהקיטור"-תקנותמקורותאנרגיה)שיפורנצילותהבעירהבדודיקיטור
המוסקיםבדלק(,התשס"ד-ע8200;

"תקנותיחידתקירורמים"-תקנותמקורותאנרגיה)יעילותאנרגטיתמזעריתומדידה
תקופתיתשליחידתקירורמים(,התשע"ג-צה920;

"תקנותיחידתקירורמיםחדשה"-תקנותמקורותאנרגיה)יעילותאנרגטיתמזערית
ליחידתקירורמיםחדשה(,התשע"ג-צה020ה;

"תקנותהמחממים"-תקנותמקורותאנרגיה)בדיקתנצילותהבעירהבמחממיםמוסקים
בדלקנוזליאובגז(,התשס"ד-ע200הה;

"תקנותהממירים"-תקנותמקורותאנרגיה)הספקחשמלימרביבמצבהמתנהפעיל
שלממיראפיקיםספרתילקליטתשידוריטלוויזיה(,התשע"ה-5ה220ה;

"תקנותמנועיהשראהחשמליים"-תקנותמקורותאנרגיה)נצילותאנרגיהשלמנועי
השראהחשמליים(,התשס"ד-ע200צה;

"תקנותמיתקניהשאיבה"-תקנותמקורותאנרגיה)בדיקתנצילותאנרגטיתבמיתקני
שאיבה(,התשס"ד-ע200עה;

מפורטות שבה תוספת לחוק להוסיף מוצע  סעיף 13
שבשל החוק לפי בתקנות הקבועות הוראות 
הפרתןרשאיהממונה,לפיהמוצע,להטילעיצוםכספי
בהתאםלהוראותסעיף9א)ד()ראודבריההסברלסעיף9טו

המוצעלעיל(ע

הצעתהחוקפורסמהבעברבהצעותחוק-הממשלה
9צ2ה,מיוםכ"ובתמוזהתשע"ח)9ביולי8ה20(ועברהקריאה
)5הבאוקטובר ו'בחשווןהתשע"ט ראשונהבכנסתביום
8ה20(,אךלאקודמהבשלהתפזרותהשלהכנסתה–20,

והיאמתפרסמתכעתבשניתע

ק"תהתשס"ד,עמ'799ע 8

ק"תהתשע"ג,עמ'900ע 9

ק"תהתשע"ג,עמ'878ע 0ה

ק"תהתשס"ד,עמ'6צהע הה

ק"תהתשע"ה,עמ'עצ8ע 2ה

ק"תהתשס"ד,עמ'5ע2ע צה

ק"תהתשס"ד,עמ'796ע עה

ק"תהתשנ"ג,עמ'099הע 5ה

ק"תהתשנ"ד,עמ'0הע 6ה

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות
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"תקנותהסקרים"-תקנותמקורותאנרגיה)ביצועסקרלאיתורהפוטנציאללשימור
אנרגיה(,התשנ"ג-צ99ה5ה;

"תקנותפיקוחעלצריכתהאנרגיה"-תקנותמקורותאנרגיה)פיקוחעליעילותצריכת
אנרגיה(,התשנ"ד-צ99ה6הע

טורא'

ההוראה

טורב'

סכוםהעיצוםהכספי
)בשקליםחדשים(

תאגידיחיד

מפעלצרכןשלאביצעסקר,בניגודלתקנה2 )ה(
לתקנותהסקרים

25,00025,000

מפעלצרכןשלאהגישעדכוןלסקר,בניגודלתקנה )2(
צלתקנותהסקרים

0,000ה0,000ה

מפעלצרכןשלאתיקןפרטבסקראובעדכוןלסקר, )צ(
בניגודלתקנהע)ב(לתקנותהסקרים

0,000ה0,000ה

בעלדודקיטורשלאדאגלעריכתבדיקתנצילות)ע( )ע(
בעירהשלדודקיטורבידיבוחן,בניגודלתקנה2)א(

לתקנותדודיהקיטור

5,000ה000,צ

בעלדודקיטורשלאדאגלעריכתבדיקהחוזרתשל )5(
נצילותבעירהשלדודקיטורבידיבוחן,בניגודלתקנה

ע)א(לתקנותדודיהקיטור

5,000ה000,צ

בעלדודקיטורשהפעילדודקיטורלאחרשנערכה )6(
בובדיקהחוזרת,בלישנצילותוהיאכמפורטבתקנהצ

לתקנותדודיהקיטור,בניגודלתקנהע)ב(לאותןתקנות

5,000ה000,צ

מפעלצרכןשלאמינהאחראילקידוםהצריכה )7(
היעילהשלאנרגיהאושמינהאחראיכאמורשאינו

עומדבדרישותהקבועותבתקנה2לתקנותפיקוחעל
צריכתהאנרגיה,בניגודלתקנההאמורה

0,000ה000,צ

מפעלצרכןשלאהגישדוחעלצריכתאנרגיה )8(
שנתית,בניגודלתקנהע)א(לתקנותפיקוחעלצריכת

האנרגיה

0,000ה000,צ

בעלמיתקןשאיבהשלאדאגלעריכתבדיקת )9(
נצילותשלמיתקןהשאיבה,בניגודלתקנהצ)א(לתקנות

מיתקניהשאיבה

5,000ה000,צ

טורא'

ההוראה

טורב'

סכוםהעיצוםהכספי
)בשקליםחדשים(

תאגידיחיד

מפעלצרכןשלאביצעסקר,בניגודלתקנה2 )ה(
לתקנותהסקרים

25,00025,000

מפעלצרכןשלאהגישעדכוןלסקר,בניגודלתקנה )2(
צלתקנותהסקרים

0,000ה0,000ה

מפעלצרכןשלאתיקןפרטבסקראובעדכוןלסקר, )צ(
בניגודלתקנהע)ב(לתקנותהסקרים

0,000ה0,000ה

בעלדודקיטורשלאדאגלעריכתבדיקתנצילות )ע(
בעירהשלדודקיטורבידיבוחן,בניגודלתקנה2)א(

לתקנותדודיהקיטור

5,000ה000,צ

בעלדודקיטורשלאדאגלעריכתבדיקהחוזרתשל )5(
נצילותבעירהשלדודקיטורבידיבוחן,בניגודלתקנה

ע)א(לתקנותדודיהקיטור

5,000ה000,צ

בעלדודקיטורשהפעילדודקיטורלאחרשנערכה )6(
בובדיקהחוזרת,בלישנצילותוהיאכמפורטבתקנהצ

לתקנותדודיהקיטור,בניגודלתקנהע)ב(לאותןתקנות

5,000ה000,צ

מפעלצרכןשלאמינהאחראילקידוםהצריכה )7(
היעילהשלאנרגיהאושמינהאחראיכאמורשאינו

עומדבדרישותהקבועותבתקנה2לתקנותפיקוחעל
צריכתהאנרגיה,בניגודלתקנההאמורה

0,000ה000,צ

מפעלצרכןשלאהגישדוחעלצריכתאנרגיה )8(
שנתית,בניגודלתקנהע)א(לתקנותפיקוחעלצריכת

האנרגיה

0,000ה000,צ

בעלמיתקןשאיבהשלאדאגלעריכתבדיקת )9(
נצילותשלמיתקןהשאיבה,בניגודלתקנהצ)א(לתקנות

מיתקניהשאיבה

5,000ה000,צ

בעלמיתקןשאיבהשהפעילמיתקןשאיבהלאחר )0ה(
שנערכהבובדיקהחוזרת,בלישנצילותוהיאכמפורט
בתקנה2לתקנותמיתקניהשאיבה,בניגודלתקנהע)ב(

לאותןתקנות

5,000ה000,צ

בעלמחמםשלאדאגלעריכתבדיקתנצילות )הה(
בעירהשלמחמםבידיבוחן,בניגודלתקנה2)א(לתקנות

המחממים

5,000ה000,צ
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טורא'

ההוראה

טורב'

סכוםהעיצוםהכספי
)בשקליםחדשים(

תאגידיחיד

בעלמיתקןשאיבהשהפעילמיתקןשאיבהלאחר)0ה( )0ה(
שנערכהבובדיקהחוזרת,בלישנצילותוהיאכמפורט
בתקנה2לתקנותמיתקניהשאיבה,בניגודלתקנהע)ב(

לאותןתקנות

5,000ה000,צ

בעלמחמםשלאדאגלעריכתבדיקתנצילות )הה(
בעירהשלמחמםבידיבוחן,בניגודלתקנה2)א(לתקנות

המחממים

5,000ה000,צ

בעלמחמםשלאדאגלעריכתבדיקהחוזרתבידיבוחן,)2ה(
בניגודלתקנה2)ה(לתקנותהמחממים

5,000ה000,צ

ייבאביבואשאינויבואאישי,ייצראומכרמנוע)צה(
השראהחשמלי,בניגודלתקנה2לתקנותמנועיהשראה

חשמליים

5,000ה000,צ

בעליםשליחידתקירורמיםשלאערךבדיקתנצילות)עה(
שליחידתקירורמים,בניגודלתקנה2לתקנותיחידת

קירורמים

5,000ה000,צ

בעליםשליחידתקירורמיםשלאערךבדיקהחוזרת)5ה(
שליחידתקירורמים,בניגודלתקנהע)א(לתקנותיחידת

קירורמים

5,000ה000,צ

בעליםשליחידתקירורמיםשהפעיליחידתקירורמים)6ה(
לאחרשנערכהבהבדיקהחוזרת,בלישחדלהלהיות
יחידתקירורמיםלאיעילהמבחינהאנרגטית,בניגוד

לתקנהע)ב(לתקנותיחידתקירורמים

5,000ה000,צ

ייבא,ייצרלשימושבישראל,מכראושיווקיחידתקירור)7ה(
מיםחדשהבלאשהממונהשוכנעעלפיחוותדעת

מקצועיתשהוגשהלוכיאותהיחידהעומדתבדרישות
היעילותהאנרגטיתהמזערית,בניגודלתקנה2)א(

לתקנותיחידתקירורמיםחדשה

5,000ה000,צ

ייבאבדרךעיסוקו,ייצרלשימושבישראל,מכראושיווק)8ה(
ממיראפיקיםספרתילקליטתשידוריטלוויזיה,בניגוד

להוראותתקנה2)א(לתקנותהממירים

5,000ה000,צ

יבואן,יצרן,מוכראומשווקשלממירספרתישלא)9ה(
שמראתתעודתהבדיקה,בניגודלתקנה2)ב(לתקנות

הממירים

5,000ה000,צ

יצרןאויבואןשלממירספרתישלאמסרמסמךעל)20(
ההספקהחשמלישלהממירהספרתי,לפידרישת

הממונה,בניגודלתקנהצלתקנותהממירים

5,000ה000,צ
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